
976

 نشریه کارکنان صنعت نفت ایران 48 صفحه ، شنبه 28  تیر 1399

ح توسعه میدان نفتی یاران بین شرکت ملی نفت ایران و  قرارداد طر
شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا امضا شد



 شهادت غریبانه جوان ترین شمع هدایت و نهمین بحر کرامت
 حضرت امام محمد تقی )ع( جواداالئمه بر مسلمانان جهان تسلیت باد



 

www.mashal.ir

شناسنامه
نشریه کارکنان صنعت نفت ایران

نشریه مشعل را در WWW.MASHAL.IR دنبال کنید

مد                    یر مسئول :
کسری نوری

سرد                    بیر:
حمیدرضا شاکری راد

د                    بیر تحریریه: مهدی مهرابی

 همکاران تحریریه: آرش جعفری، سمیه راهپیما، 
  معصومه اصغری، مرجان طباطبایی، علی بهرامی 

سعید                     محمد                     بگی ، شبنم اعماری  

 آتلیه و فنی
صفحه آرا:حسین گلپایگانی،بهاره افتخاری

عکس: عبد  الرضا محسنی، سید                     مصطفی حسینی، سید                     حسن 
حسینی، رضا رستمی،  مجتبی محمد                    قلی، نرگس مختار

ویراستاری: زهرا شهبازی، مرضیه بیگی فرانی  
حروفچین: رقیه مصطفوی

هماهنگی و ارتباطات: مریم د                    هلوی

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، رو به روی ساختمان مرکزی وزارت نفت
  ساختمان شماره34 نفت-طبقه چهارم 

تلفن: 61626084
فکس: 66491309

اد                     اره کل روابط عمومی وزارت نفت
جمهوری اسالمی ایران

 m a s h a l.m o p.i r
 Email:  mashal@mop.ir  

شنبه 28 تیر 1399

از طریق  اسکن بارکد » کیو آر« وارد سایت 
مشعل شوید.

4638 34 36 32

  از دور خارج 
شدن ابزارها  در 

آینده

آشپزیفرهنگ و هنرگردشگریدانستنی ها

مدارس تاریخی
بناهای به جا مانده 

از گذشته

 قاب های جذاب 
و ماجراهایی 

خواندنی 

 تالش کردم
 فقر علمی  حوزه 
حفاری کم شود

 حمص ،
 غذاهای مغذی 

خاورمیانه

6

قدرت نمایی ایران 
در جنگ اقتصادی با 
کمترین اتکا به نفت

ریل گذاری آینده 
صنعت نفت با 

تدوین ۴ سند تا 
5افق ۱۴۲۰

440

42

طرح تاسیسات تقویت فشار، سال 
جدید را طوفانی آغاز کرد

گفت وگو با بازرس فنی ساخت مدیریت 
پژوهش و فناوری و مهندسی ساخت 

شرکت ملی حفاری ایران

16

18

38 جلوه های  از  یکی  پاالیشگاهی،  قطعات  بومی سازی   
مقاوم سازی اقتصادی است که با خودباوری و اعتماد به دانش 
ایرانی در سال های اخیر روی ریل تولید قرار گرفته است، 
صرفه جویی اقتصادی، جلوگیری از خروج ارز و پیشرفت 
سازندگان داخلی در تامین قطعات نفت و گاز کشور، از 
مزایای بومی سازی است که دانش و توانمندی متخصصان 
داخلی در این زمینه راهگشا بوده و گام های بسیاری خوبی 
در این زمینه برداشته شده است.  حرکت به سمت بومي 
سازي دانش فني تبدیل برش هاي سنگین به ترکیبات سبك 
از آب  نفتی  با ارزش، طراحی فرایند جداسازی مواد 
زیرزمینی برمبنای فناوری توسعه یافته و تنظیم اسیدی و 

بازي بودن آب مجتمع هاي صنعتي، از جمله پژوهش ها و 
دستاوردهای شرکت پاالیش نفت تهران است که در این 
زمینه با بهره مندی از دانش فنی متخصصان داخلی توانسته 
این پاالیشگاه را در تامین نیازهاي فناورانه خود امیدوار و 
ثابت قدم کند.   در زمینه بومي سازي دانش فني تبدیل 
برش هاي سنگین به ترکیبات سبك با ارزش باید گفت؛ رشد 
تولید ته ماندهاي نفتی در سراسر کشور و نبود فناوری بومی 
سازي جهت تبدیل این ترکیبات به محصوالت با ارزش تر، 
بخش عمده اي از این ترکیبات تبدیل به نفت کوره شده که 
سوزانده یا به کشورهاي همسایه برای استفاده از نفت کوره 

یا براي سوخت کشتی ها صادر می شود.   
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افزایش قیمت نفت در پی کاهش 
ذخیره سازی در آمریکا 

قیمت شاخص نفت خام برنت ساعت ۴ و ۱۹ دقیقه روز چهارشنبه )۲۵ 
تیرماه( با ۱۰ سنت افزایش به ۴۳ دالر و قیمت شاخص دبلیوتی آی 
آمریکا با ۱۴ سنت افزایش به ۴۰ دالر و ۴۳ سنت رسید. قیمت نهایی 
شاخص نفت خام برنت روز سه شنبه )۲۴ تیرماه( ۴۲ دالر و ۹۰ سنت و 
قیمت شاخص دبلیوتی آی آمریکا ۴۰ دالر و ۳۳ سنت بود. قیمت نفت، 
روز چهارشنبه ۲۵ تیر ماه افزایش یافت؛ زیرا سطح ذخیره سازی نفت 
خام ایاالت متحده افت شدیدی داشت و بازار منتظر نتیجه نشست کمیته 
مشترک وزارتی نظارت بر توافق سازمان کشورهای صادرکننده نفت 

)اوپک( و غیراوپک  )JMMC( درباره سطح تولید این ائتالف است. 
تحلیلگران بانک استرالیایی ای ان زی )ANZ( در یادداشتی اعالم کردند، 
تصمیم اوپک پالس درباره تعمیق کاهش تولید، موجب تقویت بازار نفت 

خواهد شد.
 

تولید نفت شیل آمریکا به کمترین 
سطح در ۲ سال اخیر می رسد

اداره اطالعات انرژی آمریکا برآورد کرد تولید نفت شیل در ماه اوت به 
کمترین سطح در دو سال اخیر می رسد. اداره اطالعات انرژی آمریکا 
)EIA( در برآورد بهره وری ماهانه خود در روز دوشنبه )۲۳ تیرماه( اعالم 
کرد که تولید نفت خام هفت تولید کننده عمده نفت خام شیل آمریکا 
با کاهش روزانه حدود ۵۶ هزار بشکه در ماه اوت به حدود ۷ میلیون و 
۴۹۰ هزار بشکه در روز می رسد. این نهاد پیش بینی کرد، بیشترین 
کاهش در ایگل فورد تگزاس خواهد بود که تولید آن با کاهش حدود ۲۳ 
هزار بشکه در روز به یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز - کمترین 
سطح از اوت ۲۰۱۷ -  خواهد رسید. بر اساس داده های این اداره انتظار 
می رود، تولید حوضه نفت خیز پرمین تگزاس و نیومکزیکو برای پنجمین 
ماه پیاپی کاهش یابد و با کاهش روزانه ۱۳ هزار بشکه به ۴ میلیون و 
۱۵۰ هزاربشکه در روز برسد. این مقدار تولید از مارس ۲۰۱۹ تا کنون 
بی سابقه بوده است.  تنها حوضه ای که تولید نفت در آن افزایش داشته، 
حوضه نفتی باکن در داکوتای شمالی و مونتاناست. کاهش تولید این 
منطقه اوایل سال جاری میالدی و در پی سقوط قیمت نفت به دلیل 
کاهش تقاضای جهانی سوخت ناشی از همه گیری ویروس کرونا بیش از 
دیگر مناطق بود. هم اکنون و با بهبود قیمت نفت، انتظار می رود بخشی 

از تولید این حوضه نیز افزایش یابد. 
داده های بیکرهیوز نشان داد که مجموع دکل های حفاری آمریکا در هفته 
منتهی به ۱۰ ژوئیه )جمعه ۲۰ تیرماه( با کاهش پنج دستگاه، به ۲۵۸ 
دستگاه، یعنی کمترین تعداد ثبت شده در میان داده های این شرکت 

)مربوط به سال ۱۹۴۰( رسید. 
اداره اطالعات انرژی آمریکا در برآورد دیگری پیش بینی کرد که تولید 
گاز طبیعی ایاالت متحده نیز در ماه اوت برای پنجمین ماه پیاپی کاهش 
خواهد یافت و به ۷۹ میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد فوت مکعب خواهد 

رسید.
این رقم تقریباً ۷۰۰ میلیون فوت مکعب از برآورد پیشین آژانس برای 
ماه ژوئیه کمتر خواهد بود. تولید میدان های بزرگ شیل در ماه نوامبر 
سال گذشته میالدی به باالترین سطح یعنی ۸۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون 

فوت مکعب در روز رسیده بود.
قرار بود تولید منطقه آپاالچیا، بزرگترین تولیدکننده گاز شیل آمریکا، 
در ماه اوت برای چهارمین ماه پیاپی کاهش یابد و به روزانه ۳۲ میلیارد 
و ۷۰۰ میلیون فوت مکعب برسد که ۲۰۰ میلیون فوت مکعب در روز 

کمتر از ماه ژوئیه است.
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 رئیس جمهوری تأکید کرد

قدرت نمایی ایران در جنگ اقتصادی با کمترین اتکا به نفت

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی، ضمن تاکید بر فضای مؤدت، 
دوستی و کارشناسی خوب میان کمیسیون 
انرژی مجلس و وزارت نفت، از برنامه ریزی 
برای تشکیل کمیته های کاری مشترک 
بین کمیسیون انرژی مجلس و وزارت نفت 

خبرداد.
به گزارش خانه ملت، فریدون عباسی، روز 
از نشست  تیرماه( پس  سه شنبه )۲۴ 
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
که با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت برگزار 
شد، در جمع خبرنگاران گفت: مباحث 
بسیاری در این نشست مطرح شد که یکی 
از آنها به حقوق کارکنان و سرمایه انسانی 
وزارت نفت و دستمزد آنها مربوط می شود، 
دستمزد  یکسان سازی  بر  آنکه  ضمن 
کارکنان وزارت نفت هم تأکید شد. وی با 
بیان اینکه قرار شد کمیته های کاری 

مشترکی بین کمیسیون انرژی مجلس و 
وزارت نفت شکل بگیرد، افزود: دانشگاه 
صنعت نفت، تجارب طوالنی در این صنعت 
دارد که باید فعالیت خود را در زمینه جذب 
دانشجوی خارجی برای صدور خدمات فنی 
مهندسی و صنعتی آغاز کند؛ زیرا جمهوری 
اسالمی باید از نقش الزم در صدور علم و 

دانش به جهان برخوردار باشد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: فضای مؤدت، دوستی 
و کارشناسی خوبی میان کمیسیون انرژی 
مجلس و وزارت نفت وجود دارد؛ هرچند 
معتقد به استقالل قوا هستیم، این در حالی 
است که مجلس قانونگذار و ریل گذار است. 
عباسی اظهار امیدواری کرد که بودجه سال 
مصوب  مجلس  در  امسال  که   ۱۴۰۰
را  کشور  مشکالت  ند  بتوا می شود، 

حل وفصل کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی از بررسی 
قرارداد گازی ایران و ترکمنستان در کمیسیون متبوع خود 
با حضور کارشناسانی از وزارت نفت خبر داد. عبدالکریم 
جمیری با اشاره به نشست عصر روز یکشنبه )۲۲ تیرماه( 
کمیسیون انرژی مجلس که با موضوع بررسی قرارداد گازی 
ایران و ترکمنستان برگزار شد، گفت: در این نشست، با 
حضور کارشناسان پیشین و کنونی وزارت نفت، قرارداد 
گازی ایران و ترکمنستان بررسی شد و هر یک از اعضای 
کمیسیون نیز دیدگاه های خود را بیان کردند. وی افزود: 
کارشناسان وزارت نفت در این نشست عنوان کردند که 
اقدام های بسیاری برای حل وفصل این موضوع انجام شده 
است. بیژن زنگنه، وزیر نفت چندی پیش درباره قرارداد 
گازی میان ایران و ترکمنستان گفت: حکم داوری در پرونده 
گازی شرکت های ملی گاز ایران و ترکمن گاز، هیچ جریمه 
یا خسارتی را متوجه شرکت ملی گاز نکرده و تنها حکم 
پرداخت بدهی ایران به ترکمنستان صادر شده که نتیجه 

دور از انتظاری نبوده است.

 بررسی کارشناسی قرارداد گازی ایران و ترکمنستان در کمیسیون انرژی مجلس ضرورت تشکیل کمیته های کاری مشترک کمیسیون انرژی مجلس و وزارت نفت

رئیس جمهوری اداره و مدیریت کشور در شرایط سخت و 
با کمترین اتکا به نفت را توانمندی ملت ایران در برابر 

آمریکا در دستیابی به اهداف ضد ایرانی دانست.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، دکتر 
حسن روحانی، روز سه شنبه )۲۴ تیرماه( در نشست ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به اجرای سیاست ها و 
برنامه های ویژه از سوی دولت در حد مقدورات برای گذر 
از مشکالت کنونی، گفت: آمریکایی ها انتظار داشتند چندی 
پس از آغاز تحریم ها، اقتصاد کشور متوقف شود؛ اما امروز 
توانسته ایم با برنامه ریزی و اتکا به اقتصاد بدون نفت، کشور 
را اداره کنیم که این، قدرت نمایی و پیروزی بزرگی برای 

ملت ایران در جنگ اقتصادی است.
وی مقابله با بیماری کرونا را که نه تنها اقتصاد ایران، بلکه 
اقتصاد همه کشورهای جهان را دچار اختالل و چالش 
بزرگی کرده است، مرحله دیگری از موفقیت های دولت 
برشمرد و افزود: دولت در چنین شرایطی که حتی برخی 
کشورهای توسعه یافته نیز در تامین و توزیع نیازهای 
روزمره مردم با مشکل مواجه شده اند، با تدابیر ویژه و 
آمادگی ساختارها و دستگاه ها با همکاری مردم از این فضا 

نیز عبور کرده و خواهد کرد.
نیاز  مورد  ارز  تامین  به  اشاره  با  رئیس جمهوری 
تولیدکنندگان تصریح کرد: دولت در سال جهش تولید با 
همه ظرفیت ها و توان خود از بخش تولید حمایت می کند 
و به فعاالن اقتصادی اطمینان می دهد که چرخ تولید کشور 
با قوت و با تامین ارز و مواد اولیه مورد نیاز، به حرکت خود 

ادامه خواهد داد.

 سخنگوی دولت:

خبرهای خوشی درباره درآمدهای نفتی خواهیم داشت
سخنگوی دولت گفت: ارز دولتی و نفت ما 
خیلی کم شده است؛ اما خوشبختانه آقای 
زنگنه با تمهیداتی که اتخاذ کرده، خبرهای 
خوشی می دهد که امیدوارم گشایش های 

خوبی در این زمینه ایجاد شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، علی 
ربیعی، روز سه شنبه )۲۴ تیرماه( در نشست 
خبری با بیان اینکه در دوره بی نظیری از 
تاریخ معاصر قرار داریم، گفت: در هیچ 
دوره ای، بدخواهان ایران به این اندازه دارای 
قدرت چه در آمریکا و چه در کشورهای 
کینه توز علیه ایران در منطقه و دیگر 
کشورها نبودند و فشار تحریم ها بر اقتصاد 
ایران بر هیچ کشوری این چنین تحمیل 

نشده است.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره 
آخرین وضع اموال مسدود شده ایران در 
کره جنوبی و اقدام های صورت گرفته برای 
بازگرداندن این اموال، افزود: ۸ میلیارد دالر 
از منابع ایران در این کشور مسدود شده که 
این رقم در شرایط کنونی برای ما مهم است.  
وی با بیان اینکه رفتار دولت کره جنوبی در 
این شرایط غیرقابل درک است، تصریح کرد: 
دولت کره جنوبی در حالی پاسخی الزم ارائه 
نمی کند که به لحاظ حقوقی و قانونی، منعی 
برای این کشور در بازگرداندن پول به مردم 
ایران وجود ندارد و معلوم نیست چرا دولت 

کره جنوبی با تسلیم شدن به فشارهای 
آمریکا، حاضر شد روابط خود با دولت ایران 

را به طور بی سابقه ای به مخاطره بیندازد.
ربیعی از تشکیل کمیته ای در وزارت خارجه 
و وزارتخانه های ذی ربط برای پیگیری این 
موضوع خبر داد و گفت: امیدوارم کره 
تبعیت و  از اخالق در تجارت  جنوبی 
بدهی های خود را به ملت ایران پرداخت 
کند. سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی 
دیگر، درخصوص روابط تجاری ایران با 
ونزوئال افزود: از مصاحبه من با یک نشریه 
خارجی، سوءتفسیر  شد. اصوالً موضوع 
کمک به ونزوئال مطرح نبوده و ونزوئال از ما 
کمکی درخواست نکرده و چنین موضوعی 

هیچ گاه مطرح نبوده است.

وی ادامه داد: روابط تجاری ایران و ونزوئال 
همانند روابط و مبادالت تجاری با سایر 
کشورهاست. ما با کشورهای مختلف جهان 
روابط تجاری داریم و رابطه تجاری مان با 

ونزوئال هم به همین منوال است.
ربیعی برای جلوگیری از سوءبرداشت ها 
تاًکید کرد: تجارت ایران و ونزوئال، از قواعد 
تجاری و بین المللی ایران با دیگر کشورها 
مستثنا نیست و دریافت بهای کاالهای 
صادراتی، حتما بر همین منوال انجام خواهد 
شد. سخنگوی دولت افزود: اگر می خواهیم 
زندگی اقتصادی  را بدون نفت تجربه کنیم، 
باید به تولید داخلی خودمان متکی شویم. 
افزایش تولید داخلی و صادرکننده های 
فشارهای  از  ما  برون رفت  راه  قوی، 

آمریکاست، بنابراین صادرکنندگان ما غالباً 
از افراد خوشنام و دلسوز کشور هستند. 
ربیعی تصریح کرد: تا به  حال هیچ وقت 
تفاوت قیمت ارز آنچنانی وجود نداشته و این 
صورت  گذشته  سال های  از  صادرات 
می گرفته و یک روال طبیعی بوده است. ما 
۸۰-۷۰ میلیارد دالر درآمد ارزی داشتیم و 
درآمد ارزی نفتی کشور پاسخگوی نیازهای 
برای هر کسی هم که  است.  بوده  ما 
می توانسته صادرات بیشتری انجام دهد، 
منعی در کشور وجود نداشته و ما االن با 
تحریم روبه رو شده ایم. وی در پاسخ به 
پرسشی مبنی بر اینکه چرا دولت برای عدم 
صادرکنندگان  سوی  از  ارز  بازگشت 
تمهیداتی نداشته و االن دچار مشکل شده 
است؟ گفت: تحریم یک واقعیت است. قرار 
بود با تحریم، اقتصاد ایران فروبپاشد؛ این 
اعتراف های بولتون و نوشته هایشان است که 
قرار بوده با تحریم اقتصاد، ایران را از بین 
ببرند و بعد ایران دچار فروپاشی شود که 
باالخره اینها تأثیر می گذارد و این تأثیر روی 
کاهش ارز آمده است. سخنگوی دولت تأکید 
کرد: ارز دولتی و نفت ما خیلی کم شده؛ اما 
خوشبختانه آقای زنگنه با تمهیداتی که 
اتخاذ کرده، خبرهای خوشی می دهد که 
امیدوارم گشایش های خوبی در این زمینه 

ایجاد شود.  
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                                    تحوالت صنعت نفت د  ر هفته ای که گذشت

 اطالعیه مهم درباره سامانه اطالعاتی فارغ التحصیالن دانشگاهی نفت

www.mashal.ir

در پی انتشار اخبار نادرست در فضای مجازی درباره سامانه اطالعاتی فارغ التحصیالن 
دانشگاهی وزارت نفت، اطالعیه ای در این زمینه منتشر شد:

اداره تأمین نیروی انسانی این شرکت در اطالعیه ای اعالم کرد: »با توجه به انتشار 
اطالعیه های گوناگون و اخبار نادرست در شبکه های مجازی و سایت های مختلف، به 

اطالع می رساند هرگونه خبر و یا اطالع رسانی درخصوص ثبت نام کنندگان در بانک 
jad.mop. اطالعاتی فارغ التحصیالن دانشگاهی این وزارتخانه، صرفا از طریق سامانه

ir منتشر می شود و به اطالع داوطلبان گرامی خواهد رسید.  
بدیهی است هرگونه اطالعیه و خبر منتشره خارج از سامانه فوق، فاقد اعتبار است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تأکید کرد :

معاون وزیر نفت در امور گاز، ممارست و پشتکار در روند 
استقرار نظام مدیریت یکپارچه برای رسیدن به نتایج 

مطلوب را مورد تأکید قرار داد.
به گزارش شانا و به نقل از شرکت ملی گاز ایران، حسن 
منتظرتربتی، در نشست بازنگری مدیریت نظام مدیریت 
یکپارچه )IMS( که با حضور اعضای شورای راهبری نظام 
مدیریت یکپارچه شرکت ملی گاز ایران تشکیل شد، اظهار 
کرد: نقش فرایند و ایجاد آن در الگوهای ساختاری که در 
بیشتر مواقع، نمی توانیم آنها را براحتی تغییر دهیم یا تجدید 
ساختار کنیم، نقشی اساسی است. به همین دلیل روند 
استقرار نظام مدیریت یکپارچه در شرکت و ایجاد یک فرایند 
بر آن مبنا از جمله کارهای زمانبری است که اهمیت آن در 

رسیدن به نتایج مطلوب، خود را نشان می دهد.
وی ادامه داد: رسیدن به این نتیجه مطلوب، نیاز به ممارست 
و پشتکار دارد؛ ممارستی که با خستگی در حین کار روبه رو 
نشده و سرانجام مساله را به یک جمع بندی درست برساند.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه در پیاده سازی 
سیستم نظام مدیریت یکپارچه، بحث ساختار و فرایند 
اهمیت ویژه ای دارد، افزود: نگاه من به مهندسی ساختار 
چنین است. به نظر من، مهندسی ساختار باید بتواند هر 
سال، یا هر دو سه سال یکبار، براساس تغییرات جدیدی که 

در وظایف ایجاد می شود، سازمان را تجدید ساختار کند.
تربتی تصریح کرد: ایجاد فرایندها در زمانی که مهندسی 
ساختاری وجود ندارد، بهترین راهکار است، یعنی اگر 
انعطاف پذیر باشیم و  نمی توانیم از طریق ساختارها، 
ساختارها را تغییر دهیم، باید این مهم را از طریق فرایندها 

جبران کنیم. وی ادامه داد: به باور من، یکی از کارها و 
اقدام های مهم در این زمینه، آن است که مدیران ما 
فرایندسازی و تدوین فرایند را یاد بگیرند که هیچ موضوعی 
در دل سازمان، به طورجدا بررسی و موازی کاری نشود، 
ضمن اینکه تدوین کننده فرایند، باید این توانمندی را داشته 
باشد که از اول تا پایان فرایند را خود تدوین کند. این کار 
موجب می شود همه مدیریت ها، خود فرایند چالش های 
مجموعه شان را تدوین کرده و پس از تصویب، اجرایی کنند.

معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه مجموعه ستاد ما 
باید فرایندنویس موضوع باشد،  نه مجری آن، گفت: در این 
صورت می توانیم با فرایند درست، مسائل خود را به نحو 
احسن مدیریت کنیم؛ زیرا هنر فرایند نویسی، نقشی مهم و 

حیاتی در موضوع IMS دارد.
تربتی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: به نظر 
من، نگاه ما باید به گونه ای باشد که با فرایندی که براساس 
نیازهای خود تدوین می کنیم، با مدیریت های موجود، آن 
نیاز را برآورده کرده و در صورتی که به وضع مطلوب 

نرسیدیم، به دنبال ایجاد یک مدیریت جدید برویم.
وی در پایان با اشاره به نقاط بهبود و خط مشی سازمان، 
اظهار کرد: از آنجا که خط مشی یک سازمان بسیار مهم 
است، من همیشه به این نکته اذعان داشته ام که باید خط 
مشی با زبان عامیانه سازمان هماهنگ باشد. چنانچه ما 
بتوانیم آن خط مشی را در گام نخست، همه گیر و همه فهم 
کرده و بعد بر اساس طرح کالنی که ارائه کرده ایم، آن را به 
برنامه تبدیل و اجرایی کنیم، کار بسیار خوبی خواهد بود که 

انشاءاهلل به نتیجه خواهد رسید.

 

  وزیر نفت عنوان کرد:

ریل گذاری آینده صنعت نفت با تدوین 4 سند تا افق ۱4۲۰
وزیر نفت از تدوین چهار سند در بخش های مختلف نفت و گاز شامل چشم انداز تولید 
نفت، گاز،  پتروشیمی و مصرف سوخت تا افق ۱۴۲۰ خبرداد و گفت:  این اسناد، 
ریل گذاری صنعت نفت برای آینده است. به گزارش شانا، بیژن زنگنه روز )سه شنبه، ۲۴ 
تیرماه( پس از نشست با اعضای کمیسیون انرژی مجلس در جمع خبرنگاران، این نشست 
را با ارزش توصیف و اظهار کرد: دوستان در این نشست، با دقت به گزارش ها گوش کردند 
و دیدگاه هایی که هم ارائه دادند،  مفید،  پخته و حرفه ای بود. وی با بیان اینکه  در این 
نشست، پایه خوبی برای همکاری های مؤثر در کشور در زمینه انرژی بنا شد، تصریح 
کرد: نمایندگان کمیسیون انرژی در این نشست، حساسیت خود را نسبت به بعضی 
موارد اعالم کردند که تصمیم بر آن شد، موارد بر اساس همکاری و نظر کمیسیون انرژی 
تنظیم شود. وزیر نفت با تأکید بر اینکه حل بعضی موارد، حتی نیازمند قانون نیست و 
حمایت های سیاسی و همدلی می تواند کارها را در کشور پیش ببرد، افزود: برای نمونه 
نمایندگان کمیسیون انرژی در موضوع پتروپاالیشگاه ها از فعالیت هایی که وزارت نفت 
انجام داده، استقبال کردند و قرار شد حمایت سیاسی انجام شود که بسیار ارزشمند 

است.

بهینه سازی مصرف سوخت
زنگنه، یکی از دغدغه های اعضای کمیسیون انرژی را بهینه سازی مصرف انرژی در 
مصرف سوخت های مایع و گاز دانست و افزود: قرار شد در این زمینه چهار سند 
تنظیم شده از سوی وزارت نفت، به کمیسیون انرژی تقدیم شود. وی از سند مربوط به 
مصرف سوخت حمل ونقل تا افق ۱۴۲۰ به عنوان نخستین سند نام برد و گفت: این سند 
بین بخشی است و شامل بهینه سازی خودروها، اصالح ساختار حمل ونقل درون شهری 
و برون شهری کشور و نوع خودروهایی که ساخته می شود، خواهد بود. وزیر نفت ادامه 
داد: سندهای بعدی به ترتیب مربوط به عرضه و تقاضای گاز تا افق ۱۴۲۰، سند تولید 
نفت تا ۱۴۲۰ و سند مربوط به پتروشیمی است. وی از این سندها به عنوان ریل گذاری 
برای آینده صنعت نفت یاد کرد و گفت: درست است که این موارد در یک سال به انجام 

نمی رسد؛ اما در تالشیم تجربه خودمان را با تجربه و خواست نمایندگان همسو کنیم.

ضرورت توجه به حقوق کارکنان نفت
زنگنه با بیان اینکه حقوق کارکنان صنعت نفت، دیگر موضوع مطرح شده در این نشست 
بود که ارزیابی شد، اظهار کرد: همیشه صنعت نفت زیر فشار بوده که چرا حقوق کارکنان 
آن باالست؛ اما در این نشست برای نخستین بار بود که گفتند شما باید به کارکنان و 
مسائل رفاهی آنها توجه کنید و فاصله حقوق کارکنان کم شود. وی از کمک نفت به 
توسعه مناطق نفت خیز به عنوان دیگر موضوع مطرح شده در این نشست یاد کرد و گفت: 
اگرچه کارهایی از سوی نفت انجام می شود، اما  منابع شرکت ملی نفت کافی نیست و 
به طور حتم باید فکر جدیدی شود.   وزیر نفت ادامه داد:  همچنین کمک به صنایع 
پایین دستی، توجه به ساخت داخل، حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی و 
مشکالت دانشگاه نفت نیز ارزیابی شد. زنگنه با تأکید بر اینکه کمک برای تأمین منابع 
نفت برای سرمایه گذاری ها باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا صنعت نفت پیشران اقتصاد 
است، افزود: اگر منابع مورد نیاز برای توسعه تأمین شود،  بخش های دیگر صنعت کشور 
و بخش پیمانکاری فعال خواهد شد. وی با قدردانی از رئیس کمیسیون انرژی مجلس، 
برای کنترل مطلوب جلسه  گفت: فضای خوب و صمیمانه ای وجود داشت که مایه 

دلگرمی است و آثارش را در آینده مشاهده می کنیم.

افزایش قیمت گازوییل یک دروغ بزرگ است
وزیر نفت، شایعه افزایش قیمت گازوییل را جنگ روانی دشمنان علیه مردم ایران عنوان 
کرد. بیژن زنگنه، وزیر نفت درباره امکان افزایش قیمت گازوییل گفت: این یک دروغ 
بزرگ است که خارجی ها به منظور عصبانی و ناراحت کردن مردم ایران به راه انداخته اند. 
وی افزود: هیچ برنامه، ایده، طرح و پیشنهادی در هیچ سطحی برای افزایش قیمت 
گازوییل وجود ندارد و با وجود تکذیب های چندباره، باز هم این جنگ روانی را علیه مردم 

ایران ادامه می دهند.

ضرورت پیاده سازی نظام مدیریت یکپارچه

سامانه پیشرفته کنترلی DCS در کارخانه فروزان خشکی منطقه 
خارک به همت کارشناسان شرکت نفت فالت قاره ایران، راه اندازی 
و پس از ۵۰ سال، جایگزین سامانه نیوماتیک قدیمی این کارخانه 

شد.
در این پروژه، افزون بر تعویض ۳۵ عدد شیر کنترل، کابل اندازی و 
کابل کشی به میزان ۵ هزار و ۳۰۰ متر، نصب ۶۶ عدد ترانسمیتر 
و تجهیزات سخت افزاری با حدود هزار نفر ساعت انجام شده و 
مجموع کل کارکرد واحد ابزار دقیق و سامانه کنترل DSC، بالغ 
بر ۱۶ هزار و ۱۰۰ نفر ساعت طی دو سال اجرای پروژه بوده است. 
ضرورت تغییر سامانه کنترلی از نیوماتیک به DCS از دهه ۷۰ 
مطرح شده بود که بررسی ها و مطالعات اولیه در آن زمان انجام شد 
و به دنبال آن با تعریف پروژه در اداره مهندسی و ساختمان ستاد، 
طراحی و اجرای پروژه از سوی شرکت پیمانکار در دهه ۸۰صورت 
گرفت؛ اما به دالیل مختلف، پس از خرید دستگاه ها و شیرهای 
کنترل از سوی پیمانکار و ورود آنها به منطقه خارک، از سال ۸۸ 

اجرای پروژه و تکمیل آن متوقف شد.
خوشبختانه با همت همکاران واحد تعمیرات کنترل و ابزار دقیق 
منطقه و اعالم آمادگی آنها، اجرای پروژه و راه اندازی سیستم 
کنترل جدید از سال ۹۷ آغاز شد و در دو سال گذشته نیز با انتقال 

تجهیزات از انبار به سایت و نصب پانل های کنترل در سوییچ روم 
اتاق کنترل جدید، تعویض شیرهای کنترل، کابل اندازی و نصب 
ادوات مربوطه و کدنویسی و برنامه نویسی سامانه کنترل، از سوی 
همکاران پرتالش و خالق واحد تعمیرات ابزار دقیق منطقه این 
پروژه ادامه داشت.  کارکنان واحدهای تعمیرات ابزار دقیق، 
تعمیرات عمومی )مکانیک و جوشکار( تعمیرات برق، تعمیرات 
ساختمانی، مهندسی بهره برداری و بویژه بهره برداری کارخانه 
فروزان و ابوذر خشکی در تهیه برنامه کنترلی و پیاده سازی آن و 
برنامه ریزی طرح ها در کنترل پروژه، تدارکات و عملیات کاالی 
منطقه در تامین کسری اقالم مورد نیاز پروژه و دیگر واحدهای 
پشتیبانی منطقه در اجرای این پروژه همکاری مؤثر داشتند و در 
نهایت، سامانه پیشرفته کنترلی DCS کارخانه فروزان منطقه 
خارک با موفقیت کامل به بهره برداری رسید. سامانه کنترلی 
نیوماتیک کارخانه فروزان ساخت شرکت Fox Pro سری ۱۰۰ 
بوده و افزون بر مشکل تعمیر و نگهداری، نبود قطعه و هزینه های 
باالی نگهداری فاقد کارایی و کنترل بهینه سیستم و افزایش 
استرس عملیاتی هنگام کار نیز مشکل ساز بود، به نحوی که 
اپراتورهای بهره برداری تاکنون با مشکالت زیاد و با مهارت های 

ویژه نسبت به راهبری این سامانه عمل می کردند.

 راه اندازی سامانه پیشرفته کنترلی DCS در کارخانه فروزان
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مشعل   در مسیر تداوم سیاست وزارت نفت با تمرکز بر 
تولید و توسعه میدانهای مشترک نفت و گاز، قرارداد طرح 
توسعه میدان نفتی یاران در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی، 
بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا 
امضا شد. درآمد دولت از محل توسعه میدان نفتی یاران طبق اعالم مدیرعامل 

شرکت ملی نفت ایران، ۲ میلیارد دالر خواهد بود.
اگر چه برخی کشورهای خارجی به شکل لحظه ای در حال رصد آمار تولید، 
ذخیره سازی و فروش نفت ایران بوده و در انتظار توقف این صنعت راهبردی هستند، 
اما امضای این قبیل قراردادها، نمایی از پویایی و حیات در این صنعت است. بیژن 
زنگنه، وزیر نفت هم پیام امضای این قرارداد را اینگونه اعالم کرد که »ما سرپا 
ایستاده ایم و تسلیم نمی شویم. ظرفیت سازی برای صنعت نفت، امری راهبردی 
است. ما از این مشکالت پیش تر هم دیده ایم و ان شاءاهلل از آنها عبور می کنیم و 
الزم است برای روزی که نیاز شود دوباره وارد بازار شویم، ظرفیت کافی 
داشته باشیم. همان طور که پس از تحریم پیشین نیز دنیا از اینکه 
صنعت نفت ایران در کمتر از چهار ماه به حداکثر تولید خود 

بازگشت متعجب شد.« 
قرارداد عملیات توسعه و بهره برداری یکپارچه میدان 
 )HOA( مشترک یاران در ادامه توافقنامه اصولی
مطالعه این میدان که پیش از این امضا شده 
بود، با حضور وزیر نفت، بین رضا دهقان 

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران و سیدجعفر حجازی، مدیرعامل شرکت 
توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا به امضا رسید.

