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گفت و گوی با رئیس اچ اس ای شرکت ملی 
پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران 

خودکفایی در منطقه ای با 52 درصد 
توان توربوکمپرسورهاي کشور
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38 استان مرکزي، به عنوان یکي از قطب هاي صنعتي کشور، 
بویژه در تولید و تأمین تجهیزات گاز و نفت مطرح است. 
شرکت گاز استان مرکزي، ارتباطي ثمربخش با انجمن 
سازندگان نفت، گاز و پتروشیمي در سطح استان برقرار 
کرده و با برگزاري جلسات مستمر، سعي در بهره گیري 
حداکثري از ظرفیت هاي شرکت هاي مستعد داخلي دارد. 
این مجموعه با شناسایي اقالم خارجي پرمصرف در سطح 
شرکت و ارائه فهرستی کامل از این اقالم به سازندگان و 
انجمن و همچنین حمایت از طرح هاي پژوهشي، سعي 
کرده در مسیر رونق کسب و کارها و صنایع داخلي و 
استفاده از کاالي داخل گام بردارد. محمدرضا سمیعي، 

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزي، دانش آموخته 
دانشگاه صنعت نفت در رشته مکانیک وسایلگازرساني 
است و کارشناسي ارشد مهندسي صنایع از دانشگاه آزاد 
اسالمي اراک دارد. در کارنامه مدیریتي این مدیر صنعت 
گاز، ریاست ناحیه گازرساني الیگودرز، امور قراردادهاي 
شرکت گاز استان مرکزي، ناحیه گازرساني شازند و 
معاونت بهره برداري شرکت گاز استان مرکزي به چشم 
مي خورد. او از سال 97 تاکنون سکان هدایت شرکت گاز 
استان مرکزي را در دست دارد.  مدیرعامل شرکت گاز 
استان مرکزي با مرور بر وضعیت جغرافیایي، اقلیمي، 

جمعیتي و اهمیت استان در کشور...

14
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افت قیمت نفت در پی افزایش 
ذخیره سازی های آمریکا 

قیمت شاخص نفت خام برنت ساعت ۵ و ۲۶ دقیقه روز چهارشنبه )اول 
مردادماه( با ۳۲ سنت کاهش به ۴۴ دالر و قیمت شاخص دبلیوتی آی آمریکا 
با ۳۳ سنت کاهش به ۴۱ دالر و ۵۹ سنت رسید. قیمت نهایی شاخص نفت 
خام برنت روز سه شنبه )۳۱ تیرماه( ۴۴ دالر ۳۲ سنت و قیمت شاخص 
دبلیوتی آی آمریکا ۴۱ دالر و ۹۲ سنت بود. قیمت نفت امروز افت کرد، زیرا 
داده های صنعتی نشان داد حجم ذخیره سازی نفت خام آمریکا بیش از آنچه 
انتظار می رفت افزایش یافته است، زیرا روند افزایشی تعداد مبتالیان به ویروس 
کرونا در ایاالت متحده همچنان ادامه دارد و این مسئله به طور بالقوه سبب 
تضعیف تقاضا در بزرگ ترین مصرف کننده نفت جهان می شود. ادوارد مویا، 
تحلیلگر ارشد بازار شرکت تجاری اوندا در نیویورک در این باره گفت: روند 
افزایشی قیمت نفت خام پس از آنکه داده های گروه صنعتی مؤسسه نفت 
آمریکا )API( نشان داد حجم ذخیره سازی نفت خام این کشور افزایش یافته 
است و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایاالت متحده هشدار داد که احتمال 

دارد همه گیری ویروس کرونا در این کشور بیشتر شود، تضعیف شد.

کاهش ۷5 درصدی سرمایه گذاری 
در صنایع نفت و گاز جهان

مؤسسه ریستاد انرژی اعالم کرد که سرمایه گذاری در بیش از ۷۵ درصد 
پروژه های جدید بخش نفت و گاز جهان در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته و به ۴۷ 

میلیارد دالر رسیده است.
مؤسسه نروژی ریستاد انرژی در تازه ترین گزارش خود اعالم کرد که بیش از 
۷۵ درصد پروژه های جدید بخش نفت و گاز به ارزش ۴۷ میلیارد دالر در سال 
۲۰۲۰ مورد تأیید واقع نشده اند، زیرا شرکت های انرژی به دلیل همه گیری 
ویروس کرونا هزینه های سرمایه گذاری در بخش های اکتشاف و تولید را 

کاهش داده اند.
کاران ساتوانی، تحلیلگر ریستاد انرژی در این باره گفت: ابتدای امسال انتظار 
می رفت اجرای پروژه های نفت و گاز در سطح ۲۰۱۹ باشد، اما سقوط صنعت 

نفت به دلیل همه گیری ویروس کرونا سبب کاهش این تعهدها شد. 
انتظار می رود از مجموع سرمایه گذاری های انجام شده در سال ۲۰۲۰، ۲۷ 
میلیارد دالر به پروژه های دریایی و ۲۰ میلیارد دالر دیگر به پروژه های نفت و 
گاز در خشکی اختصاص یابد. این در حالی است که مجموع سرمایه گذاری 
در پروژه های جدید نفت و گاز در سال گذشته میالدی ۱۹۷ میلیارد دالر بود 
که ۱۰۹ میلیارد دالر آن به پروژه های دریایی و ۸۸ میلیارد دالر آن به 

پروژه های خشکی اختصاص یافته بود.
به گفته صندوق بین المللی پول، همه گیری ویروس کرونا بزرگ ترین چالشی 
است که اقتصاد جهان با آن روبه روست، چالشی که انتظار می رود به رکودی 
بینجامد که از زمان رکود بزرگ اقتصادی بی سابقه است، بسیاری از 
شرکت های نفت هزینه های سرمایه گذاری خود را برای مقابله با این بحران 

کاهش داده اند. 
قیمت نفت هم به دلیل کاهش تقاضا در پی محدودیت های اعمال شده برای 

مهار ویروس کرونا بسیار کمتر از پارسال است.
باالترین قیمت نفت خام برنت حدود ۶۹ دالر برای هر بشکه و در ماه ژانویه 
بود. قیمت برنت اواسط مارس و با سقوط تقاضا به ۱۹ دالر و ۳۳ سنت برای 
هر بشکه رسید. این در حالی است که توافق تاریخی کاهش تولید سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش، موسوم به اوپک پالس، سبب 

افزایش قیمت نفت به حدود ۴۰ دالر برای هر بشکه شد.
آژانس بین المللی انرژی در ماه مه اعالم کرد انتظار می رود سرمایه گذاری 
جهانی در بخش انرژی در سال ۲۰۲۰ به دلیل آثار مخرب ویروس کرونا ۲۰ 

درصد، معادل حدود ۴۰۰ میلیارد دالر کاهش یابد.
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معاوناولرئیسجمهوری:

ایران مصمم به اجرای 
 تعهدهای خود در

 تامین برق و گاز عراق است

بورس انرژی ایران روز چهارشنبه )اول مردادماه( میزبان 
عرضه انواع فراورده هیدروکربوری بود.

به گزارش بورس انرژی، رینگ داخلی این بورس، روز 
چهارشنبه )اول مردادماه( شاهد عرضه کاالهای پنتان 
پالس پتروشیمی پارس، ریفورمیت و هیدروکربن سنگین 
پتروشیمی بوعلی سینا و میعانات گازی شرکت کربنات 
سدیم کاوه بود و ریفورمیت و هیدروکربن سنگین 

پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل عرضه شد.
روز سه شنبه )۳۱ تیرماه( کاالهای حالل ۴۱۰ پاالیش 
نفت اصفهان، نرمال هگزان پاالیش نفت شازند و میعانات 
گازی مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ داخلی و بنزین 
اکتان ۸۷، سبد پایه ۹۹۴ و گازوئیل شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی ایران و حالل ۴۰۲ عمده پاالیش نفت 
کرمانشاه در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی 

ایران معامله شد.
در این روز بیش از ۳۱۶.۰۷۱ تن فراورده هیدروکربوری 
به ارزش بیش از ۲۱.۷۳۵ میلیارد و ۵۹۶ میلیون ریال در 

بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دادوستد شد.

بازنگری استاندارد ملی ایزو ۵۰۰۰۱ )مدیریت انرژی( با همکاری شرکت 
بهینه سازی مصرف سوخت در کمیسیون فنی تدوین استاندارد، نهایی و برای 

تصویب نهایی به کمیته ملی استاندارد ارجاع شد.
احمد فضلی، رئیس اندازه گیری و صحه گذاری و ناظر فنی در امور مدیریت انرژی 
این شرکت در نشست کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی ایزو ۵۰۰۰۱ 
)مدیریت انرژی( گفت: اجرای استاندارد ملی ایزو ۵۰۰۰۱ در شرکت های تابع 
وزارت نفت مطابق ابالغیه مقام عالی وزارت الزامی بوده و نقش شرکت بهینه سازی 
مصرف سوخت به عنوان هماهنگ کننده، مشاور و ناظر بر استقرار مدیریت انرژی 
است. وی افزود: کیفی سازی استقرار مدیریت انرژی در صنعت نفت از اولویت های 
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و به روزرسانی استاندارد ملی مدیریت انرژی 
است و گامی مؤثر در توسعه سیاست های بهینه سازی انرژی در کشور به شمار 

می رود.
فضلی به الزام اجرای استاندارد ملی ایزو ۵۰۰۰۱ در واحدهای صنعتی اشاره کرد 
و گفت: با تصویب این استاندارد مطابق ماده ۲۴ اصالح الگوی مصرف، همه 
مصرف کنندگان انرژی با مصرف ساالنه سوخت بیش از ۵ میلیون مترمکعب گاز 
و تقاضای قدرت الکتریکی بیش از یک مگاوات، موظف به ایجاد واحد مدیریت 

انرژی هستند.

 استاندارد ملی مدیریت انرژی بازنگری می شود عرضه انواع فراورده هیدروکربوری در بورس انرژی 

معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه ایران 
مصمم است حتی در شرایط سخت تابستان، برق 
و گاز مورد نیاز عراق را تأمین کند و به تعهدهای 
خود در قبال دولت و ملت این کشور پایبند باشد، 
گفت: انتظار داریم منابع مالی حاصل از ارائه این 

خدمات پرداخت شود.
اول  معاون  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری، شامگاه 
سه شنبه )۳۱ تیرماه( در مذاکرات مشترک 
هیات های عالیرتبه ایران و عراق، با بیان اینکه دو 
کشور زمینه های متعددی برای توسعه همکاری ها 
دارند، گفت: خوشبختانه همکاری های تهران و 
بغداد در بخش های مختلف از جمله نفت، گاز و 
برق رشد قابل قبولی داشته و تا حد زیادی 
اجرایی شده است، اما همچنان زمینه های متعدد 
دیگری برای توسعه مناسبات اقتصادی دوجانبه 

وجود دارد.
وی با بیان اینکه پیش نیاز توسعه روابط اقتصادی، 
داشتن روابط بانکی و مالی است، خواستار سرعت 

بخشیدن به روند اجرا شدن توافق ها در حوزه 
روابط بانکی و مالی شد.

مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق نیز در این 
نشست گفت: دولت جدید عراق در شرایطی روی 
کار آمد که اوضاع سخت اقتصادی و اجتماعی و 
نیز همه گیری بیماری کرونا در این کشور حاکم 
بود، اما موفق شدیم با توافق همه طرف های 
شیعه، سنی و کرد و نیز حمایت منطقه ای و 
کشورهای همسایه کار خود را آغاز کنیم. وی با 
با شرایط سخت و دشوار  اینکه عراق  بیان 
اقتصادی روبه روست، از آمادگی این کشور برای 
فعال شدن کمیسیون مشترک و کمیسیون عالی 
دو کشور خبر داد و گفت: امیدوارم با کمک 
را پشت سر  بتوانیم همه مشکالت  یکدیگر 

بگذاریم.
مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق به منظور 
دیدار و گفت وگو با مقام های عالیرتبه ایران در 
صدر یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی عصر 

دیروز )سه شنبه، ۳۱ تیرماه( وارد تهران شد.

  بررسی طرح تأمین قیر رایگان در مجلس 
طرح تأمین قیر رایگان در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بررسی شد. عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی از بررسی طرح تأمین قیر 
رایگان با حضور مسئوالن و کارشناسان وزارت نفت در کمیسیون متبوع خود 
خبر داد. رحیم زارع با اشاره به نشست عصر روز یکشنبه )۲۹ تیرماه( 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی که با حضور 
برخی مسئوالن و کارشناسان وزارت نفت برگزار شد گفت: در این نشست 
درباره تأمین مواد اولیه قیر رایگان برای انجام پروژه های بهسازی روستاها، 
نوسازی مدارس و غیره، با حضور مسئوالن سازمان برنامه و بودجه و وزارت 
نفت بحث و بررسی شد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی افزود: در صورتی که این طرح در صحن علنی مجلس به صورت نهایی 
تصویب شود می تواند در تکمیل و انجام پروژه های عمرانی به ویژه مناطق 
محروم و روستایی کمک بسیار خوبی باشد. وی با بیان اینکه ممکن است 
این طرح با بعضی از مواد قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تصریح کرد: قرار 
شد کمیته ای این طرح را با حضور طراحان آن به صورت کامل بررسی کند 
تا اشکاالت آن رفع و بعد از بررسی و تصویب نهایی آن در نشست روز سه شنبه 

کمیسیون برنامه و بودجه، چهارشنبه )یکم مردادماه( در صحن علنی مطرح 
شود. نمایندگان مجلس شورای اسالمی، روز یکشنبه )۲۹ تیرماه( با دو 
فوریت طرح الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۹ موافقت 
کردند که در صورت تصویب نهایی آن، قیر رایگان برای بهسازی راه های 
روستایی توسط شرکت ملی نفت ایران از محل خوراک تحویلی به 

پاالیشگاه ها تأمین می شود.

بین الملل

گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در بخش نفت و گاز ارائه 
شد. نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی از ارائه گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس در این کمیسیون در بخش نفت و گاز خبر داد. 
احمد مرادی گفت: در نشست عصر روز یکشنبه )۲۹ تیرماه( کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اسالمی، مرکز پژوهش های مجلس گزارشی در بخش 
نفت و گاز ارائه کرد. نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
افزود: مصوبه خاصی در نشست امروز کمیسیون نداشتیم و اعضای 

کمیسیون گزارش مرکز پژوهش های مجلس را استماع کردند.

ارائه گزارش مرکز پژوهش های مجلس در بخش نفت و گاز 
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مدیرعامل پتروشیمی پارس از ثبت رکوردهای متعدد در حوزه تولید و 
فروش محصوالت این مجتمع در سال ۹۸ خبر داد و گفت: تولید سال ۹۸ 

پارس نسبت به سال ۹۷، ۱۹ درصد افزایش داشته است.
مسعود حسنی روز سه شنبه )۳۱ تیرماه( در مجمع عمومی عادی ساالنه 
این شرکت در گزارشی به مجمع، با بیان اینکه در سال ۹۸ این مجتمع در 
مجموع ۴ میلیون و ۲۰۵ هزار تن محصول تولید کرده است، گفت: در این 
مدت، تولید بوتان ۲۰ درصد، اتیل بنزن ۲۳ درصد، استایرن منومر ۲۳ درصد 

و واحد استحصال اتان ۱۷ درصد افزایش داشت.
وی ثبت رکورد تولید ۵ درصد باالتر از ظرفیت اسمی را از دستاوردهای 
پتروشیمی پارس در حوزه تولید عنوان کرد و گفت: سال ۹۸ نسبت به سال 
قبل از آن تولید این دو واحد ۲۳ درصد افزایش یافت و به طور کلی تولید سال 

۹۸ پارس نسبت به سال ۹۷، ۱۹ درصد افزایش داشته است.
حسنی با استناد به گزارش های معتبر بین المللی درباره تولید واقعی به 
ظرفیت اسمی صنایع شیمیایی، تصریح کرد: این مقدار در صنایع شیمیایی 
دنیا ۸۳ درصد، در صنایع شیمیایی آمریکا ۷۶ درصد و در پتروشیمی پارس 

۱۰۰ درصد است که رکورد کم نظیری است.
وی افزایش ۱۳ درصدی فروش محصوالت شرکت از نظر حجمی را از 
دیگر دستاوردهای پتروشیمی پارس در سال ۹۸ عنوان کرد و گفت: فروش 
محصول سودآور استایرن مونومر در سال ۹۸ از نظر مقدار ۲۳ درصد رشد 

داشته است.
مدیرعامل پتروشیمی پارس افزود: از نظر افزایش ریالی فروش شرکت در 
سال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن در مجموع ۶۱ درصد افزایش داشتیم که 
در محصول استایرن مونومر ۶۶ درصد، پنتان ۷۵ درصد، بوتان ۴۹ درصد و 

پروپان ۴۱ درصد افزایش عملکرد فروش داشته ایم.
حسنی تصریح کرد: سود ناخالص شرکت ۲۸ درصد و سود عملیاتی ۵ درصد 
افزایش داشته و سود پایه هر سهم در سال ۹۸، رشد ۱.۲ درصدی داشته است.

وی توسعه را از مهم ترین برنامه های پتروشیمی پارس در سال ۹۸ عنوان 
و تصریح کرد: در صورتی که به سمت توسعه پیش نرویم سودهای محقق 
شده در سال های آینده ممکن است به دست نیاید و در همین راستا رفع 
تنگناهای استحصال اتان، رفع تنگناهای تولید اتیل بنزن و برنامه افزایش 

ظرفیت واحد اتیلن بنزن و استایرن مونومر را در دستور کار داریم.

۱۱مرداد

پروژه احداث خط لوله دریایی کیش گرزه 
به عنوان بخشی از طرح انتقال گاز به نیروگاه های 

گازی کیش، فردا آغاز می شود.
این پروژه که با طوالنی ترین عملیات کشش لوله 
از ساحل )Shore pulling( آغاز می شود، به عنوان 
بخش دریایی طرح انتقال گاز به نیروگاه های کیش، 

از روز چهارشنبه )یکم مردادماه( اجرا خواهد شد.
در این پروژه، یک رشته خط لوله ۳۲ اینچ دریایی 
به طول ۱۷.۹ کیلومتر از کیش به گرزه )بندر آفتاب( 
احداث و با تکمیل آن، زمینه ارسال گاز از خط هفتم 

سراسری به نیروگاه گازی کیش فراهم خواهد شد.


 دریافت مشوق های مناسب

 از سوی سرمایه گذاران طرح جامع تولید پروپیلن 
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با تأکید بر توسعه کیفی صنعت 
پتروشیمی گفت: مشوق های مناسبی در بخش های مختلف برای 

سرمایه گذاران طرح جامع تولید پروپیلن در نظر گرفته شده است.
بهزاد محمدی روز یکشنبه )۲۹ تیرماه( پس از بازدید از مناطق 
پیشنهادی برای احداث واحدهای تولید پروپیلن در منطقه امیرآباد اظهار 
کرد: تأثیر صنعت پتروشیمی بر اقتصاد کالن کشور به عنوان صنعت نخست 
ایران انکارناپذیر است و بر همین مبنا در ریل گذاری جهش سوم صنعت 
پتروشیمی ضمن رشد تولید، تأمین نیاز داخل و صادرات باال، به دنبال 

توسعه کیفی صنعت با افزایش تاب آوری و پایداری هستیم.
وی با بیان اینکه پروپیلن، خاویار صنعت پتروشیمی است، گفت: طرح 
جامع تولید پروپیلن با هدف ارتقای ظرفیت تولید به ساالنه ۳ میلیون تن 
تهیه و برنامه ریزی شده است که این طرح در سه منطقه جنوب، غرب و 

شمال کشور اجرا می شود.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی افزود: منطقه نخست عسلویه است 
که با توجه به مازاد متانول می توان اقدام به تولید پروپیلن کرد، منطقه 
دوم در غرب کشور است که در این منطقه طرح GTPP اسالم آباد غرب بر 
پایه دانش فنی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی ساخته خواهد شد 
و عملیات اجرایی آن نیز آغاز شده است. منطقه سوم هم استان های 
شمالی کشور است که با توجه به دسترسی به منابع آب، خطوط ریلی و 
جاده ای و نیز وجود خوراک گاز طبیعی که با خط لوله سراسری دریافت 
خواهد شد؛ منطقه امیرآباد با رعایت همه اصول زیست محیطی می تواند 

گزینه خوبی برای اجرای این طرح ها باشد.
وی ادامه داد: سرمایه گذاری مورد نیاز برای این طرح حدود ۳۸۰ 
میلیون دالر برآورد شده و مشوق های مناسبی در بخش های مختلف برای 

جذابیت اقتصادی در نظر گرفته شده است.
محمدی با بیان اینکه خوراک مورد نیاز از خط سراسری و دانش فنی 
از دانش بومی سازی شده شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی تأمین 
خواهد شد، افزود: برای سرمایه گذاران هم مشوق هایی در نظر گرفته شده 

است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از حمایت های استاندار 
مازندران برای اجرایی شدن این طرح قدردانی و نقش مقام های عالی 
استان را برای توسعه صنعت پتروشیمی در استان مازندران مهم ارزیابی 

کرد.

مذاکرات اولیه با سرمایه گذاران انجام شده است
احمد حسین زادگان، استاندار مازندران نیز در این نشست با تأکید بر 
وجود ظرفیت های مطلوب برای اجرایی شدن طرح تولید پروپیلن در این 
استان گفت: با سرمایه گذاران عالقه مند مذاکره های اولیه انجام شده است.
وی با اشاره به آمادگی شرکت های آب و برق منطقه ای و همچنین 
محیط زیست برای همکاری و پیگیری های الزم افزود: برای تحقق این 
مهم، استانداری مازندران همگام با وزارت نفت پیگیری های الزم برای 

اخذ مجوز شورای اقتصاد و مشوق های این طرح را دنبال خواهد کرد.

آزمون اینترنتی برخط »صدور گواهینامه صالحیت 
حرفه ای برگزاری مناقصات«، ۱۱ مردادماه امسال برگزار 

می شود.
بر اساس ماده هشت دستورعمل »صدور گواهینامه 
حرفه ای برگزاری مناقصات« همه مخاطبان باید در آزمون 
دانشی مرتبط شرکت کنند، از این رو با توجه به شرایط 
ویژه شیوع ویروس کرونا و به منظور صرفه جویی در زمان 
و هزینه های مترتب، آزمون صدور گواهینامه صالحیت 
حرفه ای برگزاری مناقصات به صورت اینترنتی و برخط و 

تنها یکبار برگزار می شود.
بر اساس اعالم مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت، هفتم 
مردادماه به عنوان زمان پیش ثبت نام آزمون مبتنی بر درج 
نشانی  و  شده  تعیین  فردی  مشخصات  و  اطالعات 
http://cipmd.webazma. الکترونیکی برای شرکت در آزمون

ir است. آزمون ساعت ۱۱:۰۰ روز یازدهم مردادماه برگزار 
می شود و شماره تماس ۲۲۷۰۶۸۲۸ و ۲۲۷۰۶۵۲۹ 
)داخلی ۱۶۴( نیز جهت ارائه اطالعات بیشتر معرفی شده 

است. 
مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت در این زمینه، تاکنون 
۳۰ دوره ۲روزه آموزشی برای بیش از ۲ هزار و ۲۲۸ نفر 
در تهران و ۱۳ شهر دیگر برگزار کرده است و متقاضیانی 
که در این دوره آموزشی شرکت داشته اندT می توانند با 
شماره شناسایی و شماره ملی خود در آزمون شرکت کنند.

بیژن زنگنه، وزیر نفت ۱۲ اردیبهشت ماه پارسال در 
ابالغیه ای بر لزوم توان افزایی کارشناسان و مدیران صنعت 
نفت در حوزه برگزاری مناقصات و صدور گواهی صالحیت 
حرفه ای برای اعضای کمیسیون ها و کمیته های مرتبط با 

این حوزه تاکید کرد.

زمان آزمون ارزیابی صالحیت حرفه ای برگزاری 
مناقصات

همکاری دوجانبه میان پژوهشگاه صنعت نفت و گروه 
اقتصاد مفید ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( با هدف 

بهره مندی از ظرفیت های متقابل گسترش می یابد.
عباداهلل عبداللهی، مدیرعامل گروه اقتصاد مفید ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ه( با اشاره به حجم وسیعی از 
ظرفیت ها و توانمندی های موجود در این پژوهشگاه گفت: از 
آنجا که پژوهشگاه صنعت نفت در زمینه امکانات پایلوتی و 
ارائه خدمات آزمایشگاهی در کشور از جایگاه باالیی برخوردار 
است، مقرر شد جلسه مشترکی میان این دو مجموعه برگزار 

شود.
وی از یک سو به توانمندی پژوهشگاه و از سوی دیگر به 
تحریم های حاکم بر کشور اشاره کرد و افزود: پژوهشگاه 
صنعت نفت در طول سال ها فعالیت خود در زمینه های 
متعدد توانسته است به کشور خدمات گسترده ای ارائه دهد 
طراحی  زمینه  در  که  آن هستیم  شاهد  هم اکنون  و 
پاالیشگاه ها و همچنین دانش فنی کاتالیست ها از دانش 
باالیی برخوردار است و به خودکفایی دست یافته و امیدواریم 
با استفاده حداکثری از این ظرفیت ها، بومی سازی تمامی 

فرآیندها در دستور کار قرار گیرد.
عبداللهی تصریح کرد: گروه اقتصاد مفید همواره در انجام 
پروژه های بزرگ کشور به ویژه صنعت نفت اقدام های مؤثری 
انجام داده است، از این رو این گروه سعی دارد با هدف 
پیشرفت و توسعه کشور، همکاری خود را با پژوهشگاه صنعت 

نفت و دیگر مجموعه های مختلف گسترش دهد.
وی گفت: رئیس ستاد اجرایی فرمان امام همواره بر 
بومی سازی و استفاده از ظرفیت های داخل تأکید داشته  
است، از این رو امیدواریم با تکیه بر ظرفیت های داخل و با 
قطع وابستگی از کشورهای خارجی و طراحی و ساخت 
تجهیزات توسط شرکت های داخلی نظیر پژوهشگاه صنعت 
نفت، گام های مؤثری در راستای پیشبرد اهداف کشور 

برداشته شود.
در ادامه اکبر زمانیان، رئیس پردیس صنایع پایین دستی 
پژوهشگاه صنعت نفت نیز به پروژه های تاثیرگذار و اثربخش 
پردیس پایین دستی در صنعت، نظیر کاتالیست RCD، تولید 
کک سوزنی در پاالیشگاه بندرعباس و راه اندازی واحد 

مرکاپتان زدایی در پاالیشگاه گاز بیدبلند اشاره کرد. 

همکاری پژوهشگاه نفت با ستاد اجرایی فرمان امام)ره(
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پروپیلن نیز کارهای خوبی انجام شده که بزودی اعالم در حوزه پایین دست پتروشیمی و زنجیره متانول و می شود و صندوق پژوهش و فناوری نفت هم فعال خواهد شد. و افزایش تولید نفت )EPC/EPD( با شرکت های ایرانی امضا صادرات هم وضع قابل قبولی داریم. بزودی 9 قرارداد طرح نگهداشت ستاره خلیج فارس نیز با رفع تنگناها به 4۵0 هزار بشکه می رسد. در به قیمت سال 9۵ به 2۵ میلیارد دالر خواهد رسید. ظرفیت پاالیشگاه ناخالص این صنعت به 100 میلیون تن می رسد. ارزش تولیدات نیز جهش دوم پتروشیمی تقریباً تا سال 1400 به سرانجام و تولید بی سابقه ترین رشد تاریخی صنعت پتروشیمی ایران است. محصوالت پتروشیمی کشور افزوده می شود و این  امسال 2۵ میلیون تن به ظرفیت تولید 
خواهد شد.

خوب و بی تنشی است.خواهد بود. روابط کنونی ما با چینی ها نیز روابط توقعی نداشته است. این همکاری دوستانه و دوطرفه کشور دیگری، از منافع ملی خود بگذریم. کسی هم چنین همراهی کرده اند. نه دولت و نه مجلس موافقت نمی کنند به خاطر است که در خارج از کشور راه انداخته اند و عده ای هم در داخل سرمایه گذار در پروژه های ما منع نشده اند. نمی دانم این چه جنجالی آمریکایی هم در این شرایط از فعالیت به عنوان پیمانکار یا میدان ها، پاالیش، پتروشیمی و ... است. حتی شرکت های همکاری های درازمدت در بخش های مختلف اعم از توسعه امتیازی خواسته اند و نه ما امتیازی می دهیم. موضوع، اطمینان می گویم در حوزه نفت، نه چینی ها از ما   بحث یک موافقتنامه کلی است و با  

کامالً متکی به ظرفیت های داخلی حاضر به امضای قرارداد با ما نیست و ما می شود. هم اکنون هیچ شرکت خارجی نیز بزودی با شرکت های ایرانی امضا میدان پیش تر امضا شده و قرارداد آن  موافقتنامه اصولی )HOA( این 
هستیم.

نه آنها مایلند ما 
در این باره چیزی 

بگوییم و نه ما تمایلی 
داریم.

 همکاری با شرکت های 
خارجی فقط برای تأمین سرمایه، 

مهم نیست. آنچه دنبال می کنیم، عمدتًا 
جذب فناوری برای افزایش ضریب بازیافت 

مخازن است و اینکه وابستگی متقابل می تواند 
به توسعه حضور ما در بازار کمک کند؛ اما این طور 
هم نیست که اگر با ما کار نکنند، بمیریم. در این 

سال ها نشان داده ایم که کارهایمان را قاطع 
پیش می بریم و کوتاه نمی آییم.

 دولت به دالیلی، 
مخالف قیر رایگان است. مسأله 

هم تنها بحث مالی نیست؛ هرچند 
تأمین منابع مالی هم مهم است. از نظر 
دولت، سازوکارهایی که قبالً اجرا شده، 

سازوکارهایی مسأله ساز بوده است.

  دولت باید در این 
باره نظر بدهد و فکر نمی کنم 

حتی این موضوع به صورت طرحی 
در مجلس ارائه شده باشد. اگر 

مجلس تصمیم بگیرد و به ما ابالغ 
کند، اطاعت می کنیم.

  این جنگ روانی 
است که از خارج هدایت 

می شود و در داخل هم برخی 
دانسته یا نادانسته، به آن دامن 
می زنند. دولت هیچ برنامه ای 

در این زمینه ندارد.

توافق بلندمدت ایران و چین

وزیر نفت در حاشیه آیین امضای قرارداد تکمیل توسعه میدان آزادگان جنوبی در جمع خبرنگاران، پاسخگوی سواالت در موضوعات مختلف و متنوع از 
EPC/( بنزین و گازوییل تا توافقنامه بلندمدت ایران و چین بود و اخبار مهم در توضیحات او این بود که بزودی 9 قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت

EPD( با شرکت های ایرانی امضا و صندوق پژوهش و فناوری نفت هم فعال می شود.
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قراردادتکمیلتوسعهمیدانآزادگانجنوبیامضاشد

نشریه کارکنان صنعت نفت ایران مشعل شماره 977 

مشعل    میدان های مشترک باقیمانده نفت و گاز، یک به یک در نوبت توسعه و امضای قرار داد هستند. سیاست وزارت نفت بر این است که تا پایان دولت، همه میدان های مشترک کشور به سامان برسد و 
تکلیف همه میدان ها در قالب قرارداد با شرکت های توانمند مشخص شود. از این رو پس از واگذاری طرح توسعه میدان نفتی یاران، میدان بزرگ و مهم آزادگان جنوبی هم تعیین تکلیف شد و قرارداد توسعه 
آن و همچنین قرارداد احداث کارخانه فراورش مرکزی )CTEP(، میان شرکت مهندسی و توسعه نفت و شرکت پتروپارس به امضا رسید.  قرارداد تکمیل توسعه میدان آزادگان جنوبی، با هدف افزایش 
ظرفیت تولید روزانه میدان به 320 هزار بشکه نفت خام طی 30 ماه و در سقف مبلغ قراردادی به ارزش 961 میلیون دالر و 1183 میلیارد تومان را در حضور وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، 
تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت )متن( و حمیدرضا مسعودی، مدیرعامل پتروپارس به عنوان پیمانکار عمومی )GC( طرح امضا کردند. بیژن زنگنه، وزیر نفت بار دیگر تاکید کرد 
که اولویت ما توسعه میدان های مشترک است که میدان های منطقه غرب کارون و میدان گازی پارس جنوبی، شاخص ترین آن به شمار می روند. او همچنین در توییتی نوشت: »افزایش برداشت از میادین 
مشترک با همسایگان و حفظ منافع کشور در قراردادها اولویت وزارت نفت بوده و ظرفیت تولید ما از میادین  غرب کارون در 7 سال گذشته از 70 به 400 هزار بشکه در روز رسید. تا آخر بر سر منافع ملی 

و حق مردم ایستادگی می کنم. به هیچ کشور خارجی هم عالقه ویژه ای ندارم. « 

ح قرارداد شر
شرح کار این قرارداد، شامل حفاری 3۵ حلقه چاه، نصب ۵0 عدد پمپ درون چاهی )ESP(، تکمیل هشت عدد چندراهه، تکمیل دو مجتمع تفکیک میانی، احداث 328 کیلومتر خط لوله جریانی، 4۵ کیلومتر خط لوله ارتباطی و 

6۵ کیلومتر خط لوله ارسال گاز و نفت خام از واحد فراورش و بهره برداری مرکزی به تلمبه خانه غرب کارون و ان جی ال 3200 است.  دو طرف، همچنین قرارداد حدود 300 میلیون دالری احداث کارخانه فراورش مرکزی )با ظرفیت 
فراورش روزانه 320 هزار بشکه( را امضا کردند؛ این واحد بزرگ ترین واحد فراورشی نفت و گاز کشور است که مقرر شده طی مدت 30 ماه ساخته  شود.  واحد بهره برداری و نمکزدایی غرب کارون و واحد فراورش سیار، ظرفیت های 

فعلی برای فراورش نفت آزادگان به شمار می روند که با توجه به برنامه ریزی انجام شده برای افزایش ظرفیت تولید این میدان نفتی، واحد فراورش )CTEP( تکمیل خواهد شد تا در آینده نیز روند فراورش نفت میدان بدون خلل 
ادامه یابد.  ارزش مجموع قراردادهای امضا شده میان متن و پتروپارس 1261 میلیون دالر و 1183 میلیارد تومان است و با تکمیل توسعه میدان آزادگان جنوبی و تکمیل همزمان واحد فرورش مرکزی، در این مرحله توسعه میدان با 

حفاری 206 حلقه چاه با ظرفیت تولید روزانه 320 هزار بشکه نفت خام و 200 میلیون فوت مکعب گاز پایان می یابد. 

