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وزارت نفت با افتتاح گازرسانی 
به ۷۷ روستا   به استقبال هفته 

دولت رفت

 نهضت گازرسانی به روستاها، صنایع و واحدهای تولیدی که از سال 93 با 
بهره گیری از بند »ق« تبصره دو قانون بودجه با شتابی دوچندان آغاز شد این 
روزها شاهد ثبت رکوردهایی جدید است و پرونده گازرسانی به روستاهای باالی 
20 خانوار کشور به زودی بسته می شود. هنوز هفته دولت فرا نرسیده که وزارت 
نفت به دلیل ترافیک باالی پروژه های در دست اجرا و آماده بهره برداری با افتتاح 
پروژه های گازرسانی به افتتاح این هفته رفته است تا با افزایش ضریب نفوذ گاز 
تا 95 درصد، »پویش سبز« را اجرایی کند. براساس برنامه های تعریف شده، تنها 
طی یک ماه آینده شاهد بهره برداری و افتتاح پروژه گازرسانی به 900 روستای 
کشور خواهیم بود و در دو نوبت دیگر، 2 هزار روستا نیز تا پایان سال به شبکه گاز 
متصل خواهند شد. افزون بر گازرسانی به روستاها، در هفته های آینده شاهد 
بهره مندی صنایع و واحدهای تولیدی جدیدی از گاز خواهیم بود که زمینه ساز 
ایجاد اشتغال، جهش تولید و کاهش قیمت تمام شده محصوالت تولیدی خواهد 
بود. در همین حال، دوشنبه هفته گذشته بود که آیین رسمی افتتاح گازرسانی 
به ۷۷ روستا و آغاز به کار خط لوله انتقال تقویتی جنوب مشهد با حضور بیژن 
زنگنه، وزیر نفت، حسن منتظر تربتی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، 
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس شورای اسالمی، 
نمایندگان مجلس، مدیران و مسئوالنی استانی و محلی از طریق ویدئوکنفرانس 

در محل ساختمان مرکزی وزارت نفت برگزار شد.
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شاید این سوال مطرح شود که راهکارهای پیش رو برای 
مدیریت میعانات گازی چیست و آیا تمهیدی در این زمینه 
در نظر گرفته شده است. برای اینکه بهتر بدانیم باید این 
توضیحات معاون تولید شرکت ملی نفت ایران را دنبال 
کنیم که تولید نفت سنتزی یکی از روشهای به کارگیری 
میعانات مازاد بود که در واقع ترکیب نفت خام فوق سنگین 
و میعانات گازی با نسبتی مشخص برای استفاده در 
پاالیشگاه ها به عنوان خوراک است. برای بکارگیری این 
روش جلسات مختلف و برنامه ریزی های متعددی انجام 
شده است. ابتدا برنامه ریزی برای استفاده از آن به عنوان 
بخشی از خوراک پاالیشگاه های شمال کشور از مبدا 

پاالیشگاه اصفهان صورت گرفت و پس از عملیاتی شدن 
و تثبیت شرایط، در فاز تکمیلی تامین بخشی از خوراک 
پاالیشگاه آبادان نیز از این نوع نفت در دستور کار قرار 
گرفته و اجرایی شده است. نفت سنتزی از بهرگان با 
استفاده از خطوط لوله شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
به تلمبه خانه امیدیه و بعد به سمت پاالیشگاه اصفهان 
ارسال می شود و با تثبیت شرایط و ایجاد هماهنگی میان 
شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی، اجرای طرح برای پاالیشگاه آبادان هم 
کلید خورد. با توجه به اینکه خط لوله موردنظر برای ارسال 

نفت سنتزی به پاالیشگاه آبادان وجود نداشت...
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به ۷۷ روستا   به استقبال هفته وزارت نفت با افتتاح گازرسانی 
دولت رفت

در محل ساختمان مرکزی وزارت نفت برگزار شد.نمایندگان مجلس، مدیران و مسئوالنی استانی و محلی از طریق ویدئوکنفرانس سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس شورای اسالمی، زنگنه، وزیر نفت، حسن منتظر تربتی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، به ۷۷ روستا و آغاز به کار خط لوله انتقال تقویتی جنوب مشهد با حضور بیژن بود. در همین حال، دوشنبه هفته گذشته بود که آیین رسمی افتتاح گازرسانی ایجاد اشتغال، جهش تولید و کاهش قیمت تمام شده محصوالت تولیدی خواهد بهره مندی صنایع و واحدهای تولیدی جدیدی از گاز خواهیم بود که زمینه ساز متصل خواهند شد. افزون بر گازرسانی به روستاها، در هفته های آینده شاهد کشور خواهیم بود و در دو نوبت دیگر، 2 هزار روستا نیز تا پایان سال به شبکه گاز طی یک ماه آینده شاهد بهره برداری و افتتاح پروژه گازرسانی به 900 روستای تا 95 درصد، »پویش سبز« را اجرایی کند. براساس برنامه های تعریف شده، تنها پروژه های گازرسانی به افتتاح این هفته رفته است تا با افزایش ضریب نفوذ گاز نفت به دلیل ترافیک باالی پروژه های در دست اجرا و آماده بهره برداری با افتتاح 20 خانوار کشور به زودی بسته می شود. هنوز هفته دولت فرا نرسیده که وزارت روزها شاهد ثبت رکوردهایی جدید است و پرونده گازرسانی به روستاهای باالی بهره گیری از بند »ق« تبصره دو قانون بودجه با شتابی دوچندان آغاز شد این  نهضت گازرسانی به روستاها، صنایع و واحدهای تولیدی که از سال 93 با 

 سرمربی واترپلو نفت 
امیدیه:کرونا نبود می 

توانستیم قهرمان شویم

وزیر نفت:

 اشاره رهبر معظم انقالب به 
عملکردهای موفق هم زمان با 

تحریم:

موزه

ح ملی ارسال نفت سنتزی فاز تکمیلی طر

جودونفت مسجد 
سلیمان برسکوی سوم 
تکیه زد 



اخبار بین الملل
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  پیشنهاد وزارت نفت برای استفاده 
از ابزارهای متنوع مالی در بازار 

سرمایه 
پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت برای استفاده از ابزارهای 
متنوع مالی در بازار سرمایه در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
بررسی شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، دکتر حسن 
روحانی، )۱۴ مردادماه( در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: 
دولت در مدت بیش از دو سال و نیم اعمال فشار بی سابقه و جنگ تمام عیار 
اقتصادی توانسته است با کاهش چشم گیر اتکا به درآمد نفت، کشور را 
مدیریت کرده و عالوه بر تامین مایحتاج ضروری و کاالهای اساسی مورد نیاز 
مردم، جریان صادرات غیرنفتی را ادامه داده و از تعطیل شدن تولید و تشدید 
بیکاری جلوگیری کند. رئیس جمهوری افتتاح و راه اندازی طرح های بزرگ 
در بخش های مختلف را که در پنجشنبه های جهش تولید در سراسر کشور 
انجام می شود، خاری در چشم دشمنان دانست و افزود: جنگ افروزان 
اقتصادی و جریان تحریف و تحریم از این توانایی و موفقیت ملت عصبانی 
بوده و برای القای ناکارآمدی دولت احساس درماندگی کرده و از این رو با 
سوء استفاده از طرح مشکالت موجود، تحریف توانایی های ملت بزرگ ایران 
و انکار خودکفایی های کشاورزی و افزایش تولید در بخش های مختلف را در 
دستور کار خود قرار داده اند. در این نشست پیشنهاد وزارتخانه های امور 
اقتصادی و دارایی و نفت برای استفاده از ابزارهای متنوع مالی مطرح شد و 
طراحی های انجام شده برای تسریع در عرضه بیشتر و متنوع تر دارایی های 
مازاد دولت به بورس و همچنین نوآوری و تنوع بخشی به بازار سرمایه و 
مدیریت منطقی بورس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیم های الزم 

در خصوص هدایت نقدینگی جامعه به بخش مولد اتخاذ شد.

سهم بسزای بخش پایین دستی 
پتروشیمی در اقتصاد 

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: بدون شک 
بخش پایین دستی صنعت پتروشیمی سهم بسزایی در اقتصاد کشور دارد، 
از این رو باید بیش از گذشته برای توسعه و تقویت این بخش برنامه ریزی 
و سرمایه گذاری کرد. موسی احمدی در گفت وگو با شانا با بیان اینکه حرکت 
صنعت پتروشیمی در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دارد، گفت: با وجود 
برخی محدودیت هایی که تحریم برای صنایع کشور از جمله صنعت 
پتروشیمی ایجاد کرده، اما افزایش مقدار تولید محصوالت پتروشیمی 
نشانگر سربلندی این صنعت است. نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی افزود: در صورتی که جهش صنعت پتروشیمی با رونق 
تولیدات صنایع پایین دستی همراه باشد، افزون بر ایجاد اشتغال فراوان، 
ارزش  افزوده را نیز برای کشور به همراه دارد. وی تصریح کرد: بدون شک 
بخش پایین دستی صنعت پتروشیمی سهمی بسزا در اقتصاد کشور دارد، 
از این رو باید بیش از گذشته برای توسعه و تقویت این بخش برنامه ریزی و 
سرمایه گذاری کرد. احمدی عنوان کرد: پتروشیمی و صنایع وابسته به آن، 
خط مقدم جنگ اقتصادی به شمار می آیند، این صنعت نخستین زنجیره 
پس از نفت است، همچنین یکی از مبانی اساسی توسعه کشور ایجاد صنایع 
پتروشیمی است که افزون بر جلوگیری از خام فروشی، مواد اولیه صنایع 
پایین دست را برای تقویت تولید ملی و توسعه اقتصادی کشور فراهم 
می کند. نماینده کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اسالمی گفت: 
پتروشیمی یک منبع درآمدی بزرگ است که بیشترین صادرات غیرنفتی 
کشور را به خود اختصاص داده است. خوشبختانه ظرفیت های فراوانی برای 
توسعه صنعت پتروشیمی ایران وجود دارد که باید از آن به نحو مطلوب 

استفاده کرد.
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 اشاره رهبر معظم انقالب به عملکردهای موفق هم زمان با 
تحریم:

اقدام های بزرگی در 
دوران تحریم در پارس 

جنوبی انجام شد 

سخنگوی دولت گفت: ما با تخصیص قیر رایگان مخالفیم، زیرا هیچ منبع مالی برای این گونه 
طرح ها وجود ندارد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، علی ربیعی درباره طرح قیر رایگان 
و نظر دولت در این باره گفت: دولت با تخصیص قیر رایگان مخالف است، زیرا هیچ منبع مالی 
برای این گونه طرح ها وجود ندارد. اگر مجلس بخواهد با تکلیف به وزارت نفت، یا پاالیشگاه ها 

قیر رایگان تأمین کنند، در این صورت منابع مالی هدفمندی که باید صرف پرداخت یارانه های 
نقدی، خرید گندم تضمینی، حمایت از خانوارهای زیر پوشش کمیته امداد، بهزیستی و 
معلوالن و تولید شود، کاهش خواهد یافت که این موضوع به مصلحت نیست و دولت با آن 
مخالف خواهد بود. وی افزود: تجربه ای گذشته نشان داد که دادن قیر رایگان سبب فساد و 
نبود شفافیت شده است و نتیجه چندانی عاید توسعه کشور نکرده است، به همین دلیل 
شورای نگهبان همواره بر این موضوع حساسیت نشان داد و هنگام بررسی بودجه سال ۱۳۹۹ 
نیز بر آن ایراد گرفت و ناگزیر به حذف آن شد. سخنگوی دولت ادامه داد: بودجه حاوی ارقام 
کّمی و تعیین دقیق منابع و مصارف است و نوشتن، یا اصالح بودجه با مقادیری مانند کیلو 
و تن و بدون تعیین منابع و مصارف آن در عمل قابلیت اجرا نخواهد داشت. ربیعی تصریح 
کرد: دولت با اصالح بودجه و متمم آن در شرایط فعلی موافق نیست و معتقد است تأمین 
قیر برای پروژه های عمرانی با سازوکار کنونی بودجه امکان پذیر است و نیازی به اصالح بودجه 
نیست. عالوه بر این، تجارب و مطالعات نشان می دهد بخشی از بروز فساد، ناشی از 
سیاست هایی است که گاه از سر دلسوزی اتخاذ می شود. به این گونه موارد سیاست های 
فسادزا می گویند که بخشی از فساد ساختاری را تشکیل می دهند. سخنگوی دولت عنوان 
کرد: مبارزه با فساد اگر به مبارزه با مفسد خالصه شود، هیچ گاه مسئله فساد را حل نخواهد 

کرد. سیاست ها و تصمیم های رانت زا همواره می تواند فسادزا باشد.

دولت با تخصیص قیر رایگان مخالف استصرفه  جویی ارزی؛ نتیجه اعتماد وزارت نفت به توان تولید داخل

سخنگوی دولت:  رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاکید کرد:

انجام  به  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
اقدام های بزرگ  در پارس جنوبی و ساخت 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در دوران 
تحریم اشاره کردند و تمرین جداسازی 
اقتصاد کشور از نفت را از آثار دوران تحریم 

برشمردند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام 
معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای 
امروز )جمعه، دهم مردادماه( در سخنرانی 
زنده تلویزیونی به مناسبت عید قربان 
فرمودند: با اینکه تحریم یک جنایت بزرگ 
است، اما مردم به ویژه جوانان، مسئوالن، 
دانشمندان و فعاالن سیاسی از این موضوع 
برای افزایش اتکا به نفس ملی استفاده 

کردند.
انقالب اسالمی در همین زمینه  رهبر 
افزودند: تولید جت آموزشی و قطعات 
حساس و ظریف، راه اندازی چند هزار 
پاالیشگاه  شرکت دانش بنیان، ساخت 

سپاه،  دست  به  فارس  خلیج  ستاره 
اقدام های بزرگ در پارس جنوبی، طرح های 
وزارت نیرو در زمینه آب و برق، طرح های 
وزارت راه و تولیدات شگفت انگیز دفاعی، 

همه در دوران تحریم انجام شده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای یکی دیگر از آثار 
دوران تحریم را تمرین جداسازی اقتصاد 
کشور از نفت برشمردند و گفتند: به علت 
آنکه نفت کشور کمتر فروش می رود، 
به طور  نفت خام  از  اقتصاد  جداسازی 
طبیعی درحال روی دادن است که این 
موضوع باید با پیگیری دولت و مجلس به 

سرانجام برسد.
رهبر انقالب اسالمی در پاسخ به این سؤال 
مهم که »آیا تحریم ها قابل عالج است؟« 
گفتند: تحریم ها قطعاً قابل عالج است؛ اما 
عالج آن، عقب نشینی و کوتاه آمدن در 
مقابل آمریکا نیست، زیرا عقب نشینی 

موجب پیشروی متجاوز می شود.

رئیس جمهوری:

تولید پتروشیمی ایران ۲ برابر شده است
رئیس جمهوری با بیان اینکه تولید محصوالت پتروشیمی ما در هفت سال 
۲ برابر شده است، گفت: تولید محصوالت پتروشیمی کشور در سال ۹۲، 

۵۶ میلیون تن بوده است که پایان امسال به ۱۰۰ میلیون تن می رسد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، دکتر حسن روحانی، 
هشتم مردادماهدر نشست هیئت دولت گفت: صادرات غیرنفتی از نظر 
درآمدی ممکن است مقداری کاهش یافته باشد، اما از نظر وزنی افزایش 
یافته است. فوالد، مس، آلومنیوم و پتروشیمی بیشتری تولید می کنیم. 
تولید سر جای خود است. وقتی تولید و اشتغال است و تولید هم رو به 
افزایش است، صادرات هم رو به افزایش خواهد بود.  رئیس جمهوری با 
بیان اینکه دشمن در عرصه اقتصادی ما را زمین نزده و نتوانسته صادرات 
ما را متوقف کند، تصریح کرد: البته مشکالتی هست که باید دست به 
دست هم بدهیم تا قابل حل باشد. بخشی قابل حل است و بخشی هم به 

خاطر تحریم و کروناست. روحانی با بیان اینکه کاری که تولیدکنندگان 
بزرگ ما انجام دادند، کار بزرگی بوده است، عنوان کرد: در پتروشیمی 
تولیدات ما در این هفت سال دو برابر شده است. تولید ما ۵۶ میلیون در 
سال ۹۲ بوده که تا آخر سال به ۱۰۰ میلیون تن می رسد. وی با بیان اینکه 
همه شرکت های ما به ویژه شرکت های مهم و بزرگ و آنهایی که ارز ما را 
تأمین می کنند، فعال هستند، گفت: در ۱۰ روز گذشته صادرکنندگان و 
شرکت های مقید که عمدتاً فوالد و پتروشیمی ها هستند، ۲.۵ میلیارد 
دالر ارز را پس داده اند و بسیاری از آنها ارز را به درستی به سامانه نیما 
بازمی گردانند. البته اقلیتی هم هستند که متخلف بوده و باید براساس 
قانون با آنها برخورد شود. روحانی تصریح کرد: از همه کسانی که در تولید 
تالش می کنند،  کار مردم را تسهیل می کنند و در زمینه سالمت، مالیات، 

قبوض آب، برق و گاز فعالیت می کنند تشکر و سپاسگزاری می کنیم.

وزیر نفت )۱۴ مردادماه( با حضور در کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی به پرسش های نمایندگان پاسخ داد. حسین حسین زاده در 
گفت وگو با خبرنگار شانا، به نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی که با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت برگزار شد، اشاره کرد و گفت: 
در این نشست وزیر نفت به ترتیب پاسخگوی پرسش های آقایان ابراهیم 
رضایی، نماینده دشتستان، سید محسن دهنوی، نماینده تهران، ری، 
شمیرانات، اسالمشهر و پردیس، غالمعلی کوهساری، نماینده رامیان و 
آزادشهر بود. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی افزود: پرسش 
ابراهیم رضایی، نماینده دشتستان درخصوص دالیل تأخیر در اجرای 
افتتاح فاز ۱۴ پارس جنوبی بود که پس از اظهارات وزیر نفت، این نماینده 

از پاسخ های وزیر قانع نشد. وی ادامه داد: پرسش دیگر در خصوص 
قرارداد گازی ایران و ترکمنستان بود که از سوی سید محسن دهنوی، 
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس مطرح شد. زنگنه 
در این خصوص نیز اظهاراتی مطرح کرد که نماینده سؤال کننده تا 
حدودی قانع شد، اما مقرر شد درباره این موضوع وزارت نفت مستندات 
بیشتری ارائه کند. رئیس کمیته نفت و فراورده های نفتی مجلس شورای 
اسالمی در خصوص سؤال نماینده رامیان و آزادشهر گفت: سؤال 
غالمعلی کوهساری درون استانی و مربوط به شرکت پخش فراورده های 
نفتی استان گلستان بود که در این خصوص نیز مقرر شد با پیگیری های 

بنده موضوع تخصصی تر بررسی و مشکل برطرف شود.

 زنگنه به پرسش های اعضای کمیسیون انرژی مجلس پاسخ داد

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در بازدید از مجتمع 
لوله گستر اسفراین گفت: خوشبختانه با اعتماد مجموعه وزارت نفت به 
توان تولید داخلی، حدود ۴۰ هزار تن انواع لوله های بدون درز جداری و 
جریانی در این مجموعه سفارش گذاری شده که با تولید آنها از خروج بیش 
از ۶۰ میلیون یورو ارز جلوگیری می شود به گزارش سازمان گسترش و 
نوسازی صنایع ایران، امیر بیات با اشاره به اینکه ایدرو از فناوری، تجهیزات 
فنی و مهارت نیروی انسانی برای تولید این لوله های خاص برخوردار است، 
ادامه داد: رویکرد وزارت نفت در تأمین داخلی این کاالها مایه تحرک 
اقتصادی شده است. وی خواستار تجمیع بهینه سفارش های پیمانکاران 
نفتی برای تنظیم برنامه تولید، ارتقای بهره وری و کاهش ضایعات و نیز 
متعادل سازی مراحل تأمین مالی برای تهیه مواد اولیه شد. به گفته بیات، 
افزون بر جلوگیری از خروج ارز، هزینه تمام شده نهایی این میزان 
سفارش ها برای صاحبان کاال نزدیک به ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال ارزان تر 
تمام می شود. رئیس هیئت عامل ایدرو اظهار کرد: برای تأمین شمش مورد 
نیاز کارخانه لوله گستر که از سوی مجتمع فوالد اسفراین تامین می شود، 

به ۳۰ هزار تن آهن اسفنجی به عنوان مواد اولیه نیاز است که تأمین آن از 
راه های مختلف با همکاری وزارت صمت و سایر بخش های مرتبط در حال 

انجام است.
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افزایش 56 درصدی گاز تحویلی به ذخیره سازی شوریجه

اولویت تکمیل زنجیره ارزش در پتروشیمی کاوه 

صادرات روزانه گاز از تیرماه  به 7۹ میلیون مترمکعب رسید
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مدیر منطقه ۴ انتقال گاز ایران اعالم کرد که مقدار گاز تحویلی به مجموعه 
ذخیره سازی گاز شوریجه در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 
افزایش ۵۶ درصدی داشته است.به گزارش شرکت انتقال گاز ایران، محمد کامل 
در این باره گفت: با تالش شبانه روزی کارکنان منطقه ۴ عملیات انتقال گاز، در 
سه ماهه نخست امسال بیش از ۸۳۰ میلیون مترمکعب گاز تحویل مجموعه 
ذخیره سازی شوریجه در منطقه خانگیران سرخس شد که این رقم نسبت به 
سال ۹۸ حدود ۵۶ درصد رشد نشان می دهد.وی با بیان اینکه گاز تحویلی به 
ذخیره سازی در ایام سرد سال وارد سیستم انتقال و توزیع خواهد شد، تصریح 
کرد: امیدواریم با توجه تمهیدات انجام شده در زمینه تأمین گاز در ایام پیک سال 
و همراهی مردم با مجموعه شرکت گاز در عرصه تولید، انتقال و توزیع گاز، 

زمستانی گرم و همراه با پایداری انتقال گاز برای هموطنان داشته باشیم.

مدیرعامل پتروشیمی کاوه در آستانه افتتاح رسمی این مجتمع از سوی 
رئیس جمهوری گفت: این شرکت برنامه های مختلفی را در راستای 
تکمیل زنجیره ارزش مدنظر دارد. به گزارش شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی، ابراهیم عسگریان با اشاره به اینکه پتروشیمی کاوه با 
سرمایه گذاری بخش خصوصی وارد مدار تولید شده است، اظهار کرد: آب، 
برق، اکسیژن، نیتروژن و مخازن هم متعلق به خود شرکت است و با 
تولیدی شدن این مجتمع روزانه ۷ هزار تن متانول در این مرکز تولید 
می شود. وی با اشاره به اینکه برای طرح های توسعه اوره و آمونیاک در 
مجاورت مرکز نیز برنامه هایی در حال بررسی داریم، گفت: اگر شرایط 

بهتر شود برنامه های مختلفی در راستای تکمیل زنجیره ارزش از جمله 
ساخت پلنت MTO را مدنظر داریم. عسگریان تصریح کرد: امیدواریم با 
افتتاح رسمی این واحد متانولی گامی مهم در اشتغال و توسعه کشور در 
شرایط تحریم برداشته شود. مجتمع پتروشیمی متانول کاوه در زمینی 
به مساحت ۲۲۰ هکتار در سواحل غربی شهرستان دیر استان بوشهر واقع 
 AA در پارس شمالی با ظرفیت تولید روزانه ۷ هزار تن متانول با گرید
بزرگ ترین تولیدکننده متانول جهان محسوب می شود و ساخت اسکله 
اختصاصی در سواحل خلیج فارس در مجاورت سایت پروژه برای صادرات 

محصوالت تولیدی از مزایای این طرح است.

سرپرست مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران گفت: 
صادرات گاز ایران در تیرماه امسال رکورد تازه ای ثبت کرد و 

به روزانه ۷۹ میلیون مترمکعب رسید.
محمدرضا جوالیی در گفت وگو با شانا در این باره اظهار کرد: 
صادرات گاز ایران به کشورهای دیگر هیچ گاه به ۷۰ میلیون 
مترمکعب در روز نرسیده بود، اما تیرماه امسال رکوردی تازه 
ثبت شد و به رقم ۷۹ میلیون مترمکعب در روز رسید. وی 
ادامه داد: اعالم رقم صادرات گاز توسط وزیر نفت، میانگین 
صادرات گاز در شرایط کنونی بود و مختص به روز قبل 
نمی شد، بنابراین میانگین روزانه صادرات گاز ایران به ترکیه 
و عراق هم اکنون ۷۵ میلیون مترمکعب است. سرپرست 
مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز تصریح کرد: البته 

ترکیه از چهار روز پیش درخواست کرد واردات گاز از ایران 
به این کشور برای انجام تعمیرات متوقف شود که همین 
موضوع سبب شد مقدار صادرات گاز در این برای چند روز 
کاهش یابد، البته صادرات گاز به ترکیه از عصر سه شنبه )۱۴ 

مردادماه( از سرگرفته می شود.
به گفته جوالیی، این وضع در شرایطی است که ایران در اوج 
زمان تعمیراتی پاالیشگاه ها و مصرف برق در کشور است و 
نیروگاه ها حداکثر توان خود را به کار گرفتند، اما در عین حال 
گاز آنها نیز در کشور به طور کامل تأمین شده و از سوخت 
مایع استفاده نشده است. وی یادآور شد: گاز طبیعی کشور 
هم اکنون به عراق و ترکیه صادر می شود و ایران همه مقدار 

درخواستی آنها برای واردات را تأمین می کند.

با بهره برداری از 3 طرح پتروشیمی محقق می شود 

افزایش 4 میلیون تنی ظرفیت تولید پتروشیمی 
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به افتتاح سه طرح بزرگ 
پتروشیمی در روز پنجشنبه هفته جاری )۱۶ مردادماه( از سوی رئیس جمهوری 
گفت: این طرح ها شامل پتروشیمی کاوه،  پتروشیمی کمیا پارس خاورمیانه و 
کاتالیست پتروشیمی لرستان است که در مجموع با سرمایه گذاری ۱.۵۷ میلیارد 

دالر بیش از ۴ میلیون تن به ظرفیت پتروشیمی ایران می افزاید.
 بهزاد محمدی با بیان اینکه در جهش دوم صنعت پتروشیمی کشور ۲۷ طرح 
تعریف شده که در پایان سال ۱۴۰۰ به بهره برداری خواهند رسید، ادامه داد: از 
این سبد ۱۷ طرح تا پایان امسال به بهره برداری می رسد و ظرفیت صنعت را از 
۶۶ مییلون تن فعلی به ۹۰ میلون تن افزایش می دهد و در پایان سال ۱۴۰۰ به 

ظرفیت ۱۰۰ میلیون تنی و درآمد ۲۵ میلیارد دالر دست می یابیم.
وی با اشاره به اینکه از این ۱۷ طرح،  یکی از طرح ها ماه گذشته به بهره برداری 
رسید که طرح پتروشیمی میاندوآب بود، افزود: پنجشنبه این هفته )۱۶ مردادماه( 
افتتاح سه طرح دیگر را خواهیم داشت. طرح نخست پتروشیمی متانول کاوه 
است که بزرگ ترین طرح متانول جهان به شمار می رود. این پتروشیمی با 
سرمایه گذاری ۹۵۰ میلیون دالری بخش خصوصی اجرا شده و ۲.۳ میلیون تن 
در سال به ظرفیت تولید متانول ایران اضافه خواهد کرد. خوراک این واحد ۶ 
میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز و شامل طرح متانول،  یوتولیتی و اسکله های 

صادراتی است.
معاون وزیر نفت افزود: ۶۶ درصد از کل سرمایه گذاری پتروشیمی کاوه از 
مهندسی و ساخت تا تأمین تجهیزات در داخل کشور انجام شده و پیش بینی 

می شود ساالنه ۴۰۰ میلیون دالر درآمد برای کشور به همراه داشته باشد.
به گفته محمدی، بهره برداری از پتروشیمی کیمیا پارس خاورمیانه طرح بعدی 

است که روز پنجشنبه از سوی رئیس جمهوری با سرمایه گذاری ۶۰۰ میلیون 
دالر در عسلویه افتتاح می شود. خوراک این پتروشیمی روزانه ۴.۵ میلیون 
مترمکعب گاز طبیعی است. این واحد با ظرفیت تولید ۱.۶۵ میلیون تن متانول 

در سال ساخته شده که معادل ۵ هزار تن متانول در روز است.
وی با اشاره به اینکه اشتغال زایی مستقیم در پتروشیمی کیمیا پارس 
خاورمیانه ۷۰۰ نفر خواهد بود،  ادامه داد: ۵۰ درصد از کل سرمایه گذاری نیز در 
داخل کشور هزینه شده و درآمد پیش بینی شده ساالنه برای این پتروشیمی 

براساس قیمت های ثابت سال ۹۵، حدود ۳۰۰ میلیون دالر برآورد می شود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأکید کرد: آخرین طرح ارزشی 
مربوط به تولید کاتالیست پتروشیمی لرستان است. این طرح با سرمایه گذاری 
۲۰ میلیون دالر انجام شده است. محل اجرا در پتروشیمی لرستان است و 

کاتالیست های مورد نیاز تولید انواع پلی اتیلن ها را در دستور کار دارد.
وی با بیان اینکه ظرفیت تولید کاتالیست در این طرح ۱۰۰ تن در سال خواهد 
بود، افزود:  با اجرای آن ۶۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده است که می تواند 
درآمدی ۳۰ میلیون دالری در سال ایجاد کند. مهندسی و ساختمان نصب این 
واحد به طور کامل ایرانی است و تنها در زمینه تجهیزات از ۳۰ درصد از تجهیزات 

خارجی استفاده شده است.
محمدی، سرمایه گذاری در این سه طرح را یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون دالر 
اعالم کرد و گفت: تا پایان سال نیز ۱۳ طرح دیگر پتروشیمی افتتاح می شود که 
شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس،  طرح پتروشیمی سبالن،  پتروشیمی 
لردگان،  پتروشیمی ایالم، پتروشیمی مسجد سلیمان،  پروژه پلی پروپیلن خمین 

و... تا پایان سال به بهره برداری می رسند.