این قرارداد که با هدف بهره مندی حداکثری از توان و ظرفیت شرکت های اکتشاف و تولید 
ایرانی به امضا رسید، دستیابی به تولید تجمعی اضافی حدود ۳۹.۵ میلیون بشکه را طی ۱۰ سال 

هدف گذاری کرده و هزینه های سرمایه ای مستقیم آن معادل ۲۲۷ میلیون دالر و هزینه های بهره برداری 
از تأسیسات در طول مدت قرارداد )شامل تولید خط پایه و اضافی( معادل ۲۳۶ میلیون دالر برآورد شده 

است. پیمانکار مؤظف است تمام منابع مالی الزم برای اجرای طرح را تأمین کند.
شرح کار این قرارداد مشتمل بر حفاری ۶ حلقه چاه جدید )سه حلقه در یاران شمالی و سه حلقه در یاران جنوبی(، 

حفاری یک حلقه چاه توصیفی، حفاری یک حلقه چاه تزریق آب موجود، تعمیر پنج حلقه چاه، تجهیز ۲۷ حلقه چاه تولیدی 
الیه سروک به پمپ درون چاهی )ESP(، احداث و به روزرسانی تاسیسات سطح االرضی، انجام مطالعات آزمایشگاهی و طراحی 

روش ازدیاد برداشت )EOR( است.
توافقنامه ای به منظور مطالعه میدان یاران مهرماه سال ۹۵ میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت و گاز پرشیا امضا شده 
بود که این توافقنامه، به امضای قرارداد نهایی منتهی شد. توسعه میدان مشترک یاران که در ۱۳۰ کیلومتری جنوب غربی 
اهواز و غرب میدان آزادگان جنوبی قرار دارد و با میدان مجنون عراق مشترک است، در دو بخش جنوبی و شمالی دنبال 
شده؛ توسعه یاران شمالی، نخستین پروژه ۱۰۰ درصد بیع متقابل ایرانی به حساب می آید که از سوی شرکت نفت و گاز 
پرشیا با هدف تولید روزانه ۳۰ هزار بشکه نفت اجرایی شد و در آبان ماه سال ۹۵ به بهره برداری رسمی رسید و حدود یک 
سال بعد، برداشت نفت از بخش جنوبی میدان یاران نیز که توسعه آن در دستور کار شرکت مهندسی و توسعه نفت قرار 
داشت، آغاز شد. اجرای این طرح توسعه که تا این مرحله نیز با اتکا به توان و ظرفیت های داخلی دنبال شده است، افزون بر 
افزایش ظرفیت تولید نفت خام کشور و حفظ سرمایه های ملی در میدان های مشترک، با حمایت از ظرفیت های ایرانی، زمینه 

بهره مندی حداکثری از توان داخل، رونق فضای کار استان و اشتغال زایی برای سرمایه انسانی بومی را ایجاد خواهد کرد.

پیام امضای قرارداد طرح توسعه میدان نفتی یاران

قرارداد طرح توسعه میدان نفتی یاران بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت 

توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا امضا شد



وش سالهای قبل اداره کرد   صنعت نفت را نمی توان با ر
زنگنه با بیان اینکه از همه انواع قراردادها استفاده می کنیم، افزود: صنعت نفت کشور را نمی توان با روش های سال پیش اداره کرد. باید روش های نو را 
در اجرای پروژه ها مدنظر قرار داد. اکنون در دنیا شرکت های اکتشاف و تولید کار می کنند و به همین دلیل ما نیز تصمیم گرفتیم شرکت های ایرانی را 
در این بخش فعال کنیم؛ همان طور که در بخش بازرگانی نفت نیز چنین رویکردی دنبال شده و شرکت های ایرانی در حال فعالیت هستند، اگرچه 

کمک شان می کنیم، اما می توانند پس از تحریم بسیار مؤثر باشند.
زنگنه به انرژی دانا، مپنا، نفت و گاز پرشیا به عنوان نمونه هایی از شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی توانمند اشاره کرد و گفت: شرکت های اکتشاف و 
تولید ایرانی را هم عده ای می گفتند گرگ زاده هایی هستند که تبدیل به گرگ خواهند شد، اما این شرکت ها اگرچه برخی با تساهل و تسامح تأیید 

صالحیت و انتخاب شدند، شرکت های توانمندی هستند.
او گفت: با توجه به استفاده از ظرفیت انواع قراردادها، طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت را نیز در قالب قراردادهای EPC/EPD دنبال می کنیم که 
در این زمینه بیش از ۶ میلیارد دالر مصوبه شورای اقتصاد دریافت کرده ایم و منابع مالی این طرح از طریق بازار سرمایه تأمین می شود. حسن این 
قراردادها در این است که کار به صورت مجموعه ای به هم پیوسته به پیمانکار تحویل داده می شود و پیمانکار نفت تحویل خواهد داد. فهرستی از تجهیزات 

هم به این قراردادها ضمیمه شده است که باید از داخل ایران تأمین شود.
وزیر نفت گفت: نه تنها در میدان های مشترک، توسعه در همه میدان های نفت و گاز کشور دنبال می شود و طرح هایی برای آنها تعریف شده 
است، اما منابع آن عمدتاً از بازار سرمایه تأمین می شود، زیرا منابع نفت کفایت نمی کند. شیوه های قراردادی مختلف نیز ظرفیت خوب 
و مؤثری به شمار می رود که می تواند در این مسیر راهگشا باشد. از همه آنان که در این مسیر زحمت کشیدند از جمله شرکت 
مهندسی و توسعه نفت، شرکت ملی نفت ایران، گروه تدبیر انرژی و شرکت نفت و گاز پرشیا تشکر می کنم. حضور 
مهندس نوذری در گروه تدبیر برای من دلگرمی و اطمینان خاطر است، زیرا ایشان را نزدیک ۳۰ سال است که 
می شناسم و می دانم ایشان کاری را دنبال می کند که توان انجام آن را دارد. ایشان از این طریق، همکاری 

مؤثر و نزدیک برای صنعت نفت هستند.
او با اشاره به اینکه مردم شرایط سختی را می گذرانند و کرونا و تحریم فشار زیادی بر آنان وارد 
می کند، افزود: در صنعت نفت سعی می کنیم تا حد امکان برای کاهش این فشارها تالش 
کنیم؛ بخشی از این طریق است که دستور داده شده مواد اولیه شوینده ها و 
ضدعفونی کننده ها که توسط پتروشیمی ها و پاالیشگاه ها تولید می شود، 
در اولویت تولید و تأمین باشد. بخش دیگر، کمک به اشتغال و زندگی 
مردم است. مردم قرار است زندگی و کار کنند و از کار خود نان 
حالل به دست آورند. به همین منظور با وجود مواجهه 
صنعت نفت با کمبود منابع، در تالشیم جریان 

اشتغال و کار مولد را زنده نگه  داریم.

وزیر نفت در این مراسم چه گفت؟ 
بیژن زنگنه، وزیر نفت درمراسم امضای قرارداد طرح توسعه میدان نفتی 
یاران گفت: اگرچه امروز به دلیل تحریم ها تولید نفت ایران کم است، اما 
ایجاد ظرفیت تولید امری راهبردی است تا صنعت نفت کشور بتواند در 
هر زمانی که نیاز است، سهم خود را احیا کند؛ ما تسلیم نمی شویم. او 
گفت که امروز روز خوبی برای صنعت نفت ایران است، زیرا قرارداد 

تکمیل توسعه یک میدان مشترک نفتی امضا می شود.
زنگنه تاکید کرد که میدان های مشترک همواره برای صنعت نفت یک 

ضرورت و اصل بوده است، خوشبختانه در پارس جنوبی با حداکثر امکان 
تولید یعنی برداشت از ۲۷ فاز در حال فعالیت هستیم.

 توسعه دو فاز به دلیل تحریم ها عقب افتاد که پتروپارس آنها را دنبال 
می کند. البته قرارداد جدیدی با پتروپارس امضا نشد، بلکه پس از 
کناره گیری دو شرکت فرانسوی و چینی از توسعه فاز ۱۱، سهم آنها به 

طرف ایرانی پروژه یعنی پتروپارس منتقل شد. 
دو پاالیشگاه باقی  مانده که یک واحد امسال تکمیل و دیگری نیز سال 
آینده تکمیل می شود. میدان بالل به عنوان یال شرقی میدان گازی پارس 
جنوبی، میدان گاز مستقلی نیست و قرارداد آن نیز امضا شده و در حال 

پیگیری است، قرارداد میدان گازی فرزاد بی نیز امضا 
می شود و تکلیف تکمیل توسعه فروزان هم مشخص 

خواهد شد.
وی با بیان اینکه قرارداد میدان های آبان و پایدار غرب هم 

نافذ شده و در حال اجراست، گفت: به این ترتیب تا پایان 
دولت، همه میدان های مشترک نفت و گاز کشور به سامان 

می رسد؛ نمی گویم توسعه آن به پایان می رسد، اما تکلیف همه 
میدان ها در قالب قراردادهایی واقعی با شرکت هایی توانمند 

مشخص می شود.

 

زنگنه با تأکید بر اینکه هیچ یك از قراردادها در قالب الگوی جدید قراردادهای 
نفتی بدون مشارکت طرف ایرانی امضا نمی شود، گفت: یاران جنوبی پیش از این 
از سوی شرکت مهندسی و توسعه نفت )متن( توسعه داده شده است و یاران 
شمالی نیز از سوی نفت و گاز پرشیا که این دو بخش تجمیع شدند و قرارداد آن 
به صورت یکپارچه در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی با شرکت نفت و گاز 
پرشیا امضا می شود. الگوی جدید قراردادهای نفتی، الگوی تکامل یافته بیع 
متقابل سنتی ماست که البته االن می گوییم سنتی؛ زمانی قرارداد نوینی بود که 
عده ای مخالفش بودند. هر چه نو باشد، عده ای مخالف آن هستند. عده ای هم 
با بیع متقابل مخالف بودند و تا پای جان هم بر سر مخالفت شان ایستاده بودند، 
اما بعد که الگوی جدید قراردادهای نفتی مطرح شد، گفتند همان بیع متقابل 
خوب است، خب شما که روزی با بیع متقابل هم مخالف بودید. در قرارداد توسعه 
میدان یاران مانند دیگر قراردادهای الگوی جدید قراردادهای نفتی، بهره برداری 
نیز لحاظ شده و پرداخت پاداش منوط به تولید است، پاداش در این قرارداد 
کمتر از 2.5 دالر برای هر بشکه است که به ازای هر بشکه تولید اضافی 
تعلق می گیرد. به عبارتی، دولت 40 دالر درآمد دارد و پیمانکار 2.5 
دالر. بخل نیست. اگر پیمانکار بتواند بر مقدار تولید اضافه کند، 
باید سود ببرد. زمان قرارداد هم 10 ساله است که می تواند 
تمدید شود. در این قرارداد، همه منابع سرمایه ای را 
باید شرکت نفت و گاز پرشیا تأمین کند و 
سپس پس از آغاز بهره برداری، اصل و 
پاداش خود را از محل اضافه تولید 

دریافت خواهد کرد.
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 الگوی تکامل یافته بیع متقابل سنتی 

وهای بومی سهم حداکثری ساخت داخل و نیر

ونده گازی ایران و ترکمنستان گفت وزیر نفت از جزییات پر
درآمد 2 میلیارد دالری از توسعه یاران

 مسعود کرباسیان، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز در این مراسم با بیان اینکه درآمد دولت 
از محل توسعه میدان نفتی یاران 2 میلیارد دالر خواهد بود، گفت: قرارداد توسعه این میدان که بین 

شرکت ملی نفت ایران و شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا امضا می شود، ششمین قرارداد از الگوی 
جدید قراردادهای نفتی است که مدت آن 10 سال است و افزون بر دستیابی به تولید تجمعی 39.5 میلیون بشکه 

نفت، درآمدزایی مناسبی نیز برای دولت و پیمانکار به همراه خواهد داشت. هزینه سرمایه ای برای توسعه یاران حدود 
300 میلیون دالر است که این رقم از سوی پیمانکار تأمین خواهد شد.کرباسیان با اشاره به تأکید وزیر نفت مبنی بر تعیین 

تکلیف همه میدان های مشترک تا پایان دولت، و اعالم اینکه این اولویت با وجود تحریم، مشکالت مالی و همچنین بحران کرونا 
در حال پیگیری است و این هدف تا پایان دولت محقق خواهد شد، در زمینه آخرین وضعیت توسعه میدان های مشترک توضیح داد: 

در حوزه پارس جنوبی، نصب جکت فاز 11 را در چند هفته گذشته داشتیم و فاز 14 نیز همه عملیات مربوط به بخش دریا به سرانجام رسیده 
و پاالیشگاه آن نیز تا پایان سال به نتیجه می رسد. قرارداد توسعه بالل در حال پیگیری است و قرارداد توسعه میدان فرزاد بی نیز به زودی امضا 

می شود، همچنین خبرهای خوبی از توسعه میدان های آزادگان و یادآوران در راه است. مقدمات مربوط به امضای قرارداد توسعه 3 میدان نفتی 
چنگوله، سهراب و الیه نفتی پارس جنوبی نیز در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی فراهم شده است و با تأیید نهایی سازمان برنامه و بودجه به مرحله 

امضای قرارداد می رسد، در زمینه قراردادهای طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت نیز قرارداد توسعه میدان نفت شهر که میدانی مشترک است با شرکت ملی 
حفاری ایران امضا شده و در حال پیگیری است و قراردادهای میدان های رشادت و فروزان نیز در آینده نزدیك امضا می شود.

غالمحسین نوذری، رئیس هیئت مدیره گروه توسعه انرژی تدبیر در 
این مراسم از حمایت جدی وزیر نفت و همکاری شرکت ملی نفت برای 
فراهم کردن زمینه حضور شرکتهای پیمانکار در طرحهای توسعه ای 
نفت تشکر کرد و گفت: قرارداد توسعه میدان یاران شمالی با حجم 
سرمایه گذاری 700 میلیون دالر امضا شد، اما با 580 میلیون دالر 
عملیاتی شد.میدان آزادگان به عنوان یك قطب آینده تولیدکننده 
نفت و پشتوانه اصلی اقتصاد و توسعه، می تواند پیشران اقتصاد کشور 
باشد و میدان یاران نیز حاشیه ای از همین میدان )آزادگان( است. با 
حفر چاه های توصیفی، ارتباط میدان های یاران شمالی و جنوبی با هم 
مشخص می شود، اجرای فاز یك توسعه میدان یاران )شمالی(، به 
دالیلی از جمله شناسایی و تجهیز نیروی انسانی مناسب، مدیریت 
پروژه، استفاده از ساخت داخل که حدود 80 درصد تجهیزات نصب 
شده در یاران را تشکیل داد، به کارگیری عمده نیروهای بومی و مواردی 
از این دست، کار بزرگی بود. قرارداد توسعه میدان یاران شمالی یکی 
از معدود قراردادهای بیع متقابل بود که با هزینه ای کمتر از کپکس 
قرارداد اجرایی شد، این قرارداد با حجم سرمایه گذاری 700 میلیون 

دالر بسته شد، اما با توجه به نوع مدیریت و صرفه جویی انجام شده 
گرفته و استفاده از ظرفیت های داخلی، با 580 میلیون دالر پایان یافت.

وی ادامه داد: روزی که یاران تحویل این شرکت شد، یکی از مشکالت 
خشك و کویری بودن میدان عنوان می شد، در صورتی که هنگام 
تکمیل پروژه در این میدان، عمق آب به حدود 3.5 تا 3.8 متر رسیده 
بود. در مذاکرات انجام شده با روسنفت روسیه برآورد حدود 700 
میلیون دالری برای انجام فاز دوم پروژه یاران مطرح شده بود، اما با 
مذاکراتی که با شرکت مهندسی و توسعه نفت انجام شد و 
صرفه جویی های در نظر گرفته، هزینه سرمایه ای این قرارداد به میزان 
کمتری در نظر گرفته شد. نوذری گفت: با وجود تنگناهای موجود، این 
شرکت تاکنون حدود 57 حلقه چاه حفاری کرده است و در مجموع 
حدود 77 چاه در میدان های آزادگان جنوبی و یاران حفاری می شود.
نوذری به استفاده از پمپ های درون چاهی در پروژه توسعه میدان یاران 
اشاره کرد و افزود: امیدوارم به سمت تولید حداکثری این پمپ ها 
حرکت کنیم. به کارگیری این پمپ ها یکی از بهترین شیوه هایی است 

که می تواند سرعت برداشت نفت را افزایش دهد.

وی با اشاره به اینکه این هلدینگ به دنبال داخلی سازی این 
پمپ هاست، اظهار کرد: بیش از 700 یا 800 حلقه چاه در غرب کارون و 
دیگر میدان ها به این پمپ های درون چاهی نیاز دارند که امیدواریم با 
حمایت های مهندس زنگنه، داخلی سازی این پمپ ها عملیاتی شود. 
این پمپ ها فناوری پیچیده ای دارند که پیش بینی می شود تا دو سال 
بتوانند به طور مستمر کار کنند و از غیرفعال شدن چاه جلوگیری شود.
نوذری با بیان اینکه این شرکت پروژه های دیگری نیز در مجموعه نفت 
دارد که امیدواریم به مرحله قرارداد برسد، تصریح کرد: تقویت فشار 
گاز هما، وراوی و فاز یك تابناک از آن جمله هستند. مرکز تفکیك 
میدان تابناک سرمایه گذاری خوبی است که تضمین گاز پارسیان و 
ادامه آن اتان گیری پارسیان را تضمین می کند، همچنین بیش از 3 
میلیون تن محصوالت جانبی خواهد داشت که این میزان امروز در 

کشور سوزانده می شود.
وی به پروژه بازیابی اتان مازاد پارس جنوبی اشاره کرد و گفت: این 
پروژه ای است که پیش بینی می شود حدود 3 میلیون تن اتان مازاد در 

کشور برای واحدهای پایین دستی پتروشیمی تولید شود.

بیژن زنگنه، وزیر نفت  در حاشیه مراسم امضای قرارداد طرح توسعه 
میدان نفتی یاران در پاسخ به خبرنگاران توضیحاتی درباره پرونده 

گازی ایران و ترکمنستان ارایه کرد که در ادامه می آید:
طرف قرارداد، دولت جمهوری اسالمی ایران یا وزارت نفت نبوده است، 
این قرارداد تجاری بین شرکت های ملی گاز ایران و ترکمن گاز بوده که 
به دلیل چند بار قطع گاز ازسوی ترکمنستان و اعالم ترکمن گاز مبنی 
بر پرداخت نشدن بدهی های شرکت ملی گاز ایران با اختالف هایی 
همراه شد. ما به دلیل تحریم امکان انتقال پول را نداشتیم؛ حتی 
شرکت ملی گاز ایران بهره ای را که بر مبنای قرارداد به دلیل پرداخت 
نکردن بدهی تعلق می گیرد و به وام تبدیل می شود، قبول داشت و 
حتی بخشی از این بدهی با شکل کاال و خدمات پرداخت شد، اما 
ترکمن گاز اصرار داشت پول را به صورت کامل دریافت کند و در این 
زمینه، انعطافی برای مذاکره نداشتند. شرکت ملی گاز بحث طرح 
موضوع در داوری را عنوان و اعالم کرد در صورتی که پرونده به داوری 

برود، قیمت گاز ترکمن گاز هم باید در داوری مطرح شود، زیرا از نظر 
شرکت ملی گاز ایران، قیمت ترکمنستان به دلیل الحاقیه هایی که به 
قرارداد پیشین بسته بود، باال و از نظر شرکت گاز غیرمنصفانه بود. از 
سوی دیگر شرکت ملی گاز بر این نظر بود که باید جرایمی مربوط به 
کمیت و کیفیت گاز نیز به ترکمن گاز تعلق گیرد. سرانجام آنها پیشنهاد 
طرح موضوع در داوری را قبول نکردند، اما مدتی بعد، خود پرونده را 
به داوری بردند. حکم داوری در پرونده گازی شرکت های ملی گاز ایران 
و ترکمن گاز، هیچ جریمه یا خسارتی را متوجه شرکت ملی گاز نکرده 
و تنها حکم پرداخت بدهی ایران به ترکمنستان صادر شده که نتیجه 
دور از انتظاری نبوده است. آنچه در داوری تصمیم گرفته شد، نتیجه 
دور از انتظاری نبوده است، داوری به این تصمیم رسید که شرکت ملی 
گاز ایران باید بدهی خود را به ترکمن گاز پرداخت کند، اما حکم داوری، 
هیچ جریمه یا خسارتی را متوجه شرکت ملی گاز ایران نکرده است 
و از سوی دیگر، داوری با بخش قابل توجه درخواست شرکت ملی گاز 

ایران مبنی بر جریمه مربوط به کمیت و کیفیت گاز صادراتی ترکمن گاز 
موافقت کرده است که به این ترتیب، این میزان جریمه از بدهی شرکت 
ملی گاز ایران کسر می شود.به دلیل تحریم، امکان انتقال پول را 
نداشته است، باز هم باید بر سر اینکه چطور بدهی ایران پرداخت شود، 
بحث و راهکاری پیدا شود. دولت و ملت ترکمنستان دوست هستند 
و ما می خواهیم با این کشور همسایه در درازمدت کار کنیم. 
اختالف های تجاری در سطح بین الملل مطرح، بررسی و برطرف 
می شود و این طور نیست که بگوییم ببینیم چه کسی برد، چه کسی 
باخت یا حال چه کسی گرفته شد. همان طور که پیش از این نیز شرکت 
ملی گاز و بوتاش ترکیه به داوری رفتند و در عین حال به روابط 
دوستانه خود ادامه داده اند. همچنین بر مبنای حکم داوری، دو قرارداد 
موجود بین دو شرکت که بخشی از آن به نفع ایران نبود و به دلیل 
قطعی گاز از سوی ترکمنستان به ما تحمیل شده بود، خاتمه یافته تلقی 

شد.



ح  طر ع  و شر نقطه 
توسعه 28 مخزن

سال های 1394 و 1395 با مطرح شدن بحث 
 IPC الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به
Iranian Petroleum Contract(( ، پیشنهادهایی از 
سوی شرکت ملی مناطق نفت خیز مطرح شد و طی تعامالت 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، شرکت ملی نفت ایران و 
وزارت نفت، مصوبه ای در سال 1395 از سوی هیئت مدیره شرکت 
ملی نفت ایران صادر شد که به شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
اجازه  داد در کنار الگوی IPC، الگوی قراردادی مناسب میادین در 
حال تولید و متناسب توانمندی های موجود داخلی در دو بخش: 
الف-میدان محور: شامل توسعه میادین، اجرای طرح های بهبود و یا ازدیاد 
برداشت و ب-عملیات محور)JOB BASED(: شامل عملیات حفاري، 
چاه محور و یا تاسیسات سطح االرضي ارائه کند و با شرکت هاي صاحب 
صالحیت وارد مذاکره شود. در راستاي اجرا کردن این مصوبه پس از فعالیت هاي 
گسترده در شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب در بخش های فني، حقوقي و 
قراردادي، پیشرفت هاي خوبي در مذاکرات میدان محور و هم در تهیه بسته هاي 
سرمایه گذاري عملیات محور انجام شد. پس از ارائه نتایج فعالیت ها به شرکت ملی نفت ایران، بسته ای 
کاری مورد تایید قرار داد و مقرر شد شرح کار بسته هاي ارائه شده در بخش عملیات محور تهیه شود 
که در واقع این بسته ها و برآوردها پایه طرح نگهداشت و افزایش تولید موسوم به ۲۸ مخزن شد.  براساس 

راهبرد شرکت ملی نفت در راستای حمایت از شرکت های داخلی، این طرح به طور ویژه جهت 
شرکت های ایرانی در نظر گرفته شد و شرکت های خارجی به صورت محدود و تنها در صورت تامین 

مالی امکان ورود پیدا می کنند. 

ح ۲۸ مخزن را بیشتر بشناسیم طر
طرح نگهداشت و افزایش تولید به عنوان بزرگترین طرح توسعه ای بعد از انقالب مناطق نفت خیز 
جنوب است که در پهنه 5 استان جنوب غرب کشور در دست اجراست و وزارت نفت و شرکت 
ملی نفت ایران نیز اولویت ویژه ای برای آن قرار داده اند. هدف نخست این طرح، افزایش 
341 هزار بشکه ای تولید نفت است که با توسعه ۲۸ مخزن با استفاده از توان پیمانکاران 
داخلی و نظارت مستمر کارشناسان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب محقق 
می شود. حمایت از ساخت داخل با الزام پیمانکاران به استفاده از تجهیزات داخلی 
و توسعه عمران و آبادانی مناطق پیرامونی با اختصاص 4 درصد از اعتبار طرح 

به مسؤولیت های اجتماعی، از دیگر اهداف این طرح است.
در گام نخست این طرح 6 بسته قراردادی با پیمانکاران واجد صالحیت 
منعقد شد و در سال 139۸ به مرحله اجرا در آمد. ارزش تقریبی این 
شش بسته قراردادی 4400 میلیارد تومان است که شامل طرح توسعه 
مخزن های منصوري آسماري، رامشیر، گچساران خامی، اللی 
آسماری، کبود، نرگسی است. در بخش اجرایی این شش بسته ، 45 
حلقه چاه حفاری، 17 حلقه چاه تعمیر و 7 پروژه سطح االرضی 
عملیاتی می شود و افزایش توان تولید از مخازن مذکور به میزان 39 
هزار بشکه در روز و نگهداشت تولید به میزان 1۸ هزار بشکه در روز 

محقق خواهد شد.

 6 بسته قراردادی در چه وضعیتی است؟ 
با اینکه آغاز به کار پیمانکاران و ادامه فعالیت آنها از یک سو با حوادثي 
همچون وقوع سیل در ابتداي سال 139۸ و شیوع ویروس کرونا در 
انتهاي این سال همراه بوده که بر عملکرد پیمانکاران تاثیر منفي داشته و 
از دیگر سو نیز تشدید تحریم هاي بین المللي برای تامین کاال و انتقال پول 
نیز به محدودیت هاي پیمانکاران در این مدت افزوده است، اما فعالیت اجرایی 
طرح ۲۸ مخزن بی وقفه ادامه داشته و پیشرفت 6 بسته نخست قراردادی شامل 
نرگسي به میزان 33.4 درصد، اللی آسماری 19.3 درصد، کبود 16 درصد، منصوری 

15.3 درصد، گچساران خامی 11.5 درصد و رامشیر 9.3 درصد رسیده است.

مخزن   ۲۸ توسعه  ح  طر چاه  نخستین  شدن  تولیدی 
مناطق نفت خیز 

در این میان خبر خوب آن بود که چاه شماره 6 میدان کبود در مخزن بنگستان به عنوان نخستین 
حلقه چاه حفاری شده در طرح نگهداشت و افزایش توان تولید در فروردین ماه 1399 تولیدی شد. این 
چاه طبق زمانبندی مشخص شده، ۲0 فروردین ماه امسال با دبی تقریبی بیش از 1000 بشکه در روز 

در مخزن بنگستان به تولید رسید.
دستاوردهای حاصل از حفاری موفق چاه شماره 6 میدان کبود، شامل کسب حداکثری اطالعات جدید 
از گستره و ابعاد مخزنی و بررسی ظرفیت تولید سازند ایالم مخزن بنگستان میدان کبود، رعایت الزامهای 
زیست محیطی و مدیریت پسماند و انتقال تجربیات و دانش شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به 

بدنه بخش خصوصی صنعت نفت است. 

ح توسعه 28 مخزن چه می دانیم؟ از مشخصات فنی طر
در طرح توسعه ۲۸ مخزن انجام 1۲4 پروژه سطح االرضی، حفاری ۲۸۲ حلقه چاه جدید، 
تعمیر 143 حلقه چاه و انجام 165 عملیات انگیزشی روی چاه ها پیش بینی شده است. با 
اجرایی شدن این طرح، ۸0 دکل حفاری شامل 60 دکل توسعه ای و ۲0 دکل تعمیراتی 
در مناطق نفت خیز جنوب شروع به کار می کنند. همچنین 100 پروژه سطح االرضی 
شامل ساخت خطوط انتقال نفت و ایستگاه های پمپاژ با اعتبار حدود ۲30 میلیون دالر 
اجرا می شود. در زمینه تجهیزات واحد های گاز و گاز مایع که حدود 150 میلیون ارزش 
گذاری شده، قرار است ایستگاه جمع آوری گاز به ارزش 650 میلیون دالر احداث و 
تعمیرات ضروری تاسیسات به ارزش 3۲0 میلیون دالر انجام شود. از ویژگی های مهم 
این طرح جمع آوری گازهای همراه نفت و کاهش تبعات زیست محیطی است. عالوه بر 

 )Zero Discharge( این 15 درصد از هزینه های حفاری به جمع آوری پسماند حفاری
با صرف هزینه چند صد میلیون دالری اختصاص می یابد.

ح توسعه 28 مخزن وش اجرا و تامین مالی طر   ر
 طبق مصوبه شورای اقتصاد، شرکت ملی نفت ایران به روش EPC/EPD حسب مورد همراه با تأمین 

مالی با پیمانکاران/ سرمایه گذاران بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر معامالت شرکت ملی نفت ایران 
به منظور اجرای پروژه های طرح، قرارداد منعقد می نماید. اعتبار مورد نیاز برای این طرح حدود 4.6 
میلیارد دالر تخمین زده می شود که این حجم سرمایه گذاری در ایجاد فرصت های شغلی و بهبود 

فضای کسب و کار تاثیر بسزایی دارد.

مسؤولیت های اجتماعی را فراموش نمی کنیم 
در این طرح برای اولین بار برای انجام مسؤولیت های اجتماعی درصدی معین تعریف شده است. طبق 
ماده 7 مصوبه شورای اقتصاد معادل 4 درصد از کل ارقام پرداخت به پیمانکاران توسط شرکت ملی 
نفت ایران پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه و حسب مورد و متناسباً، باید صرف اجرای 
پروژه مسئولیت اجتماعی شود. پروژه عام المنفعه در راستای کمک به احداث و بهسازی مدارس، 
شبکه های آبرسانی، برق رساني، گازرسانی، خانه های بهداشت روستایی، بهسازی راه های روستایی، 
فاضالب شهرها و روستاها، کمک به احداث و تجهیز آموزشگاه های فنی حرفه ای، احداث و تجهیز 
مراکز ورزشی و زیرساخت های تعاونی های اشتغال محور بوده و در روستاها و شهرهای محل اجرای 

هر پروژه با تصویب شورای برنامه ریزی استان اجرا خواهد شد.

حمایت از ساخت داخل و کاالی ایرانی
 در این طرح الزامی است که تمامی کاالهای بومی سازی شده و ساخت داخل مورد استفاده قرار گیرند؛ 
از این رو در هشتاد و چهار قلم اصلی کاالها در بخش تحت االرض و سطح االرض استفاده از کاالهای 
خارجی منع شده و در عمده کاالها، پیمانکاران تنها مجاز به استفاده از سازندگان داخلی هستند. 
همچنین در طراحي و تعریف پروژه ها سعي شده کاالهایي که در انحصار کشورهاي خارجي هستند، 

کمتر استفاده شده و کاالي مشابه با کاربري یکسان در طراحي ها گنجانده شود.

اشتغال بومی و پیمانکاران بومی
 با هدف حمایت از اشتغال بومی، پیمانکاران اصلي و فرعي موظفند نیروهای مورد نیاز پروژه را از شهرها، 
روستاها و یا استان محل اجرای پروژه به کار گیرند. تاکنون در چند پروژه ابتدایی شروع شده تعداد 
1100 نفر به طور مستقیم مشغول به کار شده اند که بیش از ۸5 درصد این افراد نیروی بومی شهرها 
و روستاهای محل اجرای پروژه ها و اکثریت قریب به اتفاق پیمانکاران فرعی در بخش اجرا نیز بومی 

هستند.

ح توسعه 28 مخزن  افزایش توان تولید همگام با اجرای طر
همسو با طرح توسعه ۲۸ مخزن، تالش برای استمرار تولید در مناطق نفت خیز جنوب به صورت شبانه 
روزی در جریان بوده و مقایسه توان تولید رسمی و ثبت شده مناطق نفت خیز جنوب از فروردین 
139۸ تا فروردین 1399 نشان می دهد که توان تولید در شرایط بسیار سخت تحریم، کاهش شدید 
بودجه ها همچنین بحران هاي سیل و شیوع ویروس کرونا نه تنها کاهش نیافته بلکه ضمن تثبیت توان 

تولید، به میزان 10.۸ هزار بشکه در روز افزایش یافته است. 
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 نگاهی به آخرین وضعیت طرح نگهداشت و افزایش تولید مناطق نفت خیز جنوب

مشعل     وزارت نفت در سال 
جهش تولید نیز حمایت از سازندگان داخلی را در 

دستور کار دارد و در یک نمونه می توان به استفاده حداکثری 
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از ظرفیتهای بخش داخل استناد 

کرد. آنگونه که مدیرعامل این شرکت در بازدید از لوله سازی اهواز بر 
افزایش همکاری و استفاده بیشتر از ظرفیتها و توانمندیهای این شرکت تاکید 

کرد. همکاری لوله سازی اهواز در صنعت نفت پیشتر به واسطه بهره گیری وزارت 
نفت از آن در پروژه احداث خط لوله انتقال نفت خام گوره-جاسک مطرح شد. حاال 

احمد محمدی با بیان اینکه برای پیشبرد طرح ۲۸ مخزن ۴۵۰۰ کیلومتر لوله مورد نیاز 
است، گفته است: پیمانکاران طرح، ملزم به استفاده حداکثری از لوله های ساخت داخل 
در این طرح هستند. طرح نگهداشت و افزایش تولید مناطق نفت خیز جنوب که تاکنون 
6 بسته قراردادی آن با پیمانکاران منعقد و به مرحله اجرا در آمده است، میتواند به 
نمادی دیگر از همکاری گسترده سازندگان داخلی با وزارت نفت بدل شود. از 

بایدهای این طرح این است که تمامی کاالهای بومی سازی شده و ساخت داخل 
مورد استفاده قرار گیرند. 