آزادگانی که می شناسیم
توسعه میدان مشترک آزادگان جنوبی که در منطقه غرب کارون و در مجاورت مرز عراق و در حدود 80 کیلومتری غرب اهواز واقع شده، از سال 93 و پس از آنکه شرکت ملی نفت ایران، پیمانکار چینی این میدان را در 
واکنش به بی عملی و تعلل های فراوان خلع ید کرد، شتاب گرفت، به طوری  که امروز ظرفیت تولید روزانه نفت این میدان مشترک به حدود 140 هزار بشکه رسیده است؛ ظرفیتی که در سال 92 از 4۵ هزار بشکه تجاوز 
نمی کرد. در تشریح فعالیت های انجام شده در توسعه آزادگان جنوبی تاکنون، می توان به حفاری 171 حلقه چاه و احداث  دو مجموعه تفکیک گر، 2۵7 کیلومتر خط لوله جریانی، 90 کیلومتر خط 
 )Skid Mounted( لوله انتقال و 23 کیلومتر خط لوله ارتباطی اشاره کرد.  افزون بر اتکا به توان و تخصص داخلی و افزایش ظرفیت تولید، دستاوردهایی مانند اجرای پروژه استقرار واحد فراورش سیار
۵0 هزار بشکه ای در شرایط سخت تحریم، توجه به الزام های زیست محیطی )ظرفیت سازی تولید همزمان با آب گیری حداکثری هورالعظیم( و توجه به توسعه فناورانه و همکاری صنعت و دانشگاه 
)همکاری با انستیتوی نفت دانشگاه تهران و ثبت نتایج امیدوارکننده در مسیر افزایش ضریب بازیافت( را می توان از دیگر اقدام ها و رویکردهای اتخاذشده در این میدان 

طی سال های اخیر به شمار آورد. 

آنچه زنگنه در مراسم قرارداد گفت
مراسم امضای قرارداد تکمیل میدان آزادگان جنوبی، با اظهارات مهمی از سوی بیژن زنگنه، وزیر نفت همراه بود. او از ضرورت حفظ منافع ملی و عزت ایران و مردم سخن 
گفت و بار دیگر ایستادگی و کوتاه نیامدن در این شرایط را مورد تاکید قرار داد و افزود: به هیچ کشور خارجی عالقه ای ویژه  ندارم و اگر با فردی صحبت می کنم، برای 
عزت و منافع ملت ایران است. ما مقتدر و محکم برای سربلندی ملتمان و ایران عزیزمان ایستاده ایم.  زنگنه افزود: من خدمتگزار ملت ایران هستم. من در این خاک 
به دنیا آمدم، پدرانم در این خاک به دنیا آمدند و در این خاک دفن شدند. امیدوارم خودم هم در این خاک با عزت دفن شوم. آنچه برایم مهم است، فقط و فقط سربلندی 
و بزرگی ملت ایران است و تالش برای اینکه در این شرایط سخت بتوانیم کاری کنیم که کمتر به مردم فشار وارد شود.  وظیفه  ما این است که در این شرایط سخت، 

تحت سخت ترین فشارها عمل کنیم و کوتاه نیاییم. 

با اقتدار کارمان را انجام می دهیم
وزیر نفت با اشاره به امضای قرارداد میدان مشترک آزادگان گفت: افزایش بازیافت نفت در این میدان، فوق العاده مهم و حیاتی است. او اعالم کرد که این قرارداد، 
با یکی از نمادهای فناوری ملی، یعنی شرکت پتروپارس امضا می شود.  وی با بیان اینکه محدوده غرب کارون )سوسنگرد، دشت آزادگان، هویزه، شط علی و 
هورالعظیم( میدان رزم برادران و فرزندان بزرگ ملت ایران بود و خاطره انگیز است، افزود: وقتی در سال 62 پل موقت شناور برای تالقی با جزایر مجنون 
احداث می شد، بنده وزیر جهاد بودم. خون های پاک فرزندان این کشور در این زمین برای حفظ شرف، استقالل، سربلندی و آزادی ملت ریخته شد. آن زمان 
فکر نمی کردم این منطقه، مهم ترین میدان فعالیت برای توسعه نفت باشد.  زنگنه تصریح کرد: ما اکنون درجای پای شهدا قدم می گذاریم. اینکه گفته اند در 
این منطقه با وضو قدم بگذارید، حرف قابل تأملی است. در جای جای اینجا خون شهیدان ریخته شده و حاکمیت، امروز در نقطه مرزی برکت این خون هاست 

و با اقتدار کارمان را انجام می دهیم. 
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نماد فناوری ملی 
زنگنه از شرکت پتروپارس در کنار مپنا، به عنوان نماد فناوری ملی در بخش نفت و برق یاد کرد و گفت: برای کسب این دستاوردها، بسیاری خون جگرها خوردند و خیلی 

آزار دیدند؛ اگرچه به قول آیت اهلل شاهرودی )رحمت اهلل علیه( این آزارها می ارزید. اکنون که پتروپارس ۲۳ میلیارد دالر کار درست، خوب و در کالس بین المللی انجام 
داده  است، می بینم همه زجرهایی که کشیدیم و کشیدند، می ارزید و از این به بعد هم حاضریم این زجرها را متحمل شویم. خوشحالم امروز حدود ۱. ۳ میلیارد دالر قرارداد 

امضا می شود؛ زیرا سبب افزایش اشتغال و استفاده از توان شرکت های داخلی می شود. نفت می تواند محرک اقتصاد باشد. طرح میدان آزادگان جنوبی را در وضع بدی تحویل 
گرفتیم، اما خیلی خوب عمل شد. این روزها حرف های زیادی مطرح می شود بدون اینکه یک برگ سند داشته باشند، داشتن سند خیلی خوب است. عده ای با الگوی جدید 

قراردادهای نفتی و عده ای با قرارداد بیع متقابل مخالف هستند، بسیار خب، ما که نمی توانیم بگوییم همه موافق باشند؛ اما کشور تصمیم گرفته است و ما به آن عمل می کنیم. 
با این حال همزمان همین افراد به من حمله می کنند که چرا قرارداد مشارکت در تولید میدان گازی فرزاد بی را لغو کردید. نخست اینکه قرارداد مشارکت در تولید با هندی ها 

وجود نداشته است، تفاهمنامه ای بوده که به صورت قانونی نمی توانستند آن را به قرارداد تبدیل کنند. اگر من قرارداد مشارکت در تولید امضا کنم، در همین مجلس مرا بازخواست 
می کنند. در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی، قرارداد امضا می کنم، به ما انتقاد می شود. این افراد از آنجا که می خواهند با وزارت نفت دشمنی کنند، نمی گویند آن قرارداد 

مشارکت در تولید بود، نمی دانند هم قرارداد مشارکت در تولید چیست،فقط می گویند چرا امضا نکردید؟  وی از پیشنهاد ساخت پاالیشگاه از سوی برزیل و پیشنهاد عراق برای 
توسعه مشترک میدان آزادگان و مجنون و فروش تضمینی نفت آن از سوی عراق به عنوان موارد دیگر ادعاهای بدون سند یاد کرد و گفت: قبول کنیم که برای حرف هایمان باید 

سند و مدرک داشته باشیم. سند آن چیزی است که همکارانمان در زمین کار می کنند، این واقعیت است.  زنگنه در پایان از همه همکاران و کسانی که بدون ادعا برای کشور 
زحمت می کشند، قدردانی کرد. 

ودی امضا می شود قرارداد فرزاد بز
وزیر نفت ضمن یادآوری اهتمام وزارت نفت در زمینه مسؤولیت اجتماعی خود در حوزه نفت با اشاره به توسعه میدان های 
مشترک گفت: با وجود همه مشکالت و تنگناهایی که داشتیم، کارهای خوبی در میدان های مشترک انجام دادیم. برای 
نمونه، ظرفیت برداشت روزانه نفت خام از میدان های غرب کارون از 7۰ هزار بشکه به حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز رسیده 
که کار بزرگی است و جای قدردانی دارد.  وی از میدان های مشترک غرب کارون و پارس جنوبی به  عنوان شاخص در 
میدان های مشترک نام برد و گفت: همه میدان های مشترک کشور تا پایان دوره فعالیت دولت دوازدهم سر و سامان می گیرند 
که میدان مشترک گازی فرزاد، یکی از آنهاست و قرارداد آن بزودی امضا می شود.  زنگنه در ادامه با اشاره به موضوع افزایش 

ضریب بازیافت از مخازن نفتی گفت: هم اکنون مردم و مجلس شورای اسالمی، درباره میدان های مشترک بسیار حساس 
هستند که حساسیت بحق و بجایی است. باید کاری کرد که مردم، مجلس و مسؤوالن به همان اندازه نسبت به افزایش 
ضریب بازیافت و برداشت از میدان حساس باشند. اگر درست عمل نکنیم، ثروث کشور را هدر داده ایم، بدون آنکه کسی 
ببیند. ذخیره درجای میدان نفتی آزادگان جنوبی ۲7 میلیارد بشکه است که با فناوری کنونی می توانیم کمتر از یک و نیم 
میلیارد بشکه از آن برداشت کنیم. به این معنا که ۲۵. ۵ میلیارد بشکه بدون استفاده می ماند و این ضعف فناوری است؛ البته 
منظور این نیست که بتوان ۱۰۰ درصد ذخایر درجا را برداشت کرد؛ زیرا بسته به شرایط زمین و مخزن، دسترسی به این ذخایر 
متفاوت است؛ اما همان طور که آقای پنجه شاهی، رئیس انستیتوی مهندسی نفت دانشگاه تهران اعالم کردند، می توانند ۱۰ 

درصد به ضریب بازیافت این میدان اضافه کنند. یعنی ۶ درصد به ۱۶ درصد برسد که بیش از هزار میلیارد دالر به ثروت مردم 
افزوده خواهد شد. هیچ کسی حق ندارد جلوی عملیات اجرای افزایش ضریب بازیافت را بگیرد، در غیر این صورت باید به 
ملت ایران پاسخگو باشد. من تا زمانی که در نفت حضور داشته باشم، از اجرای طرح های افزایش ضریب بازیافت کوتاه نخواهم 

آمد. 

پیوند دانشگاه  و صنعت نفت
زنگنه دانشگاه ها را رکن اساسی افزایش تولید و ضریب بازیافت خواند و در این باره اشاره کرد: دانشگاه هایی که بخش باالدستی 

نفت دارند، هم اکنون همانند پزشک خانواده در کنار میدان های اصلی نفت هستند و آن را مطالعه می کنند. حضور دانشگاه ها 
برای کار مطالعه میدان های نفتی، آن چیزی است که آرزوی آن را داشتم. هم اکنون فقط یک انستیتو در میدان آزادگان فعالیت 

می کند؛ البته دانش و فناوری افزایش بازیافت از مخازن نفتی فقط در دانشگاه ها تولید نمی شود.  سال 7۶ تعداد کل مدرسان در 
بخش باالدستی صنعت نفت، هفت نفر نبودند؛ اما اکنون ۵7 نفر متخصص در یک انستیتو در حال فعالیت هستند که نتیجه یک 

سیاست درست است. ثروت ملت نباید با شعار به باد داده شود، برای نمونه دانشگاه تهران در میدان آزادگان، دانشگاه سهند تبریز 
در میدان سروش، دانشگاه شیراز در میدان منصوری، دانشگاه صنعتی شریف در میدان کوپال و . . . دانشگاه هایی هستند که در 

قامت پژوهشگر با مسؤولیت افزایش ضریب بازیافت فعالیت می کنند.  وزیر نفت با اشاره به اینکه پیوند دانشگاه و صنعت نفت به 
دلیل ماهیت آن فراز و نشیب زیادی داشته، از امضای قراردادهای جدید با دانشگاه ها خبر داد و گفت: قرار است مطالعه میدان 

یادآوران به دانشگاه تهران، میدان دورود به دانشگاه علم و صنعت، میدان نوروز به دانشگاه خلیج فارس بوشهر، میدان فروزان به 
دانشگاه صنعت نفت، میدان الوند به دانشگاه صنعتی امیر کبیر، میدان اسفند به دانشگاه شیراز، میدان مارون الیه بنگستان به 
دانشگاه صنعتی اصفهان، میدان رگ سفید به پژوهشگاه صنعت نفت، میدان مسجد سلیمان به دانشگاه سهند تبریز، میدان بینک 
به فردوسی مشهد، میدان تنگه بیجار به شهید چمران اهواز و میدان پارس جنوبی به صنعتی شریف سپرده شود. افزون بر کارهای 
وسیعی که با دانشگاه ها باید انجام شود، بخشی مهمی از فناوری در بخش افزایش بازیافت در شرکت های معتبر نفتی است. وقتی 

از همکاری با شرکت های خارجی صحبت می کنیم، بیش از سرمایه، به فناوری نیاز داریم. 

وهشی با دانشگاه ها امضای 12 قرارداد پژ
مسعود کرباسیان، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران: با امضا شدن این قراردادها می توان ادعا کرد که هیچ میدان بزرگ هیدروکربوری در کشور وجود ندارد 
که توسعه آن بدون قرارداد همکاری مشترک با دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر در کشور دنبال شود.  قرارداد توسعه میدان آزادگان جنوبی در این مرحله با 
هدف افزایش ظرفیت تولید تا ۳۲۰ هزار بشکه امضا شده است. این ظرفیت در مرحله بعد باید به ۶۰۰ هزار بشکه برسد و به این منظور، مذاکرات قراردادی 
توسعه این میدان با شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی ادامه خواهد داشت. میدان آزادگان، بزرگ ترین میدان مشترک نفتی ایران است. نفت درجای این 

میدان بیش از ۳۳ میلیارد بشکه است و بخش عمده آن یعنی بالغ بر ۲7 میلیارد بشکه، در میدان آزادگان جنوبی قرار دارد. کشف و آغاز توسعه میدان آزادگان 
به دوره نخست وزارت مهندس زنگنه در نفت مربوط می شود. با تالش های صورت گرفته، ظرفیت تولید این میدان به ۱۴۰ هزار بشکه در روز رسیده و با اجرای 

قرارداد تکمیل توسعه، تولید روزانه ۳۲۰ هزار بشکه طی ۳۰ ماه محقق می شود. با توجه به مسؤولیت سنگین پتروپارس در طرح تکمیلی توسعه میدان آزادگان 
 )GC( به عنوان بزرگ ترین واحد فراورشی نفت و گاز در کشور، شرکت پتروپارس به عنوان پیمانکار عمومی )CTEP( جنوبی و احداث کارخانه فراورش مرکزی
در این قرارداد حاضر خواهد شد. شرکت ملی نفت در تأمین منابع مالی این طرح، با وجود همه کمبودهایی که با آن روبه روست، کمک خواهد کرد. تالش می کنیم 

اعتبار مورد نیاز در قالب اوراق و دیگر روش های تأمین سرمایه حاصل شود تا پتروپارس بتواند به تعهدهای قراردادی خود عمل کند.  با توجه به نتایج امیدبخش 
حاصل از مطالعات فناورانه دانشگاه تهران در میدان نفتی آزادگان، در ادامه این روند و با امضای قراردادهایی جدید، مطالعات فناورانه ۱۲ میدان نفت و گاز به 

دانشگاه ها واگذار می شود.  همچنین باید به امضای قراردادهای مطالعه فناورانه 9 میدان نفتی با هشت دانشگاه و مرکز تحقیقاتی کشور )دولت یازدهم( اشاره کنم 
که ارزش این قراردادها حدود ۲9۲ میلیارد تومان و ۱9 میلیون یورو است و با ابالغ وزیر نفت به چهار شرکت اصلی، مبنی بر الزام انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی 

با همکاری دانشگاه ها و مراکز علمی کشور، شرکت ملی نفت ایران این قراردادهای پژوهشی را امضا کرده که نتایج خوبی نیز در بر داشته است. 

نماد توسعه در بخش باالدستی صنعت نفت
تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت: با توجه به پیشرفت ۶7 درصدی کار در 
فاز نخست توسعه میدان آزادگان جنوبی، انتظار است پتروپارس ضمن تکمیل بخش باقیمانده 
توسعه طرح، به موضوع افزایش ضریب بازیافت این میدان توجه ویژه ای داشته باشد. این میدان 
نماد توسعه در بخش باالدستی صنعت نفت و مهم ترین میدان نفتی در حال توسعه کشور است 
که حجم عظیمی از ذخایر نفت کشور را در خود جای داده است.  سال ۸۸، سه قرارداد نفتی 
برای توسعه میدان های آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی و یادآوران با شرکت های چینی امضا 
شد که نتیجه عملکرد در دو میدان آزدگان شمالی و یادآوران مطلوب بود؛ اما در آزادگان 
جنوبی که عمده ذخایر نفتی ما در آن قرار دارد، عملکرد خوبی حاصل نشد. پرسش کلیدی 
این است که چرا این اتفاق افتاد و پاسخ آن هم روشن است. در غرب کارون، هر چه به سمت 
شمال می رویم، الیه سروک که الیه سنگینی است، قرار دارد. به این ترتیب فکر می کنم 
اگر در سال 9۳ همکاری با شرکت چینی را در این میدان متوقف نمی کردیم، همچنان در 
حال مذاکره بودیم و در بهترین حالت مجبور می شدیم قرارداد را به نفع چینی ها تعدیل 
کنیم. بنابراین تصمیم وزارت نفت هوشمندانه بود. بررسی ها نشان می دهد هزینه یک 
واحد ظرفیت تولید این میدان، گاه یک سوم هزینه در میدان های مشابه است و در این طرح، 
هم از لحاظ هزینه و هم از لحاظ زمان بندی اجرا، رکوردهای بسیار خوبی به ثبت رسیده است. واحد فراورش پیش ساخته این میدان از سوی شرکتی ایتالیایی در کمتر از یک 
سال ساخته شد که ایده اولیه این طرح از سوی مهندس زنگنه مطرح و این واحد در بازه زمانی قابل قبولی احداث و عملیاتی شد.  واحد بهره برداری غرب کارون با ظرفیت ۱۶۵ 
هزار بشکه از سوی شرکت نفت و گاز اروندان احداث شده است. این اقدام نفت و گاز اروندان جای قدردانی دارد؛ زیرا اگر چنین واحدی عملیاتی نمی شد، امکان تحقق بخش 
عمده افزایش ظرفیت تولید آزادگان جنوبی در سال های اخیر فراهم نمی شد. از محل افزایش ظرفیت تولید میدان آزادگان جنوبی در سال های اخیر، بیش از ۴۰ میلیون بشکه 

نفت استحصال و کشور از عواید مالی آن منتفع شده است. 

۴۱ بسته کاری برای تکمیل میدان آزادگان جنوبی
حمیدرضا مسعودی، مدیرعامل گروه پتروپارس: سیاست قطعی پتروپارس 

در این پروژه، توزیع کار و فعالیت ها میان پیمانکاران، تأمین کنندگان، 
سازندگان داخلی و نیروهای بومی استان خوزستان است. این شرکت 
آبان ماه وارد میدان مشترک آزادگان جنوبی شد. ارزش این قرارداد امضا 

شده برای توسعه میدان آزادگان ۱۱۸۳ میلیارد تومان و 9۶۱ میلیون دالر 
و مدت زمان اجرای آن ۳۰ ماه است. تاسیسات سرچاهی، احداث ۴۳۸ 

کیلومتر خط لوله، مهندسی، خرید، اجرا و تکمیل هشت واحد منیفولد، 
تکمیل و راه اندازی دو واحد تأسیسات جداسازی نفت و گاز و. . . بخشی 

از کار در بخش سطح االرضی این میدان است.  ۴۱ بسته کاری در این 
قرارداد در بخش های روسطحی و زیرسطحی و بخش های عمومی 

میدان تعریف شده است. فعالیت پتروپارس به عنوان پیمانکار اصلی 
در توسعه این طرح به دو بخش نظارت و مدیریت پیمان های جاری 

که قبل از زمان تنفیذ قرارداد توسعه آغاز شده و امضای پیمان های 
جدید برای فعالیت های باقیمانده، تقسیم شده است. مجموع قرارداد 

بخش روسطحی ۲۳ بسته، بخش زیرسطحی ۱۴ بسته و بخش عمومی ۴ بسته است. ۱۱ بسته قراردادی در بخش روسطحی، هفت بسته قراردادی در 
 )CETP( بخش زیرسطحی و چهار بسته قراردادی در بخش عمومی برون سپاری نشده است.  قرارداد دیگر، به ساخت و راه اندازی واحد فراورش مرکزی
آزادگان جنوبی مربوط می شود.  این واحد، بزرگ ترین واحد فراورش نفت خام کشور با ظرفیت روزانه ۳۲۰ هزار بشکه نفت خام و ۲۰۰ میلیون فوت مکعب 

گاز است که این گاز به ان جی ال ۳۲۰۰ منتقل می شود. در اجرای این کار بنا به توصیه کارفرما، حداکثر استفاده را از نیروهای بومی و توان فنی و مهندسی 
ساخت داخل به عمل می آوریم و امیدواریم با تزریق منابع مالی از سوی کارفرما، بتوانیم همانند دیگر پروژه ها رو سفید شویم. 

پزشک خانواده میدان آزادگان
محمدحسن پنجه شاهی، رئیس انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران: یکی از کارهای بسیار خوبی که در دوره اصالحات انجام شد، سرمایه گذاری روی دانشگاه های تراز 
اول کشور برای تقویت رشته های باالدستی نفت بود. آن زمان وقتی اسناد را بررسی می کردم، متوجه شدم از سال ۱۳۱۸ تا پیروزی انقالب اسالمی، یعنی طی ۴۰ سال، 
تنها ۱۶9 مهندس نفت در کشور تربیت شده و پس از انقالب هم تا سال 7۶ مهندس نفت تربیت نشده است. سپس روی دانشگاه های تراز اول کشور، سرمایه گذاری و 
رشته های نفت راه اندازی شد. یکی دیگر از کارهای خوبی که این دوره با ابتکار مهندس زنگنه انجام شد، واگذاری مطالعه 9 میدان نفتی به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی 
کشور بود که در این میان، میدان آزادگان به انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران سپرده شد. مطالعه این مجموعه روی میدان آزادگان، نتایج ارزشمندی به دنبال 
داشته که بر مبنای آن، امکان افزایش ۱۰ درصدی ضریب بازیافت این میدان مشترک وجود دارد. این مجموعه در بیش از چهار سال گذشته با همکاری شریک فرانسوی 
خود اقدام های متعددی انجام داده که بر مبنای آن، اولویت تزریق در الیه های مخزنی مختلف آزادگان مشخص شده و قابلیت افزایش ۱۰ درصدی ضریب بازیافت 
نفت نتیجه گیری شده است. با تحقق این افزایش ضریب بازیافت، ضریب بازیافت کنونی که حدود ۵ درصد است، به ۱۵ درصد می رسد. افزایش بهره وری با کاهش 
حفر چاه های کم بازده، بهینه سازی جانمایی چاه ه ها، ایجاد بانک اطالعات یکپارچه میدان، اثبات وجود ارتباط هیدرولیکی با میدان یاران و انتقال دانش و فناوری 
از دیگر دستاوردهای مطالعه فناورانه آزادگان است. بزودی آزمایشگاه مغزه دیجیتال در انستیتو نفت راه اندازی می شود. بهره مندی از فناوری هوش مصنوعی در 
مطالعه مخازن از دیگر برنامه های این انستیتو در طرح توسعه فناورانه آزادگان است. در این چندسال، ۲9 پایان نامه کارشناسی ارشد و ۶۱ تز دکترا در میدان 
آزادگان داشتیم و بیش از ۵7 نفر از نیروهای متخصص هیأت علمی و دانش آموخته دانشگاهی در این طرح مشارکت داشته اند. نکته برجسته و بی نظیر در این 
حوزه آن است که هر ۱7 عضو هیأت علمی انستیتو نفت در این طرح مشارکت فعال دارند. این جمله را از آقای مهندس زنگنه به عاریه می گیرم و می گویم که 
انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران، هم اکنون حکم پزشک خانواده میدان آزادگان را پیدا کرده و امیدواریم از چنین تجربه ای در دیگر میدان ها نیز استفاده 

شود. 



گفت وگو

 مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران عملکرد و برنامه های سال جهش تولید را تشریح کرد:

مشعل    حفر و تکمیل ۳۱ حلقه چاه نفت و گاز در مناطق نفت خیز خشکی و دریایی، 
با جلو افتادگی یک هفته ای تعمیر یک حلقه چاه در سکوی نفتی ابوذر در آب های خلیج 

فارس، با به کارگیری دستگاه حفاری دریایی مورب که نزدیک به ۵۰۰ هزار یورو صرفه  جویی 
در هزینه به دنبال داشته است، بخشی از عملکرد سه ماهه نخست امسال شرکت ملی حفاری ایران 

است. این شرکت در سال جهش تولید، برنامه ریزی های مهمی همچون حمایت از فضای کسب و کار، 
تقویت بخش های پیشران اقتصادی، تشویق سرمایه گذاری و حمایت از خالقیت و نوآوری را در سرفصل 

برنامه های خود قرار داده است.
در گفت وگوی »مشعل« با سید عبداهلل موسوی، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران، به بررسی آخرین تمهیدات، 

برنامه ریزی ها و همچنین اولویت های این شرکت در سال جاری پرداختیم.
به گفته او، شرکت ملی حفاری ایران با هدف استقالل این صنعت راهبردی در تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز و حمایت از 

صنعتگران داخلی، اقدام های شایان توجهی انجام داده و در دست اجرا دارد. تداوم و توسعه همکاری های علمی و پژوهشی با 
شرکت های دانش بنیان و مجموعه های کوچک و بزرگ صنعتی و امضای چند قرارداد و تفاهمنامه در این زمینه، از جمله انعقاد قرارداد 

همکاری با دانشگاه صنعت نفت، دانشگاه شیراز و جهاد دانشگاهی و تولید کنندگان داخلی نمونه هایی از این اقدام هاست.
وی با بیان اینکه شرکت ملی حفاری با گروه گسترش انرژی پاسارگاد و زیر مجموعه آن، خدمات مهندسی پژواک انرژی میدان های جفیر و سپهر، 

میدان نفتی باالرود با شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و با شرکت نفت و گاز پرشیا، حفر هشت حلقه در میدان رامین در بخش تأمین دکل و خدمات 
فنی تخصصی نیز در پروژه های پیش گفته مشارکت و با سایر شرکت های بخش خصوصی نیز به صورت مشارکتی در اجرای پروژه های طرح میدان محور 

۲۸ مخزن همکاری دارد، اشاره می کند که مراحل اجرایی دو پروژه میدان محور در میادین نفت شهر و گچساران، با استقرار دکل حفاری شروع شده است.
موسوی در بیان برنامه های این شرکت با اعالم اینکه با مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در موضوع خدمات نمودارگیری، شرکت پترو تدبیر در میدان نفتی 

آزادگان در زمینه خدمات لوله مغزی سیار، شرکت آبسکون در بخش طراحی و اجرای عملیات سیمان چاه های نفت و گاز و ارائه خدمات آزمایشگاهی در میدان نفتی اللی 
و با شرکت اویک در زمینه تامین کاال و مواد، خدمات آزمایشگاهی، طراحی و اجرای عملیات سیمان کاری، قراردادهای همکاری دو تا چهار ساله منعقد کرده ایم، یادآوری 

می کند که در پروژه های حفر ۱۰حلقه چاه در میدان آزادگان جنوبی، شش حلقه چاه در میدان جفیر و سپهر و شش حلقه چاه در میدان باالرود، مراحل اجرایی تأمین تجهیزات و 
کاال و برنامه های سطح االرضی را در دستور کار دارد. این گفت وگو را با هم می خوانیم:
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   هدفگذاری و اولویت شرکت ملی حفاری ایران در سال 99 شامل چه 
مواردی می شود؟

در ابتدا عرض خسته نباشید دارم به شما و همه کسانی که می کوشید تا در 
این روزهای حساس که شیوع ویروس کرونا شرایط دشواری را برای همه 
رقم زده است، تالش و زحمات سختکوشان صنعت نفت را به نحو شایسته 
ای منعکس کنید. شرکت ملی حفاری ایران، به عنوان بزرگترین شرکت 
ایرانی در زمینه حفاری چاه های نفت و گاز با بهره گیری از سرمایه های 
انسانی و ظرفیت های تجهیزاتی به عنوان ارائه کننده خدمات یکپارچه در 
منطقه مطرح است. به همین منظور حفظ جایگاه و بهبود آن، تحقق اهدافی 
همچون ارتقای بازده اجرایی و طرح های کلید در دست، بهبود کارایی 
پشتیبانی، بهینه سازی دستگاه ها و تجهیزات حفاری، استفاده از 
ظرفیت های برون سپاری، پایدارسازی تامین کاال و خدمات، حضور 
قدرتمند در مناقصه ها و افزایش سهم بازار حفاری، آموزش و تجهیز نیروی 
انسانی، استفاده حداکثری از امکانات، تجهیزات و منابع انسانی متخصص 
با هدف پاسخگویی به نیازهای صنعت نفت را در سال جاری، سرفصل 

برنامه های خود قرار داده است.
همانگونه که اطالع دارید، صنعت حفاری به عنوان یک صنعت باالدستی، 
نقشی انکار ناپذیر در استمرار فرایند تولید نفت و گاز دارد و این مهم باید 
بی وقفه استمرار یابد. در شرایط امروز که جهان و از جمله کشور ما درگیر 
اقدام های پیشگیرانه و مقابله با شیوع ویروس کروناست، کارکنان 
سختکوش این شرکت، ضمن رعایت شیوه نامه ها و دستورعمل های 
بهداشتی، وظایف ذاتی خود را با جّدیت و پشتکار دنبال می کنند و این 

اولویت اول این شرکت است و در صدر برنامه های آن قرار دارد.
در گام بعدی، به کارگیری دکل های حفاری خشکی در اجرای پروژه های 
مرتبط با طرح ۲۸ مخزن در مناطق نفت خیز کشور است که حاصل تعامل 
و تفاهم به عمل آمده با شرکت های بخش خصوصی فعال در عرصه صنعت 
نفت، منتج به امضای مشارکت نامه، تفاهمنامه و توافقنامه های متعدد شد.
بر این اساس و با توجه به الگوی قراردادهای جدید، استفاده حداکثری از 
ظرفیت های سازندگان داخلی، برای تامین تجهیزات و کاالهای مورد نیاز 
پروژه ها مورد توجه و اهتمام قرار گرفته و ما نیز بر آن هستیم تا با تداوم و 
توسعه همکاری های علمی و پژوهشی با مراکز علمی، تحقیقاتی، پارک های 
علم و فناوری، شرکت های دانش بنیان و مجموعه های کوچک و بزرگ 
صنعتی، جزو شرکت های پیش رو در این زمینه باشیم. در حوزه مسؤولیت 
اجتماعی نیز با توجه به پراکندگی ناوگان عملیاتی این شرکت در پنج استان 
مختلف، تالش کرده ایم با توجه به اختیارات و امکانات موجود، عملکرد 
مناسبی برای رعایت حسن همجواری جوامع پیرامونی با لحاظ کردن 
الزام های زیست محیطی، به موازات فعالیت های حفاری در مناطق 
عملیاتی، صیانت از منابع طبیعی به عنوان یک رکن توسعه پایدار داشته 
باشیم. در مورد بروز حوادث غیر مترقبه از جمله سیالب و شیوع کرونا، 
شرکت ملی حفاری ایران همسو با برنامه های ترسیم شده و ابالغی از سوی 
شرکت ملی نفت ایران، به وظایف خود از منظر مسؤولیت اجتماعی عمل 

کرده و این روند تداوم خواهد داشت.
 

 با توجه به نامگذاری سال جاری به عنوان سال جهش تولید، چه 
برنامه ریزی در این زمینه انجام شده و شرکت ملی حفاری، در این مسیر 

چگونه ایفای نقش خواهد کرد؟
برگزیدن عنوان »جهش تولید« از سوی مقام معظم رهبری برای سال 
۱۳99، به واقع تاکید امتداد شعار سال قبل یعنی »رونق تولید« است. از 
این رو حمایت از فضای کسب و کار، تقویت بخش های پیشران اقتصادی، 
تشویق سرمایه گذاری و حمایت از خالقیت و نوآوری باید در سرفصل 
برنامه ها قرار گیرد. بنابراین از منظر وظایف ذاتی، پاسخگویی به نیازهای 
صنعت نفت و مشارکت فعال با بخش خصوصی در سال جاری هدف گذاری 
شده است.  از سوی دیگر، شرکت ملی حفاری ایران با هدف استقالل این 
صنعت راهبردی در تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز و حمایت از 
صنعتگران داخلی  اقدام های شایان توجهی انجام داده و در دست اجرا 
دارد. تداوم و توسعه همکاری های علمی و پژوهشی با شرکت های دانش 
بنیان و مجموعه های کوچک و بزرگ صنعتی و امضای چند قرارداد و 
تفاهمنامه در این زمینه از جمله انعقاد قرارداد همکاری با دانشگاه صنعت 
نفت، دانشگاه شیراز و جهاد دانشگاهی و تولید کنندگان داخلی، 
نمونه هایی از این اقدام هاست؛ نتیجه تعامل و تقویت همکاری و هم افزایی 

مستمر با سازندگان و 
صنعتگران ایرانی نیز استمرار 

کاری است که بی وقفه ادامه دارد.