مدیرعامل گروه اویک از تحقق تولید نفت از طریق واحد 
فرآورش مرکزی )CPF( میدان مشترک آذر خبرداد و گفت: 
طرح توسعه این میدان مشترک در آینده نزدیک به طور رسمی 

به بهره برداری می رسد.
غالمرضا منوچهری در نشستی با مجموعه پیمانکاران و 
دست اندرکاران طرح ساخت کارخانه »NGL۳۱۰۰«، با تأکید 
بر اینکه گروه اویک هم اکنون از فعال ترین بخش های پیمانکاری 
در کشور به شمار می رود، گفت: اویک بخش گسترده ای از 
فعالیت ها در صنایع مختلف نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
کشور را مدیریت، راهبری و اجرا می کند که از میان پروژه های 
در دست اجرای اویک، می توان از طرح ساخت کارخانه 
»NGL۳۱۰۰«، مجتمع پتروشیمی دهلران، طرح توسعه 
میدان های رامشیر و منصوری، مجتمع پتروشیمی کیان و طرح 

توسعه میدان  آذر یاد کرد.
وی از افتتاح رسمی بهره برداری از طرح توسعه میدان آذر در 
آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: تولید از این میدان از طریق 
سیستم فرآورش مرکزی )CPF( آغاز شده است. البته 
بهره برداری از بخش گازی مربوط به این پروژه به علت اینکه 
هنوز واحد مایع سازی گاز )ال ان جی( آن راه اندازی نشده، فعاًل 

امکان پذیر نیست.
منوچهری درباره آخرین وضع طرح توسعه میدان های نفتی 
رامشیر و منصوری در مناطق نفت خیز جنوب کشور در 
خوزستان توضیح داد: مسائل قراردادی و اعتباری این پروژه از 
سوی کارگروه مربوط در اویک در همکاری با کارفرمای محترم 

در حال بررسی است.
وی با بیان اینکه طرح پتروشیمی کیان به عنوان بزرگ ترین 
پروژه پتروشیمی کشور از سوی شرکت اویک در دست 
اجراست، تصریح کرد: بخشی از مناقصه های مربوط به این 
مگاپروژه پتروشیمی از سوی شرکت اویک برگزار شده و بناست 
در ساخت و اجرای این پروژه، از کاال و تجهیزات ایرانی و ساخت 
داخل استفاده شود که رهبر معظم انقالب اسالمی بر این امر 

هم تأکید کرده اند.
مدیرعامل گروه اویک از واگذاری پروژه های جدید به مجموعه 
اویک خبر داد و یکی از این پروژه ها را ایستگاه تقویت فشار گاز 
دهلران خواند و افزود: مبانی قرارداد این پروژه نهایی شده است 
و به زودی با کارفرمای آن امضا می شود. همچنین قرارداد مربوط 
به پتروشیمی گچساران نیز میان اویک و کارفرمای مربوط 

مبادله شده است و فعالیت های اجرایی به زودی آغاز می شود.

واحد فرآورش مرکزی میدان مشترک آذر 
عملیاتی شد

وزیر نفت گفت: شرکت های نفتی و پتروشیمی در بورس 
فعال هستند و خیلی خوب سهام آنها عرضه می شود، در واقع 
وضع خوب و قابل تأملی دارند.به گزارش خانه ملت، بیژن 
زنگنه، وزیر نفت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه وضع 
صنعت نفت و گاز در بورس چطور است و آیا سرمایه گذاری 
در این بخش را به مردم توصیه می کند یا خیر؟ گفت: 
شرکت های نفتی و پتروشیمی در بورس فعال هستند و 
خیلی خوب سهام آنها عرضه می شود، در واقع وضعیت خوب 

و قابل تأملی دارند.
توئیت جدید وزیر نفت با هشتگ پویش استان سبز

وزیر نفت در توئیتی با هشتگ پویش استان سبز نوشت: 
بر این باورم که با نهضت گازرسانی بی نظیر ایران در دنیا و 
به لطف توسعه میدان  گازی پارس جنوبی  مردم عزیز ایران 

طعم عدالت و رفاه توأمان را چشیده اند.
به گزارش شانا، بیژن زنگنه در تازه ترین مطلب خود در 
توئیتر نوشت: »نهضت گازرسانی را با مطالعات اقتصادی در 
سال ۹۲ با جدیت آغاز کردیم و با تالش بی وقفه کارکنان 
فداکار صنعت نفت تعداد روستاهای گازدار را از ۱۴ هزار در 
ابتدای دولت یازدهم به ۳۰ هزار در سال ۹۹ رساندیم و ۲ 
هزار روستای دیگر هم تا پایان سال از این نعمت بهره مند 

خواهند شد. 
بر این باورم که با نهضت گازرسانی بی نظیر ایران در دنیا 
و به لطف توسعه میدان  گازی پارس جنوبی  هم مردم عزیز 
ایران طعم عدالت و رفاه توامان را چشیده اند، هم اشتغال 
مرتبط رونق گرفته، هم محیط زیست بیشتر حفظ شده و 

هم میزان صادرات فرآورده های نفتی باالتر رفته است. « 

وزیر نفت: وضعیت شرکت های نفتی و پتروشیمی 
در بورس خوب است

سرپرست مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز:
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صنایع و واحدهای تولیدی که از سال 93 با بهره گیری از بند  نهضت گازرسانی به روستاها، 
»ق« تبصره دو قانون بودجه با شتابی دوچندان آغاز شد این روزها شاهد ثبت رکوردهایی 

جدید است و پرونده گازرسانی به روستاهای باالی 20 خانوار کشور به زودی بسته می شود. 
هنوز هفته دولت فرا نرسیده که وزارت نفت به دلیل ترافیک باالی پروژه های در دست 

اجرا و آماده بهره برداری با افتتاح پروژه های گازرسانی به افتتاح این هفته رفته است تا با 
افزایش ضریب نفوذ گاز تا 95 درصد، »پویش سبز« را اجرایی کند. براساس برنامه های 
تعریف شده، تنها طی یک ماه آینده شاهد بهره برداری و افتتاح پروژه گازرسانی به 900 

روستای کشور خواهیم بود و در دو نوبت دیگر، 2 هزار روستا نیز تا پایان سال به شبکه گاز 
متصل خواهند شد. افزون بر گازرسانی به روستاها، در هفته های آینده شاهد بهره مندی 

صنایع و واحدهای تولیدی جدیدی از گاز خواهیم بود که زمینه ساز ایجاد اشتغال، جهش 
تولید و کاهش قیمت تمام شده محصوالت تولیدی خواهد بود. در همین حال، دوشنبه 

هفته گذشته بود که آیین رسمی افتتاح گازرسانی به 77 روستا و آغاز به کار خط لوله 
انتقال تقویتی جنوب مشهد با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت، حسن منتظر تربتی، 

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس 
شورای اسالمی، نمایندگان مجلس، مدیران و مسئوالنی استانی و محلی از طریق 

ویدئوکنفرانس در محل ساختمان مرکزی وزارت نفت برگزار شد.
وزیر نفت در این مراسم، اعداد مربوط به صادرات فرآورده های نفتی را به دلیل توسعه 

طرح های گازرسانی در کشور بی نظیر خواند و تأکید کرد: فعالیت ها در صنعت نفت در 
بیش از دو سالی که از تحریم ها گذشته با قدرت ادامه دارد. بیژن زنگنه افزود: ما استوار، 
محکم و سرحال با هدف خدمت به مردم ایستاده ایم، مشکالت زیاد است، اما فعالیت ها 

در صنعت نفت را طی دو سالی که از تحریم ها گذشته است، زنده نگه داشته ایم. وی با 
یادآوری اینکه اکنون دو سال و سه ماه از تحریم های شدید علیه ایران می گذرد و در این 

مدت نه تنها هیچ طرحی در صنعت نفت نخوابیده، بلکه ما طرح های جدید را هم آغاز 
کردیم، تصریح کرد: امسال هم با قدرت به این روند ادامه می دهیم و برای آینده هم 
ریل گذاری می کنیم. وزیر نفت با تأکید بر اینکه ما باید پشت به پشت هم و دست به دست 

هم دهیم و برای توسعه کشور، عبور از سختی ها و ناامید کردن دشمنانمان، تالش کنیم، 
تصریح کرد: ان شاءاهلل ملت ایران به یاری خداوند متعال از این مشکالت سرافرازانه و 

سربلند عبور کند. زنگنه با بیان اینکه به برکت افزایش تولید گاز و گازرسانی در کشور 
اعدادی که برای صادرات فرآورده های داریم بی نظیر است، گفت: به دلیل منافع ملی 

نمی توانم عددی اعالم کنم، اما واقعاً اعداد بی نظیر بوده و برای کشور درآمد به همراه 
داشته است. وی گفت: وظیفه مان این است تا آنجا که توان و قدرت داریم تالش کنیم و 

همه اعضای صنعت نفت با تمام قدرت پای کار هستند.

وزارت نفت با افتتاح گازرسانی به 77 روستا   به استقبال هفته دولت رفت

   پویش سبز   
وزیر نفت به برنامه پویش سبز اشاره کرد و با بیان اینکه استان خراسان نخستین استان 
در این پویش که از نظر موقعیت انتخاب درستی بوده است، گفت: مالک سبز بودن یک 
استان این است که 95 درصد جمعیت آن زیر پوشش گاز قرار داشته باشند. وی با اشاره 
به اینکه جمعیت روستایی زیر پوشش گازرسانی در سال 92، 14 هزار روستا بودند که 
اکنون از 30 هزار روستا عبور کرده و تا پایان سال به بیش از 32 هزار روستا می رسد، 
تصریح کرد: اکنون 88 درصد از جمعیت روستایی و 95 درصد مجموع جمعیت کل 
کشور زیر پوشش شبکه گاز هستند. زنگنه با بیان اینکه از ابتدا نیز هدف گذاری 
برای اتصال 95 درصد جمعیت کشور به شبکه گاز انجام شده بود، اما تا پایان دولت 
دوازدهم این عدد فراتر خواهد رفت، افزود: این پوشش گسترده گازرسانی در 
هیچ کجای دنیا وجود ندارد. این یک زیر ساخت بسیار مهم برای کشور است که 

مردم هم به خوبی آن را حس می کنند.

افزایش گازرسانی و اشتغال
وزیر نفت با یادآوری اینکه در میانه سال 92 مطالعه روش های 
مختلف تأمین انرژی پایدار و مطمئن برای روستاها به گروهی 
از افراد مسلط و به سرپرستی یکی از استادان دانشگاه 
پلی تکنیک سپرده شد، تصریح کرد: این مطالعات حدود یک 
سال به طول انجامید و نتیجه آن شد که روش گازرسانی از 
طریق خط لوله، اقتصادی ترین روش است.وی به بند»ق« 
تبصره 2 قانون بودجه 93 و سپس قانون رفع موانع تولید اشاره 
کرد و گفت: با مجوز مجلس شورای اسالمی در تصویب تخصیص 
درآمد حاصل از صادرات سوخت های مایع، اعتبارات مناسبی برای 
گازرسانی به روستاها حاصل شد و بدون اتکا به بودجه، 26 هزار 
میلیارد تومان منابع برای این کار به دست آمد.زنگنه، دولت، مردم و 
محیط زیست را برنده این مصوبه و اجرای آن دانست و درباره دالیل 
آن توضیح داد: دولت برنده بود، زیرا فرآورده  مایع برای صادرات به 
دست آورد. مردم برنده شدند، زیرا گاز به خانه های آنها رسید و 
سطح رفاه در زندگی شان باال رفت و محیط زیست هم برنده بود، 
زیرا دیگر شخصی برای تهیه سوخت هیزم و بوته استفاده 
نمی کند، بی شک آثار زیست محیطی این طرح در چند سال 
آینده بیشتر نمایان می شود.وی با بیان اینکه با گازرسانی 
روستایی، هزاران شغل ایجاد شد، زیرا همه تجهیزات ساخت 
ایران است و پیمانکاران نیز ایرانی هستند، افزود: با رساندن 
گاز به خانه ها، مردم بخاری و تجهیزات مورد نیاز را خریدند 
و به این شکل چرخه اشتغال در این فرآیند برای مردم ایجاد 

شد که در این وضع به کمک کشور آمد.

گازرسانی به برکت پارس جنوبی
وزیر نفت با اشاره به اینکه گازرسانی به روستاها به 
برکت توسعه پارس جنوبی انجام شد، یادآوری کرد: در 
سال 92 با کمبود گاز روبه رو بودیم و مصرف سوخت 
مایع باال بود، در این سال نیروگاه ها 27 میلیارد لیتر 
سوخت مایع مصرف کردند، در سال های اخیر 
مصرف سوخت مایع نیروگاه ها به یک سوم تقلیل 
یافت که این مقدار کمتر هم می شود.وی با بیان 
اینکه صادرات گاز نیز با افزایش تولید گاز پارس 
جنوبی 90 درصد افزایش یافته است، افزود: ایران 
هم اکنون به طور میانگین روزانه حدود 75 
میلیون مترمکعب گاز صادر می کند.زنگنه 
ظرفیت تولید پارس جنوبی در سال 92 را 
روزانه 280 میلیون مترمکعب عنوان و اعالم 
کرد: این رقم تا پایان امسال به روزانه 750 
میلیون مترمکعب می رسد. به گفته وزیر 
نفت، گاز تأمین شده از میدان گازی پارس 
جنوبی در سال 91، 39 درصد نیاز گازی 
کشور بوده که این مقدار در سال 99 به 
66 درصد می رسد. دوسوم گاز کشور از 
پارس جنوبی تأمین می شود. وی افزود: 

پول محرک اصلی نیست، بلکه دلیل اصل توسعه پارس جنوبی در سال های اخیر، 
مدیریت بوده است.

یک پارس جنوبی داریم
زنگنه بر ضرورت مصرف بهینه و بهره وری در حوزه انرژی تأکید کرد و گفت: ما یک پارس 
جنوبی داریم و نمی توانیم هر چند سال یکبار یک پارس جنوبی کشف کنیم و آن را 
توسعه دهیم.وی به تدوین چهار سند مربوط به مصرف سوخت در بخش حمل ونقل، 
عرضه و تقاضای گاز، سند تولید نفت و سند مربوط به صنعت پتروشیمی تا افق 1420 
اشاره کرد و گفت: این اسناد که برای ریل گذاری صنعت نفت در آینده تدوین شده آماده 
عرضه به مجلس شورای اسالمی است.وزیر نفت بر ضرورت تداوم اکتشاف در خراسان 
تأکید کرد و گفت: این استان اگرچه تولیدکننده گاز است و تولید آن نیز از نظر پایداری 
شبکه اهمیت دارد، اما واردکننده بزرگ هم است، اگر ما بتوانیم در این استان گاز کشف 

کنیم باید به هر قیمتی آن را توسعه دهیم.

افتتاح 3 طرح صنعت پتروشیمی
وزیر نفت همچنین از افتتاح سه طرح متانول کاوه، کیمیای پارس خاورمیانه و کاتالیست 
لرستان در روز پنجشنبه )16 مردادماه( خبر داد و گفت: افتتاح 17 طرح پتروشیمی تا 
پایان امسال برنامه ریزی شده است.زنگنه توضیح داد: کیمیای پارس خاورمیانه با ظرفیت 
تولید روزانه 5 هزار تن متانول، کاوه با ظرفیت تولید روزانه 7 هزار تن متانول و کاتالیست 
لرستان این هفته افتتاح می شوند.وی گفت: حجم کاتالیست لرستان باال نیست، اما این 
طرح از نظر راهبردی مهم است، زیرا اگر کاتالیست نباشد عملیات بسیاری از فرآیندها 
جاری نمی شود.وزیر نفت با یادآوری اینکه با بهره برداری از 17 طرح پتروشیمی ساالنه 
25 میلیون تن به ظرفیت تولید این صنعت افزوده می شود، تصریح کرد: این طرح ها به 
مرور در سال 99 افتتاح می شوند.زنگنه با اشاره به اینکه تولید محصوالت پتروشیمی 
نسبت به پارسال افزایش یافته است، گفت: ارزش کل محصوالت پتروشیمی به دلیل 
کاهش قیمت نفت )قیمت محصوالت پتروشیمی تابعی از قیمت نفت( ممکن است کمتر 
از پارسال باشد.زنگنه با بیان اینکه امسال خوراک بیشتری )به ویژه اتان( در اختیار 
پتروشیمی ها قرار می گیرد و تولید آن نیز افزایش یافته است، تأکید کرد: پتروشیمی 
اکنون سرحال جلو می رود و ان شاء اهلل به اهدافی که برایش تعیین شده است و حتی فراتر 

از آن می رسد.

سی ان جی کردن خودروهای عمومی در اولویت است
وزیر نفت درباره اینکه برنامه وزارت نفت برای افتتاح دیگر پروژه های گازرسانی روستایی 
چیست، گفت: برنامه ما این است که تا پایان سال هر چند هفته یکبار آیین افتتاح گازرسانی 
روستایی، یا آغاز عملیات گازرسانی را داشته باشیم، البته دو یا سه استان هستند که 
گازرسانی در آنها از میانگین کشوری پایین تر است، از این رو تالشمان این است که آنها را 

به میانگین کشوری برسانیم و منابع آن نیز تأمین شده است.
وی درباره سی ان جی سوز کردن خودروها هم اظهار کرد: سی ان جی سوز کردن خودروهای 
عمومی نخستین اولویت به شمار می آید و سامانه خوبی برای آن راه اندازی شده و کار آن 
در حال انجام است، البته در این مسیر مشکالتی وجود دارد که برطرف خواهد شد.زنگنه 
درباره اینکه آیا برای ساخت مخازن خودروهای سی ان جی سوز از شرکت های دانش بنیان 
استفاده می شود، گفت: هر شرکتی توانسته مخزن بسازد ما از آن استفاده کردیم و هیچ 
محدودیتی نداشتیم، از ساخت مخزن نیز به تعداد مورد نیاز حمایت می کنیم.به گفته وی، 
برای خودروهای عمومی به یک میلیون و 450 تا یک میلیون و 460 هزار مخزن نیاز است 
که اگرچه ظرفیت تولید آن در کشور هست، اما در تأمین مواد اولیه که وارداتی است مشکل 

وجود دارد.

136 میلیارد تومان سرمایه گذاری در صنعت گاز
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نیز مجموع سرمایه گذاری دولت تدبیر و امید از سال 1392 
تا سال 1400 در حوزه گاز را 136 هزار میلیارد تومان اعالم کرد. حسن منتظرتربتی گفت: 
خوشبختانه با تمامی مشکالتی که بوده تاکنون بیش از 900 روستا برای گازرسانی آماده 
شده که افتتاح آنها آغاز می شود و تا هفته دولت ادامه می یابد و به بهره برداری می رسند و 
تا پایان امسال هم پروژه های گازرسانی به 2 هزار روستای دیگر در دو نوبت آماده بهره برداری 
می شود. وی ادامه داد: اما چه اتفاقی افتاد که گازرسانی به اینجا رسید؟ قانون خوب و اجرای 
خوب سبب این نهضت گازرسانی شد. با تصویب قانون بند »ق« تبصره یک در مجلس نهم 
به ما اجازه داده شد از منابع حاصل از صرفه جویی فرآورده های نفتی بتوانیم سرمایه گذاری ها 
را بازپرداخت کنیم و این مقدار تولید سبب شد برای توسعه گازرسانی به روستاها پشتوانه 

داشته باشیم.  
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مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: حدود 10 میلیارد 
دالر صرفه جویی حاصل از طرح های بند ق و ماده 12 شرکت ملی 
گاز از ابتدا تاکنون بوده و طرح های گازرسانی به روستاها، 
واحدهای صنعتی و تولیدی، گازرسانی به استان سیستان و 
بلوچستان و گازرسانی به نیروگاه های کهنوج و ماهشهر از همین 
منابع انجام شده است. وی همچنین با اشاره به پروژه های 
گازرسانی به استان خراسان رضوی اظهار کرد: گازرسانی 
روستایی در استان خراسان رضوی در سال های اخیر روند رو به 
رشدی داشته، به طوری که از 3 هزار و 329 روستای این استان، 
در ابتدای سال 92، 949 روستا از گاز طبیعی برخوردار بودند که 
55 درصد بهره مندی داشته، اما اکنون به 92 درصد رسیده و 
گازرسانی به 350 روستا هم در دست اجرا است که با اتمام کار 
آنها درصد بهره مندی روستاهای خراسان رضوی از گاز طبیعی 
به 98 درصد می رسد. معاون وزیر نفت در امور گاز با اشاره به 
همراهی مجلس و استانداری در زمینه گازرسانی به روستاها، 
گفت: در خراسان رضوی حدود هزار و 500 میلیارد تومان برای 
عملیات گازرسانی هزینه شده است که استانداری ها معنای این 
رقم هزینه را خوب می دانند، زیرا مجموع اعتبار استانی در 
بسیاری از استان ها کمتر از مقادیری است که شرکت ملی گاز 
هزینه می کند. از سویی مزیت این پروژه ها استفاده از توان و 
کارگاه ها و کاالی داخلی است که همین سبب افزایش اشتغال 
هم شده است. به این ترتیب هم اکنون طرح گازرسانی به 39 
روستا در خراسان رضوی نیز آماده کلنگ زنی است و 82 
روستای دیگر باقی می ماند. تربتی با اشاره به روند گازرسانی در 
کشور، تصریح کرد: در مجموع از هزار و 48 شهر در کشور به 
هزار و 239 شهر گازرسانی خواهد شد و فقط هشت شهر می ماند 
که قابلیت گازرسانی ندارند. عمده شهرهای باقی مانده در 
استان های سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان است که 
عملیات گازرسانی عظیمی هم در آن مناطق در حال انجام است.  
وی افزود: تا پایان هفته دولت امسال 32 هزار و 197 روستا در 
کشور از گاز طبیعی بهره مند خواهند بود و تعداد کل روستاهای 
باقیمانده قابل گازرسانی به 9 هزار و 527 روستا می رسد و بنا بر 
این است که تا پایان سال آینده گازرسانی به روستاها به پایان 
برسد. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران یادآور شد: مجموع 
سرمایه گذاری شرکت ملی گاز ایران از سال 1392 تا 1400، 136 
هزار میلیارد تومان بوده است. گاز طبیعی در سبد سوخت کشور 
از سهم 75 درصدی برخوردار است و 24 میلیون مشترک وجود 

دارد.

زاهدان زمستان امسال به شبکه گاز متصل می شود
تربتی در حاشیه این نشست در سخنانی در جمع خبرنگاران نیز 
گفت: برنامه های افتتاح طرح های گازرسانی برای هفته دولت 
امروز آغاز شد و شرکت ملی گاز ایران برای هفته دولت حدود 
902 روستا و 11 شهر را برای گازرسانی آماده کرده است که به 
مناسبت اعیاد قربان تا غدیر نخستین افتتاح مان را از خراسان 
رضوی و کنار بارگاه امام رضا )ع( آغاز کردیم.وی ادامه داد: بنا 
داریم برنامه گازرسانی روستایی را با همین جدیت ادامه دهیم 
و خوشبختانه شرایط خیلی خوبی در این حوزه داریم. معاون 
وزیر نفت در امور گاز تصریح کرد: برنامه ما این است که ان شاءاهلل 
تا پایان امسال سه هزار روستا را گازرسانی کنیم که با شتاب 
خوبی در حال انجام است.تربتی همچنین اظهار کرد: رشد 
گازرسانی درسه استان های سیستان و بلوچستان، کرمان و 
هرمزگان در جنوب کشور کمتر از دیگر استان های کشور است 
که برای آنها برنامه های ویژه ای داریم و با شتاب بیشتری کار 
می کنیم. وی افزود: در استان سیستان و بلوچستان از روش 
استان های معین استفاده کردیم و مشغول به کار هستند و خط 
لوله زاهدان به زابل و گازرسانی به شهر زاهدان و خاش در حال 
اجراست، همچنین پروژه خط لوله مهم و اقتصای ایرانشهر به 
چابهار آغاز شده است که برای مجموع این پروژه ها بالغ بر 20 
هزار میلیارد تومان تعریف شده است و ان شاءاهلل در زمستان 
امسال خبرهای خوبی از بحث گازرسانی به زاهدان داشته باشیم 

که به شبکه گاز متصل می شود.

هموارسازی سرمایه گذاری با اجرای طرح های 
گازرسانی

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی نیز با بیان اینکه با آغاز نهضت 
گازرسانی در سال های اخیر مردم نسبت به گذشته رفاه بیشتری 
دارند، گفت: پروژه های گازرسانی زمینه را برای سرمایه گذاری هموار 
کرده است. سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی با تأکید بر اینکه در 
40 سال عمر انقالب اسالمی، توسعه زیرساختی مورد نیاز جامعه 
بسیار پیشرفت داشته است، گفت: مجموعه خدماتی در حوزه های 
آب، برق، گاز، جاده، ارتباطات و... به عموم مردم ارائه شده است، 
همچنین در 12 سال حضور بنده در عرصه نمایندگی مجلس، 
گازرسانی به بسیاری از روستاها و محله ها در خراسان رضوی صورت 
گرفته است. وی افزود: برخی شهرها مانند کالت در ابتدای مجلس 
هشتم از نعمت گاز شهری محروم و بسیاری از مراکز شهرستان ها 
فاقد این نعمت خدادادی بودند، حتی محله طوسمان در اطراف 
مشهد با وجود اینکه از لحاظ میراث فرهنگی دارای اهمیت زیادی 
بود، سیستم گازکشی نداشت. نایب رئیس مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: با آغاز نهضت گازرسانی در سال های اخیر، حداقل در 
مناطق مربوط به حوزه انتخابیه من، زمینه گازرسانی فراهم شد و 
اکنون مردم در مجموعه کشت و صنعت، منازل و محل کار نسبت 
به گذشته رفاه بیشتری دارند.قاضی زاده هاشمی عنوان کرد: در 
گذشته از منبع انرژی سرخس جدا بودیم و در بحران سال 86 پس 
از قطع واردات گاز از ترکمنستان، دچار مشکالت جدی شدیم که 
وزارت نفت با احداث خط گازرسانی به شمال کشور، این مشکل را 
برطرف کرد.نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
گازرسانی زمینه را برای سرمایه گذاری هموار کرده است، افزود: 
مناطق صنعتی اطراف مشهد به دلیل محدودیت در تأمین انرژی 
دچار برخی مشکالت هستند که امیدواریم وزارت نفت این مشکل 
را نیز برطرف کند. نماینده مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی 
تأکید کرد: وزیر نفت دغدغه ارتقای کیفیت و بهره وری را دارد که 
در این زمینه مشغول تهیه اسنادی برای بهره برداری بهینه از منابع 

خدادادی است.

گازرسانی 100 درصدی به شهرستان فیروزه
نماینده نیشابور و فیروزه در مجلس نیز ضمن قدردانی از عملکرد 
وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران در زمینه گازرسانی به حوزه 
انتخابیه اش، اعالم کرد که شهرستان فیروزه به طور 100 درصدی 
گازرسانی شده است. هاجر چنارانی گفت: با پیگیری های نمایندگان 
مجلس اکنون پس از اتمام پروژه ها، 96 درصد گازرسانی به 
روستاهای نیشابور و فیروزه انجام شده و گازرسانی به 234 روستا 
فقط در دوره دهم مجلس در نیشابور انجام شده است. وی با بیان 
اینکه یکی از بزرگ ترین پروژه ها که با تالش فراوان شرکت ملی گاز 
انجام شد، پروژه شهر همت آباد به شهر بار بود اظهار کرد: تنها شهری 
که از خراسان رضوی باقی مانده و گازرسانی نشده بود شهر بار 
نیشابور بود که بحمداهلل این اتفاق افتاد و افتخاری است. نماینده 
نیشابور در مجلس تصریح کرد: در این شرایط سخت اقتصادی که 
برای مردم به وجود آمده جا دارد از شما آقای زنگنه و تیم پیگیرتان 
در حوزه گازرسانی تشکر کنیم. شهرستان فیروزه به طور 
صددرصدی گازرسانی شده و فقط 4 درصد شهرستان نیشابور 
یعنی 14 روستا فاقد شبکه گازرسانی هستند که امیدواریم با نگاه 

ویژه این موضوع هم برطرف شود.

اقدام های وزارت نفت شبیه معجزه است
نماینده تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد در مجلس شورای 
اسالمی نیز گفت: اقدام های وزارت نفت در شرایط تحریم با وجود 
این فشارطاقت فرسا شبیه معجزه است.جلیل رحیمی جهان آبادی 
ضمن قدردانی از وزارت نفت برای گازرسانی به روستاهای حوزه 
انتخابیه خود گفت: در سال 95 که من کار نمایندگی را آغاز کردم 
تنها 97 روستا دارای سیستم گازرسانی بودند، اما اکنون حدود 167 
روستا در این سال ها گازرسانی شده اند، یا در مراحل پایانی نصب 
علمک و تست نهایی هستند.وی ادامه داد: با وجود فشار 

طاقت فرسایی که در شرایط تحریم های بین المللی روی دولت و 
مجموعه وزارت نفت هست، این اقدام ها بیشتر شبیه معجزه است 

و من پیام قدردانی مردم را به شما می رسانم.

قدردانیم  
نماینده فریمان نیز گفت: 1500 نفر از کارگران کوره های آجرپزی 
فرهادگرد فریمان که کار خود را به دلیل مسائل زیست محیطی و 
استفاده مازوت در کوره های آجر پزی از دست داده بودند اکنون با 
برخورداری از نعمت گاز دوباره به کار بازگشتند. احسان قاضی زاده 
هاشمی یادآور شد: منشا گاز 6 استان از شهرستان سرخس است 
اما در سرخس 60 روستا فاقد سیستم گازرسانی هستند، اما امروز 
با یک حرکت جهادی و روحیه انقالبی شاهد افتتاح بسیاری از 
پروژه های گازرسانی هستیم.وی با اشاره به اینکه در چهار سال اخیر 
200 روستا صاحب نعمت گاز شدند، تصریح کرد: عملیات گازرسانی 
80 روستای دیگر نیز هم اکنون آغاز شده که امیدواریم هفته دولت 

سال آینده به بهره برداری برسد.
این نماینده مجلس با یادآوری اینکه استان های خراسان و فارس بر 
اساس حکمی در بودجه سال 1398، ظرفیت دریافت تسهیالت از 
سیستم بانکی را دریافت کردند، گفت: در این راستا شرکت گاز 
خراسان رضوی 386 میلیارد تومان از بانک ملی ایران برای توسعه 
گازرسانی روستایی دریافت کرد. وی به توسعه صنایع در خراسان 
اشاره کرد و با بیان اینکه 257 پروژه گازرسانی برای صنایع کوچک، 
متوسط و بزرگ وجود دارد، افزود: البته بیشتر صنایع بزرگ دارای 
سیستم گازرسانی هستند و صنایع کوچک و متوسط دارای مشکل 
هستند که امیدواریم در این رابطه وزارت نفت اقدامات الزم را انجام 
دهد. نماینده فریمان و سرخس و بخش های احمدآباد و رضویه با 
یادآوری اینکه 1500 نفر از کارگران کوره های آجرپزی فرهادگرد 
فریمان که کار خود را به دلیل مسائل زیست محیطی و استفاده 
مازوت در کوره های آجر پزی از دست داده بودند اکنون با 
برخورداری از نعمت گاز دوباره به کار بازگشتند، تصریح کرد: دعای 
خیر مردم بدرقه راه همه کسانی است که در این مسیر برای مردم 
خدمت کردند و زحمت کشیدند. قاضی زاده هاشمی در پایان 
خواستار عملیاتی شدن پروژه ذخیره سازی گاز سرخس و افزایش 

جایگاه های عرضه سی ان جی در این استان شد.