این طرح اکنون از پیشرفت فیزیکی 9 تا ۳۳ درصدی برخوردار است 
که در ادامه نگاهی به آن خواهیم داشت:

.

فعالیت اجرایی طرح 28 مخزن بی وقفه 
ادامه داشته و پیشرفت 6 بسته 

نخست قراردادی شامل نرگسي به 
میزان  ۳۳.4 درصد، اللی آسماری ۱۹.۳ 
درصد، کبود ۱6 درصد، منصوری ۱5.۳ 
درصد، گچساران خامی ۱۱.5 درصد و 

رامشیر ۹.۳ درصد رسیده است



گاز

سید شریف فرحناک     گازی که از ذخایر زیرزمینی به دست 
می آید، پس از پاالیش راهی خطوط لوله می شود تا پس از طی 
مسیری طوالنی، در منازل یا صنایع به مصرف برسد. اما این همه 
ماجرا نیست. معموال زمانی که یک خط لوله احداث می شود، 
باید در فواصل 1۰۰ تا 1۵۰ کیلومتری ایستگاه های تقویت 
فشار احداث شود تا این خطوط به ظرفیت نهایی خود 
برسند. در ایران طی سال های گذشته، بیشترین تمرکز 
روي توسعه خطوط لوله بوده است؛ اما اکنون که شبکه 
بزرگی از خطوط لوله در سطح کشور را در اختیار 
داریم، برای افزایش ظرفیت تولید، نصب ایستگاه های 
تقویت فشار، اقتصادی تر است.  به منظور انتقال 
حجم باالی تولیدات گاز عسلویه در پهنه کشور، 
لوله،  خطوط  بر  عالوه  که  است  ضروری 
ایستگاه های تقویت فشار متعددی در فواصل 
معین احداث تا بستر الزم برای توزیع انرژی پاک 
و همچنین ارسال آن به مبادی صادراتی مهیا شود. طرح 
تاسیسات تقویت فشار گاز در شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 
در سال 1۳9۸ روزهای پرکاری را سپري کرد و کوشید با اتمام 
موفق مراحل طراحی، انتخاب پیمانکار و تحصیل اراضی، زمینه 
الزم براي ورود ۸ ایستگاه به فاز اجرا را فراهم کند. پروژه های 
نورآباد، دوراهان، پل کله، خورموج، برازجان، خیرگو، ارسنجان 
و آرادان ۸ پروژه ای هستند که امسال وارد مرحله خرید و 
اجرا می شوند و به این ترتیب رکورد بی نظیری را در اجرای 
همزمان چند پروژه در صنعت گاز شاهد خواهیم بود. 
اکنون اغلب پروژه های یاد شده وارد پروسه خرید 
شده اند که این مهم نوید بخش سالی پربار برای شرکت 
ملی گاز خواهد بود. این طرح عالوه بر اجرای موفق و 
پرشتاب پروژه ها از بهینه سازی فرایندها نیز غافل 
نبوده و با اجرای پروژه موسوم به Feed سعی دارد 
آخرین  با  مطابق  را  گاز  تاسیسات  طراحی 
تکنولوژی های روز دنیا ارتقا دهد. صمد رحیمی، 
طرح  مجری  و  مدیره  هیأت  رئیس  نائب 
تاسیسات تقویت فشار گاز در این مصاحبه، 
اوج فعالیت های  1۳99 را موسم  سال 
اجرایی کارکنانش توصیف کرده و خواهان 
توجه بیشتر مسؤوالن به تامین نیروی 
جهش  دوره  در  متخصص  انسانی 
پروژه ها شده است. در ادامه گفت وگو 

با وی را می خوانیم.

اجرای  به  توجه  با    
سال  در  پروژه   ۸ همزمان 
جاری، پیش بینی می کنید 
این تاسیسات چه زمانی به 

بهره برداری برسند؟
ن  کنو ا هم 
فعالیت  پیمانکاران، 
اجرایی خود را در 7 
سایت آغاز کرده و 
ر  د
ل  حا

تجهیز کارگاه هستند. پروژه »آرادان« هم پس از انتخاب پیمانکار 
به فاز اجرا وارد خواهد شد. مطابق برنامه پیش بینی شده امسال 
ایستگاه های خیرگو و ارسنجان راه اندازی خواهند شد و دیگر 

پروژه ها نیز در سال 1۴۰۰ مورد بهره برداری قرار می گیرند. 

  لطفا ازدیگر فعالیت های انجام شده طرح تاسیسات 
تقویت فشار در سال گذشته بگویید.

عمده فعالیت های همکاران طرح در سال گذشته بر مباحث 
طراحی، انتخاب مشاور برای تعیین محل، تهیه اسناد مناقصه و 
برآورد پروژه متمرکز شده بود که از مهم ترین مراحل شکل گیری 
و خشت اول پروژه ها محسوب می شوند؛ اما در سال جدید،  ۸ 
پروژه به طور همزمان وارد فاز اجرا شده اند که این به معنای تمرکز 
حداکثری همه ارکان طرح در حوزه عملیات و اجرا خواهد بود. 
افزون بر فعالیت های یاد شده، در سال گذشته با توجه به برجسته 
شدن اهمیت تامین گاز شمال شرق با یک طرح ضربتی، توانستیم 
توربورکمپرسورهای یدک پارچین، سمنان و دشت را راه اندازی 

کنیم که تاثیر شایانی در انتقال گاز به آن خطه در فصل 
زمستان داشت. الزم است عنوان کنم که درسال های 
1۳97 و 1۳9۸ حدود ۲۰ توربوکمپرسور که از سوی 
شرکت های داخلی و با نظارت و حمایت شرکت گاز 
ساخته شده است در اختیار خط لوله ششم سراسری 
قرار گرفت و به راه اندازی موفق این خط راهبردی 
و تحویل  نظارت  انجامید.  تمام مراحل ساخت،  

توربین ها از سوی طرح تاسیسات تقویت 
فشار انجام شد که از افتخارات این 

طرح  می آید.  شمار  به  طرح 
ر  فشا یت  تقو ت  سیسا تا
در  درخشانی  دستاوردهای 
زمینه داخلي سازی تجهیزات 

راهبردی و پیشرفته صنعت گاز داشته است. خوشبختانه با بومی 
سازی اقالم و تجهیزات تاسیسات تقویت فشار از سوی دو شرکت 
بزرگ توربین ساز داخلی، تمام توربو کمپرسورهای مورد نیاز 
پروژه ها با تکیه بر توان متخصصان کشور و بخش خصوصی تامین 
می شود. در حال حاضر در سایت ارسنجان ۴ توربین و در سایت 
خیرگو ۳ توربین نصب و آماده راه اندازی شده که نشانه به ثمر 
نشستن حمایت های مستمر شرکت گاز از شرکت های توانمند 

داخلی محسوب می شود.

  پروژهFeed )بهینه  سازی طراحی ایستگاه های تقویت 
فشار( اقدامی در مسیر پیاده سازی تکنولوژی های نو در صنعت 
محسوب می شود. درباره دستاوردهای این پروژه توضیح دهید.

از آنجا که طراحی  تاسیسات تقویت فشار کشور براساس 
الگوهای قدیمی انجام می شود، ضرورت دارد یک بازنگری در 
استانداردها با هدف بهینه سازی وضع موجود انجام شود که این 
پروژه مهم با کمک شرکای معتبر داخلی و خارجی اجرا شد و به 
نتایجی مطلوب رسید. پروژه Feed موفقیتی بسیار بزرگ در 
بهینه سازی طراحی ایستگاه ها تلقي می شود. نتایج حاصل از این 
پروژه از این پس مبنای کار در طراحی ایستگاه های آتی خواهد 
بود. با استفاده از یافته های این پروژه در عرصه عملیات، شاهد 
صرفه جویی اقتصادی، زمانی، بهینه سازی عملیات و فرایندها و 
افزایش سطح ایمنی تجهیزات و دستگاه ها خواهیم بود. بهره وری 
بیشتر توربوکمپرسورها در قسمت های برق، ابزار دقیق و ایمنی 
از دیگر دستاورد های این پروژه فناورانه است. از آنجا که نتایج 
طراحی های مبتني بر پروژه Feed یک مرحله باالتر از مرحله 
طراحی پایه است، شاهد  کوتاه تر شدن چشمگیر فرایند طراحی 
نیز خواهیم بود. یکی از دستاوردهای مهم این پروژه در بحث 
جداسازی است. در این پروژه آخرین فناوری های روز دنیا در 
زمینه جداسازی میعانات و ذرات جامد از گاز بررسی شد و در 
نهایت بهینه ترین حالت ممکن به دست آمد که به اثربخشی 
چشمگیر در زمینه نگهداری دستگاه، حجم ذرات و زمان اجرا 

خواهد انجامید.
عالوه بر این دستاوردها، یک گام به جلوتر حرکت کردیم و 
کاربردهای فناوری جدید جداسازی در جلساتی فنی به 
سازندگان داخلی ارائه شد تا این عزیزان بتوانند با داخلی سازی 
این فرآیند کاری کنند که تکنولوژی های بهینه شده و پیشرفته، 

به متن صنعت کشور وارد شود.

  در پایان اگر صحبتي دارید، بفرمایید.
اجرای همزمان ۸ پروژه، فعالیتی بی سابقه در تاریخ شرکت 
گاز است. تعدد مشاورها، پیمانکاران و مسائل پیمانی، قراردادی، 
لجستیک و منابع انسانی فعال در پروژه ها ایجاب می کند که نگاه 
مدیریتی ویژه ای برای کنترل و هدایت صحیح شرایط فعلی اتخاذ 
شود. همچنین با توجه به شرایط تحریم و شیوع ویروس کرونا نیز 
باید دقت نظر خاصی اعمال شود. در هر صورت ماهیت پروژه، یک 
کارگروهی است و فاصله گذاری اجتماعی باید به گونه ای مدیریت 
شود که در عین حفظ سالمت افراد، به سرعت پروژه لطمه 
وارد نشود. پروژه، همچون یک موجود زنده است و هر 
روز رشد می کند. مدیریت مالی، انتخاب پیمانکار و 
موج  است.   مهم  بسیار  خوب،  قرارداد  نوشتن 
بازنشستگی نیروهای مجرب و جذب نشدن نیروی 
جدید، آینده شرکت را دچار نگرانی خواهد کرد. در چند 
سال اخیر بسیاری از همکاران خبره و مدیران کارکشته 
پروژه ها بازنشسته شده اند و نیروهای قراردادی 
نیز براي نقش آفرینی موثر، نیازمند انگیزه 
هستند. در هر صورت باید دقت کنیم که با 
وجود مشاور و پیمانکار کماکان وظایف 

نظارت عالیه به عهده کارفرماست.
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طرح تاسيسات تقويت فشار، سال جديد را طوفانی آغاز كرد

 

توربوكمپرسور كه از 
سوی شركت های 

داخلی و با نظارت و 
حمايت شركت گاز 

ساخته شده است در 
اختيار خط لوله ششم 

سراسری قرار گرفت و به 
راه اندازی موفق اين خط 

راهبردی انجاميد
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در زمینه بومي سازي دانش فني تبدیل برش هاي سنگین به 
ترکیبات سبک با ارزش باید گفت؛ رشد تولید ته ماندهاي نفتی 
در سراسر کشور و نبود فناوری بومی سازي جهت تبدیل این 
ترکیبات به محصوالت با ارزش تر، بخش عمده اي از این 
ترکیبات تبدیل به نفت کوره شده که سوزانده یا به کشورهاي 
همسایه برای استفاده از نفت کوره یا براي سوخت کشتی ها 
صادر می شود.   به گفته محمود نیکبخت، رئیس اداره پژوهش 
و فناوری شرکت پاالیش نفت تهران، »این پروژه با مشارکت 
متخصصان برجسته پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمي ایران و 
پاالیشگاه تهران در قالب ساخت پایلوت در مقیاس نیمه 
صنعتي با ظرفیت 10 بشکه در روز در حال عقد قرارداد است 
و امید داریم با انجام آن گامي بلند در دستیابي به این فناوری با 
ارزش و پیشرفته، برداشته شود.« بر اساس قانون سازمان 
بین المللی دریانوردي از سال ۲0۲0 میالدي استفاده از نفت 
کوره با گوگرد باالي 1درصد درکشتی ها ممنوع شده، ضمن 
آنکه سنگین تر شدن نفت خام ورودي به پاالیشگاه ها باعث 
افزایش چشمگیر تولید ته ماند ها در پاالیشگاه ها شده است که 
این موضوع هم از لحاظ زیست محیطی و هم از لحاظ راهبري، 
پاالیشگاه ها را دچار مشکالت جدي و حتی خطر تعطیل شدن 
کرده است. از طرفي وضعیت سیاسي - اقتصادي باعث شده تا 
کشورهاي صنعتی صاحب این فناوری ها از ارائه و انتقال این 
فناوری به شکل منسجم سرباز زده و تمامی پروژه هاي 
توسعه اي پاالیشگاه هاي کشور را ترك کرده اند.  یکي از 
روش هاي عبور از این معضل دست یابي به دانش فني فرایند 
واحد HSFCC )واحد تولید 
محصوالت 

سبک با ارزش از ته ماند سنگین برج های تقطیر است( در این 
فرایند ته ماندهاي سنگین نفتي به ترکیبات با ارزش تر مانند: 

بنزین و دیزل تبدیل مي شوند.«
 

ساخت تجهیزات کاربردي جهت واحد آب 
برق بخار

واحد آب بخار قلب تپنده پاالیشگاه است و حفظ و نگهداری از 
تجهیزات گرانبهای پاالیشگاه از راهبردهای اصلی شرکت 
پاالیش نفت تهران است. آب سیستم خنک کننده واحد های 
آب بخار همواره به دلیل بازی بودن نیازمند افزودن اسید به 
سیستم جهت خنثی سازی آب بوده است. از این رو تنظیم 
pH آب قلیایی سیستم خنک کننده جهت جلوگیری از 
رسوب مواد بازی یا ایجاد خورندگی در سیستم از اهمیت باالیی 
در واحد برخوردار است ، به همین دلیل تنظیم اسیدی یا بازی 
بودن )PH ( آب مجتمع هاي صنعتي، از مهم ترین 
پارامترهایی است که باید کنترل شود و بر اساس نیاز روی عدد 
خاصی تنظیم  مي شود. عدم تنظیم دقیق میزان PH باعث 
ایجاد خوردگی یا ایجاد رسوب در تجهیزات شده و عالوه بر 
ایجاد خسارات زیان بار باعث اختالل در پایداري تولید می شود. 
همچنین عدم تنظیم PH آب، باعث عدم انحالل مواد 
شیمیایی مورد نیاز می شود و کار سیستم را با اختالل جدی 
روبه رو می سازد.  رئیس اداره پژوهش و فناوری شرکت پاالیش 
نفت تهران  با اشاره به اینکه دستگاه کنترل PH  آب تجهیزات 
پاالیشگاهي براي اولین بار در بین شرکت هاي پاالیشي کشور 
در شرکت پاالیش نفت تهران طراحي، ساخت و نصب شد، 
می گوید: »هدف از ساخت این دستگاه ها عالوه بر نمایش 
آنالین PH آب، تنظیم مقدار PH  آب صنعتي در 
سیستم است. با استفاده از سامانه کنترلي 
هوشمند، سیستم تنظیم PH  آب به 
صورت مکانیزه عمل خواهد 
کرد. با مکانیزه کردن 

سیستم یاد شده خطاي انساني به صفر رسیده و میزان قلیایي 
و اسیدي بودن آب صنعتي همواره در حالت ایده ال قرار 
مي گیرد که از لحاظ اقتصادي در عمر بهینه تجهیزات 
پاالیشگاهي تاثیر بسزایي دارد.« نیکبخت با اشاره به »انتقال 
دانش فنی و طراحی فرایند جداسازی مواد نفتی از آب 
زیرزمینی برمبنای فناوری توسعه یافته« می افزاید: »اداره 
پژوهش و فناوری شرکت پاالیش نفت تهران برای تحقق شعار 
جهش تولید در نظر دارد با همکاری دانشگاه ها و موسسات عالی 
ضمن تحقق چشم انداز شرکت، بزرگترین مجموعه نفتی 
پایتخت را در مسیر سرآمدی قرار دهد. این طرح با هدف 
جداسازی مواد نفتی از آب و رساندن کیفیت آب چاه نفتی به 
استاندارد زیست محیطی جهت مصرف فضای سبز انجام 
می شود؛ همچنین ساخت نازل EJECTOR واحد آب و 
بخار همسو با تامین اجکتورهای مورد نیاز واحدهای آب و برق 
و بخار، از مهم ترین فعالیت های اجرایی اداره پژوهش و فناوری 

است.«

دستیابی به دانش فني ساخت ضد یخ سوخت 
جت

شرکت پاالیش نفت تهران عالوه بر مواردی که به آن اشاره شد، 
دستاوردهای پژوهشی بومی دیگری را نیز ثبت کرده است، 
یکی از آنها احداث پایلوت ساخت ضد یخ سوخت جت با هدف 
تولید ضد یخ سوخت جت و قطع وابستگی از خرید خارجی 
 Spent است.  از  دیگر پژوهش ها مي توان به بوزدایی و تصفیه
caustic تولیدی واحدهای عملیاتی اشاره کرد. در این پژوهش 
روش هاي مختلف تصفیه پساب کاستیک ارزیابي و روش 
مناسب جهت تصفیه پساب کاستیک انتخاب و پیشنهاد 

مي شود. 
رئیس اداره پژوهش و فناوری شرکت پاالیش نفت تهران در 
پایان بررسی و مطالعات جهت استفاده از محصول گوگرد جامد 
برای تولید کود شیمیایی و امکان سنجی ساخت ماده شیمیایی 
تتراکلرواتیلن کاتالیست گرید مربوط به واحد ایزومریزاسیون را 

از پروژه های اجرایی سال جاری عنوان کرد.

   نگاهی به فعاليت های اداره پژوهش و فناوری شركت پااليش نفت تهران
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 - هپیما ا ر سمیه 
بومی سازی قطعات پاالیشگاهی، 

یکی از جلوه های مقاوم سازی اقتصادی 
است که با خودباوری و اعتماد به دانش ایرانی 

در سال های اخیر روی ریل تولید قرار گرفته است، 
صرفه جویی اقتصادی، جلوگیری از خروج ارز و پیشرفت 

سازندگان داخلی در تامین قطعات نفت و گاز کشور، از 
مزایای بومی سازی است که دانش و توانمندی متخصصان 
داخلی در این زمینه راهگشا بوده و گام های بسیاری خوبی در 

این زمینه برداشته شده است. 
حرکت به سمت بومي سازي دانش فني تبدیل برش هاي سنگین 
به ترکیبات سبک با ارزش، طراحی فرایند جداسازی مواد نفتی 
از آب زیرزمینی برمبنای فناوری توسعه یافته و تنظیم اسیدی 
و بازي بودن آب مجتمع هاي صنعتي، از جمله پژوهش ها و 
دستاوردهای شرکت پاالیش نفت تهران است که در این 

زمینه با بهره مندی از دانش فنی متخصصان داخلی 
نیازهاي  تامین  این پاالیشگاه را در  توانسته 

فناورانه خود امیدوار و ثابت قدم کند.  
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پتروشیمی

از  این مدت بسیاری  در 
چرخه  از  بخشی  که  صنایع 
ت  ال محصو ن  گا ف کنند مصر
پتروشیمی  بودند، تعطیل یا تعدیل 
و  محدود  را  مصرفشان  یا  شده 
محدودتر کرده اند و به این ترتیب 
بازارهای  تقاضا در  و  تعادل عرضه 
پتروشیمی  هم مثل بسیاری از صنایع 
دیگر برهم خورده است. در یک برآورد اولیه 
به دلیل کاهش  اعالم شد که  و محدود 
ترددهای انسانی و کاهش تقاضا برای بنزین، این 
شرایط بر تولید مواد ترکیبی با بنزین مانند زایلین 
مخلوط، تولوئن و ام تی بی یی نیز اثر گذاشته است. 
همچنین با کاهش شدید سفرهای جاده ای و هوایی، 
مصرف تایر و به تبع آن مشتقات چهارکربن مانند بوتادین، 
الستیک و ABS با کاهش شدیدی مواجه شده است. از سوی 
دیگر، تولید خودروهای سبک در جهان کاهش یافته و به حد 
تولید در سال ۲014 رسیده که کاهش تقاضا در مواد اولیه پتروشیمی  
مثل پلی یورتان به کار رفته در این وسایل نقلیه را به دنبال داشته است. 
از آنجا که بسیاری از محصوالت تولیدی پتروشیمی  در چرخه نهایی به 
محصوالتی مصرفی برای مردم، همچون انواع لباس و لوازم مصرفی در خانه، 
خودرو شخصی و... منتهی می  شود، ادامه قرنطینه و زندگی محدود اجتماعی برای 

شهروندان می  تواند مساوی با محدودیت در مصرف این اقالم و کاهش تقاضا باشد. 
در بررسی های اولیه گمان بر این بود که این ویروس و همه گیری آن تا زمانی کوتاه 
ادامه دارد و خیلی زود بازارهای مالی به شرایط قبلی خود بازمی گردند؛ اما حاال و نزدیک به 
حدود 6 ماه از شروع این همه گیری جهانی، پیش بینی ها حاکی از ادامه این وضعیت برای حداقل 
یک سال آینده دارد. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که احتمال می رود صنایع پتروشیمی  

جهان با رکودی طوالنی تر از حد انتظار روبه رو باشند. آنها معتقدند که صنایع شیمیایی جهان 
باید خود را برای یک دوره رکود طوالنی تر از حد انتظار آماده کنند و بدانند که این شرایط تاثیری 

بسزا بر سودآوری و سرمایه گذاری ها در این بخش خواهد داشت. تحلیل ها بر این نکته تاکید دارند که 
پتروشیمی ها افزون بر شرایط قیمت های جهانی نفت خام باید فشار کند شدن روند رشد اقتصادی جهان و 
رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا و اعمال قرنطینه در بسیاری از کشورهای جهان را هم تحمل کنند. از سوی 
دیگر یکی از اتفاقات ضربه زننده در این شرایط، حجم گسترده ای از تعدیل نیروهای متخصص از شرکت ها 
و صنایع فعال در شرکت های مرتبط با صنایع پتروشیمیایی، خودروسازی و... است که همزمان خسارتی 

جبران ناپذیر را به این صنایع، افراد و شرایط اقتصادی و اجتماعی جوامع وارد کرده است. 
در عین حال این شرایط در قاره سبز نیز اثرات گسترده ای داشته و آثار منفی ناشی از شیوع ویروس کرونا 
آنجا را هم متحول کرده است. در صنایع پتروشیمیایی کشورهای اروپایی نیز تولید پلی وینیل کلراید 
)پی وی سی(، پلی کربنات با کاهش جدی رو به رو بوده است. افزون بر کاهش شدید تقاضای داخلی، تقاضا از 
سوی بازارهای اصلی صادرات مانند ترکیه و هند نیز به دلیل محدودیت های ناشی از مقابله با شیوع ویروس 

کرونا با کاهش تقاضای قابل مالحظه ای روبه رو بوده است.

فرصت های جدید در دوران سخت کرونایی 
در عین حال با توجه به شیوع ویروس کرونا در جهان، تقاضا برای بعضی محصوالت مورد نیاز در 
صنایع پزشکی، بهداشتی و مراقبتی افزایش یافته است. در این مدت بسیاری از زیرمجموعه های 
پتروشیمی  برای تولید ملزومات پزشکی، درمانی و بهداشتی در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و نیازهای 
عامه مردم در سراسر جهان رشدی قابل توجه داشته است. این همراهی و هماهنگی در تولید نیاز 
مربوط به تحوالت کرونایی و سالمت مردم باعث شد که بسیاری از کشورها مجموعه هایی اختصاصی 
از صنایع پتروشیمیایی خود را برای تامین نیازهای مراکز بهداشتی، پزشکی و درمانی اختصاص دهند. 
در ایران هم اگرچه صنایع پتروشیمی  با توجه به روند رو به توسعه ای خود اثرات منفی محدودی داشته؛ 
اما از تحوالت جهانی بازار فروش محصوالت خود بی تاثیر نبوده است. در واقع کرونا بسیاری از معادالت 
بازارهای جهانی، بخصوص بازارهای پتروشیمی  را برهم زده و تغییر داده است. در دوره ای محدود در 
ایران و همه کشورها روند تقاضا برای انواع وینده ها، محلول های ضدعفونی کننده، کیسه های نایلونی و 
ظروف بسته بندی مواد غذایی یکبار مصرف، ملزومات پزشکی، بهداشتی و حفاظتی که بخشی از صنایع 
پایین دستی صنعت پتروشیمی  محسوب می  شوند، افزایش یافت و تا امروز هم این روند ادامه دارد. چند 

ماهی است که سبک زندگی مردم در کل دنیا تغییر کرده و این موارد 
مصرفی تبدیل به اصلی ترین موارد در زندگی مردم در سراسر دنیا شده 
و گویا قرار است تا ماه ها و سال ها ادامه داشته باشد. به این ترتیب 

نایلون و نایلکس که مصارف مختلفی در صنایع پزشکی، 

بهداشتی، غذایی و صنعتی دارد، بیشترین کاربرد را در مقایسه با سایر گروه های کاالیی پلیمری در 
مبارزه با کرونا داشته و رونق بازار آن کماکان ادامه دارد. 

 تامین نیازهای کرونایی و تعادل بازار داخلی محصوالت پتروشیمی  
یکی از اتفاقات مهم در دوران شیوع کرونا تا امروز حفظ تعامل در روند تولید مجتمع های پتروشیمی  و برنامه فروش 
و صادرات و تامین نیازهای داخلی بوده است. صنعت پتروشیمی  ایران بخوبی توانسته این بحران کرونایی را تا امروز با 
حفظ جان نیروی انسانی و حفظ جریان تولید به طور همزمان از سر بگذراند. اختصاص تدابیر ایمنی و سالمت برای 
کارکنان و رعایت پروتکل های بهداشتی در مجتمع های تولیدی و پروژه های در حال اجرا باعث شده این بیماری خساراتی 
جبران ناپذیر نداشته باشد. در عین حال چند مجتمع از شرکت های پتروشیمی  همچون پتروشیمی  کارون به طور 
اختصاصی کار خود را با تامین نیازهای کرونایی مانند تامین مواد شوینده، الکل، مواد اولیه الزم برای تولید ماسک، گان 
و سایر لوازم بهداشتی و پزشکی آغاز کردند و این روند تا به امروز ادامه دارد. از سوی دیگر از آنجا که محدودیت های 
کرونایی زمینه ساز محدودیت های حمل و نقل برای کشورهای های مختلف شده، بسیاری از کشورهای همسایه که پیش 
از این نیاز خود را از سایر کشورهای دنیا تامین می کردند، اکنون استراتژی وارداتی خود را تغییر داده و نیاز خود را از ایران 
تامین می  کنند. این بازارهای صادراتی جدید که در این دوران کرونایی فعال شده اند، می توانند در بازار صادراتی از سهم 

بیشتری برخوردار و ارزآوری بیشتری را نیز به همراه داشته باشند.
به هر روی، همه تحلیل ها در بازارهای جهانی حکایت از ادامه این روند کرونایی در ماه های آینده و حتی سال آینده 
دارد، بنابراین الزم است کشورها و شرکت های مختلف در صنایع از جمله صنعت پتروشیمی، خود را برای شرایط جدید 
که همان ادامه جریان زندگی با کروناست، آماده کنند و با چالش های پیش رو مواجه شوند. سازگاری شرکت ها با 
چالش های فوق و درك آنها از حقایق تازه کسب و کار در دوران پساکروناست که نیازمند اصالحاتی در روند اجرایی کار 
است. بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که الزم است بازسازی فضای کسب و کار شرکت ها از طریق ادغام و یکی شدن 
آنها صورت گیرد، فضای کسب و کار براساس ایجاد بستر مناسب دیجیتالی توسعه یابد، مجتمع های یکپارچه تولیدی 

بیشتر شوند و همزمان به منافع ذی نفعان توجه جدی صورت گیرد. 
همچنین تاکید شده، در ادامه دوران کرونایی الزم است به مدیریت خطرات و عدم 
قطعیت ها از طریق انعطاف پذیری مدل های مالکیت کسب و کارها توجه بیشتری شود و 
همزمان وضعیت تقاضای محصوالت شیمیایی در سال های ۲0۲1-۲0۲0 مورد ارزیابی جدید 
و اساسی قرار گیرد. در این وضعیت شرکت ها به منظور مقابله با شرایط پیش رو چاره ای ندارند، 
جز اینکه دست همکاری به سوی یکدیگر دراز کنند و باید هزینه های لجستیک و تدارکات 

خود را به اشتراك بگذارند.

مشعل-  از ماه های پایانی سال گذشته تاکنون شیوع ویروس کرونا به عنوان پدیده ای با عنوان 
همه گیری جهانی )پاندمیک( ازسوی سازمان بهداشت جهانی )WHO( اعالم شد، بسیاری 

از بازارهای مالی در دنیا متحول شدند و با اما و اگرهایی جدی رو به رو هستند. بازارهای 
پتروشیمی  آسیا و کل دنیا نیز به عنوان یکی از بازارهای فعال و با مشتری جهانی، 

تاثیرپذیری خود را داشته و در بخش های مختلفی دچار تحوالت مثبت و منفی 
زیادی شده  اند. در جریان این همه گیری جهانی که بسیاری از کشورها، درهای 

خود را به روی کشورها و مردمان دیگر بسته و همه راه های تبادالت تجاری 
و ارتباطات انسانی را محدود و منفی کرده اند، بسیاری از مصارف صنعتی 

و شیمیایی محدود شده است. 

ونا  با ادامه کر
وشیمی   آینده پتر

 الزم است کشورها و شرکت های مختلف در صنایع از جمله صنعت پتروشیمی، خود را برای 
شرایط جدید که همان ادامه جریان زندگی با کروناست، آماده کنند و با چالش های پیش رو 

مواجه شوند. سازگاری شرکت ها با چالش های فوق و درک آنها از حقایق تازه کسب و کار در دوران 
پساکروناست که نیازمند اصالحاتی در روند اجرایی کار است
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کرونا تمام نشده
بعد از صحبت با رئیس بخش آی سی یو بیمارستان نفت تهران به سمت پرستاران این بخش می روم و پای 

صحبت  های آنها می نشینم یکی از آنها عالیه کریمی، جانشین سرپرستار بخش آی سی یو است. 
او می گوید: »در حال حاضر بخش آی سی یو به بیماران کرونایی اختصاص یافته و تمامی اقدامات درمانی 
الزم از جمله هموپرفیوژن، پالسما تراپی، مراقبت های بالینی و ...  برای بیماران انجام می شود.  با توجه 
به افزایش تعداد بیماران نسبت به ماه های قبل ، تعداد شیفت پرستاران افزایش یافت و در برخی 

مواقع ۲0 نفر کارکنان پرستاری و کمک بهیار بدون تعطیلی به کار ادامه می دهند. «
به گفته او، » تست کرونای برخی از همکاران مثبت شده است و در قرنطینه خانگی به سر می برند، همین امر موجب 
می شود کار و ریسک ابتالی دیگر کارکنان بخش افزایش یابد . حتی اگر کارکنان این بخش، کرونا هم نگیرند به دلیل 
پوشیدن لباس  های مخصوص و استفاده دایمی از ماسک دچار کمبود اکسیژن و خستگی و سردرد و دیگر مشکالت 
جسمی و روحی می شوند که امیدواریم غیر از اجر معنوی از نظر مالی نیز این کارکنان بخصوص کارکنان پیمانکاری 

و قرار دادی تامین شوند. «
کریمی می افزاید: »کرونا تمام نشده، صورت مساله را پاك نکنیم و بیماری باید هم از طرف مردم و هم مسووالن جدی 

گرفته شود. با تغییراتی که این ویروس دارد ، سختی کار بیشتر شده است. «

فرزانه اسماعیل زاده- خبر شیوع ویروس کرونا در کشور اواخر 
بهمن ماه سال گذشته رسانه ای شد و تب و تاب پیش گیری از این 

ویروس در میان مردم و کادر درمان افزایش یافت؛ به گونه ای که هر 
کدام از شهروندان نگران سالمتی خود و خانواده شان بودند. برای 

کاهش این نگرانی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی کشور دستور عمل هایی در نظر گرفته شد تا بر اساس آن 

اقدامات درمانی با قوت هر چه بیشتر در جهت مقابله با این ویروس 
منحوس فعالیت های خود را ساماندهی کنند.  هر کدام از سازمان ها 

و نهادها شیوه نامه مقابله با کرونا را در دستور کار قرار دادند، صنعت 
نفت یکی از آنهاست که با رعایت تمام پروتکل های اعالم شده از 

سوی سازمان بهداشت جهانی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی کشور و سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت پروتکل  های 

بهداشتی در آن لحاظ می شود.  
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت از زمان شیوع این ویروس 

در سراسر کشور و نقاط دور افتاده خدمات درمانی خود را ارائه داده 
است، یکی از آنها بیمارستان نفت تهران است که خدمات قابل 

توجهی در اختیار کارکنان صنعت نفت و خانواده  های شان قرار داده 
و بخش آی سی یو این بیمارستان به بیماران کرونایی اختصاص یافته 

است.  برای جویا شدن از چگونگی خدمات رسانی این بخش به 
بیماران با رئیس آی سی یو، پزشک و پرستاران این بخش گفت وگو 

می کنیم که مشروح این گزارش را در ادامه می خوانید:

برای مصاحبه و تهیه گزارش از بخش آی سی یو داخلی بیمارستان نفت تهران که این روزها به درمان بیماران 
کرونایی اختصاص یافته است، مراجعه می کنم.  بعد از پوشیدن گان، ماسک، دستکش و ...  به بخش آی سی یو 
وارد می شوم، پس از سالم و علیکی کوتاه درحال هماهنگی با جانشین سرپرستار بخش برای مصاحبه هستم 

که ناگهان بیماری که در بخش بستری است به مراقبت  های فوری نیاز پیدا می کند.  
بیمار شرایط بدی دارد و دچار ایست قلبی شده و برای بازگرداندن او به زندگی نیاز به احیا و CPR است.  
در این شرایط هرکس به فراخور شغل و وظیفه اش برای برگرداندن این بیمار کرونایی به زندگی تالشی 
می کند؛ از دو پزشک متخصص عفونی  و متخصص بیهوشی گرفته تا پرستاران و کمک پرستاران و 

حتی منشی بخش هر کس به نوعی کاری برای بهبود شرایط بیمار انجام می دهد.  
لحظات پر استرسی است، لحظات حیاتی زندگی یک فرد به مفهوم واقعی در این شرایط حس می شود.  