 اگر بخواهیم به فعالیت های انجام شده در سه ماهه 
ابتدای امسال بپردازیم، با مرور گزارش عملکرد بفرمایید در 

این مقطع چه دستاوردهایی حاصل شده است؟
در سه ماهه نخست امسال، ناوگان عملیاتی شرکت موفق به حفر و تکمیل 
۳۱ حلقه چاه نفت و گاز در مناطق نفت خیز خشکی و دریایی کشور شده 
که الزم می دانم به جلو افتادگی یک هفته ای تعمیر یک حلقه چاه در 
سکوی نفتی ابوذر در آب های خلیج فارس با به کارگیری دستگاه حفاری 
دریایی مورب اشاره کنم که نزدیک به ۵۰۰ هزار یورو صرفه  جویی در هزینه 
به دنبال داشته است. در حوزه ارائه خدمات جانبی یکپارچه حفاری نیز 
متخصصان و کارکنان تالشگر این شرکت در زمان پیش گفته، در زمینه 
ارائه خدمات سیمان و انگیزش چاه، خدمات ویژه و خدمات فنی چاه های 
در حال عملیات و بهره برداری، در مجموع یک هزار و ۶۸۰ مورد عملیات 
با به کارگیری ماشین آالت و تجهیزات شامل نمودارگیری، لوله مغزی سیار، 
لوله گذاری چاه، چاه پیمایی، حفاری با هوا، سیمانکاري و حفاری فرو تعادلی 
و ... ارائه کرده است. همچنین با هدف افزایش رضایتمندی ذینفعان و ارائه 
خدمات منطبق با نیازهای مشتری، این شرکت موفق به اخذ گواهینامه های 
بین المللی سیستم ISO ۴۵۰۰۱: ۲۰۱۸ استاندارد ایمنی و بهداشت حرفه ای 
و ISO۱۴۰۰۱ :۲۰۱۵ استاندارد سیستم مدیریت زیست  محیطی شده است. 
موفقیت در اخذ گواهینامه های معتبر و بین المللی MS، بیانگر تاثیرات آن 
در ارتقای بهره  وری، ایمنی و سالمت کارکنان و بهبود عملکرد شرکت 
تلقی می شود. براساس دستورعمل شرکت ملی نفت ایران، ۲۳دکل حفاری 
خشکی ناوگان این شرکت موفق به اخذ گواهینامه های سالمت کارکرد 
تجهیزات )COF( از مراجع ذی صالح مورد تایید وزارت نفت شدند و سایر 
دستگاه ها در حال بررسی و صدور گواهینامه مذکور هستند. به همین 
منظور، با تالش مستمر همکاران در مدیریت اچ اس ای و واحد فوریت های 
پزشکی و تامین بموقع تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه خدمات 
بهداشتی به کارکنان در بخش های عملیاتی و ستادی، شیوع بیماری کووید 
– ۱9 تحت کنترل قرار گرفته و بنا به اعالم سازمان بهداشت و درمان صنعت 

نفت شرکت، در وضعیت مطلوب قرار دارد.

 پروژه های اولویت دار شرکت ملی حفاری ایران شامل چه بخش هایی 
است و چه فعالیتی در این خصوص در حال انجام است؟

نظر به برنامه های توسعه ای شرکت در زمینه حضور فعال در پروژه های 
حفاری داخلی و منطقه ای، روز آمدی دستگاه ها و تجهیزات، امری اجتناب 

ناپذیر و در اولویت های نخست قرار دارد.
در پروژه های حفاری ۶+۸ حلقه چاه اکتشافی از ۱۴ حلقه چاه تعریف شده 

در این دو پروژه، حفاری 9 حلقه چاه اجرایی 
شده که عملیات حفاری دو حلقه چاه در استان 

خوزستان و یک حلقه چاه در استان فارس پایان یافته است.  
همچنین با مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در موضوع 

خدمات نمودارگیری، شرکت پترو تدبیر در میدان نفتی آزادگان در زمینه 
خدمات لوله مغزی سیار، شرکت آبسکون در بخش طراحی و اجرای 
عملیات سیمان چاه های نفت و گاز و ارائه خدمات آزمایشگاهی در میدان 
نفتی اللی و با شرکت اویک در زمینه تامین کاال و مواد، خدمات 
آزمایشگاهی و طراحی و اجرای عملیات سیمان کاری، قراردادهای 
همکاری دو تا چهار ساله منعقد کرده ایم. همچنین این شرکت در 
پروژه های حفر ۱۰حلقه چاه در میدان آزادگان جنوبی، شش حلقه چاه در 
میدان جفیر و سپهر و شش حلقه چاه در میدان باالرود، مراحل اجرایی 

تأمین تجهیزات و کاال و برنامه های سطح االرضی را در دستور کار دارد.

 ظرفیت ناوگان حفاری این شرکت، چند دستگاه است و شرکت ملی 
حفاری ایران چه برنامه ای برای نوسازی و آماده به کار نگهداشتن دستگاه ها 

و تجهیزات حفاری خود دارد؟ 
ناوگان عملیاتی شرکت ملی حفاری ایران، متشکل از 7۲ دستگاه حفاری 
سبک، سنگین و فوق سنگین است. از دکل های سبک در عملیات تعمیر 
چاه ها استفاده می شود و دکل های سنگین و فوق سنگین، توانایی حفاری 
چاه های اکتشافی، توسعه ای و توصیفی را داشته و با توجه به اهمیت محیط 
زیست، بنا به درخواست کارفرما، تعداد زیادی از دکل های حفاری مجهز 
به سامانه مدیریت پسماند هستند که براساس قرارداد این شرکت با 
شرکت های متقاضی در مناطق عملیاتی مانند حوزه هور العظیم، مناطق 
مسکونی، مناطق حفاظت شده محیط زیست و ... مورد استفاده قرار 

می گیرند. این شرکت به 
منظور آماده به کار نگهداشتن 
هدف  با  و  حفاری  دستگاه های 
تعمیرات اساسی ) اورهال( دستگاه ها و 
تجهیزات، مجموعه ای را با عنوان مدیریت بازسازی 
و نوسازی در دستور کار قرار داده که این مدیریت سال 
گذشته در ۶۵ دکل حفاری خدمات سند بالست، رنگ آمیزی، 
سازندگی و جوشکاری و تعمیرات اساسی را ارائه کرده و در سال جاری نیز 
این فرایند با همکاری متخصصان داخلی و استفاده از توان پیمانکاران 

استمرار دارد. 

 شرکت ملی حفاری ایران، اولین تجربه حضور خود در پروژه های 
میدان محور را در دست انجام دارد. این عملیات چه مراحلی را پشت سر 

می گذارد؟
تجارب ارزنده شرکت ملی حفاری ایران در چهار دهه گذشته در میادین 
مختلف نفت و گاز کشور و تعامل  و تفاهم  با شرکت های بخش خصوصی 
فعال در عرصه صنعت نفت، بستر مناسبی را برای تحقق پروژه های 
میدان محور فراهم آورده است. از این رو براساس برنامه ریزی های انجام 
شده ۱۵ دستگاه حفاری در یک پروسه زمانی به کارگیری می شوند.همزمان 
با این همکاری ها، شرکت ملی حفاری با گروه گسترش انرژی پاسارگاد و 
زیر مجموعه آن خدمات مهندسی پژواک انرژی میدان های جفیر و سپهر، 
میدان نفتی باالرود با شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و با شرکت نفت 
و گاز پرشیا، حفر هشت حلقه در میدان رامین در بخش تأمین دکل و 
خدمات فنی تخصصی نیز در پروژه های پیش گفته مشارکت دارد و با سایر 
شرکت های بخش خصوصی نیز به صورت مشارکتی در اجرای پروژه های 
طرح میدان محور ۲۸ مخزن همکاری می کند. همچنین مراحل اجرایی 
دو پروژه میدان محور در میادین نفت شهر و گچساران با استقرار دکل 

حفاری شروع شده است.

 با توجه به تاکید و اولویت وزارت نفت 
در بخش میدان های مشترک، شرکت ملی 

حفاری ایران چه نقشی در حفاری این بخش ها دارد؟
با مرور عملکرد شرکت ملی حفاری ایران و حضور در میادین 
مشترک نفت و گاز، می توان به این نکته پی برد که این شرکت بخوبی 
توانسته مسؤولیت های محوله در این حوزه را به انجام برساند. حفر بیش 
از یکصد حلقه چاه در میادین مشترک آزادگان شمالی و جنوبی، یاران، 
یادآوران، نفت شهر، آذر و حفر و تکمیل حدود یکصد حلقه چاه گازی در 
میدان عظیم پارس جنوبی، گواهی بر این ادعاست. در حال حاضر این 

شرکت در میدان آزادگان جنوبی و نفت شهر فعال است و با توجه 
به توانمندی های موجود، آمادگی دارد برنامه های شرکت ملی 

نفت ایران را در تمامی میادین مشترک تحقق بخشد.

 با توجه به شرایط ایجاد شده ناشی از ویروس کرونا 
و با درنظرگرفتن گستره فعالیت این شرکت، چه 

تمهیداتی لحاظ شده که همز مان، حفظ سالمت 
کارکنان و متوقف نشدن فعالیت ها با هم انجام 

شود؟
شرکت ملی حفاری، تمام مساعی خود را 

روی محورهای توسعه ای و کیفیت 
بخشی به خدمات به موازات کمیت و 

کیفیت کار معطوف داشته و با 
اهتمام و پیگیری واحدهای 

مسؤول در اتخاذ راهکارهای 
بهداشتی و خود مراقبتی و 

فاصله گذاری اجتماعی و 
تامین ملزومات مورد 
نیاز، شرایط ایمن برای 
ایجاد  کار  استمرار 

کرده است. در همین 
مناطق عملیاتی  زمینه، 

شرکت بویژه دستگاه های 
حفاری و اردوگاه های پشتیبانی 

در زمینه ملزومات بهداشتی و 
تقویت تجهیزات پزشکی آنها، اقدام 

و کارگاه های عملیاتی، پشتیبانی تحت 
تست های غربالگری و گندزدایی با هدف 

اطمینان از سالمت عمومی کارکنان قرار گرفته و این روند بی وقفه ادامه 
دارد.  از سوی دیگر، نشست های مستمر کمیته مدیریت شرایط اضطراري 
و پیگیری اجرای دستورعمل ها و ابالغیه های ستاد ملی مبارزه با کرونا، 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهداشت و درمان 
صنعت نفت و تالش برای فرهنگ سازی در زمینه اقدام های پیشگیرانه و 
خود مراقبتی انجام شده که بازخورد موثری داشته است. غربالگري و پایش 
۳۰ هزار و ۴9۳ نفر در مبدأ اعزام کارکنان به دستگاه های حفاري و بیش 
از ۱۰ هزار نفر از کارکنان مأموریتی به موقعیت های عملیاتی و انجام مسـتمر 
غربالگري از نفرات در ورودي ساختمان هاي اداري، کارگاهی و همچنین 
کارکنان ثابت دسـتگاه حفاري از سوی پزشکان مقیم و تالش افسران 
ایمنی در موقعیت دستگاه ها در ارتباط با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و 
رعایت مسائل بهداشت فردی و عمومی، بخشی از اقدام های اجرایی در 
مباحث پیشگیری و مقابله با شیوع ویروس کروناست. تأمین 7۶۰ عدد 
وسایل حفاظتی بهداشتی برای گروه فوریت هاي پزشکی، تأمین و توزیع 
بیش از ۳۵۰ هزار عدد ماسک و ۱۶ هزار لیتر مواد ضدعفونی کننده دست 
و سطح، تعطیلی رستوران ها، اماکن فرهنگی، ورزشی، استخر، خوابگاه ها 
و مهمانسراها و گندزدایی روزانه وسایل حمل و نقل عمومی شرکت، محدود 
کردن جلسات، ایجاد مرکز معاینات طب کار و کارگروه واکنش سریع، از 

دیگر اقدام های پیشگیرانه و مقابله ای در این شرکت به شمار می آید.

 در بعد نیروی انسانی برای امسال چه برنامه ریزی دارید و با توجه به 
اینکه »مشعل«، نشریه کارکنان صنعت نفت است، چه نویدی به آنها 

می دهید؟
توجه به مسائل و مشکالت کارکنان با هدف ایجاد انگیزه و رضایتمندی 
آنان و همچنین افزایش بازده کار و بهره وری، در اولویت برنامه های شرکت 
است. از این رو پرداخت بموقع حقوق و مزایا، شایسته ساالری، جانشین 
پروری و ایجاد فرصت برای جوانان در تصدی پست های کلیدی مورد توجه 
قرار دارد. بار دیگر تاکید می کنم، شرکت ملی حفاری ایران با توجه به 
شیوع گسترده ویروس کرونا، همه مساعی خود را برای حفظ سالمت 
کارکنان، پرداخت بموقع حقوق و مزایا و کمک هزینه های معیشتی به کار 
بسته است، ضمن اینکه برنامه های شرکت در حوزه منابع انسانی، بر اساس 
دستورعمل های صادر شده از سوی شرکت ملی نفت ایران، برنامه ریزی 

می شود و به اجرا در می آید. 
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          هزار یورو 
صرفه جویی ارزی داشته 

است

تعمیر پیش از موعد یک حلقه چاه در 

سکوی نفتی ابوذر در آبهای خلیج فارس



پتروشیمی

مشعل تحریم ها در صنعت نفت و  یکی از زیرمجموعه های 
مهم آن یعنی پتروشیمی، مقوله جدیدی نیست و بخش 
قابل توجهی از تحریم ها از حدود ۱۳79به بعد تاکنون 
شروع شده و ادامه داشته است. تحریم هایی که از 
سال 9۱ ابعاد بیشتری به خود گرفتند و اگرچه این 
امیدواری وجود داشت که پس از امضای برجام و 
قطعنامه سازمان ملل متناسب با قول های داده 
شده ، بسیاری از این محدودیت ها برداشته 
شود، اما تحولی رخ نداد و در ادامه امریکا پس 
از خروج از برجام از مرداد سال 97 تصمیم به 
تحریم های جدیدی از جمله برای صنعت 
پتروشیمی ایران گرفت. حاال نزدیک به 
سه سال از شروع این تحریم ها می 
گذرد و آنچه در ظاهر و باطن صنعت 
ز  ا حکایت  گذرد  می  پتروشیمی 

بی حاصلی این نمایش یک طرفه دارد. 

حکایت تحریم های    بی اثر
صنعت پتروشیمي در میانه آنچه در فاصله چند ماه در 
نیمه اول سال 97 و بعد آبان 97 و تا امروز به عنوان 
بازگشت تحریم یا دور جدید تحریم ها از سوي امریکا 
اعمال شده، تغییرات چنداني نداشته و توانسته با 
همان تولید و صادرات و بازارهاي هدف قبلي به کار 
خود ادامه دهد و در عمل نشان دهد آنچه به 
عنوان تحریم صنعت پتروشیمي ایران از سوي 
آمریکا مطرح شده ادعایي پوچ بوده است. 
از  بعد  چندي  نفت  وزیر  زنگنه،  بیژن 
تحریم هاي پتروشیمي در گفت وگویي 
اظهار کرد: در ظاهر این مسئله بیشتر براي 
تبلیغات است و اینکه نشان دهند ایران 
را تحت فشار قرار مي دهند، در صورتي 
که این تحریم بر صنعت پتروشیمي 
ایران تأثیري نداشت. بهزاد محمدي، 
معاون وزیر و مدیرعامل شرکت 
ملي صنایع پتروشیمي هم در 
توضیحي اعالم کرد که صادرات 
محصوالت پتروشیمي ایران 
مانند حوزه نفت خام نیست 
نوع   ۳۵۰ حداقل  با  و 
محصول، صدها خریدار 
نقاط دنیا و  در ده ها 
ش  و فر ي  ها ه  شیو
ف  نعطا ا ت  و متفا
پذیري باالیي دارد. 
او در عین حال در 
ن  ا یر ا شیه  حا
سال  پالست 
م  عال ا  9 7
بود  کرده 

که کارگروهي را براي شیوه هاي مقابله با تحریم و مشکالت احتمالي 
تشکیل داده ایم. محمدي همان زمان آمارهایي از صنعت پتروشیمي 
و افتتاح هاي پیش رو اعالم کرد که حاکي از همین حال خوب بود و این 

گزارش ها تا امروز ادامه دارد.

پتروشیمی ضد ضربه است
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی این صنعت را تحریم پذیر ندانست 
و گفت: این صنعت تاب آوری باالیی دارد؛ به عبارتی صنعت پتروشیمی 
شرایط مختلفی در حمل و نقل زمینی و دریایی دارد و تنوع محصول و 
مشتری این صنعت را انعطاف پذیر می کند. در همین دورانی که تحریم 
های پتروشیمی به شکل اختصاصی از سوی امریکا اعمال شده است 
تعداد قابل توجهی از مجتمع های پتروشیمی جدید آماده و به چرخه 
تولید رسیده اند و برنامه ریزی برای طرهای جدیدی آغاز شده است. 
حجت االسالم دکتر حسن روحانی، رییس جمهوری  ۱۳ شهریور ماه 
97 در آیین افتتاح طرح های پتروشیمی در عسلویه گفت: »آغاز به کار 
این طرح ها نشان دهنده حرکت صحیح ما در مسیر تالش و ایثار است 
و ضمن ایجاد اشتغال و افزایش تولید نیاز داخل هم تامین خواهد شد. 
در صنعت پتروشیمی سرمایه گذاری میلیارد دالری انجام شده و 
امیدواریم سود میلیارد دالری نیز پیش روی ایران باشد. هر پروژه ای 
که امروز کلنگ زده شود، به معنای انقالبی گری و تالش برای عزت 
ایران و افتتاح پروژه به معنی تداوم تالش ملت به سمت توسعه است. 
در شرایطی که فشار و تحریم غیر قانونی وجود خواهد داشت، ما سه 
طرح مهم پتروشیمی افتتاح می کنیم، یعنی ملت ایران در برابر دشمن 
پیروز شده است. طرح های امروز در دوران تحریم آغاز شده است 
و در دورانی که دشمن به دنبال اجرای تحریم جدید است، افتتاح 
شده است و دشمن به دنبال قطع امید و تالش و حرکت ما و هدف 
آن جلوگیری از ایران عزت مند و مستقل است؛ این در حالی 
است که در دولت دوازدهم ۱۴ طرح بهره برداری شده و این 
روند تا پایان دولت نیز ادامه خواهد داشت. سیدعباس 
به  امور خارجه هم نسبت  وزارت  موسوی،سخنگوی 
تحریم های جدیدی که وزارت خزانه داری آمریکا از ۱7 

خردادماه علیه بخش پتروشیمی ایران و به خصوص بزرگ ترین 
هلدینگ پتروشیمی یعنی خلیج فارس اعمال کرده است، واکنش نشان 
داد و تحریم شرکت های پتروشیمی ایران از سوی آمریکا را محکوم 

کرد و آن را مصداق تروریسم اقتصادی دانست.

ادامه توسعه پتروشیمی با وجود تحریم و کرونا
اما یقینا آنچه به عنوان برنامه های توسعه ای و تولیدی و صادراتی در 
صنعت پتروشیمی طرح ریزی و اجرا و در ادامه افتتاح می شود خاری 
در چشم دشمنان است و این مقاومت در این حدود سه سال همچنان 
ادامه دارد. برنامه های پیش بینی و دنبال شده در این مدت در قالب 
جهش دوم و سوم و صنعت پتروشیمی همان نقطه اتکایی است که 
می توان برای مقاومت در مقابل دشمن به آن چنگ زد. برنامه ریزي 
کالن کشور براي صنعت راهبردي پتروشیمي، به سمتي است که قرار 
است رتبه نخست تولید خاورمیانه را کسب کند و این هدف گذاري با 
توجه به مسیر طي شده در سال هاي اخیر، دیگر دور از دسترس نیست، 

هر چند دست اندازي جهاني این هدف را درنظر داشته است.
اگرچه در ماه های اخیر شیوع و همه گیری ویروس کرونا در سراسر 
جهان برای صنایع مختلف و از جمله صنعت پتروشیمی محدودیتهایی 
را به همراه داشته است اما برنامه های توسعه و تولیدی و صادراتی این 
صنعت پیشرو همچنان ادامه دارد. چندی قبل بهزاد محمدی در 
نشستی اعالم کرد که ۲7 طرح باقیمانده از جهش دوم صنعت 
پتروشیمی تا پایان سال ۱۴۰۰ به بهره برداری می رسند و به این ترتیب  
ظرفیت صنعت از ۶۶ میلیون تن به ۱۰۰ میلیون تن خواهد رسید که 
براساس تعهد برنامه ششم توسعه کشور باید به این رقم می رسید. 
محمدی با اشاره به اینکه ویروس کرونا اقتصاد جهانی را تحت تأثیر 
قرار داده است، ادامه داد: براساس آمار صندوق بین المللی پول، نرخ 
رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ حدود ۳ درصد کاهش خواهد یافت. 
او با تاکید بر اینکه صادرات محصوالت پتروشیمی باوجود همه 
مشکالت در حال انجام است، افزود: تنها نوسان هایی در ابتدای سال 
99 ناشی از شیوع ویروس کرونا وجود داشت که به مرور شرایط پایدار 
امسال معامالت محصوالت  اردیبهشت ماه  به طوری که در  شد، 
پتروشیمی در بورس کاال نسبت به دوره زمانی پارسال ۱۱ درصد افزایش 
یافته است. وی با اشاره به اینکه پارسال ۲۳ میلیون تن محصول 
پتروشیمی به ارزش ۱۰ میلیار دالر صادر و ۸ میلیون تن در داخل کشور 
به ارزش ۵ میلیارد دالر مصرف شده است، افزود: مجموع درآمد صنعت 
پتروشیمی کشور در سال 9۸، ۱۵ میلیارد دالر بوده است. صنعت 
پتروشیمی سال گذشته بیش از تعهد خود به سامانه نیما عرضه داشت، 
به طوری که حدود ۸۵ درصد ارز صادراتی این صنعت به نیما واریز 
شد.معاون وزیر نفت درباره برنامه های توسعه ای صنعت پتروشیمی 
ادامه داد: با بهره برداری از ۲7 طرح در جهش دوم صنعت پتروشیمی 
تا پایان سال ۱۴۰۰، ظرفیت این صنعت از ۶۶ میلیون تن فعلی به ۱۰۰ 
میلیون تن افزایش خواهد یافت که نکته بسیار جالبی است. در برنامه 
ششم توسعه کشور تحقق افزایش ظرفیت ۱۰۰ میلیون تنی هدف گذاری 
شده که خوشبختانه در پایان سال ۱۴۰۰ هم زمان با اتمام برنامه ششم، 
این هدف به طور ۱۰۰ درصدی محقق خواهد شد.معاون وزیر نفت با اعالم 
اینکه درآمد صنعت پتروشیمی از ۱۵ میلیارد دالر کنونی به ۲۵ میلیارد 
۱۴۰۰ می رسد، گفت: سال 99 سال طالیی صنعت  دالر در سال 
پتروشیمی است و تا پایان امسال ۱۶ طرح پتروشیمی به بهره برداری 
می رسد که با توجه به تأثیر ویروس کرونا بر پیشرفت طرح ها، ممکن 
است شاهد اختالل در سرعت چهار طرح شویم، اما بی شک ۱۲ طرح 
امسال افتتاح می شود.اما یکی از موضوعات مهم که می توان بعد از 
حدود سه سال از شروع تحریمهای پتروشیمی مجددا یادآوری کرد 
برنامه های افتتاح و طرح های توسعه ای است. طبق اعالم صنعت 
پتروشیمی طرح های متانول کاوه، متانول بوشهر، متانول کیمیا پارس 
خاورمیانه، بیدبلند خلیج فارس، الفین ایالم، اوره و آمونیاک لردگان و 
مسجد سلیمان، پتروپاالیش کنگان، پلی اتیلن میاندوآب، پی وی سی 
هگمتانه، پتروکیمیای ابن سینا، پنتان و هگزان اکسیر حالل به طور 
قطع امسال به بهره برداری می رسند و طرح های متانول سبالن و 
پاالیش پارسیان سپهر و آرتا انرژی و پلی پروپیلن خمین، چهار طرحی 
هستند که ممکن است در سه ماهه سوم امسال آماده افتتاح نباشند 

و امیدواریم بهار سال آینده به بهره برداری برسند.
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سه سال از تحریم صنعت پتروشیمی ایران از سوی دولت امریکا گذشت

 

میلیون تنی هدف گذاری 
شده که خوشبختانه در 

پایان سال ۱۴۰۰ 
هم زمان با اتمام برنامه 
ششم، این هدف به طور 

۱۰۰ درصدی محقق 
خواهد شد

در برنامه ششم توسعه 
کشور تحقق افزایش 

ظرفیت
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 پیاده سازی  ارزیابی 360 درجه مدیران

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزي درباره اقدام های انجام شده در حوزه افزایش رضایت منابع انساني مي گوید: برنامه ریزي و انجام 
معاینات دوره اي برای همه کارکنان اعم از رسمي و غیررسمي، تدوین و پیاده سازي ارزیابي ۳۶۰ درجه مدیران و ارائه کارنامه عملکرد 

به افراد با هدف توسعه و بهبود موارد مورد اشاره، تدوین و پیاده سازي پروژه بهره برداري بیشینه از تسهیالت رفاهي، برنامه ریزي و 
توسعه مقوله تفویض اختیار در الیه ها و سطوح عملکردي شرکت، تدوین و اجراي پروژه انتخاب برترین ها در ماژول هاي مختلف 

در سطح شرکت، نظرسنجي از کارکنان با بخش بندي متفاوت به منظور تعریف اقدام های اصالحي مورد نیاز، تدوین، برنامه 
ریزي و اجراي ارزیابي عملکرد کارکنان قرارداد مدت موقت و ارائه نتایج به افراد و رؤساي مربوطه و تغییر روش ثبت تردد 

در سیستم حضور و غیاب از اثرانگشت به کارتخوان بدون تماس برای جلوگیري از انتشار ویروس کرونا از اهم موارد 
در حوزه منابع انساني بوده است. سمیعي درباره عملکرد این شرکت در زمینه مسؤولیت اجتماعي مي گوید: 

شرکت گاز استان مرکزي درمسیر هدف استراتژیک توسعه مسؤولیت هاي اجتماعي و قانوني، رویکرد 
گزارشگري اجتماعي را اتخاذ و جاري کرده که به همین منظور، ارائه گزارش های شفاف به ذي 

نفعان کلیدي و نهادهاي حاکمیتي در پاسخ به انتظارهای ایشان انجام مي شود. به این منظور، 
براي دومین سال متوالي در همایش مسؤولیت هاي اجتماعي وزارت نفت شرکت کرده 

و در سال گذشته موفق به دریافت لوح تقدیر از این همایش شده است. او درباره 
فعالیت هاي گاز استان مرکزي در زمینه خودکفایي ساخت اقالم و 

تجهیزات مي گوید: حمایت از تولیدکنندگان داخلي، استفاده از 
ظرفیت هاي بومي با رویکرد حمایت از ساخت داخل و 

رعایت  با  خارجي،  کاالهاي  خرید  ممنوعیت 
زیرساخت هاي قانوني و مقرراتي درون و برون 

سازماني، یکي از برنامه هاي اصلي شرکت 
در این باره است.

استان مرکزي، به عنوان یکي از قطب هاي صنعتي کشور، بویژه در تولید و 
تأمین تجهیزات گاز و نفت مطرح است. شرکت گاز استان مرکزي، ارتباطي ثمربخش با انجمن 

سازندگان نفت، گاز و پتروشیمي در سطح استان برقرار کرده و با برگزاري جلسات مستمر، سعي در بهره گیري حداکثري از 
ظرفیت هاي شرکت هاي مستعد داخلي دارد. این مجموعه با شناسایي اقالم خارجي پرمصرف در سطح شرکت و ارائه فهرستی 

کامل از این اقالم به سازندگان و انجمن و همچنین حمایت از طرح هاي پژوهشي، سعي کرده در مسیر رونق کسب و کارها 
و صنایع داخلي و استفاده از کاالي داخل گام بردارد. محمدرضا سمیعي، مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزي، دانش 

آموخته دانشگاه صنعت نفت در رشته مکانیک وسایلگازرساني است و کارشناسي ارشد مهندسي صنایع از 
دانشگاه آزاد اسالمي اراک دارد. در کارنامه مدیریتي این مدیر صنعت گاز، ریاست ناحیه گازرساني الیگودرز، 

امور قراردادهاي شرکت گاز استان مرکزي، ناحیه گازرساني شازند و معاونت بهره برداري شرکت گاز استان 
مرکزي به چشم مي خورد. او از سال 97 تاکنون سکان هدایت شرکت گاز استان مرکزي را در دست 

دارد.  مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزي با مرور بر وضعیت جغرافیایي، اقلیمي، جمعیتي و اهمیت 
استان در کشور مي گوید: استان مرکزي با مساحتي برابر ۲9۵۳۰ کیلومتر مربع، حدود ۱/۸۲ 

درصد از وسعت کل کشور، جمعیتي بالغ بر یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را در خود جاي داده 
است؛ استاني که در مرکز کشور واقع شده و همسایه استانهاي تهران، اصفهان، همدان، 

لرستان، قزوین و قم است. موقعیت ممتاز این استان در بهره مندي از صنایع 
مادر و واحدهاي متعدد تولیدي سبب شده این خطه جزو استان هاي 

پیشرو و فعال در اقتصاد کشور باشد و به عنوان قطب چهارم صنعت 
کشور مطرح شود. از این رو فضاي مناسبي براي توسعه، تولید 

و اشتغال در این استان فراهم شده که تأمین گاز 
صنایع استان مي تواند تأثیر بسزایي بر این 

امر داشته باشد.

  

بهره مندی 100 درصدی جمعیت شهری 
این مقام مسؤول با تشریح میزان نفوذ گاز در شهرها و روستاهاي استان مرکزي اظهار مي کند: این استان 

داراي ۳۴ شهر و ۱۴۱۸ روستاست که از این تعداد تمامي شهرها و تعداد 99۳ روستا از گاز طبیعي 
بهره مند شده اند. این میزان معادل ۱۰۰ درصد جمعیت شهري و 9۸/۵۶ درصد جمعیت روستایي 

استان است که با گازرساني به روستاهاي باقیمانده، امید است استان مرکزي در آینده اي 
نزدیک به عنوان استان سبز مطرح شود. سمیعي درباره میزان برخورداري این استان 

از نعمت گاز طبیعی میگوید: ۵۲۲ هزار و  ۴۵9 نفر از جمعیت خانگي، ۳۶ هزار و 
۴۳۳ مشترک تجاري و ۵ هزار و ۱۸۴واحد صنعتي جزء و عمده، تا پایان 

سال۱۳9۸ جزو مشترکان گاز استان مرکزي به شمار مي آیند. او درباره 
فعالیت هاي برجسته شرکت گاز استان مرکزي در سال گذشته مي گوید: کسب 

تقدیرنامه ۵ ستاره تعالي سازماني در سومین جایزه سرآمدي و بهبود 
مستمر شرکت ملي گاز ایران، کسب لوح و تندیس سطح یک رعایت 

حقوق مصرف کننده در سال هاي ۱۳97 و ۱۳9۸ و کسب لوح 
تقدیر دستگاه برتر در استان به لحاظ رعایت حقوق 

شهروندي از جمله دستاوردهاي شرکت در سال 
گذشته است.
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گاز استان مرکزي
 حامي سازندگان داخلي

 جذب حدود 15 هزار مشترک جدید گاز 

سمیعي با بیان اینکه شرکت گاز استان مرکزي درسال گذشته موفق به جذب ۱۴ هزار و ۴۲۸ مشترک 

شده است، مي گوید: شبکه گاز استان در حال حاضر ۱۰ هزار و ۵۸۲ کیلومتر شبکه و ۲9۲هزار 

و ۳۰۴ عدد انشعاب دارد، ضمن آنکه گاز طبیعي درسال گذشته به میزان ۵۰ هزار و 

97۶متر مکعب برساعت در ۲۵7 واحد صنعتي و تولیدي جایگزین شده است. 