ترکمنستان گاز را قطع کرد؛ گاز 6 ماهه به »دره گز« 
رسید

نماینده درگز در مجلس شورای اسالمی نیز گفت: ترکمنستان گاز 
این شهرستان را سال 86 قطع کرد، اما با همت دولت در 6 ماه اخیر 
200 کیلومتر از منطقه سرخس به دره گز گازرسانی شد. حسن 
رزمیان مقدم یادآور شد: گاز این شهرستان ابتدا از ترکمنستان 
تأمین می شد که در دوره هفتم مجلس )سال 86( ترکمنستان گاز 
دره گز را قطع کرد. وی با بیان اینکه با همت دولت در 6 ماه اخیر 200 
کیلومتر از منطقه سرخس به دره گز گازرسانی شد که این پروژه به 
»پروژه غیرت« معروف شد، اظهار کرد: متأسفانه حدود  36 تا 40 

درصد روستاها در حوزه انتخابیه من فاقد گاز هستند.
نماینده درگز در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه به بیش از 
50 درصد روستاهای دره گز گازرسانی نشده است، گفت: این 
روستاها، روستاهای محرومی هستند که به دلیل سرمای زیاد حتی 
اکنون نیز نمی توان به آن روستاها رفت و آمد کرد و از نعمت گاز 
محروم هستند. رزمیان با یادآوری سرمای منفی 15 درجه ای دره 
گز در اسفندماه پارسال گفت: این مردم به سختی سوخت موردنیاز 
خود را تأمین می کنند که امیدواریم دوستان لطف کنند و  این 

مشکل را حل کنند.

افزایش ضریب نفوذ گاز در خراسان رضوی
مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوی نیز اظهار کرد: ضریب 
بهره مندی روستایی از گاز طبیعی در خراسان رضوی هم اکنون به 
92 درصد رسیده است. حسن افتخاری افزود: تا چندی پیش 
میانگین گازرسانی استان خراسان رضوی از میانگین کشور پایین تر 
بود، اما با تالش مسئوالن و دستورهای ابالغی شرکت ملی گاز ایران 

و پیگیری کمیسیون انرژی مجلس، خراسان رضوی هم اکنون با 
اجرای 35 هزار کیلومتر شبکه گذاری رتبه نخست را در کشور دارد، 

همچنین با پذیرش 2 میلیون و 400 هزار مشترک پس از استان 
تهران باالترین مقام را داریم. به گفته مدیرعامل شرکت گاز 
استان خراسان رضوی، این استان از لحاظ خانوار روستایی 
بهره مند از گاز طبیعی پس از استان مازندران رتبه بعدی را 
داراست و از منظر تعداد روستاها با یک میلیون انشعاب پس 
از استان های تهران و اصفهان رتبه بعدی را دارد. افتخاری 
تصریح کرد: خراسان رضوی پارسال با میانگین مصرف 
12 میلیارد مترمکعب پس از استان های تهران، اصفهان، 
خوزستان و بوشهر مقام پنجم را داشته و ضریب 
بهره مندی روستایی از گاز طبیعی در خراسان رضوی 
هم اکنون به 92 درصد رسیده است و همه شهرهای 
استان به جز یک شهر که امکان گازرسانی به آن 
وجود ندارد، همه شهرها از این نعمت بهره مند 
هستند. وی در ادامه گفت: از برنامه های مهم و 
ابالغی وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران 
گازرسانی به صنایع است که هم اکنون از مجموع 
2 هزار و 900 واحد مشمول گازرسانی مصوب 
شورای اقتصاد، بالغ بر 900 واحد گازدار است و 
900 واحد نیز در حال اجراست که پیمان سپاری 
باقی مانده صنایع هم امسال انجام می شود. 
افتخاری ادامه داد: امیدواریم با گازرسانی به 
یک میلیون خانوار شهری و روستایی کشور 
و همچنین گازرسانی به 7 هزار و  122 واحد 

صنعتی و تولیدی به برنامه 
عمل شود.

وظیفه  به  همچنین  وی 
شرکت گاز استان خراسان 
رضوی در پروژه گازرسانی 
به زاهدان اشاره کرد و 
گفت: امیدواریم اجرای 
متر  کیلو  4 2 0
شبکه گذاری و ساخت 
تقلیل  ایستگاه   12
فشار در نیمه نخست 
امسال محقق شود تا 
وظیفه خود را  در 
تحقق برنامه سوم 
اقتصاد مقاومتی 
شرکت ملی گاز 

ایفا کنیم.   

گــاز مشعل شماره 979 

       ۹۶
گازرسانی به 

روستاهای نیشابور و 
فیروزه انجام شده و 

گازرسانی به

 ۲۳۴ 
روستا  فقط در دوره 

دهم مجلس در 
نیشابور انجام شده 

است
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مشعل: یک طرح استراتژیک دیگر در صنعت نفت رقم خورد؛ طرح ملی ارسال نفت سنتزی. از این طرح چه میدانید و چه اطالعاتی دارید؟ 
کاربرد آن چیست و ما را به چه اهدافی میرساند؟ برای رسیدن به این سواالت این گزارش را دنبال کنید.  پیش ا ز ورود به طرح ملی ارسال 
نفت سنتزی بهتر است به شکل خالصه بدانیم صنعت نفت چه روزگاری را طی میکند. روزگار تحریم که البته پاندومی کرونا هم بر سختی 

های آن افزود، صنعت نفت ایران بیش از دیگر بخشها در معرض فشارهای سیاسی اقتصادی از سوی آمریکا قرار گرفت که بدون شک ابعاد 
زیادی از آن در آینده مشخص خواهد شد. اما در این میان، تجربه این صنعت در مواجهه با این تحریمها، تالشگران این عرصه را به نماد 

استقامت و نوآوری بدل ساخته است و هر روز اخبار تازه ای از اقدامهای جدید در صنعت نفت به گوش میرسد تا نمایانگر تالش و خستگی 
ناپذیری در این بخش استراتژیک باشد که با مدیریت مناسب استفاده بهینه را از امکانات موجود دارد؛ از جمله طرح ارسال نفت سنتزی به 

پاالیشگاههای نفت که هفته گذشته وارد فاز تکمیلی شد که باید آن را حاصل جمع کار گروهی مجموعه های مختلف در این صنعت دانست 
که در مقطع زمانی کوتاه این مهم را به ثمر رسانده و باید منتظر اقدامهای مهمتری در این عرصه باشیم که در آینده از آن خواهیم شنید.

ح ملی ارسال نفت سنتزی نگاهی به طر
  این اقدام طبق اعالم فرخ علیخانی، معاون تولید شرکت ملی نفت ایران، حاصل حرکت گروهی میان شرکتهای ملی نفت 
ایران، پاالیش و پخش فرآورده های نفتی و همچنین مجتمع گازی پارس جنوبی است.  ارسال نفت سنتزی پارس جنوبی 
به پاالیشگاهها، برنامه ای است که با هدف استفاده بهینه از مازاد میعانات گازی تدوین و با همکاری سازنده میان معاونت 
تولید شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای ملی مناطق نفتخیز جنوب و نفت فالت قاره ایران به سرانجام رسیده 

است. 

تجربه ای برای نخستین بار
طرح ارسال نفت سنتزی به منظور دریافت میعانات گازی پارس جنوبی از سوی منطقه عملیاتی بهرگان شرکت نفت 

فالت قاره ایران، ارسال آن به واحد بهره برداری مارون ۲ و سپس انتقال به پاالیشگاههای شمالی برای نخستین بار و با 
هدفگذاری مصرف بهینه میعانات گازی در صنعت نفت کشور هدفگذاری شده است. چندی قبل بود که معاون تولید شرکت 

ملی نفت ایران با همراهی مدیران ارشد شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به منظور بررسی ظرفیتهای مناطق نفتخیز 
جنوب در زمینه ارسال نفت سنتزی به پاالیشگاههای کشور، از جمله تلمبه خانه امیدیه و تلمبه خانه مایل ۴۰ ماهشهر 

بازدید و اظهارامیدواری کرد که این مهم در کمتر از یک ماه به ثمر برسد و اکنون این مهم به نتیجه رسیده است.

وزی دانش و تالش شبانه ر
طبق اعالم احمد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب، پس از طرح موضوع امکان سنجی ارسال 
نفت سنتزی به سمت مقاصد پاالیشگاهی در ستاد 
مناطق نفتخیز جنوب و شرکتهای بهره برداری نفت و 
گاز آغاجاری و گچساران، گروههای کاری تشکیل و 
بازدیدهای میدانی و مطالعات انجام شد. به واسطه 
وجود زیرساختها و شبکه گسترده ای از خطوط لوله 
جریانی به سمت پاالیشگاهها در مناطق نفتخیز جنوب و با 
دانش و تالش شبانه روزی همکاران این طرح مهم در بازه زمانی کوتاه 
نهایی شد. او گفته بود که امکان افزایش ظرفیت دریافت و ارسال نفت 

سنتزی به پاالیشگاهها وجود دارد.

ارسال ۲۰ هزار بشکه نفت سنتزی برای 
پاالیشگاه آبادان

افزون بر این فرخ علیخانی از ارسال روزانه ۲۰ هزار بشکه نفت سنتزی به عنوان خوراک 
پاالیشگاه آبادان از چهارشنبه هشتم مرداد خبر داده است.  به گفته معاون تولید شرکت ملی 

نفت ایران، عمده تولید گاز کشور از پارس جنوبی صورت می گیرد که همراه آن میعانات گازی 
تولید میشود. میعانات گازی در برخی از پاالیشگاهها و پتروشیمی ها به ویژه پاالیشگاه ستاره 

خلیج فارس استفاده میشود.

مدیریت میعانات گازی
شاید این سوال مطرح شود که راهکارهای پیش رو برای مدیریت میعانات 
گازی چیست و آیا تمهیدی در این زمینه در نظر گرفته شده است. برای 
اینکه بهتر بدانیم باید این توضیحات معاون تولید شرکت ملی نفت ایران 
را دنبال کنیم که تولید نفت سنتزی یکی از روشهای به کارگیری میعانات 
مازاد بود که در واقع ترکیب نفت خام فوق سنگین و میعانات گازی با 
نسبتی مشخص برای استفاده در پاالیشگاهها به عنوان خوراک است. 
برای بکارگیری این روش جلسات مختلف و برنامه ریزی های متعددی 

انجام شده است. ابتدا برنامه ریزی برای استفاده از آن به عنوان بخشی از خوراک پاالیشگاههای شمال کشور از 
مبدا پاالیشگاه اصفهان صورت گرفت و پس از عملیاتی شدن و تثبیت شرایط، در فاز تکمیلی تامین بخشی از 
خوراک پاالیشگاه آبادان نیز از این نوع نفت در دستور کار قرار گرفته و اجرایی شده است. نفت سنتزی از بهرگان 
با استفاده از خطوط لوله شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به تلمبه خانه امیدیه و بعد به سمت پاالیشگاه اصفهان 
ارسال میشود و با تثبیت شرایط و ایجاد هماهنگی میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی، اجرای طرح برای پاالیشگاه آبادان هم کلید خورد. با توجه به اینکه خط لوله موردنظر برای 
ارسال نفت سنتزی به پاالیشگاه آبادان وجود نداشت، نزدیک نقاط شناسایی و در مدت ۱۶ روز از سوی شرکت 
بهره برداری نفت و گاز آغاجاری، خط لوله مورد نظر بین دو خط ایجاد و هشتم مرداد ماه انتقال نفت سنتزی به 
پاالیشگاه آبادان با دبی روزانه ۲۰ هزار بشکه آغاز شد. اکنون ۵۰ هزار بشکه در روز برای اصفهان و ۲۰ هزار بشکه 
در روز به سمت آبادان ارسال میشود و پس از دریافت بازخورد پاالیشگاه آبادان این برنامه وجود دارد که جمع 

ارسال خوراک نفت سنتزی به دو پاالیشگاه در مجموع بین ۸۰ تا 9۰ هزار بشکه در روز برسد.

از سایر پاالیشگاهها چه خبر؟
طبق اعالم علیخانی، ارسال نفت سنتزی به پاالیشگاه اصفهان به معنای ارسال این خوراک به رینگ پاالیشگاههای 
شمال کشور است که پاالیشگاههای تهران و تبریز را نیز در بر می گیرد. نکته مهمتر آنکه نفت سنتزی ترکیبی است 
که به مشخصات خوراک اصلی پاالیشگاهها نزدیک است و به حجم خوراک موجود اضافه میشود و بر همین اساس 
هر میزان که بخواهیم می توانیم نفت سنتزی تهیه و به خوراک اصلی پاالیشگاهها اضافه کنیم و هیچ محدودیتی 
در این زمینه وجود ندارد. این موفقیت بزرگ نتیجه تالش تیمی متشکل از شرکتهای مختلف وزارت نفت و 

نظارت شخص مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و پیگیری های وزیر نفت است.

هر آنچه که باید از یک طرح استراتژیک صنعت نفت بدانید  
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سعید سپهری کیان  خوزستان، درحالی که داغ ترین و شرجی ترین 
روزهای مرداد سال را که در اصالح بومی »خرماپزان« نامیده می شود، 
سپری می کند، اولین مقصد سفر کمیسیون انرژی مجلس یازدهم بود. 
در این گزارش، به اهداف و خالصه ای از آنچه در این سفر روی داده 
است، پرداخته می شود.    رئیس و تعدادی از اعضای کمیسیون مجلس 
در ابتدای سفر، به آبادان رفتند و به بررسی روند اجرایی فاز۲ پاالیشگاه 
آبادان پرداختند.  در نشست رئیس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی با معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت در امور تولید و 
مدیر عامل و مدیران ارشد مناطق نفت خیز جنوب که پنجشنبه 9 
مرداد در ساختمان مرکزی این شرکت در اهواز برگزار شد، احمد 
محمدی، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، گزارشی 
مفصل از عملکرد و دستاوردهای بزرگ این شرکت در حوزه های 
مختلف تولید، ساخت و مسؤولیت های اجتماعی ارائه کرد که با بازخورد 
مثبت از سوی رئیس کمیسیون انرژی مجلس مواجه شد. فریدون 
عباسی گفت: »رشد سازندگان و پیمانکاران داخلی بخصوص 
خوزستانی ها، در سایه حمایت و اعتماد مناطق نفت خیز جنوب محقق 
شده است.« می توان واگذاری طرح های کالن این شرکت از جمله 
ابَرپروژه هایی مثل نگهداشت و افزایش توان تولید) طرح ۲۸ مخزن(، 
طرح جمع آوری گازهای مشعل و طرح بازسازی و نوسازی تاسیسات 
روسطحی را از دالیل این اظهار نظر دانست که زمینه ایجاد بستری 
مناسب برای تقویت و توانمند سازی شرکت های ایرانی و سازندگان را 
فراهم آورده است. در بخش دیگری از این گزارش نیز از ساخت داخل 

بیش از ۸۰ درصد کاال و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت از 
سوی سازندگان داخلی سخن به میان آمد که تعامل میان 
صنعت نفت و سازندگان، پیمانکاران و دانش بنیان های داخلی 
باعث شده تا تولید در شرایط تحریمی هم به میزان ۱۰۴ درصد برنامه 
تحقق یابد، موضوعی که شاهدی بر این مدعا بود؛ البته عباسی خواهان 
شناسایی، تقویت و به کارگیری بیش از پیش سازندگان استان های 
نفت خیز در پروژه های ساخت داخل شد.  اعضای کمیسیون انرژی 
مجلس برای همکاری و انجام اقدام های مشترک، اعالم آمادگی کردند 
و رئیس کمیسیون انرژی، یکی از اولویت های این کمیسیون را رفع 
موانع پیش روی صنعت نفت برای کمک به توسعه و رفع محرومیت از 
استان های نفت خیز )بویژه خوزستان( و تسهیل انجام اقدام های 

مرتبط با مسؤولیت های اجتماعی صنعت نفت دانست. 
فریدون عباسی  یادآور شد که کمیسیون، درصدد است به منظور رفع 
موانع پیش روی صنعت نفت، از مجلس مصوبات مناسب را اخذ کند و 
با توجه به محدودیت های مالی، با انجام کارشناسی های مشترک، 
اعتبارات مورد نیاز صنعت نفت برای پیشبرد اهداف تولید، از منابع 
داخلی تامین شود و به عنوان رابط بین سایر کمیسیون ها، مسائل 
مرتبط با مناطق نفت خیز جنوب در مجلس را پیگیری و از کمک سایر 

کمیسیون ها برای سرعت بخشی فرایندهای قانونی و اجرایی طرح های 
کالن مناطق نفت خیز جنوب استفاده کند. این تصمیم ها می تواند 
زنجیره قدرتمندی را ایجاد کند تا مسیر همکاری بخش خصوصی 
کشور و صنعت نفت، با حمایت مجلس هموار شده و در نهایت مردم از 

نتایج اقتصادی، عمرانی و فرهنگی آن بهره مند شوند. 

قدردانی از وزارت نفت برای عمل به مسؤولیت های 
اجتماعی

روز دوم حضور در مناطق نفت خیز جنوب و سفر به زادگاه نفت ایران، 
شاهد بازدید کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی از چاه شماره 
یک و مرکز اورژانس نفت بودیم؛ مرکزی که اکنون و پس از آسیب های 
ناشی از زلزله بازسازی شده بود. رئیس کمیسیون انرژی مجلس، ضمن 
تقدیر از همت نفتی ها در عمل به مسؤولیت های اجتماعی در قبال 
مردم، بر لزوم توجه ویژه وزارتخانه های نفت و نیرو به استان خوزستان 
تاکید کرد. فریدون عباسی گفت: »با ایجاد ظرفیت های پاالیشی و 
پتروشیمی، می توان ضمن جلوگیری از خام فروشی، به ایجاد اشتغال 
و توسعه  صنعتی، ایجاد ارزش افزوده و کسب درآمدهای بیشتر دست 
یافت. مجلس شورای اسالمی، مکمل دولت است و چنانچه به  هر دلیل، 
دولت الیحه های اثربخش مد نظر مجلس را ارائه نکند، خود نمایندگان 
و مجلس می توانند برای ارتقای سطح رفاه عمومی و به منظور 
ریل گذاری برای حرکت بهتر دولت، با طرح و تصویب قوانین کارشناسی 
شده به تحوالت مثبت اجتماعی کمک کنند. »تاکید بر نقش مکمل 
مجلس، یعنی راهبردهای نوین و موثر؛ راهبردهایی که در آینده نزدیک 
مسیر صنعت نفت را برای ایجاد بسترهای مناسب صنعتی، اقتصادی و 

عمومی هموارتر خواهد ساخت.« 

نفت در کنار مردم 
نیز  امور تولید  ایران در  معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت 
مسجدسلیمان را نقطه  رویش و مبدا تاریخ نفت برشمرد و تاکید کرد 

که تاریخچه صنعت نفت ایران با مسجدسلیمان اصالت یافته است.
فرخ علیخانی که نیت و تصمیم وزارت نفت را بر حل مشکالت زادگاه 
نفت متمرکز می دانست، گفت: »در حوادث و مشکالت یک سال 
گذشته و در بحران های جدی مانند سیالب و زلزله، بدون آنکه کسی 
متوجه شود، در کنار مردم ماندیم و با گسیل و به کارگیری تجهیزات 
لجستیکی، پرداخت هزینه ها، کمک رسانی و ارائه خدمات به 
شهروندان، تا حد ممکن آالم آنها را کاهش دادیم؛ هرچند حق 
مسجدسلیمان این نیست و باید به آن توجه بیشتری شود؛ اما تمرکز 
انتظارات از وزارت  نفت درست نیست و سایر وزارتخانه ها هم باید در 

توسعه مسجدسلیمان و رفع مشکالت این شهر نقش آفرینی کنند.«

دستاوردهای قابل تامل طرح توسعه ۲۸ مخزن
سخنان احمد محمدی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفخیز جنوب را 
نیز می توان همسو با عزم صنعت نفت برای رفع مشکالت شمال استان 
خوزستان بویژه مسجدسلیمان مورد استناد قرار داد. وی در گزارش 
خود خاطرنشان کرد: »دستاوردهای طرح توسعه ۲۸ مخزن مناطق 
نفت خیز جنوب در مسجدسلیمان بسیار مثبت است؛ در این طرح ۴ 
هدف ایجاد اشتغال بومی، توانمند سازی پیمانکاران و سازندگان ملی 
و محلی، حداکثرسازی قطعات ساخت داخل و در انتها توسعه مخازن، 
پیگیری می شود. افزون بر این طرح، مناطق نفت خیز جنوب با 
جمع آوری گازهای مشعل در مناطق شرق و مرکز خوزستان، ضمن 
حفاظت از محیط زیست به ایجاد ثروت و ارزش افزوده مالی برای کشور 
اقدام کرده و آمادگی دارد در شمال خوزستان و در گستره جغرافیایی 
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان نیز این طرح مهم را با 

کمک پتروشیمی ها به سرانجام برساند.«
 این سفر به پایان رسید و کمیسیون انرژی مجلس، عزمش را جزم کرده 
است تا نهایت همکاری را با صنعت نفت، بویژه مناطق نفت خیز جنوب 
در حوزه اخذ مصوبات قانونی مرتبط با تولید و تامین مالی پروژه های 
کالن از منابع داخلی داشته باشد. در صورت تحقق این مهم، شرکت 

ملی مناطق نفت خیز جنوب، بیش از پیش در انجام رسالت 
خود، یعنی تولید پایدار نفت خام و عمل به مسؤولیت های 

اجتماعی برای تامین بخشی از نیازهای عمرانی، فرهنگی، آموزشی و 
بهداشتی مردم، موفق تر خواهد بود.

فصل جدید همکاری نفت و مجلس

کمیسیون انرژی مجلس، عزمش را جزم کرده است تا نهایت 
همکاری را با صنعت نفت، بویژه مناطق نفت خیز جنوب در 
حوزه اخذ مصوبات قانونی مرتبط با تولید و تامین مالی 

پروژه های کالن از منابع داخلی داشته باشد.
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پتروشیمی

صنعت پتروشیمی به عنوان صنعتی پیشرو که در چند دهه گذشته فراز و 
نشیب زیادی را پشت سر گذاشته است، حاال در میانه جهش دوم خود قرار دارد 
و در سال گذشته و سال جاری برنامه های مفصلی برای توسعه فعالیت های خود 
دارد که به دلیل شرایط همه گیری ویروس کرونا چندان رسانه ای نشده اما 
متوقف نمانده است. این صنعت بیش از ۱۵ پروژه آماده افتتاح و بهره برداری 
در دست دارد که هر کدام سهم قابل توجهی از بازارهای داخلی و صادراتی 
را تامین می کنند. بهزاد محمدی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و 
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، چندی قبل اعالم کرد که 
بهره برداری از ۱۶ طرح پتروشیمی برای سال 99 برنامه ریزی شده 
است که با افتتاح این طرح ها تولید محصول نهایی سال 99 صنعت 
پتروشیمی از ۳۱ به ۳7 میلیون تن می رسد.  در همین راستا، دکتر 
حسن روحانی - رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت هفته 
گذشته با بیان اینکه تولید محصوالت پتروشیمی ما در هفت 
سال ۲ برابر شده است، گفت: تولید محصوالت پتروشیمی 
کشور در سال 9۲، ۵۶ میلیون تن بوده است که پایان امسال 
به ۱۰۰ میلیون تن می رسد. او گفت: ما در این دو سال و چند ماه روزهای سختی را پشت 
سر گذراندیم و برای مردم هم روزهای راحتی نبود، اما به لطف خدا اساس کشور و 
نظام و چارچوب اقتصاد کشور و زندگی مردم در حداقل نیاز مردم و ضرورت مردم 
به خوبی اداره شده است. امروز کاالی اساسی به فور در اختیار مردم است. در 
بخش تولید،  تولیدگران ما کار بسیار بزرگی را انجام دادند. یعنی تولیدگرانی که 
در صنایع مهم ما که امروز بخش بزرگی از صادرات غیرنفتی به آنها وابسته 
است کارهای بزرگی انجام دادند. وی با بیان اینکه کارخانه های ما حتی از 
پارسال بیشتر تولید کرده اند، افزود: صادرات غیرنفتی از نظر درآمدی 
ممکن است مقداری کاهش یافته باشد، اما از نظر وزنی افزایش یافته 
است. فوالد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی بیشتری تولید می کنیم. 
تولید سر جای خود است. وقتی تولید و اشتغال است و تولید هم رو 
بود.  افزایش خواهد  به  رو  افزایش است، صادرات هم  به 
رئیس جمهوری با بیان اینکه دشمن در عرصه اقتصادی ما را زمین 
نزده و نتوانسته صادرات ما را متوقف کند، تصریح کرد: البته 
مشکالتی هست که باید دست به دست هم بدهیم تا قابل حل 
باشد. بخشی قابل حل است و بخشی هم به خاطر تحریم و 
کروناست. روحانی با بیان اینکه کاری که تولیدکنندگان 
بزرگ ما انجام دادند، کار بزرگی بوده است، عنوان کرد: 
مردم بدانند در هفت سال گذشته تولید فوالد در تمام 
زنجیره نسبت به تاریخ قبل ایران دو برابر شده است. 
از تمام مراحل یعنی از معدن، کنسانتره، گندله، فوالد 
و آهن اسفنجی دو برابر شده است. در پتروشیمی 
هم تولیدات ما در این هفت سال دو برابر شده 
است. تولید ما ۵۶ میلیون در سال 9۲ بوده که تا 

آخر سال به ۱۰۰ میلیون تن می رسد.

واریز سهم پتروشیمی ها و فوالدی ها 
به سامانه نیما 

وی با بیان اینکه همه شرکت های 
ما به ویژه شرکت های مهم و بزرگ و 
آنهایی که ارز ما را تامین می کنند، 
فعال هستند، گفت: در ۱۰ روز 
و  صادرکنندگان  گذشته 
شرکت های مقید که عمدتا 

فوالد و پتروشیمی ها هستند، ۲.۵ میلیارد دالر ارز را پس داده اند و بسیاری از آنها ارز را 
به درستی به سامانه نیما بازمی گردانند. البته اقلیتی هم هستند که متخلف بوده و باید 
براساس قانون با آنها برخورد شود.رئیس جمهوری افزود: امروز شاهد آرامشی در کشور 
هستیم و هیچ کدام از قوا به دنبال حاشیه سازی نیستند. باید همدیگر را کمک و همکاری 
کنیم و اگر نکته ای هم می خواهند به ما گوشزد کنند، راه حل را هم پیش روی ما قرار 

دهند، وگرنه نقد خالی دردی را دوا نمی کند.

 دلیل افتخار دولت به مقاومت در برابر تحریم فعاالن صنایع پتروشیمی و فوالد هستند
رئیس جمهوری همچنین در نشستی که با فعاالن صنایع پتروشیمی و فوالد کشور 
داشت تاکید کرد که زنجیره تولید محصوالت پتروشیمی باید تا مصرف نهایی تکمیل شود 
و در ادامه گفت: در این صنعت از خام فروشی فاصله گرفته ایم که رشد دو برابری مقدار 
تولید محصوالت پتروشیمی در هفت سال گذشته تحول بزرگی در این صنعت ایجاد کرده 
است.او با بیان اینکه ۱۴ میلیارد دالر برای پیشبرد گام دوم توسعه در بخش پتروشیمی و 
۸ میلیارد دالر هم تاکنون برای جهش سوم که سال ۱۴۰۴ به نتیجه می رسد، سرمایه گذاری 
کرده ایم و افزود: دو بخش فوالد و پتروشیمی به موقع ارز خود را برگردانده اند و اگر دولت 
افتخار می کند که در برابر آمریکا، تحریم و فشار خارجی ایستاده است، این ایستادگی در 
سایه کمک و تالش همه تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و کارآفرینان به ویژه در زنجیره 
فوالد و پتروشیمی امکانپذیر شده است. روحانی با تأکید بر تکمیل بودن زنجیره تولید 
ادامه داد: زنجیره تولید در روند تولید محصول تا مصرف نهایی باید کامل باشد و 

خوشبختانه امروز در بخش اعظم محصوالت بخش پتروشیمی و فوالد در کشور بی نیاز 
هستیم و روی پای خود ایستاده ایم و خوداتکایی و خودکفایی از دستاوردهای مهم این 
تولیدات ارزشمند در کشور بوده است. وی با اشاره به ضرورت جلوگیری از خام فروشی 
در محصوالت تولیدی کشور، گفت: امروز صنایع پتروشیمی و فوالد از خام فروشی جدا 
شده و به ارزش افزوده رسیده ایم که می تواند سبب رونق اشتغال و توسعه صنایع 
پایین دستی شود.روحانی با اشاره به اینکه با افتتاح طرح های هفده گانه پتروشیمی در 
سال 99، حدود ۲۵ میلیون تن به محصوالت پتروشیمی اضافه می شود، گفت: این بحث 
یک سال یعنی سال 99 است. در یک سال در شرایط تحریم می بینیم حرکت بزرگی انجام 
شده است.رئیس جمهوری دو برابر شدن مقدار تولید محصوالت پتروشیمی و فوالدی در 
هفت سال گذشته را نتیجه اقدام ارزشمند و هنر بزرگ تولیدگران، متخصصان، 
کارشناسان و کارگران کشور برشمرد و اظهار کرد: این افزایش تولید تحول بزرگی در 
صنایع فوالد و پتروشیمی کشور ایجاد کرده است.روحانی با تاکید بر اینکه ما به عنوان 
نمایندگان مردم مسوولیت همه کشور را به عهده داریم، یادآور شد: همه باید منافع، اهداف 
و نیازهای ملی را در نظر بگیریم و اساس مسوولیت ما حفظ منافع کشور است. نباید فقط 
به فکر دوره کوتاه مسئولیت خود باشیم، این تفکر نادرستی است که در اقدام ها و فعالیت ها 
فقط چهار سال یا یک سال باقیمانده از دولت خود را ببینیم، همه دولت ها وظیفه سنگین 

و بزرگی به عهده دارند و آن حفظ منافع ملی و مصالح کشور است.

 تشکر بابت تالش در دوران تحریم و کرونا 
رئیس جمهوری با بیان اینکه مسائل و مشکالت مطرح  شده از سوی مدیران 
شرکت های پتروشیمی و فوالد در این نشست در جلسه هماهنگی اقتصادی دولت مطرح 
و برای حل مشکالت تصمیم گیری می شود، افزود: از همه تولیدکنندگان و تالش گرانی 
که در شرایط سخت تحریم و فشار اقتصادی دشمن و شیوع ویروس کرونا برای توسعه 
کشور و افزایش تولید تالش کردند، سپاسگزاری می کنم.روحانی با بیان اینکه دشمنان 
تصور می کردند دو یا سه ماه پس از تحریم و جنگ اقتصادی علیه ملت ایران ما مجبور 
به تماس با آنها خواهیم شد، گفت: در طول دو سال و سه ماه که از اعمال شدیدترین 
تحریم های اقتصادی گذشته است خودشان بارها درخواست مذاکره و گفت وگو کرده اند.
رئیس جمهوری در این جلسه هم اظهارات قبلی خود درباره تالش و همراهی پتروشیمی ها 
به عنوان سرداران جنگ اقتصادی را مجددا تکرار کرد و گفت: همه مردم در این مدت به 
سهم خود در مقابل فشار اقتصادی دشمن ایستادگی کردند اما تولیدگران در خط مقدم 
این مبارزه بودند و صنعت فوالد و پتروشیمی در خط مقدم قرار داشتند که توانستیم در 
مقابل دشمن ایستادگی کنیم.رئیس جمهوری با بیان اینکه تالش و کوشش برای توسعه 
کشور و جهش تولید در سال جاری و سال آینده هم ادامه خواهد داشت، افزود: با افتتاح 
طرح های جدید در بخش های پتروشیمی و فوالد طی هفته ها و ماه های آینده روند حرکت 

بزرگ توسعه کشور و جهش تولید را شاهد خواهیم بود.