تخصص و تعهد دست به دست هم می دهند، بیمار به زندگی بر می گردد و رنگ آرامش وخوشحالی به 
چهره های مضطرب پزشکان باز می گردد.  اما همه می دانند که هر آن برای هر کدام از بیماران بستری در 

بخش کرونای بیمارستان نفت تهران ممکن است اتفاق پیش بینی نشده ای رخ دهد و باید آمادگی الزم را 
هم از لحاظ تجهیزات و هم از نظر نیروی انسانی داشته باشند.  به خصوص این روزها که شیوع کرونا دوباره 

افزایش یافته است. 

ونا شدم دچار کر
بیدانی، متخصص بیهوشی بیمارستان نفت تهران نیز یکی از پزشکانی است که از ابتدای 
همه گیری کرونا در بخش کرونای این بیمارستان فعال است و خودش نیز دچار 
کرونا و در بیمارستان بستری شده است و حاال پس از بهبودی همچنان در این 
بخش مشغول به کار است و به گفته خودش از کار کردن در این بخش هراسی 
ندارد.  او با بیان اینکه اگرچه در حال حاضر جواب تست  های کرونایم منفی 
است، اما همچنان گاهی اوقات دچار تنگی نفس می شوم، می گوید: » کرونا 
یک بیماری نوظهور است و نمی توان خیلی قطعی راجع به عوارض ماندگار 
و کوتاه مدت این بیماری نظر داد به همین دلیل امیدوارم بیماران به 

طور کامل سالمتی خود را به دست آورند. « 
بیدانی که به دلیل تعهد اخالقی و شغلی تقریبا هر روز در بخش کرونا 

حضور دارد.  ادامه می دهد: »برای نجات بیماران، همه تالش مان را می کنیم اما نباید فراموش 
کرد که هنوز واکسن و داروی قطعی برای درمان کووید 19 وجود ندارد و تالش  های پزشکی 
تا حدی می تواند به افراد کمک کند و بعضا هم با وجود تالش همه جانبه کادر پزشکی، نتیجه 
مطلوب حاصل نمی شود ، به همین دلیل رعایت نکات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی و 
زدن ماسک و همچنین کاهش حضور در تجمعات غیر ضروری و مهمانی  ها و مسافرت  ها به 
خصوص برای افراد سن باال و دارای بیماری زمینه ای از اهمیت باالیی برخوردار است و تا حد 
زیادی از ابتالی فرد به بیماری جلوگیری می شود.« به دنبال مصاحبه با دیگر کارکنان این 
بخش هستم که دوباره یکی از بیماران در شرایط خاصی قرار می گیرد و تیم به حال آماده باش 
در می آید درحالی که این اتفاق برای من شوکه کننده است و میخکوب شده ام ، کادر درمانی 
با سرعت باالتری مشغول به اقدامات پزشکی می شوند و با سرعت به نجات بیمار می پردازند 
و متفق القول می گویند: »تحمل سختی  های بخش کرونا، فقط با بهبود بیماران این بخش و 
بازگشت آنها به زندگی برای ما امکان پذیر است.  « به امید سالمتی بیماران مبتالبه کرونا و 

پزشکان وپرستارانی که دلسوزانه برای بهبود آنها تالش می کنند.  

 رضا شهرامی: 
شیوع بیماری کرونا اگرچه نسبت به اسفند ماه کاهش داشته است ولی بعد از 

برداشته شدن محدودیت های اجتماعی، شیوع بیماری نسبت به ماه قبل افزایش 
یافته است که این موضوع تا حدی قابل پیش بینی بود

بهداشت و درمان

گزارش يک 
روز كاری 

كادر درمان 
بيماران كرونايی 

در بيمارستان نفت 
دست تهران 

در دست 
دادن 

تخصص و 
تعهد

بعد از بازگشت بیمار به زندگی، شرایط بخش آی سی یو نرمال می شود و به حالت اولیه باز می گردد، با رضا 
شهرامی، رییس بخش آی سی یو بیمارستان نفت تهران گفت و گو می کنم و از شرایط حال حاضر بخش 
سوال می پرسم.  او می گوید: »شیوع بیماری کرونا اگرچه نسبت به اسفند ماه کاهش داشته است ولی بعد 
از برداشته شدن محدودیت های اجتماعی، شیوع بیماری نسبت به ماه قبل افزایش یافته است که این 
موضوع تا حدی قابل پیش بینی بود.  تجربه نیروهایی که در این بخش فعال هستند در زمینه کرونا 
افزایش یافته است، ضمن اینکه تعهد باالی همکاران باعث شده تا همچنان برای کار در بخش کرونا 

داوطلب شوند.« به گفته شهرامی، »برای حفظ ایمنی وسالمت، کارکنان بخش کرونا در بخش های 
دیگر تردد ندارند و پرستاران و بهیاران بخش  های دیگر نیز در بخش کرونا تردد نمی کنند تا زمینه 

انتقال ویروس به بخش  های دیگر محدود شود.« رییس بخش آی سی یو بیمارستان نفت تهران با اشاره 
به چگونگی انتقال بیماری ادامه می دهد: »انتقال بیماری در جامعه از طریق اشیا، تغذیه، لباس و هوا تقریبا 

ریسک کمتری نسبت به انتقال بیماری از طریق تنفس در هوای آلوده به ویروس دارد بنابراین زدن ماسک 
و رعایت فاصله اجتماعی تا حد زیادی ابتال به این بیماری را کاهش می دهد.«

تعهد باالی کادر درمان

همچنان پرانرژی هستم
 فهیمه رنجبر، کارشناسان پرستاری بیمارستان نفت تهران نیز یکی از پرستارانی است که 
از اول اسفند ماه در بخش کرونا حضور داشته، او در پاسخ به این پرسش که آیا حضور در 
این بخش خسته کننده نیست و آیا نمی خواهد به بخش دیگری منتقل شود؟ می گوید: 

» عالوه بر زمانی که با وجود تالش تیم پزشکی و پرستاری بیمار نتوانسته از بیماری جان سالم به در 
ببرد، خستگی و ناراحتی روحی همراه داشته، ولی خوشبختانه با توجه به اینکه تعداد بهبود یافتگان 
بیماری کرونا بیشتر از افرادی است که فوت کرده اند، همچنان با انرژی هستم و کار در بخش کرونا را 
با انگیزه دنبال می کنم.   رنجبر معتقد است، »سیستم مدیریت و پرستاری و پزشکی بیمارستان نفت 
تهران توانسته اند بحران کرونا را مدیریت کنند و تیم این بیمارستان توانایی باالیی برای کنترل بیماری 

کرونا به دست آوردند. «

حقوق مان افزایش نداشته
در ادامه ایمان عظیم زاده یکی از کارشناسان پرستاری بخش آی سی یو داخلی و از 
نیروهای پیمانکاری بیمارستان نفت تهران نیز وارد صحبت می شود و با بیان اینکه با 
اختصاص این بخش به بیماران کرونایی همچنان در این بخش مانده است، می گوید: 
» یکی از همکاران ما به بیماری MS دچار است اما همچنان در این بخش فعال 
است.  من هم برای کار در این بخش آمادگی دارم. « او یکی از ناراحت کننده  ترین 

اتفاقات این دوره را زمانی می داند که خود دچار کرونا و ۲0 روز از همسر و دختر کوچکش دور 
بوده است.   عظیم زاده در پاسخ به اینکه آیا انگیزه مالی در ماندن در بخش کرونا موثر است، 
می گوید: » با وجود حمایت های مسووالن و مدیران ارشد از جمله مترون و رییس بیمارستان، 
امسال حقوق ما نسبت به سال قبل افزایشی نداشته است، ضمن اینکه کسورات قابل توجهی نیز 
در حقوق ما وجود دارد.  پس نمی توان انگیزه مالی را دلیل اصلی حضور کارکنان در بخش کرونا 

دانست. «
این پرستار شاغل در بخش کرونا ادامه می دهد: »به ظاهر کرونا عادی شده است و حساسیت و 

توجه از بخش برداشته شده اما فشار روی کارکنان بیشتر شده است. «
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شما چه کاری می توانید انجام دهید؟
اگر پروانه کار صادر می کنید، اطمینان پیدا کنید که:

  خطرات شناسایی شده برای افرادی که کار را انجام می دهند، توضیح داده می شود.
  دستورعمل ایمنی مورد نیاز وجود دارد و کامال ازسوی افراد درک شده است. 

  تجهیزات حفاظت فردی موجود بوده و مورد استفاده قرار می گیرد. 

  شرح انجام کار از سوی مجری کامال درک شد و هر تغییری که مغایر با محدوده اولیه کار باشد، 
نیازمند آن است که قبل از انجام هر اقدامی، کار متوقف و با واحد مربوطه تماس گرفته می شود. 

  اگر کاری را انجام می دهید که نیازمند پروانه کار است:
  از خطرات، روش های ایمن و وسایل حفاظت فردی مورد نیاز آگاه باشید. 

  شرح و محدوده انجام کار را بدانید. 
  در مراحل انجام کار هر تغییری را مد نظر داشته باشید. در صورت تغییر شرح کار اولیه، قبل از 

هر اقدامی ادامه کار را متوقف و با صادرکننده پروانه کار مشورت کنید.

صنعت نفت از صنایع پیچیده و با 
ریسک باالست که بروز حوادث در آن 
می تواند خسارت هاي جاني و مالي جبران ناپذیري به 
همراه داشته باشد. در طول تاریخ، حوادث زیادي در این صنعت 
رخ داده که پیامدهاي فراواني در بر داشته است، از این رو اهمیت درس 
آموزي از حوادث و سوانح در این صنعت و دانستنی های آن، براي شناسایي مناطق 
پر ریسک چند برابر می شود.  دانش به دست آمده در مورد علل حادثه، می تواند اجازه استقرار 
اقدام هاي پیشگیرانه و کاهش دهنده حوادث در محل را صادر کند، ضمن آنکه بازخورد ناشي از آن می تواند 
باعث بهبود رفتار ایمني در افراد مستقر در فضاي صنعت نفت شود. با بهره مندي از نکات »درس آموزي از حوادث« 
و دانستی های موجود در آن، می توان از نوع وقایع ناخواسته تشدید کننده و بازدارنده آن، عواقب احتمالي وقایع ناخواسته و... 
به اقدام هاي کنترلي که می تواند عواقب ناشي از حوادث را محدود کند، دست یافت. نشریه »مشعل« قصد دارد در کنار درس آموزی از 

حوادث صنعت نفت، برخی نکات را در قالب »آیا می دانستید؟« برای کاهش حوادث در این صنعت منتشر کند. 
در این شماره به نکاتی در زمینه »پروانه کار« به ذکر وقوع یک حادثه در یکی از پاالیشگاه های نفت پرداخته می شود که در ادامه می خوانید:

 گروه پیمانکاری تعمیرات در یکی از پاالیشگاه های نفت، مقدمات کار 
را برای نصب بخشی از خط لوله روی یک vessel )هرگونه مجرا یا لوله( 
انجام می داد، پروانه انجام کار صادر شد و انتظار نمی رفت  که  ورود به 
فضای بسته الزم باشد. شرح و محدوده انجام کار تنها شامل نصب خط 
لوله بود. اگرچه گاز ازت در ظرف تزریق می شد؛ اما در پروانه کار قید شده 
بود که »پاکسازی با گاز ازت یا گاز بی اثر« موضوعیت ندارد.  کارگران متوجه 
شدند که یک حلقه چسب به داخل vessel افتاده، بنابراین تصمیم گرفتند 
قبل از نصب خط لوله، این حلقه چسب را بیرون بیاورند. با استفاده از یک سیم 
بلند نتوانستند حلقه چسب را بیرون بکشند. در این لحظه یکی از کارگران 

نزدیک دهانه رفته تا چسب را بیرون آورد؛ اما به دلیل کمبود اکسیژن در نزدیکی 
دهانه، تعادل خود را از دست داده و در داخل vessel سقوط می کند. این احتمال وجود 
دارد که شخص دیگری نیز برای درآوردن چسب به داخل vessel رفته و به دلیل وجود 
نیتروژن خالص در داخل vessel بیهوش شده که البته هر دو نفر به دلیل کمبود 
اکسیژن دچار خفگی شده و فوت کردند.  در زمینه درس آموزی از این حادثه باید 
گفت؛ هر تغییری که در شرح و چگونگی انجام کار صورت گیرد، نیازمند بازنگری و 
ذکر نوع کار در پروانه کار خواهد بود. به عبارت دیگر هر تغییری ممکن است خطراتی 
جدید را ایجاد کند، بنابراین الزم است اقدام های احتیاطی و کنترلی در خصوص آن 

مد نظر قرار گیرد. 

آیا می دانستید؟
 پروانه کار در مورد عملیات پاکسازی با نیتروژن به کارکنان تعمیرات هشدار نمی دهد. 

 به محض اینکه کارکنان تعمیرات تصمیم گرفتند حلقه چسب را بیرون بیاورند، شرح کار تغییر کرد. در پروانه کار اصلی بیرون آوردن چیزی 
از داخل vessel قید نشده بود. در این حالت باید با در نظر گرفتن ورود به فضای بسته، پروانه کار جدیدی صادر می شد. 

 در این مورد خاص حتی برای فردی که به منظور برداشتن چسب به داخل vessel رفته، باید پروانه ورود به 
فضای بسته صادر می شد؛ زیرا هر قسمتی از بدن انسان که به دهانه ورودی شکافی وارد و امکان 

قرار گرفتن تمام بدن در آن فضا میسر شود، به صدور پروانه ورود به فضای بسته نیاز 
است؛ این تعریف بر اساس استانداردهای سازمان ایمنی و بهداشت 

شغلی و سایر مراجع ذی صالح است.
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روند کند مصرف نفت و سوخت، رقابت میان تولیدکنندگان بزرگ نفت خام را تشدید کرده و سبب درگیر شدن آنها 
در نزاع های دوره ای و افت قیمت های جهانی نفت خام شده است. این اتفاق ها در حالی رخ می دهد که هر یک به 
دنبال سهم گیری از بازارهای جهانی این کاالی راهبردی هستند. هم اکنون، سه تولیدکننده بزرگ نفت خام جهان 
یعنی روسیه، عربستان سعودی و ایاالت متحده آمریکا در دورانی که جهان درگیر شیوع ویروس همه گیر کرونا شده 
و این شرایط، عمیق ترین رکود مصرف نفت و سوخت در جهان را رقم زده است، برای ثبات بخشی به قیمت و بازارهای 
جهانی نفت خام به یک آتش بس رسیده اند. اما این آتش بس، شکننده بوده و به حجم قابل توجهی از تولید سه کشور 
تولیدکننده اصلی دیگر یعنی ونزوئال، ایران و لیبی وابسته است، به طوری که احتمال دارد برای آینده ای غیرقابل پیش بینی، 
از بازارهای جهانی نفت خام به دور باشند. ناآرامی های داخلی و تحریم های ایاالت متحده آمریکا در کنار هم سبب کاهش 
تولید حدود روزانه پنج میلیون بشکه ای نفت خام سه تولیدکننده بزرگ شده است، به طوری که این رقم در مقایسه با اوج 
ارقام تولید نفت آنها در دو دهه آینده مقایسه می شود. تثبیت قیمت ها، با توجه به رقم تولید کنونی ایاالت متحده آمریکا، 
روسیه و عربستان سعودی، به مقدار کاسته شده از عرضه نفت خام این تولیدکنندگان از بازارهای جهانی در میان 
مدت بستگی خواهد داشت. چنانچه ناآرامی ها و جنگ داخلی لیبی حل و فصل و تحریم های ایاالت متحده 
آمریکا علیه ونزوئال و ایران برداشته شود، بازارهای جهانی نفت خام باید میلیون ها بشکه نفت خام 
اضافی را جذب کند. پرسش اصلی این است که آیا تحریم های اقتصادی ایاالت متحده آمریکا 
علیه ونزوئال و ایران در چند سال آینده تداوم و محاصره صادرات نفت لیبی همچنان ادامه خواهد 
داشت؟ انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده آمریکا در ماه نوامبر سال جاری میالدی، نقطه 
عطفی بالقوه در سیاست این کشور درباره این سه تولیدکننده اصلی نفت خام خواهد بود و پیامدهای 

قابل توجهی برای بازارهای جهانی این کاالی راهبردی در پی خواهد داشت.

سیاست های تحریمی و دیپلماسی ایاالت متحده آمریکا، ارتباطی تنگاتنگ با انقالب نفت شیل دارد. به دنبال کاهش وابستگی 
ایاالت متحده آمریکا به واردات نفت خام، رونق بخشیدن به تولید جهانی و کاهش خطر باالرفتن قیمت  نفت خام، انقالب نفت 
شیل، سیاستگذاران ایاالت متحده را به تشدید تحریم ها علیه ایران و ونزوئال ترغیب کرده است. در جهان پیش از وقوع 
انقالب نفت شیل که تولید نسبت به مصرف عقب تر بود، تحریم ها با توجه به خطر افزایش قیمت های جهانی نفت خام، هزینه های 

اقتصادی بالقوه ای را به بار می آورد؛ اما اکنون تولید نفت شیل خطرهای اقتصادی را بسیار پایین آورده است. در عین حال، با از 
میان برداشتن رقیبانی همچون ایران و ونزوئال از بازارهای جهانی نفت خام، سیاست های تحریمی ایاالت متحده آمریکا، 
محدودیت هایی را برای توسعه نفت شیل ایجاد می کند، در حالی که باعث تاثیرگذاری بر دیگر تولیدکنندگان می شود. 
بدون تحریم ها، احتمال آن وجود داشت که انقالب نفت شیل، حتی زودتر به اوج برسد و بدون نفت شیل، سیاستگذاران 

ایاالت متحده آمریکا باید درباره کاهش تولید نفت خام ونزوئال، ایران و تاحدودی لیبی محتاط   تر عمل  کنند. تحریم های 
ایاالت متحده آمریکا، شرایط کنونی بازارهای جهانی نفت خام را رقم زده، در حالی که انقالب نفت شیل، سبب افزایش 

سودمندی و اثربخشی سیاست های تحریمی شده و تجزیه و تحلیل یکی از این پدیده ها بدون دیگری را غیرممکن کرده 
است.

بیشتر نظرسنجی ها از پیش افتادن جو بایدن، نامزد احتمالی حزب دموکرات ایاالت متحده آمریکا از 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری کنونی جمهوری خواه حکایت دارد. بیش از سه ماه مانده به انتخابات 
ریاست جمهوری ایاالت متحده آمریکا، پیش بینی برنده و شرایط آن زمان، کاری عبث و بیهوده است؛ 
اما به نظر می رسد حداقل احتمال ۵۰ درصدی وجود دارد که رهبر کاخ سفید در ژانویه سال ۲۰۲1 میالدی 
تغییر کند. در بسیاری از زمینه های سیاست خارجی، احتمال دارد استمرار قابل توجهی بین دولت ترامپ 
و حضور احتمالی بایدن در کاخ سفید وجود داشه باشد. برای نمونه، درباره روابط با چین، اجماع نظری 
گسترده بین دو طرف در خصوص نیاز به برخورد با پکن وجود دارد؛ اما سیاست های مربوط به انرژی و 
تحریم، زمینه هایی هستند که امکان ارزیابی دوباره و بازنگری در سبک آنها وجود دارد. دولت ترامپ 
ارتباط نزدیکی با شرکت های تولیدکننده داخلی نفت آمریکا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی 
و گروه های مخالف دولت کنونی ونزوئال دارد. تحریم ها علیه ونزوئال و ایران )و تا حدودی در لیبی( 
سبب تراز شدن اهداف اقتصادی، دیپلماتیک و سیاسی دولت ایاالت متحده آمریکا می شود.

پیروزی احتمالی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری، ارتباط کمی با این منافع داشته و 
احتمال دارد در طول انتخابات، این موارد را خصمانه قلمداد کند.

چنانچه بایدن، پیروز انتخابات ماه نوامبر ریاست جمهوری ایاالت متحده آمریکا 
باشد، احتمال تغییر در سیاست های داخلی و بین المللی نفت وجود دارد.

اگر دولت بایدن بر سر کار بیاید، ممکن است از طریق مذاکره، انتقال قدرت سیاسی در ونزوئال و توافق جدید هسته ای با ایران 
را دنبال کند و به احتمال زیاد، پیگیر پایان نبردها و ناآرامی ها در لیبی باشد.

همچنین ممکن است توافق هسته ای شکل گرفته در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما را باسازی کرده و در عین 
حال، محدودیت های بیشتری را در ازای برداشته شدن تحریم ها در نظر  بگیرد.

به هرحال، نتیجه انتخابات مشخص نیست و سیاست های دولت احتمالی بایدن در آینده یا ادامه ریاست جمهوری 
ترامپ، نامعلوم است. چنانچه ترامپ دوباره برنده انتخابات ماه نوامبر ریاست جمهوری ایاالت متحده آمریکا 
باشد، در دور دوم برای ادامه سیاست های خود احساس قدرت می کند و حتی ممکن است سیاست های 

سختگیرانه تری درباره شرایط صادرات نفت خام در بازارهای جهانی اعمال کند.
با این حال، احتمال برداشته شدن تحریم های غیرقانونی ایاالت متحده آمریکا و محدودیت ها علیه صادرات 
نفت، برای حداقل یکی از سه تولیدکننده اصلی نفت خارج شده از بازار نفت در چهار سال آینده وجود دارد. چناچه 
لیبی، ونزوئال یا ایران در قامت یک صادرکننده قابل توجه نفت به بازارهای جهانی بازگردند، این موضوع سبب تعدیل 
قیمت و تولید نفت برای سه تولیدکننده بزرگ نفت جهان و کاهش چرخه های قیمت نفت در بازارهای جهانی این 

کاالی راهبردی خواهد شد.

نویسنده : جان کمپ
مترجم : امیر دشتی

منبع : رویترز



مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه خراسان شمالی از صرفه جویی 22 

میلیون لیتری بنزین در این استان خبرداد.
مجتبی شکوری با اشاره به مصرف 21 میلیون 
مترمکعب سی ان جی در بهارامسال گفت: 
خردادماه امسال، مقدارمصرف این سوخت 
پاک در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، با 

هفت درصد افزایش همراه بوده است.
شکوری مصرف نفت سفید سه ماهه نخست 
امسال را نیز نسبت به بهارپارسال کاهشی 
خواند و افزود: این میزان کاهش نزدیک به 51 
درصد برآورد شده است. وی با بیان این که 
سفید،  نفت  مصرف  میزان  کاهش  دلیل 
گازرسانی به روستاها بوده است، تصریح کرد: 
بنابراعالم شرکت گاز، ضریب گسترش این 
حامل انرژی در مناطق شهری100درصد و در 
نواحی روستایی با گازرسانی به 739 روستا، 

به99.7 درصد رسیده است.

شکوری همچنین باکاهشی خواندن مصرف 
گاز مایع دربهار امسال، نسبت به مدت مشابه 
سال قبل، اظهار کرد: این میزان کاهش، 

6درصد بوده است.
هم اکنون دراستان خراسان شمالی 77جایگاه 
عرضه  جایگاه   48 شامل  سوخت  عرضه 
فراورده های بنزین و نفت گاز و 29 جایگاه 
سی ان جی تک  منظوره و دومنظوره فعالیت 

دارند.

معاون بازرگانی شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی منطقه تهران از معرفی نقاط اولویت دار 
این منطقه برای احداث جایگاه عرضه فراورده 

با توجه به بررسی های انجام شده خبر داد.
این که نقاط  بااشاره به  سعید برخوردار 
موردنیاز برای توسعه نقاط عرضه سوخت در 
است،  شده  شناسایی  تهران  کالنشهر 
تأکیدکرد: براساس بررسی ها ونیازسنجی های 
انجام شده، اولویت های مورد نیازبرای احداث 
مجاری عرضه سوخت درکالنشهرتهران، در 
و  شمال  شمال  غرب،  ازغرب،  نقاطی 
شمال شرق، شرق، مرکز وبخشی ازجنوب شهر 
واقع شده اند. معاون بازرگانی شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی منطقه تهران تأکید 
کرد: با استقبال بخش خصوصی وسیاست های 
راه اندازی  و  احداث  شرکت،  این  اخیر 
جایگاه های عرضه سوخت در شهرستان های 
حومه تهران، به ویژه درشهریار، مالرد، شهر 

همچنین  بهارستان،  کریم،  رباط  قدس، 
و  دماوند  پاکدشت،  ورامین،  اسالمشهر، 

فیروزکوه، رشد فزاینده ای داشته است.
نیاز  به  توجه  با  کرد:  تصریح  برخوردار 
شهروندان تهرانی و لزوم احداث جایگاه های 
دسترسی  سهولت  برای  سوخت  عرضه 
شهروندان و تأمین سوخت مورد نیاز آنان، این 
نیازسنجی انجام و مناطق اولویت دار مشخص 

شده است.

کارشناسان واحدنگهداری و تعمیرات شرکت 
پاالیش نفت اصفهان، سیستم تسهیل کننده 
گزارش گیری از روند دقیق و شفاف تعمیرات 

تجهیزات این شرکت را پیاده سازی کردند.
سعید قربانی، مهندس ارشد نگهداری و تعمیرات 
ماشین آالت دوارشرکت پاالیش نفت اصفهان 
گفت: با توجه به لزوم جاری سازی سیستم 
کامپیوتری مدیریت نگهداری و تعمیرات در 
پاالیشگاه، فعالیت های مختلفی از جمله نهادینه 
کردن صدوردستورکارهای تعمیراتی وتکمیل 
واجرای  پیگیری  همچنین  آنها،  وبستن 
دستورکارهای پیشگیرانه ماشین های دوار، 
به طور جدی در دستور کار این واحد قرار گرفته 
است.  وی بابیان این که گزارش گیری از روند 
تعمیرات تجهیزات، از طریق برنامه اکسل وروزانه 
انجام می شد، افزود: ایجاد اختالل  در روند 
گزارش  گیری و زمان بر بودن آن با این روش 
کاری موجب شد چاره ای اندیشیده و سیستم 

CMMSپیاده سازی شود. قربانی با اشاره به 
این سیستم اظهار کرد: پیاده سازی این سیستم 
)با هماهنگی حمیدکریمی، مهندس ارشد 
کنترل، نگهداری وتعمیرات پیشگیرانه( هم 
اکنون روند همه فعالیت های تعمیراتی انجام شده 
و در حال انجام، از ابتدا تا پایان کار، ثبت و 
پیگیری می شود. قربانی دسترسی آسان به روند 
تعمیرات وشفاف بودن عملکردهای مربوط در 
هر زمان را از ویژگی های این سیستم عنوان کرد.
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   شرکت فالت 
قاره    

یک میلیارد 
دالر 
صرفه جویی 
با سوخت 
جایگزین

رئیس منطقه عملیاتی کیش شرکت نفت فالت قاره ایران گفت: ارسال گازهای همراه 
نفت جزیره سیری به نیروگاه های کیش و جایگزینی آن با گازوئیل در 10سال گذشته، 

بیش از یک میلیارد دالر صرفه جویی ارزی داشته است.
 شهسوار ارغش در بازدید از ایستگاه تقویت فشار گاز در تأمین انرژی منطقه کیش 
گفت: باجایگزینی گازهای همراه نفت جزیره سیری در نیروگاه های کیش ازمصرف 
بیش از15 میلیون بشکه گازوئیل در 10سال گذشته جلوگیری وبیش از یک میلیارد 
دالر صرفه جویی ارزی شده است. وی گفت: باتوجه به تعمیرات زمستانی ساالنه 
تأسیسات که در جهت مدیریت دارایی های فیزیکی انجام می شود، این تأسیسات 
باحداکثرظرفیت و بدون وقفه درحال گازرسانی به نیروگاه های کیش هستند و در 
روزهای گذشته نیزباارسال گازشیرین ازعسلویه به جزیره سیری وانتقال آن به این 
تأسیسات، افزون براستمرارگازرسانی به نیروگاه های جزیره کیش و رفع کمبود گاز در 
زمان پیک مصرف، پنج میلیون فوت مکعب گازشیرین مازاد برظرفیت اسمی ایستگاه، 

تحویل نیروگاه های جزیره کیش شده است. دراین بازدید غالمحسین مظفری، 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نیز باقدردانی ازفعالیت های شرکت فالت قاره 
درمنطقه کیش، گفت: با رایزنی وپیگیری های انجام شده درسطح وزارت نفت، 
باگازرسانی به نیروگاه ها، مصرف ساالنه گازوئیل درجزیره کیش، حدود200 میلیون 

لیتر کاهش می یابد.

ساخت تاج مشعل سکوی AB مجتمع ابوذر 
عملیات ساخت، حمل ونقل و تعویض تاج مشعل سکوی AB مجتمع دریایی ابوذر با 
اتکا به توان داخلی و بهره گیری از دانش فنی نیروهای منطقه عملیاتی خارک، در 
کوتاه ترین زمان ممکن وصرفه جویی چشمگیر منابع مالی با موفقیت انجام شد. علی اکبر 
دوستداری، معاون مجتمع دریایی ابوذر بااشاره به پوسیدگی و تخریب شدید تاج قدیمی 
مشعل سکوی AB وخطر سقوط آن، همچنین زمان بربودن سفارش خرید، گفت: 

باتوجه به موارد پیش گفته، پیشنهاد طراحی وساخت تاج جدیدمشعل ازسوی واحد 
تعمیرات و نوسازی منطقه خارک ارائه شد واین مهم با توجه به توانمندی  نیروهای 
منطقه و ظرفیت های موجود در دستور کار واحد نوسازی و تعمیرات منطقه خارک قرار 

گرفت. 
وی اظهار کرد: پس از تهیه نقشه مورد نیاز و با استفاده از کاال و اقالم موجود درمنطقه، 
ساخت این تاج در زمان کمترازیک هفته با رعایت همه اصول فنی ومهندسی 
ونظارت های تخصصی واحدهای مرتبط با دقت و موفقیت کامل انجام وپس از انتقال 
آن به سکو، عملیات تعویض تیپ قدیمی و جایگزینی تاج جدید مشعل آغاز شد. 
برچیدن تاج قدیمی و نصب تاج جدید با همکاری شناور جرثقیل دار ماکان وبا تالش 
کارکنان سختکوش مجتمع دریایی ابوذر با موفقیت به پایان رسید ومشعل جدید سکوی 
AB ابوذر نیزپس از11ساعت تالش مداوم، روشن شد. وی یادآورشد: مواد به کار رفته 
درتاج جدید مشعل به طورکامل از موجودی کاالی منطقه عملیاتی خارک بوده است.

    پخش فراورده های نفتی منطقه قم
افتتاح شصت ویکمین جایگاه 

سوخت مایع درقم

مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه قم گفت: با افتتاح یک جایگاه جدید 
دراین منطقه، شمار جایگاه های عرضه سوخت 

استان قم به 61 باب افزایش یافته است.
سیدمحمود طاهری با اشاره به این که جایگاه 
عرضه سوخت »پامچال« هم زمان با دهه کرامت 
افتتاح شده است، افزود: این جایگاه باهدف 
خدمت  رسانی مطلوب تر به شهروندان استان قم 
ودیگر هموطنان، درمحور سلفچگان–ساوه در 
فاصله 65 کیلومتری استان قم راه اندازی شده 

است، 
به گفته طاهری، جایگاه مزبور بایک مخزن 
به  بنزین و دو مخزن نفت گاز، درزمینی 
مساحت 1950متر، توسط بخش خصوصی 

احداث شده است.
وی با بیان این که این جایگاه دارای یک سکوی 
عرضه بنزین) با دو تلمبه( و دو سکوی عرضه 
نفت گاز )باچهار تلمبه( است، شمار نازل های 
فعال در آن را 12عدد عنوان و اظهارکرد: باراه 
اندازی جایگاه پامچال برای 10 نفر اشغال زایی 

شده است.

    شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب    

استفاده حداکثری از ظرفیت های لوله سازی کشور
  پخش فراورده های نفتی منطقه  هرمزگان

خودکفایی در تولید بنزین، اقدام همسو 
با اقتصاد مقاومتی

استاندارهرمزگان با اشاره به این که امروز کشوری که واردکننده 
بنزین بود، به کشوری توانمند درتأمین نیازهای داخلی 
وصادرکننده بزرگ فراورده های نفتی تبدیل شده است، گفت: 
این اتفاق ها اقدامی بزرگ در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی 

است.
فریدون همتی درنشست بامدیران وکارکنان شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی منطقه  هرمزگان افزود: در تحریم های امروز 
که دشمن اوج فشار را بر کشور وارد می کند، بنزین، دیگر ابزاری 
برای دشمن نیست که اگر بود مشکالتی که برای ونزوئال پیش 

آمد، برای ما هم رخ می داد.
همتی ادامه داد: یکی از ابزارهای تحریم برای دشمن موضوع 
بنزین بود که به دیگرکشورها بنزین نفروشد، دراین زمینه 
خوشبختانه مابه خودکفایی رسیده ایم و دشمن شکست خورده 
است. وی با بیان این که عظیم ترین و بی سابقه ترین تحریم 
دشمن علیه کشور به ویژه درحوزه های نفت وگازوجود دارد، 
تصریح کرد: اگربه خودکفایی در تولید بنزین نرسیده بودیم، 
خودروها درحیاط ها وپارکینگ ها متوقف می ماندند وسوختی 
هم که به عنوان سهمیه به آنها داده می شد، برای استفاده در 

موارد خاص اختصاص می یافت.
همتی بااشاره به این که مقررشده بود شرکت های خارجی برای 
ما پاالیشگاه بسازند، تصریح کرد: آنها درتحریم اول فرار وتصور 
کردند یک مشت آهن آالت به عنوان موزه برای یادگار دوران 
تحریم ها باقی خواهد ماند که مکانی جذاب برای گردشگر 
تحریمی خواهد شد.  استاندارهرمزگان تصریح کرد: هم اکنون 
باذهن توانای مهندسان، جوانان ، دانشمندان، مدیران و 
تصمیم گیران کشور، پاالیشگاه ستاره خلیج  فارس، نه  تنها به 
یک موزه متروکه تبدیل نشده بلکه به بزرگ ترین پاالیشگاه 
میعانات گازی جهان تبدیل شده است. وی با اشاره به این که 
در حوزه محیط زیست نیز اتفاق خوبی رخ داده است، افزود: با 
راه اندازی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، همچنین کیفی سازی 
و ارتقای کیفیت پاالیشگاه نفت بندرعباس، به حوزه محیط 
زیست کمک زیادی شده است. همتی با قدردانی از تالش های 
کارکنان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه هرمزگان 
به بازدید از مخازن فراورده و انبارهای نفت این شرکت اشاره و 
تصریح کرد: بدانید که ما آگاهیم چه تالش و کوششی در این 
شرایط سخت آب و هوایی در طول شبانه روز در حال انجام 
است. درپایان لوح سپاس استاندارهرمزگان به عبداهلل احمدی 
پخش  ملی  شرکت  هرمزگان  منطقه  مدیر  کمرپشتی، 

فراورده های نفتی اعطا شد. 