افزون بر این مصرف گاز در سال ۱۳9۸ به مقدار ۵ درصد نسبت به سال قبل 

افزایش یافته و ۶ میلیارد و 7۲۱ میلیون مترمکعب در این استان 

مصرف شده است. او درباره برنامه ها براي گازرساني به شهرها 

و روستاهاي باقیمانده مي گوید: گازرساني به روستاهاي 

کوکسیگرد- کهنو سفلي- گوجه گل- جورقین و 

شولک از توابع شهرستان تفرش و گازرساني 

کندي-  شاهسون  روستاهاي  به 

زمان آباد- حقانیه و سماوک از 

توابع شهرستان ساوه از 

هستند. جمله برنامه هاي آتي 
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گفت و گوی با رئیس اچ اس ای شرکت ملی 
پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران 

سمیه راهپیما   صنعت نفت از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور، برنامه هایی را برای 
مقابله با این ویروس در دستور کار خود قرار داده و دستورعمل هایی در این زمینه تهیه و 
ابالغ کرده است که از آن جمله می توان به جمع آوری دستگاه های ساعت زنی با اثر انگشت، 
تعطیلی رستوران ها، باشگاه های ورزشی و دریافت نامه برگشت به کار از سوی طب صنعتی بعد از 
پشت سر گذاشتن بیماری کرونا و .... اشاره کرد. نظارت بر انجام این دستورعمل ها در چهار شرکت اصلی وزارت نفت به عهده مدیریت 
اچ اس ای آنهاست. از این رو برای آگاهی از روند اقدام های انجام شده از سوی اچ اس ای شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران، 

با سید محمد پورراکی، رئیس اچ اس ای و پدافند غیر عامل این شرکت به گفت وگو نشسته ایم که در ادامه می خوانید:

   اچ اس ای برای مقابله با ویروس کرونا چه وظیفه ای دارد؟
تاکید بر مدیریت پیشگیرانه کووید ۱9 در محیط های کاری و استمرار اقدام های 
پیشگیرانه با رویکرد فعاالنه و مدیریت چرخه زیستی ویروس با اجرای سه اصل خود 
مراقبتی، دگر مراقبتی و خود قرنطینگی در دستور کار اداره های اچ اس ای در تمامی 
شرکت ها/ مناطق/ طرح های شرکت ملی پاالیش و پخش قرار گرفته است. مهم ترین 
روش های اجرایی پیشگیرانه مرتبط با اصول مدیریت چرخه زیست ویروس که هم 
اکنون در کل مجموعه پاالیش و پخش با نظارت اچ اس ای در حال انجام و پیگیری 

هستند، عبارتند از:
- شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک بیولوژیک )که به عنوان مبنای روش اجرایی 

پیشگیرانه یاد می شود.(
- آموزش و فرهنگ سازی

- حذف یا کاهش احتمال مواجهه با ویروس کرونا
- کاهش سطح )شدت( مواجهه با ویروس کرونا

- تغییر رفتارهای غیر بهداشتی و جایگزینی آنها با رفتارهای صحیح بهداشتی
- ضد عفونی کردن سطوح و تجهیزات

امروزه با توجه به اهمیت حفظ و سالمت نیروی کار، نیاز به ابزارهای مدیریتی در 
دستیابی به روش های منسجم بهبود شرایط کار، در تمامی کشورها از جمله صنایع 
حیاتی نظیر صنعت نفت، بیش از پیش نمایان است. توجه به اصل شناسایی خطرات و 
ارزیابی ریسک در تمام فعالیت ها، وضعیت ها و زمان ها در صنعت و اجرای آن در دستور 
کار ادارات اچ اس ای شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی قرار دارد. با حضور 
ویروس کرونا در بیشتر مکان ها و در محیط های شغلی به طور خاص، شناسایی خطرات 
و ارزیابی ریسک آنها صورت گرفته و سپس، بر مبنای نتایج حاصل، اقدام های کنترلی 

پیش بینی و اجرا شده و چرخه بهبود مستمر در حال انجام است.

  با اعالم شیوع ویروس کرونا در کشور، تا کنون چه اقدام هایی از سوی اداره اچ 
اس ای صورت گرفته است؟

مشارکت و حضور فعال در برگزاری جلسات کمیته اضطراری سطح ۳ و کمیته های 
سالمت شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران، تهیه و ابالغ دستور عمل ها 
و راهنماهای مرتبط با پیشگیری و مقابله با ویروس جدید کرونا، تعیین گروه های 
حساس برای تسهیل در حضور و غیاب و کاهش حضور در محل کار، پیگیری، هماهنگی 
و مکاتبه با شرکت های تابعه با هدف بستر سازی و پیاده سازی ابالغیه های داخلی 
شرکت ملی پاالیش و پخش و ستاد مقابله با کرونا در وزارت نفت، از جمله اقدام های 
انجام شده در این زمینه است.  مشارکت با اداره کل اچ اس ای وزارت نفت برای تهیه و 
تدوین پیش نویس مالحظات بهداشتی در تعمیرات اساسی و همچنین تهیه و تدوین 
پیش نویس مالحظات بهداشتی در پیش راه اندازیPSSR و پیگیری دریافت 
گزارش های آماری روزانه در خصوص مبتالیان به کووید ۱9 )مشکوک، محتمل، قطعی( 
در شرکت های تابعه و ستاد و آخرین وضعیت درمانی آنها از دیگر گام های برداشته 
شده در مسیر مقابله با این ویروس است.  همچنین می توان از تهیه فرمت یکسان برای 
دریافت گزارشی از اقدام های پیشگیرانه و کنترلی بهداشتی، مدیریتی و فرهنگ سازی 
انجام شده و در حال انجام از سوی شرکت های تابعه و انجام پیگیری های الزم برای 
دریافت این گزارش ها به صورت هفتگی، تهیه چک لیست های روزانه در خصوص اقالم 
بهداشتی مصرفی با هدف پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا از سوی شرکت های تابعه 
و دریافت آن به صورت هفتگی و هماهنگی و پیگیری از شرکت های تابعه به منظور 
دریافت چالش ها و موانع موجود برای پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا و انجام 
پیگیری های الزم تا رفع موانع موجود نیز به عنوان اقدام های انجام شده در این زمینه 

اشاره کرد. 

 کمیته اضطراری سطح ۳ چه مصوباتی در زمینه مقابله و کاهش ویروس کرونا 
دارد؟ 

در روزهای نخست شیوع این ویروس در کشور، کمیته اضطرار سطح ۳ در شرکت ملی 
پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران تشکیل و مصوبه هایی برای آن در نظر گرفته 

شد؛ بررسی، رایزنی و برنامه ریزی به منظور بستر سازی برای اجرایی کردن طرح 

اچ اس ای



 دورکاری کارکنان ستادی طی جلسات کمیته های 
سالمت، منتفی شدن مأموریت های اداری بجز شرایط 
عملیاتی و اضطراری و تعطیلی همایش ها، کالس های 
آموزشی، اماکن ورزشی، استخرها و باشگاه های 
غذاخوری و مسابقات ورزشی داخلی تا اطالع ثانوی 

از جمله آنهاست. 

 آیا برای ایمن سازی ساختمان های ستادی،  
برنامه هایی در دستور کار قرار داده اید؟

بله، اقدام های خوبی در این زمینه انجام شده که از 
جمله آنها می توان به تهیه و توزیع محلول ضد عفونی 
کننده به همراه دستکش بین تمامی همکاران، تهیه 
و توزیع دستمال نانو بین همکاران برای نظافت میز 
کار ، ضد عفونی و گند زدایی سطوح در ساختمان های 
ستادی و آبدارخانه ها، انجام عملیاتی غربالگری تب 
سنجی در ورودی ساختمان های ستادی و محیط های 
کاری اشاره کرد.  مکاتبه با معاونت هماهنگی ودجا 
)وزارت دفاع( و سازمان غذا و دارو برای تهیه ماسک 
و سایر ملزوم ها خرید و نصب دیسپنسر)دستگاه 
محلول ضدعفونی کننده دست( مایع ضد عفونی 
کننده در آسانسورها و ساختمان های ستاد و خرید 
تجهیزات مورد نیاز برای ضد عفونی و گندزدایی 
محوطه ها و جداسازی محل قرارگیری کارکنان 
حراست از سایر کارکنان در ورودی های ساختمان های 
ستادی از دیگر کارهای انجام شده در زمینه مقابله با 
ویروس کروناست. برای افراد مشکوک به ویروس 
کرونا نیز بعد از انجام اقدام های الزم بر اساس شیوه 
نامه های موجود و به منظور ممانعت از حضور او در 
شرکت، طی نامه ای از سوی مرکز سالمت کار به 

حراست معرفی شدند.

 چه گام هایی از سوی اچ اس ای پاالیش و پخش 
برای مقابله با ویروس کرونا برداشته شده است؟

اطالع رسانی و فرهنگ سازی در زمینه اصول 
پیشگیری و مقابله با کووید ۱9 را پس از رایزنی و 
هماهنگی با واحدهای روابط عمومی و آموزش و 
تجهیز نیروی انسانی در دستور کار قرار داده ایم و در 
این مسیر اقدام های قابل مالحظه ای انجام شده است 

که عبارت است از: 
- تهیه، تدوین و ارسال موضوعات آموزشی از طریق 
اتوماسیون اداری برای تمامی کارکنان به صورت 

مستمر
- تهیه و نصب پیام های بهداشتی در تابلوهای اعالنات 

واحدها و اماکن
- آموزش چهره به چهره به نفرات آبدارچی و 

نظافتچی در محل انجام کار به طور مستمر
- تهیه و نصب دستورعمل شستن دست ها برای 
پیشگیری از انتقال بیماری های تنفسی و تعداد مجاز 

حضور افراد در سرویس های بهداشتی 
- انجام آموزش های چهره به چهره به کارکنان شاغل 
در آبدارخانه ها، آشپزخانه ها و رستوران ها و توزیع 
بروشورهای آموزشی بین آنها و ثبت سوابق آموزشی 

مربوط
 - پیگیری برگزاری دوره های آموزشی شرکت های 

تابعه برای کارکنان خدماتی و اماکن بهداشتی
 

  به منظور مقابله با ویروس کرونا در مناطق 
عملیاتی، چه خدماتی به کارکنان صنعت نفت ارائه 

شده است؟
اقدام های انجام شده در سطح شرکت های تابعه را 
می توان در سه دسته کلی تقسیم بندی کرد: 
اقدام های مدیریتی،  بهداشتی و آموزشی و فرهنگ 

سازی.
- اقدام های بهداشتی که عبارت است از:

- برگزاری جلسات سالمت به صورت مستمر و 
برنامه ریزی برای مقابله با ویروس کرونا و پایش 

مستمر پیشرفت برنامه ها
- تهیه و به روز رسانی Action plan اقدام های 

بهداشتی و پیگیری مستمر برنامه ها
ورودی  در  دما  سنجش  سنسورهای  نصب   -

محیط های کاری در برخی شرکت ها
- انجام عملیات غربالگری تب سنجی در محل های 

ورودی محیط های کاری
- تغییر سیستم های ثبت انگشت حضور و غیاب 

کارکنان به سیستم های کارت زنی
- ضد عفونی تمامی سرویس ها و خودروهای سبک 
و سنگین قبل از سوار شدن کارکنان )به صورت مرتب 

دو مرتبه در هر شیفت و نظارت بر حسن انجام آن(
- نظارت بر تمامی اقدام ها در خصوص پخت و پز در 
رستوران ها، شست و شو و ضد عفونی مستمر کف و 

دیوارهای رستوران )در پایان هر شیفت(
- نصب کاور نایلونی، نوارهای خطر و نشانه گذاری در 

محل تجمع و تردد و محیط های کاری با هدف رعایت 
فاصله حداقل ۱.۵ متر کارکنان از یکدیگر به منظور 

رعایت فاصله اجتماعی
- ضد عفونی تمامی اتاق ها، کانکس ها، ورودی های 

سایت و .... به صورت مستمر و روزانه
- الکترونیکی کردن حداکثر مکاتبات در سطح 

شرکت ها
- ضد عفونی اماکن عمومی به صورت روزانه

- بازدید از کمپ های پیمانکاران و اطمینان از رعایت 
مسائل بهداشتی در رابطه با ویروس کرونا

لیست های ضد عفونی  و تکمیل چک  تهیه   -
خودروهای سواری، چک لیست پایش بهداشتی 
رستوران و آبدارخانه و بازدید منظم از مکان های 

مذکور
- نیاز سنجی و تهیه دستکش یکبار مصرف، لباس 

یکبار مصرف، ماسک و توزیع مستمر بین کارکنان
- تهیه محلول ضد عفونی سطح و دست برای تحویل 

به خانواده های کارکنان
- اجرای دستورعمل بازگشت به کار وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی کشور
- شماره گذاری خودروها و صندلی های سرویس ایاب 

و ذهاب برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی
 - تهیه و تعیین محل های قرنطینه برای موارد 

مشکوک
- تهیه و تدوین سناریوی بیولوژیک کووید ۱9 و 

برگزاری مانور آن در سطح برخی پاالیشگاه ها
- ممنوعیت تجمعات در محیط های کاری برای 

پیشگیری از احتمال آلودگی
- کاهش افراد شرکت کننده در جلسات و حفظ 

فاصله ۱.۵ متری به منظور رعایت فاصله اجتماعی
- تشکیل »ستاد اجرایی پیشگیری و مقابله با ویروس 
کرونا« با هدف اجرایی کردن ابالغیه های »ستاد 
مرکزی پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا وزارت 
نفت« و صدور اطالعیه برای اطالع رسانی به کارکنان

- تشکیل جلسات اضطراری سالمت با حضور مدیران 
عامل و روسای عملیاتی و ستادی شرکت ها و روسای 
بهداشت و درمان صنعت نفت و اچ اس ای و 
تصمیم سازی در خصوص چگونگی پیشگیری از 

ویروس کرونا
- تغییر ساعت کاری کارکنان روزکار و گردشی کردن 

کار کارمندان

- برگزار نشدن نماز جماعت و مراسم مذهبی همچون 
زیارت عاشورا

- لغو تمامی مسابقات ورزشی، فرهنگی، اردوهای 
زیارتی و ...

 - حذف سیستم ثبت اثر انگشت
- اعطای مرخصی ارفاقی به بانوان، کارکنان دارای 

بیماری زمینه ای
و  آموزشی، سمینارها  تمامی دوره های  لغو   -

همایش ها
- لغو تمامی مأموریت های اداری غیر ضروری داخل 

و خارج از کشور
- لغو تمامی بازدیدها و جلسات غیر ضرروی در محل 

شرکت
- تعطیلی باشگاه ورزشی، سالن غذاخوری و استخر 

طرف قرارداد شرکت
- برنامه ریزی برای شیفت بندی و حضور حداقل 

نفرات در شرکت ها
- ممانعت از حضور کارکنان به صورت اضافه کاری

- ممانعت از ترددهای غیر ضروری در مجتمع ها و 
منازل سازمانی

- پرهیز از انجام مأموریت های غیر ضروری کارکنان 
عالئم  دارای  کارکنان  به  مرخصی  اعطای  و 

سرماخوردگی یا آنفلوآنزا
- همکاری با کارکنان در خصوص اخذ مرخصی های 
استحقاقی/ استعالجی و ... و کاهش ساعات حضور 

در شرکت
- الزام مدیران و مسؤوالن واحدها برای معرفی افراد 
دارای عالئم بیماری به بهداری شرکت به منظور 

معاینه
- حضور نیافتن افراد مشکوک و عالمت دار در شرکت 
و هماهنگی برای معاینه در مرکز سالمت کار قبل از 

ورود به شرکت
- لغو تمامی دوره های آموزشی با حضور استادان 
خارجی و اعمال محدودیت های شدید در انجام 

آموزش ها و تجمعات گروهی
- توقف فعالیت های عمرانی و پروژه های تمامی 
پیمانکاران و صدور دستور برای خارج کردن کارکنان 

پیمانکار از مناطق اقماری
- ممانعت از ورود کارکنان ساکن در استان های 
گیالن، مازندران، قم و شهرهای اصفهان، اراک و 

مشهد با شیوع باال به مناطق اقماری

- اسکان کارکنان بومی مناطق اقماری در کمپ های 
اقماری مسکونی شرکت به منظور کاهش ریسک 

انتقال
- اقدام های آموزشی و فرهنگ سازی عبارتند از:

- برگزاری مستمر TBM برای تمامی گروه ها و 
شیفت های کاری به صورت روزانه در تمامی واحدهای 
عملیاتی با حضور در واحدها، کانکس ها و اتاق های 

کار افراد
- آموزش چهره به چهره به آبدارچی ها و نظافتچی ها 
در محل انجام کار و نظارت بر فرایند ضد عفونی کردن 
اماکن از سوی کارشناسان بهداشت به صورت دوره 

ای.
- بازآموزی دوره های آموزشی برای کارکنان خدمات 
و سایر کارکنانی که به طور مستقیم با مواد غذایی و 
آشامیدنی سر و کار دارند. )کارکنان شاغل در 
رستوران ها، باشگاه های غذاخوری، آبدارخانه ها و 

کارگران نظافتچی( از سوی واحدهای بهداشت
- اطالع رسانی و آگاه سازی کارکنان در خصوص 
ویروس کرونا و نحوه مقابله با آن از طریق چاپ و 
توزیع بروشور، پمفلت و کتابچه های آموزشی در بین 
کارکنان و نصب بنر، استند و پوسترهای آموزشی در 

محیط های کاری
- تهیه فایل آموزشی، پوستر و بروشور در خصوص 
مقابله با ویروس کرونا و ارسال روزانه آن از طریق 

سیستم اتوماسیون اداری به کاربران 
- ارسال مطالب آموزشی، دستورعمل ها، روش های 
اجرایی و راهنماها با موضوع پیشگیری و مقابله با 
ویروس کرونا به پیمانکاران شاغل در شرکت ها و به 

کاربران اتوماسیون اداری
- استقرار ایستگاه های مشاوره با پاسخگویی به 
کارکنان در خصوص پیشگیری از ابتال به کووید ۱9 و 

هشدارها و عالئم ابتال از سوی کارکنان اچ اس ای
- برگزاری منظم و مستمر کالس های آموزشی درون 
واحدی برای تمامی واحدها با تاکید بر اصول 

پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا
- مشاوره در خصوص اطالع از موارد پیشگیرانه و 
چگونگی روند بیماری و درمان در بهداری و اختصاص 
شماره تلفن مستقیم برای پاسخگویی به تماس 

خانواده کارکنان
- ارسال روزانه پیام کوتاه به کارکنان شرکت ها با 
هدف ارتقای آگاهی آنها با هدف مقابله با ویروس 

کرونا

 در این مسیر با چه چالش هایی روبه رو هستید؟
متاسفانه برخی اوقات دسترسی به منابع تأمین 
ماسک، محلول های ضد عفونی کننده دست و 
بسترهای فناوری اطالعات برای تحقق دورکاری 
ضعیف است. از این رو گروه های دارای ریسک باال در 
شرایط شیوع کووید ۱9 برای ادامه فعالیت، نیاز به 
تعیین تکلیف دارند، ضمن آنکه فعالیت های روتین 
واحدهای بهداشت کار/ صنعتی با وجود ایجاد شرایط 
اضطراری جدید از قبیل ثبت مواجه ها و شاخص های 
بهداشت در سامانه ثبت عملکرد بهداشت تحت 

شعاع قرار گرفته اند. 

 سخن آخر.
با توجه به شیوع ویروس کرونا، بخش اعظمی از 
آموزش ها تا بر طرف شدن این بیماری، به کنترل این 
موضوع اختصاص خواهد یافت؛ اما در کنار آن، به 
سمت برگزاری دوره های آموزشی به صورت آنالین 
حرکت خواهیم کرد و برگزاری دوره های آموزشی 
فرماندهی صحنه با مشارکت وزارت نفت و پیگیری 
انجام نیاز سنجی آموزشی مبتنی بر گپ شایستگی 
و PS سازمانی را برای امسال در برنامه داریم.  
همچنین در خصوص ایجاد بستر سیستم یکپارچه 
مکانیزه در زمینه رصد و ارزیابی آموزش های اچ اس 
ای و پدافند غیر عامل، با توجه به تغییر ساختار بخش 
وسیعی از شرکت های تابعه از دولتی به خصوصی، 
نقش حاکمیتی این امور در قبال حمایت از تمامی 
شرکت های دولتی و خصوصی را پیگیری می کنیم.  
تدوین و تهیه بانک اطالعاتی یکپارچه مدرسان اچ 
اس ای و پدافند غیر عامل و اقدام و همکاری در پیاده 
سازی نظام استمرار PSM با مدیریت ایمنی فرایند 
مبتنی بر استاندارد CCPS را نیز امسال دنبال 
خواهیم کرد.  از دیگر برنامه های سال جاری می توان 
به نظارت بیش از پیش آموزش های قبل از انجام 
تعمیرات اساسی و برگزاری جلسات توجیهی و 
مشارکتی با همکاران شرکت های تابعه مبنی بر انجام 
آموزش های اثر بخشی با بازدهی کاهش نرخ حوادث 
حین تعمیرات اساسی و به طور کل فرایند ساخت، 
تولید، انتقال و پخش فراورده های نفتی ایران اشاره 

کرد.
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ونا را در سطح شرکت های  اقدامات مقابله با کر

تابعه   می توان در سه دسته کلی  اقدامات 

مدیریتی، اقدامات بهداشتی و  اقدامات 

ی آموزشی و فرهنگ ساز

 تقسیم بندی کرد
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    شرکت 
بین المللی حفاری  
کوبش 
لوله های 
رزوه دار برای 
نخستین بار در 
ایران

مدیرعامل شرکت بین المللی حفاری از رانش لوله های رزوه دار )Threaded( 26 اینچی از 
طریق کوبش درمیدان ایالم برای نخستین بار در ایران خبر داد. حمیدرضا ثقفی گفت: برای 
نخستین بار درسکوی ایالم - یک، از لوله های رزوه ای برای ایجاد لوله های هادی استفاده شده 

وشرکت بین المللی حفاری به روش کوبشی، این عملیات را در پروژه سیری اجرا کرده است.
وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و لزوم تسریع در عملیات اجرایی و ازآنجا که تاکنون 
تجربه کوبش لوله های رزوه دار درصنعت نفت ایران وجود نداشته، تیمی ازبلندپایه ترین 
کارشناسان فنی دربخش مهندسی شرکت نفت فالت قاره ایران، به همراه کارشناسان ارشد 
فنی ومهندسی شرکت DCIدرنشست های فشرده ومتعدد امکان سنجی وبررسی 
ریسک  های احتمالی، همچنین تبعات اجرایی این روش و فناوری های جدید را مورد بحث 
و تبادل نظر قرار دادند. مدیرعامل شرکت بین المللی حفاری اظهارکرد: بادرنظر گرفتن نقطه 
نظر های مجری طرح، لحاظ کردن دیدگاه کارشناسان کارفرمادرباره نحوه رانش این نوع 
خاص لوله ، بررسی مخاطرات پیش رو، همچنین درنظر گرفتن ریسک های مربوط 
درنشست های هماهنگی بین کارفرما و پیمانکار و قبول مسؤولیت ناشی ازآن ازسوی پیمانکار، 

با کوبش لوله های رزوه دار از سوی کارفرما موافقت شد. ثقفی تصریح کرد: درگام بعدی با 
توجه به موافقت کارفرما با استفاده از لوله های رزوه دار، درباره محاسبات و مدارک مهندسی 
مربوط به رانش لوله های یادشده، همچنین میزان عمق نفوذ لوله های هادی براساس اطالعات 
ژئو تکنیک موجود بستردریاازسوی کارشناسان دوگروه کارفرما و پیمانکار، بحث و تبادل نظر 
فنی شد. وی افزود: درنهایت، با توجه به محدودیت زمانی وبا برگزاری نشست های فشرده 
حضوری، گروه مهندسی پیمانکار باانجام اصالحات،  توانست تأییدیه مدارک و محاسبات 
مهندسی را از کارفرما دریافت کند. مدیرعامل شرکت بین المللی حفاری با بیان اینکه به 
موازات فازمهندسی، ضروری بود که نحوه رانش وکوبش لوله های هادی ازسوی پیمانکار ارائه 
وازطریق کافرما تأیید شود، تصریح کرد: این مرحله از کار نیز با موفقیت انجام شد. ثقفی در 
ادامه به تشریح ابزارهای مورد استفاده دراین عملیات پرداخت و اظهار کرد: افزون بر لزوم 
تأییدیه های اجرایی فنی، سه معیار مهم دیگر شامل شناورعملیاتی با قابلیت مانورمؤثر، چکش 
مورد استفاده برای کوبش لوله های هادی وجرثقیل برای بلندکردن لوله ها و چکش بود که 

بایدازسوی پیمانکاربه کارفرما اعالم وتاییدیه آن از سوی وی ارائه می شد.

تأمین شناور عملیاتی متناسب با قدرت مانور باال
مدیرعامل شرکت بین المللی حفاری همچنین گفت: به منظور صرفه جویی و تسریع در عملیات 
اجرایی ضروری بود که پیمانکار ازشناورعملیاتی جداگانه ای باقدرت مانورباال برای عملیات رانش 
DSV- استفاده کند، به همین منظورشناور Debris Removal لوله های هادی و عملیات
RYAN با قابلیت مانور عالی، شرایط مناسب Accommodation و فضای مناسب عرشه، به 
لحاظ عملیات اجرایی در دریا از سوی پیمانکار به کارفرما معرفی شد. وی ادامه داد: این شناور پس 
 SEA( ازبازدید کارشناسی گروه کارفرما و بررسی مدارک فنی مربوطه، همچنین انجام آزمایش ها
TRIAL( تأیید شد. ثقفی افزود: شناورهایی که تاکنون به  صورت رایج در پروژه های مشابه مورد 
استفاده قرارمی گرفتند، بارج های جرثقیل دار هشت لنگره یا شش لنگره بوده اندکه باوجودهزینه 
باالتر، به لحاظ لنگراندازی و لنگربرداری، افزون بر نیاز به شناو AHT، فرایند نهایی پروژه را با صرف 
زمان طوالنی تری انجام می دادند. وی گفت: با توجه به شرایط نامساعد فصل دریا، خرابی و استفاده 
حداکثری از شرایط دریا، ازطرفی به منظور باال بردن قدرت مانورشناور، باوجود هزینه باالتر، پیمانکار 

استفاده از شناور DP )Dynamic Position( را به کارفرما پیشنهاد کرد که تأیید شد.

   شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب    

   شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبیثبت حد نصاب تازه در زمان حفاری چاه میدان منصوری
بومی سازی قطعات اصلی 2 دستگاه پمپ 

گالیکول
مدیرعامل شرکت بهره برداری زاگرس جنوبی از تعمیر و بومی سازی 
قطعات اصلی دو دستگاه پمپ تزریق گالیکول دراین شرکت با15میلیارد 
صرفه جویی حاصل از این عملیات خبر داد. حمید ایزدی بااشاره به دو 
دستگاه پمپ تزریق گالیکول پاالیشگاه گاز فراشبند در منطقه عملیاتی 
آغار و داالن گفت: این پمپ ها به دلیل خرابی وفرسودگی برخی قطعات 
ازچرخه تولید خارج شده بودندوپس از بومی  سازی، بازسازی وتعمیرازسوی 
کارشناسان شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی وبخش 
خصوصی، مورد استفاده قرارگرفته اند. وی با اشاره به نقش مهم و حیاتی 
این تجهیز در تداوم تولید گاز افزود: این پمپ ها، تزریق وگردش گالیکول 
را به منظور رطوبت  گیری و نم  زدایی از گاز پاالیشگاه گاز فراشبند انجام 
می دهند. مدیرعامل شرکت بهره برداری زاگرس جنوبی اظهار کرد: دمونتاژ، 
ساخت، بازسازی، تعمیرات اساسی وآزمون همه قطعات مهم مانند میل 
 لنگ، شاتون ها، کراس هد، گژن پیچ ها و بوش، یاتاقان ها، همچنین برخی 
موارد اصالحی وطراحی مانند سیستم چرخش روغن، تعمیر و بازسازی 
کیسینگ و باالنس و مونتاژمجموعه، ازجمله اقدام های تعمیری انجام شده 
روی یکی از پمپ هاست. ایزدی گفت: تعمیرات پمپ دوم نیزشامل 
بازسازی، تعمیر قطعات، باالنس، هم محورسازی و مونتاژ قطعات است که 

با موفقیت انجام شد.
بررسی راهبردهای بهینه سازی مصرف انرژی

راهبردهای بهینه سازی مصرف انرژی با هدف پایش وضعیت مصرف انرژی، 
بررسی پروژه های درحال اجرا و چشم انداز آینده مصرف انرژی درشرکت 
بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، در نشست کمیته راهبردی مدیریت 
انرژی این شرکت بررسی شد. دراین نشست حمید ایزدی، مدیرعامل 
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی برضرورت مدیریت مصرف 
انرژی تاکید و تصریح کرد: باید با برنامه ریزی مدون و اجرای پروژه های 
مستمر، اقدام های اجرایی برای کاهش مصرف انرژی انجام شود. استقرار 
سامانه استاندارد مدیریت انرژی، راه اندازی آزمایشگاه مدیریت انرژی، 
راه اندازی سیستم مانیتورینگ کنتورهای هوشمند انرژی، استفاده بهینه 
از بازیافت آب، راه اندازی سیستم کنترل و مانیتورینگ هوشمند موتورخانه 
درساختمان مرکزی ستاد، همچنین استفاده ازانرژی های تجدید پذیر، 
اصالح سیستم های روشنایی، نصب پنجره های دوجداره، ترویج 
فعالیت  های آموزشی و راه اندازی سایت اطالع رسانی مدیریت انرژی با هدف 
فرهنگ سازی و...ازجمله اقدام هایی است که شرکت بهره برداری نفت و گاز 
زاگرس جنوبی درحوزه بهینه سازی مصرف انرژی انجام داده است. استقرار 
و تغییر ویرایش سامانه استاندارد مدیریت انرژی ایزو 50001 درستاد وهمه 
مناطق عملیاتی، نصب پنجره های دوجداره، بهینه  سازی و کاهش گازهای 
ارسالی به مشعل و استفاده بهینه از انرژی آنها، همچنین مشاوره 
امکان سنجی استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در مناطق عملیاتی، مشاوره 
امکان سنجی نصب درایو روی الکتروموتورهای بارز درمناطق عملیاتی نیز 
ازجمله برنامه های دردست اقدام شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس 

جنوبی در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی است.
قدردانی به پاس عمل به مسؤولیت های اجتماعی

اداره کل حفاظت محیط  زیست استان فارس به پاس عمل به 
اقدام های پیشگیرانه وصیانت  انجام  اجتماعی،  مسؤولیت های 
ازمحیط زیست با اهدای لوح سپاس از شرکت بهره برداری نفت و گاز 
زاگرس جنوبی قدردانی کرد. این اداره کل، همچنین به پاس ارائه برخی 
خدمات ازجمله توزیع اقالم بهداشتی میان 300 نفرازمحیط بانان استان 
فارس باهدف پیشگیری از ابتالی آنها به بیماری کروناازشرکت بهره برداری 

نفت و گاز زاگرس جنوبی تجلیل کرده است.
ازابتدای همه گیری ویروس کرونا در سطح کشور، شرکت بهره برداری نفت 
وگاز زاگرس جنوبی درسه مرحله حدود چهارهزارعدد ماسک، مایع 
ضدعفونی کننده و دستکش برای توزیع میان 300 نفر ازمحیط بانان در 

اختیار سازمان محیط زیست استان فارس قرار داده است.

با پایان یافتن پیش از موعد عملیات حفاری چاه شماره119منصوری، یک 
حد نصاب تازه در زمان حفاری چاه های مناطق نفت خیز جنوب در میدان 
منصوری ثبت شد. صادق فتح اللهی، مدیر امور فنی این شرکت با بیان اینکه 
عملیات حفاری این چاه در هفته سوم تیرماه امسال در مدت زمان 47 روز 
به پایان رسید، افزود: این زمان 20 روز زودتر از برنامه پیش بینی شده است 
و رکوردی جدید در زمان حفاری چاه های مناطق نفت خیز جنوب به شمار 
می آید. وی با اشاره به اینکه این دستاورد در قالب الگوی جدید قراردادی 
مناطق نفت خیز جنوب در طرح نگهداشت و افزایش تولید )28 مخزن(

حاصل شده است، اظهار کرد: مقارن با این رویداد، عملیات حفاری چاه 
شماره 12 نرگسی نیز پس از108روز به پایان رسید که این مهم نشان دهنده  
پیشی گرفتن یک هفته ای از برنامه حفاری این چاه است. فتح اللهی 
یادآورشد: توسعه میدان منصوری، درحوزه عملیاتی شرکت بهره برداری 
نفت و گازکارون با هدف حفاری 14حلقه چاه جدید و تعمیر هفت حلقه 
چاه موجود از سوی شرکت اویک و طرح توسعه میدان نرگسی نیز در حوزه 

عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران، با هدف حفاری چهارحلقه 
چاه از سوی شرکت حفاری انرژی دانا در دست اجراست. مدیرامورفنی 
شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب افزود: تاکنون حفاری هفت حلقه چاه 
در بسته های منصوری، رامشیر، نرگسی و کبود پایان یافته و 9حلقه چاه 
دیگر نیز در مراحل مختلف حفاری قراردارند. فتح اللهی تاکید کرد: تجارب 
به دست آمده درجریان اجرای الگوی جدید قرار دادهای EPD، اطالعات 
به دست آمده ازحفاری های اخیر در حوزه عملیات طرح 28 مخزن و تقویت 
گروه های مهندسی دربخش پیمانکاری، سبب سرعت یافتن اجرای این 

طرح خواهد شد.
ضرورت بازطراحی نقشه راه اچ اس  ای در صنعت نفت

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب بر لزوم بازطراحی نقشه راه 
اچ اس ای با توجه به اپیدمی ویروس کرونا در صنعت پرریسک نفت تاکید 
کرد. احمد محمدی در پنجمین نشست شورای مرکزی سالمت، ایمنی و 
محیط زیست )سالم( با بیان اینکه فعالیت درصنعت نفت کاری پرریسک 

است، گفت: درمناطق عملیاتی، باتوجه به وجود سیاالت هیدرو کربوری 
قابل اشتعال و انفجار، فشار باال و شرایط تأسیسات، همواره امکان بروز 
 حوادث وجود دارد؛ از این رو با شناسایی امکانات و همه  ظرفیت های موجود، 
بویژه در شرایط کنونی که کرونا نیز شیوع گسترده ای پیدا کرده، الزم است 
نقشه راهی مشخص برای افزایش سطح توانمندی در حوزه اچ اس ای ترسیم 
شود. وی با اشاره به اهمیت غربالگری وپیشگیری درمقابله با ویروس کرونا 
افزود: به منظورپیشگیری از شیوع بیشتراین بیماری وکنترل تعداد مبتالیان، 
رعایت دستورعمل های وزارت نفت وستادملی کروناباید برای همه کارکنان 
الزامی وبا فرهنگ سازی وتشدیدسختگیری ها برای جدی تر گرفتن این 
بیماری از سوی کارکنان، تالش شود. عضو شورای سالم وزارت نفت اظهار 
کرد: حدود 70 درصد نیروهای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب را 
کارکنان غیررسمی تشکیل می دهند که عمدتا درمناطق عملیاتی فعالیت 
می کنند، از این رو ضرورت دارد درباره حمایت درمانی ازآنها درشرایط 

اپیدمی ویروس کرونا، راهکاری قابل اجرا اندیشیده شود.