   عالمت نادرست به بازار ارز داده نشود 
وی با تأکید بر اهمیت رونق بازار سرمایه و عرضه سهام شرکت های تولیدی در 
بورس تصریح کرد: در عرضه سهام خود در بورس جدیت بیشتری به خرج دهید 
که هم به نفع خودتان است و هم رونق بیشتر بازار سرمایه را به همراه خواهد داشت.
رئیس جمهوری خطاب به مدیران شرکت های پتروشیمی و فوالد گفت: در تولید 
محصوالت خود نیازمندی های داخلی را به گونه ای تأمین کنید که هم عالمت 
نادرست به بازار ارز داده نشود و هم بازار داخلی را تحت تاثیر قرار ندهد.پیش از 
سخنان رئیس جمهوری در نشست با تولیدکنندگان و فعاالن صنایع پتروشیمی و 
فوالد کشور، بیژن زنگنه، وزیر نفت و مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت 
گزارشی از وضع صنایع پتروشیمی و فوالد و روند تولید و صادرات محصوالت در 
این دو حوزه ارائه کردند و چند تن از مدیران این دو صنعت به بیان دیدگاه ها و طرح 
مشکالت خود پرداختند و حمایت دولت و رئیس جمهوری برای رفع این مشکالت 

را خواستار شدند.
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تقدیر رئیس جمهور از عملکرد صنعت پتروشیمی برای دومین بار 

 رئیس جمهور: 
اگر دولت افتخار 

می کند که در برابر 
آمریکا، تحریم و فشار 
خارجی ایستاده است، 

این ایستادگی در
سایه کمک و تالش 

همه تولیدکنندگان، 
سرمایه گذاران و 

کارآفرینان به ویژه در 
زنجیره

فوالد و پتروشیمی 
امکانپذیر شده است

ظرفیت دوبرابری در مدت 7 سال
مشعل صنعت پتروشیمی در چند سال اخیر بار سنگینی را از دوش دولت برداشته و بر دوش خود کشیده است. 
اگرچه در چند ساله تحریم و شرایط اقتصادی سخت پتروشیمی ها هم فشار زیادی را تحمل کردند، اما آنها در همین 
چند سال قوی تر و بزرگتر و برخوردارتر شده اند و در همین ماه ها ارزآوری خوبی برای کشور داشته اند و در همین 
روزها برنامه های افتتاح و بهره برداری در نوبت هستند و دروازه های صادراتی از مقاصد مختلف فعال و پرتکاپو هستند. 
همین عملکرد بوده است که باعث شده حسن روحانی - رئیس جمهور در این چند ماه اخیر بارها درباره اهمیت همراهی 
و همکاری صنعت پتروشیمی با مجموعه دولت و صنعت صحبت کند و زبان به تعریف بگشاید. او دی ماه 9۸ و در روز 
صنعت پتروشیمی، مجتمع های پتروشیمی را سرداران جبهه اقتصاد برشمرد که در کنار حضور شجاعانه و هشیارانه 
مردم همیشه در صحنه، باعث شکست دشمنان شده اند و چند روز قبل در نشست هیات دولت به تالش این صنعت 

برای دو برابر شدن میزان تولید اشاره و آن را مورد تقدیر قرار داد. 
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در ابتدا بفرمایید در این دوره از تعمیرات اساسي، چه بخشي از 
پاالیشگاه مورد تعمیر قرار گرفته و چه اقداماتي در این دوره انجام شده 

است؟
واحدهای آیزوماکس و هیدروژن شماره ۲ تحت تعمیرات اساسي قرار 
گرفته اند. واحد آیزوماکس خوراک آیزوفید حاصل از تقطیر در خال را به 
همراه هیدروژن دریافتي از واحد هیدروژن شماره ۲ با خلوص ۵/ 9۶درصد 
در مجاورت کاتالیست نیکل مولیبدن به محصوالت با ارزشي نظیر گاز مایع، 
نفتا، سوخت جت و دیزل مرغوب تبدیل مي کند. از آنجا که این تبدیل در دما 
و فشار باال )bar ۱7۰( در محیطي مملو از گازهاي خورنده انجام می شود، بنابراین 
اهمیت فرایند تعمیرات اساسي که الزمه استمرار عملیات این واحد در کاهش 

تولید نفت کوره و تولید فراورده هاي با ارزش محسوب می شود، محرز است.
در این دوره از تعمیرات اساسی، اقدام های زیادی انجام شده که مهم ترین آنها 

عبارتند از: 
 تعمیرات اساسي ۴ دستگاه راکتور شامل احیا، تخلیه، الک و شارژ مجدد 

کاتالیست ها 
  تعمیرات اساسی ۶ دستگاه کوره 

تمیز کاري و بازدید pig tail هاي کوره    و تعویض ۱۶ عدد ازpig tail های 
 .Reformer کوره، همراه با تخلیه، الک و بارگیري کاتالیست

  نوسازي بخش عمده اي از Piping واحدهاي آیزوماکس و هیدروژن که دچار 
خوردگی شده بودند.

  تعمیرات اساسی مبدل ها و فن های هوایی واحد 
   تعمیرات اساسی برج ها و ظروف واحد از جمله برج هاي 

  عایقکاري مجدد بدنه ظروف، برج ها و خطوط انتقال 
  بهبود رفراکتوري کوره هاي     واحد آیزوماکس و   واحد 

هیدروژن
  نصب تلمبه هاي جدید     و  
  رنگ آمیزي سطوح مبدل ها، برج ها و ظروف

 چند نفر از نیروهای بیرون از پاالیشگاه در این تعمیرات به کار گرفته شده اند؟
 در زمان اوج کار تا سقف۵۱۰ نفر نیرو جذب شده است.

 چه تمهیداتي براي آموزش و حفظ ایمني این افراد در نظر گرفته شده است؟
برگزاری کالس های ایمنی برای آشنایی نفرات با کارکرد واحد و آموزش ایمنی فردی، ارزیابي، 
مصاحبه و معاینه در زمان جذب نیروی انسانی انجام شده است. در این میان افرادی که بیماری 
زمینه ای و ضعف ایمنی یا محدودیتی برای کار داشتند، جذب نشده اند، ضمن آنکه تست تریاژ 

کرونا برای تمامی نیروها و غربالگری افراد از نظر بیماری کرونا انجام شده است.

 با توجه به اینکه تعمیرات اساسي در دوران کرونا انجام مي شود، چه تمهیداتي 
در زمینه بهداشت و درمان انجام شده و چه خدماتي در این خصوص ارائه 

شده است؟
از جمله تمهیدات انجام شده در زمینه پیشگیری از کرونا در تعمیرات 

اساسی می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
  در نظر گرفتن ماسک سه الیه برای تک تک نفرات به 

صورت روزانه )هر روز حداقل دو عدد برای هر نفر ( 
  بررسی نفرات از نظر کرونا در زمان انجام تعمیرات 

اساسی و مرخص کردن افراد مشکوک به کرونا 
  تحویل غذا در ظرف هاي یک بار مصرف برای نفرات 

رسمی، پیمانی و موقت 
  توزیع آب آشامیدنی در بطری های یکبار مصرف 

   رعایت فاصله اجتماعی در سرویس ایاب و ذهاب )در 
اتوبوس و مینی بوس هر دو صندلی به یک نفر اختصاص 

داده شده است.(
 ضدعفونی کردن سطوحی که افراد از آن استفاده 

می کنند. 
 ضد عفونی کانکس ها، رستوران ها، سرویس های ایاب و 

ذهاب و... 

 آیا در تعمیرات اساسي از تجهیزات ساخت داخل استفاده شده 
است؟ اگر پاسخ مثبت است، چه تجهیزاتي به کار رفته است؟

طي سال هاي گذشته، هدف شرکت نهایت استفاده از تجهیزات ساخت داخل بوده 
و عمده تجهیزات و تاسیسات کلیدي از سوی شرکت هاي داخلي ساخته می شوند. برخي 

از نمونه هاي مهم به شرح زیر است:
  ساخت ظرف  طبق نقشه های مهندسی در داخل 

  ساخت و نصب فن های هوایی فشار قوی   به تعداد ۶ عدد
 تامین ورق خریداری شده برای تعویض بخشي از بدنه ظرف  از شرکت های داخلی 

  تامین قطعات مورد نیاز برای تعمیرات اساسی کمپرسور   از شرکت های داخلی 
  تامین قطعات مورد نیاز به منظور تعویض تیوب مبدل های واحد از شرکت هاي داخلي )تعویض سه مبدل 

تیوب(
  تامین چنل مبدل های   از جنس استنل استیل از شرکت های داخلی 

  خریداری و نصب تلمبه هاي جدید    ,   همراه با الکتروموتور جدید از شرکت هاي 
داخلي 

 توانمندي مهندسان داخلي چه کمکي به تعمیرات در این دوره کرده است؟
بهبود توانمندي مهندسان داخلي و تهیه قطعات مورد نیاز برای تعمیرات اساسی از شرکت هاي داخلي، 

ضمن تسهیل تامین قطعات و تجهیزات، سبب کاهش زمان و هزینه تعمیرات اساسي شده است. 

 واحدهایی که امسال برای تعمیرات اساسی در نظر گرفته شده اند ،چند سال است که تعمیر 
نشده اند؟

تعمیرات اساسی واحدهاي آیزوماکس شمالي و هیدروژن شمالی در فاصله زماني سه ساله 
برنامه ریزي شده است؛اما با توجه به شرایط عملیاتي مناسب این واحدها، با هماهنگي کارشناسان 
و مسؤوالن ذي ربط، تعمیرات اساسی با یک سال تاخیر و پس از چهار سال تولید بدون وقفه 

انجام شده است.

 نقاط قوت و ضعف این دوره از تعمیرات چه بوده است؟
استفاده حداکثري از نیروهاي تعمیرات روزانه با تجربه مناسب و کاهش تعداد نیروهاي 
قراردادي کوتاه مدت، معاینات مناسب مرکز سالمت کار و بهبود کیفیت نیروي انساني و 
استفاده از ICE BLASTING براي نخستین بار براي تمیزکاري تیوب هاي ناحیه جا به 
جایي در کوره  از جمله نقاط قوت این دوره از تعمیرات است، ضمن آنکه استفاده 
برنامه ریزي شده از ابزارهاي نوین نظیر دستگاه Torque meter هیدرولیک برقي، اره 
نواري برقي، باالبر برقي، جاروبرقي صنعتي مناسب تمیز کاري داخل راکتورها و متر لیزري 
و ثبت ورود و خروج نفرات و دریافت بن غذا با کارت ساعت زنی، از دیگر مزایای این 

دوره از تعمیرات به شمار می رود. 
اما در مقابل نقاط قوت با برخی ضعف ها نیز روبه رو بودیم که از آن جمله می توان به 
کاهش تعداد نیروی انسانی نسبت به نیروي برنامه ریزي شده با توجه به نگراني از 
شیوع ویروس کرونا و برخوردار نبودن برخی از نیروهای قراردادی کوتاه مدت به 

تجربه و تخصص کافی اشاره کرد. 

 با چه چالش ها و مشکالتي در این دوره رو به رو بوده اید؟
بزرگترین چالش در این دوره از تعمیرات اساسی، انجام تعمیرات همگام با شیوع 
گسترده ویروس کرونا بوده است. در عمل تغییر سبک هاي رفتاري، رعایت 
الزام های فاصله گذاري اجتماعي، استفاده از ماسک و ضدعفوني مداوم سطوح 

و دست ها که براي مقابله با شیوع ویروس کرونا صورت می گیرند، 
ضمن ایجاد کار مازاد بر فعالیت هاي عادي روزانه، انجام فرایندهایي 
نظیر آموزش مداوم کارکنان، هماهنگي هاي مورد نیاز براي اخذ 
پروانه هاي کاري، انجام فعالیت هاي تیمي چند تخصصي، کار در 
ظروف و برج ها و جذب و به کار گیري نیروهاي مجرب و 
متخصص داراي ریسک هاي سالمت را با چالش مواجه کرده 

است. 

 در پایان اگر نکته ای باقی مانده است، بفرمایید؟
 ایجاد شرکت هاي بزرگ براي تامین نیروي متخصص 
تعمیرات اساسي که به کارگاه هاي آموزشي براي توسعه 
مهارت هاي شغلي مورد نیاز در تعمیرات اساسي مجهز 
شده باشند و به همه پاالیشگاه ها خدمات رساني کنند، 
ضروري به نظر می رسد. این شرکت ها مي توانند ساالنه 
معاینه سالمت شغلي، دوره هاي ایمني و آموزش هاي 
متنوع مرتبط با صدور پروانه هاي کاري را برگزار کنند 
تا از تکرار زمانبر آنها در پاالیشگاه ها جلوگیري شود. 
در شرایط فعلي، برخي نیروهاي مستعد، پس از چند 
دوره حضور در تعمیرات اساسي، جذب سایر 
شرکت ها یا سازمان ها می شوند و بتدریج از حضور 

در تعمیرات اساسي امتناع می کنند. 
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سمیه راهپیما    تعمیرات اساسی، یک 
فرایند تعمیرات پیشگیرانه است که به بیان دقیق تر 

می توان آن را بازگردانی واحد به شرایط قابل اطمینان براي یک 
دوره عملکرد طوالني مدت )بیش از ۳ سال( در نظر گرفت. در تعمیرات 

اساسی، تمامی تجهیزات موجود در واحد، باز شده و از تمام قسمت های 
تجهیزات بازرسي می شود و پس از آن، تعمیر یا تعویض قطعات و خطوط انتقال، بر 

اساس درخواست اداره های بهره برداری و بازرسی فنی، مبتني بر دستور کارهاي صادر 
شده، صورت می گیرد، همچنین در هر دوره از تعمیرات اساسي، اقدام های بهبودي که در 
شرایط عملیات واحد قابل انجام نیست نیز نصب و راه اندازي مي شوند. در واقع، در پایان 
هر دوره تعمیرات اساسي، واحد براي یک دوره عملکرد با کیفیت مطلوب تضمین می شود. 
شرکت های پاالیشی در یک بازه زمانی مشخص، تعمیرات اساسی واحدها را در 

برنامه های خود دارند؛ پاالیش نفت تهران، یکی از این شرکت هاست که تعمیرات 
واحدهای آیزوماکس و هیدروژن شماره ۲ را تابستان امسال )۱۵ تیر امسال و 

به مدت ۲۸ روز( انجام داده است. برای بررسی جزییات بیشتر با محمد 
علی هاشمی، رئیس نگهداری و تعمیرات شرکت پاالیش نفت 

ادامه  به گفت وگو نشسته ایم که در  تهران 
می خوانید: 

گفت و گوی »مشعل« با رئیس نگهداری و تعمیرات پاالیشگاه تهران

 در این دوره از 
تعمیرات 

اساسی تست 
تریاژ کرونا برای 
تمامی نیروها و 

غربالگری نفرات از 
نظر بیماری کرونا 

انجام شده است

پاالیش
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صنعت 
با  و  پیچیده  صنایع  از  نفت 

ریسک باالست که بروز حوادث در آن 
می تواند خسارت هاي جاني و مالي جبران ناپذیري به 

همراه داشته باشد. در طول تاریخ، حوادث زیادي در این 
صنعت رخ داده که پیامدهاي فراواني در بر داشته است، از این رو 

اهمیت درس آموزي از حوادث و سوانح در این صنعت و دانستني هاي 
آن، براي شناسایي مناطق پر ریسک چند برابر می شود. دانش به دست 

آمده در مورد علل حادثه، می تواند اجازه استقرار اقدام هاي پیشگیرانه و 
کاهش دهنده حوادث در محل را صادر کند، ضمن آنکه بازخورد ناشي از آن، 
بهبود رفتار ایمني در افراد مستقر در فضاي صنعت نفت را به دنبال دارد. با 
بهره مندي از نکات »درس آموزي از حوادث« و دانستني هاي موجود در آن، 
می توان از نوع وقایع ناخواسته تشدید کننده و بازدارنده آن، عواقب احتمالي 
وقایع ناخواسته و...  به اقدام هاي کنترلي که سبب محدود کردن عواقب 

ناشي از حوادث می شود، دست یافت. نشریه »مشعل« قصد دارد در 
کنار درس آموزي از حوادث صنعت نفت، برخي نکات آموزشی را 

براي کاهش حوادث در این صنعت منتشر کند.
در این شماره به زنجیره ای از خطرات پنهان پرداخته 

می شود که در ادامه می خوانید:

 
واحدی پس از توقف، دوباره 

در حال راه اندازی بود. فرایند جداسازی 
قطرات روغن ) Mist(  با استفاده از دستگاه دمنده 

که در مسیر ونت نصب شده بود، در سرویس قرار داشت. 
ناگهان پولی دوار در دمنده، شکسته وتکه های آن مشابه یک 

انفجار پرتاب   که خوشبختانه حفاظ پولی، مانع از پرتاب تکه ها به 
اطراف می شود. اگر حفاظ، صرفا برای جلوگیری از تماس طراحی شده 

یا به منظور تعمیرات باز شده بود، تکه های پرتاب شده می توانست 
باعث صدمه یا حتی فوت افراد در مجاورت دستگاه شود.  مقدار قابل 
توجهی آب، از محفظه سازی در داخل دستگاه دمنده وجود داشت. به 
همین دلیل، چرخش شفت متوقف شده بود، در حالی که پولی 
همچنان حرکت می کرد. همین امر سبب شکستن و خرد شدن 

پولی شد.  مسیر تخلیه جاده سازی حاوی یک آب بند است. 
این آب بند و شیر یکطرفه، مانع از برگشت جریان هوا شده 

و باعث می شود عملیات جداسازی در محیطی با 
کمی فشار منفی صورت گیرد. 

در زمان توقف واحد، جداکننده روغن و 
مسیر درین آن تخلیه و تمیز شده بود. 

بر اساس دستورعمل راه اندازی، پیش از روشن کردن 
دمنده، نیازی به پر کردن آب بند نبود. با مسدود شدن مسیر 

درین از طریق شیره، یکطرفه، بخش آب بند به وسیله آب موجود 
در هوا پر شده بود. بنابر این در زمان راه اندازی، خالی بوده است. 

ذرات گرد و غبار باقیمانده باعث شده تا شیر یکطرفه باز بماند. همین 
امر سبب جریان مداوم هوا در مسیر درین شده است. 

با این جریان، آب از طریق مجموعه جداسازی به دمنده انتقال یافته و 
آب بندی به طور موثر انجام نمی شده است. 

در حالی که خطر اصلی، پرتاب قطعات پولی به دلیل توقف ناگهانی 
بوده؛ اما علت اصلی آن ورود هوا از مسیر درین بوده است. 
مشکل ایجاد شده در شیر یکطرفه )که احتماال مدت ها 

قبل از توقف واحد به دلیل پر شدن آب بند به وجود 
آمده( قابل مشاهده نبوده است. 

 

 

 

شما 
 چه کاری

 می توانید انجام 
دهید؟

در مورد 
دستورعمل های 

راه اندازی فکر و از آنها 
تبعیت کنید.

چه 
اتفاقی افتاد؟ 

ح واقعه شر

 

هنگام 
بررسی و آنالیز خطرات فرایندی، 

قطعات و اجزایی که در ایمنی نقش حیاتی داشته 
و نقص آنها عواقب جدی به دنبال خواهد داشت، شناسایی 

می شوند. این اجزا را شناسایی کرده و از عملکردشان آگاه باشید. 
اطمینان حاصل کنید که تجهیزات ایمنی حیاتی و مهم در واحدتان 

 بدرستی مورد بازرسی قرار گرفته و تعمیر و نگهداشت آنها از سوی افراد 
ذی صالح انجام می شود. 

از علت تعبیه شیرها و شیرهای یکطرفه در طراحی آگاه باشید. تصور کنید که اگر این 
اجزا بدرستی کار نکنند، چه اتفاقی خواهد افتاد. اگر در انجام مطالعات و آنالیز خطرات 
فرایندی مشارکت دارید، اطمینان حاصل کنید که نقص شیرها در تمامی حاالت مد نظر 

قرار گرفته است. 
نواقص قطعات و اجزای داخلی تجهیزات مانند خطوط لوله و شیرها قابل مشاهده نیست. 
اگر به عملکرد صحیح تجهیزات ایمنی حیاتی مشکوک هستید، بخصوص آنهایی که در 
دید نیستند )مانند زیر عایق ها یا پشت لوله ها( نگرانی خود را به مهندسان و مدیریت 

گزارش کنید. 
اطمینان یابید که موقعیت تمامی شیرها، وضعیت تمامی تجهیزات و شرایط 

فرایندی ) از جمله میزان مایعات در ظروف( در دستورعمل های راه اندازی 
مشخص شده باشند. قبل از راه اندازی، این فاکتورها باید در شرایط 

خاصی باشند؛ این مهم بخشی از »آمادگی و مهیا شدن برای 
عملیات« است. 
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احتمال دارد بحران ویروس کرونا، 
شرایط حادی را که مدت   های مدیدی 
برای تقاضای جهانی نفت خام پیش بینی 
می شد، سرانجام رقم بزند و این موضوع 
سازمان  اعضای  تصمیم گیری های 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( را 
تحت تاثیر قرار  دهد. همه گیری 
جهانی کووید-۱9، مصرف 
روزانه نفت خام در سال جاری 
میالدی را حدود یک سوم 
کاهش داده و این اتفاق با روند 
از  استفاده  رشد  به  رو 
خودروهای برقی و روی 
آوردن به استفاده از 
ی  ی ها ژ نر ا بع  منا
تجدیدپذیر که خود 
کاهش برآوردها درباره 
تقاضای طوالنی مدت نفت را به 
دنبال داشته، همزمان شده است. این اوضاع 
سبب شده برخی مقام ها و مسؤوالن در سازمان 
)اوپک(،  نفت  صادرکننده  کشورهای 
قدرتمندترین حامی بازارهای جهانی نفت 
از زمان تاسیس در ۶۰ سال پیش، با خود 
این پرسش را مطرح  کنند که آیا کاهش 
شدید تقاضای جهانی نفت در سال جاری 
میالدی، تغییر دائمی را در پی خواهد 
داشت و اینکه بهترین راه مدیریت عرضه 
در شرایط پایان یافتن »عصر نفت« چیست؟ 
یک منبع صنعتی نزدیک به اوپک به خبرگزاری رویترز گفته است که مردم 
در حال رویارویی با واقعیتی تازه و تالش برای پذیرش آن هستند. وی ادامه 
می دهد: همه بازیگران کلیدی عرصه بازار نفت در ذهن خود به امکان وقوع این 
شرایط و اینکه شاید هرگز تقاضا برای نفت خام دوباره احیا نشود، فکر می کنند. 
خبرگزاری رویترز با هفت مقام کنونی و پیشین و منابع مرتبط با اوپک گفت وگو 
داشته و بیشتر مصاحبه شنوندگان تقاضا داشتند که نامشان مطرح نشود. آنان اعالم 
کردند، بحران امسال که باعث سقوط قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال 

به رقم ۱۶ دالر برای هر بشکه شده، اوپک و ۱۳ عضوش را بر آن داشته تا به 
دیدگاه های بلند مدت درباره چشم انداز رشد تقاضای جهانی نفت خام، با دیده 
تردید بنگرند. همین ۱۲ سال پیش بود که کشورهای عضو اوپک در دورانی که 
همزمان با افزایش تقاضا، قیمت نفت به اوج خود یعنی ۱۴۵ دالر برای هر بشکه 
رسیده بود، غرق در پول های حاصل از فروش نفت شده بودند. حال چنانچه دوره 
کاهش دائمی مصرف نفت خام آغاز شده باشد، اعضای اوپک با تغییری قابل مالحظه 
روبه رو خواهند بود. اعضای اوپک برای افزایش درآمدهای نفتی به روابط بیشتر و 
نزدیک تری با دیگر تولیدکنندگان از قبیل روسیه نیاز خواهند داشت و باید برای 
جلوگیری از نزاع داخلی میان اعضا بر سر سهم بازار، آن هم در شرایط شکننده 
اقتصادی، تالش کنند. حسن قبازرد که در بازه زمانی سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳ 
میالدی، ریاست بخش تحقیقات دبیرخانه اوپک را به عهده داشته و 
اکنون درباره سیاست های این نهاد بین المللی به صندوق های 
پوشش ریسک و بانک های سرمایه گذاری مشاوره می دهد، 
بر این باور است که با توجه به سطح تقاضای پایین تر و افزایش 
تولید کشورهای غیرعضو اوپک، مسؤولیت این سازمان 
سنگین تر و دشوارتر خواهد بود. یکی از مقام های اوپک که 
در زمینه مطالعات انرژی در وزارتخانه یکی از کشورهای عضو 
اوپک فعالیت می کند، بر این اعتقاد است که شوک های 
پیش روی تقاضای جهانی نفت خام در گذشته، رفتار دائمی 
مصرف کنندگان را تغییر داده است. وی معتقد است، بعید به نظر 
می آید این دوره نیز متفاوت از دیگر دوره ها باشد. این مقام نفتی می گوید، 
تقاضا برای نفت خام به سطوح دوران پیش از شیوع همه گیری جهانی کرونا 
باز نمی گردد و چنانچه این اتفاق هم بیفتد، بسیار زمانبر خواهد بود. وی ادامه 
می دهد: نگرانی اصلی این است که تقاضا برای نفت خام در چند سال آینده 
به دلیل سرعت باالی تحوالت فناورانه، بویژه در زمینه باتری  خودروهای برقی، 
به اوج می رسد. در سال ۲۰۱9 میالدی، مصرف جهانی نفت خام روزانه 99 میلیون 
و 7۰ هزار بشکه بود و اوپک پیش بینی کرده بود که این رقم در سال ۲۰۲۰ میالدی 
به ۱۰۱ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. اما قرنطینه جهانی ناشی از شیوع ویروس 
همه گیر کرونا در سال جاری میالدی، هواپیماها را زمین گیر و ترافیک خیابان ها را 
محو کرد تا جایی که اوپک برآورد خود برای تقاضای جهانی نفت خام را به طور قابل 
توجهی کاهش داد و به 9۱ میلیون بشکه در روز رساند و حتی انتظار می رود تقاضا 

در سال ۲۰۲۱ میالدی، همچنان پایین تر از سطح سال ۲۰۱9 باشد.

پیش بینی اوج نفت
تولیدکنندگان، تحلیلگران حوزه انرژی و شرکت های نفتی، مدت هاست که در حال 
بررسی و برآورد فرارسیدن زمان »اوج نفت« )Peak Oil( یعنی نقطه ای که پس از 

آن دیگر مصرف، روندی کاهشی را در پیش می گیرد، بوده اند.
با این حال، تقاضا برای نفت خام تا پیش از امسال و آغاز بحران ویروس کرونا، 

بجز استثناهای گاه به گاه در پی رکود اقتصادی، هر سال به طور 
یکنواخت در حال افزایش بوده است. با این اوصاف، اوپک همواره 

برآوردهای خود را کاهش داده است؛ در سال ۲۰۰7 میالدی این 
سازمان پیش بینی کرده بود که تقاضای جهانی نفت خام در 
سال ۲۰۳۰ میالدی به ۱۱۸ میلیون بشکه در روز می رسد. 
اوپک پارسال پیش بینی خود درباره تقاضای جهانی نفت خام 
در سال ۲۰۳۰ میالدی را به روزانه ۱۰۸ میلیون و۳۰۰ هزار 
بشکه تعدیل کرده است. طبق گفته یک منبع اوپک، انتظار 
می رود این سازمان در گزارش ماه نوامبر ۲۰۲۰ بار دیگر 
پیش بینی خود درباره مصرف جهانی نفت خام را کاهش دهد. 
مقام های اوپک، از اظهارنظر درباره سیاست یا چشم انداز 
تقاضای این سازمان برای درج در این گزارش خودداری 
کردند؛ اما این مقام ها گفته  اند که تاریخ نشان داده، اوپک 
همواره خود را با تحوالت تطبیق داده است. پیش بینی ها، اما 
در خارج از اوپک متفاوت است؛ در پی تیره شدن دورنمای 
تقاضای نفت، شرکت های نفتی برآورد خود درباره چشم انداز 
بلندمدت قیمت این کاالی راهبردی را کاهش داده اند، 
همچنین این شرایط آنها را به کاهش ارزش دارایی هایشان 
سوق داده است. موسسه مشاوره   بین المللی دی ان وی جی ال 
)DNV GL( معتقد است، احتمال می رود که تقاضای نفت 
در سال ۲۰۱9 میالدی به اوج خود رسیده باشد. درصد سهم 
نفت در سبد ترکیبی انرژی جهان در دهه های اخیر به طور 
یکنواخت در حال کاهش بوده و این رقم از حدود ۴۰ درصد 

انرژی مصرف شده در سال ۱99۴ به ۳۳ درصد در سال ۲۰۱9 میالدی رسیده، در 
حالی که مقدار مصرف با توجه به افزایش شمار خودروها، افزایش سفرهای هوایی و 
توسعه صنایع پتروشیمی که به افزایش مصرف پالستیک و دیگر فراورده ها بیش از 
هر زمانی دیگری منجر شده، با رشد روبه رو بوده است. ممکن است شرایط با توجه 
به افزایش ساخت خودروهای برقی و تالش خطوط هوایی جهان برای احیای شرایط 
ناشی از ویروس کرونا، در حال تغییر باشد.  اتحادیه بین المللی حمل و نقل هوایی 
)یاتا( پیش بینی می کند که تعداد سفرهای هوایی ثبت شده در سال ۲۰۱9 میالدی 
تا سال ۲۰۲۳ به این سطح نمی رسد. یک مقام دیگر اوپکی مرتبط با پیش بینی ها 
می گوید، زمانی که سفرهای هوایی در پایان سال ۲۰۲۳ میالدی احیا شود، شرایط 
تقاضای نفت خام به حال عادی باز می گردد. این شرایط دشواری برآوردها درباره 
تقاضای جهانی نفت خام را در شرایطی که روند جهانی به سوی استفاده بیشتر از 
منابع تجدیدپذیر و دیگر سوخت  هاست، دوچندان می کند. این اوضاع، اوپک را با 
چالش روبه رو می کند، بیشتر اعضای این سازمان که ۸۰ درصد ذخایر نفت خام جهان 
را در اختیار دارند، تا حدود زیادی به درآمدهای حاصل از فروش نفت متکی هستند. 
قیمت های جهانی نفت خام که هم اکنون در سطوح باالی ۴۰ دالر برای هر بشکه 
معامله می شود، همچنان پایین تر از سطوحی است که بودجه دولت های کشورهای 
عضو این سازمان از جمله عربستان سعودی، بزرگ ترین تولیدکننده و صادرکننده 

نفت اوپک را به تعادل برساند.
فشارهای جدید

اوپک که یک سوم عرضه نفت جهان را به عهده دارد، با بحران ها بیگانه نیست. این 
سازمان، شوک های ناشی از جنگ های حوزه خلیج فارس در دهه های ۱9۸۰، ۱99۰ 
و ۲۰۰۰ میالدی را مدیریت کرده و پشت سر گذاشته و راه هایی را برای رویارویی با 
شرایط گوناگون ازجمله افزایش تولید کشورهای غیرعضو اوپک مانند انقالب شیل 
آمریکا در یک دهه گذشته، یافته است. بتازگی، زمانی که شیوع ویروس   جهانی 
کرونا تقاضا برای انرژی در سراسر جهان را با کاهشی بی سابقه روبه رو کرد، اوپک، 
روسیه و دیگر هم پیمانانش در قالب ائتالفی به نام اوپک پالس، متشکل از کشورهای 
عضو و غیرعضو اوپک )توافقنامه همکاری( تصمیم گرفتند برای کمک به بهبود 
قیمت نفت، کاستن از مازاد عرضه نفت موجود در بازارهای جهانی و پایین آوردن 
سطح ذخیره سازی های جهانی نفت خام روزانه 9 میلیون و 7۰۰ هزار بشکه معادل 
۱۰ درصد عرضه جهانی نفت خام، از تولید خود بکاهند. این کاهش عرضه عمیق و 
تاریخی، آخر  ژوئیه ۲۰۲۰ پایان می یابد. با این حال، آنچه در آینده وعده داده می شود، 
آزمایشی پیش روی شرایط جدید اوپک است. این سازمان به جای مقابله با 
شوک های یکطرفه، باید خود را برای کاهشی طوالنی مدت آماده کند. شکیب خلیل، 
وزیر پیشین انرژی و معادن الجزایر که برای یک دهه در این سمت مسؤولیت داشته 
و برای ۲ دوره یکساله، ریاست دوره ای اوپک را عهده دار بوده، می گوید: این شرایط 
بر همکاری میان اعضای اوپک و در عین حال همکاری بین اوپک و روسیه که هر 
یک به دنبال سهم گیری از بازار نفت هستند، فشار می آورد. انتظار می رود 
اوپک با بعضی چالش ها از درون اعضای خود مواجه شود؛ زیرا 
ونزوئال و ایران هم اکنون با تحریم های یکجانبه ایاالت متحده 
آمریکا روبه رو هستند که پیش بینی می شود با رهایی از این 
شرایط، تولید خود را افزایش دهند، در حالی که پایان 
یافتن ناآرامی ها در لیبی می تواند افزایش تولید نفت این 
کشور آفریقای شمالی عضو اوپک را به دنبال داشته 
باشد. یکی از مقام های اوپک با تاکید بر اینکه اوپک در 
بحران های متعدد گذشته ثابت کرده که قادر به تطبیق 
خود با شرایط است، می گوید: چالش های بسیاری 
پیش روست و ما باید خود را با آنها مطابقت دهیم. قبازرد 
نیز بر این اعتقاد است که شاید اوپک، زمان اندکی برای 
تطبیق خود با شرایط پیش از فرارسیدن اوج تقاضای 
نفت داشته باشد و مهلت سازگاری اوپک با این وضع 
بسیار کم است. وی می گوید: فکر نمی کنم تقاضای روزانه 
برای نفت خام از رقم ۱۱۰ میلیون بشکه در دهه ۲۰۴۰ 
میالدی فراتر رود، در حالی که افت تقاضای ناشی از 
ویروس کرونا، عادت های مصرف کنندگان را تغییر داده 
است. رئیس پیشین بخش تحقیقات اوپک معتقد است 

که روند کاهش تقاضای کنونی، دائمی خواهد بود.
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12 سال پیش بود که 
کشورهای عضو اوپک در 

دورانی که همزمان با 
افزایش تقاضا، قیمت نفت 
به اوج خود یعنی 145 دالر 

برای هر بشکه رسیده بود، 
غرق در پو لهای حاصل از 
فروش نفت شده بودند.