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب گفت: طرح 
توسعه28 مخزن درمجموع به 4500 کیلومترانواع لوله 
نیازدارد وپیمانکاران طرح، ملزم به استفاده حداکثری از 
لوله های ساخت داخل هستند. به گزارش شانا، با ازنهادینه 
شدن رویکرداستفاده حداکثری از ظرفیت های داخلی در پروژه 
احداث خط لوله عظیم انتقال نفت خام گوره به جاسک، 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب این رویکرد را در تأمین 
لوله های مورد نیاز طرح توسعه 28 مخزن در دستور کار قرار 
داده است. احمد محمدی در بازدید از لوله سازی اهوازبا تاکید 
براستفاده بیشتر از ظرفیت ها وتوانمندی های شرکت درمسیر 
حمایت ازسازندگان داخلی شد، گفت: لوله به عنوان یکی از 
پرکاربردترین کاالها درشرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب، 
عمدتاً در دوبخش )درون چاهی وسطح االرضی( در اندازه های 
مختلف قابلیت استفاده دارد. مدیرعامل شرکت ملی مناطق 
نفت خیزجنوب گفت: شرکت لوله سازی اهواز با توجه به 
زیرساخت های موجود وتوان متخصصان وظرفیت باالی تولید، 
افزون برتأمین نیازهای داخلی کشور، توانایی ارائه خدمات و 

صدور محصول به کشورهای منطقه را دارد. وی اظهارکرد: 
باپیش بینی نیازهای آینده، درسال 1398دستورعملی 
ز  هوا ا لوله سازی  شرکت  تولید  ظرفیت  با  متناسب 
ودیگرشرکت های داخلی تهیه شد که براساس آن، شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب با تجدید نظر دراستانداردهای موجود، 
به جای استفاده اختصاصی از لوله های بدون درز در بخش 
 ERW لوله های سرچاهی، به سمت استفاده بیشتر از لوله های

تغییر رویکرد داد.
به گفته محمدی این تغییر، ضمن تضمین ایمنی الزم، شرکت 
ملی مناطق نفت خیزجنوب را قادرمی سازد که ازظرفیت 
شرکت های ایرانی و استانی بیش از گذشته استفاده کند. به 
گفته وی، درطرح افزایش ونگهداشت تولید نفت 28 مخزن، 

کاال چند  به  نفت خیز جنوب  مناطق  ملی  نیاز شرکت 
برابرشرایط قبل از اجرای این طرح است؛ در این بین لوله ها و 
قطعات فوالدی بیشترین سهم را در سبد کاالی پروژه به خود 
اختصاص داده اند و این فرصت مناسبی برای شرکت های 

ایرانی و استانی توانمند از جمله لوله سازی اهواز است.

تولید 65درصد لوله های مصرفی صنعت نفت
علی خنیفر، مدیرعامل شرکت لوله سازی اهواز نیز گفت: این 
شرکت در بیشتر مناقصات مربوط به تأمین لوله طرح توسعه 
28 مخزن، برنده شده و به دلیل کیفیت باال، قیمت مناسب و 
فاصله اندک با میدان ها و محل مصرف، نظر بسیاری از 
پیمانکاران مجری طرح را به خود جلب کرده است. وی افزود: 

شرکت لوله سازی اهواز آمادگی دارد نیازهای شرکت ملی 
 ERW مناطق نفت خیز جنوب را به ویژه در زمینه لوله های
برطرف کند. علی اصغرزارع براتپور، رئیس بررسی های اقتصادی 
وبرنامه ریزی راهبردی شرکت لوله سازی اهوازنیز گفت: شرکت 
لوله سازی اهوازدر چندسال اخیربا اتکا به نیروی انسانی 
متخصص، درفضایی رقابتی به سود دهی رسیده و ازابتدای 
تأسیس تاکنون، 65 درصدکل لوله مصرف شده در صنعت نفت 

و گاز کشور را تولید کرده است.

افتتاح مرکز PRC بیمارستان نفت 
بهرام دهقان، رئیس بهداشت ودرمان صنعت نفت اهواز نیز با 
شاره به بهتر شدن شرایط وکاهش مراجعه بیماران، از راه 

اندازی مرکز PRC بیمارستان صنعت نفت اهوازخبردادوافزود: 
بخش عمده کارهای زیر ساختی و تکمیل این مرکزانجام شده 
است و امید می رود در آینده نزدیک افتتاح شود. وی همچنین 
با اشاره به این که همه همکاران ماازهمه ظرفیت و امکانات 
موجود بیمارستان نفت اهواز برای خدمات رسانی به بیماران 
کووید  19استفاده می کنند، تصریح کرد: درخواستی مبنی بر 
خرید 6 دستگاه جدید ونتیالتور ویک مخزن ذخیره اکسیژن 
10هزارمترمکعبی تهیه شده ودر حال پیگیری است. رئیس 
بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز یادآور شد: بیمارستان 
بزرگ نفت اهواز، پزشکان وپرستاران ودیگر کارکنان کادر 
درمانی درکنار خدمات  رسانی به بیماران بخش کرونا، در 
بخش های دیگر نیز درحال ارائه خدمت به مراجعه کنندگان 
هستند. دهقان با تأکید بر اهمیت توجه به شرایط کارکنان 
شاغل در مناطق عملیاتی افزود: گروه بهداشت و درمان صنعت 
نفت اهواز آمادگی کامل دارد تا با حضور در محل سایت ها و 
تأسیسات عملیاتی نسبت به انجام نمونه گیری و ارائه خدمات 

پزشکی اقدام کند.

    پاالیشگاه اصفهان  
تسهیل درگزارش گیری از روند تعمیرات تجهیزات

    پخش فراورده های نفتی منطقه خراسان شمالی
22میلیون لیترصرفه جویی درمصرف بنزین 

     پخش فراورده های نفتی منطقه تهران 
معرفی نقاط اولویت دار برای احداث جایگاه سوخت
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آیین گشایش دفترهمکاری شرکت گاز استان آذربایجان شرقی و دانشگاه 
صنعتی سهند در محل این دانشگاه و برای ارتقای همکاری ها برگزار شد.

سیدرضا رهنمای توحیدی، مدیرعامل شرکت گازاستان آذربایجان شرقی 
درآئین افتتاح این دفترهمکاری که باحضور ریاست، معاونت پژوهشی و اعضای 
هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند برگزارشد،  گفت: دانشگاه ها به  عنوان یک 
نهادعلمی وفرهنگی، با دراختیارداشتن نیروی انسانی کارآمد و ابزارعلمی و 
پژوهشی، نقش غیرقابل انکاری درهمراهی سازمان ها و نیل به بهره وری و تعالی 
دارند.وی باقدردانی ازعملکردمطلوب دانشگاه صنعتی سهند دراجرای 
پروژه  های پژوهشی شرکت گازتصریح کرد: افزون برچهارقرارداد پژوهشی مهم 
بین دانشگاه صنعتی سهند و شرکت گاز، نیازهای پژوهشی شرکت در قالب 
پایان نامه های دانشجویی مورد حمایت قرار گرفته است.مدیرعامل شرکت 
گازاستان آذربایجان شرقی به اهمیت آموزش از طریق دانشگاه اشاره وتصریح 
کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا و ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی، 
امسال موضوع آموزش مجازی بیش از پیش، بین دانشگاه و شرکت گاز استان 
آذربایجان شرقی مورد تأکید خواهد بود.مصطفی قره باغی، رئیس دانشگاه 
صنعتی سهند نیز شرکت گاز را یکی ازشرکت های موفق درداشتن نگاه علمی 
به حل مسائل و اجرای فرآیندهای سازمانی خواند و افزود: هدف از ایجاد دفتر 

همکاری مشترک درمحل دانشگاه صنعتی سهند، برگزاری جلسات مدون، 
امکان بهره گیری ازحضور استادان برجسته، سهولت ارتباطات دانشگاهی و 
ارتقای تعامالت فی مابین بوده است.در حاشیه برگزاری آیین افتتاح، قرارداد 
پژوهشی جدیدی تحت عنوان صنعتی سازی سامانه تست غیرمخرب 
سرجوش های الکتروفیوژن لوله های پلی اتیلنی بین شرکت گاز و دانشگاه 

صنعتی سهند نیز منعقد شد.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم از افزایش فروش میعانات گازی در این 
پاالیشگاه طی سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 98 خبرداد.

روح اهلل نوریان درجریان بازدیدمحمد نوذری، معاون سیاسی- امنیتی استانداری 
ایالم ازاین پاالیشگاه باتاکید براین که پاالیشگاه ایالم در جهت تحقق جهش تولید 
قدم های مثبتی برداشته است، افزود: در سه ماه نخست امسال نسبت به زمان 
مشابه پارسال، گاز ورودی 15درصد و گاز تزریقی به خط سراسری نیزبیش از 
20 درصد افزایش یافته است.وی با بیان این که میعانات گازی نیز دراین مدت 
6درصد افزایش یافته است، میزان افزایش گوگرد مایع را در بازه زمانی یاد شده 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 21 درصد و گوگرد پاستیلی را 16 درصد اعالم 
کرد.مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم همچنین از افزایش فروش میعانات گازی 
درسه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال خبرداد و تصریح کرد: 
گوگرد پاستیلی 14درصد و ال پی جی ارسالی به عسلویه و پتروشیمی ایالم بیش 
از 360 درصد در این بازه زمان نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

محمد نوذری، معاون سیاسی- امنیتی استانداری ایالم نیز با ابراز رضایت از 
گام های برداشته شده برای تحقق شعار جهش تولید در پاالیشگاه ایالم، اظهار 
کرد: عملکرد این پاالیشگاه مطلوب بوده وانتظار می رود در ادامه مسیر بتواند شعار 
نامگذاری امسال را عملیاتی کند.معاون سیاسی - امنیتی استانداری ایالم تصریح 

کرد: فعالیت پاالیشگاه گاز ایالم سبب شده است صنایع پایین دستی در سطح 
استان فعال شوند و از این طریق زنجیره ای از فرصت های اشتغال در سطح استان 
به وجود آید.نوذری یادآورشد: موقعیت راهبردی این پاالیشگاه به عنوان تنها 
پاالیشگاه گاز غرب کشور، شرایط مناسبی را پدید می آورد که محصول گاز شهری 
حتی در فصل زمستان و دیگر مقاطع پرمصرف سال به آسانی در اختیار 

مصرف کنندگان در داخل استان و استان های همجوار قرار گیرد.
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    سازمان بهداشت 
و درمان صنعت 
نفت  
اقدام های 
پیشگیرانه 
مقابله با کرونا 
درشمال غرب

رئیس سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت شمال غرب کشوربا تشریح اقدام های پیشگیرانه برای 
مقابله باویروس کرونا، ازراه اندازی سامانه منظورشناسایی افراد پرخطردرمعرض ابتالبه کروناازسوی 
کمیته سالمت این سازمان خبر داد.شمس الدین حسینعلی زاده گفت: دایرکردن این سامانه ازجمله 
مصوبات کمیته سالمت سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت شمال غرب درسال گذشته است و 
براساس آن گروهی متشکل ازپزشک و پرستار خانواده از اواخراسفندماه پارسال، طبق برنامه کاری 
شروع به ارائه خدمت کرده اند. وی اظهارکرد: گزارش کاراین سامانه به طور مستمر به دفتر رئیس 
سازمان صنعت نفت ارسال می شود.حسینعلی زاده همچنین بااشاره شروع فعالیت کمیته سالمت 
ازاواخر سال پیش، آگاه سازی مراجعان درباره راه های مقابله وپیشگیری وکاهش تردد مراجعان به 
پلی کلینیک را با اجرای طرح هایی مانند روان شناسی تلفنی، از جمله فعالیت های این کمیته درگام 
نخست عنوان کرد.وی گفت: شناسایی افرادپرخطرواعالم اسامی به شرکت های تابع)پاالیشگاه، 
-Pro37 پتروشیمی، گاز، پخش وخطوط لوله شمال غرب کشور(همچنین ارسال دستورعمل
cov-1 به مدیران عامل شرکت های تابع را از دیگر اقدام های کمیته سالمت در گام بعدی برشمرد.
رئیس سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت شمال غرب کشور افزود: به منظورکاهش همه گیری 
بیماری ویروس کرونا، ارائه مستندات پزشکی به پزشک »سالمت کار« درمنطقه و پزشکان معتمد 

در شهرستان ها از سوی افراد شناسایی شده در دستور کار قرار گرفت.با نقص ایمنی، شیمی درمانی ها، 
بیماران سابقه پیوند عضو، مبتالیان به HIV، بیماران قلبی، تنفسی اعم از آسم، همچنین کسانی 
که داروهای حاوی کورتون استفاده می کنند، مصدوم شیمیایی _ ریوی، بیماران بافشارخون باال، 
افراد با BMI باالی 40 در سن 60سال، بیماران دیالیزی، افراد دیابتی و افراد دارای بیماری های 
کبدی فعال و مزمن مانند سیروز و هپاتیت در دستور کار قرار گرفت.وی اظهارکرد: مطابق 
دستورعمل های ارسالی، هرفرد درصورت وجود حداقل یکی ازعالئم بیماری)قلبی، تنفسی، ریوی، 
دیالیزی، دیباتی، کبدی، پیوند اعضا، همچنین اچ آی وی، فشارخون با بی ام ای باالی 40 برای افراد 
باسن 60 سال( باید از حضوردرمحل کاراجتناب کند وشرکت های نام  برده آنها رابه یکی از مراکز 
بهداشتی مرکزسالمت به پزشک معتمدبرای ارزیابی و تعیین تکلیف ادامه کار معرفی کنند.

حسینعلی زاده از ایجاد نقاهتگاه برای بیماران کرونایی خبر داد وافزود: برای این منظوربا توجه به اعالم 
آمادگی پاالیشگاه تبریز، چند بلوک خالی از سکنه کوی قدس واقع درمجتمع مسکونی جاده ائل 
گلی تبریز، در اختیار سازمان بهداشت و درمان شمال غرب کشورقرار گرفت تابا تجهیزات آن بتوان 
مراقبت های الزم را از بیماران کرونایی انجام داد.رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت شمال غرب 
کشور به مصوبات سال 99 اشاره کرد و گفت: در نخستین نشست کمیته سالمت امسال، کاهش 

اضطراب و فشار روانی ناشی از خانه نشینی جمعیت طبی و تحمل شرایط قرنطینه خانگی در دستور 
کار قرار گرفت و مصوب شد روان شناسان مرکز سالمت روان جامعه نگر این مرکز با تهیه مطالب 
روان شناسی و بارگذاری آن درسایت، به کاهش فشار روانی موجود کمک کنند. وی گفت: همچنین 
به  منظور حفظ سالمتی و مراقبت از پرسنل و کارکنان شاغل درمرکز سالمت کار پاالیشگاه تبریز، 
تریاژ بیماران مشکوک به کرونا، از در ورودی اصلی به در اورژانس تغییرکرد.حسینعلی زاده تهیه و 
نصب پیام ها و توصیه های بهداشتی و مراقبتی و دیگر موارد آموزشی مرتبط با بیماری کرونا برای 
مراجعان و کارکنان درمحوطه پاالیشگاه را ازدیگر اقدام های سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت 
شمال غرب کشور عنوان کرد.وی بااشاره به راه اندازی مرکزمشاوره روان شناسی تلفنی بانام صدای 
مشاورافزود: دراین روش، با استفاده ازخط تلفن ثابت و با امکان هدایت تماس به شماره تلفن های 
همراه روان شناسان، جمعیت طبی می توانند مسائل و مشکالت خود را با روان شناسان در میان 
بگذارند و مشاوره دریافت کنند.حسینعلی زاده تحویل دارو به بازنشستگان دارای بیماری غیرواگیر 
را از دیگر مصوبات کمیته سالمت برای ارائه خدمات مطلوب Home care عنوان کرد.رئیس 
بهداشت و درمان صنعت نفت شمال غرب کشور با تأکید بر ثبت اطالعات جمعیت طبی درسامانه 

nocorona.ir افزود: روزانه پیامک ها ی مربوط به بیماری کووید 19 ارسال می شود.

    منطقه 7 عملیات انتقال
انتقال بیش از 9میلیارد 

مترمکعب گاز

مدیر منطقه هفت عملیات انتقال گاز ایران 
گفت: درسه ماه نخست امسال بیش از 9میلیارد 
مترمکعب گاز ازاین منطقه عملیاتی به نقاط 

مختلف کشور منتقل شده است.
امین عبادی اظهارکرد: با توجه به سیاست 
راهبردی انتقال ایمن، پاک، پایدار و بهره ور 
گازطبیعی به استان های سردسیرغرب کشور، 
در بازه زمانی یاد شده مقادیر فراوانی گاز به 
میزان یاد شده از این منطقه انتقال یافته است. 
وی افزود: این منطقه عملیاتی با دارا بودن 
حدود پنج هزار کیلومتر خط لوله در اندازه های 
2 تا 56 اینچ با بیش از 13درصد از خطوط لوله 
در حال بهره برداری کشور، انتقال گاز به 
فشار  تقلیل  ایستگاه های  تعداد  بیشترین 
برون شهری )سی جی اس( کشور را بر عهده 

دارد. 
مدیرمنطقه هفت عملیات انتقال گاز با اشاره به 
انتقال 33 میلیارد و 620 میلیون مترمکعب 
با همت  کرد:  تصریح  گازدرسال گذشته، 
کارکنان تالشگر این منطقه و انجام تعمیرات و 
پایش های دائمی خطوط لوله، انتقال پایدار و 
ایمن گاز در استان های نیمه غربی کشور تداوم 

دارد.

   شرکت ملی حفاری    

   شرکت گاز استان البرزوضعیت سفید با همیاری کادر بهداشتی
سال 1401، سال سبز شدن است

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز سال 1400را سال بسیار خوبی ارزیابی و 
اظهارامیدواری کرد در این سال استان البرز از نظر گازرسانی، استانی 
سبزخواهد بود.حسین تقی نژاد درحاشیه مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت گازاستان البرز با اشاره به این که تا پایان سال گذشته 
332واحدصنعتی گازدارشده است، این میزان رامعادل 96درصد برنامه 
تعیین شده بوداعالم واظهار کرد: هم اکنون نیزعملیات گازرسانی به 263 
واحدصنعتی دیگر دردست اجراست که بزودی به مرحله بهره برداری خواهد 
رسید. وی با بیان این که سال گذشته، همچنین 9روستادرسخت ترین 
شرایط، زیرپوشش گازقرارگرفتند، اظهارکرد: تنها روستاهای باقی مانده 
سخت گذر و کوهستانی به شهرهای ساوجبالغ، اشتهاردونظرآباد مربوط 
می شوند که گازرسانی به آنها برای امسال، هدف گذاری شده است.تقی نژاد 
با اشاره به شهرستان فردیس دراستان البرز و سبز بودن آن به لحاظ 
گازرسانی اظهار کرد: درشهرستان کرج، با روستاهای جاده چالوس که سخت 
گذر هستند، مواجه هستیم.وی بابیان این که فازنخست گازرسانی به 
روستاهای جاده چالوس)در ابتدا روستای کندر(سال گذشته آغازشده است، 
تصریح کرد: عملیات اجرایی فازدوم گازرسانی به روستاهای بخش آسار، 
تیرماه امسال شروع شده است و فازنهایی آن نیز تا پایان سال 99 آغاز خواهد 
شد.تقی نژاد گفت: افزون برشهرآسارا، 38روستا درباالی سد کرج واقع شده 
اند که برای گازرسانی به آنها محوری را ازطالقان به سمت گچسر، درجاده 
چالوس تعریف شده که هم اکنون در دست اجراست.به گفته، وی درهیمن 
محدوده، سه فاز دیگر نیزتعریف شده است که تا پایان سال پیمانکار آن 
انتخاب و کار شروع خواهد شد.مدیرعامل شرکت گاز استان البرز، اجرای 
خط انتقال بویین زهرا- کرج را بهترین پروژه اجرایی این شرکت درسال 98 
اعالم و اظهار کرد: با توجه به پایبندی به شعار»گاز باید به نحو ایمن، مطمئن 
ومطلوب به مردم برسد«، برنامه ای برای چگونگی جذب سرمایه گذاران 
تدوین شده است.تقی نژاد گفت: اجرای یک خط انتقال از بویین زهرا تاغرب 
کرج به طول 65 کیلومتر وظرفیت یک میلیون و 200 هزار مترمکعب 
درساعت پیشنهاد داده شده است که با نصب ایستگاهی در غرب کرج، 
رینگی دور شهر کرج کشیده خواهد شد.به گفته وی، این خط انتقال 
قادراست تا50سال، هم احتیاجات شهرکرج را  بر طرف کند و هم سرمایه 
 گذاران را در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات درشهرهای اشتهارد، 

نظرآباد، ساوجبالغ وخود کرج تحت پوشش قرار دهد.
آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به روستاهای آسارا

عملیات اجرایی فاز دوم گازرسانی به روستاهای بخش آسارا با حضور استاندار 
البرز آغاز شد.حسین تقی نژاد، مدیرعامل شرکت گاز استان البرز با اشاره به 
پیشرفت فیزیکی 85درصدی فازنخست این پروژه اظهارکرد: بنابر 
تعهدپیمانکار فزا دوم این طرح 18ماه دیگرتکمیل خواهد شد.وی با بیان 
این که درمرحله نخست این پروژه، 15 روستای پایین سد هدف گذاری 
شده بود، افزود: پروژه روستای کندر با 85 درصد پیشرفت فیزیکی در حال 
اجراست.مدیرعامل شرکت گاز استان البرزتصریح کرد: در مرحله دوم، 
گازرسانی به هفت روستای دیگر با اعتباری بالغ  بر 9 میلیارد و 800 میلیون 

تومان اجرایی می شود و 43کیلومتر لوله گذاری انجام خواهد شد.
تقی نژاد یادآور شد: مدت این پیمان 450 روز است و تأمین اعتبار این پروژه 
از منابع داخلی شرکت ملی گاز ایران خواهد بود که با پیشرفت پنج 
کیلومتری از این پروژه، پیمانکار فاز سوم نیز انتخاب می شود.وی همچنین 
اظهار کرد: اجرایی شدن گازرسانی به روستاهای جاده چالوس، آرزوی دیرین 

مردم این خطه بوده که با تالش مسئوالن استان البرز محقق می شود.
عزیزاهلل شهبازی، استاندار البرز نیزاظهار کرد: از دو سال اخیر به واقع نهضت 
گازرسانی به روستاها ومناطق مختلف البرز برای مصارف خانگی و صنعتی 
راه افتاده است.وی با اشاره به آغاز پروژه گازرسانی به هفت روستای جاده 
چالوس افزود: بهره مندی ازموهبت گاز، آرزوی دیرینه مردم روستاهای محور 
کرج - چالوس است.استاندارالبرزگفت: طبق تعهدپیمانکار پروژه، مقررشده 
است که گازرسانی به روستاهای باغ پیر، سرودار، پورکان، وینه، دره سر، 

آدران و خوزنکال نیز حدود یک سال آینده محقق شود.

رئیس فوریت های پزشکی شرکت ملی حفاری ایران گفت: با همکاری و 
همیاری مجموعه کارکنان وکادربهداشتی ودرمانی، شیوع بیماری کووید–
19به طورکامل تحت کنترل است به طوری که بنابراعالم سازمان بهداشت و 
درمان صنعت نفت این شرکت در وضعیت سفید قرار دارد. پریسا قاسمی با 
اشاره به بسیج امکانات و تأمین به موقع تجهیزات مورد نیاز برای ارائه خدمات 
بهداشتی به کارکنان اعم از عملیاتی و ستادی افزود: دستورعمل ها و 
ابالغیه های صادره در زمینه اقدام های پیشگیرانه و مقابله ای با ویروس کرونا 
در این شرکت با جدیت و وسواس خاصی پیگیری می شود. وی با بیان این که 
ستاد مبارزه با کرونای شرکت ملی حفاری ایران درهمسویی با ستاد ملی کرونا، 
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و وزارت بهداشت، درمان وآموزش 
پزشکی، ابالغ پروتکل ها، پیگیری راهکارها واجرای الزام ها رادردستور کاردارد، 
تصریح کرد: این مهم موجب شتاب بخشی درگردش اطالعات، ارزیابی 
وبررسی های فنی فعالیت ها در این زمینه شده است. قاسمی باتأکید بر استمرار 

اقدام های پیشگیرانه و مقابله ای با ویروس کرونا در شرکت ملی حفاری ایران، 
گفت: باوجود گستردگی دامنه عملیاتی این شرکت درمناطق خشکی و دریایی 
چنداستان کشور، در نتیجه تالش های انجام شده وفرهنگ سازی مناسب، شاهد 
کنترل بیماری در موقعیت های دستگاه های حفاری هستیم. رئیس فوریت های 
پزشکی شرکت ملی حفاری ایران، غربالگری نزدیک به 45 هزار مورد کارکنان 
اقماری و مأموران هنگام تردد در دستگاه ها، فضاهای کارگاهی و ادارات 
ستادی، تأمین و توزیع بیش از 350 هزار ماسک و16هزارلیتر مواد ضدعفونی 
دست و سطح، همچنین بیش از31 هزارمورد گندزدایی اماکن اداری، 
پشتیبانی، عملیاتی ومسکونی سازمانی را بخشی از فعالیت های فیزیکی در 

این زمینه برشمرد.

معرفی کتاب
دو نفرازمتخصصان شرکت ملی حفاری ایران موفق به تألیف کتاب فنی و 

کاربردی درصنعت حفاری با عنوان »کنترل جامدات و مدیریت پسماند سیال 
حفاری« شدند. احمدبهرامی عیسی آبادی به عنوان یکی از نویسندگان کتاب 
مزبور درباره محتوای آن گفت: کتاب کنترل جامدات و مدیریت پسماند سیال 

حفاری، به  طورکامل تخصصی ودرانتشارات طلوع تهران چاپ شده است. 
وی بااشاره به تالیف این کتاب درهشت فصل تصریح کرد: مدیریت و 
آزمایش های پسماند سیال حفاری، اصول نگهداری وتعمیرتجهیزات، مبانی 
کنترل جامدات سیال حفاری، جدایش مواد جامد، تجهیزات کنترل جامدات، 
سانتریفیوژ و محاسبات مدیریت پسماند حفاری، ازجمله فصول تشکیل دهنده 
کتاب یاد شده هستند. بهرامی عیسی آبادی، سرپرست تعمیر اساسی و 
برون سپاری تجهیزات شرکت ملی حفاری ایران، بااشاره به این که کتاب 
»کنترل جامدات و مدیریت پسماند سیال حفاری« در447 صفحه برای 
نخستین بار در صنعت حفاری کشورمنتشر شده است، هدف ازتالیف آن رابه 
اشتراک گذاشتن تجربه های، مستندسازی عملیات، ارتقای سطح علمی، آگاهی 

و دانش فنی کارشناسان حفاری چاه های نفت وگاز در زمینه کنترل جامدات 
و مدیریت پسماند در دستگاه های حفاری عنوان کرد. کتاب های »تخصصی 
سفرنامه گل شناسی« و »120 راهکار در راهبری سیاالت حفاری«از دیگر 

تألیفات بهرامی عیسی آبادی است که هم اکنون در مراحل چاپ قرار دارد.
مهدی شریفی، سرپرست کنترل پسماند سیال حفاری مدیریت سیاالت شرکت 
ملی حفاری ایران، دیگر نویسنده کتاب »کنترل جامدات و مدیریت پسماند 
سیال حفاری« است. کتاب تالیف شده از سوی این دو کارشناس شاغل در 
شرکت ملی حفاری ایران برای تدریس درمراکز دانشگاهی و آموزشکده های 

تخصصی مورد اقبال قرار گرفته است.
 پیش از این نیزکتاب های »تخصصی سیاالت حفاری زمین گرمایی« و 
»سیاالت حفاری کاربردی« که ثمره سال ها کارسخت وطاقت فرسای 
متخصصان صنعت حفاری به شمار می روند، به ترتیب با شمارگان یک هزار و 

2 هزارنسخه منتشرشده است.
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تشويق و تكريم
خداوند متعال براي دعوت به خوبی ها در قرآن مجيد، مكرر 
وعده نعمتهاي بهشتی را داده و با عوامل تشویقی، انسان را 
به نيكی ها دعوت می کند. جا دارد همانطور که براي امور 
مختلف سازمانی مشوق هایی در نظر گرفته می شود، برای 
تشویق کارکنان به شرکت در نماز جماعت هم مشوق هایی 
در نظر گرفته شود. تشویقهایی مانند اردوهاي زیارتی و 
مواردي از این قبيل، به ویژه در مراکز نظامی براي سربازان این 

بحث تشویق بيشتر کاربرد دارد.

اهمیت شرايط 
نمازخانهها در اداره ها 

باید فضاي نمازخانه ها متناسب و در شان ارباب رجوع و 
کارکنان باشد و نمازخانه در طبقه اي که دسترسی مناسب به 
سایر اتاق ها  را دارد، واقع شده باشد. در بعضی اداره ها  به خاطر 
نبود امكانات از قبيل آب گرم، آسانسور و... باعث کم شدن 
مراجعه کنندگان به نماز می شود و عده اي نمی توانند در نماز 
جماعت شرکت کنند. در اسالم به پاکيزگی محل نماز تاکيد 
شده است. عدم رعایت وضعيت بهداشتی نظير وجود بوي 
عرق بدن، پاها و جوراب ها در تابستان، از علل عمده عدم 
استقبال کارمندان از نماز جماعت است و سبب کاهش تعداد 
نمازگزاران می شود. ستاد اقامه نماز می بایست بودجه اي را 
برای تعمير و تجهيز نمازخانه ها  در نظر بگيرد. همچنين وجود 
تهویه در سرویس ها ی بهداشتی و سيستم ها ی خنک کننده 
و گرم کننده نمازخانه ها  در تابستان و زمستان اهميت اساسی 
دارد تا نمازگزاران دچار سختی و آزار نشوند. وجود مهر، 
جانماز، چادر براي بانوان، قرآن، کتاب ها ی ادعيه، همچنين 
نصب تابلوهایی از سخنان ارزشمند و دعاهاي نماز و برگزاري 
مستمر و منظم نماز اول وقت و قرائت قرآن بسيار اهميت 

دارد. 

فرجام سخن
براي اقامه نماز در ادارات باید همه با هم همكاری کنند و کار 
باید با ارادة قلبی و از روي اخالص و اعتقاد باشد نه از روي ابالغ 
و اجبار. مدیر باید اقامه نماز را به دیده یک فرصت بنگرد و 
بلكه اقامه نماز را یک سرمایه گذاري ذی قيمت بداند که به 
کمک اداره می آید و کارمندان را از تخلف و فساد مصون 

می کند.
هر کارمندي می تواند خود را موظف بداند که کارمندان دیگر 
را به معروِف بزرگ اقامه نماز دعوت کند و در این راه از حرفها 
و کنایهها نهراسد و این گونه مشكالت را براي خدا تحمل کند، 
تا فرهنگ نماز در اداره ها  نهادینه شود. همچنين باید در 
انتصابات و ارتقای مدیران و کارمندان، ميزان اهميت آنان به 
امر اقامه نماز مورد توجه قرار گيرد. برگزاري نشست های ویژه 
نماز و بررسی آسيبها و راهكارها در موضوع اقامه نماز و نيز 
تشویق فعاالن امر نماز از یک سو و بازخواست کارکنانی که به 
امر اقامه نماز بی توجه هستند، از سوی دیگر، باید مد نظر قرار 
گيرد. با تبيين آثار و برکات فراوان اقامه نماز در ادارات، مدیران 
متوجه اهميت موضوع اقامه نماز خواهند شد و درخواهند 
یافت که اقامه نماز باعث پيشرفت سازمان و پيشگيري از 
تخلفات و انحرافات و افزایش روحيه برادري و هماهنگی 

بيشتر خواهد شد.

استمرار دعوت
شيطان از راه هاي مختلف و به طور مكرر براي انحراف انسان به سراغ او میآید، تا او را از کارهاي خير، 
به ویژه نماز بازدارد. شيطان از ذکر خدا و نماز جلوگيري میکند و میداند که هر کجا یاد و نام خدا باشد، 
او ناموفق است. همانطور که شيطان از وسوسه کردن خسته نمیشود و استمرار و استقامت در کار خود 
دارد، انسان هم باید در دعوت به نيكی ها استمرار داشته باشد و خسته نشود. در برابر دعوت هاي 
شيطانی مقاومت کند و در این راه استمرار داشته باشد. خداوند متعال در آیه 132، سوره طه می فرماید: 
»واصطبرعليها« به این معنا که  خانواده خود را به نماز دستور ده و بر انجام آن شكيبا باش. اگر چند بار 
گفتی و گوش نكردند، خسته نشو. نماز مسالهاي نيست که تنها در مقطعی از دوران تحصيل به آن 
پرداخته شود، بلكه باید همانند اذان که شبانه روز تكرار می شود، در تمام سطوح و در هر دوره اي،  به 
تناسب فهم مخاطب، مطالبی درباره آن بيان شود. همانگونه که در کندن چاه با هر ضربه کلنگ به آب 

نزدیک میشویم، در بيان نماز نيز باید با هر نكته اي، به اسرار آن نزدیک شویم.
ممكن است کارمندي در اولين باری که به نماز دعوت می شود، بازهم بی توجهی نشان دهد، اما اگر 
براي بار دوم و سوم دعوت شود، اثر بيشتري خواهد داشت. بنابراین نباید نا اميد شد و با توکل به خدا 
و توسل به اهل بيت ) ع( در راه گسترش فرهنگ نماز مجاهدت کرد و از مشكالت و حرف هاي دیگران 

نهراسيد.