   منطقه 5 عملیات انتقال گاز
288کیلومتر پیگرانی هوشمند درخط سوم سراسری انتقال گاز 

پیگرانی هوشمند خط لوله سوم سراسری 
انتقال گاز به طول 288کیلومتر در 6مرحله و 
درمجموع به طول هزار و 440 کیلومتر در 
مقاطع کنگان – فراشبند و فراشبند – نورآباد 
انجام شد. پیمان خضرایی، سرپرست منطقه 5 
عملیات انتقال گاز گفت: این عملیات با هدف 
افزایش ایمنی، پایداری و ضریب قابلیت 
اطمینان انتقال گاز در خط سوم سراسری، با 
هماهنگی میان ستاد و مناطق عملیاتی انتقال 

گاز انجام شده است.
وی افزود: براساس دستورعمل های کنونی، 
سامانه مدیریت های دارایی های فیزیکی 
درشرکت انتقال گاز، عملیات پیگرانی هوشمند 
خط سوم سراسری را شناسایی کرده و پایش 
وضع خطوط سراسری و تدوین برنامه های 

تعمیر ونگهداری کوتاه مدت و بلندمدت، با 
هدف بهینه سازی هزینه و کاهش ریسک 
ایمنی انجام داده است. سرپرست منطقه 5 
عملیات انتقال گاز تصریح کرد: این عملیات با 
تالش کارکنان و هماهنگی واحد معاونت 
عملیات خطوط لوله منطقه، واحد IOC و 
نظارت مستمر واحد اچ اس ای، در نهایت دقت 
و رعایت کامل نکات ایمنی و شیوه نامه های 
بهداشتی وفاصله گذاری اجتماعی، درحوزه 
استحفاظی مرکز بهره برداری خطوط لوله 

فراشبند و نورآباد انجام شده است.
به گفته خضرایی، بخش نخست عملیات در 
محدوده کنگان – فراشبند، به صورت مشترک 
با همکاری منطقه 10 عملیات انتقال گاز انجام 

شد.
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اداره حفاری شرکت نفت فالت قاره ایران، با هدف 
بهره مندی از فناوری های نو موفق شد برای نخستین بار، 
در یکی از چاه های میدان درود، با استفاده از مواد جدیدی 
 )LPM )Loss Preventive Material( به نام
باجلوگیری از هرزروی گل روغنی، بدون آسیب رساندن 
به سنگ مخزن، به میزان یک میلیون و 900 هزار یورو 
در این بخش صرفه جویی کند. نادر خطیبی، رئیس 

مهندسی حفاری شرکت نفت فالت قاره با بیان اینکه براساس برنامه 
قراربود دکل خشکی 42 فتح باهدف تعویض رشته تکمیلی روی چاه 
KG-4 میدان درود مستقر شودوعملیات WORK OVER را انجام 
دهد، اظهار کرد: مچاله  شدن لوله جداری چاه درعمق هزار و  777متری، 
مچاله شدن لوله جداری7اینچ درادامه عملیات و دسترسی نداشتن به 
بخش مخزنی، موجب شد برنامه چاه باهماهنگی مهندسی نفت برای 
حفاری مجدد تغییر کند. وی افزود: در اجرای برنامه حفاری مجدد، با 
نصب »ویپ استاک« و باز کردن پنجره درعمق سه هزار و 350 متری، 
چاه تاعمق نهایی سه هزار و 514متری، درمخزن »یاماما« حفاری وپس 
از نصب آستری 5اینچ و باال آوردن آن برای پوشاندن محل مچاله شده، 
مانع از دست رفتن چاه شد. رئیس مهندسی حفاری شرکت نفت فالت 

قاره ایران اظهار کرد: در میدان درود که حدود 60سال از 
توسعه و تولید آن می گذرد، به دلیل افت فشار 
شدیدمخزن یاماما، فشار هایدرواستاتیک گل حفاری 
اختالف زیادی با فشارمخزن دارد، به طوری که دراین چاه 
باوجوداستفاده از گل گرانقیمت روغنی که سبک ترین 
گل دردسترس است، اضافه فشاری به میزان هزار و 100 
پام، از ستون گل حفاری به سنگ مخزن اعمال و هرزروی 
شدید گل پیش بینی می شد، بنابراین برای جلوگیری از این مشکل برای 
نخستین بار از مواد جدید LPM که با دیواره سازی و قطع ارتباط حفره 
چاه باسنگ مخزن، ازهرزروی گل روغنی جلوگیری می کند و هیچگونه 
آسیبی به سنگ مخزن نمی رساند، استفاده شد. خطیبی تصریح کرد: با 
استفاده از این مواد درون گل روغنی، هرزروی به کمترین میزان ممکن 
رسید و در صورتی که از روش مرسوم برای حفاری استفاده می شد، افزون 
بر اینکه زمان های زیادی برای تأمین گل )یا کنترل هرزروی( از دست 
می رفت، برای جلوگیری از آسیب به سنگ مخزن باید هرزروی سنگین 

گل روغنی را تحمل می کردیم.
به گفته وی، هزینه گل روغنی اضافی مورد نیازکه تأمین آن نیز بسیار 

دشواربود، بالغ بر یک میلیون و 900 هزار یورو هزینه دربرداشت.

    شرکت نفت فالت قاره ایران  
صرفه جویی 2 میلیون یورویی با بهره گیری از فناوری های نوین

تعمیرات اساسی ردیف 3 نفت و گاز منطقه 
نفتی دارخوین و توپک رانی خطوط لوله 
جریانی اصلی میدان آزادگان جنوبی، با 
توجه به سیاست های کلی و الزام های نظام 
مدیریت دارایی های فیزیکی، همچنین 
استمرار تولید و حفاظت از محیط زیست 
انجام شد. شهرام اردیان، سرپرست 

مدیریت عملیات تولید شرکت بهره برداری نفت و گاز 
اروندان با بیان اینکه ردیف 3نفت و گاز منطقه نفتی 
دارخوین پس از دریافت مجوزهای الزم، ازمدارتولید خارج 
شد، تصریح کرد: با انجام کامل و موفقیت آمیز تعمیرات 
اساسی، تجهیزات یادشده دوباره در مدار تولید قرار گرفت.

وی افزود: این عملیات باتالش مجدانه بخش عملیات و با 
رعایت کامل دستورعمل های بهداشتی ابالغی، با بیش 

از30هزارنفر-ساعت کار انجام شده است.
به گفته سرپرست مدیریت عملیات تولید شرکت 
بهره بردرای نفت و گاز اروندان، اجرای تعمیرات اساسی 
ردیف 2 نفت و گاز واحد بهره برداری دارخوین نیز در دستور 

کار قرار گرفته است.
اردیان، سرویس وکالیبراسیون تجهیزات 
شامل همه شیرهای کنترلی و دستی، 
ایمنی،  ابزار دقیق، شیرهای  ادوات 
همچنین تعویض تیوپ های کوره نفت، 
ترمیم نقاط آسیب دیده مخازن نمک زدایی 
مهم ترین  را  و شست وشوی ظروف 
فعالیت ها در فرایند این تعمیرات اساسی برشمرد. وی 
گفت: به منظور کاهش خوردگی خطوط اصلی انتقال 
جریانی نفت و همچنین جلوگیری ازحوادث ناگهانی 
وحفاظت ازمحیط زیست، توپک رانی خطوط انتقال 

جریانی در منطقه آزادگان جنوبی نیز انجام شده است.
اردیان تصریح کرد: این عملیات روی خطوط انتقال نفت 
خام 2 و 24 اینچ آزادگان جنوبی به واحد بهره برداری غرب 
کارون و خطوط انتقال نفت خام 10 و 12 اینچ کالسترهای 
جنوبی وشمالی میدان آزادگان جنوبی به واحد بهره برداری 
غرب کارون، درمسیری به طول تقریبی140کیلو متر انجام 

شده است.

    شرکت بهره برداری نفت و گاز اروندان
تعمیرات اساسی ردیف 3نفت و گاز تاسیسات دارخوین

نفتی خارک، طرح  پایانه  اچ اس ای 
توانمندسازی افسران اچ اس ای شرکت های 
پیمانکاری فعال درپروژه ها وطرح های 
اجرایی شرکت پایانه های نفتی ایران را 

اجرایی کرد.
سیدمحمدجواد موسوی، رئیس پایانه نفتی 
خارک با بیان اینکه سازمان ها تحت 

تأثیرعواملی مانند افزایش رقابت های جهانی، دگرگونی های 
ناگهانی، نیاز دنیابه کیفیت، خدمات پس ازفروش و وجود 
منابع محدود قرار دارند، اظهار کرد: تجربه نشان داده است 
اگر سازمانی بخواهد درعرصه رقابت پیشتاز باشد، باید از 
نیروی انسانی متخصص، خالق وباانگیزه باال برخوردار باشد. 
وی با اشاره به اینکه منابع انسانی، ثروت واقعی یک سازمان 
را تشکیل می دهند، افزود: بین سرمایه انسانی و بهره وری 
در سازمان ها، رابطه  ای مستقیم وجود دارد و استفاده از 
توانایی های باالی منابع انسانی برای هر سازمانی، مزیتی 
بزرگ به شمار می رود.  موسوی تصریح کرد: در بهره وری 
فردی، سازمان از مجموعه استعدادها و توانایی های باالی 

فرد به منظور پیشرفت سازمان استفاده 
می کند و به فعل در آمدن نیروهای بالقوه 
و استعدادهای شگرف برای سازندگی، 
سبب پیشرفت فرد و همسویی با سازمان 
خواهد شد. رئیس پایانه نفتی خارک 
تصریح کرد: با تأکید مدیرعامل شرکت 
پایانه های نفتی ایران درباره ضرورت توجه 
و اهتمام جدی به آموزش موضوع های اچ اس ای در حوزه 
عملکردی پیمانکاران فعال در پروژه ها و طرح های اجرایی 
این شرکت، اچ اس ای پایانه نفتی خارک درگام نخست 
شامل  آموزشی  بسته های  وارائه  آموزش  ضمن 
دستورعمل ها و راهنماهای اچ اس ای، در گام بعدی از 
افسران اچ اس ای شرکت های پیمانکاری آزمون کتبی 
می گیرد. رئیس پایانه نفتی خارک تأکید کرد: توانمندسازی 
نیروی انسانی حوزه عملکردی پیمانکاری با توجه به اینکه 
بخش عظیمی از صنعت نفت را به خود اختصاص داده اند، 
می تواند نقشی بسزا درتحقق اهداف سازمانی شرکت داشته 

و عاملی مؤثر برای ارتقای بهره وری سازمانی باشد.

     شرکت پایانه های نفتی ایران 
اجرای طرح توانمندسازی افسران اچ اس ای 
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شرکت گازاستان یزد و سازمان نظام مهندسی 
ساختمان، به منظورتبادل تخصص و تجربه های 
موجود و استفاده از منابع و ظرفیت های 

بین بخشی، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
علی اکبر میدانشاهی، مدیرعامل شرکت گاز 
استان یزد، امضای این تفاهمنامه را همسو با 
ساماندهی و ارتقای فرایند طراحی، اجرا و نظارت 

بر لوله کشی انواع متقاضیان عمده و توسعه همکاری های 
فی مابین خواند و افزود: برپایه این تفاهمنامه، همه مسؤولیت های 
حقیقی و حقوقی مربوط به برآوردمصرف، طراحی، نظارت و 
اجرای لوله کشی گاز، به سازمان نظام مهندسی ساختمان 
واگذارشده وبه تأیید اداره کل راه وشهرسازی و معاونت هماهنگی 

امور عمرانی استانداری یزد نیز رسیده است.
وی گفت: تفاهمنامه اخیر، باهدف برون سپاری بخشی از 
فعالیت های شرکت گازاستان یزد و به منظوربهره برداری وتبادل 
تجربیات بین کارشناسان شرکت گاز وسازمان نظام مهندسی 
ساختمان است. این همکاری مشترک، کاهش هزینه ها، افزایش 

کیفیت و شتاب در روند ارائه خدمات را در پی خواهد داشت.

محسن صادقیان، معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری یزد نیز با قدردانی ازعملکردشرکت 
گازاستان یزد، این شرکت رایکی از دستگاه های 
نمونه درحوزه خدمات رسان عنوان و اظهارکرد: 
تالش های ارزنده شرکت گاز استان یزد در 
گازرسانی به شهرها و روستاها و ایجاد رفاه 
اجتماعی مشهود است و این مهم جای تشکر 
دارد. وی با بیان اینکه باید به سمتی حرکت کرد که صنعت گاز 
استان یزد، بزودی به عنوان صنعت سبزمعرفی شود، تصریح کرد: 
این موضوع با حرکت شتابنده  سال های اخیر در گازرسانی به 

واحدهای صنعتی، دور از ذهن نیست.
صادقیان با تاکید بر برون سپاری خدمات وتأمین تجهیزات 
پروژه های عمرانی از محل ظرفیت های داخلی استان، اظهار کرد: 
شرکت ها باید در همه مراحل اجرای پروژه ها اعم ازسخت افزار 
ونرم افزار، همچنین نیروی انسانی، تا حد امکان از ظرفیت داخلی 
بهره برده و درحوزه پیمانکاری نیز ضمن ایجاد زمینه بهره گیری 
از توان پیمانکاران بومی، برای آموزش و تربیت آنان تالش کنند 

تا وابستگی شان به دیگر استان ها کاهش یابد.

سامانه پیشرفته کنترلی DCS در کارخانه فروزان 
خشکی منطقه خارک، به همت کارشناسان شرکت 
نفت فالت قاره ایران، راه اندازی و پس از 50 سال، 
جایگزین سامانه نیوماتیک قدیمی این کارخانه شد. 
دراین پروژه، افزون برتعویض 35عدد شیرکنترل، 
کابل اندازی و کابل کشی به میزان 5هزار و300 متر، 
نصب 66عدد ترانسمیتر وتجهیزات سخت  افزاری با 

حدود هزار- نفر ساعت انجام شده و مجموع کل کارکرد واحد ابزار 
دقیق و سامانه کنترل DSC، بالغ بر 16هزار و 100 نفر -ساعت در 
مدت دو سال اجرای پروژه بوده است. ضرورت تغییر سامانه کنترلی 
از نیوماتیک به DCS از دهه 70مطرح و بررسی ها و مطالعات اولیه 
در آن زمان انجام شده بود. با تعریف پروژه در اداره مهندسی و 
ساختمان ستاد، طراحی و اجرای این پروژه از سوی شرکت پیمانکار 
در دهه 80انجام شد؛ اما به دالیل مختلف، اجرای این پروژه و تکمیل 
آن پس از خرید دستگاه ها وشیرهای کنترل از سوی پیمانکار و ورود 
آنها به منطقه خارک متوقف ماند. خوشبختانه با همت همکاران واحد 
تعمیرات کنترل و ابزار دقیق منطقه خشکی خارک و اعالم آمادگی 
آنها، اجرای پروژه و راه اندازی سیستم کنترل جدید از سال 97 

آغازشد. در دو سال گذشته نیز با انتقال تجهیزات از 
انبار به سایت و نصب پانل های کنترل درسوییچ روم 
اتاق کنترل جدید، تعویض شیرهای کنترل، کابل  
اندازی و نصب ادوات مربوط، همچنین کدنویسی و 
برنامه نویسی سامانه کنترل از سوی همکاران 
پرتالش و خالق واحد تعمیرات ابزار دقیق منطقه این 
پروژه ادامه یافت. کارکنان واحدهای تعمیرات 
ابزاردقیق، تعمیرات عمومی )مکانیک و جوشکار(تعمیرات برق، 
تعمیرات ساختمانی، مهندسی بهره برداری و بویژه بهره برداری 
کارخانه فروزان وابوذر خشکی در تهیه برنامه کنترلی و پیاده سازی 
آن، همچنین 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 داشته اند. سامانه 
کنترلی نیوماتیک کارخانه فروزان ساخت شرکت Fox Pro سری 
100 بوده و افزون بر مشکل تعمیر و نگهداری، نبود قطعه و هزینه های 
باالی نگهداری فاقد کارایی و کنترل بهینه سیستم وافزایش استرس 
عملیاتی هنگام کار نیزمشکل ساز بود، به نحوی که اپراتورهای 

بهره برداری را بامشکالت زیادی رو به رو کرده بود.

بر
ه خ

گا
اش

ب

نشریه کارکنان صنعت نفت ایران

2829

    شرکت ملی 
حفاری ایران  
افزایش تجهیز 
کاربردی 
مقابله با 
گاز سولفید 
هیدروژن 

شمار واحدهای ارائه  کننده خدمات ایمنی مقابله با گاز سولفید هیدروژن، در شرکت ملی 
حفاری ایران افزایش یافت. سعید قربانی، مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت ملی 
حفاری ایران گفت: با ساخت و تجهیز یک دستگاه یونیت ارائه خدمات ایمنی مقابله با 
گازسولفید هیدروژن ازسوی کارشناسان خدمات ایمنی گاز H2S این مدیریت، شمار 
یونیت های موجود به 13دستگاه افزایش یافت. وی با بیان اینکه یونیت مزبور با استفاده از 
امکانات داخلی ساخته، آزمایش و در حال ارائه خدمات تشخیص گازهای H2S و احتراقی 
در موقعیت عملیاتی دستگاه حفاری است، افزود: ساخت این یونیت در داخل شرکت بیش از 
500 هزار دالر صرفه جویی ارزی به دنبال داشته است. قربانی اظهارکرد: واحد خدمات ایمنی 
مقابله با گاز سولفید هیدروژن، یکی از واحدهای زیرمجموعه این مدیریت است که ارائه خدمات 
حفاظت از کارکنان در برابر گاز سمی H2S در مناطقی که این گاز سالمت آنان را تهدید 
می کند، به عهده دارد. مدیرایمنی، بهداشت ومحیط زیست شرکت ملی حفاری ایران با اشاره 
به اینکه سولفید هیدروژن، گازی بسیار سمی، بی رنگ، قابل اشتعال، با بوی آزاردهنده و 

سنگین تر از هوا، برای کارکنان، تجهیزات ومحیط زیست پر خطراست، افزود: این یونیت قادر 
است انتشار و میزان گازهای سمی سو لفید هیدروژن وگازهای هیدروکربنی قابل اشتعال را 
درنقاط پیرامونی و کانون دکل حفاری)که براساس ارزیابی ریسک تعیین می شود(به صورت 
24ساعته و برخط، پایش و اعالم کند. قربانی اظهارکرد: همچنین این یونیت می تواند باذخیره 
و در دسترس قرار دادن هوای تنفسی از طریق سیلندرها و شبکه انتقال هوای تنفسی از جان 
کارکنان دستگاه حفاری، بخصوص کارکنان مستقر در سکوی حفاری و مخازن سیال حفاری 
محافظت کند. مدیر ایمنی، بهداشت ومحیط زیست شرکت ملی حفاری ایران گفت: هم  اکنون 
این یونیت بنابه درخواست شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در دستگاه حفاری 55 فتح 
مستقر برچاه 120 بی بی حکیمه به کار گرفته شده است. وی یادآورشد: این سومین یونیت از 
این نوع است که با اتکا به دانش فنی کارکنان سختکوش واحد خدمات ایمنی مقابله با گاز 
هیدروژن سولفید با استفاده از امکانات و توانمندی های داخلی طراحی، آماده سازی و ساخته 

شده و در مدار عملیات قرار گرفته است.

تداوم روند حفاری چاه با وجود کرونا
رئیس دستگاه حفاری 70فتح گفت: تالش مضاعف کارکنان شرکت ملی حفاری سبب شده 
است شیوع ویروس کووید – 19 خللی در روند کار حفاری چاه ها برای حفظ، نگهداشت و افزایش 
تولید ایجاد نکند. فضل اهلل کیانی افزود: اعتقاد دارم فاصله کاری بین شرکت ملی حفاری ایران 
درقالب یک شرکت بزرگ پیمانکاری، تابع شرکت ملی نفت ایران با شرکت های کارفرمایی نیست 
و مکمل یکدیگر در فرایند تولید به شمار می آیند.  وی همچنین با اشاره به سابقه کار در میدان های 
نفت و گاز مارون، بی بی حکیمه، گلخاری، آزادگان جنوبی، دارخوین، دهلران و تنگ بیجار در 
گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، شرکت مهندسی و توسعه نفت، شرکت 
نفت و گاز اروندان و شرکت نفت مناطق مرکزی اظهار کرد: دکل حفاری 70فتح باسرپرستی 
مدیریت عملیات حفاری خشکی – 1هم اکنون در میدان نفتی مارون در حال حفاری یک حلقه 
چاه توسعه ای است.  به گفته کیانی، این دستگاه در سال 78به ناوگان شرکت ملی حفاری ایران 

پیوسته وحفاری 42 حلقه چاه با متراژ 160هزار و416 متر را در کارنامه خود دارد.

   پژوهشگاه صنعت نفت
گسترش همکاری ها با ستاد اجرایی فرمان امام)ره(

   شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران
تأیید مشخصات بیش از 16 هزار 

خودروی عمومی برای گازسوزشدن
مدیرطرح سی ان جی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی، ازتأیید 

مشخصات 16هزار و 234خودرو برای تبدیل به گازسوز خبرداد.
محمدحسین باقری گفت: تاکنون مشخصات 76هزارخودرو 
درسامانه جدید طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی 
ثبت شده که از این تعداد، مشخصات 16هزار و234خودرو، تأیید 
ومشمول تبدیل شناخته شده است. وی با تأکید بر اینکه از این 
تعداد، سه هزار و 773خودرو گازسوز شده اند، افزود: مشخصات 
هشت هزار و 598 دستگاه خودروی عمومی نیز تأیید و فرایند 
نوبت دهی آنها انجام شده که در انتظار تبدیل قرار دارند. مدیرطرح 
سی ان جی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی تأکید کرد: سه هزار 
و 863خودروی عمومی نیز در سامانه ثبت شده اند که مالکان آنها 
در انتظار تأیید مشخصات و فرایند نوبت دهی به سر می برند. باقری 
همچنین درباره آخرین آمارمتقاضیان دوگانه سوز کردن خودروهای 
عمومی در شهر تهران گفت: از ابتدای آغاز فرایند ثبت نام در سایت 
جدید، در مجموع 219 خودروی عمومی درشهر تهران گازسوز شده 
اند و 640خودرو نیز در انتظار تبدیل قرار دارند. وی تأکید کرد: با 
توجه به اینکه فرایند نوبت دهی بر اساس زمان ثبت نام انجام می شود، 
الزم است متقاضیان این طرح هرچه زودتر نسبت به ثبت مشخصات 
و تکمیل فرایند ثبت نام خود در سامانه اقدام کنند. مدیر طرح 
سی ان جی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی اظهار کرد: 
خوشبختانه در کارگاه های تبدیل، ظرفیت کافی برای تبدیل وجود 
دارد و این آمادگی را داریم که درصورت نیاز و افزایش استقبال 
متقاضیان، این ظرفیت باز هم افزایش پیدا کند. سامانه جدید طرح 
رایگان دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی، به منظور سهولت در 
فرایند ثبت نام، نوبت گیری و بررسی نهایی متقاضیان گازسوز کردن 

خودروهای عمومی به طور رسمی رونمایی شده است.
متقاضیان این طرح از جمله مالکان خودروهای تاکسی عمومی و 
وانت بارها، نیسان و کامیونت می توانند با مراجعه به این سامانه 
اینترنتی به آدرس https: //gcr.niopdc.ir که از اردیبهشت  

امسال فعال شده، ثبت نام خود را نهایی و نوبت گیری کنند.
برپایه مصوبه اخیر شورای اقتصاد، ازطریق اعطای تسهیالت رایگان، 
حدود یک میلیون و 460هزارخودرو به سمت سوخت پاک و ارزان 

سی ان جی هدایت خواهند شد.

   خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال
ترمیم مسیر خطوط لوله ری - ساری و 

ورسک - ری
 25 کیلومترازمسیر خطوط لوله 32 اینچ نفت خام ساری –ری و 
16 اینچ فراورده ورسک – ری تسطیح و ترمیم شد. اسحاق 
اردشیری، رئیس تعمیرات خطوط لوله منطقه با اشاره به افزایش 
حجم بارندگی های شمال کشوردرماه های گذشته بویژه درارتفاعات 
سواد کوه وفیروزکوه گفت: وقوع این بارندگی ها و ایجاد زمینه  برای 
بروز آب  بردگی  های مکرردرمسیرهای سخت گذر وحریم خطوط 
لوله منطقه، ترمیم خطوط لوله یاد شده، موجب شد عملیات ترمیم 
در دستور کار قرار گیرد. اردشیری، عمق بخشی به خطوط لوله 
درنقاط موردنیاز، احیا وتسطیح 10 کیلومترازجاده های دسترسی به 
مسیر خطوط، همچنین لوله یابی و راستی  آزمایی گرده ماهی خطوط 
لوله وتغییرموردی مسیر تردداهالی و ماشین  آالت دیگرسازمان ها را 
به خارج از حریم خطوط لوله، ازجمله اقدام های انجام شده در فرایند 

این عملیات ترمیمی برشمرد.

همکاری دوجانبه میان پژوهشگاه صنعت نفت و گروه اقتصاد مفید ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام )ره( با هدف بهره مندی از ظرفیت های متقابل 

گسترش می یابد.
عباداهلل عبداللهی،مدیرعامل گروه اقتصاد مفیدستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ه( با اشاره به حجم وسیعی از ظرفیت ها و توانمندی های 
موجود در پژوهشگاه صنعت نفت گفت: از آنجا که این پژوهشگاه در زمینه 
امکانات پایلوتی وارائه خدمات آزمایشگاهی در کشور از جایگاه باالیی 
برخوردار است، مقرر شد جلسه مشترکی میان این دو مجموعه برگزار 

شود.
وی از یک سو به توانمندی پژوهشگاه صنعت نفت و از سوی دیگر به 
تحریم های حاکم بر کشور اشاره و تصریح کرد: پژوهشگاه صنعت نفت 
در طول سال ها فعالیت خود در زمینه های متعدد توانسته است به کشور 
خدمات گسترده ای ارائه دهد و هم اکنون در زمینه طراحی پاالیشگاه ها 
و دانش فنی کاتالیست ها از دانش باالیی برخوردار و به خودکفایی دست 

یافته است. وی باتاکید براین که انتظار می رود بااستفاده حداکثری ازاین 
ظرفیت ها، بومی سازی تمام فرایندها در دستور کار قرار گیرد، اظهار 
کرد:گروه اقتصاد مفیدستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ه(همواره 

درانجام پروژه  های بزرگ کشور به ویژه صنعت نفت اقدام های مؤثری 
انجام داده است، از این رو تالش می کند با هدف پیشرفت و توسعه 
کشور، همکاری خود را با پژوهشگاه صنعت نفت و دیگر مجموعه های 
مختلف، گسترش دهد. وی همچنین با اشاره به این که رئیس ستاد 
اجرایی فرمان امام همواره بر بومی سازی و استفاده از ظرفیت های داخل 
تأکید دارد، تصریح کرد: از امیدواریم با تکیه بر ظرفیت های داخل و با 
قطع وابستگی از کشورهای خارجی، همچنین طراحی و ساخت 
تجهیزات توسط شرکت های داخلی مانند پژوهشگاه صنعت نفت، 
گام های مؤثری در جهت پیشبرد اهداف کشور برداشته شود.در ادامه 
اکبر زمانیان، رئیس پردیس صنایع پایین دستی پژوهشگاه صنعت نفت 
نیزدرباره پروژه های تاثیرگذار واثربخش پردیس پایین دستی درصنعت 
نفت،ازجمله کاتالیست RCD، تولید کک سوزنی درپاالیشگاه بندرعباس 
و راه اندازی واحدمرکاپتان زدایی در پاالیشگاه گاز بیدبلند مطالبی ایراد 

کرد.

    پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد
پایش مستمر کارکنان در مقابله با کرونا

رئیس بهداشت، ایمنی و محیط زیست )اچ اس ای( 
شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد گفت: با توجه 
به شیوع مجدد ویروس کرونا در کشور، دومین مرحله 
غربالگری کارکنان این مجتمع گازی انجام شد. 
سیداسماعیل قادری افزود: این غربالگری با توجه به 
آغاز دورجدید شیوع ویروس کرونا در کشور، با هدف 
سالمت هرچه بیشتر کارکنان و خانواده های آنان 
انجام شده است. وی بابیان اینکه ممکن است فردی 
به ویروس کرونا مبتال بوده؛ اما خود از آن اطالع 
نداشته باشد، اظهارکرد: با انجام این غربالگری، افراد 
مشکوک شناسایی می شوند و با دستورپزشک تحت 
درمان قرارمی گیرند. وی گفت: گروهی باعنوان 
بهداشت یاران در پاالیشگاه شهید هاشمی نژاد 
تشکیل شده که درایستگاه های مختلف کاری، اقدام 
به تب سنج و بررسی وضع سالمت کارکنان می کنند. 
رئیس اچ اس ای شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی 
نژادافزود: افراد مشکوک مبتال به ویروس کرونا، به 
واحد طب صنعتی معرفی و بادستور پزشک درمنزل 
قرنطینه می شوند تا وضع جسمانی آنها در دو هفته 
مورد پایش قرار گیرد. وی بااشاره به افزایش مبتالیان 
به کرونا درشهرستان سرخس به دلیل حضوربرخی 
افراد درمراسم عزا یا عروسی اظهارکرد: به کارکنان 
توصیه می شود هرگز درچنین تجمعاتی حضور 
نیابند. قادری همچنین به استفاده ازماسک، رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی و شیوه نامه های بهداشتی 
ازسوی کارکنان تاکید و تصریح کرد: موارد اخیر، 
نکات مهمی هستند که درسالمت کارکنان و خانواده 

آنها نقش بسزایی دارند. رئیس اچ اس ای شرکت 
پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد گفت: برای سالمت 
هرچه بیشتر کارکنان، از طریق همه کانال های 
ارتباطی از قبیل شبکه های اجتماعی، پیامک ونصب 
بنر و بیلبورد، برای پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا، 

اطالع رسانی شده است.
پایش محیط  زیست با فناوری نوین 

پهپادی
پاالیش  زیست شرکت  محیط  واحد  رئیس 
پهپاد  رونمایی  ز  ا د،  گازشهید هاشمی نژا
زیست محیطی در این شرکت خبرداد. ایرج اجاللی 
گفت: با هدف پایش و حفاظت از عرصه محیط 
زیست و نگهداشت منابع طبیعی، از خدمات فناوری 
نوین پهپاد )پرنده هدایت پذیر از دور( در این مجتمع 
گازی استفاده می شود. وی افزود: پاالیشگاه خانگیران 
سرخس، به عنوان نخستین شرکت در مجموعه 
عظیم صنعت گاز، اقدام به برنامه ریزی و استفاده از 
خدمات پهپاد کرده است. اجاللی، کنترل و مدیریت 
آالینده های زیست محیطی، پایش و حفاظت 
ازمحیط زیست، پایش کانون های ایجادگرد و غبار، 
شناسایی مسیل سیالب های حاصل ازبارندگی، 
همچنین پایش مراتع اطراف پاالیشگاه، شناسایی 
مراتع خشک  شده ومستعد حریق، پایش آب بندها 
)میزان آب ارسالی به آب بندها(، بررسی و مدیریت 
فضای سبز و کنترل جایگاه های مخصوص دپوی 
موقت پسماندها و محوطه دفن آنها را از جمله موارد 

استفاده از پهباد برشمرد.

    نفت فالت قاره ایران  
راه اندازی سامانه پیشرفته کنترلی DCS در کارخانه فروزان

    شرکت گاز استان یزد 
امضای تفاهمنامه همکاری با نظام مهندسی ساختمان

www.mashal.ir
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خواهر 
پادشاه مصر 
و نفت ایران 

ملکه 
بازیگر و 

صنعت نفت 
ایران 

سال 1317 خورشیدی بود که تالش ها برای به پادشاهی نشاندن پهلوی دوم پس از 
پهلوی اول کم کم نمایان و علنی می شد. همه جا پیچیده بود که رضاخان 
تصمیم دارد نه علیرضا بلکه محمدرضا را پس از خود به تخت شاهی 
بنشاند. پس محمدرضا باید زودتر ازدواج می کرد تا با آوردن فرزند 
ذکور، جای پای دودمان پهلوی محکم تر شود. دو سال مانده به 
پادشاهی پهلوی اول، یعنی در اسفند ماه 1317 خورشیدی در حالی 
که او هنوز ولیعهد پهلوی اول محسوب می شد با فوزیه خواهر ملک 
فاروق پادشاه مصر ازدواج کرد. ازدواجی پر سر و صدا و پرماجرا که 
مسائل و مباحث سنتی و دینی و تاریخی بسیار زیادی را به وجود آورد. 
دو کشور مصر و ایران از نظر جغرافیای سیاسی گویی خاورمیانه را احاطه 
کرده اند. با آمدن فوزیه به کاخ مرمر و به قدرت رسیدن پهلوی دوم به جای 

پدرش، همچنین نتیجه این ازدواج که یک فرزند دختر به نام شهناز بود، اوضاع و 
روابط تا حد زیادی تغییر کرد. اگر چه بسیاری از کارشناسان ازدواج فوزیه و محمدرضا 
را طراحی انگاستان برای تغییر در شرایط سیاسی و اقتصادی منطقه خاورمیانه ارزیابی 
کرده اند اما این ازدواج به شکست انجامید و با انقالبی که در مصر رخ داد و جمال 
عبدالناصر را روی کار آورد، معادالت اقتصادی و منطقه ای انگلیسی ها بسیار پر آشوب 
و آشفته شد. قطعا در این معادالت منطقه ای اقتصادی، نفت ایران حضور جدی داشت 
اما هرچه بود چیزی به مرحله عمل نرسید و هر چه بود با بر هم خوردن ازدواج فوزیه 
با پهلوی دوم و خصوصا انقالب ضد انگلیسی در مصر بر هم خورد. لذا نقش مستقیمی 
برای فوزیه در صنعت نفت ایران نمی توان مشاهده کرد، اگر چه هنوز اسناد بسیار 
زیادی وجود دارد که دست محققین تاریخ معاصر از آنها کوتاه و ممکن است در این 

باره به ارتباط پر رنگ و مشخصی میان فوزیه و صنعت نفت ایران رسید. 