نشریه کارکنان صنعت نفت ایران

اوپک برای پایان عصر کاهش مصرف نفت آماده می شود
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مدیرعامل گروه پتروپارس از راه اندازی 
اکسپندر  توربو  موفقیت آمیزنخستین 
پاالیشگاه خشکی فاز 19 پارس جنوبی با توان 

داخلی خبر داد.
حمیدرضامسعودی گفت: باراه اندازی این 
تجهیز در ردیف نخست گازی پاالیشگاه طرح 
توسعه فاز 19، ظرفیت تولید گاز اتان این 
پاالیشگاه تا حدود 3.5 برابر افزایش یافته است.
توربواکسپندر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
راه اندازی شده دارای مدرن ترین فناوری 
روزآمد دنیاست، افزود: این تجهیزبا وجود 
تحریم های ظالمانه حاکم بر صنعت نفت و گاز 
کشور و بدون پشتیبانی شرکت های خارجی، 
با تکیه بر توان و دانش متخصصان داخلی در 
مدار تولید قرار گرفته است و پیش بینی 
می شود ماه آینده توربواکسپندر دوم نیز وارد 

مدار تولید شود.
مدیرعامل گروه پتروپارس بااشاره به اینکه گاز 
اتان ازجمله محصوالت بسیار ارزشمند 
پاالیشگاه طرح توسعه فاز19 است ودر صنایع 
پتروشیمی مصارف زیادی دارد، گفت: با 
راه اندازی این سیستم و افزایش ظرفیت تولید 
گازاتان درکشور، شاهد جهش تولید بیش از 

پیش درصنایع پایین دستی خواهیم بود.

مشاور فرهنگی مدیرعامل شرکت ملی نفت در پیامی از 
اقدام های شرکت بهره برداری نفت و گازشرق به منظور 

آگاهی بخشی وتوسعه فرهنگ زندگی قدردانی کرد.
درمتن پیام احمد مجیدی خطاب به سیدابوالحسن محمدی، 
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گازشرق آمده است: از 
تالش ها و پیگیری های مجدانه حضرتعالی وهمکاران شورای 
فرهنگی آن شرکت در توسعه فرهنگ زندگی که در قالب لوح 
فشرده طعم زندگی تهیه شده، تقدیر و تشکر کرده و توفیق 

روزافزون شما را از درگاه حق مسألت دارم.
مجیدی همچنین با اشاره به روزهای کرونایی ولزوم 
آگاهی بخشی به خانواده هاافزود: توجه به خانواده ها و رفع 
نیازهای مختلف آنان بویژه در حوزه سالمت و فرهنگ یک 
ضرورت حیاتی است و بهره گیری از توان کارشناسان دینی 
درتهیه این مجموعه ارزشمند وپخش آن از صداوسیمای استان 
خراسان ارزش این فعالیت فرهنگی را دوچندان کرده است. 
رامین حاتمی، مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 

نیز در پیامی جداگانه ازاقدام ارزنده فرهنگی شرکت بهره برداری 
نفت وگازشرق قدردانی کرد.

لوح فشرده طعم زندگی باهدف توسعه فرهنگ زندگی، 
باهمکاری قرارگاه فرهنگی شرق کشور دربین کارکنان 

بهره برداری نفت و گاز شرق و خانواده های آنان توزیع شد.
شرکت بهره برداری نفت وگازشرق ازشرکت های تابع نفت 
مناطق مرکزی ایران است که وظیفه تأمین و تولید گازمصرفی 

استان های شمالی و شمال شرق کشور را به عهده دارد.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی پارس از راه اندازی مرکز رشد و 
فناوری عسلویه در آینده ای نزدیک 

خبرداد.
ایرج خرمدل با اشاره به آماده سازی 
مقدمات راه اندازی مرکز رشد و فناوری 
عسلویه گفت: مراکز رشد و فناوری برای 
نیل به توسعه، یک ضرورت مهم برای 
کشور است واین منطقه نیز به واسطه 
ظرفیت های باالی آن، همچنین وجود 
صنایع باالدستی وپایین دستی صنعت 
نفت، بهترین نقطه برای راه اندازی چنین 

مرکزی است.
وی گفت: در آینده  نزدیک با هماهنگی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
همچنین پارک علم و فناوری خلیج فارس 

بوشهر، تفاهمنامه همکاری راه اندازی 
مرکز رشد وفناوری عسلویه منعقد خواهد 

شد.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی پارس گفت: امیدواریم این مرکز، 
یاری بخش صنعت نفت درتکمیل زنجیره 
تولید محصوالت و تجهیزات در کشور 

باشد.
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    شرکت نفت 
فالت قاره ایران  
ظرفیت های 
اثبات شده 
بهرگان در 
مقابله با 
تحریم های 
نفتی

مدیر گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری دربازدید از منطقه بهرگان شرکت نفت فالت 
قاره ایران گفت: منطقه بهرگان با دارا بودن تأسیسات و نیروهای عملیاتی جهادی، توانایی های 
غیرقابل انکار و اثبات شده ای در مقابله با تحریم های ظالمانه دارد. علی آقامحمدی دراین بازدید 
که به واسطه اطالع ازاقدام های کارکنان شرکت نفت فالت قاره ایران دراجرای طرح  ملی تخلیه 
و انتقال میعانات گازی به خطوط لوله وارسال آن به پاالیشگاه ها، همچنین ساخت اقالم 
تحریمی بافناوری باالمربوط به توربین ها ودیگر تجهیزات آن منطقه انجام شد، از تأسیسات 
خشکی منطقه بهرگان، میدان سروش، پایانه شناور خلیج فارس، همچنین و SBM عملیات 
همزمان تخلیه و بارگیری بازدید کرد. وی با اشاره به نقش تاریخی منطقه بهرگان درسال های 
پس از انقالب بویژه دوران دفاع مقدس برای واردات فراورده های نفتی مورد نیاز کشور، همچنین 
بازسازی تأسیسات آسیب دیده در دوران جنگ درکمترین زمان ممکن، به فعالیت اخیرشرکت 
نفت فالت قاره ایران در طرح ملی تخلیه و انتقال میعانات گازی به خطوط لوله و ارسال آن به 
پاالیشگاه های داخلی اشاره وتصریح کرد: منطقه بهرگان با توجه به وجود ظرفیت باالی مخازن 
ذخیره سازی و تأسیسات مرتبط باصادرات و واردات انواع نفت  خام، این ظرفیت رادارد که 
به هاب مخلوط کردن )بِلندینگ( برای واردات و صادرات انواع نفت خام تبدیل شود. آقامحمدی 

درباره اقدام های منطقه بهرگان در تولید اقالم با فناوری باال برای تعمیرتوربین های سکوی 
بهرگانسر، نیروگاه مرکزی بهرگان و تغییر آرایش سکوهای فراورشی سروش، همچنین تولید 

کارت های الکترو نیکی برای مقابله باتحریم هاگفت: این فعالیت هاباتوجه به محدودیت ها، 
امکانات حداقلی موجود و تحریم های ظالمانه، ارزشمند وگامی مؤثردرتحریم  ناپذیر شدن 
صنعت نفت کشور است.  وی بادریافت گزارش پیشرفت عملیات ازمدیرعامل شرکت نفت 
فالت قاره ایران، از تالش های خستگی ناپذیرکارکنان عملیاتی این شرکت درمقابله با 
تحریم های صنعت نفت قدردانی کرد. دربازدید مدیر گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری 
از منطقه بهرگان شرکت نفت فالت قاره ایران، همچنین ازهمکاری مشترک وموثر شرکت 
ملی مناطق نفت خیزجنوب، شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی و معاونت تولید 
شرکت ملی نفت ایران دراجرای طرح  ملی تخلیه و انتقال میعانات گازی به خطوط لوله وارسال 

آن به پاالیشگاه ها، قدردانی شد.
دریافت میعانات گازی پارس جنوبی ازسوی منطقه عملیاتی بهرگان شرکت نفت فالت قاره 
ایران، ارسال آن به واحد بهره برداری مارون 2 و انتقال به پاالیشگاه های شمالی، برای نخستین 
بار و با هدف مصرف بهینه میعانات گازی در صنعت نفت کشور کلید خورده است.  در این 
رویکرد، میعانات گازی با نفت خام فوق سنگین ترکیب می شود و نفت سنتزی حاصل به عنوان 

خوراک پاالیشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

    پخش فراورده های نفتی منطقه 
کردستان

ارسال بیش از 10 میلیون لیتر نفت  
سفید به مناطق روستایی

مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 
کردستان گفت: ازابتدای سال تاپایان تیرماه، 10میلیون 
و550 هزارلیتر نفت  سفید به مناطق روستایی این استان 
ارسال و ذخیره سازی شده است. عبداهلل گیتی منش افزود: 
با توجه به شرایط جغرافیایی و کوهستانی بودن این استان 
و احتمال مسدود شدن راه های ارتباطی روستایی در فصل 
سرد سال، عملیات ارسال و ذخیره سازی نفت  سفیدمورد 
نیاز خانوارهای استان از ابتدای اردیبهشت ماه آغاز شده 

وهم اکنون نیز ادامه دارد.
وی با اشاره به ارسال دومیلیون و 400 هزار لیترنفت  سفید 
به روستاهای سقز، از راستی آزمایی خانوارهای 
مصرف کننده نفت  سفید و وجود 26 هزار خانوارمصرف 
 کننده این فراورده دراستان کردستان خبردادو اظهار کرد: 
به منظورارائه خدمات مطلوب به روستاییان وتحقق حقوق 
شهروندی، عملیات توزیع نفت سفید ونفت گاز بخش 
کشاورزی در روستاهای سقز به  صورت الکترونیکی انجام 

می شود.
گیتی منش به اهمیت بخش روستایی سقز در زمینه 
کشاورزی استان اشاره و تصریح کرد: در چهار ماهه ماه 
نخست امسال، در بخش کشاورزی سقز 9 میلیون لیتر 

نفت گاز تامین و توزیع شده است.
مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 
طرح  اجرای  به  اشاره  با  همچنین  کردستان، 
دوگانه سوزکردن رایگان خودروهای عمومی )وانت بارها 
HTTPS: //GCR. و تاکسی ها(با ثبت نام در سایت

NIOPDC.IR خواستار تعامل و همکاری هرچه 
بیشتر فرمانداران برای اجرای مطلوب آن شد.

وی تصریح کرد: با وجود اطالع رسانی گسترده در این 
زمینه تاکنون 365 نفر درسامانه مذکوربرای انجام 
فراینددوگانه سوزکردن خودروهای خود اقدام کرده اند.

   پژوهشگاه صنعت نفت    

   شرکت نفت و گاز پارسامضای تفاهمنامه با دانشگاه خوارزمی
تکمیل عملیات لوله گذاری دریایی 

کیش - گرزه

سرپرست طرح توسعه میدان کیش از پایان عملیات کشش خط 
لوله دریا ازساحل در پروژه خط لوله دریایی کیش - گرزه با ثبت 

رکوردی کم نظیر خبرداد.
عبداهلل مهرابی با اشاره به اینکه عملیات کشش خط لوله دریا از 
ساحل )shore pulling( به طول 2.2 کیلومتر از31 تیرماه امسال 
درجزیره کیش آغازشد، تصریح کرد: با تالش کارکنان بخش کارفرما 
و پیمانکار این پروژه، با ثبت رکوردی کم نظیر در مدت هفت روز به 
پایان رسید. وی اجرای این عملیات را بخش آغازین پروژه لوله گذاری 
دریایی کیش گرزه عنوان و اظهار کرد: پس ازعملیات کشش لوله 
ازساحل، بخش باقیمانده لوله گذاری تا منطقه گرزه )بندرآفتاب( از 
طریق شناور لوله گذار سی  مستر متعلق به شرکت مهندسی وساخت 
تأسیسات دریایی ایران به  عنوان پیمانکار این پروژه، شهریور امسال 

اجرا خواهد شد.
با تکمیل و بهره برداری از این پروژه، جزیره کیش به خط هفتم 
سراسری انتقال گازمتصل و امکان ارسال گاز ازاین خط لوله به 

نیروگاه های گازی کیش فراهم می شود.

پایان عملیات اسیدکاری چاه های سکوی B فاز 14
مجری طرح توسعه فاز14پارس جنوبی از پایان عملیات اسیدکاری 
گسترده 11حلقه چاه تولیدی بلوک B این طرح گازی در خلیج 

فارس خبر داد.
محمدمهدی توسلی پور گفت: این عملیات برای دستیابی به باالترین 
ظرفیت تولید از هرچاه و به منظور حفظ تولید صیانتی از میدان 

پارس جنوبی انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه عملیات حفاری چاه های سکوی 14B در دو 
مرحله وازسوی شرکت مهندسی وساخت تأسیسات دریایی به عنوان 
پیمانکار حفاری این موقعیت اجراشده است، اظهارکرد: مرحله 
نخست حفاری این موقعیت باتکمیل 9حلقه از11حلقه چاه، اسفند 
سال 97 پایان یافت و با توجه به نیاز کشور به گاز تولیدی این فاز، 
پس از نصب و راه اندازی سکوی 14B، دی ماه پارسال در مدار تولید 

قرار گرفت.
مجری فاز 14پارس جنوبی، به اجرای مرحله دوم عملیات حفاری 
همزمان بافرایند تولید از دیگر چاه ها اشاره وتصریح کرد: با انجام 
عملیات اسیدکاری و تمیزکاری چاه های موقعیت 14B، امکان 
افزایش ظرفیت برداشت گاز و طول دوره تولید پایدار این سکو فراهم 

شده است.
وی درباره11حلقه چاه حفرشده درموقعیت 14B گفت: 6حلقه 
چاه Short با متراژ حفاری تقریبی 22هزار و500 متر، چهارحلقه 
چاه Long با متراژ حفاری تقریبی 20هزارمتر ویک چاه توصیفی 
با متراژ سه هزار و 250متر دراین موقعیت حفرشده ومتراژحفاری 

نیزبه 45هزار و 750 متر رسیده است.

پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه خوارزمی، با هدف گسترش همکاری ها در 
حوزه های مختلف تفاهمنامه همکاری امضا کردند. همکاری در بومی سازی و 
انتقال فناوری های نو، تعریف واجرای پروژه های مشترک صنعتی و پژوهشی 
مورد نیاز صنعت نفت، گاز و پتروشیمی از مهم ترین موضوع های این تفاهمنامه 
است. بهره گیری طرفین ازامکانات آموزشی– پژوهشی موجود در آزمایشگاه ها 
ومراکز تحقیقاتی، همکاری در برگزاری کارگاه های آموزشی و اجرای دوره های 
جدید میان رشته ای، از دیگر مفاداین تفاهمنامه پنجساله است. جعفرتوفیقی، 
رئیس پژوهشگاه صنعت نفت، در آیین امضای این تفاهمنامه با معرفی این 
سازمان، مأموریت ها واهداف این مجموعه اظهارکرد: پژوهشگاه صنعت نفت، 
مجموعه ای صنعتی است که همواره پژوهش های کاربردی وصنعتی را انجام 
می دهد واین موضوع، وجه تمایز آن با دیگر پژوهشگاه های کشور است. وی با 
بیان اینکه پژوهشگاه صنعت نفت در زنجیره علم تا بازار، یا علم تا صنعت، در 
حلقه های انتهایی قرار دارد، تصریح کرد: توجه این سازمان معطوف به 
بازاروصنعت است وبرای ایفای این نقش از یک  سو با بخش های پایین دستی 

مانند دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و ازسوی دیگر با بخش های باالدست ارتباط 
دارد. رئیس پژوهشگاه صنعت نفت بااشاره به چگونگی انجام پروژه ها دراین 
مجموعه، گفت: پروژه های پژوهشگاه درسطح صنعتی انجام می شود وتا مقیاس 
آزمایشگاهی و پایلوت در داخل سازمان قابل انجام است. به گفته توفیقی این 
نوع پروژه ها در بخش  صنعتی با برقراری ارتباط مناسب با بخش های خصوصی، 
نهایی می شود. رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با بیان اینکه انجام پروژه های 
مشترک با همکاری دانشگاه ها، یکی ازسیاست های راهبردی این مجموعه 
است، افتتاح مرکزنوآوری را نقطه عطفی برای پژوهشگاه صنعت نفت عنوان 
واظهار کرد: با توجه به این مهم می توان افزون برظرفیت های موجود، 
ظرفیت های جدیدی به داخل سازمان تزریق کرد. عزیزاهلل حبیبی، رئیس 
دانشگاه خوارزمی نیزدر آیین امضای تفاهمنامه همکاری با پژوهشگاه صنعت 
نفت، گفت: استفاده ازظرفیت های موجود در حوزه آموزش عالی، ازجمله 
سیاست های راهبردی دراین حوزه است که بر این اساس صنعت نیز باید بتواند 
براحتی به دانشگاه ها ورود کند. وی بااشاره به اینکه مهم ترین فعالیت کنونی 

اقدام های  با توجه به موضوع تحریم و بیماری کرونا،  دانشگاه ها 
جهادی)جهادعلمی، فناوری و راهبردی و...(است، نبود نگاه راهبردی به 
موضوع ها را یکی ازمشکالت کشورخواند وافزود: خوشبختانه بتازگی مدیران 
و رؤسای سه قوه به این باور رسیده اند که باید هسته ها و خوشه های علمی و 
فناروی با هدف حل معضالت کشورتشکیل و از راهکارهای ارائه شده از سوی 
بزرگان علم، برای دستیابی به نتایج مثبت ومؤثرتمکین شود. حبیبی به اهمیت 
برگزاری این نشست دوجانبه نیز اشاره وتصریح کرد: این نشست درجهت 
همکاری های مشترک می تواند به عنوان باب جدیدبرای گسترش فعالیت های 
مشترک دانشگاه باپژوهشگاه صنعت نفت به شمار آید ودرحوزه علوم انسانی 
نیزمی توان فازمشترک همکاری بااین مجموعه را آغار کرد. رئیس دانشگاه 
خوارزمی همچنین با اشاره به موضوع اطلس نفت اظهار کرد: تهیه اطلس نفت 
به آن دلیل که می توان همه اطالعات پایه را تولید و ذخیره کرد، کاری بسیار 
ارزشمند به شمار می آید ودانشگاه خوارزمی نیز آماده همکاری باوزارت نفت 

و زیرمجموعه های آن دربخش های نرم افزاری و سخت افزاری است.

   شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری
بهسازی 9 مدرسه در امیدیه

مدیر خدمات شرکت بهره برداری نفت وگاز آغاجاری 
ازتعمیر و بهسازی 9 مدرسه درشهرستان امیدیه 
وبخش جایزان استان خوزستان خبرداد. علیمراد 
درویشی بابیان اینکه در این پروژه باتوجه به فرسودگی 
مدارس، 14کالس درس جدید احداث شده است، 
بهسازی و رنگ آمیزی کالس ها، تعمیرسرویس های 
بهداشتی، همچنین مرمت منزل سرایداری و احداث 
حصارمهمانسرای آموزش و پرورش امیدیه رادیگر 
فعالیت های انجام  شده در این پروژه عنوان کرد. وی با 
اشاره به اجرای این پروژه ازسوی اداره خدمات مهندسی 
و بهسازی اماکن وتأسیسات مدیریت خدمات شرکت 
بهره برداری نفت و گاز آغاجاری، مبلغ هزینه شده در 

این طرح را بیش از20 میلیارد اعالم کرد.
افزایش پمپاژ آب به روستاهای مجاور 

تأسیسات

با تعمیر و راه اندازی یک حلقه چاه آب از سوی شرکت 
بهره برداری نفت و گاز آغاجاری، فشار انتقال آب به 
روستاهای مسیر سردشت– امیدیه، 6 هزار مترمکعب 
در روز افزایش یافته است. سیدمحسن دهبانپور، رئیس 
اداره نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری نفت و گاز 
آغاجاری گفت: با توجه به گرمای هوا و وجود کم آبی 
در برخی روستاهای همجوارشهرستان امیدیه، شرکت 
بهره برداری نفت و گاز آغاجاری یک حلقه چاه آب 
متروکه  خود را پس از تعمیر وارد مدار تولید کرد و 
خروجی آن را به مصرف آبرسانی به روستاها اختصاص 
داد. وی بابیان اینکه این چاه درمجاورت آبرسانی 
سردشت قراردارد، تصریح کرد: تعمیرو راه اندازی چاه 
مزبورمی تواند کمبودآب مصرفی روستاهای مسیر 

سردشت- امیدیه را تا حدممکن برطرف کند.

 سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس  
راه اندازی مرکز رشد و فناوری در عسلویه

    پتروپارس
راه اندازی نخستین توربواکسپندر منطقه پارس 2

     شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق
قدردانی از اقدام های فرهنگی
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انتهایی سنندج شرکت  تأسیسات  رئیس 
خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه غرب گفت: 
پارسال314 میلیون و503 هزارلیترفراورده 
نفتی به تأسیسات انتهایی سنندج درمنطقه 
غرب شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 

ارسال شد.
شورش شکوهی با بیان اینکه عملیات ارسال 
این میزان فراورده نفتی به تاسیسات انتهایی 
سنندج به وسیله یک رشته خط 10 اینچ 
درمرکز انتقال نفت کرمانشاه انجام شده است، 
مقدار بنزین ارسالی دربازه زمانی یاد شده را 
34 میلیون و 702 هزار و 667 لیتر ومقدارنفت 
ارسالی را 26 میلیون و 822 هزارلیتر اعالم 

کرد.
وی همچنین نفت گازتحویلی به انبار نفت 
شده  یاد  زمانی  دربازه  را  شهرسنندج 
139میلیون و 636 هزار و 780 لیتر اعالم 
نفت گاز  میزان  گذشته  سال  واظهارکرد: 

تحویلی به نیروگاه سیکل ترکیبی این شهر 
114 میلیون و 162 هزار و 899 لیتر بوده 

است.
انتهایی سنندج شرکت  تأسیسات  رئیس 
غرب  منطه  نفت  ومخابرات  لوله  خطوط 
یادآورشد: با خط لوله یادشده، سه محصول 
فراوری شده شامل نفت گاز، بنزین و نفت سفید 
ازمرکز انتقال نفت کرمانشاه دریافت و به 

مبادی مصرف ارسال می شود.

مدیرعامل شرکت گاز کرمان هشدار داد: چنانچه 
پیمانکاران به تعهدهای خود درقبال گازرسانی به 
شهرها و روستاها عمل نکنند، قراردادهای آنها لغو 

می شود.
منوچهر فالح درنشست کنترل پروژه شرکت گاز 
استان کرمان به منظور بررسی موانع و مشکالت 
پروژه های گازرسانی با اشاره به پروژه های نیمه تمام 
گازرسانیگفت: باپیمانکارانی که درانجام تعهدهای 
خود کوتاهی کنند، بشدت برخورد می کنیم و اجازه 

نمی دهیم حق مردم در این زمینه ضایع شود.
وی با بیان اینکه باید امور را با کفایت پیش ببریم تا 
عمل حاصل از آن به درد مردم بخورد، تصریح کرد: 
پیمانکاران موظفند تعهدهای خود را در قبال 
گازرسانی به شهرها و روستاها اجرا کنند و اگر این کار 
انجام نشود، شرکت گاز همه قراردادهای خود با 

پیمانکاران بدقول را لغو خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان ادامه داد: در 
صورت لغو قرارداد با پیمانکاران بدقول نام آنها در 

فهرست سیاه شرکت ملی گاز ایران قرار خواهد گرفت 
تا هیچ شرکتی قراردادی را با این پیمانکاران امضا 

نکند.
فالح تأکید کرد: مدیران شرکت گاز وظیفه خود را 
خدمات رسانی به مردم می دانند واجازه کوچک ترین 
سهل انگاری را دراین زمینه به پیمانکار نخواهند داد. 
کسی که دغدغه مردم را ندارد، باید کنار برود و اجازه 
بدهد کسانی بیایند که می خواهند کارکنند.ما برای 

کارسخت آمده ایم، نه برای کار راحت.

مدیرعامل شرکت گازاستان ایالم گفت: با نصب 
کنتورآلتراسونیک 12اینچ در ایستگاه تقلیل 
فشار برون شهری )سی جی اس( شهرایالم وباال 
رفتن دقت درثبت ارقام، خطای اندازه گیری گاز 
ورودی این شهر به کمتر ازیک درصد رسیده 
است. عباس شمس اللهی افزود: از مزایای نصب 
این کنتور، دقت اندازه گیری باال نسبت به 
کنتورهای توربینی، امکان ثبت آرشیو برای چند 
سال، امکان تحلیل و پایش مصارف در بازه های 
زمانی مختلف و نیز تأثیر مثبت در کاهش 
هدررفت گاز درایستگاه تقلیل فشار برون شهری 

)سی جی اس( شهر ایالم است.
وی ادامه داد: ظرفیت این کنتور 100هزار 
مترمکعب بر ساعت است که با هزینه ای بالغ بر 
پنج میلیارد ریال خریداری، نصب و راه اندازی 

شده است.
مدیرعامل شرکت گازاستان ایالم با بیان اینکه 
این نوع کنتور به دلیل نبود قطعات دوارمکانیکی 

به تعمیرات مداوم ودوره ای نیازندارد، تصریح 
کرد: کالیبراسیون این کنتور دریک بازه زمانی 
هشت ساله انجام می شودکه درمقایسه با 
کنتورهای توربینی، صرفه جویی قابل توجهی از 

نظر زمان، هزینه تعمیر و نگهداری در پی دارد.
کنتور  نخستین  یادآورشد:  للهی  شمس ا
آلتراسونیک در استان ایالم در سال 94 در 
ایستگاه گاز ورودی پتروشیمی ایالم نصب شده 

است.
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    5 بهداشت و 
درمان صنعت نفت  
راه اندازی 
بخش »پی 
سی آر« 
بیمارستان های  
نفت تهران و 
اهواز

مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت از راه اندازی بخش 
»پی سی آر« بیمارستان های  تهران و اهواز به منظور آمادگی برای مقابله 

با هر گونه تهدیدات میکربی و زیست محیطی خبرداد.
به گزارش شانا، حبیب اله سمیع افزود: تجهیزات الزم بخش پی سی آر 
این دو بیمارستان  با تالش های مستمر سازمان بهداشت ودرمان 

صنعت نفت، با ترک تشریفات خریداری و این بخش راه اندزای شد.
وی با بیان اینکه نمونه وتست ها همزمان دربیمارستان نفت تهران و 
دیگر مراکزمجهز به بخش پی سی آر، دربازه زمانی یک تا دوهفته انجام 
خواهد شد، تصریح کرد: نمونه وتست ها پس ازسنجش کیفیت کار 
وحصول اطمینان ازنحوه صحت آزمایش های انجام شده، به طورکامل 

ومستقل از سوی بیمارستان انجام خواهد شد.
مدیرعامل سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت بابیان اینکه برای 

تجهیزبخش پی سی آربیمارستان های نفت تهران واهوازبابت هر 
سیستم 600 الی 700 میلیون تومان هزینه شده است، گفت: این 
بخش به دلیل فرایند تخصصی بودن، نیازمند زیرساخت ها و امکانات 
ویژه ای است. وی افزود: بخش آزمایشگاهی »پی سی آر« ازجمله 
بخش های تخصصی است که انجام آزمایش ها وتست های تخصصی 
ومتعاقب آن دریافت پاسخ های قابل اعتماد درآن، نیازمند محیطی 

استاندارد همراه باتجهیزات تخصصی است.
سمیع تصریح کرد: سیستم های تهویه خاص، هود و هواکش مناسب، 
اتاق قبل و بعد از انجام کار، یخچال منفی 70 درجه و... از جمله مواردی 

است که باید برای تجهیز این بخش لحاظ شود.
وی بااشاره به تخصیص فضای 80تا 90متری دربام ساختمان 
بیمارستان نفت تهران برای ایجاد بخش سی پی آر، گفت: این بخش 

با استفاده از سازه پیش ساخته دربازه زمانی کوتاه ی راه اندازی شده 
است. مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت یادآورشد: 
ضرورت ایجاد بخش »پی سی آر« از سوی پدافند غیرعامل عنوان شده 
است که ما باید این امکانات را خودمان در صنعت نفت فراهم کنیم تا 
آمادگی الزم برای مواجهه با تهدیدات میکربی و زیست محیطی داشته 
باشیم.  وی تصریح کرد: راه اندازی بخش »پی سی آر« که همه 
بیماری های ویروسی از جمله کرونا را پوشش می دهد، در دستور کار 
سازمان  بهداشت و درمان صنعت نفت قرار گرفته است و خوشبختانه 
با همت کارکنان خدوم صنعت نفت توانسته ایم این بخش را درچنین 
شرایط بحرانی راه اندازی وبه طور مجزا به انجام نمونه و تست های 
بیماران کرونایی اقدام کنیم.سمیع یادآورشد: به دنبال راه اندازی بخش 

پی سی آر برای شهرستان عسلویه نیز هستیم.

    شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
ایران

توزیع الکترونیکی گاز مایع در همدان 
و تربت حیدریه

طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع در مناطق همدان و تربت حیدریه 
کلید خورد. مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 
همدان دراین باره گفت: این طرح از یکم مردادماه و به صورت 
آزمایشی، همزمان با 9منطقه دیگر دراین منطقه نیزاجرایی شده 
و از این پس، عملیات توزیع سیلندرهای گاز مایع، به صورت 
الکترونیکی انجام می شود. امین روستایی افزود: ساماندهی توزیع 
سوخت گازمایع، شناسایی مصرف  کننده مجاز و واقعی، توسعه 
خدمات الکترونیک، حذف حواله های کاغذی و سهولت انجام کار 
با استفاده از کارت بانکی سرپرست خانوار را از مزایای اجرای این 
طرح است. وی ادامه داد: طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع بین 
خانوارهای محروم از گاز طبیعی و مصرف کنندگان نفت سفید که 
تا این زمان زیر پوشش انشعاب گازرسانی قرارنگرفته اند، 
ماهانه44کیلو گرم)چهارسیلندرخانگی( است. به گفته روستایی، 
تحویل گازمایع به واحدهای صنفی صنعتی نیزمتناسب با نیاز آنها 
با ثبت نام در سامانه اینترنتی »نیو تجارت آسان« قابل انجام است. 
جواد بلندی، مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 
تربت حیدریه نیز با اشاره به اجرای موفق طرح توزیع الکترونیکی 
گاز مایع در این منطقه گفت: منطقه تربت  حیدریه، یکی از 10 
منطقه منتخب کشور برای اجرای طرح پایلوت توزیع الکترونیک 
گازمایع است که با فراهم ساختن زیرساخت های الزم وتعامل با 
بانک تجارت، طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع در آن اجرایی شده 
است. وی هدف ازاجرای این طرح را ساماندهی توزیع سوخت با 
کارت بانکی، جلوگیری از عرضه خارج از شبکه و تأمین نیاز 
مصرف کنندگان مشمول دریافت گاز مایع به نرخ مصوب عنوان 
کرد. مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه تربت 
حیدریه تأکید کرد: هموطنانی که واجد شرایط دریافت سوخت 
گازمایع هستند، می توانند با ثبت نام درسامانه درخواست 
https: //newtejaratasan. فراورده های نفتی به آدرس

niopdc.ir نسبت به ثبت مشخصات و احراز هویت در این  سامانه 
اقدام کنند. بلندی تصریح کرد: با اجرای این طرح، خرید گاز مایع 
با قیمت مصوب دولتی از طریق دستگاه های کارتخوان و دریافت 

رسید از عامالن توزیع امکانپذیر است.

   شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 

   شرکت ملی حفاری ایرانطرح تبدیل یارانه ای خودروهای مسافربر شخصی آغاز می شود
انجام 81عملیات تعمیر چاه با 
دستگاه های لوله مغزی سیار

رئیس اداره لوله مغزی سیارمدیریت خدمات فنی شرکت ملی 
حفاری ایران گفت: درچهارماه نخست امسال81 عملیات 
تعمیرچاه های نفت و گاز با به کارگیری دستگاه های لوله مغزی 

سیارانجام شده است.
کورش قنواتی افزود: اداره لوله مغزی سیارمدیریت خدمات فنی 
شرکت ملی حفاری ایران برای پاسخگویی به نیازهای تعمیراتی 
چاه های نفت و گاز، بدون توقف تولید و نیاز به دکل های حفاری 

خدمات ارائه می کند.
وی گفت: این واحد تخصصی با در اختیار داشتن جدیدترین 
دستگاه ها و تجهیزات لوله مغزی سیار به همراه ابزار ویژه مورد نیاز و 
با بهره گیری از تجربه و مهارت کارشناسان مجرب و خالق، قادر به 
ارائه خدمات فنی در زمینه تعمیر واحیای چاه های بهره برداری و 

درحال حفاری اعم از توسعه ای، توصیفی و اکتشافی است.
قنوانی اظهارکرد: تجهیزات موجود دراین اداره شامل 11دستگاه لوله 
مغزی سیارملکی آماده به کار با قطرهای مختلف لوله و با ظرفیت های 
 E-line کشش سری انجکتور از 60 تا 100 هزار پوند و دو دستگاه
است که خدمات فنی مربوط به تعمیرچاه ها به متقاضیان را اعم از 
دولتی وخصوصی مانند شرکت های ملی مناطق نفت خیز جنوب، 
نفت مناطق مرکزی ایران، نفت فالت قاره ایران، حفاری شمال، 

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و ... ارائه می کند.
رئیس اداره لوله مغزی سیارمدیریت خدمات فنی شرکت ملی 
حفاری ایران گفت: این مجموعه با به کارگیری تجهیزات یاد شده 
در مناطق نفت  خیزخشکی ودریایی درسه سال اخیر، ساالنه 

به طورمیانگین 385 عملیات را درکارنامه خود ثبت کرده است.
وی تزریق اسید برای انگیزش چاه های تولیدی، انجام عملیات 
سیمانکاری اصالحی به صورت نصب پالگ های سیمانی یا تزریق 
دوغاب سیمان در چاه های تولیدی تعمیری و احیای چاه به وسیله 
تزریق گازنیتروژن و دیگر سیاالت سبک راازجمله فعالیت های اداره 
لوله مغزی سیارمدیریت خدمات فنی شرکت ملی حفاری ایران 

برشمرد.
 وی افزود: عملیات حفاری اصالحی درچاه های تولیدی بابهره گیری 
از موتورهای درون چاهی ومته مناسب، رفع مانع و تمیزسازی چاه 
از طریق پمپاژحالل مناسب یابااستفاده از موتورهای درون چاهی، 
عملیات مانده یابی درچاه ها باابزار ویژه، همچنین نصب توپک 
انبساطی درون چاه، انجام عملیات نمودارگیری و مشبک کاری در 
چاه های جهت دار و افقی بااستفاده از E-Line را ازدیگرفعالیت های 
اداره لوله مغزی سیارمدیریت خدمات فنی شرکت ملی حفاری ایران 

با استفاده از تجهیزات موجود در آن عنوان کرد.
رئیس اداره لوله مغزی سیار مدیریت خدمات فنی شرکت ملی 
حفاری ایران تصریح کرد: با تالش کارکنان عملیاتی، ارائه خدمات 
لوله مغزی سیار به شرکت های متقاضی درنزدیک ترین زمان ممکن 
صورت می گیرد و این واحد برای پاسخگویی به موقع به 

درخواست های دریافتی از سوی شرکت ها آمادگی کامل دارد.

مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران گفت: فاز دوم طرح تبدیل یارانه ای خودروها به 
گازسوز، خودروهای مسافربر شخصی را زیر پوشش قرار 

می دهد که این طرح به زودی آغاز می شود.
به گزارش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، 
محمدحسین باقری با اشاره به آخرین وضع تبدیل خودروهای 
عمومی گفت: طبق مصوبه شورای اقتصاد، تبدیل یارانه ای 
خودروها به گازسوز برای خودروهای عمومی رایگان است که 
شامل تاکسی ها و انواع وانت ها با هر نوع پالک شخصی و 
غیرشخصی می شود.وی با بیان اینکه هم اکنون در فاز نخست 
اجرای این طرح هستیم و با پیشرفت کار فاز دوم را نیز آغاز 
خواهیم کرد، تأکید کرد: فاز دوم خودروهای مسافربر شخصی 
هستند که شامل اسنپ، تپسی و آژانس های تحت کنترل و 
نظارت وزارت کشور و یا شهرداری ها می شود. در واقع دو فاز 

برای این طرح در نظر گرفته شده که شامل خودروهای 
عمومی و مسافربرهای شخصی است. مدیر طرح سی ان جی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اشاره به 
پیشرفت ها در مسیر فاز نخست اجرای طرح اظهار کرد: 
هم اکنون با توجه به شرایط کشور و شیوع ویروس کرونا با 
تعطیلی کارگاه ها روبه رو بودیم، اما با توجه به رعایت 
پروتکل ها از اواسط خردادماه پیمانکاران، کار تبدیل را آغاز 
 WWW.GCR.NIOPDC.IR کردند و ثبت نام نیز در
در حال انجام است.باقری تأکید کرد: تاکنون حدود 95 هزار 
ثبت نام انجام  شده که از این تعداد 26 هزار و 400 خودرو شامل 
این طرح شده اند، 7500 خودرو تبدیل شده و 14 هزار و 500 
خودرو در صف تبدیل هستند و نوبت خود را دریافت کرده اند.

وی با بیان اینکه 4 هزار و 600 خودرو دیگر هنوز کارگاه خود 
را انتخاب نکرده اند و در فرآیند کار انتخاب کارگاه و زمان 

مناسب برای تبدیل هستند، تصریح کرد: با توجه به استقبال 
خودروهای عمومی باید شرایط را بررسی کنیم و پس از اینکه 
وضع خودروهای عمومی مشخص شد سراغ خودروهای 
مسافربر شخصی می رویم.مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران افزود: در مجموع یک میلیون 
و 464 هزار خودرو در طرح تبدیل رایگان قرار دارند که از این 
تعداد آنچه خودرو عمومی وجود داشته باشد و در سامانه 
ثبت نام کنند تبدیل خواهیم کرد و بعد از اینکه این فاز انجام 
شد مرحله بعدی تبدیل یارانه ای مسافربرهای شخصی انجام 
می شود.باقری گفت: زمان اجرای فاز دوم به شرایط و استقبال 
خودروهای عمومی بستگی دارد، اما با توجه به صحبت هایی 
که با مسئوالن ذی ربط شده است، احتمال دارد در ماه های 
آینده بحث خودروهای شخصی را مورد بررسی قرار دهیم و 

کار تبدیل آنها را نیز آغاز کنیم.

    گاز استان گلستان 
اپلیکیشن همراه گاز طراحی و راه اندازی شد

شرکت  گازاستان گلستان وشرکت گازاستان خراسان رضوی در 
زمینه تأمین قطعات یدکی ایستگاه های تقلیل فشار وبه منظور 
دستیابی به بانک اطالعاتی مناسب برای تمام همکاران، اقدام به 
طراحی و راه اندازی اپلیکیشن همراه گاز کردند. محمدرحیم 
رحیمی، مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان درباره نحوه 
استفاده از این اپلیکیشن گفت: همکاران می توانند با دریافت فایل 
همراه گاز و نصب آن روی گوشی خود، به محیط اپلیکیشن وارد 
شوند و از قابلیت  بخش های مختلف آن استفاده کنند. وی افزود: 
این اپلیکیشن از 6ماژول باکاربری ویژه شامل فهرست اقالم، 
فهرست تجهیزات ایستگاه های استان، آشنایی با مشخصات 
ولوها و رگالتورها، استانداردها وفرهنگ لغت تشکیل شده است 
وهمکاران هر بخش می توانند متناسب باوظایف تعیین شده، 
ازماژول های موردنظر استفاده کنند. مدیرعامل شرکت گازاستان 
گلستان قابلیت جست وجوی سه هزار و 844 قلم ازقطعات و 
تجهیزات مورد استفاده در ایستگاه ها به همراه شماره کد کاال، 

عنوان اصلی وشرح کاال، همچنین بارگذاری تصاویر دوهزار قلم 
از این قطعات همراه با سایزینگ آنها را از ویژگی های مهم این 
اپلیکیشن عنوان کرد. رحیمی تصریح کرد: این اپلیکیشن شامل 
ماژول های دیگری نظیر اطالعات مربوط به تجهیزات 
ایستگاه های تقلیل فشاراستان همراه با تصاویر آنهاست. وی با 
قدردانی ازمتولیان طراحی و تهیه این اپلیکیشن اظهار کرد: یکی 
از مؤلفه های توسعه و حرکت به سمت تعالی و تعمیق آمیزه های 
مدل های کیفیتی، به روزآوری رویکردهای سازمان بااستفاده از 
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وانی  افزایش کیفیت بهداشت ر
برقراری یک خانواده پایدار )بخش سوم( 

خانواده در دین اسالم جایگاه بسیار رفیعی دارد و 
یکی از اصلی ترین پایگاه های معنوی زندگی بشر 
است. از این رو پایداری خانواده در دین مبین اسالم 
اهمیت بسیار باالیی دارد. در دو شماره گذشته از 
لزوم و شرایط ایجاد یک حانواده پایدار سخن گفتیم 
و در این بخش نیز با شما هستیم تا راه رسیدن و 

حفظ و نگهداری خانواده را  بررسی کنیم.

مقابله با فقر عاطفی
برخورداری از پیوندهای عاطفی عمیق 
با خانواده در تسکین اضطراب های 
روحی و دست یافتن به آرامش روانی 
بسیار موثر است. فقر عاطفی مشکالت 
فردی و اجتماعی زیادی با خود به دنبال 
می آورد. خداوند در آیه 21 سوره روم 
می فرماید: »از نشانه های پروردگار آن 
است که از جنس خودتان همسرانی 
آفرید تا در کنار آنان آرامش بیابید و 
میان شما دوستی و مهربانی نهاد در این 
نشانه هایی است برای گروهی که تفکر 
می کنند.« در عمل دیده می شود 
ناسازگاری های  به  متاهالن کمتر 
اجتماعی، بیماری های روانی از جمله 
خودکشی و انحرافات جنسی دچار می 
شوند در صورتی که بین مجردان فراوان 

تر است.

تاخیر نینداختن در ازدواج
تشکیل ندادن خانواده به ویژه در دختران مسن، اضطراب هایی 
مانند پر اشتهایی، اختالالت خواب و بسیاری از اختالالت روانی 
را پدید می آورد. احساس تنهایی و نیاز به شریک زندگی، 
دختران را دچار اضطراب درونی می سازد. ازدواج نکردن و باال 
رفتن سن معموال در دختران باعث ایجاد نیروی پرخاشگری 
می شود. به طوری که اکنون بحران های روانی در زنان مجرد 
یک اصل پذیرفته شده است. در جلد چهارم از مجموعه 
مقاالت قرآن و طب در این باره آمده است:. خانم »آنت باران« 
روان شناس در یکی از نشریات لس آنجلس تایمز 1986 عنوان 
می کند که بیشترین مراجعه کنندگان به روان شناسان را زنان 
مجرد تشکیل می دهند که تعداد آنها مرتب درحال افزایش 

است. 

وانی در قرآن   اهمیت بهداشت ر
اهمیت نقش بهداشت روانی در خانواده در آیه 6 سوره تحریم روشن می شود، آنجایی که درباره خانواده می فرماید: 
»ای کسانی که ایمان آورده اید خودتان و خانواده های تان را از آتشی که هیزم آن مردمان)گنهکار( و سنگ ها هستند، 
حفظ کنید«. در آیه ای که ذکر شد، خداوند به افراد توصیه می کند خود و خانواده هایشان را از گناهان و میل سرکشی 
که موجب آثار بد اخروی می شود، نگهداری کنند و نگاهداری خانواده به تعلیم و تربیت و امربه معروف و نهی از منکر و 
فراهم ساختن محیطی پاک و خالی از هرگونه آلودگی در فضای خانه است. آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در این باره 
در جلد 24 کتاب تفسیر نمونه در این باره بیان می دارد که این برنامه ای است که باید از نخستین سنگ بنای خانواده 
یعنی از مقدمات ازدواج و سپس نخستین لحظه تولد فرزند آغاز و در تمام مراحل با برنامه ریزی صحیح و با نهایت دقت 
دنبال شود و به تعبیر دیگر حق زن و فرزند تنها با تامین هزینه زندگی و مسکن و تغذیه  آنها حاصل نمی شود، بلکه 

مهمتر از آن تغذیه روح و جان آنها و به کار گرفتن در اصول تعلیم و تربیت صحیح است.

اجتماعی شدن
اولین پایه های اجتماعی شدن در محیط خانواده پی ریزی می شود. در تعریف بهداشت روانی بر توانایی انعطاف پذیربودن 
فرد در موقعیت ها، توانایی کامل برای ایفای نقش های اجتماعی، سازگاری با انتظارهای اجتماعی، تعادل بین نیازهای غریزی 
و الزام های اجتماعی و ... تاکید شده است. بنابراین سازگاری با محیط اجتماعی از شرایط اصلی بهداشت روانی است و پایه 
های آن در خانواده گذاشته می شود. احمد صادقیان در کتاب »قرآن و بهداشت روان« در این باره معتقد است:  هیچ نهادی 

به اندازه خانواده در این زمینه اثر بخش نیست.

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

زندگی پاکیزه هنگامی به دست خواهد آمد که انسان دل خود را با یاد خدا زنده نگه دارد  تا به کمک آن بتواند با همه جاذبه 
های  بدی و فساد مبارزه و دست شیطان های درونی و برونی را از سر خود کوتاه کند. توفیق این ذکر و حضور همیشگی، فقط به برکت 
نماز به دست می آید. نماز در حقیقت، پشتوانه استوار و ذخیره تمام نشدنی است که آدمی را در مبارزه با شیطان نفس که همواره او 
را به پستی و زبونی می کشاند و شیطان های  قدرت که با زر و زور و  تزویر او را وادار  به ذلت و تسلیم می کند، یاری می رساند و محکم 
ترین و کارسازترین وسیله ای است که انسان ها در آغاز راه، رابطه خود را با خدا با  آن استوار می کنند و برجسته ترین اولیای خدا نیز 
بهشت خلوت انس خود با محبوب را در آن می جویند. در سلسله مطالب پیش رو کوشیده ایم تا برخی نقش های اولیا و معلمان را در 

دعوت فرزندان مان به نماز پی جویی کنیم.

الزم است برای روبه رو شدن با سردرگمی های زندگی و پیش گیری از انحراف های اخالقی و رفتاری خود و افراد خانواده به 
ویژه فرزندان، از سرچشمه رحمت الهی نماز جام برداریم، زیرا فرزندان، امانتی الهی هستند که  به پدر و مادر سپرده شده اند.  قلب آنها 
در کودکی و نوجوانی پاک، ساده و بی پیرایه است، آن چنان که پذیرای هر نقش و رو کننده به هر سو هستند. پس چه بهتر که از همان 

آغاز، نقش نماز را در دل و جان فرزند پدید آوریم و او را از گزند شیطان در امان بداریم.

پیشینه نماز در ادیان مختلف
نماز از چه زمانی به وجود آمد؟ آیا از اول خلقت بر انسان واجب بوده یا تنها مسلمانان مامور به آن بوده  اند، اگر وجود داشته، کیفیت 
و کمیت آن چگونه بوده است؟ یکی از چیزهایی که همه پیامبران الهی به آن دعوت می  کردند »پرستش خداوند« است. قرآن کریم 
در آیه 72 سوره مائده از زبان پیامبران نقل می  کند که به امت  ها یشان می  گفتند: »اْعُبُدوا اهلَل؛ خدا را پرستش کنید«. اصل عبادت 
و پرستش خداوند در همه شریعت  های الهی وجود داشته، ولی شکل و کیفیت آن متفاوت بود.از قرآن  کریم این برداشت وجود دارد 
که  نماز در امت های پیشین هم بوده است؛ همه پیامبران از حضرت آدم)ع( تا حضرت خاتم )ص(نماز می خواندند، اما از چگونگی 
آن اطالع دقیقی در دست نیست.خداوند متعال در آیه 14 سوره طه، خطاب به حضرت موسی)ع( می  فرماید: » إِنَني  اَنَا اهلَلُ ال إِلَه إاِلَ 
اَنَا َفاْعُبْدني  َو اَِقِم الَصالةَ لِِذْکري: من »اهلل« هستم، معبودی جز من نیست؛ مرا بپرست و نماز را برای یاد من بر پادار«.  همچنین قرآن 
کریم در آیه 31 سوره مریم به نقل از حضرت عیسی)ع( می  فرماید: َو َجَعَلني  ُمباَرکا اَیَْن ما ُکْنُت َو اَْوصاني  بِالَصالِة َو الَزکاِة ما ُدْمُت 
َحیا؛ و مرا وجودی پر برکت قرار داده، هر کجا باشم و ]خداوند[ مرا به نماز و زکات توصیه کرده، مادامی که زنده  ام.از این آیات شریف 
ـ موسی و عیسی )علیهم السالم( وجود داشته همان گونه که در مکتب دیگر  روشن می شود که نماز در مکتب دو پیامبر بزرگ الهی 
پیامبران بوده است، چنان که درباره حضرت شعیب)ع( در آیه 87 سوره هود آمده است: قالُوا یا ُشَعْیُب اََصالتَُک تَاُْمُرَک اَْن نَْتُرَک ما 
یَْعُبُد آباؤُنا گفتند: ای شعیب! آیا نمازت به تو دستور می  دهد که آنچه را پدران مان می  پرستیدند، ترک کنیم... . هیچ شریعت و دینی 
از نماز جدا نبوده گرچه صورت ظاهری آن تفاوت داشته است. زرتشتیان، پنج نماز دارند که هنگام طلوع آفتاب و ظهر و عصر و اول 
شب و هنگام خواب بپا می  دارند. یهودیان در ساعت سوم و ششم و نهم روز و اول و آخر شب و هنگام تناول غذا، دعاهایی دارند. 
مسیحیان، روز یک  شنبه و برخی روز شنبه در کلیسا جلسه دعای دسته  جمعی تشکیل می  دهند.کیفیت و کمیت نماز در شریعت 
اسالم با شرایع پیشین متفاوت است، لکن در بیشتر آن آیین  ها، سجده  جزیی از این عبادت محسوب می شود. عالوه بر تشریع 
نماز در ادیان الهی، بت  پرستان نیز در برابر بت  هایشان، ِوردهایی می  خوانده  اند. اعراب جاهلی هم در مقابل کعبه می  ایستادند و با 
کف  زدن و سوت  کشیدن اظهار عبادت می  کردند. در آیه 35 سوره انفال در این باره آمده است: َوَما َکاَن َصالَتُُهْم ِعنَد الَْبْیِت إاِلَ ُمَکآء 
َوتَْصِدیَة؛ و نماز و دعای آنان نزد آن خانه جز سوت کشیدن و کف زدن نیست. نتیجه آن که اصل نماز و عبادت در تمامی ادیان الهی 
وجود داشته ولی کیفیت و کمیت نماز در دین اسالم با ادیان گذشته تفاوت های دارد که علت اساسی آن تحریفاتی است که در 

بسیاری از ادیان سابق صورت گرفته است.

فرصت شگفت انگیز نماز
نماز پروازگاه روح، جویبار تطهیرکننده قلب، روشنایی چشم عارفان، تکیه گاه مطمئن 
سالکان و رهپویان و پشتوانه آرامش و تسکین روان انسان است. فرصت نمازگزاردن، 
بهشتی است که انسان برای اعتال و انبساط درون خویش می آفریند. آسمانی است که 
پذیرای بال های پرواز است و کشتی نجاتی است که از موج خیز حادثه ها به ساحل فالح 
و سالمت می رساند. گسترش فرهنگ نماز، تضمین مصونیت، تعالی و بندگی و همدلی و 
یگانگی جامعه است. اگر در محیط خانواده، فرهنگ نماز گسترش و ژرفا یابد، اگر ترنم نماز 
فضای خانواده را معطر و متبرک سازد، اگر کودکان و فرزندان، پدر و مادر را مقید و معتقد 
به نماز بیابند، بی هیچ تردید آنان نیز الگوی خویش را از خانواده خواهند گرفت و انس و 
الفت با نماز خواهند یافت که ره آورد آن پرهیز از منکر و فحشا و گریز از آلودگی و 

همسایگی با پاکی و تهذیب و صفا و صداقت خواهد بود. 
اگرچه در فضای زیستن، بیشتر انسان ها به ظواهر و مادیات توجه دارند، ولی با کمی تامل 
و درنگ، به روشنی مشخص خواهد شد، آنچه در رتبه ای از اهمیت خاص، برای هر انسان 
آگاه و یا حتی کم توجه قرار دارد، مساله معنویت و بعد روحانی زندگانی است و صد البته 
این انعطاف به سوی ضلع معنوی و بعد روحانی، یک تاثیرگیری از سوی فطرت انسانی 
است. بنابراین باید گفت: »معنویت اصلی ترین ضلع حیات انسان است«. به طور مثال، 
محبت آدمی به همنوع خود، بغض انسان از دشمن خویش، میل به زیبایی و... همه اینها 
گزینه های برتر هر شخص، با هر عقیده و سلیقه فکری و ملی است. به همین علت امور 
معنوی و روحانی، در فضای حیات آدمی نه محو می شودو نه کم رنگ خواهد شد؛ بلکه 
مورد انحطاط و یا اشباع کاذب قرار خواهد گرفت. به بیان دیگر، آنچه سبب گریز از راه 
صحیح پرداختن به امور معنوی و روحانی می شود، ناتوانی انسان از درک و دریافت لطایف 
راهبردی و راهکارهای درست ارضای معنوی؛ احساس عدم شناخت از امور روحانی و 
حتی سستی در اندیشه در آن امور است. زیرا ارتباط محسوس و نزدیک با صنعت و وسایل 
تکنیکی و... به تدریج و آرام، انسان را به تن آسایی و سستی می کشاند و او را به امور 
ماشینی عادت می دهد و از پرداختن به مسائل مهم حیات دور می کند. این رفاه طلبی 
کاذب و تن آسایی مخرب، حرکت در راه صحیح امور معنوی را کند و اعتبار و ارزش اجرای 
آن را دستخوش تحریف خواهدکرد و چه بسا به پذیرش جایگزین مخرب آن بینجامد، 
که در این صورت انسان متفکر و فعال به موجودی شبیه زنده که فقط تماشاگر فعل وانفعال 
و نقل و انتقال طبیعت و محیط است، تبدیل می شود و آن گاه که در مسائل مادی چنین 

می شود، در امور معنوی جای هیچ پرسش و تعجبی نمی ماند.

انسان به دنبال نیایش
انسان در جست و جوی نامتناهی است و این میل نشانه بارزی است از یک وجود 
نامتناهی. انسان در هر امری سراغ نامتناهی می رود و نامتناهی حقیقی خداست. وقتی 
انسان سجاده ای می افکند و به نماز می ایستد، در حقیقت در مقابل آن نامتناهی سجده 
می کند، در برابر حیات، زیبایی، علم و قدرت نامتناهی که در این دنیا پیدا نمی کند.

سرگشتگی همه در دنیا به علت آن است که نیازهای نامتناهی را سراغ امر متناهی برده 
اند و آن معیشتی که قرآن می فرماید، تجلی همین سرگشتگی است.  همان سردرگمی 
انسان غربی که با همه ترقیات و کشف ستاره ها و ماه و سفر به فضا باز به آن مبتالست. 
این همه بیماری ها و گرفتاری ها نیز برای این است که ازاین نامتناهی حقیقی غافل اند 

و آ ن میل نامتناهی را متوجه امر محدود کرده اند.

ادامه دارد... 
*نویسنده: زینب مرامی، کارشناس ارشد پایپینگ، پتروشیمی ایالم

نقش اولیا و معلمان در دعوت به نماز )بخش اول( 

*نویسنده: محمد سلطان مرادی، امام جماعت بهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرق

راه استجابت دعاهای انسان
امام صادق )َع( فرمودند:

 اِذا اَراَد اََحُدُکم اَن ال یَساََل اهللَ  َشیئا ااِل اَعطاهُ  َفلَییاَس ِمَن الناِس 
ُکلِِهم.  »هر گاه یکی از شما بخواهد که هر چه از خدا طلب میکند 

به او عطا نماید می بایست از تمامی مردم مایوس باشد« 
منبع: امالی طوسی، مجلس دوم، ص 36 

 حفص بن غیاث ]یک[ قاضِی عامی است، ولی از اصحاب حضرت 
امام صادق)ع( است و روایت هایی دارد و ثقه هم هست. چیز خیلی 
خوبی است دیگر که انسان وضعی داشته باشد که هر چه از خدای 
متعال طلب کرد، خدا به او بدهد؛ یعنی دعاهایش همه مستجاب 
بشود. ]حضرت می فرماید:[ اگر می خواهید به یک چنین 
موقعیتی، فرصتی، نعمت بزرگی دست پیدا کنید راه دارد؛ راهش 
این است: امیدت را از غیر خدا قطع کن! اگر این طور شد، آن وقت 
هر چه از خدا خواستید، خدا به شما خواهد داد. بله، ممکن است 
انسان یک چیزهایی را از خدای متعال طلب می کند که دست 
یافتن به آن چیزها به ضرر او است؛ اتفاق می افتد. گاهی ماها دنبال 
یک چیزی می رویم که اگر دستمان به آن چیز برسد، به ضرر ما 
است؛ خودمان نمی دانیم. خدای متعال در این طور مواقع -در 
مواردی البته، نه همیشه- اگر لطف کند، تفضل کند، نمی گذارد، 
عایقی درست می کند بین ما و دست یافتِن به آن چیز که دست 
پیدا نکنیم. گاهی انسان از این قبیل چیزهایی را که دوست دارد 
اما برایش نافع نیست، مضر است از خدای متعال می خواهد، خدای 
متعال هم نمی دهد، عدِم استجابت حاجت و استجابت دعا، گاهی 
اوقات به خاطر این است؛ َواال اگر این نباشد، هر چه از خدای متعال 
بخواهید، خدا به شما خواهد داد؛ شرطش این است که چشِم طمع 
به دست مردم نداشته باشید! نه فقط در مورد پول و پَله؛ بعضی ها 
چشمشان به دست مردم است راجع به پول؛ بعضی ها نه، مسئله 
 شان مسئله  پول نیست، مسئله  مقام است، مسئله  خواسته  های 
گوناگون زندگِی انسان است، می گویند: »فالنی باید کار من را 
درست کند«! این جور است دیگر. بنده سال 42 زندان بودم، 
داشتیم با خیال راحت زندان می گذراندیم، یعنی مشکلی نداشتیم، 
عادت کرده بودیم؛ یکی آمد گفت که بنا است شما روز شنبه آزاد 
بشوید! یک هیجانی در ما به وجود آمد که عجب! شنبه بنا است 
آزاد بشویم و گفتیم آیا آزاد می شویم؟ نمی شویم؟ با خودم قبال 
این جور فکر کردم، گفتم اگر من شنبه آزاد بشوم این به خاطر این 
است که فالنی  -یک کسی در نظرم بود- رفته پیش فالن آقا و 
وساطت کرده، او هم به دستگاه گفته و مثال وسیله  آزادِی ما را فراهم 
کردند؛ پیِش خودم یک چنین توصیه  ای به نظرم رسید که کسی 
رفته توصیه کرده و این جور چیزها. گفتم حاال تفالی بزنم به قرآن؛ 
تفال زدم، این آیه آمد: َفال یَسَتطیعوَن تَوصَیة َو ال اِلی اَهلِِهم 
یَرجعون. امید به غیر خدا که انسان می بندد، این جوری است دیگر: 
ال یَسَتطیعوَن تَوصَیة َو ال اِلی اَهلِِهم یرجعون. و همین جور هم شد؛ 
روز شنبه آزاد نشدیم و بعد هم معلوم شد که اصال آنچه من در 
ذهنم بوده که فالنی به فالنی سفارش می کند، توصیه می کند، 

اصال اتفاق نیفتاد. 