افزايش ارتباط و صمیمیت
از برکات استثنایی نماز جماعت در کنار هم نشستن نمازگزاران به دور از هر گونه درجه بندي دنيایی 
و مادي است. در نماز جماعت ریيس اداره و مسؤوالن بخش ها  و کارمندان همه در کنار هم نماز را 
اقامه می کنند. در ادارات سلسله مراتب اداري گاه مانع ارتباط مناسب کارمندان با مسؤوالن می شود 
و گاه مدیران از مشكالت و موانع پيش روي سازمان و مشكالت کارمندان بی اطالع هستند. نماز 
جماعت یک فرصت کم نظير است که مدیران با زیر مجموعه ها ی خود بدون تشریفات اداري و 

صرف هزینه ارتباط برقرار کنند و از جزئيات کارها مطلع شوند.
حل مشكالت اداری بدون تشریفات، از دیگر برکات نماز جماعت در ادارات است. چه بسا فردي 
که مدت ها  پيگير دیدار با ریيس اداره ای باشد و موفق نشود، اما در نماز جماعت بتواند بدون 
مشكالت دست و پاگير اداري با مسؤول مجموعه ارتباط بگيرد و مشكل خود را حل کند. خوب 
است که مسؤوالن گاهی به دور از مسائل اداري در نمازهای جماعت، با روي خوش با کارکنان و 
مراجعه کنندگان ارتباط برقرار کنند و باعث جذب آنان به نماز جماعت شوند. موال علی)ع( در 
نهج البالغه در مورد جدا نشدن مسؤول از مردم فرموده اند: »هيچگاه خود را فراوان از مردم پنهان 
مدار که پنهان بودن رهبران، نمونه اي از تنگ خویی و کم اطالعی در امور جامعه است، پنهان شدن 

از رعيت، زمامداران را از دانستن آنچه بر آنان پوشيده است باز می دارد«. 

پیشرفت سازمان
اگر فواید و آثار فراوان نماز جماعت در ادارات به درستی شناخته و شناسانده شود، مدیران بيش از پيش 
به اقامه نماز تشویق خواهند شد. زیرا متوجه خواهند شد که وقتی که براي اقامه نماز در نظر گرفته 
می شود، از بين نرفته بلكه سرمایه گذاري شده است و آثار و فواید فراوانش به مجموعه باز می گردد. طبق 
آیه قرآن، نماز باعث بازداشتن از بدی ها  و زشتی ها می شود. مدیر و کارمندي که اهل اقامه نماز است، در 
کار کم نمی گذارد، وجدان کاري دارد و سعی می کند وظيفه خود را به نحو احسن انجام دهد. نكته اصلی 
اینجاست که هر قدر هم در یک سازمان، ابزار و وسایل نظارتی و بازرسی وجود داشته باشد، نمی توان 
جلوي کم کاري و تخلفات احتمالی را گرفت. بهترین مانع براي جلوگيري از اینگونه موارد، موانع درونی 
و معنوي است. فردي که خدا را هر لحظه حاضر و ناظر بر خود بداند، دیگر چه ناظرهاي انسانی وجود 
داشته باشند و چه وجود نداشته باشند، کار خود را به درستی و به نحو احسن انجام خواهد داد. بهترین 
عامل براي حفظ معنویت و حاضر دانستن خداوند، ایستادن با خضوع و خشوع در محضر خدا در نماز 
است. اداره ایکه در آن نماز اقامه می شود و کارمندان آن اهل اقامه نماز هستند، داراي فضاي معنوي 
است که این فضا، مانع انجام تخلف و کم کاري و سهل انگاري از سوی کارمندان می شود. در نتيجه سازمان، 
پيشرفت بيشتري خواهد داشت و انجام مناسب امور، از سوی کارمندان باعث رضایت بيشتر مراجعه 
کنندگان خواهد شد و نفع این امور به مدیري بازخواهدگشت که شرایط اقامه نماز را مهيا کرده است. 
محمد داوودی در کتاب »خانه بهشتی« نوشته است: »نماز براي نمازگزار در حكم یک نهی از منكر و در 
حكم یک ضابط و ناظر است که پيوسته او را از ارتكاب و تخلف از دستورات دینی باز می دارد و افزون بر 
این در حكم یک پليسی درونی، مانع از ارتكاب جرایم فردي و اجتماعی مانند دزدي، کم فروشی، خيانت 
و کم کاري می شود«. یداهلل نفری نيز در کتاب »چرا من نماز بخوانم« آورده است: »اگر نماز را آن طوري 
که خداوند دستور داده است، بخوانيم، یعنی اگر موفق به خواندن نماز واقعی شویم، آن وقت نماز در تمام 

زندگی دنيوي ما حضوري فعال پيدا می کند و تأثير خود رانشان می دهد«. 

موارد تشویقی برای دعوت به نماز در ادارات
 * برگزاري اردوهاي زیارتی- تفریحی کوتاه مدت

* توزیع بسته هاي فرهنگی و کتاب و سی دي با محوریت نماز
* برگزاري مسابقه پرسش و پاسخ و در نظر گرفتن جایزه براي پاسخگویان

* برگزاري نمایشگاه هاي کتاب و محصوالت فرهنگی با بن تخفيف در نمازخانه هاي ادارات
* تحریک و تقویت انگيزه حضور در نماز جماعت در ميان کارکنان ادارات
* دایر شدن صندوق قرض الحسنه مخصوص کارمندان اداره در نمازخانه 

* برگزاری جلسات اداري در نمازخانه قبل یا بعد از ساعات نماز که سبب شرکت بيشتر افراد در نماز می شود
* برگزاري جشن تكليف فرزندان کارکنان و تشویق آنها در نمازخانه

* به روزرسانی کتاب هاي کتابخانه ادارات با کتاب هایی با محوریت نماز
* حضور مدیران در نماز جماعت ادارات و تجليل و تقدیر از مشارکت کارکنان نمازي دستگاه

* برگزاري دوره آموزشی مصوب فعاالن اجرایی اقامه نماز دستگاه
* آموزش کارکنان دستگاه با رویكرد شيوههاي تقویت فرهنگ نماز و سالمت معنوي

* برگزاري نشست تخصصی نماز، ویژه مدیران دستگاه با رویكرد مسئوليت اقامه نماز و شيوه هاي دعوت به 
نماز

* تكميل و به روزآوري سامانه جامع مدیریت عملكرد اقامه نماز دستگاه شامل سخت افزاري و نرم افزاري، 
گزارش گيري، نظارت و ارزیابی

* تشكيل جلسات شوراي اقامه نماز و برگزاري منظم جلسات مطابق با شيوه نامه مربوط
* پرهيز از سخنرانی طوالنی و تكراري که باعث بی عالقگی و گریز کارمندان از نماز جماعت می شود

صفحه ای برای گسترش و ترویج  فرهنگ، آد  اب و اند  یشه د  ینی
تهيه و تنظيم:  ستاد   اقامه نماز وزارت نفت

نویسنده: مهدی فيضی؛ کارشناس ارشد آزمایشگاه 
پليمر، شرکت پژوهش و فناوری پتروشيمی مرکز اراك

برگزاری جلسات نماز
همانطور که براي امور مختلف کاری و هماهنگی آنها، جلسات مستمر برگزار 
می شود، جا دارد براي با شكوه تر  برگزار شدن اقامه نماز  جماعت هم جلسات 
مستمر برگزار و مصوبات آن با جدیت پيگيري شود. در این جلسات می توان 
آسيب شناسی کرد، عوامل تاثيرگذار بر شرکت نكردن کارکنان در نماز را 
مورد بررسی قرار داد و براي رفع آنها راهكاری عملی یافت. ضمن اینكه 
میتوان عوامل با شكوه تر برگزار شدن اقامه نماز را شناسایی و کاربردي کرد 
و زمينه را براي شرکت حداکثري کارکنان در نماز مهيا ساخت. در برخی 
ارگانها این جلسات با موضوع طرح منزلت نماز برگزار می شود. جا دارد در 

همه نهادها و سازمان ها این جلسات با جدیت برگزار و پيگيري شود.

نظر رهبر معظم انقالب درباره 
برپایی نماز جماعت در ادارات

رهبر معظم انقالب درباره اقامه نماز جماعت در ادارات فرمودند: »با توجه به 
اهميت خاص نمازهاي یوميه و تأکيد زیادي که بر اقامه نماز در اول وقت شده 
است و با توجه به فضيلت نماز جماعت، مناسب است مسئولين امر روشی را 
اتخاذ کنند که کارمندان بتوانند در خالل ساعات کار اداري، نماز واجب را به 
طور جماعت در اول وقت و در کمترین زمان بخوانند، ولی باید به گونه ای 
مقدمات این کار را فراهم کنند که نماز جماعت در اول وقت بهانه و وسيله ای 

براي به تأخير انداختن کارهاي مراجعه کنندگان نشود«.
مرحوم آیت اهلل بهجت)ره( نيز درباره اهميت اقامه نماز فرموده اند: »اقامه 
نماز اول وقت مانند خوردن ليمو شيرین است که اگر فردي در همان اول نماز 
را اقامه کند، از برکات و خيرات این فریضه الهی بهره مند شده در غير این 

صورت از برکات کمتري بهره مند می شود«.

چند نکته کلیدی دیگر 
رعایت نماز اول وقت در همه زمان ها  و مكان ها  از جمله ادارات و نهادهاي دولتی نيز همواره 
مورد تاکيد علما و مسؤوالن تراز اول کشور بوده است. برای نمونه می توان به آیين نامه 
ترویج توسعه فرهنگ نماز، مصوبه هيئت وزیران اشاره کرد که در ماده 2 آن، وزرا و یا 
باالترین مقام اجرایی دستگاه های مشمول این آیين نامه متصدي اقامه نماز در دستگاه 
تحت نظر خود معرفی شده اند و در بند چهارم آن نيز آمده است: »در تمامی دستگاه های 
مشمول این آیين نامه براي ایجاد امكان برگزاري نماز در اول وقت، اقدام های الزم به 
عمل آید و تمامی جلسات و اجتماعات حتی االمكان به گونه ای تنظيم شود که با وقت 
نماز تالقی نداشته باشد.« برخیکارمندان طوالنی شدن مدت زمان اقامه نماز را دليل 
اجتناب حضور در نماز جماعت می دانند. باید در اداره ها  برای این مسائل چاره اندیشی 
شود. همچنين گاهی دیگر نيز تداخل کار ارباب رجوع با وقت نماز از عوامل عدم حضور 
در نماز جماعت و نماز اول وقت در اداره ها  بيان می شود. باید به این مسئله توجه کرد که 
در برخی موارد، جلساتی به صورت اضطراري رخ می دهدکه ممكن است زمان آن با وقت 
شرعی تداخل پيدا کند، البته این موارد باید جزء استثنائات باشد و اگر فراگير شود، 
اقدامی غير قابل پذیرش است. امروزه در ادارات ساعت مخصوصی براي نماز و ناهار در 
نظر گرفته شده است و در بسياري از ادارات به علت آگاهی ارباب رجوع از این مساله، 
مراجعات کمتري در این ساعات، وجود دارد. البته باید به این نكته اشاره کرد که به هر 
حال آنچه باید مورد توجه قرار گيرد این است که راه انداختن کار مردم واجب و نماز 

جماعت اول وقت مستحب است. 

در دو شماره قبل هفته نامه »مشعل« از شيوه و نقش مدیران در دعوت کارکنان به نماز سخن گفتيم و به مواردی کاربردی چون: 
»الگو بودن اداره ها  در نماز«، »اداره در جامعه اسالمی«، »دعوت چهره به چهره به نماز«، »دعوت به اذان گفتن«، »دعوت کتبی به 
نماز« و ... اشاره کردیم. اکنون و در بخش سوم و پایانی این مطلب به سه روش کاربردی دیگر در دعوت کارمندان به اقامه نماز اشاره 
خواهيم کرد، همچنين »تواضع در برخورد با مراجعه کنندگان«، »پيشرفت سازمان«، »کاهش استرس در کارمندان و ایجاد آرامش 
با یاد خدا«، »تقویت مسئوليت پذیري و وجدان کاري«، »ایجاد همدلی و معنویت در کارکنان«، »ایجاد صميميت به دور از فضاي 
اداري و رسمی با حضور مدیر و معاونان در بين کارکنان و در جریان قرار گرفتن مدیر با مشكالت کارکنان«، »سالمت روح و روان 
و دوري از فساد در محيط اداري« نكات کاربردی دیگری هستند که به آنها نيز اشاره می کنيم. مواردی که در برگزاری نماز جماعت 

در اداره ها  نقش کليدی ایفا می کنند. 

یاد خدا 
شیوه و نقش مدیران در دعوت کارکنان به نماز )بخش پایانی(

www.mashal.ir



یک 
راهبرد 

انگلیسی 

قه  تفر
انداختن و 
اتهام زدن

رهبران 
 جنبش، 

 زیر تیغ قلم

با تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران و حمایت های همه جانبه عموم 
ملت از این اقدام، کم کم آتش اختالف ميان انگلستان و ایران شدت 
زیادی گرفت. انگلستان صنعت نفت ایران را از زمان دارسی تا سال 
1329 خورشيدی براحتی به چنگ نياورده بود که بگذارد براحتی 
نيز از چنگش درآورند. صنعت نفت ایران برای انگلستان یک صنعت 
بسيار راهبردی و اقتصادی بود که حاضر می شد برای منافع آن 

دست به هر کاری بزند. یكی از کارهایی که پس از همه گيری 
جنبش ملی شدن صنعت نفت از سوی انگليسی ها 

رقم خورد، توجه به مهندسی، تغيير و هدایت 

افكار عمومی در ایران بود. پس با اتخاذ این راهبرد، بسياری از انگليسی های 
کارکشته دست به کار شدند. علی اصغر زرگر، نویسنده کتاب » تاریخ تحوالت 
سياسی و اجتماعی« ایران در این باره آورده است:»تعدادی از زبده  ترین جاسوسان 
و شرق  شناسان مانند آن لمبتون، رابين زینر، الرنس الکهارت، جفری ویلر، ریچارد 
سدان و وود هاوس بسيج شدند تا از تجربه و دانش خود در مورد جامعه ایران استفاده 
کرده و با بحران  سازی مداوم، مصدق را سرنگون کنند. سفارت انگليس در تهران 
معتقد بود که برای این هدف باید حربه افكار عمومی و 
پشتيبانی توده ها را از مصدق گرفت و حداقل به خرید 

توده  های خيابانی دست زد.« 

عالوه بر این راهبرد، انگلستان کوشيد با ایجاد اختالف و تفرقه ميان 
تاثيرگذاران و رهبران جنبش ملی شدن صنعت نفت به اهداف خود برسد. در 
اوج اختالفات دادگاهی دولت مصدق با زیاده خواهی های بریتانيا، عوامل این 
امپراتوری در داخل کوشيدند به اختالف افكنی از طریق رسانه ها بيفزایند. این 
عوامل در رسانه های داخلی و خارجی شروع به مفهوم سازی و برچسب زنی 
کردند؛ هر چند نمونه های این اختالف افكنی رسانه ای بسيار زیاد است؛ اما 
علی اصغر زرگر در کتاب »تاریخ تحوالت سياسی و اجتماعی« خویش به برخی 
از آنها اشاره کرده است. او می نویسد:»رسانه ها و دیپلمات  های آمریكایی و 
انگليسی در این مسير هم  سخن بودند. آنها برای توجيه ناکامی خود در 
مذاکرات حقوقی با دولت ایران، بدون هرگونه پشتوانه علمی و جامعه   شناختی، 
عبارات موهومی را با عنوان  ویژگی  و خصلت ملی ایرانيان طرح کرده و آنها را 
به دکتر مصدق تخصيص  دادند. از نظر آنها ایرانيان افرادی »غيرمعقول«، »یک  
دنده«، »خسته  کننده«، »کله  شق«، »خشن«، »متغير«، »بی  ثبات«، »ناراضی«، 
»بی  عرضه«، »نادان«، »بيگانه  هراس«، »بی  تمایل به شناخت واقعيت  ها«، 
»عارف  مسلک«، »فاقد درك عادی«، »احساساتی« و »عاری از رضایت« بودند. 
مصدق نيز به عنوان فردی »ناخوشایند«، به طرز نااميدانه ای »غيرمعقول«، 
»خيره  سر«، »متعصب«، »وسواسی«، »وحشی«، »هيستریک«، »نمایشی«، 
»احساساتی«، »رنجور« و از نظر ذهنی »بی  ثبات«، »غيرعادی«، »زن  صفت« 
و نيز »نيرنگ  باز« و »شرقی« معرفی می شد. مجله »تایم« آمریكا در نيمه 
خرداد سال 1330 و حتی پيش از اوج گرفتن اختالف ميان ایران و انگلستان، 
او را »درویشی دوره گرد با مدرك دانشگاهی« توصيف کرده بود که اغلب »زیر 
شلواری و گاهی نيز کت و شلوارهای راه  راه می  پوشد؛ بيماری نابودش کرده، 

اما شور ایمانش غریب است. زخم های روان  شناختی خورده و تهدیدگر و 
محروم کننده جهان آزاد از نيازهای عمده نفتی است«. این مجله مشهور 
همچنين در حالی مصدق را به عنوان مرد سال 1951 انتخاب کرد که در همان 
شماره، او را با صفاتی نظير »خودرأی«، »متعصب«، »تهدیدگر«، »گریان«، 
»مستعد عصبانيت« و »کاریكاتوری هولناك از یک دولتمرد« توصيف کرده و 
حتی از اینكه »جادوگری پير در سرزمينی کوهستانی« به عنوان مرد سال 
انتخاب شده، ابراز تأسف کرده بود. نشریه انگليسی »آبزرور« او را متعصب 
تباهی ناپذیر، پيرمرد گيج؛ اما احساساتی و سرسخت در برابر مباحث عقلی 
و سياست  مداری متحير، کوته بين و دارای یک ایده سياسی در آن کله بزرگ 
توصيف کرد و عناوینی مانند »فرانكشتاین تراژیک«، »روبسپير سال  خورده« 
و »کرنسكی شكست  خورده« به او داد.«  کار برخی فعاالن رسانه ای به همين 
جا ختم نمی شد؛ بلكه بعضی از وابستگان بریتانيایی برای رسانه های آمریكایی 
نيز خوراك مطبوعاتی و رسانه ای تهيه می کردند؛ البته دستورات به بی بی 
سی فارسی هم اندك نبود، به طوری که پس از زبانه کشيدن آتش اختالفات 
ميان ایران و انگلستان، بی بی سی فارسی، زمان برنامه هایش را دو برابر کرد. 
علی اصغر زرگر در این باره نيز می نویسد: »در یک سال منتهی به کودتا، وابسته 
مطبوعاتی بریتانيا در تهران بشدت فعال شده بود و حتی برای تحریک افكار 
عمومی ایاالت متحده آمریكا عليه ایران، برای همتای خود در واشنگتن 
خوراك رسانه ای تأمين می کرد. به محض فوران بحران، سفارت بریتانيا در 
تهران از بی بی سی در لندن خواست تا مدت برنامه فارسی خود را دوبرابر کند 
و خبرنگارش در تهران را هم که تمایلی به همكاری نداشت، با فردی دیگر 

جایگزین کند.«

قضيه پایان نيافته بود. رسانه های انگليسی و آمریكایی در 
راه مبارزه با جنبش ملی شدن صنعت نفت، سنگ تمام 

رسانه ای گذاشتند و به برچسب زنی و اتهامات بی پایه و 
اساس به حاميان و رهبران اصلی این جنبش مبادرت ورزیدند. 

یكی از جالب توجه ترین نمونه های این ترفند رسانه ای را با دکتر حسين فاطمی، وزیر خارجه دولت 
مصدق انجام دادند. آیت اهلل کاشانی نيز از این روند و رویه مصون نماند و به وی نيز انواع اتهامات وارد 
شد. علی اصغر زرگر و محمد علی همایون کاتوزیان در این باره آورده اند:»با حمایت وابسته 
مطبوعاتی بریتانيا، درو پيرسون، روزنامه  نگار پيشكسوت آمریكایی و از ستون  نویسان اصلی 
»واشنگتن پست«، در مقاله  ای که در 11 جوالی 1951 )19 تيرماه 1330( در این روزنامه منتشر شد، 
با لحنی تند و بدون ارائه اسناد معتبر مدعی شد که دکتر حسين فاطمی وزیر امور خارجه و دست 
راست مصدق در جرایمی از قبيل اختالس و ساخت  و پاخت با قضات متهم است. او در این مقاله و 

در آستانه نقش  آفرینی دولت آمریكا در منازعه ایران و انگلستان پرسيد که آیا آمریكایی  ها 
می  خواهند این فرد شياد، همچنان مغز متفكر بحران نفتی خاورميانه باقی بماند؟ آیا 

تصميم  گيری درباره اینكه آیا آمریكا سهميه نفت داشته باشد، به دست او خواهد 
افتاد؟ وابسته مطبوعاتی بریتانيا در واشنگتن حتی برای ترساندن افكار عمومی 

آمریكایی ها این شایعه را پخش کرد که مصدق بوی تریاك می  دهد و در مصرف این 
ماده افراط می کند.

 اگر چه رهبران و افكار عمومی در نهضت ملی شدن صنعت نفت، مقاومت بسيار باالیی در 

مهندسی و جهت دهی رسانه ای از خود نشان دادند؛ اما باالخره اختالف افكنی ها کار خودش را کرد. پيش از 
اشاره به نتيجه اختالف افكنی ها، به چند مورد درباره مقاومت ها اشاره می کنيم. احمد رهدار، در مقاله 
»روحانيت و نهضت ملی شدن صنعت نفت« درباره این مقاومت ها می نویسد:»برخی مخالفان داخلی 
مصدق از جمله فدایيان اسالم که با بی  توجهی دولت مصدق به طرح های خود برای اصالح وضع 
فرهنگی - اقتصادی کشور مواجه شدند، مصدق و کابينه اش را به غير اسالمی بودن متهم کردند 
و خواستار حمایت آیت  اهلل کاشانی شدند. آیت  اهلل کاشانی با وجود انتقاداتی که به دولت مصدق 
داشت، پاسخ این درخواست  ها را این گونه داد: »فعال دفع شر انگلستان مورد نظر است.« در 23 
تير سال 1330 و به دنبال آشوبی که به تحریک حزب توده در پی ورود آرول هریمن آمریكایی 
به تهران )برای حل بحران ميان ایران و انگليس( رخ داد، آیت اهلل کاشانی اوضاع را مدیریت کرد 
تا دولت در آن شرایط حساس با موضوعات فرسایشی درگير نشود. ایشان در دفاع از دولت 
مصدق، بيانيه ای صادر کرد که در آن آمده بود: »من با اطالع و اعتقاد کامل اعالم می کنم که نه 
تنها آقای مصدق  السلطنه از این ماجرا بی  خبر بوده  اند؛ بلكه بی  نهایت از ریخته شدن خون بی  
گناهان متأثر و ناراحت شده و تصميم دارند با نهایت جدیت، کيفيت وقوع این حادثه خونين را 
روشن و محرکان و عامالن را به مجازات برسانند.« آیت  اهلل کاشانی حتی در ماه  های پایانی نخست  
وزیری مصدق در پاسخ به خبرنگار فرانسوی که از وی در خصوص اختالفش با دکتر مصدق سؤال کرد، 
هوشمندانه اولویت مسئله سياست خارجی مصدق را مطرح کرده و چنين پاسخ می دهد: »من درباره 
سياست خارجی، یعنی مبارزه با استعمار و موضوع نفت، هيچ گونه اختالفی با نخست  وزیر ندارم؛ اما درباره 

مسائل داخلی.... اختالفاتی وجود دارد.«

 
 

 

 

علي بهرامي: درباره صعود و موفقيت هاي نهضت ملي شدن صنعت نفت، سخن هاي زیادي گفته شده؛ اما به عوامل شكست این نهضت کمتر اشاره شده 
است. عواملي که با تفرقه انداختن در نيروهاي مختلف این نهضت و فعاليت هاي سياسي و فكري بسيار پيچيده در قالب طراحي هاي فرهنگي و اجتماعي، 

توانستند یكي از مهمترین و قدرتمندترین جنبش هاي سياسي- اقتصادي خاورميانه و جهان سوم آن زمان را به شكست بكشانند. در بخش نخست این 
مطلب به طور اجمالی به نقش آمریكایی ها در به شكست کشاندن جنبش ملی شدن صنعت نفت اشاره کردیم. اینک در بخش دوم و پایانی این بررسی 

تاریخی، به نقش مطبوعات در این شكست و رخداد کودتای 28 مرداد می پردازیم. رسانه هایی که در قالب روزنامه ها و نشریه های فریب خورده یا وابسته، 
یكی از بزرگترین جنبش های سياسی – اقتصادی ایران و خاورميانه را در نخستين دهه های قرن چهاردهم خورشيدی زمين گير کردند. 

***

نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران، نهضتی بسيار تاثير گذار بود. این تاثيرگذاری را می توان در سه سطح دید. سطح نخست تاثيرگذاری این نهضت، در 
ایران شكل گرفت و تقریبا می توان گفت که تاریخ معاصر ایران را به پيش و پس از خود تقسيم کرد. اگر بخواهيم تاریخ معاصر ایران را پس از جنگ های 

فضاحت بار با روسيه تزاری در دوران فتحعلی شاه، شهادت اميرکبير در حمام فين و قيام ميرزای شيرازی عليه انحصار تنباکو و توتون را تحليل کنيم، 
باید به سه مقطع تاریخی و سرنوشت ساز ایران معاصر اشاره داشته باشيم. اول انقالب مشروطه، دوم جنبش ملی شدن صنعت نفت و سوم انقالب اسالمی 

در سال 1357 است. این سه رویداد در 100 سال اخير، حيات تاریخی مان تحت تاثير خود قرارداده اند. قرار گرفتن جنبش ملی شدن صنعت نفت در سه 
رویداد اصلی 100 سال اخير کشور، نشان دهنده اهميت بسيار باال و تاثيرگذاری آن در تاریخ معاصر کشورمان است. سطح دوم تاثيرگذاری این نهضت 

را باید در منطقه خاورميانه دید. ملی شدن صنعت نفت پس از جنگ جهانی دوم، ابعاد هویت خواهانه و استقالل طلبانه ملت های این منطقه را بيش از 
هر زمان دیگری پررنگ کرد، به طوری که اثرگذاری این جنبش بر مصر، هند، عربستان و سایر کشورهای منطقه غير قابل کتمان است. سطح سوم 

اثرگذاری این جنبش در ابعاد بين المللی نيز کامال قابل ردیابی است. سياست موازنه منفی، حضور ایران در دادگاه های بين المللی و ميانجيگری قدرت های 
بين المللی مانند آمریكا برای مصالحه ایران و انگليس و بسياری موارد دیگر، نشان دهنده سطح سوم تاثيرگذاری جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران 

در سال های 1329 تا 1332 خورشيدی است. این جنبش با کودتای 28 مرداد 1332 خورشيدی به شكست انجاميد و سران آن یا بازداشت و زندانی  و 
به دست چوخه های اعدام سپرده شدند و در این ميان نقش و تاثير عوامل مختلف در این شكست ملی و تاریخی ایرانيان هميشه یک پرسش اساسی 

بوده است. به نظر می رسد برخی رسانه ها و فعاليت های مطبوعاتی نيز در این شكست، نقش بسيار جدی ایفا کردند و جهت های خاصی به افكار عمومی 
دادند؛ جهت ها و نقش هایی که رهبران، اثرگذاران و بدنه اصلی این جنبش را به سمت و سویی برد که در 28 مردادماه 1332آرزو های »یک ملت« و 

»دولت ملی« بر باد رود.

ضربه نهایی 
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فضای رسانه ای اندك اندك به قدری مسموم شد که تمام بدنه و رهبران جنبش را در بر گرفت. کم کم 
و پس از دور دوم به قدرت رسيدن دکتر مصدق، آتش اختالفات داخلی باالتر گرفت. با کنار رفتن 
قوام، مجلس هفدهم نيز از سوی مصدق منحل اعالم شد و آخرین ضربات بر پيكر جنبش ملی شدن صنعت نفت 
وارد آمد. فضا به قدری مسموم شده بود که راه نفس کشيدن را نيز سد کرده بود. از هر طرف سخنی و از هر کاه، 
کوهی ساخته می شد. تا اینكه آنقدر این اختالفات باال گرفت که مجریان و طراحان کودتا را به طمع انداخت، کار 
خود را آغاز کنند. »با وجود اختالفات موردی، آیت  اهلل کاشانی تا دور دوم نخست  وزیری مصدق بی  دریغ از وی 
حمایت می کرد؛ اما بتدریج مخالفان، ميان این دو رهبر نهضت اختالف انداختند. پس از برخی تصميمات 
خودسرانه مصدق و بی توجهی او به مشورت با حاميان خود، این اختالف پررنگ  تر شد. آیت  اهلل کاشانی که 
با حمایت جانانه خود از مصدق در تير سال 1331 نقش مؤثری در کنار رفتن قوام و روی کار آمدن دوباره 
مصدق داشت، نسبت به بعضی عزل و نصب ها بشدت معترض بود. دکتر مصدق نيز در پاسخ آیت اله کاشانی 
را از دخالت در امور سياسی و سياست های دولت به خاطر مصالح نهضت در دولت بر حذر می داشت. 
مجازات نشدن مسببان کشتار 30 تير از جانب مصدق و پاسخ منفی او به درخواست آیت اهلل کاشانی 
برای تشكيل یک کنفرانس وحدت اسالمی بين المللی در تهران هم یكی دیگر از عوامل اختالف 
 برانگيز ميان دو رهبری ملی و مذهبی نهضت بود. در نهایت، اقدام مصدق در انحالل مجلس هفدهم 

از طریق رفراندوم آخرین ميخ را بر تابوت این وحدت راهبردی 
زد. آیت اهلل کاشانی انحالل مجلس را خيانت می دانست و 

تقاضای اختيارات فوق العاده از مردم را در زمانی که مجلس 
وجود نداشت، عين استبداد اعالم و مصدق را متهم کرد 

که راه را برای تحكيم دیكتاتوری و حكومت فردی و 
خودسری هموار ساخته است«.

منابع: 
1-تاریخ تحوالت سياسی و اجتماعی ایران نوشته 

علی اصغر زرگر.
2-اقتصاد سياسی ایران از مشروطيت تا پایان سلسله 

پهلوی، نوشته محمدعلی همایون کاتوزیان. 
3- مقاله »روحانيت و نهضت ملی شدن صنعت نفت« 

در فصلنامه پانزده خرداد نوشته احمد رهـدار.

 

بازخواني نقش آمریکا و رسانه ها در به شکست کشاندن 
نهضت ملي کردن صنعت نفت ایران )بخش دوم(
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روزهای گرم 
راه  از  تابستان مدت هاست که 

رسيده اند. روزهایی که بيشتر مردم، 
گرمای طاقت فرسای آن را با خوردن آب 

سرد تحمل می کنند و بر این باورند که هيچ چيز 
در روزهای گرم تابستانی لذت بخش تر از نوشيدن 

آب سرد نيست. 
همه ما در حالی خوردن آب سرد در تابستان و روزهای گرمش را 

لذت بخش می دانيم که تحقيقات انجام شده، نشان داده که نوشيدن آب 
سرد باعث به خطر افتادن سالمت بدن می شود. از این رو برای اینكه قانع 

شوید نوشيدن آب سرد برای بدن مشكل ایجاد می کند، در ادامه به 
برخی مضرات آن اشاره کرده ایم که مطمئنا بعد از دانستن آنها 

نظرات درباره خوردن آب سرد در تابستان و 
تغيير  آن  بودن  لذت بخش 

می کند.

افزایش وزن 
حتما شنيده اید که می گویند نوشيدن آب سرد 

باعث افزایش سوخت و ساز بدن می شود و به کم 
کردن وزن کمک می کند، اما این باور چقدر درست است؛ 

آب کالری ندارد، بنابراین با خوردن آن اضافه وزن پيدا 
نمی کنيد؛ اما مصرف بيش از حد آب سرد باعث می شود برای کم 

کردن وزن به زمان بيشتری نياز داشته باشيد. دليل این ادعا هم این است که 
آب سرد دمای بدن و در نتيجه توانایی آن برای هضم مواد غذایی را تحت 

تاثير قرار می دهد، به طوری که تجزیه چربی ها دچار مشكل می شود، به 
همين دليل نمی توانيد آنطور که انتظار دارید، وزن کم کنيد.

تحقيقات انجام شده، نشان داده که آب گلودرد 

سرد باعث توليد بيش از حد ماده مخاطی 

می شود و گاهی به مسدود شدن سينوس ها 

می انجامد. وجود ماده مخاطی زیاد در مجراها، واکنش 

طبيعی بدن را به دنبال دارد و باعث بروز درد می شود.

کم  آبی بدن 
شاید شما هم این حس را تجربه 

کرده باشيد که در روزهای گرم تابستان 
هر چقدر آب سرد می خورید، باز هم احساس 

تشنگی دارید. براساس تحقيقات انجام شده، خوردن 
آب یخ باعث منقبض شدن عروق خونی بدن می شود، از 
طرفی کم آب شدن بدن نيز باعث کاهش گردش خون و 
اکسيژن می شود. بنابراین نوشيدن آب سرد باعث بدتر 

شدن شرایط می شود و عطش بدن را زیاد 
می کند.

 
ن  مد آ یین  پا

ن بد ی  ژ نر ا
احساس خوشایندی که به ما بعد از خوردن آب سرد دست می دهد، دقایق 
کمی دوام می آورد، به طوری که بعد از آن کم کم احساس خستگی به 

سراغمان می آید. دليل این اتفاق این است که بعد از خوردن آب سرد، بدن انرژی 
بيشتری را صرف گرم کردن و رساندن دمای آن به ميزان مناسب می کند. اتفاقی که 
باعث پایين آمدن انرژی بدن می شود و خستگی سراسر وجودتان را فرامی گيرد. پس 
بهتر است زمانی که احساس تشنگی شدیدی دارید، به جای آب سرد، آب ولرم 

بخورید. با این کار می توانيد به مدت طوالنی تری آب و انرژی بدنتان را حفظ 
کنيد.

 

مختل 
یند  آ فر ن  شد

ش ر ا گو
یكی دیگر از مضرات خوردن آب سرد در روزهای گرم تابستانی مختل 

شدن فرآیند گوارش است. اگر تابستان ها مدام دچار معده درد، شكم درد یا 
حالت تهوع می شوید، علت آن ممكن است مصرف آب سرد باشد.

خوردن آب یخ باعث سفت شدن مواد غذایی می شود و روی دیر هضم شدن 
آنها تاثير می گذارد. نتيجه این اتفاق در بيشتر مواقع یبوست یا نفخ است. 