پس از ناکامی شاه در ازدواج نخستش و همچنان به یک دلیل بسیار اساسی 
یعنی داشتن فرزند ذکور برای ولیعهدی تداوم خاندان پهلوی به عنوان 
نخستین سلسله پس از انقالب مشروطه، پهلوی دوم به فکر ازدواج دوم 
افتاد. بهمن ماه سال 1329 خورشیدی در حالی که حدودا یک ماه به 
تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران مانده بود، شاه با ثریا اسفندیاری 
بختیاری 18 ساله ازدواج کرد. بر خالف فوزیه نقش و حضور ثریا در صنعت 
نفت ایران بسیار پررنگ است. حضور ثریا اسفندیاری، همسر دوم 
محمدرضا پهلوی در صنعت نفت ایران دو جلوه دارد. جلوه نخست آن 
تاثیرهای او در کودتای 28 مرداد 1332 خورشیدی است. چرا که او در آن 
سال های پر التهاب دربار که مردم و جریان ملی شدن صنعت نفت به 
رهبری مصدق و کاشانی، می کوشیدند ایران را از نظر سیاسی و اقتصادی 
به قدرت نسبی برسانند، حضور بسیار جدی در دربار ایران داشت و به 
شخص پهلوی دوم بسیار نزدیک بود. او پیام آور ماموران سیاسی انگلیسی 
و امریکایی درباره تضعیف و برکناری دکتر مصدق و طرح و نقشه های 
سیاسی علیه نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران بود. یکی از محققین در 
این باره نوشته است:» ورود ثریا به دربار ایران با حوادث متعددی همراه 
گردید. که اهم آنها ملی شدن صنعت نفت در دوره نخست وزیری مصدق 
و سپس سرنگونی وی با کودتای آمریکایی- انگلیسی 28 مرداد1332 و 
بازگشت شاه و ثریا بعد از فرار از ایران بود. ثریا در سفری به ایتالیا، با یک 
خبرنگار به اسم پاتریسیا الری آشنا شد. پاتریسیا در حقیقت یک مامور 
سیاسی بود که وظیفه داشت در جریان کودتا علیه مصدق، پیام های 
روسای آمریکایی خود را از طریق  ثریا به شاه برساند. طبق اسناد سازمان 
سیا و گفته های خود ثریا، وی در برکناری مصدق و امضای حکم نخست 
وزیری سرلشگر زاهدی مشوق شاه بوده است«. جلوه دوم از تاثیرگذاری 
ثریا اسفندیاری پس از کودتای 28 مرداد خود را نشان داده است. او درباره 
انتصابات در باالترین سطوح مدیریتی  در شرکت 

ملی نفت، سفارش هایی می کرد و تاثیرگذاری جدی داشت. نمونه های 
بسیار زیادی در این باره در میان تاریخ نگاران نقل شده است که یکی از 
برجسته ترین آنها سفارش آقاخان بختیار برای رسیدن به منصب ریاست 
شرکت ملی نفت ایران است. بر اساس کتاب خاطرات ثریا اسفندیاری او 
پس از کودتا، سرپرستی »جمعیت شیر و خورشید« و سازمان امور 
اجتماعی شاهنشاهی را برعهده داشت و به تأسیس یک مرکز خیریه با نام 
»بنیاد ثریا« اقدام کرد که از جمله امور فرهنگی این بنیاد، نشر و ترجمه 
آثار معروف جهان بود با این ضریب نفوذ به پهلوی دوم فشار آورد که هر 
طور شده آقاخان بختیار را که از بستگان او بود در شرکت ملی نفت ارتقا 
داده و سپس به مقام ریاست برساند. قباد فخیمی در کتاب سی سال نفت 
ایران در این باره می نویسد:»آقاخان بختیار که از قوم و خویش ثریا 
اسفندیاری بود و آدم بی خاصیت و ناتوانی نمی نمود را به ریاست شرکت 
ملی نفت ایران رساندند. همین مسئله موجب ضعف شرکت شد همه می 
دانستند که او هیچ اثر مثبتی در سازمان ها و شرکت های تحت مدیریت 
اش نداشت. همه می دانستند که بعد از ظهر پس از صرف ناهار تا مدت ها 
اتاق آقای بختیار بسته بود زیرا بعد از ناهار استراحت می کرد اما ظاهرا چون 
مورد عالقه شاه بود کسی دست به مدیریتش نمی زد«. ثریا اسفندیاری با 
ثروت بسیار هنگفتی از ایران رفت و به خوشگذرانی پرداخت و اندکی هم 
کار بازیگری کرد. در یکی از گزارش های اسداهلل علم نکته جالبی درباره 
پول دادن به همسر دوم و مطلقه شاه ذکر شده است:»گزارش دادم که ثریا، 
ملکه سابق، وضع مالی وخیمی دارد و تقاضای مستمری ماهانه ای بالغ بر 6 
هزار تا 7 هزار دالر را کرده است. شاه گفت: با آن همه پولش چه کرده است؟  
همین چندی پیش بود که 5/1 میلیون دالر برای او فرستادی. آن پدر 
عوضی اش مفت خور غریبی است. هر چه دارد از او می گیرد و فرصت های 
او را برای خوش گذرانی نابود می کند. به او هشدار دهید که این وضعیت 

نمی تواند برای ابد ادامه داشته باشد«

 

 

 

تاریخ معاصر ایران بدون توجه به صنعت نفت، دچار خالء بسیار بزرگی می شود. صنعت نفت در بطن و متن این برهه از تاریخ 
کشورمان قرار دارد و نمی توان از تحوالت آن در شکل گیری تاریخ معاصر ایران چشم پوشید. در این مطلب می خواهیم به نقش 

و تاثیر زنان پهلوی دوم بر صنعت نفت بپردازیم. زنان آخرین شاه از آخرین سلسه ها و خاندان هایی که بر کشورمان حکومت 
کردند، هر کدام تا اندازه هایی و به اشکالی به صنعت نفت ایران مرتبط می شوند. 

***

وقتی پس از کوتای اسفند 1299 خورشیدی کم کم مشخص می شد که دودمان قاجار رفتنی است. همیشه این پرسش مطرح بود 
که با وجود وضعیت مشروطه و ساختار جدید حاکمیتی ایران آن روزها، چه سلسله ای و چه پادشاهی دیگری روی کار خواهد 

آمد. بعد از سال ها استبداد شاهی، خیلی بعید بود که سلسله ای دیگر پادشاهی را آغاز کند و البته مشروطه را نیز چنانچه بود، 
بپذیرد. 

با برپایی مجلس پنجم در سال 1302 خورشیدی و به سلطنت رسیدن رضا میرپنج، تحت عنوان رضا خان پهلوی، ایران معاصر 
وارد مرحله ای دیگر از حیات خود شد. فراز و فرودهای پادشاهی پهلوی اول شانزده سال به طول انجامید، شانزده سال پرماجرا 

که به تلخ ترین شکل ممکن، یعنی اشغال ایران توسط قوای متفقین و تبعید شاهنشاه پر مدعای ایرانی به پایان رسید. از شهریور 
1320 خورشیدی، محمدرضا فرزند 22 ساله اش به شاهی رسید.  اما پیش از به پادشاهی رسیدن او یک مسئله حیاتی وجود 

داشت. او باید فرزندی می داشت و به اصطالح یک ولیعهد برای سلسله پهلوی دست و پا می کرد. این سنت پادشاهی- موروثی 
پای سه زن را به عنوان ملکه های پهلوی دوم به دربار این سلسله باز کرد. سه زن که هر کدام به نوبه خود تاثیرات مستقیم و غیر 

مستقیمی بر صنعت نفت ایران داشتند و به همین مناسبت نیز با تاریخ این صنعت تاریخ ساز ایرانی پیوند می خورند. 
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 نقش و تاثیر همسران پهلوی دوم 
نفتدر صنعت نفت ایران

وآخرین زنان درباری 

ازدواج دوم پهلوی دوم، تقریبا 
هشت سال بیشتر دوام نیاورد و با 

فرزند نیاوردن ثریا به بحرانی ترین 
زمان خود رسید و در نهایت در تاریخ 
ثریا  رفتن  با  خورشیدی   1336 اسفند 
اسفندیاری از ایران به پایان رسید و طالق نامه اش با 
پهلوی دوم صادر شد. با پیش آمدن این شرایط، هنوز هم چالش اصلی خاندان پهلوی 
سر جای خودش باقی مانده بود. این سلسله هیچ ولیعهدی نداشت که به خیال خود، 

بعد از پهلوی دوم به پادشاهی برسد. همه در تکاپو و فعالیت بودند تا اینکه فرح دیبا را 
برای پهلوی دوم پیدا کردند. پهلوی دوم آذرماه سال 1338 با او ازدواج کرد و این بار 

به فرزند ذکور رسید. تحقیقات بسیار زیادی درباره تاثیر و نقش همسر سوم محمدرضا 
پهلوی در صنعت نفت ایران انجام شده است. همه تحقیقات نشان می دهد که او بیشتر 

از ثریا اسفندیاری در صنعت نفت ایران حضور داشته است. به نظر می رسد حضور آخرین 
ملکه دربار شاه ایران در نفت کشورمان دو جلوه داشته باشد. نخست اینکه او موسسات و 

شرکت های بسیار زیادی تشکیل داده بود که اکثرا فعالیت هایی در زمینه های تغییر سبک 
زندگی و بنیان های سنتی و فرهنگی ایرانیان داشتند. او می کوشید از طریق این موسسات و شرکت ها که 

بعدها آنها را ذیل دفتری به نام خودش سامان دهی کرد شکل کارهای خود را بیشتر اجتماعی و 
فرهنگی جلوه دهد. کارهایی که عموما هیچ منفعت عمومی در پی نداشتند و بیشتر از هر چیز 
ویترینی برای حکومت خاندان پهلوی محسوب می شدند و غالبا کارکردی تشریفاتی داشتند. 
اما نکته مهم در این باره استفاده اختصاصی فرح دیبا و موسسات او به طور مستقیم از بودجه 
شرکت ملی نفت ایران است. به عبارتی دیگر با ضریب نفوذی که او در دربار و دولت داشت، به 
طور مستقیم بخشی از بودجه فروش نفت ایران را از شرکت ملی نفت می گرفت و به موسسات 
خود اختصاص می داد. این مقدار از پول نفت در هیچ سندی درج و ثبت نشده است. احمدعلی 
مسعود انصاری دراین باره  می گوید: »تا آنجا که من می دانم خانم فرح پهلوی از بودجه دربار و 
شرکت نفت هزینه کارهای خود و دفتر خود را تامین می کرد. حال آیا پول هایی که در اختیار 
فرح و دفتر او قرار می گرفت با توجه به اینکه این پول بیت المال بود، به حق بود یا خیر؟ همچنین 
فکر نمی کنم این پول ها بدون نظر شاه در اختیار فرح و دفتر او قرار می گرفته است«. دومین جلوه 
نقش و تاثیر فرح دیبا بر صنعت نفت ایران، سفارش های فامیلی او برای رسیدن اقوامش به مقام ها و 

مناصب در صنعت نفت ایران بوده است. در این باره نیز موارد زیادی در تاریخ معاصر 
ایران گزارش شده است که برای نمونه یکی از آنها مجید طباطبایی است که 

عمو زاده ملکه بود و با سفارش او نخست به عنوان عضو هیات مدیره و پس از 
آن به ریاست شرکت ملی نفت ایران رسید. 

آخرین 
ملکه و صنعت 

نفت ایران

منبع:  1-»پژوهشی کوتاه در خصوص ثریا اسفندیاری بختیاری«، نوشته احمد راغب فرد.  2-»گفت و گوهای من با شاه«، نوشته اسداهلل علم. 
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فیلم تئاترها

گشت و گذاری در دنیای 
مستندهای حرفه ای و فیلم 
تئاترهایی دیدنی

از تئاتر تا مستند؛ 
آنالین ببینید

علی بهرامی     اگر چه حرفی تکراری می زنیم اما به نظرمان 
تکرار در این باره حسابی الزم است، چون ویروس کرونا را 
گاهی ممکن است فراموش کنیم، پس باز هم تکرار می کنیم 
که در روزهای کرونایی حسابی مراقب بهداشت و سالمت 
خودتان باشید و با شرایط بسیار خوبی که در بستر اینترنت 
و سایت های پخش آنالین فیلم و سریال و ... پیش آمده 
بهترین  به  با کمترین هزینه  توانید  است، می 
محصوالت فرهنگی و هنری کشورمان دسترسی 
داشته باشید. چنانکه در چند شماره گذشته 
برخی از این محصوالت را به شما معرفی 
کردیم، این هفته هم می کوشیم تا 
نگاهی به برخی مستندهای جذاب و 
دیدنی بیندازیم و البته محصول 
هنری جدیدی به نام »فیلم تئاتر« 
را هم به شما معرفی کنیم. فیلم 
تئاتر، همان تئاتر است که شما 
از دریچه دوربین های حرفه 
ای آن را می بینید. فرم و 
مدیوم آن با فیلم سینمایی و 
تله تئاتر کامال متفاوت است 
فرصت  بهترین  از  یکی  و 
هاست که اگر تا حاال تئاتر 
حرفه ای ندیده اید، در بستر 
اینترنت این تجربه فرهنگی 

را به دست آورید. 

شکلک 
نمایش »شکلک« به کارگردانی کیومرث مرادی و نویسندگی نغمه ثمینیف برای نخستین بار در اواسط 
دهه هشتاد با بازیگرانی چون احمد ساعتچیان، احمد مهران فر، پانته آ بهرام و ستاره پسیانی روی صحنه 
رفت. تئاتری دلچسب و دیدنی با بازی های جذاب. متن »شکلک« یکی از بهترین متن های ایرانی است. به 
سختی می توان خیلی  این حرف را زد اما باالخره باید گفت که این تئاتر یکی از بهترین تئاترهای ایرانی 

است که در 15 سال اخیر روی صحنه رفته است. »شکلک« درباره سالهایی است که ایران درگیر و دار مشکالت و مصائب دهه 30 
خورشیدی بود و فضای سیاسی و فرهنگی کشورمان معطوف به ملی شدن صنعت نفت می شد. اما نسخه ای که اکنون به صورت 
آنالین در ذیل عنوان»فیلم تئاتر« می توانید ببینید، نسخه ای بسیار با کیفیت است که بازیگران آن به ترتیب عبارتند از: پانته 
آ بهرام، امیر جعفری، نوید محمدزاده و ستاره پسیانی. با وجود تغییر بازیگران این تئاتر هنوز هم دیدنی است و جذابیت های 
بسیار زیادی دارد. دیدن تئاتر »شکلک« به احتمال خیلی زیاد شما را تئاتری می کند و اگر باز هم تمایل داشتید فیلم تئاتر 

ببینید این صفحه را در هفته های آینده از دست ندهید چون کارهای بسیار با کیفیتی را به شما معرفی خواهیم کرد. 
 

شایعات
اگر می خواهید مطمئنا کمی بخندید و خوش باشید به نظر ما تئاتر »شایعات« را از دست ندهید. 
تئاتری دلنشین که می تواند شما و خانواده تان را تا حد زیادی بخنداند. درباره داستان این تئاتر آمده 
است:»چارلی معاون وزیر در مهمانی سالگرد ازدواج به گوش خودش شلیک کرده و میهمانها تالش می 
کنند که از هم این قضیه را پنهان کنند«.نمایش»شایعات« را رحمان سیفی آزاد در سال 1392 

کارگردانی کرده است و از بازیگران اصلی آن می توان به احمد ساعتچیان، مجید صالحی، جواد عزتی، سعید چنگیزیان، 
نگار عابدی، رویا میرعلمی و بهرام افشاری اشاره کرد.

 
خشکسالی و دروغ 

نمایش »خشکسالی و دروغ« یکی از بهترین تئاترهایی بود که در دهه نود روی صحنه رفت. تئاتری 
کامال اجتماعی که با مایه های طنز قوی که داشت توانست تاثیرگذری هایش را دو چندان کند. اگر چه 
از روی این نمایش فیلمی به همین نام نیز ساخته شده است اما به هیچ وجه نمی تواند جای نسخه 
نمایشی اش را بگیرد. عوامل این تئاتر درباره آن نوشته اند: »خشکسالی و دروغ، از همان ابتدا قرار 
خود را به تاکید در رفتارها و نوع شخصیت مردها و زن ها و تفاوت های فیزیکی و رفتاری آن ها می 

گذارد. اکثر کنش های داستان بین زوج شخصیت ها اتفاق می افتد: آرش و آال، امید و میترا، امید و آرش، آرش و میترا. اما 
اولین و آخرین کنش روابط را از حوزه ارتباط خصوصی افراد به ارتباط خانوادگی و به صورت عام تر به روابط اجتماعی تعمیم 
می دهند«.  تئاتر» خشکسالی و دروغ« را محمد یعقوبی سال 1393 کارگردانی کرده است. احمد مهرانفر، باران کوثری، 

سحر دولتشاهی، علی سرابی و آیدا کیخایی در این نمایش به ایفای نقش پرداخته اند. 
 

عروسی ننه غالمحسین
در میان آثار نمایشی ارائه شده در سایت های آنالین، بد نیست سری هم به یک نمایش رو 
حوضی و قدیمی ایرانی بزنیم. نمایش»عروسی ننه غالمحسین« تجرب های ویژه و بسیار حرفه 
ای است از سیاه بازی ایرانی. عوامل این نمایش درباره آن نوشته اند:»این نمایش حکایت کسانی 
است که به طمع مادیات و کسب نفع دنیوی برای انجام هرکاری حاضرند؛ حتی ازدواج اجباری 
دخترشان با هر کسیف اما شخصیت این نمایش...«. این نمایش سال 1370 توسط داوود فتحعلی 

بیگی کارگردانی شده و عالوه بر این استاد نمایش های سنتی ایرانی، داوود داداشی و افسانه ذاکری نیز در آن به 
ایفای نقش پرداخته اند. 

 
گذر لوطی هاشم

اگر به نمایش هایی با متن های ایرانی عالقه مند هستید نمایش»گذر لوطی هاشم« را از 
دست ندهید. فضاسازی بسیار جذاب به همراه متن قوی و بازیهای روان از جمله مهمترین 
نقاط مثبت این نمایش است. عوامل نمایش»گذر لوطی هاشم« درباره آن نوشته اند:»این 
نمایش یک روایت عاشقانه است که در اوائل دوره پهلوی اول می گذرد و داستان عشق لیال 
را روایت می کند. او 10 سال چشم انتظار پسرعمویش نادر است که تحصیالتش را در فرنگ 

به پایان رسانده. با برگشتن نادر به ایران، فرخ، لوطی اول پایتخت که در غیاب نادر چندین نوبه از لیال خواستگاری 
کرده بود، باعث بروز مشکالتی می شود...«. این نمایش را حسین تبریزی کارگردانی حسین تبریزی در سال 
1397 کارگردانی کرده است و شهرام عبدلی، فقیهه سلطانی، سیاوش خیرابی و محمدرضا ژاله از بازیگران اصلی 

آن هستند. 
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جایی برای فرشته ها نیست
اگر می خواهید یک مستند سرحال ورزشی ببینید، خیلی سریع بروید سراغ مستندی به نام »جایی برای فرشته ها نیست«. 

این مستند کوشیده است تا ضمن توجه به مشکالت و مصائب بانوان ورزشکار ایرانی در قالب »تیم ملی دختران اسکیت هاکی« 
ایران، ماجرای رفتن آنها به مسابقات کره جنوبی را دنبال کند. اگر چه این مستند به مشکالت این بانوان ورزشکار پرداخته، اما 

یکی دیگر از اهداف اش معرفی رشته ورزشی هاکی است که در این زمینه بسیار موفق عمل کرده است. این مستند را سام کالنتری 
در سال 1398 ساخته است. 

ژیوای  
این روزها اخبار زیادی از سوختن جنگل ها و منابع طبیعی کشورمان به گوش می رسد. آتش سوزی هایی که بسیاری از آنها با 

سهل انگاری و ندانم کاری افراد بی مالحظه ای پیش می آید و خسارت هایش به محیط زیست و کشورمان بیش از اندازه است. با 
آموزش هایی بسیار ساده و ابتدایی و به راحتی می توان از بسیاری از این آتش سوزی های جنگلی جلوگیری کرد. مستند»ژیوای« 

روایتی از یک جنگل سوزی در استان زیبای کردستان است و به شرح فعالیت های یک گروه داوطلب می پردازد که در این استان 
مشغول خاموش کردن آتش هستند. این مستند در سال 1398 توسط نگین احمدی کارگردانی شده است. 

شکوفه های زمستان 
با وقوع انقالب اسالمی نخستین حلقه های هنری در ایران پسا انقالبی شکل گرفت. حلقه های هنری که کارهای بسیار بزرگی را با کمترین 

امکانات ممکن در حوزه های مختلف، تجسمی، موسیقی، تئاتر و سینما و ... به انجام رساندند و هر کدام از آنها در یاد و حافظه تاریخی مان 
نشسته است. مستندی با نام »شکوفه های زمستان« دقیقا درباره این حلقه های هنری شکل گرفته در سال های آغازین انقالب و ریشه های 
آن در دهه 50 خورشیدی است. این مستند تاریخی – هنری شما را با دنیای هنرمندان آن دوران و آثار خاص آنها آشنا می کند. مستند»شکوفه 

های زمستان« را تورج کالنتری در سال 1393 خورشیدی کارگردانی کرده است. 

رخ خورشید
اگر می خواهید بدانید که حیات وحش در محیط های کوهستانی کشورمان چگونه است حتما سری به مستند ایرانی و زیبای »رخ خورشید« 

بیندازید. این مستند تالش بسیار دلپذیری است از به تصویر در آوردن یک سال از حیات وحش کوهستان های ایران. مستند »رخ خورشید« 
نکات بدیعی درباره کشورمان به ما می آموزد و می تواند تا حد بسیار زیادی برای فرزندان کوچک مان آموزنده و جالب توجه باشد. تصویربرداری 
حرفه ای به همراه توضیحات بسیار دقیق زیست محیطی مستند دو نقطه قوت »رخ خورشید« است. این مستند در سال 1397 توسط علی 

رمضانیان کارگردانی شده است. 

جاذبه های عمان
سرزمینی که در جنوب خلیج فارس قرار دارد و دریای عمان نیز به نام اوست، یکی از اعجاب آورترین سرزمین هایی است که وجود دارد. کشور 

عمان با ساختار فرهنگی - اجتماعی منحصر به فرد خود، یکی از دیدنی ترین کشورهای جهان محسوب می شود. جاذبه های توریستی این کشور 
در قالب مستندی به نام»جاذبه های عمان« به بهترین شکل ممکن به تصویر در آمده و مطمئن هستیم اگر این مستند را ببینید، قطعا لذت خواهید 

برد و با یکی از مهم ترین همسایه های جنوبی ایران آشنا خواهید شد. این مستند را اریک باکوس در سال 2016 کارگردانی کرده است. 

سر بر شانه آسمان  
زندگی و احوال »جرج جرداق« متفکر و نویسنده شهیر لبنانی و مولف کتاب »امام علی، صدای عدالت انسانی« دست مایه مستندی 
دلنشین به نام »سر بر شانه آسمان« شده است. این مستند کوشیده است تا این متفکر مسیحی لبنانی را در نمایی نزدیک روایت 

کند و شرحی از آرا و احوال او بدهد. جرداق کتاب های بسیار زیادی نوشته و سروده هایی درباره ائمه و اولیای اسالمی دارد. جرج 
جرداق وقتی کتاب »امام علی، صدای عدالت انسانی« را به پایان می رساند آن را به همراه نامه ای برای آیت اهلل بروجردی می فرستد 
و ایشان نیز توصیه می کنند، کتاب به فارسی ترجمه شود. این نویسنده لبنانی سال 1393 خورشیدی در دیار خود از دنیا رفت. مستند 

»سر بر شانه آسمان« را احمد جان میرزایی در سال 1389 خورشیدی و در زمانی که این متفکر لبنانی زنده بود، تهیه کرده است. 

آجی چای
سال هاست که درباره خشک شدن دریاچه ارومیه و مشکالت زیست محیطی آن شنیده ایم. البته دریاچه ارومیه فقط یک دریاچه 

مشهور ایرانی نیست بلکه در سطح بین المللی نیز ارزش طبیعی بسیار باالیی دارد. مستند »آجی چای« یا تلخه رود، به بررسی و ریشه 
یابی خشکسالی دریاچه ارومیه، بزرگترین دریاچه داخلی ایران و دومین دریاچه آب شور دنیا می پردازد. در اثنای این توجه ما با دنیای 

زیبای دریاچه نیز آشنا می شویم و می بینیم و می فهمیم که چرا دریاچه ارومیه در ایران، منطقه و جهان اینقدر ارزش و اعتبار دارد. 
مستند »آجی چای« را رحیم مرتضی وند در سال 1394 ساخته است. 
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اسموتى انبه

فلفل   پی  کا

    آتینا عالی

مواد الزم
بستنی وانیلی: نیم لیتر

انبه درشت و رسیده: 2 عدد )بهتراست انبه کمی یخ زده 
باشد(

شیر: یک چهارم پیمانه )در صورت نیاز(
یخ: به میزان الزم

طرز تهیه 
انبه ها را خرد می کنیم و داخل مخلوط کن ریخته 

و رویش هم بستنی را می ریزیم و خوب هم 
می زنیم. حاال کمی یخ خرد کرده و به موادمان 

اضافه می کنیم. در صورتی که خوب مخلوط 
نشد، می توان یک چهارم پیمانه شیر هم 

به آن اضافه کرد و دوباره با دیگر مواد هم 
زد. 

انبه رسیده باشد، برای  اگر  نکته: 
شیرین کردن اسموتی نیاز به شکر 

ندارید، در غیر این صورت باید کمی 
شکر به آن اضافه کنید.
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  ملیکا فتاحی 

مواد الزم
آرد: 300 گرم

شیر پرچرب: 130 میلی لیتر
تخم مرغ: یک عدد

کره: 50 گرم
مایه خمیر فوری: 6 گرم

شکر:20 گرم
نمک: 4 گرم

پودر وانیل: 4 گرم
بهبوددهنده: یک سوم قاشق چایخوری

  
نکته :

*حرارت نه باید خیلي زیاد باشد و 
نه خیلي کم. بهتر است در ظرفی گود 

دونات ها را سرخ کنید.
* بعد از سرخ شدن، دونات را روی دستمال 
کاغذی قرار دهید تا روغن اضافه آن کشیده 

شود.
* بعد از خنک شدن می توانید 

دونات ها را تزیین کنید. 
 

 نکات مهم:
1- علت ترك خوردن دونات ها هنگام 

سرخ کردن، به دلیل خوب استراحت ندادن به 
خمیر است.

2- اگر استراحت خمیر کافي باشد، داخل روغن خوب پف 
می کند و روي آن کامال ترد و کرانچي می شود. داخلش هم نرم و 

پفکي و بافتی شبیه به کیک پیدا می کند.
3- دونات نان کم شیریني است و براي اینکه شیرین شود، می توان 
آنها را داخل پودر قند یا پودر شکر غلطاند یا با روکش شکالت کاور 

کرد.
4- براي روکش کردن دونات با شکالت باید شکالت تخته اي 

را بن ماري کنید )روي بخار آب(، سپس دونات ها رو کاور 
کرده  یا روی آنها شکالت بریزید و با انواع 

ترافل هاي رنگي تزیین کنید.
 

طرز تهیه

تمام مواد را با هم ترکیب کرده و با همزن خوب مخلوط 
می کنیم تا خمیر یکدستی حاصل شود. سپس خمیر را به 

حالت چانه درمی آوریم و داخل ظرفی که از قبل چرب کرده ایم 
می گذاریم و دورش را سلفون می کشیم و آن را یک ساعت در جای 

گرمی می گذاریم تا حجم خمیر دو برابر شود. بعد از سپری شدن این مدت، 
سطح کار را آردپاشی می کنیم. خمیر را دوباره ورز می دهیم و آن را به 
ضخامت یک سانت و نیم )به کمک وردنه( باز می کنیم و به شکل دایره برش 
می زنیم و وسط آن را هم با کاتر دایره ای کوچک تر درمی آوریم. )از در بطری 
هم می توان برای این کار استفاده کرد( روی کاغذ روغنی کمی آرد 
می پاشیم و با قلمو و روغن چربش می کنیم و برش های دونات را رویش 

می گذاریم. حاال خمیرهای برش  خورده را  زیر یک پارچه به مدت 
15 دقیقه استراحت می دهیم. بعد از استراحت، دونات ها را 

به آرامی برمی داریم و داخل روغن سرخ می کنیم. 
)روغن باید تا میانه قابلمه باشد(

 
فرقی نمی کند، اهل کجا باشید، در همه 

جای دنیا، عالقه مندان به شیرینی و کیک، برای 
خوردن دونات سرودست می شکنند. دونات در واقع 

نوعی کلوچه پرطرفدار است که انواع مختلفی دارد و از 
محبوبیت زیادی در بیشتر کشورها برخوردار است. 
محبوبیتی که باعث شده شکل  و مزه  دونات ها متنوع و 
متفاوت باشد. حاال اگر شما هم از دوستداران دونات 
هستید، می توانید در شرایط کرونایی این روزها، آن را 

در خانه تهیه و در کنار خانواده و در آرامش میل کنید.

دونات خانگی 
 یک سورپرایز خوشمزه 

 فاطمه موالیی

مواد الزم
فلفل کاپی: 2 عدد

پیاز سرخ شده: یک عدد
گوشت چرخ کرده: 200 گرم
پنیر پیتزا: به میزان الزم

نمک، فلفل، زردچوبه )چاشنی های مورد 
نظر(: به میزان الزم

طرز تهیه
کاپی فلفل غذایی آسان و خوشمزه است که به 

راحتی و در کمترین زمان ممکن می توان آن را 
تهیه کرد.

ابتدا گوشت چرخ کرده و پیاز سرخ شده را با 
ادویه جات مخلوط می کنیم. سپس فلفل کاپی را از 

وسط به دو نیم تقسیم کرده و داخلش را با مواد آماده 
شده   پر می کنیم.رویشان پنیر پیتزا می ریزیم و داخل 

فر از قبل گرم شده با دمای 175درجه  سانتیگراد قرار 
می دهیم به اندازه ای که پنیر روی آن آب و طالیی شود. 



vر

ج و باروهای قدیمی بر
بناهای عظیم،  زیبا و مستحکم

برج شمس تبریزی )آذربایجان غربی( 
این برج که در شهرستان خوي واقع شده، روی مزاری منسوب به شمس تبریزی در دوره صفویان 
ساخته شده است. برجي مناره مانند که سطح بیرونی آن با تعدادي شاخ  قوچ وحشی تزیین شده 
است. با توجه به تصاویر و مدارك مینیاتوری باقیمانده از مقبره شمس تبریزی گفته مي شود که 
این بنا در ابتدا از سه مناره دور قبر شمس تشکیل شده بود که البته در حال حاضر فقط یک مناره 
آن وجود دارد و به دالیل طبیعی دو مناره دیگر کامال تخریب شده است. برج شمس تبریزی 3 

متر و 40 سانتي متر قطر و 11 متر نیز ارتفاع دارد.

برج کاشانه )بسطام( 
این برج در جنوب شهر بسطام و جنوب خاوری مسجد جامع بسطام 
استان سمنان قرار دارد. برج کاشانه از بناهای تاریخی بجا مانده از 
قرن هفتم و هشتم هجری قمري است. تاریخ بنای این برج بر اساس 
کتیبه سردر ورودی به سال 700 قمری برمي گردد. ارتفاع برج 
کاشانه از داخل بنا 24 متر و از بیرون 20 متر است که در باالی آن 
نیز نوشته ای به خط کوفی خودنمایي مي کند که در آن نام الجایتو 
ثبت شده است. شکل خارجی برج چند ضلعی منتظم است و در 
باالی آن هم دو حاشیه از آجرهاي بزرگ دیده مي شود که روی 
آنها مطالبی نوشته شده است. روي یک آجر در ضلع جنوب غربی 
برج کاشانه کلمه بسم اهلل الرحمن الرحیم با خط ثلث بسیار زیبا 
جلوه گري مي کند. جالب است بدانید که برج کاشانه در فهرست آثار 

تاریخی ایران به ثبت رسیده است.

برج رادکان )خراسان رضوی( 
این برج که در 80 کیلومتری مشهد و در مسیر چناران 
واقع شده؛ ارتفاع 35 متري دارد و قطر داخلی اش 14 متر 
و قطر خارجی آن هم 20 متر است. نماي بیرونی بنا تا 
ارتفاع 2/5 متری تداعي کننده یک 12 ضلعی است و از 
آنجا تا زیر گنبد نیز به صورت 36 ترك نیم ستونی 
ساخته شده است. برج رادکان، گنبد مخروطی شکل دارد 
که به دلیل وجود برج هاي دوازده گانه، برخی بر این باورند 
که این برج، کارکرد تقویم و ستاره شناسی داشته است. برج 
رادکان، در روزگار اوج خود، فقط تعیین کننده فصول، سال و 
نوروز بوده است. این برج اثر ریاضیدان، ستاره شناس و دانشمند بزرگ 

ایرانی، خواجه نصیرالدین توسی است.
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شبنم اعماری    برج در سرزمین های شرق اسالمی، عنصر اصلی بناهایي است که 
از دوره فتوح تا زمان استفاده از توپخانه، ارزش زیادي داشته و اهمیت خود را 
حفظ کرده است. در کنار این مساله، طرح معماری  برج ها هم قابل توجه است. 
بناهاي عظیم و مستحکمي که در زمان هاي مختلف کاربري خاص خود را داشتند.
برج در لغت به معناي بنای بلند و باریک استوانه ای یا چندپهلویي است که بیشتر 
برای دیده بانی و دفاع مورد استفاده قرار مي گرفت. از این رو برج های ایران گاه به 
صورت حصاری استوانه ای و مستقل در نزدیکی دیوار شهرها ساخته مي شدند و 
گاهي هم متصل به استحکامات قلعه بودند. عالوه بر این، در دو سوی در ورودی 
کاروانسراها نیز برای دیده بانی و مراقبت، برج هایی ساخته می شدند. کشور پنهاور 
و زیبایمان ایران هم به دلیل اینکه در طول تاریخ مورد هجوم قوم هاي مختلفي 
قرار گرفته است، برج هاي زیادي براي کاربردهاي نظامي داشته که برخي از آنها 
از بین رفته اند یا تنها بقایایي از این بناهاي تاریخي باقي مانده، اما برخي همچنان 
پابرجا مانده اند و هنوز هم مانند گذشته خودنمایي مي کنند. بناهایي که بوده اند 
در گوشه و کنار ایران کم نیست و همواره مورد توجه گردشگران قرار گرفته است.