   شرح احادیث اخالقی   درس خارج فقه   مقام معظم رهبری
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معارفه در مرکز اسناد صنعت نفت 

طراحی چیدمان داخلی باغ  موزه نفت  سوزهای کرمان

نمایش پمپ بنزین دهه 40 میالدی در جایگاه عرضه سوخت ستارخان

مشاور مدیر در امور توسعه موزه های صنعت نفت در آستانه بهره  
برداری از باغ موزه نفت  سوزهای کرمان به تشریح اقدامات انجام 
شده درخصوص شکل گیری این موزه پرداخت و جزئیات به 
نمایش درآمده در باغ کنسولگری انگلیس را تشریح کرد. 
محمدرضا جواهری با اشاره به برنامه ریزی برای بهره  برداری از 
به تشریح  پایان سال جاری  تا  موزه نفت سوزهای کرمان 
شکل گیری ماهیت این موزه در باغ کنسولگری پرداخت و گفت: 
در ابتدای شروع فعالیت مدیریت موزه  ها و مرکز اسناد صنعت 
نفت، تصمیم بر این بود که در هر نقطه  ای که توسط این مجموعه 
شناسایی می  شود، موزه ای با موضوع کلی فعالیت های صنعت 
نفت بر پا کنیم، اما از مقطعی به بعد به این نتیجه رسیدیم که در 
هر نقطه متناسب با موضوع و فعالیت های آن مکان موزه ای 
تخصصی راه اندازی شود، به عنوان مثال موزه کارآموزان آبادان 
با محوریت آموزش راه اندازی شد و موزه بنزین خانه آبادان و 
پمپ بنزین دروازه دولت تهران اگرچه هر دو به موضوع پخش 
فرآورده های نفتی پرداختند اما هر یک متناسب با جایگاه و 
کارکردشان متفاوت از یکدیگر طراحی و آماده شدند. وی با بیان 
اینکه درباره موضوع باغ  موزه کرمان در باغ کنسولگری انگلیس 
هم موضوعات متفاوتی مطرح شد، افزود: عناصر و دستگاه  هایی 
که با سوخت نفت در مصارف خانگی و صنعتی و شهری مورد 
استفاده عموم مردم قرار می گرفتند، یکی از موضوعات مغفولی 
بود که تشکیالت صنعت نفت تا به حال به آن نپرداخته بود، 
بنابراین ایده شکل گیری موزه نفت سوزها ساخته و پرداخته شد. 

گردآوری اقالم موزه نفت سوزها از 16 استان کشور
محمدرضا جواهری با اشاره به اینکه در ابتدا تصور می  شد نفت 

 سوزها از تنوع کمی برخوردار باشند، اظهار کرد: در تحقیقات 
و بررسی  های بعدی به این نتیجه رسیدیم که امکان یافتن و 
نمایش هزاران نمونه و عنصر نفت  سوز به اشکال مختلف و به 
صورت کرونولوژیک یا تاریخ  مدار وجود دارد. وی گردآوری 
عناصر و اشیاء مرتبط با موضوع نفت سوزها را نیازمند مراجعه 
به اقصی نقاط کشور عنوان کرد و گفت: با تالش همکاران مان در 
مجموعه موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت و سرکشی به 
فروشگاه ها، مغازه ها، کارگاه ها، کارخانه های صنعتی، بخش 
خصوصی و... در شهرها، روستاها و مراکز 16 استان کشور در 
حد مقدور و هزینه پایین، این نمونه  های بی  نظیر برای نمایش 

در موزه نفت  سوزهای کرمان گردآوری شدند.

تعریف موزه نفت  سوزهای کرمان در دو فاز
جواهری گفت: موزه نفت سوزهای کرمان در دو فاز تعریف شده 
که فاز اول آن به نمایش نفت  سوزهای خانگی با مصارف محدود 
خواهد پرداخت و فضایی که برای آن در نظر گرفته شده، بنای 
بازسازی شده کنسولگری انگلیس است که به دلیل سرپوشیده 

بودن، امکان نمایش عناصر شناسایی شده در آن وجود دارد. 
سراغ  به  شد،  خواهد  اجرایی  آینده  در  که  دوم  فاز  در 
نفت سوزهای صنعتی و شهری خواهیم رفت که فضای عمومی 
و روباز باغ موزه کرمان قابلیت نمایش این نوع نفت سوزها را 

خواهد داشت.

روایت فعالیت  های مختلف انگلیسی ها در جنوب ایران
مشاور مدیر در امور توسعه موزه های نفت گفت: باغ  موزه نفت  
سوزهای کرمان به سه محور کنسولگری انگلیس، نفت سوزها 
و پخش فرآورده های نفتی در منطقه کرمان پرداخته است که 
در هر کدام دسته بندی ریزتری را مدنظر قرار داده  ایم.جواهری 
به اختصاص یکی از اتاق های باغ کنسولگری به تاریخچه 
فعالیت های نظامی، اقتصادی و فرهنگی انگلیس در جنوب ایران 
اشاره کرد و گفت: در باغ موزه نفت  سوزهای کرمان با بنا یا 
تأسیسات بهره برداری نفتی مواجه نیستیم و باغ کنسولگری 
انگلیس یک ساختمان اداری و مسکونی است که سیطره آن در 
مقاطعی از تاریخ به فراتر از شهر و استان کرمان امروزی نفوذ 
پیدا کرده و حتی فراتر از ایران و تا بصره و هندوستان نیز پیش 
رفته است و مقری بوده تا زمینه  های تشکیل پلیس جنوب یا 
تجارت خانه  های مختلف در دوره قاجار و اوایل پهلوی فراهم 
شود و همه اینها بستر و زمینه ساز انتقال سیطره انگلیسی  ها 
به صنعت نفت هم محسوب می شده است، به همین دلیل در 
بخشی از این موزه که به اتاق منفصل معروف است، به معرفی 
تاریخچه باغ و معماری بنای کنسولگری و رویدادهای مرتبط با 
آن پرداخته شده و مستندات و تصاویری تاریخی از آنچه بر این 
زمینه سازی  و  تا کنون گذشته  زندیه  اواخر دوره  از  باغ 

انگلیسی هـا برای 
گستـرش سـیطره 

خـود مـثل احـداث 
خطوط تلگراف، بانک 

شــــاهـــی، ایـجاد 
تأسیس  و  تجارت خانه ها 

پلیس جــنوب به نـمایش 
درمی آید.

معرفی مشاهیر و 
تولیدکنندگان داخلی و خارجی 

نفت سوزها
به گفته جواهری، ساختمان اصلی باغ 

کنسولگری انگلیس 5 اتاق متصل به 
یکدیگر را دربرمی گیرد که برای هر یک 

محتوای مرتبط با موضوع نفت سوزها در نظر 
گرفته شده است.وی توضیح داد: در این بخش 

فضایی را به نمایش نفت سوزهای گرمایشی که 
خود به انواع بخاری ها، والورها و خوراک پزی ها 

تقسیم می شوند اختصاص دادیم که هر یک به 
مانند  می شود،  تقسیم  جزئی تری  دسته بندی 

خوراک پزی های فتیله ای و پریموسی. در استان های 
تا  تک فتیله  از  فتیله ای  خوراک پزی های  مختلف 

14فتیله یافتیم. همچنین انواع پریموس ها را از تک شعله 
تا حدود 6 شعله پیدا کردیم که هر کدام در دسته بندی های 

ریزتر تقسیم می شوند.

جزئیات راه اندازی باغ  موزه نفت  سوزهای کرمان

مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت در مراسم تودیع و معارفه رئیس پیشین و جدید مرکز اسناد 
صنعت نفت با اشاره به ارتباط محققان ، پژوهشگران و دانشجویان با مرکز اسناد صنعت نفت بر ضرورت 
ارتباط بیشتر این مرکز با دیگر مراکز اسناد سراسر کشور تاکید کرد. اکبرنعمت الهی، در مراسم تودیع 
و معارفه علي سوري، رییس پیشین و فرشاد خدادادیان، رییس جدید مرکز اسناد صنعت نفت که روز 
ششم مرداد برگزارشد، گفت: در این مرکز اسناد خاص و کم نظیری از صنعت نفت و تاریخ این صنعت، 

وجود دارد که می تواند به پایگاه مهمی برای عالقه مندان به استفاده از این اسناد تبدیل شود . مرکز 
اسناد صنعت نفت جای خود را بین مراکز اسنادی کشور بازکرده است. ارتباط محققان ، پژوهشگران و 
دانشجویان با مرکز اسناد صنعت نفت باید تقویت شود که تحقق این امر نیازمند تالش و مساعدت 
همکاران در این مجموعه است. در این مراسم فرشید خدادادیان به عنوان رئیس جدید مرکز اسناد 

صنعت نفت معرفی شده و از خدمات علی سوری رئیس پیشین این مرکز تقدیر به عمل آمد. 

موزه نفت سوزهای کرمان مراحل نهایی آمادگی اش برای افتتاح را می گذراند. 
در همین زمینه، هنرمندان سحر صالحی و محمود رضوی، طراحان و ناظران 
دکوراسیون داخلی موزه نفت  سوز های کرمان، به ارائه اطالعاتی درباره طراحی 
این موزه پرداختند. سحر صالحی گفت: توانستیم از معماری زیبای شهر 
کرمان و محوطه باغ آقا وام گرفته و ویترین هایی خلق کنیم که تجلی 
سقف های مقرنس  کاری  شده و طاق  های استواری باشد که در معماری این 
شهر به فراوانی مورد استفاده قرار گرفته است، اما این بار این طرح ها مانند 
آیینه ای بر زمین و سطح نقش می بندد و بستری برای نمایش و چیدمان 
نفت سوزها که زمانی مهم ترین منبع تأمین انرژی بوده اند، فراهم می کند.
محمود رضوی نیز گفت: در چیدمان ابزار کمک نمایشی نخستین تاالر 
عمارت کنسولگری که گروه اول نفت سوزها شامل گرمایشی و 

خوراک پزی به نمایش درمی آیند، از نقوش هندسی معماری اصیل ایرانی که در 
کاربندی ها و رسمی بندی هایی که طاق و قوس بناهای سنتی بر آنها استوار و مزین 
شده اند مانند شمسه، ترنج، شش بند، ترقه و لوزی استفاده شده است. از دیگر نقوش 
بکار رفته در ویترین ها می توان »شش بند« را نام برد که با تکرار منظم در اطراف 
ترنج ها، ریتمی حاکی از گذشت زمان با تأکید بر پویایی و زندگی را تداعی می کنند. 
همچنین »ترقه« از دیگر نقوش ویترین ها و بستری زیبا برای ارائه اشیای نفت سوز 
به شمار می رود. این سازه پایه هایی با ارتفاع کم و شیب تند دارد که با قرارگیری در 
دل نقش »شش بند« گره ای زیبا را پدید آورده و ترکیب مناسبی بین اضالع خود با 
اطراف برقرار کرده است و در انتها »لوزی«هایی با زاویه بسته، پایین ترین سکوی 
نمایش را دربر می گیرند که با چرخش و ارتفاعی تنظیم شده در کل طرح، فضا را 

آراسته می کنند. 

یک نمونه از پمپ بنزین قدیمی متعلق به دهه 40 میالدی که در بیرمنگام انگلیس ساخته شده 
در جایگاه عرضه سوخت منطقه ستارخان تهران در معرض دید عموم قرار گرفته است. دادرحیم 
بلوچ زهی از آن دسته افراد عالقه مند به میراث صنعتی است که از شهرستان سراوان در استان 
سیستان و بلوچستان یک نمونه پمپ بنزین انگلیسی متعلق به دهه40 میالدی )20 شمسی( 
را به جایگاه عرضه سوخت در منطقه ستارخان تهران منتقل کرده است تا درمعرض دید 
عالقه مندان قرارگیرد. به گفته زهی جایگاه سراوان نخستین جایگاه عرضه سوخت در 

این شهرستان است که از سال 1342 در آنجا فعالیت خود را آغازکرده است. دراین جایگاه، ابتدا 
انواع سوخت از جمله نفت سفید و روغن موتور در حلب های کوچک و متوسط به فروش می 
رسید و در سال 1365 که این جایگاه به یک جایگاه فروشندگی تک منظوره تبدیل شد فروش 
روزانه به 500 لیتر بنزین در روز افزایش یافت .به گفته زهی، با توجه به استقبال مردم از این پمپ 
بنزین قدیمی قرار است در آینده نزدیک به تعداد این پمپ بنزین های قدیمی در این جایگاه 

اضافه شودو در معرض دید عالقه مندان قرار گیرد.

به همت کارشناسان مدیریت موزه ها ومرکز اسناد صنعت نفت در غرب کشور ، 
دو نمونه از ترازوهای قدیمی با قدمت نزدیک به صد سال در موزه صنعت نفت 
غرب کشور کارخانه حلب سازی و حلب پرکنی مرمت شد و در مخزن این موزه 
قرارگرفت. فیرزو خردمند، رییس آزمایشگاه شرکت پاالیشگاه نفت 
کرمانشاه دراین خصوص گفت: این ترازو ها از نوع نسل اول ترازو هایي است 

که  با دقت یک گرم مورد استقاده قرار می گرفته و احتماال با شروع کار حلب سازی و حلب پر کنی 
برای توزین مواد شیمیایی به کرمانشاه آورده شده است. ترازو های مورد استفاده در تاریخ صنعت 
نفت ازنسل های اولیه ترازو در اواسط قرن نوزدهم است که جهت اندازه گیری  وزن مواد نفتی در 
آزمایشگاه پاالیشگاه ها مورد استفاده قرار می گرفت و دارای محفظه توزین بوده تا در زمان وزن 

کردن هوای محیط ترازو در توزین خلل ایجاد نکند.

وهای نسل اول در موزه صنعت نفت غرب مرمت دونمونه از تراز

عکس نوشت

کوتاه از موزه های نفت 

چراغی به عمر یک قرن 
چراغ پریموس، نخستین اجاق خوراک پزی است که با سوخت نفت فشرده شده 

کار می  کند.این اجاق در سال 1892میالدی توسط»فرانس ویلهلم لیندکویست«که 
یک مکانیک کارخانه در استکهلم سوئد بود ساخته شد. این چراغ امروز در موزه 

در شرف افتتاح نفت سوزهای ایران که در ساختمان قدیمی کنسولگری انگلیس 
در کرمان واقع است جزو اشیاء ازرشمند این موزه از نظر تاریخی است و در 

عین حال وسیله ای است که همچنان نیز در نقاطی از ایران چراغش روشن 
است.
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فیلم تئاترها

 گشتی در دنیای مستندهای 
حرفه ای و فیلم تئاترهای دیدنی 

دیدن هنر حقیقی در 
دنیای مجازی 

علی بهرامی    این روزها که ویروس کرونا همچنان جوالن می دهد و همه 
فعالیت های فرهنگی و هنری را تحت تاثیر خود قرار داده، شیوه بهره برداری و 
استفاده از محصوالت هنری خیلی تغییر کرده است. یکی از بهترین شیوه ها برای 
استفاده از محصوالت فرهنگی در روزهای کرونایی پیش رو، عضویت در 
سایت های پخش آنالین فیلم و سریال است. سایت هایی که با هزینه 
ای بسیار ناچیز، ما را به دنیایی از هنر می برند و بی دغدغه و 
نگرانی از ویروس کوید-19 می توانیم به تماشای آثاری 
که به آنها عالقمندیم، بنشینیم. در این شماره هم 
مانند چند شماره پیشین، می خواهیم شما را با 
محصوالت جدید هنری آشنا کنیم. آنچه پیش 
رو دارید، نگاهی است به چند مستند بسیار 
جذاب و دیدنی و معرفی یک محصول 
جدید هنری با نام فیلم تئاتر. در حقیقت 
تفاوت  تئاترها  تله  با  تئاترها  فیلم 
دارند. آنها نمایش های روی صحنه 
بوده اند که به شیوه حرفه ای فیلم 
برداری شده اند و اکنون به صورت 
آنالین قابل دیدن هستند. به بیان 
اینکه در سالن  به جای  دیگر 
نمایش باشید، به مدد دوربین ها 
دخالت  هیچ  بدون  لبته  ا و 
تر  تئا یک  شما   ، یی سینما
می بینید. این بار هم همراهمان 
شوید، مطمئن باشید ضرر نمی 

کنید. 

بازگشت پسر نافرمان 
حکایت سرگشتگی و حیرانی مهاجرین ایرانی حکایت غریب و دیدنی است. آنها که 
ناگهان با جرقه ای به خود می آیند و قدم به قدم در پی هویت خویش روانه ایران می شوند 
و دنبال خانه پدری شان را می گیرند. تئاتر»بازگشت پسر نافرمان« داستان زندگی خسرو 
بهداد است. مردی که بیست سال در کشور فرانسه زندگی می کرد و از قضا بسیار هم 
موفق بود. او با یک تماس تلفنی ناگهان به خود می آید و رهسپار سرزمین مادری اش 
می شود. نمایش به قدری غریبی را خوب نشان داده که تقریبا می توان گفت در یک دهه 
گذشته نمونه ای در تئاتر ایران ندارد.  با دیدن این تئاتر هم کشورمان را بهتر می شناسیم 
و هم فرهنگ مردمش را. کارگردان این نمایش درباره آن نوشته است:» زیبایی تئاتر به 
این است که گاهی وجود ندارد. نیست ولی می تواند از درون همین نبودن پیدا شود. 
نیست و این به معنی »نیستی« اش نیست. نیست یعنی این که هست ولی دیده نمی 

شود. جایی در سایه یا تاریکی ایستاده دارد به ما نگاه می کند. در انتظار این که آیا اعصاب ما متوجه حضورش می شود یا نه. 
آیا اصال حس خواهیم کرد که موجودی وجود دارد که باید بخشی از وجود نادیدنی اش دیدنی شود؟ این چنین بود که روزی از 
روزهای بهاری حس کردم موجودی دارد به من نگاه می کند« . تئاتر »بازگشت پسر نافرمان« در سال 1392 توسط علی راضی 
کارگردانی شده است. بازیگران اصلی این نمایش بابک کریمی، نوال شریفی، ناتالی متی، بلز پوژاد پرو و ماکان اشگواری هستند. 

خانه
تا به حال شده که در کوره راه های زندگی ناگهان ببینیم که همراهانمان نیستند، 
گم شده اند؟ چقدر از اعضای خانواده مان اطالع داریم؟ آیا خبر داریم که در چه 
حال و هوایی هستند و دنبال چه می گردند؟ سر در الک کردن کار هر روزمان شده 
است؟ تئاتر »خانه« حکایت گر یکی از همین گمشدگی هاست. عوامل این تئاتر 
درباره آن نوشته اند: »خانه« داستان »هامون« پسر بزرگ یک خانواده ایرانی است 
که گم شده و همه خانواده در جستجوی وی هستند و هر یک از اعضای خانواده 
فکر می کند که آخرین بار او را کجا دیده است...«. نکته این تئاتر این است که 
همه فکر می کنند »هامون« را آخرین بار کجا دیده اند. گویی که باید بر گردیم 
و فکر کنیم و اطرافمان و خانواده مان یک بار دیگر ببینیم که ما کجا ایستاده ایم 
و آنها کجا قرار دارند. تئاتر »خانه« را  کیومرث مرادی در سال 1388 کارگردانی 

کرده است و نقش های اصلی آن را بازیگرانی چون: پیام دهکردی، نگار عابدی، هدایت هاشمی، محمد مهدی سلطانی، 
ستاره پسیانی، نازگل نادریان و محسن رستگار ایفا کرده اند.

واقعیت اینه که خورشید دور ما می گرده
خوب که دقت کنیم، زندگی روزمره ما می تواند خودش یک تئاتر باشد. 
قرار نیست حتما اتفاق خاصی بیافتد همه آنچه در روزها می گذرانیم 
خودشان اتفاقی مهمی هستند که شاید به چشم مان نمی آیند. تئاتر 
»واقعیت اینه که خورشید دور ما می گرده« می خواهد به همین مسئله توجه 
کند و اساسا با دیدن این نمایش به همین امر مهم پی می بریم که روزگار 
عادی همه افراد عادی می تواند خودش یک نمایش باشد. عوامل این تئاتر 
درباره آن نوشته اند:»در نمایش »واقعیت اینه که خورشید دور ما 
می گرده« واقعیت این است که ما به تماشای زمان نشسته ایم. به این معنی 
که ما آهنگ گوش کردن، صبحانه خوردن، تمرین موسیقی کردن را به 
طور کامل تماشا میکنیم بدون آن که اثر بخواهد داستانی را به صورت 

مشخص برای ما تعریف کند. و اتفاقا هم نقطه قوت این نمایش همین بخش است. و مخاطبش را با خودش همراه 
می کند«. این تئاتر را سیامک احصایی در سال 1395 کارگردانی کرده است. دوبازیگر اصلی این تئاتر،  محمدرضا 

حسین زاده  و پانته آ پناهی ها هستند.
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ماهی ها در سکوت می میرند
سیستان سرزمین باستانی و خاک گرم و گیرایی است که چند هزار سال سکونت را تجربه کرده و نام دیرینه اش در بسیاری از 
اشعار، اسناد و نقشه های بیم المللی قدیمی حک شده است. مستند »ماهی ها در سکوت می میرند« سفری است به این دیار 

قدیمی اما محروم. سفری که در کشاکش فقر و تنگدستی، نشان از عزت و سربلندی و سرمایه های عظیمی انسانی و اقتصادی 
در منطقه سیستان دارد. با دیدن این مستند هم با این سرزمین باستانی ایران آشنا می شوید هم اینکه به فعالیت های محرومیت 
زدایی و کاستی های این قسمت از سرزمین مان پی خواهید بردسرزمینی که مردمانی روشن ضمیر دارد و هر وقت که سری به 

آنجا بزنید با لبخند در میان داشته ها و نداشته هایشان از شما به گرمی استقبال می کنند. مستند»ماهی ها در سکوت می میرند« 
به کارگردانی یاسر عرب در سال 1392 ساخته شده است.

اسیران راز
مستند »اسیران راز« به تمام معنا یک مستند اجتماعی و عبرت آموز است. در این مستند خواهیم دید که عدم رعایت حریم 
خصوصی چه تبعات اجتماعی فاجعه باری دارد. دیدن این مستند شاید بتواند آگاهی اجتماعی مناسبی درباره برخی آسیب های 

ناخواسته در جامعه را ایجاد کند. این مستند به ما می گوید و نشان می دهد که بهره برداری از اینترنت و تکنولوژی های نوین 
ارتباطی چرا و چگونه باید با فرهنگ سازی همراه شود. شاید با دیدن این مستند بتوان اندکی از مخاطرات بی مالحظه بودن در 
فضای اینترنت را به برخی از فرزندان نشان داد. مستند»اسیران راز« را مهدی عزتی چهارقلعه در سال 1388 خورشیدی کارگردانی 

کرده است.

کشمیر، بهشت فراموش شده
سرزمین کشمیر جایی است در میان شمال شبه قاره هند و بر دامنه رشته کوه های هیمالیا. سرزمینی زیبا و رویایی و سرشار از مراتع و 
رودخانه هایی که هر قاب و تصویر آن را چنان خیال انگیز کرده اند که بسیاری از گردشگران در اقصی نقاط جهان، خواستار دیدن آن هستند. 
کشمیر اکنون دوپاره است بخشی از آن در کشور هند و بخشی در از آن در کشور پاکستان قرار گرفته است. نام کشمیر را البته که شنیده اید 
و اگر می خواهید خیلی بیشتر از چند خبر شبانگاهی درباره درگیری های آن بدانید، به شما پیشنهاد می کنیم مستند بسیار زیبای »کشمیر، 
بهشت فراموش شده«  را حتما ببینید. عوامل این مستند درباره آن نوشته اند:» این مستند در مورد واقعیت های این منطقه زیبا در قاره 
آسیاست؛ کشمیر را به درستی بهشت روی زمین نامیده اند. منطقه ای بسیار زیبا با رودخانه ها و دریاچه هایی بی نظیر در دل کوه های هیمالیا 
که دل هر بیننده ای را می رباید و هوش از سرش می برد...«. مستند »کشمیر، بهشت فراموش شده« را سید سلیم غفوری در سال 1395 

ساخته است. 

جاذبه های پرو 
کشور پرو، سرزمینی است بسیار پر رمز و راز که در امریکای جنوبی واقع شده است. سرزمینی که زمانی نه چندان دور محل حیات تمدن های 

عجیبی بوده است. شهر لیما، پایتخت کشور پرو است، کشوری که نزدیک به سی و پنج میلیون نفر جمعیت دارد. این کشور اسپانیایی زبان 
مهد تمدن های سرخ پوستی و فرهنگ و هنر های این قوم است. بیشترین جمعیت سرخ پوست ها در امریکای جنوبی در کشور پرو زندگی 
می کنند و این کشور چند فرهنگی را بسیار دیدنی کرده اند. مستند دیدنی »جاذبه های پرو« کوشیده است تا ویژگی های جذاب و زیبای طبیعی، 

فرهنگی و اجتماعی این کشور معرفی کند. این مستند را اریک باکوس در سال 2016 ساخته است. 

شریان
این روزها که ویروس کرونا در جهان جوالن می دهد، به جز طب مدرن، بسیاری از روش های درمانی و پیشگیری دیگر نیز مورد توجه مردم جهان 

قرار گرفته است. طب های چینی، هندی، آلمانی)هومیو پاتی( و بسیاری از طب های قدیمی که مبتنی بر سنت های طبابت تمدن های مختلف 
در نگاه مردم جهان با اهمیت شده اند. از جمله این طب ها، طب ایرانی یا طب سنتی)قدیمه( ایران است. این طب ظرفیت های بسیار زیادی در 

تقویت سیستم ایمنی بدن، و کمک به درمان بیماری های ویروسی از جمله کرونا دارد. بد نیست سری به مستند »شریان« بزنیم و از زبان محققان 
برجسته و اساتید طب ایرانی، توانایی این طب قدیمی را ارزیابی کنیم. این مستند توسط جمعی از پژوهشگران در سال 1396 ساخته شده است.

سبز، سپید، سرخ
می دانیم که امروز پرچم یک کشور و سرود ملی اش، دو نماد اصلی و اساسی ملیت آن است. شاید مقدس تر و زیباتر از پرچم هیچ چیز 

دیگری نتواند یک ملت را از دیگر ملت ها متمایز کند. رنگ ها و طرح های پرچم هر کشوری حکایت منحصر به فرد خودش را دارد و 
مستند »سبز، سپید، سرخ« تاریخ پرچم کشور ایران را روایت می کند. اینکه پرچم ایران عزیز ما در زمان های مختلف و سلسله های 

متفاوت تاریخی چگونه بوده است و چه رنگ هایی داشته و چگونه بدین شکل به دست ما رسیده، موضوع بسیار جذاب این مستند است. 
در این مستند شما می توانید ببنید که تغییرات و تحوالت و نمادهای فرعی و اصلی پرچم ما چگونه بوده و سه رنگ زیبای آن اکنون که 

به دست ما رسیده چه مسیری را طی کرده است. این مستند را سید محمدرضا هاشمیان در سال 1393 ساخته است.   

تولد در زمین سوخته
جنگ همیشه خانمان سوز بوده و تسلیحاتی که در آن به کار می رود این خانمان سوزی ها را صد چندان کرد است. هنوز فاجعه 

هیروشیما و ناکازاکی و فاجعه هایی که در جنگ ویتنام و ... پیش آمده از ذهن و روح بشریت پاک نشده است. صحنه هایی که جنگ های 
مدرن قرن بیستم و بیست و یکم توسط کشورهای به اصطالح پیشرفته و توسعه یافته خلق شده است هر بیننده و شنونده منصفی را 

دگرگون می کند. در میاه این جنگ ها، مرگ اخالق و انسانیت در میانه تسلیحات نظامی و ادوات جنگی با گوش خراش ترین صداها، 
فریاد شده است. مستند »تولد در زمین سوخته« دقیقا درباره همین موضوع است و البته تنها به بخشی از اثرات مخرب و نکبت بار این 

تسلیحات اشاره کرده است یعنی تسلیحاتی که حاوی اورانیوم است. این مستند اگر چه تلخ است اما به نظر می رسد باید دید که کشورهای 
شیک و متمدن! چه بر سر بشر بی دفاع و از همه جا بی خبر امروز آورده اند. مستند »تولد در زمین سوخته«  را وحید فرجی در سال 1390 

کارگردانی کرده است و در دسته مستندهای سیاسی- تاریخی قرار می گیرد. 
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آشپزی

 مربای زردآلود
 لیال حاتمی

 آتینا عالي

)مناسب برای چیزکیک، تیرامیسو و انواع 
دسر( 

مواد الزم
خامه پاکت صورتی: یک عدد )200 میلی لیتر( 

سرکه سفید: یک قاشق غذاخوري )آبلیمو جایگزینش 
نکنید، چون میزان اسیدیته سرکه ثابت است، اما میزان 

اسیدیته لیموها متفاوت( 

طرز تهیه
خامه را داخل ظرفی مي ریزیم و روی بخار کتری بن ماری 

مي کنیم تا به دمای 90 درجه برسد. در صورت نداشتن دماسنج 
آشپزی مي توان ظرف را به مدت یک ربع روی بخار کتری با 

حرارت متوسط نگه داشت تا خامه داغ شود، اما نباید بجوشد. کف 
ظرف نباید با آب جوش در تماس باشد، فقط آن را روی بخار قرار 

می دهیم. بعد از بن ماري شدن، سرکه را که عامل اسیدی است 
اضافه مي کنیم تا خامه بریده شود. سپس روی لیوانی تنظیف قرار 

می دهیم  و با کش آن را محکم می کنیم. خامه بریده را روی تنظیف 
می ریزیم  و می گذاریم یک شب تا صبح بماند تا حسابی آبش گرفته 

شود. بعد از طي شدن این مدت پنیر را از تنظیف خارج می کنیم. حاال 
پنیر آماده استفاده است. 