بنابراین فراموش نكنيد که نوشيدن آب سرد بعد از خوردن 
غذا ممكن است چه مشكالتی را برایتان ایجاد کند.

 

هش  کا
قلب ن  با ضر

 می گویند سر کشيدن یک ليوان آب یخ، قلب  را 
وحشت زده می کند! عصب واگ که در پشت گردن قرار دارد، 

وقتی چيز خيلی سردی را احساس کند، غافلگير می شود. از این رو 
در واکنش به این اتفاق، ضربان قلب برای مدت کوتاهی کاهش پيدا 

می کند تا زمانی که دمای بدن به حالت طبيعی برگردد.

  
یا  د  ر د سر

ن میگر
برخی افراد بعد از خوردن آب سرد برای لحظاتی احساس 

می کنند که سرشان یخ زده است، اما برخی دیگر با خوردن آب 
یخ دچار سردرد یا ميگرن شدید می شوند. وقتی به سرعت نوشيدنی 
سردی می نوشيد، دهان فرصت نمی کند سرمای آن را جذب کند، 
از این رو عصب ها دچار مشكل می شوند، مساله ای که به درد 

لحظه ای یا طوالنی منجر می شود. 

  
ن  د ر خو هم  بر

ن  بد ی  ما د ل  د تعا
گفته می شود در طب سنتی چين اعتقاد بر این است که نوشيدن 

آب سرد تعادل بدن را برهم می زند، به ویژه اگر نوشيدنی سردی را 
غذای گرمی بخورید. همانطور که می دانيد ثابت نگه داشتن دمای بدن بسيار با 

حائز اهميت است. از آن جهت که اگر این تعادل بهم بخورد، بدن در شرایط بدی قرار 
می گيرد و اندام ها دچار آشفتگی می شوند.  با توجه به آنچه آوردیم، بهتر است در این 
روزهای کرونایی به سالمت بدنتان بيش از هر زمان دیگری اهميت دهيد و در شرایطی 
که هوا هر روز گرم تر می شود، به توصيه های ساده ای که شاید در نگاه اول زیاد مهم 
به نظر نرسند، بيش از پيش توجه کنيد تا روزهای گرم تابستان را در این 

روزهای حساس که جهان درگير ویروس کروناست، به 
پشت سر بگذارید.سالمت 
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شربت کهکشانی

س پیا پا سو
 آتينا عالی

مواد الزم

پنيرك: 2 قاشق غذاخوری

آب: یک ليوان

عسل: 2 قاشق غذاخوری

یخ: چند تكه

آبليمو: به ميزان الزم

تهیه ز  طر
دو قاشق پنيرك را با نصف ليوان آبی که هم دمای 

محيط است، مخلوط و کمی صبر می کنيم تا رنگ 
آن آبی تيره شود.

 سپس دو قاشق عسل ته ليوان مورد نظرمان 
می ریزیم.

 حاال روی یک چهارم ليوان، آب هم دمای 
محيط و چند تكه یخ می اندازیم و کمی 

آبليمو می ریزیم. باز چند تكه یخ و بعد 
رد  صافی  از  که  را  پنيرکی  عصاره 

کرده ایم، روی یخ ها می ریزیم. حاال 
شربت کهكشانی و زیبای مان آماده 

است. 
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      سعادت نقش بندی
مواد الزم  

نخود پخته شده:  2 ليوان
سير:  3 حبه

آبليمو:  2 قاشق غذاخوری 
طحينه )ارده/ خميرکنجد(: یک دوم ليوان 

زیره:  یک قاشق مرباخوری 
نمک و فلفل:  به ميزان الزم

 
طرز تهیه

نخودی را که از شب قبل خيسانده ایم، با مقداری 
نمک می پزیم، به طوری که حدود نصف استكان آب در 

آن باقی بماند. سپس نخود ها را با استفاده از دستگاه 
مخلوط کن نرم می کنيم. کم  کم آب نخود را اضافه می کنيم تا 

کامال پوره شود؛ اما مخلوط مواد شل نشود. در این مرحله پوره 
نخود را در کاسه ای می ریزیم و سير له شده را هم به آن می افزایيم. 
کم کم طحينه )ارده( و آب ليمو، زیره، نمک و فلفل را اضافه 
می کنيم. ُحُمص آماده است، آن را در یک ظرف نسبتا تخت 

می ریزیم و در وسط آن با قاشق یک گودی ایجاد می کنيم. 
روی آن کمی روغن زیتون ریخته و با کمی نخود، 

جعفری، زیتون و... تزیين می کنيم. حمص را 
نان های ترد و  نان پيتا،  با  می توان 

سبزیجات تازه ميل کرد.

 
حمص)هوموس( یا نخود  ارده، یكی از 

خوراکی های محبوب عربی است که در خاورميانه 
طرفداران زیادی دارد. این غذای مقوی و پرانرژی در 

کشورهای عربی بيشتر به عنوان یک پيش غذا و در کنار 
باباغنوش و ساالد تبوله با نان پيتای داغ سرو می شود. البته از نظر 

ما حمص، پيش غذای سنگينی است، از این رو می توان آن را به 
عنوان غذای اصلی در نظر گرفت. در نگاه اول شاید ترکيبات حمص 
کمی عجيب به نظر برسد؛ اما به دليل ترکيبات مفيد و مغذی  آن 
)کلسيم، نشاسته، فسفر و ویتامين های B2،B1  و A( می تواند 

خوراکی ایده آلی باشد برای گياهخواران و آنهایی که به دنبال 
کاهش وزن هستند. به همين بهانه در ادامه طرز تهيه 

آن را برایتان آورده ایم که مطمئنا با یک بار امتحان 
کردنش، از طرفداران پروپاقرص آن 

خواهيد شد.

 محيا اترك

مواد الزم 

آرد: یک ليوان
روغن: یک قاشق غذاخوری 

نمک: یک دوم قاشق چایخوری 
بيكينگ پودر: یک قاشق چایخوری 

آب: به ميزان الزم 

تهیه ز  طر
تمامی مواد را با هم مخلوط کرده و آب را قاشق قاشق 

به آن اضافه می کنيم تا خمير شكل بگيرد. 20 دقيقه 
به خمير استراحت می دهيم. سپس خمير را با استفاده 

از وردنه 3 تا 5 ميلی متر پهن می کنيم و به ابعاد دلخواه 
برش می زنيم. برش ها را در روغن داغ غوطه ور کرده و 

سرخ می کنيم. با یک قاشق، روغن را روی خمير می ریزیم 
تا پف کند. سوپاپياس های آماده را هنگام سرو می توان با 

شكالت آب شده، عسل یا مربا تزیين کرد. 
نكته: برای درست کردن سوپاپياس های رنگی هم می توان از 

یک قاشق پودر کاکائو یا پوره اسفناج پخته شده و آب لبو 
استفاده کرد.



داستانها

گشت و گذاری در دنیای مستندهای 
حرفه ای و رمان ها 

قابهایجذابو
ماجراهاییخواندنی
علی بهرامی      گویا ویروس کرونا نمی  خواهد کوتاه بیاید و 
همچنان فضاهای فرهنگی - هنری را به یک کمای عمیق کاری 
فرو برده و بهره مندی از محصوالت فرهنگی را با مشکالت 
زیادی مواجه کرده است؛ اما در همین وضعیت پیش آمده، 
یکی از بهترین راه هایی که موجب شده در شیوع این ویروس 
هم بتوانیم تا حد زیادی از محصوالت فرهنگی- هنری 
استفاده کنیم، فضای اینترنت است. محصوالت 
فرهنگی - هنری در بستر اینترنت و در قالب 
سایت های پخش آنالین فیلم و سریال و سایر 
محصوالت فرهنگی، توانستند تا حد 
زیادی خالهای پیش آمده در جامعه را 
می  خواهیم  هفته  ین  ا کنند.  پر 
محصوالتی را به شما معرفی کنیم 
براحتی  اینترنت  فضای  در  که 
بتوانید از آنها استفاده کنید. به 
جذاب  بسیار  مستندهایی 
رمان  چند  و  پرداخته ایم 
خواندنی را نیز مرور کرده ایم. 
می  دانید که مستندها را با 
در  ندکی  ا ر  بسیا هزینه 
سایت های آنالین پخش فیلم 
و سریال و رمان ها را با فراغ 
ی  پلیکیشن ها ا ر  د ل  با
حتی  ا بر لعه  مطا ر  مشهو
می  توانید ببینید و بخوانید. 
ین  ا در  می کنیم  پیشنهاد 
خواندن  کرونایی،  روزهای 
مطالب این صفحه را از دست 

ندهید. 

اژدها کشان
یوسف علیخانی، نویسنده مجموعه داستان های »اژدها کشان« است. این مجموعه 15 داستان را 
شامل می شود. اثر »اژدها کشان« در جشنواره جالل آل احمد در سال 1387 شایسته تقدیر شد. 
»قشقابل«، »نسترنه«، »دیولنگه و کوکبه«، »گورچال«، »اژدهاکشان«، »ملخ های میلک«، »شول و 
شیون«، »سیا مرگ و میر«، »اوشانان«، »تعارفی«، »کل گاو«، »آه دود«، »اهلل بداشت سفیانی«، »آب 
میلک سنگین است« و »ظلمات« داستان های مجموعه اژدهاکشان هستند. شیوه منحصر به فرد 
علیخانی در سبک و شیوه واقع گرایی، یکی از بهترین آثار داستانی بعد از انقالب اسالمی  را رقم زده 
است. امکان ندارد، کتاب را دست بگیرید و بتوانید آن را زمین بگذارید. جذابیت های این اثر داستانی، 

قطعا مدت زیادی شما را به مطالعه وا می دارد. 

قاعده بازی
فیروز زنونی جاللی، نویسنده رمان »قاعده بازی« است؛ رمانی که محتوایی عدالت خواهانه و 
اجتماعی دارد. این اثر نیز در سال 1387 و در جشنواره جالل آل احمد شایسته تقدیر شده بود. 
»قاعده بازی« به شدت اجتماعی است و شاید در میان رمان های واقع گرایی که در ادبیات پس از 
انقالب اسالمی  نوشته شده اند، مانند دیگری نداشته باشد. در خالصه داستان این اثر آمده است: 
»راوی داستان - داور عدالت خواه، 5۰ ساله- در اداره ای به نام ضایعات کار می کند. مرخصی ۴ 
روزه ای می گیرد تا با مکاشفه ای در گذشته و امروز »او« عامل پلیدی ها و سیاهی ها را بیابد و 
بکشد.« اگر مطالعه این رمان را شروع کنید، ممکن است ظرف یک هفته آن را به پایان برسانید. 
یکی از منتقدان ادبی درباره این رمان نوشته است: »بدون رویکرد روانکاوانه نمی توان سراغ 
رمان قاعده بازی رفت. این رمان حدیث نفس و واگویه های ذهنی انسان هایی دردمند است که 
دردها و پلشتی های روح شان را برون افکنی و هر دو متن در ژرف ساخت های خود آینه ای 

هستند که خباثت ها، جنایت ها، دروغ ها و بدی های انسانی را منعکس می کنند.« 

تاالر پذیرایی پایتخت
 محمدعلی گودینی، نویسنده رمان »تاالر پذیرایی پایتخت« است. رمانی که می کوشد با 
استفاده از قالب داستان روایتگر ماجرای اصالحات ارضی در زمان پهلوی دوم و مصائب و 
مشکالت آن در میان روستاییان و کشاورزان باشد. رمان به قدری واقع گرایانه است و تصاویر 
شگرفی در ذهن ایجاد می کند که گویی در حال دیدن یک فیلم مستند پژوهشی- تاریخی 
درباره ایران معاصر هستیم. داستان گودینی می کوشد با یک مساله اقتصادی، به صورتی 
جامعه شناسانه برخورد کند و البته در میانه این برخورد و رویکرد اجتماعی، سری هم به 
زمینه ها و ریشه های وقایع انقالب اسالمی  هم می زند. عموما یکی از قالب های بررسی 
تحوالت اجتماعی - فرهنگی جوامع و ملت های مختلف، حوزه رمان و داستان بوده و 
نویسنده رمان »تاالر پذیرایی پایتخت« بخوبی توانسته از این تجربه سترگ عرصه 
داستان نویسی جهان، بهره ببرد و آن را بومی  کند. با خواندن این رمان به عصاره ای تاریخی، 
اجتماعی و فرهنگی از دهه ۴۰ و 5۰ خورشیدی می رسید که به وسیله آن نه تنها لذت 
خواندن یک رمان قوی را برده اید؛ بلکه به اطالعات سیاسی- فرهنگی دقیقی درباره 

ایران معاصر دست یافته اید.

حافظ هفت
 اکبر صحرایی، نویسنده رمان »حافظ هفت« است. رمانی که به بهانه سفر رهبر معظم 
انقالب به استان فارس به نگارش درآمده است. فضای واقع گرایانه در قالب پرداخت 
صحیح و دقیق شخصیت ها، یکی از برجسته ترین ویژگی های این رمان است. درباره 
این داستان آمده است: »شخصیت های اصلی این رمان را پانوسیان و نویسنده ای از 
دوران جنگ به نام جعفر تشکیل داده اند. پانوسیان شخصیتی ارمنی و دوست جعفر 
است که به اصرار وی در نخستین روز حضور مقام معظم رهبری در شیراز به میان 
مردم می آید؛ اما بعد به دلیل اتفاقاتی که برای جعفر پیش می آید، او را به بیمارستان 
برده و مجبور می شود که تمام این ۹ روز را در شیراز بماند... .« رمان »حافظ هفت« 
می تواند یکی از جذاب ترین آثاری باشد که تاکنون خوانده اید؛ البته سبک پیچیده 
شخصیت پردازی و رفت و برگشت های تاریخی و ترتیبی این رمان از عوامل اصلی 

این جذابیت است. رمان »حافظ هفت« در جشنواره ادبی جالل آل احمد 
در سال 13۹1 مورد تقدیر قرار گرفته است.

مشعل شماره ۹76
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سفری دیگر
شاید چشم و ذهنمان عادت کرده که سفرهای طبیعت گردی و ماجراجویانه را فقط با دوبله فارسی و گاه از شبکه های مختلف 

تلویزیون خودمان ببینیم؛ اما می خواهیم یک مدل جالب ایرانی این گونه مستندها را به شما معرفی کنیم. مستند »سفری دیگر«، 
داستان طبیعت گردی چند جوان ماجراجوست که به بکرترین مناطق دیدنی ایران سفر می کنند. صحنه های این مستند به قدری 

جذاب است که هیچ لحظه ای از آن را از دست نخواهید داد. این مستند جذاب و دیدنی را رضا فرهمند، کارگردانی کرده است. 

سریع ترین     ماشین
سریع ترین ماشین: مستند»سریع ترین ماشین«، بیننده اش را وارد دنیای خودروها و سرعت های عجیب و غریبشان می کند. اگر 

به دنیای ماشین ها عالقه مند هستند و دوست دارید از آخرین مدل های آنها خبردار شوید، حتما این مستند جذاب و خوش ساخت 
را ببینید. درباره این مستندآمده است:»موضوع این مستند در مورد ماشین های خارق العاده ای است که از سوی رانندگان حرفه ای 

رانده می شوند و همواره شاهد هیجان باالیی در صحنه هایی هستیم که در آن به  نمایش درمی آیند«. این مستند در سال 2۰18 از 
سوی اسکات واینتراب کارگردانی شده است. 

شب روی زمین 
هر چیزی درباره حیات وحش دیده اید را فراموش کنید؛ چون می خواهیم یک مستند بسیار خالقانه را به شما معرفی کنیم. »شب روی زمین« 

مستندی است که به حیات وحش می پردازد؛ اما حیات وحش روی زمین در شب تاریک. این مستند دقیقا زمانی را نشان می دهد که سخت ترین 
زمان دیدن است؛ اما به مدد فناوری و توانایی لنزهای فوق العاده، توانسته است یکی از جذاب ترین صحنه های موجود در حیات وحش را به تصویر 

درآورد. مستند فوق العاده »شب روی زمین« سال 2۰2۰ از سوی پیتر فیسن کارگردانی شده و قطعا با دیدن آن شگفت زده خواهید شد. 

میوه ها روی درخت مانده اند
شاید هیچگاه یا خیلی دقیق، به اهمیت راهبردی، تاریخی، فرهنگی و اقتصادی شغل کشاورزی در ایران پی نبرده باشید. ایران، مهد کشاورزی در 

جهان است و قرن هاست که در این سرزمین کهنسال، بهترین محصوالت برداشت شده است؛ اما کشاورزی ایران ما یک مشکل اساسی دارد. مستند 
»میوه ها روی درخت مانده اند«، روایتگر این مشکل اساسی است که ریشه در معضالت فرهنگی - اجتماعی مان دارد. بیشتر از این چیزی نمی گوییم 

تا اگر عالقه مند بودید، این مستند جذاب پژوهشی را ببینید. با دیدن این مستند اطالعات بسیار خوبی درباره کشاورزی در ایران به دست خواهید آورد. 
این مستند را علی خسروی در سال 13۹8 کارگردانی کرده است. 

مریخ 
حاال که کرونا، کره زمین را حسابی معطل کرده و گویا فعال قصد خروج از این سیاره را ندارد، بد نیست به سیاره ای دیگر برای ادامه حیات فکر کنیم، مثال 
سیاره مریخ. اگر دوست دارید کمی  خیالپردازی کنید و البته این خیالپردازیتان اندکی چاشنی علمی  داشته باشد، بد نیست مستند دیدنی »مریخ« را 

دنبال کنید و حتما ببینید. عوامل این مستند درباره آن نوشته اند: »سریال مریخ، درباره این است که با توجه به پیش بینی هایی که از رشد فناوری بشر 
می شود، می توان حدس زد حوالی سال 2۰3۰ بشر می تواند برای اولین بار به مریخ سفر کند. روایت این سفر که به شکلی کامال علمی  بازسازی شده را در 
این سریال ساخته شبکه National Geographic  می توانید ببینید. در بخش اول، زنان و مردان فضانور راهی مریخ می شوند و... .« مستند»مریخ« 

را امانوئل رافائل در سال 2۰16 ساخته است. 

جورچین 
اگر کودکی در منزل داریم، احتمال خیلی باالیی دارد که پرسش های زیادی درباره دنیای کودکانه آنها، قهرمانان خیالی شان و یا آمال 
و آرزوهایشان داشته باشیم. کودکان ما وقت زیادی را برای کارتون ها، اسباب بازی ها، عروسک ها و... می گذارند و همین چیزها هستند 

که بخش بزرگی از ذهن و روانشان را می سازد. بد نیست اطالعات دست اولی درباره این دنیای کودکانه داشته باشیم و خیلی خوب 
است که این اطالعات را از زبان دست درکاران و سازندگان همین دنیای کودکانه، دریافت کنیم. مستند »جورچین« دقیقا همین کار را 
می کند و در گفت و گو با بسیاری از این دست درکاران، دنیای کودکان را می کاود. محمد دیندار، کارگردان این مستند درباره آن نوشته 
است: »مستند »جورچین«، روایتی متفاوت از دنیای کودکان و نوجوانان، سینما، ابرقهرمانان، عروسک ها، تاریخ، فرهنگ و گنجینه های 

فراموش شده این مرز و بوم از زبان مرضیه برومند، بهرام عظیمی، هادی حجازی فر، لیال کفاش زاده و دیگر صاحب نظران فرهنگی و 
دست درکاران هنر و صنعت است.«

حماسه صد کیلومتر
هشت سال دفاع مقدس، ماجراهایی داشته که بسیاری از آنها را هنوز، نتوانسته ایم به تصویر درآوریم. این دوران سرشار از ایثار، فداکاری، 
همت های بلند و نمایش توانایی های یک ملت است که اگر 8۰ سال هم درباره اش فعالیت هنری انجام دهیم، شاید گوشه ای از آن جلوه های 
انسانی را نتوانیم به تصویر بکشیم و حق مطلب را درباره آنها ادا کنیم. مستند جذاب و پژوهشی - تاریخی »حماسه صد کیلومتر« تالشی 
است برای نشان دادن گوشه ای از همت بلند مردمان این سرزمین در دوران هشت سال دفاع مقدس. این بار از خط مقدم خبری نیست؛ 
بلکه خط نبرد در »خط راه آهن« است. این مستند کوشیده است روایتگر ساخت دوباره صد کیلومتر راه آهن میان خرمشهر-  اهواز در 
دوران جنگ باشد؛ کاری که شاید در شرایط جنگی بسیار بعید به نظر می رسید؛ اما با رشادت ها و فداکاری های بسیار دیدنی انجام شد. 

این مستند را احمد رجبی کارگردانی کرده است. 
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ورزش  

  کمی  از خودتان بگویید؟  
حسین اوجاقی هستم، سال 135۴به دنیا آمدم. بزرگ شده شهرری و متاهل هستم. دکترای 

مدیریت ورزش از دانشگاه تهران با تخصص آمایش سرزمین در رشته های پرمدال دارم.

  از چه زمانی ورزش را شروع کردید؟
از سن 8 سالگی با ژیمناستیک، آن هم به طور هفته ای سه جلسه. سپس در 12 سالگی 
)سال 1366( به رشته رزمی  کان ذن ریو روی آوردم و نزد اولین استاد رزمی  خودم، 
نیک روش، ورزش های رزمی  را با هفته ای سه جلسه شروع کردم. پس از چند سال، 
با افتتاح کالس کیک بوکس در منطقه شهر ری از سوی همان مربی، رشته های 
کیک بوکس را دنبال کردم تا سال 1372 که پس از آن با مرحوم فریدون مالکی 
)یکی از نام آوران رشته های رزمی  ایران( آشنا شدم و در لباس شاگردی به تمرین 
پرداختم، شخصیت رزمی ام نزد ایشان شکل گرفت و احساس تکامل در هنر 
رزمی  را به دست آوردم. از لحاظ تکنیک و مسائل مربوط به هنر رزمی، هر آنچه 
را دارم، مدیون مرحوم مالکی هستم در کنار اینها بوکس را نزد حاج آقا 
محمدی باز هم در همان شهرری ادامه دادم و پس از چند سال نگاهم به 
ورزش حرفه ای جلب شد و با تمرین های الزم، از سال 76 عضو تیم ملی 

وشو شدم.

  چه شد که وشووکار شدید و این رشته را انتخاب کردید؟ 
رشته وشوو یک رشته رزمی  کامل است که هر فردی در هر رده سنی 
چه نونهال، چه بزرگسال، چه میانسال و چه کهنسال می  تواند آن را 
انجام دهد. این رشته در دو قسمت اجرای فرم »حرکات نمایشی« و 
مبارزه انجام می  شود. در قسمت مبارزه که شامل ضربات دست 
»بوکس« و ضربات پا مثل کاراته، تکواندو و فنون درگیری مثل 
جودو و کشتی می  شود، رشته رزمی  وشوو را تشکیل می  دهند. بنابراین باید بگویم که 
یک رشته رزمی  کامل است. برای همین جوانان زیادی عالقه مند به این رشته جذاب  
می شوند. من هم به همین دلیل این رشته را انتخاب کردم. از سوی دیگر باید بگویم این 

رشته، ساختار و تشکیالت خوبی دارد که از آن یک رشته ایده آل ساخته است.

 چند سال وشوو را حرفه ای انجام دادید؟ 
 من به مدت 15 سال رشته رزمی  وشوو را به صورت حرفه ای انجام دادم. فکر کنم 
از سال 76 تا ۹1 به عنوان یک مبارز در مسابقات داخلی و بین المللی 
حضور داشتم. بعد از آن هم به عنوان سرمربی تیم ملی مشغول به 

کار شدم.

 از دعوت به تیم ملی بگویید. چه زمانی دعوت شدید و چه مدت در 
تیم ملی بودید؟  

سال 76 قهرمان مسابقات قهرمانی کشور و به دنبال آن به اردوی تیم ملی 
دعوت شدم که در مسابقات انتخابی تیم ملی، تمام رقبایم را شکست 
دادم و بالفاصله به مسابقات جهانی ایتالیا 1۹۹7 اعزام شدم و توانستم 
در همان اولین حضورم با شکست دادن 5 نفر از رقبایم که از بزرگان 
این رشته هم بودند، مدال طالی مسابقات را به دست آورم. بعد از آن 
همانطور که گفتم 15 سال به عنوان ورزشکار و مبارز و پس از آن به 
مدت 8 سال به عنوان سرمربی در خدمت تیم ملی بودم و هستم.

 

چه عناوین و افتخاراتی در وشوو کسب کرده اید؟
اگر اشتباه نکنم، نزدیک به 3۰ مدال در مسابقات داخلی و بین المللی دارم. 6 مدال در مسابقات جهانی 
به دست آوردم. 5 مدال در مسابقات آسیایی کسب کردم. در 5 دوره مسابقات جام جهانی هم شرکت 
داشتم که 5 مدال گرفتم. یک مدال در المپیک و 15 مدال هم در تورنمنت های مختلف کسب کردم. 

 رنگ و جنس مدال ها چه بود؟
در مسابقات جهانی که 6 مدال کسب کردم؛ 3 طال، 2 نقره و یک برنز حاصل کارم بود. در مسابقات 
آسیایی ۴ طال و یک نقره به دست آوردم. در مسابقات جام جهانی 5 مدال طال کسب کردم. در 

مسابقات المپیک 2۰۰8 پکن هم که وشوو برای نخستین حضور داشت، مدال نقره گرفتم.

  روش خاص حسین اوجاقی برای پیروزی در مسابقات چه بود؟ 
من بیشتر سعی می کنم از تمام ضربات دست و پا استفاده کنم که فنون درگیری را هم داشته باشد؛ 

اما ضربه پا باال )های کیک( چیز دیگری است و من آن را خیلی دوست دارم.
 

  تا االن به آنچه خواسته اید، رسیده اید یا نه؟
اعتقاد دارم هرگاه به آنچه می خواهی برسی، درست همان زمانی است که انگیزه اصلی، یعنی ادامه 

روند پیشرفت را از دست خواهی داد.

   بهترین بردی که در مسابقات وشوو داشتید، کدام بود؟
بازی های آسیایی بوسان و کسب مدال طالی این دوره برای من 

شیرین بود؛ چراکه کشورم توانست با این طال چند پله در بین 
کشورهای آسیایی صعود کند. 

 از چه زمانی وارد وزارت نفت شدید و چه پست هایی داشتید؟
سال 1388 به صنعت نفت آمدم و در اداره کل ورزش مشغول به کار 

شدم. در ابتدا به عنوان کارشناس ارشد ورزش و االن هم به عنوان رئیس 
ارزیابی و عملکرد وزارت نفت مشغول به کار هستم.

 به عنوان یک وشووکار حرفه ای و ملی پوش و نیز مربی، تجربه خودتان 
را در اختیار نفتی ها قرار داده اید؟

من در لیگ برتر به عنوان سرمربی و ورزشکار با نفت بودم و تجربیاتم را در 
اختیار فرزندان نفتی و بومی ها و کارکنان مناطق نفتی مثل پارس جنوبی 

گذاشتم و سعی کردم باعث رشد و ارتقای ورزش رزمی  نفت شوم. 

 از مربیگری بگویید. کار در باشگاه سخت تر است یا تیم ملی؟ 
مربیگری کار خیلی سختی است. شما زمانی که ورزشکار هستی، فقط مسابقه 

می  دهی و به قولی برای قهرمانی کار می  کنی، تنها مسوول کار خودت هستی و 
می  خواهی مدال بیاوری و قهرمان شوی؛ اما وقتی مربی می  شوی، مسوول همه تیم 

هستی و به اندازه تمام نفرات روی شما فشار روانی وجود دارد. استرس داری و تالش 
می  کنی تیم مدال بگیرد. کار در تیم ملی یک سختی دارد و کار در باشگاه سختی دیگر. 

مسابقات تیم ملی بازتاب جهانی دارد و سخت تر است. بچه های تیم ملی، سطح فنی 
باالیی دارند فقط باید آنها را صیقل بدهید، به نوعی آنها را مدیریت و هماهنگ کنید تا 

بهتر شوند. شما یک اردوی کوتاه مدت می  گذارید و بعد راهی مسابقات می  شوید؛ اما در 
باشگاه با افراد مختلف با سطوح فنی متفاوت سروکار دارید. سطح فنی همه یکسان نیست. 
برای همین کار فنی و آموزش سخت تر است . از سوی دیگر فشار روانی تیم ملی بیشتر 

است و در باشگاه فشار تکنیک و کار در لیگ که طوالنی مدت می  شود، سخت تر است. 

 چه مقام هایی در مربیگری به دست آورده اید؟
من وقتی سرمربی تیم ملی شدم، ابتدا در سه دوره پی درپی نایب قهرمان جهان شدم. 

سپس در سال 2۰17 در روسیه قهرمان جهان شدیم و در سال 2۰1۹ در چین هر 5 ساند 
کار تیم طال گرفتیم تا مقتدرانه در سرزمین کشوری که مهد وشوو است، قهرمان جهان 

شویم. این قهرمانی کار خیلی بزرگی بود.

 توانایی کارکنان و فرزندان نفت در وشوو چقدر است؟ 
نفتی ها در کل توانایی باالیی در وشوو دارند. جالب است به شما بگویم در بخش کارکنان، 

بخصوص بانوان و مدیران، رشته ای است به عنوان تایچی چیوان که از آن به عنوان ورزش 
همگانی بیشتر یاد می  شود که فضا و امکانات زیادی نمی  خواهد. در تمام دنیا میلیون ها انسان 

به عنوان ورزش صبحگاهی و همگانی تایچی کار می  کنند. کسانی که تایچی کار می  کنند اعتقاد 
دارند با این ورزش، سالمت روح و جسم به دست می  آید. من فکر می  کنم این ظرفیت در نفت 

وجود دارد که در بخش ورزش همگانی استفاده شود و به قول معروف، پایه ورزش همگانی میان 
کارکنان باشد؛ اما در بخش تالو اجرای فرم و قهرمانی و مبارزه که خیلی مورد توجه فرزندان و 

خانواده هاست، کارهای خوبی صورت گرفته و می  توان بیشتر از این هم انجام داد تا بازهم مثل 
همیشه وشوو در نفت افتخار آفرین باشد.

سومیمناطقنفتخیزجنوبوملیحفاریدرکاراته

قهرمان نفتی و سرمربی تیم ملی وشوو 
در گفت وگو با »مشعل«:

تیم های کاراته مناطق نفت خیز جنوب و ملی حفاری 
اهواز مقام سوم مشترک سوپرلیگ سبک آزاد باشگاه های 

کشور را کسب کردند. 
جلسه هیات رئیسه سازمان لیگ و مسابقات برای 
تعیین تکلیف تیم های حاضر در لیگ های کاراته کشور 
با حضور سیدحسن طباطبایی، رئیس فدراسیون و 
دیگر مسووالن فدراسیون و سازمان لیگ در محل 
فدراسیون برگزار شد و تیم های برتر از سوی 

سازمان لیگ و مسابقات معرفی شدند.
ابوالقاسم پایدار، رئیس سازمان لیگ و 
مسابقات کاراته کشور در پایان جلسه هیات 
رئیسه این سازمان اظهار داشت: با توجه به 
شرایط حاکم بر جامعه و ضرورت حفظ 

سالمت مربیان و ورزشکاران، سازمان لیگ با معرفی 
تیم های برتر، پایان مسابقات کاراته را اعالم کرد. مبنا و معیار 

سازمان لیگ برای معرفی تیم های برتر نیز وحدت رویه در 
تصمیم گیری برای انتخاب تیم های قهرمان در تمامی  لیگ ها، 

انتخاب تیم های قهرمان با اولویت امتیازات تیمی، انفرادی و 
تکنیک کسب شده و همچنین انتخاب تنها یک تیم قهرمان هر 

لیگ بود.
بر اساس اعالم سازمان لیگ و مسابقات کاراته، رده بندی نهایی 

لیگ های کاراته کشور به شرح زیر است:
سوپرلیگ آقایان سبک های آزاد:

نیروی زمینی ارتش به عنوان قهرمان معرفی شد ، تیم آسیا ماسه 
ساز به مقام دوم رسید و تیم های مناطق نفت خیز جنوب و ملی حفاری 

هم به صورت مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

کارکنانو
فرزنداننفتی

تواناییباالییدر
وشوودارند
قهرمان ارزنده ای که بارها پرچم کشورش را 
در جای جای جهان به اهتزاز درآورده، فرزند 
ارشد خانواده ای 6 نفره است. پدرش کارمند 
صنایع دفاع بوده و در خانواده او عالوه بر 
وی، یکی از برادرانش هم توانسته چند 
عنوان جهانی در سن شو کسب کند و برادر 

دیگرش نیز در مسابقات قهرمانی بوکس  
کشور، چند مقام قهرمانی به دست آورده 

است. این قهرمان نفتی، دارای مدرک دکترا  
در رشته مدیریت ورزش و متاهل است. حسین 

بیمارستان  در   135۴ 8 شهریور  اوجاقی، 
فیروزآبادی تهران دیده به جهان گشوده، زندگی و 

دوران نوجوانی او با کلنجارها و سرشاخ شدن با هم سن 
و سال هایش در جنوب شهر تهران، منطقه شهرری 

سپری شد تا اینکه با تمرین های مستمر و کالسیک زیر 
نظر مربیان توانست قهرمان جهان شود.  او بعد از اینکه به 

عنوان قهرمان ملی به استخدام وزارت  نفت درآمده، 
افتخاراتش را با نفتی ها تقسیم کرده است، تا جایی  که بارها 
با تیم پارس جنوبی، باعث برافراشته شدن پرچم نفتی ها در 
مسابقات داخلی و بین المللی وشوو شده است. با حسین 
اوجاقی، ورزشکار و همکار نفتی قهرمان که در حال حاضر 
سرمربی تیم ملی وشوو است، گفت وگویی داشته ایم که با هم 

می  خوانیم. 