تونلی که شگفت زده تان می کند
شاید این تصور که در روزهاي گرم سال بتوانید 
برف بازي کنید، برایتان کمي عجیب باشد، اما این 
لذت را مي توان در استان لرستان که یکي از برترین 
مقاصد گردشگري ایران است، تجربه کرد. دیدن 
چشم اندازهاي زیباي استان لرستان در کنار 
جاذبه هاي فراوانش، گردشگران زیادي را ساالنه 
تمام  کنار  در  که  مي کند  کشور  غرب  راهي 
دیدني هاي این منطقه، سفر به ازنا و دیدن تونل 
برفي اش باعث شگفتي  مي شود. جایي که به معناي 

واقعي مي توانیم سرما در گرما را تجربه کنیم. 
رشته کوه شگفت انگیز اشترانکوه با آن قله هاي 
بلند و پربرف، رودهاي زیبا، دره هاي عمیق و 
پوشش گیاهي و جانوري در 5 کیلومتری ازنا جا 
و  کوهنوردان  که  جایي  است،  کرده  خوش 
گردشگران ایرانی و خارجي زیادي را به سمت خود 
مي کشاند، اما یکي از منحصربه فردترین جاذبه هایي 
که در اشترانکوه خودنمایي مي کند، تونل برفی 
ازناست. این تونل طبیعي و محسورکننده 800 متر 
طول، 10 متر عرض و 2/5 تا 3 متر هم ارتفاع دارد. 
این جاذبه گردشگری که در فهرست آثار طبیعی 
کشور نیز به ثبت رسیده، به صورت طبیعی از 
انباشته  شدن هزاران تن برف و یخ در یکی از 
دره های دامنه اشترانکوه به وجود آمده است. با 
حضور در این منطقه با فضایي راهرو مانند، اما 

خطرناك روبه رو مي شوید که احتمال ریزش آن، 
ریسک بازدید از تونل را باال می برد. با این حال 

بسیاري از  گردشگران این ریسک را مي پذیرند تا 
تجربه ای بي نظیر را به ثبت برسانند.

به  دلیل شرایط آب و هوایی خاص این منطقه، 
بازدید از تونل برفي ازنا تنها در فصل هاي بهار، 

تابستان و البته اوایل پاییز امکانپذیر است. 

پل های تاریخی 
قابل استفاده

در گذشته براي تردد مسافران و کاروان های تجاری بنا به 
واسطه موقعیت جغرافیایی و عوارض طبیعی پل هاي زیادي در 
طول تاریخ روي رودها و دره ها ساخته شده که برخی از آنها بعد 
از قرن ها همچنان استوار و قابل استفاده هستند. در ادامه به 
معرفي برخي از این پل هاي تاریخي که در گوشه و کنار سرزمین 

 یکي از زیباترین پل هاي تاریخی ایران را مي توان پل پنهاورمان دیده مي شوند، پرداخته ایم.
خواجوي اصفهان دانست. این پل تاریخي کاربردی دو منظوره 

داشته، به طوري که عالوه بر اتصال دو مسیر به یکدیگر، نقش سد را 
هم روی رودخانه زاینده رود ایفا مي کرده است. یکی از جاذبه های پل 
خواجو معماری خاص آن است. کاشیکاری های به کار رفته در ساختمان 
این پل بسیار قابل توجه است. در قسمت شرقي این پل هم پایه هایي 
پلکانی زیبایي دیده مي شود،  که بر جذابیت هاي پل خواجو افزوده است، 

پایه هایی که به شکل آب شکن و زاویه دار طراحي شده اند. 

در گذشته پایه پل ها را از ابتدا از سنگ می ساختند و طاق 
پل را از آجر و ساروج، اما پل عجیبي در جنوب خرم آباد وجود دارد 

که به پل شکسته یا شاپوري معروف است. نکته جالب در خصوص 
این پل اینکه تمام قسمت های آن از سنگ و ساروج ساخته شده است، 
حتی طاق آن. سنگ های به کار رفته در پل شاهي، از قلوه ها و الشه 
سنگ های رودخانه ای است و سازندگان آن براي سنگفرش کف پل 
از سنگ های بلوك قرمز سود برده اند که البته در حال حاضر در اثر 

فرسایش، شکل اصلي خود را از دست داده اند.

این پل در دشت سیالخور و روی رودخانه سزار در روستای 
گاراژ و در جاده قدیمي دورود، خوزستان و اصفهان ساخته شده است. 

پل چاالن چوالن از شش طاق چشمه آجری تشکیل شده که پایه های 
آن تا ارتفاع یک متری از سنگ و بدنه اش از آجر ساخته شده است. در 
دو طرف گذرگاه این پل دو دیواره آجری با ارتفاع 90 سانتی متري دیده 
مي شود که برای امنیت عابران ایجاد شده است. روی گذرگاه آن هم 
جان پناهي آجری در طرفین ایجاد شده که در باال به شکل مثلثی و 

شیروانی است. 

این پل که در شرق کرمانشاه روی رودخانه قره سو قرار 
گرفته، از روزگار قدیم نقش مهمي در ارتباط میان ایران، 

بین النهرین و عراق امروزی داشته است. پل کهنه که از شش 
طاق دهانه تشکیل شده، معبر آن عرضي حدود 7 متر دارد و طول 
فعلی پل نیز تقریبا 149متر است. این پول در حال حاضر و با وجود 
اینکه صدها سال از ساخت آن گذشته است، همچنان پابرجا و 
مستحکم باقی مانده و محل تردد خودروها و کامیون های حمل 

آجر است.

پل کهنه پل چاالن چوالن شکسته سنگیپل خواجو
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حـواسـتان 
یک زخم ساده اگر به موقع و به صورت صحیح درمان نشود، می تواند باعث ایجاد عفونت شود و مشکالت 
زیادی را برای فرد ایجاد کند. از این رو شناسایی عفونت زخم ها اهمیت زیادی دارد، چراکه با این کار می توان 
پیش از آلوده شدن زخم و ایجاد عفونت آن را درمان کرد. برای شناسایی عفونت و آلودگی باید به نشانه هایی که 
روی زخم ایجاد می شود، توجه کنیم و با اقدام های سریع مانع ایجاد عفونت شویم. در ادامه برخی از این عالئم و 

روش های جلوگیری از عفونت را آورده ایم.

 

ذرات 
روی پوست 

بسته به شرایطی که باعث به وجود آمدن زخم 
می شود، مثل زمین خوردن در پیاده رو ممکن است ذرات 

ریز و درشت به منطقه آسیب دیده بچسبد. در مواقع 
این چنینی بهترین روش این است که قسمت زخم شده یا 
خراش برداشته را از ذرات ریزی که باعث عفونت می شوند، پاک 
کنید. اگر این کار را انجام ندهید احتمال اینکه زخم سحطی تان 
عفونت کند، زیاد است، به همین دلیل باید محل زخم یا 
ضایعه ایجاد شده را با دقت بشویید و ضدعفونی کنید تا 

خیالتان از بابت تمیزی زخم و برطرف شدن آلودگی 
آن راحت شود.

 

زمانی 
که عفونت زخم 

جدی است
عفونت های زخم و پوست می توانند تهدید جدی برای سالمت 

باشند که عفونت استاف یک نمونه از این موارد هستند. عفونتی 
که توسط باکتری استافیلوکوس ایجاد می شود می تواند خطرناک 
باشد. باکتری هایی که روی سطح پوست دیده می شوند معموال 
مشکل ساز نیستند، اما زمانی که باکتری به بدن حمله کند یک 
استاف با ایجاد جریان سمی در خون می تواند کشنده باشد. از 

این رو توجه به نشانه هایی که روی زخم یا خراش ایجاد 
می شود، می تواند در جلوگیری از خطرات احتمالی 

جلوگیری کند. بنابراین عالئم خاموش را هرگز 
نباید نادیده گرفت. 

 

 

قرمزی 
اطراف منطقه 
آسیب دیده 

اینکه پوست اطراف زخم یا خراش برای مدتی قرمز 
باشد و درد جزئی داشته باشد کامال طبیعی است که 
این عالئم گاهی اوقات با عفونت اشتباه گرفته 
می شود، اما از ماندگاری قرمزی و درد اطراف زخم 

نباید چشم پوشی کرد، چراکه در طوالنی مدت 
عفونت زخم را به دنبال خواهد داشت.

 

بوی 
نامطبوع زخم

در صورت ایجاد چرک بعد از بریدن یا 
خراشیدن باید دو نکته را بررسی کنید؛ رنگ و بو. اگر 

زخم یا خراش ایجاد شده یکی از دو مورد را داشت یا 
همراه با هر دو بود، به آن معناست که زخمتان آلوده است 
که در این صورت باید فورا به پزشک مراجعه کنید، اما 

دیده شدن ماده زردرنگ روی خراش جای نگرانی 
ندارد. این در واقع چیزی به نام بافت دانه ای است 

که در روند بهبود زخم ایجاد می شود و نباید 
آن را با عفونت اشتباه گرفت. 

 

استفاده 
از صابون 

محصوالتی که معموال برای رفع آلودگی و یکی از 
شست وشوی زخم از آن استفاده می کنیم، صابون است، 

اما شاید ندانید که در برخی مواقع این محصول بهداشتی 
چقدر می تواند خطرناک باشد. صابون معمولی دست گاهی 
باعث تحریک پوست می شود که این مساله ممکن است در 
روند بهبودی زخم تاثیرگذار باشد. البته واکنش همه افراد 

نسبت به پاک کننده های مختلف یکسان نیست. برای 
تمیز کردن قسمت آسیب دیده می توان از یک 

پاک کننده مالیم مانند ساتافیل استفاده 
کرد. 

خودداری 
از بستن و فوت 

کردن 
اینکه برخی فکر می کنند با فوت کردن زخم آلودگی آن از 

بین می رود تصور کامال اشتباهی است. حتی توصیه شده که 
بعد از بستن زخم هم نباید نفس عمیق کشید، چراکه با قرار 
گرفتن پوست در معرض هوا، عفونت می تواند به شکلی 
گسترده ایجاد شود. بهترین راه برای بهبودی سریع 

زخم و جلوگیری از عفونت، مرطوب نگه داشتن 
زخم یا خراش ایجاد شده با پماد هایی مانند 

وازلین یا آکوافور است. 

 

از 
بین نرفتن درد و 

سوزش
همانطور که می دانید بریدگی ها و خراشیدگی های 

جزئی بیشتر از دیگر زخم ها درد دارند. با این حال اگر 
این درد به جای کم شدن و بهبود تدریجی شدت پیدا 
کند، آن وقت باید نگران ایجاد عفونت باشید. 

هشداری که به شما می فهماند خطر عفونت 
تهدیدتان می کند، به همین دلیل باید سریعا 

به پزشک مراجعه کنید.

به زخم ها و خراش هایتان باشد 
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ورزش  

    با یک بیوگرافی کامل از خودت شروع کن ؟ 
 قائم میرابیان متولد تیرماه 1361 هستم. در همدان و در خانواده ای ورزشی به دنیا آمدم.  
پدرم از ورزشکاران و کشتی گیران و قهرمانان بنام این رشته بود و برادرانم نیز مانند 
من در رشته های شنا و شیرجه فعالیت می کردند و به نوعی من هم دنبال رو آنها بودم. 
البته در کنار ورزش به تحصیل هم پرداختم چون خانواده ام روی این موضوع تاکید 

داشتند و در حال حاضر کارشناسي رشته تربیت بدني از دانشگاه تهران را دارم.

   از چه زمانی ورزش را شروع کردید ؟
ورزش را  از 11 سالگي  و در استخر الله همدان با شنا و سپس شیرجه شروع 

کردم. 

  یعنی در نونهالی و یا نوجوانی به فوتبال و کشتی و یا رشته ای دیگر 
عالقه نداشتی ؟

نه و این خیلی برای دوستانم عجیب است و همیشه می گفتند چطور به 
فوتبال عالقه نداری و در میان این همه رشته، شیرجه را انتخاب کردی 
که من هم همیشه گفتم به این رشته خیلی عالقه دارم و برای همین 

از بچگی دوست داشتم شیرجه رو شوم.

  گویا پدرتان هم کشتی گیر بودند  ؟
   بله پدرم از قهرمانان و مربیان به نام رشته کشتي بوده و باید 
بگویم از هم دوره های جهان پهلوان تختي بودند. در یک دوره 
هم به عنوان مربي تیم ملي کشتي در مسابقات جهاني ایتالیا 

قهرمان جهان شدند.

  چه شد به شیرجه عالقه مند شدی ؟ 
  همان طور که گفتم، شنا کردن را دوست داشتم و از سوی دیگر شیرجه یک رشته 
هیجان انگیز بود و نیز با توجه به اینکه برادر بزرگترم مرحوم عادل میرابیان از 
قهرمانان این رشته بودند، پس از فوت ایشان تصمیم به ادامه راه ایشان گرفتم 

و این شد که من شیرجه رو شدم.

   چند سال به طور حرفه ای شیرجه کار کردی ؟  
از 11 سالگی به طور رسمی شیرجه را شروع کردم و 3 سال بعد عضو  تیم 
ملی جوانان شدم و تا 30 سالگی عضوتیم ملی بودم. فکرکنم اگر اشتباه 

نکنم، 15 سال به صورت حرفه ای در رشته شیرجه فعالیت کردم.
 

  وهمیشه عضو تیم ملی بودی ؟
بله از تیم های پایه تا بزرگساالن 
به مدت 15 سال عضو تیم ملی 

بودم.

و  داخلی  چه  مقام هایی  چه    
بین المللی کسب کردی ؟

اگر تعریف از خودم نباشد، به نوعی پر 
مدال ترین شیرجه رو ایرانی در تمام 

دوران این رشته در ایران بودم. ۲۴ مدال برون مرزی شامل 5 طالی آسیا و آسیا -پاسیفیک دارم 
و فکر می کنم واقعا  شاخص ترین آن ها  همان  5 مدال طالي قهرماني آسیا بوده است. البته مدال 
طالي کشور هاي اسالمي و برنز مسابقات بین المللي اوکراین را هم کسب کرده ام. در مسابقات 

داخلي  هم 10 سال قهرمان رشته تخته فنر 3 متر بودم و 30 مدال طالي کشوري دارم.

  در مورد رشته شیرجه و اینکه شامل چه مراحلی است، کمی بیشتر توضیح می دهید ؟
 باید بگویم رشته شیرجه از سه رشته متفاوت تشکیل شده، تخته فنر 1 متر ، تخته فنر 3 متر و 
سکوي 10 متر که  در رشته هاي تخته 3 متر و سکوي 10 متر شیرجه هماهنگ ۲ نفره اجرا مي شود.

    از چه زمانی مربیگری را شروع کردی ؟
بعد از خداحافظی از مسابقات شیرجه و به نوعی پایان دوران ورزشکاری حرفه ای به دنبال 
مربیگری رفتم و در مرحله نخست  مدرک  مربیگری بین المللی شیرجه را گرفتم و سپس کار 
خودم را با فدراسیون شروع کردم. البته به غیر از همکاری با فدراسیون در باشگاه نفت تهران هم 
به عنوان مربی فعالیت می کردم. در استخرهای 9دی،  استخر دانشگاه شریف،  استخر قهرمانی 

آزادی واستخر دانشگاه علم و صنعت مربیگری کردم.

   مربی تیم ملی هم بودید ؟ 
بله همانطور که گفتم بعد از اینکه با دوران ورزشکاری خدا حافظی کردم به مربیگری روی آوردم 

و بعد هم مربی و سرمربی تیم ملی شیرجه ایران شدم.

  چه عناوینی در مقام سرمربی تیم ملی به دست آوردی؟
 در مسابقات اتریش سال۲01۴ تیم ملي با مربیگري 5 مدال رنگارنگ کسب کرد. در سال ۲016  در 
مسابقات قهرماني آسیا بعد از انقالب براي اولین بار تیم ملي شیرجه را به مقام سومي رساندم. در 
بازیهاي آسیایي جاکارتا اندونزي سال ۲01٨ هم چند مدال رنگارنگ کسب کردیم. در سال ۲01٨ 
در تورنمنت بین الملي ایتالیا موفق شدم تیم ملي را به عنوان قهرماني اروپا برسانم. در مسابقات 
داخلی هم با تیم نفت تهران عناوین قهرمانی و نائب قهرمانی در مسابقات لیگ برتر شیرجه  را به 
دست آوردم. به غیر از اینها هم  در مسابقات قهرمانی کشور به عنوان مربی تیم تهران و نیز 

جشنواره های شیرجه چندین قهرمانی کسب کردم.

   از چه زمانی وارد صنعت نفت شدی ؟
  در سال 13٨3 به عنوان قهرمان ملی  جذب وزارت نفت شدم  و از 

همان ابتدا در استخرهاي شرکت ملی نفت ایران نفت به عنوان مربي 
شنا و شیرجه  کارم را شروع کردم.

 
   به عنوان یک ورزشکار حرفه ای و مربی شیرجه تجربه خودت را 

به فرزندان نفتی و کارکنان نفتی انتقال دادی ؟
بله. من از وقتی درشرکت ملی نفت ایران مشغول به کار شدم، هدفم این 

بود که بتوانم تجربه خودم در این رشته را به صورت اکادمیک در اختیار 
فرزندان و کارکنان نفتی قرار دهم. در همین راستا بعد از اینکه در سال 

13٨7 به عنوان دبیر هیات شنا منصوب شدم،  براي اولین با در تاریخ 
ورزش شنا صنعت نفت آکادمي شنا ، شیرجه و واترپلو را با فرزندان شرکت 

نفتي زیر نظر فدراسیون شنا شروع کردیم  که حاصل آن معرفي تعداد 
زیادي از استعدادهاي فرزندان کارکنان نفتی به تیم هاي کشوري و تیم ملي 

بود.

  با تیم نفت تهران هم قهرمان شیرجه کشور شدی؟
بله.  با تیم شیرجه نفت تهران از سال 1390در مسابقات لیگ برتر شیرجه 

باشگاه های کشور شرکت کردیم که طي این 9 سال یک بار قهرمان، 6بار نایب 
قهرمان و ۲ بار سوم شدیم. آن هم با تیمی که تمام نفتي و از فرزندان شرکتي 

بودند.

   شاگردانی که تربیت کردی  االن در تیم ملی هستند ؟
بله خدارا شکر توانستم در این بخش هم به کشورم و جامعه ورزش خدمت کنم. 
حامد بزمي که از فرزندان نفتی است به تیم ملي شیرجه رسیده و از قهرمان این 
رشته است و همینطور رضا و سینا انگوتي که قهرمان کشور و فرزند و عضو تیم نفت 

هستند. سجاد آبخیز به تیم ملي شیرجه رسید و از قهرمانان ایران است. مهدي 
سروري به تیم ملي شیرجه نوجوانان رسید. محمد رضا مسعودي عضوتیم ملي شنا 

شد. آرش گنجه ، پوریا قپانوري که از فرزندان نفتی هستند که عضو تیم ملي شنا شدند 
و  محمد رضا گلستاني، صارم پور ، کنعاني و چند نفر دیگر به تیم هاي کشوري  و عضو 

تیم ملی واترپلو شدند.

    پتانسیل فرزندان نفتی در شنا و  شیرجه چقدر است ؟
فرزندان نفتی پتانسیل فوق العاده ای در رشته هاي آبي دارند. خیلی از شاگردان من در 

اکادمی شنا  نفت که از سنین نونهالی به این رشته عالقه مند شده بودند، االن در سطح ملی 
شنا می کنند یا شیرجه رو هستند و نیز مدال مسابقات بین المللی دارند. مثل حامد بزمی. 

بنابراین فکر می کنم سرمایه گذاری در این رشته در میان فرزندان جواب می دهد وباید 
استعدادها را کشف وآموزش دهیم.

   در حال حاضر درشرکت ملی نفت مشغول چه کاری هستی ؟
در حال حاضر در کلینیک طبي ورزشي شرکت ملی نفت ایران مشغول به کار هستم  و در کنار 

آن در تابستان در باشگاه ها به عنوان مربي شنا مشغول به کارم. البته به عنوان مربی تیم نفت 
تهران هم در رشته شیرجه فعالیت دارم.ر

  قهرمانی پوالدمردان نفت مسجدسلیمان

 رکورددار و قهرمان شیرجه نفتی در 
گفت و گو  با » مشعل« : 

مسابقات لیگ برتر وزنه برداری رده سنی 
نوجوانان استان خوزستان با قهرمانی زودهنگام 
تیم نفت مسجدسلیمان خاتمه یافت .  مسابقات 
فصل 1399- 139٨لیگ برتر وزنه برداری استان 
خوزستان که با حضور 7 تیم نفت مسجدسلیمان - 
مناطق نفتخیز جنوب - هیأت وزنه برداری ایذه - 
هیأت وزنه برداری شوشتر - هیأت وزنه برداری 
بندرامام خمینی )ره( - هیأت وزنه برداری رامهرمز 
و هیأت وزنه برداری مسجدسلیمان شروع شده 
بود با قهرمانی زودهنگام پوالدمردان نوجوان 
تیم نفت مسجدسلیمان خاتمه یافت . تیم  وزنه 
برداری نفت مسجدسلیمان در ۲ هفته  برگزار 
شده از 6 هفته  این مسابقات موفق شد با 
1506 امتیاز و با اختالف زیاد نسبت به تیم 
دوم که مناطق نفتخیز جنوب با 1۴16 
امتیاز بود ، صدرنشین شود . ادامه  لیگ 

به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی اجباری مسابقات 
ورزشی از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا میسر نشد  که با 

نفت  تیم  قاطعانه  و  بالمنازع  صدرنشینی  به  توجه 
مسجدسلیمان در ۲ هفته  نخست و اختالف امتیاز زیادش با 

تیم تعقیب کننده ، با نظر هیأت وزنه برداری استان حکم 
قهرمانی این تیم صادر و ابالغ شد .بدین ترتیب پوالد مردان 

نوجوان نفت مسجد سلیمان قهرمان وزنه برداری استان 
خوزستان شدند. اسامی پوالدمردان نوجوان و کادر فنی تیم نفت 

مسجدسلیمان عبارت است :
ایلیا صالحی پور - بهراد کریمی - محمدرضا غالبی - احمدرضا 

غالبی - متین الهی فر - عرشیا سلطانی - کاوه بساک - شاهرخ 
صالحی پور - نریمان نقدی پور - کیان سهرابی - دادمهر مهمدی 

- عیسی قربانی - آرین رسول زاده - ایلیا علیدادی - هادی اورامه 
- امیر محمد بهرامی .

 میالد رامهرمزی ) سرمربی ( - آیت اروامه ، یاسین نامداری
 ) مربی(

 فرزندان نفتی
 زیادی به تیم های ملی 

معرفی کردم

ترین موفق  از  یکی  میرابیان   قائم 
 شیرجه روهای تاریخ ایران است که 

بارها در رقابتهای مختلف بین المللی 
با کسب مدالهای رنگارنگ برای 
ایران افتخار آفرینی کرده است. 
حضور در بازی های آسیایی، 
قهرمانی جهان و جایزه بزرگ 
کانادا گوشه ای از افتخارهای او 
در رشته شیرجه  است. وی از 

کارکنان شرکت ملی نفت ایران 
است که شیرجه را از استخر الله 

همدان با مربیگری برادرش فائز و زنده 
یاد عادل که از قهرمانان تیم ملی شیرجه ایران بودند، شروع 
کرد و از سال 76 به عضویت تیم ملی درآمد و اولین مدال 
شیرجه ایران را بعد از انقالب در مسابقات آسیا- اقیانوسیه 
رده سنی جوانان به دست آورد. او در دوران ورزشی همیشه 
در رشته شیرجه از تخته 3 متر شیرجه می رفت که به نوعی 

تخصص او بود و قهرمان می شد. هیچ شیرجه رویی در این سالها 
نتوانست او را شکست دهد و حتی  رکورد او را جا به جا کند.  

جالب توجه اینکه برادر کوچکتر او فیاض نیز 6 سال عضو 
تیم ملی بوده که 3 مدال برنز آسیا را در کارنامه ورزشی خود 
دارد. پدر او از مربیان نامدار کشتی کشور بوده که به علت 
عالقه زیاد به شیرجه فرزندان خود را تشویق به حضور 

در این رشته کرد . باقائم میرابیان که از قهرمانان و 
کارکنان شرکت ملی نفت ایران است، در خصوص 
رشته شیرجه و اینکه تجربه سالها قهرمانی را در 
اختیار فرزندان نفتی قرار داده است، گفت وگویی 

داشتیم که مشروح آن را با هم می خوانیم.
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سرمربی جدید پارس جنوبی جم 
معتقد است که تیمش بازیکنان بزرگی 
دارد و باید جایگاه این تیم در جدول 
رده بندی تک رقمی شود. سیروس پور موسوی 
یک روز قبل از بازی به عنوان سرمربی تیم پارس 
جنوبی جم جانشین هومن افاضلی شد. این مربی که 
سابقه هدایت فوالد و استقالل صنعتی خوزستان و تیم ملی 
جوانان را در کارنامه دارد، با قراردادی یک سال و نیمه به 
پارس جنوبی آمده تا نویدبخش روزهای خوب این تیم نفتی 
باشد. پور موسوی در نخستین دیدار با دست پر از زمین 
خارج شد و خودش اعتقاد دارد در این بازی فقط به لحاظ 
روحی روانی توانسته بر روی بازیکنان تاثیر بگذارد تا نتیجه 
بگیرند. او اعتقاد دارد پارس جنوبی نه تنها می تواند در لیگ 
باقی بماند بلکه رتبه ای تک رقمی در پایان لیگ خواهد داشت 

چون این تیم پتانسیل خوبی دارد.  

***

    یکباره سرمربی تیم فوتبال پارس جنوبی شدید ؟
 بعضی مواقع شرایط طوری ایجاب می کند که شما تصمیمات 
سریع و آنی بگیرید. مدیران باشگاه پارس جنوبی با من 
صحبت کردند و با توجه به شرایطی که این تیم داشت من 
به عنوان فرزند جنوب وظیفه خود دانستم تا به این تیم بیایم 

و هر کاری می توانم انجام دهم. 

  دقیقا یک روز قبل بازی هدایت تیم را به عهده گرفتید 
فکر نمی کنید ریسک بزرگی  بود ؟

چرا اتفاقا ریسک بزرگی بود. چون تنها یک روز قبل از بازی با 
تیم بزرگ با تیم مدعی شهر خودرو من تیم را در دست گرفتم 

و خدا را شکر توانستیم از این بازی سربلند بیرون بیاییم. 

  بازی با شهر خودرو را چطور دیدید ؟

ابتدا باید خدا را شکر کنم که توانستیم در این بازی بزرگ به پیروزی 
برسیم و من این برد را به بازیکنان تیم مخصوصا بزرگ ترهای تیم و 
مردم شریف جم تقدیم می کنم. بازی سختی بود. شهر خودرو در 
کورس کسب سهمیه بود و ماهم باید فاصله مناسبی با ته جدول ایجاد 
می کردیم تا برای بقا به مشکل نخوریم. بچه ها دستورات تاکتیکی را 
به خوبی در زمین پیاده کردند و درنهایت برنده شدیم. این را هم اضافه 
کنم بازیکنانم تنها به عشق مردم جم تالش می کنند. شرایطمان واقعا 
سخت بود، اما بزرگ ترهای تیم کمک کردند تا حاشیه ای ایجاد نشود 

و درنهایت توانستیم 3 امتیاز ارزشمند را کسب کنیم.

  داوری را چطور دیدید ؟
 عملکرد داوران خوب بود، اما کمی تحت تاثیر شرایط بودند؛ نیمکت 

حریف خیلی اعتراض می کرد اما درمجموع مشکل خاصی نبود.

 پس با این اوصاف پارس جنوبی جم در لیگ برتر باقی می ماند؟
از روزی که آمدم به بازیکنان گفتم که من به این تیم آمده ام تا با کمک 
شما، حمایت هواداران و مسئوالن به رده های تک رقمی جدول 
رده بندی برسیم؛ ما بازیکنان بزرگی داریم، اما متاسفانه به دلیل 
مشکالتی که وجود داشت ذهن بازیکنان درگیر شده بود. همه 
بازیکنان هم قسم شده اند تا نتایج خوبی کسب کنیم.از سوی دیگر 
باید بگویم این تیم پتانسیل خوبی دارد و می تواند بهتر از این عمل 

کند.

 فصل بعد هم در پارس جنوبی می مانید ؟
 فصل بعد هم خواهم بود و از نیروهای بومی بیشتر استفاده خواهیم 
کرد؛ استان بوشهر استعدادهای زیادی دارد، اما باید از حضور 

باتجربه ها هم در ترکیب خود استفاده کنیم.   

دارد  عقیده  مسجدسلیمان  نفت  سرمربی 
تساوی مقابل نساجی برای آن ها ارزشمند بوده 

است.
 مهدی تارتار پس از تساوی نساجی و نفت 
مسجدسلیمان گفت: جای هواداران دو تیم در 
این مسابقه خیلی خالی بود؛ واقعا تماشاگران 
از  پس  به ویژه  و  سال ها  این  در  نساجی 
حضورشان در لیگ برتر، شور و حال خاصی به 
مسابقات دادند و طرفداران ما نیز همیشه در هر 
شهری بودیم، ما را تنها نمی گذاشتند و همراهی 

می کردند.
 در مورد بازی هم باید بگویم بازی خیلی کیفیت 
و شور و حال زیادی نداشت. ما با توجه به اینکه 

در جدول همسایه نساجی بودیم، آمده بودیم  
تا دست خالی به مسجدسلیمان برنگردیم.

سرمربی نفت مسجدسلیمان تصریح کرد: به 
بچه ها گفتم این دیدار برای حفظ فاصله با 
تیم های پایین جدول خیلی اهمیت دارد و خدا 
را شکر از بازی با نساجی یک امتیاز گرفتیم و 
بچه های ما پس از 10 نفره شدن، خیلی زحمت 

کشیدند و از آن ها تشکر می کنم.
تارتار یادآور شد: خدا را شکر همچنان روند 
نباختن تیم را ادامه می دهیم. تیمی هستیم که 
به راحتی نمی بازیم و شخصیت تیمی ما به خوبی 

شکل گرفته است.
تارتار در خصوص داوری دیدار نساجی و نفت 

مسجدسلیمان گفت: به نظرم آقای 
همرنگ و کمک هایشان روز خوبی 

را پشت سر گذاشتند.
 درست است که یک بازیکن از ما 
اخراج شد، اما باید در آنالیز 
داوری مشخص شود که بازیکن 
اخراجی ما نفر آخر بود یا یک 
حضور  کنارش  در  بازیکن 

داشت.
داوری  گروه  درمجموع   
عملکرد قابل قبولی ارائه 
دادند و برای آن ها آرزوی 

موفقیت دارم.

تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان با تغییراتی که در ترکیب تیمش ایجاد کرد یک امتیاز ارزشمند 
را از قائم شهر به دست آورد. نفت مسجدسلیمان که در آخرین بازی خود مقابل ماشین سازی 
یک برد ارزشمند به دست آورده بود، مقابل نساجی نیز می خواست این نتیجه را تکرار کند اما 
اخراج میثم نقی زاده باعث شد تا شاگردان مهدی تارتار روند بازی شان تغییر کند. بااین حال 10 
نفره بازی کردن در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر کار دشواری است اما مهدی تارتار و 
شاگردانش با تغییراتی که در ترکیب تیمشان ایجاد کرده بودند ، شرایط را بهبود بخشیدند و 
موفق شدند یک امتیاز خوب دشت کند. نکته قابل توجه درباره مهدی تارتار و نفت 
مسجدسلیمان تبحر آن ها در نباختن است. نفت مسجدسلیمان حاال با 3 شکست در کنار 
سپاهان کمترین باخت را در لیگ نوزدهم دارند و این مسئله به خوبی تسلط تارتار به تیمش را 
نشان می دهد و اینکه او راه های نباختن را بلد است. ازاین رو در بازی جمعه شب مقابل نساجی 
نیز نفت 10 نفره یک امتیاز کسب کرد تا بازهم بازنده به رختکن نرود. نفت مسجدسلیمان که 
بعد از شروع مجدد لیگ نباخته 33 امتیازی شد و در میانه باالیی جدول باقی ماند. پارس جنوبی 
جم هم با سرمربی جدید خود موفق شد در خانه تیم مدعی شهرخودرو را با نتیجه ۲ بر یک 
شکست دهد تا فاصله خوبی با انتهای جدول بگیرد. در این دیدار فریبرز گرامی و پوریا آریا کیا 
برای پارس جنوبی جم گلزنی کردند تا در خانه 3 امتیاز شیرین را کسب کنند و ۲۴ امتیازی 

شوند و در رتبه دوازدهم قرار بگیرند.

 با رتبه تک رقمی در لیگ برتر می مانیم
 سرمربی پارس جنوبی جم:

نفت مسجدسلیمان جان می دهد، اما نمی بازد امتیاز خوبی از شمال گرفتیم

توجه ویژه شرکت به ورزش قهرمانی
مدیرعامل باشگاه ملی حفاری می گوید:  با 
حمایت آقای موسوی مدیرعامل شرکت ملی 
حفاری در سال 9٨ با توجه به کاهش بودجه 
قهرمانی در 10 رشته قهرمانی تیم داری کرده و 
نتیجه خوبی در مسابقات کشوری کسب کردیم، 
همچنین در بحث زیرساخت  و بهسازی سالن های 

ورزشی اقدامات مؤثری انجام دادیم.
در مرحله گروهی، لیگ برتر فوتسال بانوان 
قهرمان مسابقات شدیم، همچنین در رشته 
کاراته عنوان سوم لیگ را تصاحب کردیم و در 
رشته وزنه برداری که قطب اصلی کشور به 
شمار می رویم، با ۲ تیم کامال بومی عنوان اول و 
سوم لیگ برتر جوانان و بزرگ ساالن را به 
دست آوردیم. در مسابقات تیراندازی و گلف 
که همچنان ادامه دارند، جایگاه بسیار خوبی 

داریم.
بودجه ما در سال گذشته، بالغ بر ۲0 میلیارد ریال 
بود که این میزان در سال جاری 50 درصد کاهش 
پیداکرده است اما بااین وجود سعی می کنیم در 
هر 10 رشته تیم داری کنیم. ۲ تیم وزنه برداری ما 
برخالف سایر تیم های لیگ برتری تنها با پنج 
میلیارد ریال بسته شده اند که درنهایت عملکرد 

بسیار خوبی داشتند.

بودجه ما محدود است
 محمدی نیا بابیان اینکه بودجه ملی حفاری در 
مقایسه با باشگاه های دیگر یک جنگ نابرابر 
است، گفت: کل بودجه ما شاید به اندازه بودجه 
۲ بازیکن یک تیم فوتسال لیگ برتری باشد که 

سعی می کنیم با برنامه ریزی صحیح، بهترین 
باشیم.  داشته  موضوع  این  از  را  استفاده 
خوزستان و شهرهای خوزستان خاستگاه نفت 
هستند لذا انتظار داریم وزارت نفت نگاه ویژه به 
مناطق نفتی استان داشته باشد. در رشته 
فوتبال با دستور مستقیم مدیرعامل شرکت 
وارد مسابقات لیگ دسته دوم کشور شدیم و 
به نوعی این رشته به رشته های قهرمانی باشگاه 
ملی حفاری اضافه شد اما به دلیل بخشنامه های 
وزارت نفت در خصوص پیشگیری از ابتال به 
بیماری کرونا مجوز فعالیت تیم های ورزشی 
تحت حمایت این وزارتخانه ازجمله باشگاه ملی 
حفاری صادر نشده و ما اکنون نمی توانیم در 

هیچ مسابقه ای حضور پیدا کنیم.

اگر نمی خواستیم در فوتبال تیم داری کنیم 
این گونه هزینه نمی کردیم

مدیرعامل باشگاه ملی حفاری افزود: ما اگر 
نمی خواستیم در فوتبال تیم داری کنیم که 
ابتدای فصل این گونه هزینه نمی کردیم، در حال 
حاضر با توجه به ویروس کرونا و حساسیتی که 
شرکت های نفتی برای حفظ سالمتی کارکنان 
خوددارند تمام فعالیت های ورزشی را تعطیل 
کرده اند. شرکت های نفتی با شرکت های دیگر 
متفاوت است، ما در خط مقدم تحریم های 
برای  اگر مشکلی  ظالمانه دشمن هستیم و 
کارکنان نفت ایجاد شود در بحث اقتصادی ضربه 
می خوریم. باوجوداینکه سازمان لیگ دستور 
شروع بازی ها را صادر کرده است اما وزارت نفت 
به دلیل سالمت کارکنان خود هنوز دستور 

فعالیت های ورزشی را به باشگاه های تابعه اعالم 
نکرده است. متاسفانه در روزهای اخیر بعضی از 
رسانه ها عنوان کردند که مدیرعامل ملی حفاری 
تمایلی به تیم داری در لیگ فوتبال ندارد 
درحالی که آقای موسوی کامال ورزشی بوده و با 
موافقت او، سال گذشته در 10 رشته قهرمانی 

تیم داری کردیم.

موظف به تبعیت از دستورعمل های وزارت 
نفت هستیم

محمد نیا در خصوص اینکه تابع دستورهای 
وزارت نفت هستیم در ادامه گفت: ما حتی از 
تیم فوتبالمان تست کرونا  بازیکنان  تمام 
گرفتیم و این موضوع حسن نیت ما برای 
آمادگی در مسابقات لیگ ۲ را نشان می دهد و 
این طور نیست که وسط فصل از مسابقات 
کناره گیری کنیم، اولویت ما دستورعمل های 
وزارت نفت هست و موظف به تبعیت هستیم.  
امیدواریم سازمان لیگ برنامه ریزی دقیقی 
برای مسابقات لیگ ۲ داشته باشد و برای 
برگزاری مسابقات عجله نکنند تا مشکل 

امید  چون  شود  برطرف  نفتی  تیم های 
بسیاری از جوانان و نوجوانان خوزستانی به 
حضور در تیم های نفتی است. ما حتی 
دستورعمل های وزارت نفت در خصوص 
ممنوعیت فعالیت های ورزشی باشگاه 
ملی حفاری را به سازمان لیگ ارسال 
کردیم و قرار شد خودشان از طریق 
ستاد ملی مبارزه با کرونا این موضوع 
تصور  آن ها  کنند،  پیگیری  ا  ر
از  انصراف  قصد  ما  که  می کردند 
مسابقات راداریم اما وقتی نامه ها را 
ارسال کردیم، متوجه واقعیت شده و 

حق را به ما دادند.

برگزاری فوتسال بانوان درگرو 
وضعیت سفید

  در خصوص برگزاری لیگ برتر فوتسال 
بانوان جلسه ای در سازمان لیگ برگزار و 

قرار شد تا زمانی که وضعیت چهار استان کشور 
که در مرحله نیمه نهایی مسابقات حضور دارند، 
سفید نشود، مسابقات برگزار نشود. در حال 
حاضر وضعیت تمام استان ها قرمز است، اما 
سازمان لیگ اعالم می کند که از سوم مرداد 
برخالف  که  شود  خواهد  شروع  مسابقات 

بخشنامه سازمان لیگ است.

حفاری  ملی  باشگاه  مدیرعامل 
از  انصراف  می گوید: هرگز قصد 
باید  ولی  نداشتیم،  را  مسابقات 
دستورعمل وزارت نفت به ما اجازه 
دهد که در مسابقات ورزشی حاضر 
شویم.  سید ساالر محمد نیا در باره 
وضعیت این باشگاه می افزاید: باشگاه 
ملی حفاری یکی از قطب های ورزش 
استان و کشور است که از سال های 
پیش در ورزش همگانی و قهرمانی 
تیم داری می کند و این موضوع جزو 
تعهدات مسئولیت اجتماعی شرکت 
ملی حفاری است. مدیرعامل باشگاه 
ملی حفاری  بابیان اینکه توسعه 
ورزش همگانی همواره مدنظر این 
شرکت بوده است، گفت: باشگاه ملی 
حفاری برای شادی و نشاط کارکنان 
و دیگر افراد جامعه در30 رشته 
همگانی فعالیت می کند، فعالیت این 
باشگاه با داشتن 7۲ دستگاه حفاری 
و ۲0 هزار پرسنل در سایر مناطق 
است؛  گسترده  بسیار  کشور، 
به گونه ای که باید در 10 تا 15 استان 
کشور فعالیت های ورزشی خود را 
دنبال کنیم. با مدیرعامل باشگاه ملی 
حفاری در خصوص وضعیت تیم های 
قهرمانی این باشگاه مثل فوتسال 
بانوان و ،آقایان و فوتبال و اینکه در 
برگزار  لیگ ها  که  کرونا  شرایط 
می شود آیا آن ها  ادامه خواهند داد یا 
نه، گفت وگویی داشتیم که اهم آن را 

 تارتار:باهم می خوانیم.
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  درباره خوب بودن

کتاب درباره خوب بودن اثری از آلن دوباتن، نویسنده و فیلسوف 
سوئیسی است که دوره دکترای فلسفه در دانشگاه هاروارد را رها کرد 
تا کتاب های فلسفی قابل فهمی به زبان ساده بنویسد. در این کتاب 
دوباتن به سراغ موضوعی رفته است که احتماال در طول روز حتی به آن 
فکر هم نمی کنیم و یا وقتی برای فکر کردن به آن نداریم. موضوع پیش 
پا افتاده ای که اگر به اندازه کافی به آن توجه کنیم احتماال کیفیت 
زندگی مان باالتر خواهد رفت: خوب بودن. مدرسه زندگی هدف خود 
را »یافتن پاسخ هایی برای پرسش های اساسی زندگی« تعریف کرده 
است. پرسش هایی مانند اینکه: چگونه شغل رضایت بخشی پیدا کنیم؟ 
آیا اصال می توانیم از گذشته مان سر دربیاوریم؟ چگونه روابط خوبی با 
دیگران برقرار کنیم؟ چگونه جهان را تغییر دهیم؟ در این کتاب مورد 
سوال قرار می گیرد. طبیعتاً همه ما دوست داریم آدم خوبی باشیم. در 
آموزه های دینی و یا حتی خانوادگی ما تاکید بر خوب بودن همیشه 
وجود داشته است. اما همیشه خوب بودن ممکن است باعث شود 
دیگران فکر کنند ما آدم ساده ای هستیم. یا شاید جرات درخواست 
حق خود را نداریم و یا هر چیز اشتباه دیگری که در برابر یک رفتار خوب 
قرار می گیرد. در دنیای امروز بی جهت خوب بودن ممکن است همیشه 
باعث عالمت سوال شود. آلن دوباتن نیز در ابتدای کتاب خوب چنین 

توضیح می دهد:
 اینکه بکوشیم تا آدم خوب تری باشیم، آرزوی بی وجه و نومیدکننده ای 
به نظر می رسد. ما در تئوری، به خوب عالقه داریم. اما در عمل، این 
مفهوم به شکل خجالت آوری بی خاصیت، سربه زیر، خسته کننده و حتی 
بی بخار است. این روزها آدم خوبی بودن مثل این است که تنها وقتی 
که همه گزینه های دشوارتر و سودمندتری از بین رفتند، بکوشیم که 

آن گونه باشیم.

؟ نیم ا بخو چه 

مسیح و آرش عدل پرور ، شناخته شده با نام مسیح و 
آرش، یک گروه موسیقی ایرانی در سبک پاپ و آر اند بی 
است که از مهرماه 1395 فعالیت رسمی خود را همراه با 
مجوز اجرای موسیقی زنده در ایران آغاز کرده است. از 
جمله قطعات این گروه می توان به »گل ها رو آب میدم«، 
»گلی«، »به همه بگو«، »دریا«، »زدی پر« و »تو که نیستی 
پیشم« اشاره کرد. این گروه تک آهنگ های متعددی دارد 
که معروف هستند و دریا یکی از این قطعات معروف است 

که مسعود جهانی آن را تنظیم کرده است. 

دریا 

به رنگ ارغوان

باده گلرنگ شو یا شیشه بیرنگ باش
بوی خون می آید از نیرنگ، بی نیرنگ باش

چند در نیرنگ سازی روزگارت بگذرد؟
شبنم بیرنگ شو، با خار و گل همرنگ باش
در حریم عشق و بزم حسن تا راهت دهند

سینه بی کینه و آیینه بی زنگ باش
نخل از جوش ثمر در دست طفالن عاجزست

بیدشو، دندان ارباب طمع را سنگ باش
با لباس جسم ما را بخیه پیوند نیست

سبزه شمشیر گو فرسنگ در فرسنگ باش
تا مگر صائب در فیضی به رویت وا شود

غنچه آسا در گلستان جهان دلتنگ باش
*صائب تبریزی

شعر

مشعل: در شرایطی که بحران کرونا بسیاری از معادالت 
جهانی ، بازارهای مالی دنیا و گردش چرخ صنعت را با 
محدودیت مواجه کرده است و در بسیاری از صنایع بزرگ 
کشورهای مختلف منابع انسانی در حال ریزش و تعدیل 
هستند ، صنعت نفت ایران با همان شرایط قبلی خود 
فعال است. بخش قابل توجهی از کارکنان صنعت نفت در 
مناطق عملیاتی و با شرایط سخت فعال هستند و در 
بسیاری از موارد یا دور از خانواده هستند و یا خانواده  آنها 
در آن استان یا شهر همراه با آنها زندگی می کنند. در 
عین حال در دورانی که تحریم و فشارهای خارجی 
صنعت نفت را تهدید می کند و فشار تورم و شرایط 
اقتصادی بسیاری از خانواده ها را تحت تاثیر خود قرار 
داده است ، الزم است ارتباط و بنیان های مشترک بین 
کارکنان و صنعت نفت را بیشتر کنیم و چالش ها را به 
حداقل برسانیم. به همین دلیل می توان راهکارهاي را 
برای کاهش تنش در محیط کار کارکنان اقماري صنعت 

نفت ارائه داد. 
دوری از تنش و عوامل کاهنده رضایت شغلی

بخش قابل توجهي از نیروي انساني شرکت های 
عملیاتی در مناطق عملیاتی که استان های جنوبی 
کشورمان هستند مشغول به نوبت کاري اقماري ) 1۴ روز 
کار 1۴ روز استراحت ( هستند که به تبع آن توجه به 
وضعیت کارکنان اقماري اهمیت زیادی دارد چرا که این 
کارکنان در دوره فعالیت کاری خود به شکلی مداوم و 
فشرده مشغول به کار هستند و باید از نظر جسمی و 
روانی در امنیت کامل قرار داشته باشند و از سوي دیگر 
مشکالتي مانند تنش شغلي، خستگي، نارضایتي از کار 
و ... را باید تا حد امکان از سیستم هاي نوبتکاري دور و 
عوامل تنش زا و کاهنده رضایت شغلي ناشي را حذف 

کرد و به سمت بهبود شرایط کاري و رضایتمندي کارکنان 
طرح اقماري برد.  در هر دوره شیفت کاری در هر ۲۴ 
ساعت شبانه روز، دو شیفت 1۲ ساعته پیش بینی شده 
است. این سیستم در بخش عملیات نفت و در مناطقی 
که نظام تولیدي پیوسته است، مانند پاالیشگاهها و 
صنایع پتروشیمي هم به کار مي رود .شیفت هاي کاري 
بصورت چرخشي است و کارکنان اقماري یک هفته 

روزکار و در هفته دوم شب کار هستند.

عوارض نوبت کاری باید شناخته و اعالم شود
 محدودیت ها و اقتضائات خاص نوبتکاري اقماري، 
مدیران را بر آن داشته تا در مورد بهبود وضعیت و شرایط 
شغلي افراد به فکر فرو رفته و راهکارهائي ارائه دهند. در 
این سیستم نوبتکاري خستگي، واماندگي، کسالت، انزوا، 
امراض روحي و رواني و بیماریهاي جسمي و بسیاري 
مسائل دیگر شایع و رایج است . سیستم اقماري ریتم 
شبانه روزي سیستم خواب و برنامه بدن را برهم می ریزد 
و عوارض بهداشتي و ایمني و کم خوابي را به همراه دارد. 
اگرچه کارکنان در طول دوره کاری خود با این شرایط و 
عوارض آشنا شده و تا حد زیادی با آن کنار آمده و بدنشان 
هم خود را با این شرایط تطبیق می دهند اما الزم است 
بسیاری از عوامل نگران کننده و تنش زا برای کارکنان 
اقماری شناسایی و حذف شود.  عوامل تنش زا تقریبا در 
زندگي همه افراد وجود دارد. محیط کاري نیز بنا به شرایط 
خود بي بهره از چنین عواملي نیست لذا ضروري است 
مدیران به ویژه در نظام هاي نوبتکاري اقماري، این عوامل 
و منابع استرس را شناخته و آنها را رفع یا کنترل کنند . 
عوامل استرس زایي مانند صدا، دماي بیش از حد پایین 
و لرزشهاي تنش زایی  موتورها، جسمي و فیزیکي 
محسوب شده و خستگي، عدم تنوع در کار، عدم رضایت 
شغلي، ابهام در مسئولیت، انزوا و ... از عوامل تنش زاي 
سازماني هستند. اگر بخواهیم بصورت خالصه عوارض 
و تبعات ناشي از تنش در بین کارکنان را برشماریم 
مي توان گفت: بیماري هاي قلبي، فشار خون باال، 
امراض گوارشي، اختالالت عصبي و رواني، 
عدم تعادل در برقراري ارتباطات سودمند، 
و  افزایش ضایعات  و جابجایي،  غیبت 
تصادفات در کار و بسیاري موارد دیگر 
نمونه هایي هستند که مانع از تحقق 
اهداف سازمان و افراد مي شوند .در رابطه 
با استرس کاري چند نکته قابل توجه 
است که به آنها می پردازیم. باید علل 
تسهیل کننده استرس و محل بروز 
وشدت عوامل تنش زا شناسایی شوند. در 
به  شغلي  تنش  تشخیص  و  شناخت 
بیماري،  میزان  چون  هایي  شاخص 
مرخصي هاي پزشکي، نرخ جابجائي، 
گزارش هاي بخش ایمني و بهداشت باید 
توجه کرد . در همین زمینه همکاري 
مدیران و کارکنان در کنار هم براي از بین 
بردن مشکالت الزم و ضروري است  و الزم 
است هرچند ماه یکبار ارزیابي دقیقي از 
وضعیت پرسنل نوبتکاري و مشکالت آنها 
به عمل آید.حال سئوال اینجاست که 
باتوجه به عوامل تنش زاي طرح اقماري، 
براي  چه راهکارها و پیشنهادهایي 
مدیران در رابطه با بر طرف کردن یا کاهش 
تنش در سیستم نوبتکاري مي توان داشت 

که از طریق آنها نه تنها شرایط شغلي ارتقاء و بهبود یابد، 
بلکه رضایت شغلي کارکنان بخش عملیاتي و نوبتکاري 
باال رود . با این وجود می توان به عنوان توصیه و راهکار 
برای مدیران و سرپرستان کارگاه ها مواردی را مطرح کرد. 
مواردی نظیر اینکه شرایط نور، تهویه هوا ، محل غذاخوري 
و تفریح و سرگرمي افراد بهبود یابد و هر از چندگاهی 
تنوع و تغییر داشته باشد. بهتر است  روزهاي مرخصي و 
تعطیلي بین شیفت ها تقسیم شود و از جمع کردن 
روزهاي مرخصي بپرهیزید زیرا احتمال حوادث و 
تصادفات در ایام کاري متوالي افزایش مي یابد .خوب 
است که در میانه کار  اجازه استراحت، تفریح وارتباط با 
کارکنان دیگر را به افراد بدهید. الزم است که  کارکنان 
فعال در مناطق عملیاتی در ابتداي امر نسبت به عوارض 
احتمالي طرح اقماري مطلع باشند و موارد سبک زندگي 
خاص اقماري را اعم از وعده هاي غذایي، شیوه خواب، 
ورزش و آسیب های احتمالی به آنها آموزش و اطالع داده 

شود .

تشویق نیروهای منضبط و تنوع محیط کاری
در کنار این موارد الزم است که  براي نوبتکاران بویژه 
کساني که شبها کار مي کنند محیطي را فراهم سازید که 
به فعالیت و نرمش و ورزش بپردازند و وعده های غذایی 
آنها به موقع و گرم باشد .همچنین الزم است  معاینات 
ساالنه دقیق از کارکنان انجام شود و در هر شیفت کاری 
گروه هاي ایمني بمنظور بررسي مسائل شیفت ها 
تشکیل شوند.  همچنین خوب است که به افرادي که یک 
فصل را بدون غیبت در کار حضور یافته اند  پاداش داده 
شود و اجازه دهید افراد شیفت هاي خود را با هم جابجا 
و یا معامله کنند و از چرخش شغلي بین نوبتکاران براي 
افزایش تنوع، کارایي و رضایت شغلي استفاده شود. و 
عالوه بر همه اینها خوب است که مسئوالن هر شیفت از 
نظر کارکنان در تصمیم گیري ها استفاده کنند. اما جدای 
از این موارد توصیه و پیشنهادهایی هم  به کارکنان طرح 
اقماري می توان داشت. مواردی مثل اینکه  در هفته شب 
کاري به ورزش و تمرینات بدني روزانه توجه بیشتري 
داشته باشید تا در ادامه خواب خوبی داشته باشند و 
خستگی آنها کم شود. از رژیم غذایي منظم که در محل 
اقامت اعمال مي شود پیروي کرده و همیشه ازمیوه هاي 
تازه استفاده کنید .در محل کار براي خود تنوع ایجاد 
کنید، مثال گاهي قدم بزنید، گاهي به صورت خود آبي 
بزنید و نفسي تازه کنید و اگر شرایط آن وجود دارد رادیو 
و آهنگ را همراه کنید. بعد از شیفت شبانه بالفاصله به 
رانندگي نپرداید ، کمتر از قرص هاي خواب آور استفاده 

کنید و به عبارت بهتر خود را به آنها عادت ندهید و  تا 
حد امکان از اضافه کاري بالفاصله بعد از شیفت 

بپرهیزید .عالوه بر همه این موارد  خوب است 
در هفته ای که در کنار خانواده خود هستید 
به مسافرت و گردش رفته و کمبود ارتباطات 
را جبران کنید .اگرچه وضعیت رفاهي، 

ورزشي، فرهنگي و خدمات غذایي در مناطق 
عملیاتی مختلف متناسب با خدمات شرکت و 

موقعیت جغرافیایی و شرایط کاری و به خصوص 
شرایط اقتصادی متفاوت است اما بیشتر این شرکتها 
و مجموعه های عملیاتی در تالش هستند که به 
خصوص در این روزهای سخت کرونایی با وجود 
محدودیتهای ارتباطی و اهمیت رعایت پروتکل های 
بهداشتی همه این الزامات را اجرایی کنند وکمترین 

تغییر را در شرایط کاری کارکنان به وجود بیاورند.  ونا   حتی در دوران کر
تدابیر خاص برای کارکنان اقماری

برخی از کارگردانان سینمای ایران رده بندی خاصی را 
در برنامه کاری خود دارند. ابراهیم حاتمی کیا هم که 
سالها فیلمهایی را با مضمون دفاع مقدس می 
ساخت از جایی به بعد مضمونهایی سیاسی و یا 
موضوعات روز جامعه را چاشنی فیلمهای خود کرد. 
همین چند وقت قبل آخرین فیلم او با نام » خروج« 
به طور آنالین اکران شد اما فیلمهای سیاسی دیگری 
هم از او در سینمای ایران شهرت دارد. »به رنگ 
ارغوان« در سال 13٨3 ساخته شد و پنج سال بعد 
نمایش درآمد. این فیلم روایت داستانی یک مامور 
اطالعات است که مطلع می شود یک معترض 
سیاسی اول انقالب تصمیم به بازگشت به ایران گرفته 
است و ماموریتش آغاز می شود. یک رابطه عاشقانه و 
درگیری با جوانانی که حرف های متفاوت می زنند در ادامه 

داستان، فیلم را به یک اثر جذاب بدل می کند. 
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 ضدعفونی ناوگان هوایی 
رعايت پروتکل هاي بهداشتي در فرودگاه ها 

به عنوان يکي از مدخل هاي ورودي و خروجي 
شهرها، نقش مهمي در پيشگيري و جلوگيري 

از گسترش اين ويروس و حفظ ايمني و 
سالمت مسافران ايفا مي کنند. اين عکس 

بخشي از گزارش تصويري خبرگزاري مهر از 
عمليات ضد عفوني کردن هواپيماهاي 

مسافربري در فرودگاه مهرآباد است. 

مشعل    احمد بهرامي عیسي آبادي یکي از همکاران در خانواده نفت است که جداي از مسئولیت اجرایي خود 
تالش کرده تا بخشي از کمبودهاي تخصصي و فني در عملیات حفاري را با تالش در حوزه تالیف متون تخصصي 
جبران کند. او که  حاال 5۲ سال دارد از سال 6٨ به استخدام شرکت ملي حفاري درآمده و حدود ۲۲ سال 
کارشناس سیال حفاري بوده است و مي گوید: در ادامه سرپرست و رئیس اداره کنترل پسماند سیال چاه شدم 
و درحال حاضر سرپرست تعمیرات اساسي و برون سپاري تجهیزات مدیریت سیال حفاري شرکت ملي حفاري 
ایران هستم.  عیسي آبادي فوق لیسانس خود را در رشته سیاالت حفاري دانشکده نفت اهواز ، لیسانس را در 
رشته بهره برداري و تولید در دانشگاه آزاد مسجد سلیمان و فوق لیسانس را هم در رشته حفاري نفت دانشگاه 
آزاد امیدیه گذرانده است. او اهل مسجد سلیمان است و از کودکي در کنار خطوط لوله و حوضچه ها و شعله 

هاي کوچک و بزرگ نفت و گاز بیرون زده از زمین و خانه هاي مسجد سلیمان و بوي نفت و 
گاز بزرگ شده و در همه این سالها با عالقه به نفت و فعالیت در این صنعت زندگي کرده است. 

از دکل دریایی مدرس تا چاه های زمین گرمایی سبالن
بهرامي مي گوید: از سال 6٨ تا 137۲ روي دکل دریایي مدرس و سیال چاه آنجا کار مي 
کردم و تجربه هاي زیادي را در مورد سیال چاه هاي دریایي به دست آوردم که تفاوت زیادي 
با چاه هاي خشکي دارد. او افزود: در فاصله سالهاي 7۲ تا 79 روي دکلهاي خشکي و کارشناس 
سیال حفاري چاه شماره یک آزادگان بودم و در میدانهاي دیگر نظیر اندیمشک و بي بي 
حکیمه هم حضور داشتم. در سال 79 براي اولین بار موضوع چاه هاي ژئوترمال)زمین گرمایي( 
مطرح شد و از سال 79 تا ٨۲ نیز در دامنه هاي سبالن و در شهرستان مشکین شهر در حال 
بررسي سیاالت حفاري چاه هاي زمین گرمایي بودیم. این نویسنده عضو خانواده نفت مي 
گوید: از سال ٨7 به عنوان کارشناس ارشد پسماند سیاالت ، مسئولیت مدیریت پسماند چاه 
شماره 9 آزادگان و دستگاه 5۴ فتح را بر عهده داشتم و اولین چاه را با تجهیزات کنترل 

جامدات و کنترل پسماند چاه انجام دادیم. 

ژاپنی ها نیامدند خودمان دست به کار شدیم
بهرامي مي گوید: تجربه این اقدام در مورد چاه ها در ایران یا وجود نداشت و یا بسیار 
محدود بود اما به مرور از آن زمان تا امروز ادامه یافته و امروز 16 دستگاه ملکي براي شرکت 
ملي حفاري داریم. وي مي افزاید: شرکت هاي خارجي این تکنولوژي و تجهیزات را داشتند، 
اما در ایران نداشتیم و براي اولین بار در میدان آزادگان انجام شد. قرار بود شرکتهاي ژاپني 
این برنامه را پیاده کنند اما به دلیل فشارهاي خارجي و تحریمي  نیامدند و در نهایت شرکت 
ملي حفاري و شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب تصمیم گرفتند تا خودشان این تجهیزات 
را تهیه و نصب و عملیات را انجام دهند. در واقع تالش بهرامي و همکارانش کمک در جهت 
شناخت و بومي سازي تجهیزات مربوط  به کنترل جامدات و کنترل پسماند سیال چاه بوده 
است که تجهیزات استراتژیک و گران قیمتي است. او مي گوید: این تجهیزات و راهبراني که 
با آنها کار مي کنند، بسیار گران هستند و در ابتداي ورود این تجهیزات تنها براي نیروي 
انساني که با این تجهیزات کار مي کند 1٨ تا ۲0 هزار دالر مي پرداختیم اما حاال 16۲ نفر در 
بخش کنترل پسماند سیال شرکت ملي حفاري به عنوان اپراتور این بخش فعال هستند. 
بهرامي که مسئولیت آموزش این افراد را بر عهده داشته است ، مي گوید: موضوعات مختلفي 
مرتبط با حفاري و سیال حفاري در این سالها مطرح بوده که تالش کرده به عنوان جزوه و 

کتاب منتشر کند و در اختیار کارکنان و دانشجویان قرار دهد. او با بیان اینکه در این سالها تالش کرده ام تا در 
جواب این سوال که براي صنعت حفاري ایران و صنعت نفت چه کرده اید؟ سربلند باشم و جوابي بدهم ، گفت: 

پرچم روي میز را که مي بینم، روز به روز انگیزه بیشتري براي کار 
دارم و در این سالها براي آموزش و نصب و به کارگیري این 

تجهیزات در چاه ها و به روز رساني مدیریت دانش در شرکت ملي 
حفاري تالش زیادي کرده ام.

امیدوارم این کتاب ها و طرح ها به سرانجام بهتری برسند
 او که در این سالها متون تخصصي زیادي را تالیف کرده و کارگاه هاي 

آموزشي زیادي را برگزار کرده است، مي گوید: در این سالها براي بررسي 
شرایط سیال در چاه هاي نفت و افزایش دانش در بخش 

حفاري انگیزه باالیي داشتم و امیدوارم با حمایت از طرح 
ها و کتاب هاي تهیه شده این تالش ها در همین نقطه 

متوقف نماند. او با وجود زندگي شخصي و تاهل و داشتن 
پنج فرزند در این سالها کار تالیف کتابهایش را متوقف نکرده 

و مي گوید: کتاب اول من یعني " سیاالت حفاري کاربردي " 
کتاب دوم یعني "سیاالت حفاري زمین گرمایي " و کتاب دو 

جلدي "مهندسي سیاالت" یا به چاه رسیده ویا زیر چاپ 
هستند. کتاب "کنترل جامدات و مدیریت پسماند سیال حفاري" 

کتاب پنجم او است که با همکار خود "مهدي شریفي" تالیف و 
منتشر شده است. 

تجربیات آمده در کتابهایم می تواند جلوی خسارات آینده را بگیرد
کتاب دیگر او یعني " سفرنامه ِگل شناسي" و " خاطرات فني  " 
به تجربیات و آموخته هاي علمي و خاطرات مستند او از سالها حضور 

در کنار چاه نفت و مشاهدات عیني مسائل سیال حفاري پرداخته 
است. او مي افزاید: تجربیات موارد مطرح شده در این کتابها مسائلي 

هستند که مي تواند جلوي تجربیات تلخ و خسارت بار بعدي را بگیرد 
و امیدوارم از این کتاب و انتشار آن حمایت شود.   او همچنین از کتاب 

دیگر خود یعني "1۲0 شگرد در راهبري سیاالت حفاري " نام برد که زیر 
چاپ است و گفت: چند انتشارات نظیر طلوع و ارشدان براي انتشار این 

کتابها همکاري دارند اما الزم است براي این کتابهاي تخصصي حمایت 
بیشتري صورت گیرد.  بهرامي مي گوید: بسیاري از اصطالحات مربوط به 

حوزه حفاري و پسماند سیاالت حفاري ، کلماتي انگلیسي و بدون معادل 
فارسي بوده اند که در جریان تالیف این کتابها او و همکارانش تالش کرده اند 

این کلمات را به طور صحیح ترجمع و کلمات معادل را جایگزین کنند تا کارکنان 
و دانشجویان با مشکالت کمتري رو به رو باشند.  او مي گوید هدفش از تهیه این 

کتابها ، انجام کاري علمي و تخصصي و مستند شدن تجربیات و اقدامات صورت 
گرفته در حوزه حفاري در سالهاي فعالیتش در این صنعت بوده است و طرح " 
استفاده از کنده هاي تثبیت شده حفاري در جاده سازي و زیرساختها " و "استفاده 

از کنده هاي حفاري پایه روغني در کارخانه هاي سیمان " را نیز به همراه همکار خود "حمید نصیري" 
تهیه کرده اند که امیدوارند مورد توجه قرار گرفته و اجرایي شوند. 

اجازه  به شما   HotelTonight درحالي که 
مي دهد تا از یک هفته قبل اقدام به رزرو هتل کنید 
)یا حتي 100 روز قبل براي اقامت هاي باالي 1۴ روز(، 

شما مي توانید با کمک این اپ از تخفیف هاي رزرو 
اتاق هاي لحظه ي آخري نیز بهره مند شوید. قیمت 
هزاران اتاق از هتل هاي مختلف در سراسر دنیا 
به طور لحظه اي در این اپلیکیشن به روزرساني 
اینترنت  به  دسترسي  با  شما  و  مي شود 

مي توانید عالوه بر بررسي گزینه ها، نظرات کاربران را نیز 
جویا شوید.

این اپلیکیشن به شما قابلیت دسترسي به هزاران هتل و یافتن گزینه  
موردنظرتان را مي دهد. قابلیت فیلتر در Hotels.com به شما کمک مي کند 
تا اتاق هایي متناسب با بودجه  سفر خود پیدا کنید. گزینه هاي رزرو لحظه  
آخري به شما این امکان را مي دهد تا اتاق هاي خالي موجود در هتل ها را با 
تخفیف هاي 50 درصدي رزرو کنید. شما همچنین مي توانید از ویژگي 
منحصربه فرد "10 شب اقامت، یک شب رایگان" در این اپلیکیشن استفاده و 

در هزینه هاي سفر خود صرفه جویي کنید.

TripAdvisor HotelTonight

Hotels.com

وب سایت TripAdvisor جامعه اي متشکل از 500 میلیون کاربر را تشکیل مي دهد که نظرات خود 
در ارتباط با هتل ها، رستوران ها و جاذبه هاي هر کشور و شهر را با یکدیگر به اشتراک مي گذارند. کاربران 
مي توانند عالوه بر دادن نظر، براي هر موضوعي عکس نیز اضافه کنند. شما نیز با کمک اپلیکیشن 
TripAdvisor مي توانید رستوران ها، هتل ها و جاذبه هاي برتر را شناسایي و از طریق همین برنامه 

اقدام به رزرو آنها کنید. امکان دانلود و ذخیره سازي نقشه ها و مقصدها نیز در این اپ وجود دارد.

عکس: محمدرضا عباسي / مهر

گفت و گو با نویسنده متون 
تخصصی که سال ها در ارتباط 

مستقیم با سیاالت حفاری بوده است

پرچم ایران به من 
انگیزه می دهد 