 حسین اوجاقی
 نایب رئیس فدراسیون ووشو شد

رئیس فدراسیون ووشو در حکمی، حسین اوجاقی را به عنوان نایب رئیس این فدراسیون 
منصوب کرد. امیر صدیقی با قدردانی از تالش های علیرضا محسنی که پیش از این سرپرست 
نایب رئیسی فدراسیون بود، در حکمی  اوجاقی را به سمت نایب رئیس این فدراسیون منصوب 
کرد. اوجاقی از کارکنان اداره کل ورزش نفت و سرمربی تیم ملی ووشوی بزرگساالن ایران 
و مدیر فنی تیم های ملی است. در متن این حکم خطاب به اوجاقی آمده است: »احتراما با 
توجه به تجارب، تعهد و تخصص جنابعالی، به این وسیله به عنوان سرپرست نایب رئیسی این 
فدراسیون منصوب می شوید. امید است با اتکا به خداوند متعال در امور محوله موفق و موید 

باشد.«
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مدیرعامل باشگاه پاالیش نفت آبادان با بیان اینکه تیم 
بسکتبال این باشگاه در لیگ برتر کشور شرکت می کند، گفت: 
اگرچه با کاهش بودجه مواجه شده ایم؛ اما با منحل شدن 
تیم های تحت پوششمان موافق نیستیم و به دنبال جلب نظر 
وزیر نفت برای کمک بیشتر به ورزش نفت و شهر آبادان 
هستیم. احمد پارو در خصوص حضور تیم بسکتبال پاالیش 
نفت آبادان در لیگ برتر کشور گفت: برای حضور در لیگ برتر 
به فدراسیون اعالم آمادگی کرده ایم، البته با کاهش بودجه 
مواجهیم و شرایط مالی خوبی نداریم؛ اما امیدواریم که شرایط 
بهتر شود و با افزایش بودجه نیز با دغدغه کمتری تیم داری 
کنیم. مدیرعامل پاالیش نفت آبادان با اشاره به وضعیت تیم 
بسکتبال این باشگاه گفت: از سالی که من مدیرعامل باشگاه 
پاالیش نفت آبادان شدم، با کاهش 6۰ درصدی مواجه شدیم؛ 
اما به لطف خدا و درایت کادرفنی و تالش بازیکنانمان توانستیم 
عملکرد خوبی در لیگ برتر داشته باشیم و قهرمان شویم؛ ولی 
با کاهش بودجه ای که دوباره صورت گرفته، واقعا کار سخت 
شده است. مدیرعامل باشگاه پاالیش نفت آبادان در مورد 
شروع لیگ در وضعیت کرونا گفت: اگر قرار است فدراسیون، 
لیگ را در وضعیتی که با شیوع کرونا مواجهیم، برگزار کند باید 
تسهیالتی برای باشگاه ها در نظر بگیرد تا کمترین آسیب به 

جامعه ورزش وارد شود. همچنین پیش از اینکه لیگ برگزار 
شود، به نظرم فدراسیون باید برای چگونگی برگزاری مسابقات 
در این شرایط با باشگاه همفکری داشته باشد. با توجه به اینکه 
تیم ها باید تست کرونا بدهند و بازی های بسکتبال نیز هر سه 
روز یک بار برگزار می شوند، این تست ها هزینه بسیاری را به 

باشگاه ها تحمیل می کند و برای باشگاهی مثل پاالیش 
نفت آبادان که با کاهش بودجه نیز مواجه است، کار را 

سخت تر می کند.
پارو همچنین با بیان اینکه قرارداد بازیکنان تیم 

بسکتبال پاالیش نفت آبادان پرداخت شده است، 
گفت: هم مبلغ قرارداد و هم پاداش بازیکنان به 

صورت کامل پرداخت شد. ضمن اینکه پیش 
از شیوع کرونا و تعطیلی لیگ نیز 6۰ درصد از 
مبلغ قرارداد بازیکنان را پرداخت کرده 
بودیم. او با در خواست از وزیر نفت و نیز 

مسووالن استانی برای حمایت و کمک 
بیشتر به تیم های نفتی گفت: ۹ تیم در 
رشته های مختلف را تحت پوشش داریم 
و اگر بخواهیم از مسابقات انصراف 

دهیم، وضعیت روحی - روانی شهر 
آبادان نیز آسیب می بیند؛ هرچند با توجه 

به بودجه در نظر گرفته شده، به من مدیرعامل 
فشار می آید. سال گذشته نیز واقعا مدیریت بودجه 

کردیم؛ ولی درصدد هستیم که تیم داری های خوبی 
داشته باشیم.  پارو در پایان گفت: اگرچه با کاهش 
بودجه مواجه شده ایم؛ اما با منحل شدن تیم های 

تحت پوششمان موافق نیستیم و به دنبال جلب 
نظر مسووالن نفت برای کمک بیشتر به ورزش 

نفت و شهر آبادان هستیم تا چراغ ورزش 
نفت و آبادان روشن بماند.

 به دلیل موج جدید شیوع ویروس کرونا، مرحله پلی آف لیگ برتر 
تنیس روی میز برگزار نشد تا تیم تنیس روی میز پتروشیمی  بندرامام 

به عنوان قهرمان معرفی شود.
پس  از بررسی های به عمل آمده از سوی فدراسیون تنیس روی میز 
در خصوص برگزاری یا عدم برگزاری مرحله پلی آف بیست و هشتمین 
دوره لیگ  برتر مردان، این فدراسیون تصمیم گرفت مرحله پلی آف 
برگزار نشود و نتایج نهایی طبق  رده بندی مرحله مقدماتی لیگ برتر 

آقایان باشگاه های کشور اعالم شود.  
طبق نتایج رده بندی مرحله مقدماتی پتروشیمی  بندرامام به عنوان 

قهرمان لیگ برتر فصل ۹8 معرفی شد.  دانشگاه آزاد اسالمی  
آذربایجان شرقی در مکان دوم ایستاد و تیم های شهرداری کرج و رعد 
پدافند هوایی  به طور مشترک مقام سوم این مسابقات را به خود 
اختصاص دادند.  تیم تنیس روی میز پتروشیمی  بندرامام که رکورددار 
قهرمانی در لیگ برتر تنیس روی میز باشگاه های ایران است، با 
قهرمانی در بیست و هشتمین دوره این رقابت ها موفق شد پنجمین 
قهرمانی متوالی خود را جشن بگیرد. تیم تنیس روی میز پاالیش نفت 
آبادان، دیگر تیم نفتی حاضر در این رقابت ها در رتبه پنجم قرار گرفت.
رده بندی نهایی تیم ها در پایان بیست و هشتمین دوره رقابت های لیگ 

برتر به این ترتیب است:
1 - پتروشیمی  بندرامام 33,5 امتیاز 

 2- دانشگاه آزاد آذربایجان شرقی 27 امتیاز 
3- رعد پدافند هوایی 2۴ امتیاز 

 ۴- شهرداری کرج 2۴ امتیاز 
5- پاالیش نفت آبادان 23 امتیاز 

 6- اطلس پویان گیالن 17,5 امتیاز 
 7- فراسنج تهران 16,5 امتیاز 

 8- دبیری تبریز 2,5 امتیاز

انحاللنه،درلیگبرتربسکتبالشرکتمیکنیم
مدیرعاملباشگاهپاالیشنفتآبادان:

 سرمربی پارس جنوبی جم با تدابیر شجاعانه خود توانست یک امتیاز 
طالیی از جنگ با سپاهان نصیب این تیم کند تا این تیم برای بقا امیدوار 

تر از قبل باشد.
 کمتر کسی پیش از دیدار دو تیم سپاهان و پارس جنوبی در هفته بیست 
و چهارم لیگ برتر باشگاه های ایران، انتظار کامیابی شاگردان هومن 
افاضلی را داشت و بعد از گلی که آنها در همان دقایق ابتدایی دریافت 

کردند، انتظار می رفت یک شکست تلخ در انتظار جمی ها باشد.
هومن افاضلی که با نفرات پرتعداد محروم و غایب در این دیدار 
از محسن فروزان، محمد  نتوانست  بود،   حاضر شده 
ابراهیمی، محمد نوری، مگنو باتیستا، علی عبداهلل زاده، 
ایمان باصفا و امیرحسین رفیعی به عنوان نفرات اصلی 
تیمش استفاده کند. به همین دلیل برابر سپاهان کار سختی 
پیش رو داشت؛ اما در نهایت توانست با تدابیر تاکتیکی 
مناسب و ایجاد روحیه در بین شاگردانش به یک 
امتیاز ارزشمند در مسیر بقا دست یابد. پارس 
رضا  گلزنی  با  پایانی  دقایق  در  جنوبی 
خالقی فر موفق شد برابر تیم قدرتمند 
سپاهان در اصفهان به نتیجه یک - 
یک دست پیدا کند.  پارس جنوبی 
جم که در وضعیت جالبی به سر 

نمی برد، برای این بازی نیز باالترین ریسک را انجام داد. از سه بازیکنی 
در ترکیب تیمش سود برد که تا به امروز تجربه حضور در لیگ برتر را در 
کارنامه نداشتند. رضا ثامنی، بازیکن جوان جمی ها در دفاع میانی به کار 
گرفته شد و امیرحسین اسماعیل زاده، به عنوان هافبک دفاعی و ساسان 
حسینی نیز در خط حمله سه بازیکن جوان و تازه واردی بودند که اولین 
بازی خود در لیگ برتر را تجربه کردند و بخوبی توانستند پاسخ اعتماد 
کادرفنی و هومن افاضلی را در غیاب ستاره هایش بدهند. پارس جنوبی 
که اکنون با دستیابی به 21 امتیاز در رده سیزدهم جدول جا گرفته، سه 
فینال بزرگ را در هفته های آتی پیش رو دارد و برابر شهرخودرو، پیکان 
و شاهین بوشهر دیدارهای شش امتیازی را در پیش دارد که موفقیت در 
آنها، می تواند سهمیه طالیی پوشان را در لیگ برتر حفظ کند. افاضلی که 
در تجربه جدید خود در لیگ برتر، روند مناسبی را برای دستیابی به نتیجه 
طی می کند، باید برابر دو رقیب اصلی تیمش که پیکان و شاهین بوشهر 
محسوب می شوند که بار دیگر از نیروی جوانی و قدرت تاکتیک پذیری 
تیمش برای دستیابی به امتیاز سود ببرد.  صنعت نفت آبادان هم که در 
خانه میزبان تیم نساجی بود، به نتیجه ای بهتر از مساوی یک - یک دست 
پیدا نکرد تا شانس این تیم برای رسیدن به سهمیه آسیایی کمرنگ شود. 
برای صنعت نفت آبادان، باز هم رضا جبیره جوان و جویای نام گلزنی کرد 
تا بهترین گلزن این روزهای نفت باشد. نفت با این تساوی 37 امتیازی 

شد و در همان رتبه هفتم باقی ماند.

با رای کمیته 
تیم  دیدار  پارس انضباطی  و  استقالل  های 

جنوبی تکرار خواهد شد.  
در حالی که هواداران فوتبال منتظر رای کمیته 
انضباطی در خصوص دیدار استقالل - پارس 
جنوبی بودند، این نهاد تصمیم خود را در این باره 
گرفت. بنابر این رای، مسابقه استقالل و پارس 
جنوبی تکرار خواهد شد.   دیدار تیم های پارس 
جنوبی جم و استقالل تهران در هفته 23 لیگ 
برتر که قرار بود در ورزشگاه تختی جم برگزار 
شود، به دلیل عدم حضور تیم استقالل بخاطر 
داشتن ۹ بازیکن) مبتال به کوید 1۹(برگزار نشد. 
پس از بررسی از سوی کمیته انضباطی و سایر 
قراین و امارات موجود در پرونده فوق، عدم حضور تیم 
استقالل موجه بوده و بنا به مالک ماده 63 مقررات 
انضباطی مصوب سال 13۹7، حکم بر تکرار بازی موصوف 
صادر می شود. این در حالی است که باشگاه  پارس جنوبی 

جم پیش تر گفته بود که رای بازی استقالل و پارس باید نتیجه 3-۰ به نفع آنها 
باشد، درغیر این صورت  هرگز این باشگاه ها برای تکرار بازی به زمین نمی  

روند.

اعتراض رسمی پارس جنوبی به رای بازی استقالل 
 باشگاه پارس جنوبی با ارسال نامه ای به طور رسمی نسبت به رای کمیته 
انضباطی و تکرار بازی با استقالل اعتراض کرد.  بعد از اینکه کمیته انضباطی 
فدراسیون فوتبال رای به تکرار بازی تیم های پارس جنوبی-استقالل داد ، 
باشگاه پارس جنوبی به طور رسمی به این رای اعتراض کرد. درنامه ای که 
باشگاه پارس جنوبی به حیدربهاروند سرپرست ریاست فدراسیون فوتبال 
ارسال کرده به ماجرای امتناع استقالل از بازی و حضور داوران و ناظران در 
زمین مسابقه اشاره شده است.  در بخش دیگری از این نامه آمده است: پس 
از بررسی های انجام شده طبق جدول کمیته نقل و انتقاالت سازمان لیگ 
تعداد بازیکنان و کادر استقالل ۴3 نفر است و طبق پروتکل ابالغی نفرات 
مبتال به ویروس کوید-1۹ کمتر از مقدار تعیین شده 25 درصد است. توضیح 
اینکه در لیست مذکور دستیار کادرفنی و بازیکن خارجی تیم علیرغم ادعای 
باشگاه استقالل در لیست مندرج در سازمان لیگ بوده و تا به حال فرآیند 
قانونی فسخ قرارداد و ابطال آی تی سی و کارت بازی آن ها صورت نپذیرفته 

است.
پارس جنوبی از سرپرست ریاست فدراسیون خواسته است که پرونده را به 

کمیته انضباطی ارجاع دهد.

 هومن افاضلی، سرمربی پارس جنوبی در خصوص تساوی 
باارزش در اصفهان مقابل سپاهان گفت: بازی بسیار 
سختی بود. تعداد زیادی مصدوم داشتیم و داریم. 
بازیکنان باتجربه ما هم شروع خوبی در نیمه اول نداشتند. 
سپاهان بهتر از ما بود و جلو هم افتاد؛ اما در نیمه دوم 
تغییراتی داشتیم و سعی کردیم روی روحیه بچه ها کار 
کنیم که عملکردشان نتیجه هم داد. بازی کردن جلوی 

سپاهان که تیم منسجم و سازمان یافته ای است، برای 
هر تیمی  سخت است. مهم این بود که بازی را نگه 
داریم. وقتی بازنده  وارد رختکن می شوید، کار 
سخت می شود و باید گل دوم را نخورید و در بازی 

بمانید تا به تساوی برسید. طبیعی است که سپاهان 
ناراحت باشد. آنها می توانستند خیلی بیشتر 

امتیاز بگیرند؛ چون از نظر سازماندهی و 
فوتبالی، فوق العاده هستند.

 سرمربی پارس درباره داوری 
بازی گفت: در بازی فوتبال 

درگیر  زیادی  احساس 
ین  ا بر بنا  . د می شو

که  ست  ا طبیعی 
با  ما  نظر  لحظاتی 
داور متفاوت باشد؛ 

اما در کل قضاوت 
ایشان را خوب 

دیدم.

پتروشیمیبندرامامقهرمانلیگبرترتنیسرویمیزشد
برایپنجمینسالمتوالی
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ظرافت جوجه تیغی
 

کتاب »ظرافت جوجه تیغی« رمانی زیبا با درون مایه ای قوی از خانم 
موریل باربری- رمان نویس مراکشی االصل و استاد فلسفه است. به 
هنگام انتشار کتاب در سال 2۰۰6 از رمان استقبال گسترده ای شد و 
برای  زیادی  موفقیت های  متعدد،  و جوایز  میلیونی  فروش  با 
نویسنده اش به همراه داشت. این رمان همچنین در سال 2۰۰7 جایزه 
سال اتحادیه ناشران فرانسوی را از آن خود کرد. در سال 2۰۰۹ 
براساس این کتاب فیلمی نیز ساخته شده است. ظرافت جوجه تیغی، 
کتابی است که همانند اسمش ساده و معمول نیست؛ کتابی با بن مایه 
فلسفی، عمیق اما دلچسب، کتاب سخت خوانی که به مرور آسان 
می شود. به طور کلی می شود گفت که اگر به دنبال کتابی هستید که 
هم میل شما را به فلسفه و موضوعات اجتماعی اقناع کند و هم ذات 
داستانی داشته باشد، این کتاب برای شماست. این کتاب را مرتضی 
کالنتریان ترجمه و با همکاری نشر کندوکاو ترجمه کره اند. قسمتی 

از متن پشت جلد کتاب:
خانم میشل ظرافت جوجه تیغی را دارد: از بیرون پوشیده از خار، یک 
قلعه واقعی نفوذناپذیر، ولی احساسم به من می گوید که از درون او 
به همان اندازه جوجه تیغی ظریف است، حیوان کوچک بی حال، 

به شدت گوشه گیر و بی اندازه ظریف.

بخوانیم؟ چه

خاطرات گمشده
فریدون آسرایی از خوانندگان پاپ 
ایرانی است. آلبوم خاطرات گمشده 
او در سال 1390 منتشر شد. 
تو  آینه، گل عاشق،  سالم، 
آرومی، مسافر، طاقت بیار، 
کشف تو، بی تو، رویا و خاطرات 
گمشده قطعات این آلبوم 
هستند که بیشترشان جزو 
قطعات پر طرفدار آثار فریدون 
آسرایی  هستند.  آسرایی 
همچنین در این سالها چندین 
قطعه موسیقی پرطرفدار داشته 
که به عنوان تک آهنگ و یا 
تلوزیونی  برنامه های  تیتراژ 

ساخته شده است. 

کیومرث پوراحمد تیغ و ترمه را در 
سال ۹7 به تهیه کنندگی علی قائم 

مقامی ساخته است و این روزها در حال 
اکران است. دیبا زاهدی، پژمان 

اسکندری،  الله  بازغی، 
کوروش  رجبی،  مهران 
سلیمانی، آویسا سجادی، 
هومن برق نورد و شراره 
رنجبر بازیگران این فیلم 
هستند. در توضیح این 
که  شده  گفته  فیلم 
داستان برخی از مسائل 
اجتماعی زنان در آن 

مطرح می شود. 

تیغ و ترمه 

من آن مرغم که افکندم به دام صد بال خود را
به یک پرواز بی هنگام کردم مبتال خود را

نه دستی داشتم بر سر، نه پایی داشتم در گل
به دست خویش کردم اینچنین بی دست و پا خود را

چنان از طرح وضع ناپسند خود گریزانم
که گر دستم دهد از خویش هم سازم جدا خود را
گر این وضع است می ترسم که با چندین وفاداری

شود الزم که پیشت وانمایم بی وفا خود را
چو از اظهار عشقم خویش را بیگانه می داری

نمی بایست کرد اول به این حرف آشنا خود را
ببین وحشی که در خوناب حسرت ماند پا در گل

کسی کو بگذراندی تشنه از آب بقا خود را
*وحشی بافقی

شعر

 : مشعل
مجموعه صنعت 
نفت همواره در درون 
خود به دنبال پیدا کردن 
نقاط قوت بوده است تا با 
نقاط  نیروهایی که در  تقویت 
مختلف کشور پراکنده شده اند، به 
پرورش و رشد آنها و در نتیجه رشد خودش 
کمک کند. در این سال ها بسیاری از نخبگان در 
درون صنعت نفت شناخته و حمایت شده اند و 
بسیاری از نخبگان هم از بیرون نفت به واسطه پروژه های 
پژوهشی نفتی به این مجموعه ملحق شده اند. عبداهلل 
سعیدی اصل، کارمند نخبه شرکت ملی حفاری ایران، هم یکی از 
همین نخبگان است که حاال دو سالی می شود که در جای مناسب 
خود یعنی مدیریت پژوهش و فناوری و مهندسی ساخت شرکت ملی 
حفاری ایران فعال شده است. او در این سال ها چندین اختراع و 
برنامه پژوهشی خود را دنبال کرده و تا حد زیادی این اختراع ها 
زندگی او را متحول کرده اما هیچ کدام به مراحل اجرایی نرسیده اند 
تا بتواند ثمره تالش هایش را در خط تولید ببیند. او می گوید از زمانی 
که در شرکت ملی حفاری مشغول به کار شده بنا بر نیازها و شرایط 
مورد نیاز این مجموعه برنامه های پژوهشی را پیش برده است و در 

حال حاضر دو طرح آماده و نیمه آماده برای ارائه دارد. 
او از سال ۹7 با پیگیری و دستور مستقیم سید عبداهلل موسوی، 
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران، از کارآموزی در بخش حفاری 
به عنوان کارشناس ارشد بازرسی فنی ساخت در مدیریت پژوهش 
و فناوری و مهندسی ساخت شرکت ملی حفاری ایران فعال شده 
است و قبل از آن )از سال ۹۴( سه سال در بخش عملیات حفاری بوده 

و از نزدیک با شرایط کار این بخش ها آشنا شده است. 
سعیدی اصل می گوید دلیل این جا به جایی اختراع خود در حوزه 
حفاری بوده است و مدیرعامل شرکت ملی حفاری بعد از اطالع از 
حضور چنین فردی دستور جا به جایی او را داده است و سال گذشته 
برای شرکت در مسابقات جهانی اختراعات انرژی و محیط زیست در 
کره جنوبی BIXPO 2۰1۹ از او حمایت کرده اند. او در توضیح بیشتر 
می گوید: قبال اختراعی در حوزه غیر نفتی با عنوان »دستگاه نمونه 
گیری از مذاب با استفاده از سازه بتونی« داشتم، اما شرکت طرف 
مقابل تاکید داشت که این طرح باید در خط تولید ابتدا اجرایی شود 

و در ادامه به توافق نرسیدیم. 
او که به مدت پنج سال دستیار جوان مدیر جمعیت هالل احمر استان 
خوزستان در امور علمی و پژوهشی و امور نخبگان بوده است، درباره 
اختراع پهبادی برای مواقع بحرانی از جمله زلزله می گوید که به 
جمعیت هالل احمر معرفی و پیشنهاد می دهد اما در ادامه توجهی به 
آن نشده است. او می گوید: این پهباد طوری طراحی شده است که 
می تواند هر نوع عالئم حیاتی را در مناطق آسیب دیده و آوار پیدا 
کرده و نشان دهد و می تواند در حوادثی همچون زلزله در ساعات 

اولیه پس از وقوع حادثه به کمک نیروهای امدادی بیاید. 

اما سعیدی اصل می گوید اگرچه بابت این اختراع در سال ۹6 از سوی 
بنیاد نخبگان به عنوان جوان نخبه استان معرفی شده و از سوی 
مراجع مختلف لوح تقدیر و دریافت کرده و رسانه ها با او مصاحبه 
کرده اند، اما توجهی به اصل اختراع و اجرایی کردن آن نشده است.

این کارمند نخبه در شرکت ملی حفاری در سال 2۰18 در مسابقات 
جهانی اختراعات انرژی و محیط زیست در کره جنوبی BIXPO با 
6 طرح شرکت می کند و موفق به کسب 2 مدال طال، 2 مدال نقره و 
دو مدال برونز و یک نشان ویژه می شود. او می گوید: در سال 2۰1۹ 
هم با دو طرح در همین مسابقات جهانی کره جنوبی شرکت کردم و 
موفق به کسب یک مدال طال و یک مدال نقره شدم و در ادامه سعی 
کردم طرح هایم را به سمت نیازمندی های شرکت ملی حفاری ببرم. 
او در توضیح طرح خود که در مسابقات جهانی موفق به کسب مدال 
شده است، می گوید: به دنبال دعوت شرکت کپکو کره جنوبی در این 
مسابقات که از سیزدهم تا هجدهم آبان ماه ۹8 در سئول برگزار شد 
حاضر شدم. در این رقابت ها یک هزار و 3۰۰ طرح از سراسر جهان 
پذیرش شده بود که در نهایت 16۰ طرح انتخاب و پس از ارزیابی 
داوران، تعدادی از شرکت کنندگان کشورهای مختلف از جمله ایران 

موفق به دریافت مدال شدند.
رتبه نخست و مدال طالی این مسابقات بین المللی برای ارائه طرح 
»حذف ارتباط کوپلینگ مکانیکی و جایگزینی سیستم کوپلینگ 
هیدرولیکی در زیردریایی ها تا عمق حداکثر یکصد متر« اعطا شد. 
پیش از این نیز با ارائه طرح » ارتقای کیفی توربین های بادی« مدال 
طالی مسابقات جهانی اختراعات BIXPO 2۰18 در کره جنوبی را 

کسب کرده بودم. 
او می گوید: یکی از طرح های دردست بررسی او طرحی برای 
جایگزینی روش سنتی و قدیمی برای تست کیسینگ است. این 
طرح که منتظر ارائه در شورای پژوهشی شرکت است تعداد نفرات 
در حین تست کیسینگ را به یک نفر می رساند و در عین حال ایمنی 
باالیی را به همراه دارد. در جریان انجام تست کیسینگ احتمال 
حادثه برای انگشت افراد در حین تست وجود دارد و این روش 

احتمال صدمه و خطر را حذف می کند. 
سه سال فعالیت در بخش عملیات حفاری باعث شده تجهیزات و 
موقعیت و شرایط کاری در بخش عملیاتی و شرایط کارکنان را بیشتر 
درک کنم. این طرح اخیر برای تست کیسینگ و یک طرح دیگر به 
دلیل آشنایی با شرایط کارکنان بوده است که از نزدیک سختی کار 
آنها را لمس کرده ام و درست به همین دلیل مسئولیت بازرس فنی 
ساخت در مدیریت پژوهش و فناوری را به من سپرده اند، چرا که 

جزئیات شرایط و تجهیزات و عملیات را می دانم. 
سعیدی اصل سی و سه سال دارد و می گوید: خانواده ام نفتی نبوده 
اند اما با برادر و اعضای خانواده مجتمع فنی و مکانیکی داریم و 
بسیاری از قطعات مورد نیاز را در آنجا تست و آماده می کنیم. او که 
کارشناسی ارشد مکانیک جامدات با گرایش ساخت و تولید دارد 
می گوید این روحیه اختراع و تولیدی جدید که کاربردی شود به او 
در زندگی کمک زیادی کرده و می تواند اثرگذاری بیشتری هم داشته 

باشد. 

گفت وگو با بازرس فنی ساخت مدیریت پژوهش و فناوری و مهندسی ساخت شرکت ملی حفاری ایران
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ی  ماسک اجبار
از 15 تیرماه بر اساس مصوبه دولت، طرح 

»ماسک اجباری« اجرایی شده و در همه اماکن 
عمومی، شهروندان موظف به استفاده از ماسک 

هستند. اینجا مترو تبریز است و از آنجا که کودکان 
هم همانند بزرگساالن در معرض ابتال به کرونا قرار 

دارند، آنها هم هنگام حضور در مترو تبریز از 
ماسک استفاده کرده اند. 

 عکس: مریم ابراهیمه - ایسنا 

 سیدمرتضی سادات نوریه، یکی از اعضای فعال خانواده نفت در شرکت ملی حفاری است که در این 
سال ها از کارآموزی دستگاه حفاری تا ترجمه کتاب های تخصصی موقعیت های مختلفی را تجربه و همزمان 
تالش کرده تا موضوعات مهم تخصصی را از کتاب های تخصصی با زبان اصلی ترجمه و برای دانشجویان 
سهل الوصول کند. این عضو دزفولی خانواده نفت که حاال ۴۴ سال دارد، از سال 136۹ به استخدام شرکت 
ملی حفاری درآمده و سه سالی را به عنوان کارآموز در کنار دکل حفاری فعالیت کرده است. مدرک 
کارشناسی خود را از دانشگاه اهواز و کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی نفت با گرایش حفاری 

و بهره برداری از دانشگاه آزاد امیدیه اخذ کرده است. 
خانواده سادات نوریه در صنعت نفت فعال نبوده اند؛ اما او با عالقه ای که به این رشته 
تحصیلی داشته، وارد این عرصه شده و در این سال ها تالش کرده راه تحصیل و منابع 
دانشگاهی را برای دانشجویان و کارکنان آسان و در دسترس کند. او می گوید: پس از 
کارآموزی در بخش حفاری، به پیشنهاد اداره آموزش در این بخش فعال شدم و از 
کارشناس تا رئیس اداره آموزش پیش رفتم. در عین حال با توجه به آشنایی و ارتباطی 
که با کارآموزان در بخش حفاری و بخش های دیگر داشتم و همزمان خودم هم مسیر 
دانشگاهی را می گذراندم، متوجه شدم که حوزه حفاری با فقر شدید در حوزه منابع علمی  
و تخصصی رو به روست. در واقع متوجه شدم که منابع دانشگاهی و تخصصی کم و 
محدودی برای دانشجویان ترجمه قرار دارد. به همین دلیل از ترجمه چند دوره از نشریه 
انجمن بین المللی پیمانکاران حفاری شروع کردم. این نشریه، قوی ترین منبع برای 
موضوع حفاری است و هر سال به روز رسانی می شود و کارآموزان و دانشجویان می توانند 
از آن استفاده کنند.  او با بیان اینکه در واقع این ترجمه اولین کار من در این حوزه بود 
که شروعی برای ترجمه های دیگر شد، افزود: همزمان با این ترجمه در مقطع کارشناسی 
ارشد مشغول به تحصیل و در ادامه باز هم بیشتر با محدودیت های منابع دانشگاهی در 
حوزه حفاری آشنا شدم. به همین دلیل، اولین کتاب خود را در سال 1387 با ترجمه کتاب 
»عملیات کنترل چاه« منتشر کردم. موضوع این کتاب برای صنعت نفت و حوزه حفاری 

اهمیت زیادی داشت. 
سادات نوریه افزود: در ادامه دیدیم که دانشگاه، کتاب های خارجی را به عنوان منابع 
مرجع به دانشجویان معرفی می کند که دانشجویان توان و شرایط ترجمه آنها را ندارند 
. به همین دلیل ترجمه دو کتاب دیگر با عنوان »مبانی مهندسی مخازن شکاف دار« و 
»مهندسی مخازن پیشرفته« را در سال های 8۹ و ۹۰ انجام دادم. این کتاب ها در مقطع 

کارشناسی ارشد رشته مهندسی نفت تدریس می شود.
او می گوید: به دلیل آنکه موضوع پایان نامه کارشناسی ام با عنوان »عملیات حفاری زیر 
فشار تعادلی چاه« در حوزه دانشگاهی و عملیاتی اهمیت زیادی داشته، تصمیم گرفتم. 

با همکاری شرکت ملی حفاری ایران این پایان نامه را نیز به چاپ برسانم. 

کتاب دیگر این عضو خانواده شرکت ملی حفاری که در مقطع کارشناسی 
ارشد مهندسی نفت اهمیت دارد، »رفتار فازی سیاالت مخزن« است که 

در سال ۹5 منتشر شده است. سادات نوریه می گوید: در سال ۹6 و همزمان 
با فوران آتش از چاه رگ سفید و خساراتی که به همراه داشت، احساس 

کردم که نیروهای عملیاتی نیاز دارند بیشتر با موضوعات مهم مرتبط با چاه 
و دستگاه حفاری آشنا شوند، به همین دلیل کتاب جیبی »1۰۰ نکته کلیدی 

برای کارکنان دستگاه حفاری« را تالیف کردم که با استقبال 
خوبی هم رو به رو شد. 

او ادامه می دهد: در ادامه به دنبال کتاب هایی تخصصی برای 
دانشجویان و کارآموزان بودم، به همین دلیل کتاب هفتم خود را 

به ترجمه کتاب »قواعد عملیاتی برای کارکنان دستگاه حفاری«  
اختصاص دادم.  سادات نوریه می افزاید: در این سال ها شرکت ملی 

حفاری همراهی و همکاری مادی و معنوی خوبی با من داشت و شاید 
دلیل اصلی آن هم این بود که می دانستند در حوزه آموزش و مسائل 

تخصصی، این حوزه فقیر بوده و الزم است منابع دانشگاهی، رسمی  
بیشتری در اختیار دانشجویان و کارآموزان و کارکنان باشد. 

او با بیان اینکه بجز من، همکاران دیگری نیز کار ترجمه کتاب های 
تخصصی این حوزه را انجام داده اند، خاطرنشان می کند: حضور چند ساله 

من در حوزه کارآموزی حفاری شرایطی را فراهم کرد تا از نزدیک با شرایط 
کاری، محدودیت ها و سختی کار همکاران در پای دکل حفاری آشنا شوم 

و بتوانم درک بهتری از نیازها داشته باشم. 
سادات نوریه که حاال در معاونت امور پروژه های حفاری شرکت ملی حفاری 

مشغول به کار است، می گوید: بیشتر شب ها و روزهای تعطیل به کار ترجمه و 
مطالعه در حوزه حفاری می پردازم. در این سال ها در هر دو حوزه فنی و 

دانشگاهی پیش رفته ام و خانواده ام نیز همراهی خوبی با من داشته اند. در حال 
حاضر هم کتاب »فرهنگ جامع حفاری« را که کتابی جامع و 1۴۰۰ صفحه ای در 

این حوزه است، در دست چاپ دارم و امیدوارم در این شرایط کرونایی بتوانم آن 
را به نتیجه برسانم.  او عنوان می کند: سال 1367 ازدواج کردم و یک دختر و یک 

پسر دارم. پسرم در صنعت حفاری مشغول به کار است و دخترم کارشناس اتاق عمل 
است و در این سال ها تالش کردم به آنها در مسیر موفقیت کمک کنم. تالش من این 

است که فرزندان و همه افرادی را که با آنها در ارتباط هستم، از فضای مجازی به سمت 
کتاب هدایت کنم.  

با برنامه snapchat می توان با ارسال تصاویری که بعد از مدتی حذف 
می شوند، با دوستان خود ارتباط برقرار کرد. به روزرسانی  جدید این برنامه 
نیز استفاده از آن را ساده تر کرده و به شما اجازه می دهد تصاویر قدیمی  را 

ذخیره کنید. این اپلیکیشن در این روزهای کرونایی که بسیاری از افراد، 
خانواده ها و دوستان از یکدیگر دور هستند یا جلسات کاری و اداری از راه دور 

انجام می شود، کاربرد زیادی دارد. 

برنامه Indeed Job Search، برای پیدا کردن کسب و کار است که میلیون ها 
کاربر از طریق آن می توانند به فضای کسب و کارها اتصال پیدا کنند. در این 
اپلیکیشن شما رزومه شغلی و ویژگی هایی از خودتان را اعالم می کنید و در اختیار 
مراکز مرتبط شغلی قرار می دهید. بسیاری از مراکز علمی  و دانشگاهی نیز از همین 
طریق می توانند افراد مورد نظر خود را انتخاب کنند و در عین حال فرصتی برای 

افراد ایجاد می شود. 

 linkedin  snapchat

Indeed Job Search

بیشتر افراد لینکدین را به عنوان اپلیکیشنی برای یافتن کار می شناسند. با وجود اینکه تمرکز 
اصلی برنامه بر تجارت و کسب و کار معطوف است، نسخه اندروید این برنامه به دنبال آن است که 
با ارائه امکانات و خدمات جدید، تکمیل کننده وبسایت لینکدین باشد. این نسخه، هم اکنون دارای 

امکاناتی مثل نمایش تعداد بازدید کننده ها و فیلد اخبار است.

گفتوگوی»مشعل«بامترجم
کتبتخصصیصنعتنفت

 تالش کردم
 فقر علمی  حوزه 

حفاری کم شود