نه  پو ر سکا ما پنیر   
نگی خا

مواد الزم
زردآلو: یک کیلو و نیم 

شکر: یک کیلو
آب: 2 پیمانه 

آبلیمو: یک قاشق غذاخوری

طرز تهیه
زردآلوها را شسته و هسته آنها را با دقت در می آوریم و کنار می گذاریم. 
شکر را با دو لیوان آب می جوشانیم. وقتی شربت قوام آمد، صبر می کنیم 

تا خنک شود. سپس زردآلوها را در شربت آماده می ریزیم.
ظرف را روی حرارت مالیم و یکنواخت قرار می دهیم تا شربت بجوشد 
و زردآلوها بپزد )به اندازه ای که له نشود(. در انتها کمی آبلیمو اضافه 
می کنیم و پس از آماده شدن، ظرف را از روی حرارت برمی داریم. 
اجازه می دهیم موادمان خنک شود. بعد از خنک شدن، مربای 

آماده را در شیشه می ریزیم و در یخچال نگهداری می کنیم.

محیا اترک  
 

اسپرینگ رول یکی از 
فینگرفودهای پرطرفدار است که 

با توجه به هر منطقه ای، مواد مختلفی 
داخل خمیر آن ریخته می شود، به همین 

دلیل می توان گفت که انواع زیادی دارد و به 
شکل های متفاوت طبخ می شود. این 

پیش غذای خوشمزه، سالم و مقوی را به 
راحتی می توان تهیه کرد و از 

خوردنش لذت برد.
  

مواد الزم
کره و روغن: به میزان الزم

 سینه مرغ خرد شده: یک عدد
 قارچ: 300 گرم

ساقه سبز پیازچه خرد شده: 150 گرم
 پنیر خامه ای: یک بسته بزرگ 
ادویه کاری: یک قاشق چایخوري
 فلفل سیاه و نمک: به میزان الزم 

 آبلیمو: یک قاشق غذاخوري 
خمیر یوفکا: یک بسته
 پنیر پیتزا: 200 گرم 

تخم مرغ: 2 عدد
 آرد سفید و کنجد سفید: به میزان الزم

 

 طرز تهیه:
ابتدا سینه  مرغ خرد شده را در کره همراه با کمی فلفل و 

نمک به مدت 10 دقیقه مي پزیم. سپس روغن اضافه آن را 
مي گیریم. قارچ ها را خرد مي کنیم و در همان تابه با کمی کره، فلفل 

و نمک تفت مي دهیم تا آب آن کامال خارج شود. در این مرحله؛ مرغ، 
قارچ، پیازچه، آبلیمو، پنیر خامه ای و کمی فلفل و نمک و در صورت نیاز 
ادویه  کاری را اضافه کرده و با هم مخلوط مي کنیم. مواد آماده شده را 
داخل خمیر یوفکا مي ریزیم و می پیچیم و به وسیله قلم مو کمی خمیر 
را خیس مي کنیم تا به هم بچسبد و رول باز نشود. سپس تخم مرغ ها 

را مي زنیم و خمیر را در تخم مرغ و پس از آن در آرد سفید، دوباره 
تخم مرغ و در آخر هم در کنجد سفید می غلتانیم و در 

روغن داغ سرخ می کنیم. 

اسپرینگ رول مرغ و پنیر خامه ای
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قديمی و 
کاربردی

گاهي استفاده از تجربیات گذشتگان مي تواند کارساز باشد و برخي مشکالت را در 
شرایطي خاص رفع کند. دانستن این ترفندها مطمئنا روزي به کارمان مي آید، به طوري 
که شاید بعد از انجام آنها شگفت زده و متعجب شویم. این ترفندها براساس خالقیت و 
تجربه به دست آمده اند و برخي از آنها با وجود پیشرفت فناوري، هنوز کاربرد خود را از 
دست نداده اند. حاال اگر حس کنجکاویتان براي آشنایي با این ترفندها تحریک شده، 

مي توانید این مطلب را تا پایان بخوانید.

 

آبیاری 
گیاهان در صورت 

نبودن در خانه
آب دریافت خواهند کرد. بهتر است برای هر گیاه و در مدت زماني که در خانه حضور ندارید، مقدار کافی پای گیاهانتان قرار دهید. به این ترتیب این گیاهان در طول روز نگهدارنده سنگین در سطل آب و نوک دیگر را در داخل گلدان و به طور کامل در آب غوطه ور کنید. حاال یک طرف نخ ها را به وسیله یک نظرتان قرار دهید. سپس دو، سه رشته نخ پشمی را به هم بتابید و آنها را سطل بزرگ را پر از از آب کنید و آن را در سطحی باالتر از گیاهان مورد از آن استفاده کرد. ترفند بسیار هوشمندانه در این زمینه این است که یک خشک شود، براي این مشکل هم راه حل قدیمي وجود  دارد که مي  توان است که با رفتن به مسافرت و عدم حضور در خانه گل و گیاهشان دغدغه بسیاري از خانواده هایي که گل و گیاه نگهداري مي کنند، این 

از رشته های مجزا استفاده کنید.

  
فیلتر ارزان آب 

 براي همه ما پیش آمده که به آب سالم دسترسي 

نداشته ایم، براي حل این مشکل که شاید گهگاهي با آن مواجه 

شویم، باید وسیله اي مانند فیلتر آب داشته باشیم تا بتوانیم آب 

سالم تهیه کنیم و بنوشیم. براي حل این مشکل مي توان ته یک سطل 

تمیز را سوراخ کرد و یک لوله کوچک را در آن فرو برد، به شکلي که 

بتواند آب را به بیرون هدایت کند. در مرحله بعد ته سطل را از سنگ های 

بزرگ و سنگین پر کنید، سپس یک الیه سنگ کوچک تر روی آنها 

قرار دهید و یک الیه هم ریگ خشن روی تکه سنگ های کوچک تر 

بریزید و در نهایت نیز الیه ای دیگر از شن و ماسه استفاده کنید. 

سطل را از آبي که دارید پر کنید. آب از الیه های مختلف این 

فیلتر ارزان قیمت مي گذرد و از لوله ای که در انتهای سطل 

قرار داده اید، خارج مي شود. این آب فیلتر شده، 

آماده نوشیده است.

 

 

تازه نگه داشتن 

تخم مرغ

تخم مرغ های تازه اگر با رطوبت تماس داشته باشند، خراب 

مي شوند. از این رو برای اینکه برای مدتي طوالنی بتوان آنها 

را تازه نگه داشت، به یک جعبه چوبی یا حلبی نیاز داریم، به 

طوري که آنها را کامال از نمک پر کرده و تخم مرغ های تازه را 

کامل در نمک فرو برده و جعبه را در جایی خشک و خنک 

نگهداری کنید. اجازه ندهید هیچگونه آب یا رطوبتی به 

جعبه و تخم مرغ ها راه پیدا کند. با این کار مي توان 

تخم مرغ را تا مدت ها تازه نگه داشت.

 

خاموش 
تش در  کننده  آ

مواقع اضطراری

آتش سوزي در هر جایي ممکن است اتفاق بیفتد. حاال اگر در 

شرایط حساسي قرار گرفته باشیم و دسترسي به کپسول 

آتش نشانی نداشته باشیم، نیاز به یک خاموش کننده داریم. در این 

شرایط، مي توان به سرعت یک ماده ضد اشتعال ساخت. براي این 

کار، یک پیمانه نمک را با نصف پیمانه نمک آمونیاک و دو پیمانه 

آب مخلوط مي کنیم و آن را در یک بطری باریک مي ریزیم و 

بطري آماده را در آتش مي اندازیم. به این ترتیب خیلي زود، 

محلولی که ساخته ایم، باعث خاموش شدن آتش 

مي شود. البته این ترفند در آتش سوزي هاي 

کوچک کاربرد دارد.

 
روشن 

کردن کبریت در باد 

شديد

براي همه ما پیش آمده که به دل طبیعت بزنیم و ساعاتي را آنجا 

بگذرانیم. حاال اگر قصد روشن کردن آتش در طوفان، آن هم با 

کمترین امکانات را داشته باشیم، کارمان کمي سخت مي شود، اما یک 

ترفند هوشمندانه و بسیار سریع مي تواند مشکل خاموش شدن 

کبریتمان را برطرف کند. براي روشن کردن آتش در هوای طوفانی و 

بیرون از محلی سرپوشیده، ابتدا با استفاده از چاقو قسمت هایی از 

کبریت را که زیر نوک آن قرار دارد، خراش مي دهیم و مي تراشیم. 

خراش ایجاد شده باعث مي شود کبریت سریع تر آتش بگیرد 

و شعله خیلی زود برافروخته شود. به این ترتیب 

مي توان در باد شدید آتش روشن کرد و از بودن 

در طبیعت لذت برد.

 
بیرون 

آوردن خار يا 

تراشه های چوب 

همان طور که همه مي دانند، هیچ چیز به اندازه فرو رفتن خار یا یک 

ت آزاردهنده نیست. موضوعي که باعث 
ب در انگش

تراشه نازک چو

ی در ناحیه فرو رفتن تراشه احساس شود، از آن جهت 
می شود درد زیاد

که پیدا کردن آن هم کار بسیار مشکلی است که به چشمان تیزبیني نیاز 

روز از 
د را از قدیم تا به ام

دارد. یکي از ترفندهایي که همچنان کاربرد خو

ن کار، یک 
دست نداده، خارج کردن تراشه چوب از دست است. براي ای

بطری با دهانه گشاد را پر از آب داغ کرده و قسمتی از دست را که تراشه 

چوب در آن فرو رفته روی در بطری قرار داده و فشار مي دهیم. 

ن کار ایجاد می شود، باعث کشیده شدن پوست 
مکشی که از ای

شده و بخاری که از آب داغ بلند می شود، تراشه را بیرون 

مي کشد، به طوري که به راحتی می توانیم آن را 

خارج کنیم.

مشعل شماره 979 



v

 بناهای به جا مانده از گذشته

مدارس تاریخی

مدرسه فخریه سبزوار
بنای تاریخی مدرسه فخریه سبزوار متعلق به 1100 سال پیش است که خوشبختانه همچنان پابرجا 
مانده است. این مدرسه که به نظر می رسد یکی از قدیمی ترین مدارس ایران است، هنوز هم به 
فعالیت خود ادامه می دهد و محل تحصیل طالب علوم دینی است. این مدرسه که از بنای قدیمی 
و تاریخی آن دو حجره و یک راهرو باقی مانده، در طول عمر طوالنی اش بارها مرمت شده، اما 
خوشبختانه معماری آن دست نخورده باقی مانده است. از نکات جالب توجه مدرسه فخریه باید 

به اتاق های دراز آن اشاره کرد.

مدرسه ابراهیم خان کرمان
بنای باشکوه مدرسه ابراهیم خان، متعلق به دوران قاجار است. 
شکلی مستطیل دارد و در چهار طرف آن حجره های زیادی دیده 
می شود که حوض وسط حیاط این مدرسه زیبایی های این بنای 
تاریخی را دوچندان کرده است. کاشیکاری های هفت رنگ 
چشم نواز، گچبری و مقرنس کاری های بسیار زیبا، از این مدرسه 
به یاد ماندنی ساخته است. برج ساعت مدرسه  بنای  یک 
ابراهیم خان هم با آن کاشیکاری های بی نظیر، آراستگی خاصی 
دارد که در کنار ارسی های هفت رنگ، جلوه بسیار زیبایی خلق کرده 
است. گفته می شود در کنار مدرسه ابراهیم خان؛ حمام، آب انبار و بازار 

نیز قرار داشته است.

مدرسه دارالفنون تهران
مدرسه دارلفنون تهران که با نام امیرکبیر، سیاستمدار 
پرآوازه ایرانی گره خورده، در واقع می توان به عنوان 
اولین دانشگاه ایران نام برد. دارالفنون مدرسه ای برای 
مقطع متوسطه بوده و یادگار دوران قاجار است. در این 
مدرسه بزرگ رشته های پزشکی، مهندسی، داروسازی، 
علوم طبیعی، ریاضی، تاریخ، جغرافیا، نقاشی و ...نیز 
تدریس می شد. بنای اولیه دارالفنون به دلیل فرسودگی 
تخریب شده؛ اما یک معمار اروپایی آن را از نو ساخته است. 
این مدرسه چند سالی می شود که به نمایشگاه آموزش و پرورش 

تبدیل شده است.
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شبنم اعماری     ما ایرانی ها افتخار داشتن نخستین تمدن را داریم و می توانیم ادعا 
کنیم که بسیاری از اولین ها و مهم تر از آن، کسب علم و دانش از همان ابتدای تاریخ 
ارزش زیادی برایمان داشته است. از این رو مدارس زیادی از گذشته برجا مانده که 
برخی از آنها امروز جزئی از جاذبه های تاریخی مان محسوب می شوند. بناهای باستانی 
که با دیدن تک تک خشت های آنها می توان به گذشته رفت و اندکی در آن دوران 

غرق شد. از این رو در ادامه برخی از این مدارس را معرفی می کنیم.

آبشار نمکی پتاس ؛جاذبه ای جهانی و منحصر به فرد
در هر گوشه از ایران زیبای ما جاذبه های دیدنی 
زیادی جا خوش کرده که گاه از شنیدن جهانی 
بودن این جاذبه ها غافلگیر می شویم. آبشار نمکی 
پتاس، یکی از این دیدنی های جهانی است که بین 
خور و بیابانک و در 290 کیلومتری استان اصفهان 
قرار گرفته است. این جاذبه طبیعی چشم نواز که 
در فاصله نه چندان دور از کویر مصر واقع شده، 
یکی از جاذبه های منحصربه فرد و بی نظیر استان 
اصفهان به شمار می رود. دهکده  نمکی پتاس که 
در ۴0 کیلومتری خور و بیابانک خودنمایی می کند، 
از جمله سوییت ها، میز و  بیشتر بخش هایش 
صندلی ها و حتی کافی شاپ  آن، از بلورهای سفید 
و درخشان نمک تشکیل شده اند که در کنار اینها 
آبشار نمکی پتاس، بیشترین سهم را در جذب 
گردشگر به خود اختصاص داده است؛ جاذبه ای  
طبیعی و دیدنی که هر مسافری را مجذوب خود 
می کند؛ چراکه این آبشار نه تنها در ایران، بلکه در 
جهان منحصر به فرد است. عالوه بر این، تماشای 
جریان آب را در بستری سفید که درخششی 
خیره کننده دارد، نمی توان در هیچ جای دیگری 
تجربه کرد. این آبشار با 25 متر ارتفاع، اولین آبشار 

نمکی جهان محسوب می شود، منطقه ای که در دل 
خود جاذبه های بی شماری را جای داده که از جمله 

آنها می توان به دریاچه نمک، سوییت های نمکی، 
مزرعه کمال آباد، بوستان پتاس و... اشاره کرد.

بهترین زمان سفر و بازدید از آبشار نمکی پتاس 
خور و بیابانک، نیمه  دوم سال است. در این فصل، 

روزها هوا معتدل و شب ها کمی سرد است. ایام 
نوروز هم می تواند زمان مناسبی برای بازدید از این 

جاذبه طبیعی بی نظیر باشد.

طبیعت گردی، 
تجربه ای خاص و 

بی نظیر
گشت و گذار در دشت هاي ایران مطمئنا تجربه ای خاص و 
بی نظیر خواهد بود که نمی توان از کنار آن براحتی گذشت. قدم 
زدن در میان گل هاي وحشي و استشمام بوي عطرآگین آنها، به 
تماشا نشستن طبیعتی آذین بسته با گل های زیبا و رنگارنگ و 
شنیدن صدای پرندگان، حس دلپذیری به آدمی منتقل می کند 
که بسیار رویایی است. در گوشه و کنار ایران، دشت هاي بکر و 
زیبایی وجود دارد که همچون الماس در طبیعت مي درخشند. از 
این رو سفر به دل طبیعت و دیدن زیبایی های طبیعی همواره 
لذت های خودش را داشته، به طوری که انسان در طول حیات 
خود قانع شده که زمانی را برای حضور در طبیعت اختصاص دهد.

دشت هویج که به دشت ُگرچال نیز شهرت دارد، باالي 
روستاي افجه شهرستان شمیران در استان تهران قرار گرفته است. 

این بهشت گمشده که فاصله زیادی با پایتخت ندارد، می تواند گزینه 
مناسبی برای سفرهای کوتاه باشد. قله ریزان، آتشکوه، مهرچال و 
پرشون از قله هاي مجاور دشت هویج هستند. این منطقه یکي از 
مکان هاي مورد عالقه طبیعت گردان تهراني است که در آن چادر 

می زنند و چند روزي را در دامان طبیعت می گذرانند.

یکي از زیباترین چشم اندازهاي طبیعي کشور، دشت مغان 
است؛ جلگه اي که در شمالي ترین قسمت استان اردبیل خودنمایی 

می کند. این دشت به دلیل داشتن خاک حاصلخیز و شرایط مطلوب 
آب  و هوایي، یکي از قطب هاي کشاورزي و دامپروري ایران محسوب 
می شود. دشت مغان از لحاظ زیست محیطي هم یکي از مهم ترین 
مناطق کشور است؛ به این دلیل که گونه های نادر پرندگان مهاجر، این 

منطقه را برای زمستان گذراني انتخاب می کنند.

دشتی وسیع در غرب استان هرمزگان و در نزدیکی شهرستان 
بستک وجود دارد که از آن به نام دشت ترارو نام برده می شود. این 

دشت متشکل از نخلستان پهناور و زمین های پوشیده از جو و گندم 
است که آب انبار و برکه های متعددی نیز در میان آنها به چشم می خورد. 
گردشگران با حضور در این منطقه می توانند زیر سایه درختان بزرگ 
سمر و کنار، چادر بزنند و لحظات خاطره انگیزی را در طبیعت به ثبت 

برسانند.

مشهورترین دشت الله ایران، دشت الله هاي واژگون 
شهرستان کوهرنگ است. این دشت که یکي از مناطق حفاظت شده 

محیط زیست ایران به شمار می رود، با داشتن مساحتي 3600 هکتاری، 
یکي از مراکز اصلي رویش گونه گیاهي کمیاب و زیباي الله های واژگون 
است. گل هاي منحصربه فردی که در زبان محلي به آن »اشک مریم« 
می گویند. تماشای این چشم انداز بي نظیر باعث شده، این منطقه در فصل 

بهار، میزبان گردشگران زیادی باشد. 

دشت الله های واژگون )چهارمحال(دشت ترارو )هرمزگان(دشت مغان )اردبیل(دشت هويج )تهران(
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رضا داوود سلطانی سرمربی تیم واترپلونفت 
امیدیه بعد از کسب مقام سومی در گفت وگو با 

مشعل در خصوص مقام کسب شده و شرایط 
این تیم در طول فصل و نیز ویروس کرونا، 
گفت: در مرحله دوم رقابت ها بازی های 
بسیار سختی داشتیم اما با تمرین و تالش 
بیش از حد بچه ها شکست های دور نخست 

و مقدماتی را جبران کرده و نتایج 
خوبی کسب کردیم. البته در 

مسووالن  مدت  این  طول 
باشگاه حمایت خوبی از ما 
تشکر  باید  که  داشتند 

ویژه ای داشته باشم.

پارک ورزش و نشاط مجموعه فرهنگی ورزشی امام 
رضا )ع( شهرک نفت اهواز که عملیات احداث آن 
به همت مدیریت باشگاه فرهنگی ورزشی مناطق 
نفتخیز جنوب از ابتدا  سال 99 با استفاده از 
امکانات و ظرفیت های داخلی آغاز شده بود، در 

مرحله  تکمیل قرار گرفت.
در همین راستا برای شتاب بخشی به روند تکمیل 
این طرح جلسه ای با حضور مدیران و کارشناسان 
و ساختمان،  عملیات غیر صنعتی، مهندسی 
حراست ، عملیات پشتیبانی و ترابری )اعضای 
کمیته راه(، مدیرعامل و روسای باشگاه فرهنگی 
ورزشی مناطق نفتخیز جنوب در سالن جلسات این 
باشگاه در شهرک نفت اهواز برگزار شد. در ابتدای 
جلسه روئین پور، مدیرعامل باشگاه فرهنگی 
ورزشی ضمن خوش آمدگویی و آرزوی موفقیت 
برای همکاران و حاضران در جلسه گفت:توسعه 
فضای نشاط آور به ویژه پارکهای ورزشی از اهمیت 
زیادی برخوردار است. فضای ورزشی از یک سو 
موجب بهبود وضعیت محیطی شده و از سوی دیگر 
شرایط مناسبی را برای گذراندن اوقات فراغت 

همکاران و خانواده های آنان تأمین می کند.
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی مناطق نفتخیز 
جنوب با اشاره به تأثیر روانی و اجتماعی فضای 
ورزشی تصریح کرد: انسان در هر شرایطی به فضای 
شاد و تفریحی نیاز دارد و پارک های ورزشی 
می توانند این فضا را ایجاد کنند.در ادامه جلسه 
مسعود قاسمی، مدیر عملیات غیر صنعتی ضمن 
اشاره به شرایط خاص اقتصادی و نبود بودجه کافی 
گفت: این مدیریت در حد بضاعت پس از اخذ 

مجوزات الزم از مراجع و مدیریت های مربوطه، در 
جهت اتمام و تکمیل این طرح پشتیبانی خواهد 
کرد.  در ادامه حاضرین در جلسه دیدگاه های خود 
را بیان کردند و به بحث و تبادل نظر در این خصوص 
پرداختند.در پایان روئین پور ضمن تشکر از حضور 
تمامی همکاران ضمن دعوت جهت بازدید میدانی 
از این طرح گفت: امیدوارم به همت و یاری همه 
عزیزان هر چه زودتر شاهد بهره برداری از این طرح 

باشیم.

شطرنج باز نفتی به عنوان داور فدراسیون 
جهانی شطرنج انتخاب شد. در هشتاد و یکمین 
سمینار فدراسیون جهانی شطرنج »سیاوش 
نورافکن« شطرنج باز نفت وگاز گچساران  به 
عنوان داور بین المللی فدراسیون جهانی 
شطرنج انتخاب شد. دراین سمینار که از ۴ تا 
۸ جوالی ۲۰۲۰ به صورت ویدئو کنفرانس 

باز  نورافکن شطرنج  برگزار شد، سیاوش 
پیشکسوت و با تجربه شهرستان گچساران و 
باشگاه نفت وگاز به عنوان داور فدراسیون 
بین المللی شطرنج )فیده( انتخاب شد. باشگاه 
فرهنگی ورزشی نفت و گاز گچساران این 
موفقیت را به ورزشکار با اخالق  سیاوش 

نورافکن تبریک گفت.

ح پارک ورزش و نشاط    تکمیل طر
شهرک نفت

جودونفت مسجد سلیمان برسکوی سوم 
تکیه زد 

یک نفتی داور فدراسیون جهانی شطرنج شد

 تیم واترپلو نفت امیدیه در بیست و 
پلو  تر ا و برتر  لیگ  ه  ر دو نهمین 
باشگاه های ایران به عنوان سومی لیگ 

برتر واترپلو کشور دست پیدا کرد. 
در  امیدیه  نفت  تیم  خوب  عملکرد 
مرحله دوم رقابت های لیگ برتر واترپلو 
کشور، این تیم ریشه دار را در صفوف 
مدعیان این فصل رقابت ها قرار داد و 
چه بسا اگر ویروس کرونا نبود این تیم 
می توانست حتی قهرمان هم بشود. 
نفتی های امیدیه بر خالف مرحله اول 
رقابت های این فصل که عملکرد 
چندان خوبی نداشتند، در 
هایی  بازی  دوم،  مرحله 
یش  نما به  یی  شا تما
گذاشتند و با سه برد برای 

دیگر تیم ها خط و نشان کشیدند. اما 
شیوع ویروس کرونا ترمز این تیم را 
کشید تا کار قهرمانی به جلسه کمیته 
. د شو ه  کشید ن  سیو ا ر فد فنی 

همانطورکه اشاره کردیم پس از نیمه 
تمام ماندن لیگ برتر واترپلو باشگاه 
های ایران در سال گذشته به دلیل 
شیوع کرونا، جلسه کمیته فنی واترپلو 
برای تعیین تکلیف لیگ برتر برگزار شد 
اعضای تصمیم گرفتند  نهایت  و در 
قهرمان و تیم های دوم و سوم لیگ برتر 
را بر اساس امتیازات دور مقدماتی  
بشناسند.بر اساس رتبه بندی نهایی 
بیست و نهمین دوره رقابتهای لیگ برتر 
واترپلو باشگاه های ایران، تیم واترپلو 
نفت امیدیه همراه با تیم سایپا به صورت 

مشترک مقام سوم را به دست آورد.
همچنین تیم های پرسپولیس و دانشگاه 
آزاد اسالمی به ترتیب در رده های اول 
و دوم قرار گرفتند.تیم واترپلو نفت 
امیدیه که فصل گذشته هم عنوان سوم 
رقابت ها را کسب کرده بود، در این 
فصل با جذب چند بازیکن سرشناس به 
دنبال قهرمانی در مسابقات بود و دراین 
راه  با تیم های پرسپولیس، دانشگاه 
رقابت  و گاز گچساران  نفت  و  آزاد 
سختی را پشت سر گذاشت.نماینده 
نفتی ها در مرحله دوم رقابت ها ابتدا به 
مصاف تیم پیشگامان کویر یزد رفت که 
با نتیجه ۱۰ بر هفت به برتری رسید. 
همچنین در دیدار دوم در دربی نفتی با 
نتیجه ۱۴ بر ۱۲ از سد تیم نفت و گاز 

گچساران عبور کرد. نفتی ها در بازی 
سوم به مصاف تیم رعد پدافند تهران 
رفتند که با نتیجه هشت بر هفت پیروز 
میدان شدند.واترپلو نفت از گذشته تا 
به امروز از قدرت های نخست کشور به 
شمار می رود و بازیکنان بسیاری از 
میان تیم های نفتی  در تیم های ملی 
حضور دارند. تیم های نفتی به ویژه در 
عملکرد  له  سا هر  یه  پا رده های 
درخشانی داشته و از تیم های برتر 

کشور به شمار می روند.
تیم نفت امیدیه طبق قوانین در این 
شرکتی   و  بومی  بازیکنان  از  فصل 
بسیاری بهره می برد که این موضوع 
نویدبخش آینده ای درخشان برای 

واترپلو نفت و استان خوزستان بود.

سرمربی نفت امیدیه در خصوص سختی 
رقابتها گفت : ما به فاصله هشت ساعت یک 
بازی انجام دادیم که کار سختی بود اما 
بازیکنانمان شاهکار کردند و مزد زحماتشان 
را گرفتند، ما برای ادامه مسابقات هم آماده 
بودیم که متاسفانه ویروس کرونا باعث شد 
مسابقات تعطیل شود و در نهایت با توجه به 
وضعیت حادی که در جامعه و کشور وجود 
داشت، ادامه رقابتها امکان پذیر نبود و در 
نهایت کمیته فنی تصمیم نهایی را بر اساس 
نتایج مرحله مقدماتی گرفت و تیم ما به مقام 
سوم رسید. من فکر می کنم اگر ویروس 
کرونا نبود، برای تیم واترپلو نفت امیدیه 
اتفاقات بهتری رخ  می داد  و با تمرینات 
بیشتر می توانستیم نتایج ایده آلی کسب 
کنیم و حتی قهرمان هم شویم. سرمربی تیم 
واترپلو نفت امیدیه در ادامه با بیان اینکه در 
این فصل تنها چهار بازیکن غیر شرکتی 
داشتند، گفت: تیم ما دیر بسته شد و حتی 

تا روز آخر تنها با سه بازیکن غیر شرکتی 
قرارداد بسته بودیم و هنوز تکلیف بازیکن 
چهارم ما مشخص نبود لذا تیم ما پیش از 
شروع مسابقات تمرینات خوبی نداشت اما 
در ادامه رفته رفته بهتر شدیم و با اتکا به 
سرمایه های خودمان نتایج خوبی گرفتیم.
سلطانی دلیل عملکرد خوب تیمش در دور 
تالش  و  زیاد  تمرین  را  ها  رقابت  دوم 
بازیکنان دانست و با بیان این نکته گفت: ما 
در فاصله ۲۰ روز ۴۵ جلسه تمرین داشتیم 
ضمن اینکه در دور دوم، ۲ بازیکن به ما 
اضافه شدند و توانستیم نتایج خوبی کسب 
کنیم. مهران امامی فر دروازه بان باتجربه 
تیم ما بعد از دور اول مسابقات به دلیل 
وضعیت مالی از تیم جدا شد و ما در ادامه 
سجاد عبدی را جذب کردیم که عملکرد 
در  امیدیه  نفت  داشت.سرمربی  خوبی 
خصوص آینده این تیم و اینکه در دوره بعد 
اینکه  و  قهرمانی هستند  شانس  بازهم 

مسابقات چه زمانی شروع خواهد شد، گفت: 
هنوز تکلیف مسابقات فصل آینده مشخص 
نیست. همه چیز به ویروس کرونا بستگی 
دارد باید ببینیم چه پیش می آید .اگر 
شرایط فراهم شود مسابقات هم برگزار می 
شود. اما اینکه می توانیم در فصل بعد بازهم 
مدعی قهرمانی شویم یا نه باید بگویم کسب 
قهرمانی همیشه سخت است. تیم های 
خوبی مثل نفت گچساران، دانشگاه آزاد، 
سایپا در لیگ حضور دارند و باید برای 
قهرمانی با چنین تیم هایی رقابت کنیم. 
بیشتر بازیکنان ما بومی و شرکتی هستند و 
برای رقابت با سایر تیم ها کار به مراتب 
سخت تری داریم. نفت امیدیه همیشه جزو 
تیم های مدعی بوده و باقی خواهد ماند. در 
این باشگاه کار ریشه ای انجام دادیم و به 
تیم های پایه توجه ویژه ای می شود و برای 
همین تیم نفت امیدیه از پشتوانه خوبی 

برخوردار است.

پلو نفت امیدیه در لیگ برتر    سومی تیم واتر

ونا نبود می توانستیم   پلو نفت امیدیه:کر سرمربی واتر
قهرمان شویم

تیم جودو نفت مسجدسلیمان 
برتر مسابقات  مقام سوم لیگ 
جودو باشگاه های ایران را کسب 

کرد.
برتر  لیگ  رقابتهای  اختتامیه   
جودو باشگاه های ایران با حضور 
احمدی، معاون فرهنگی و توسعه 
ورزش همگانی وزارت ورزش، 
آرش میراسماعیلی، رئیس و کعبی 
زاده، دبیر فدراسیون جودو و 
تیم های شرکت کننده برگزار و 
طی آن تیم ها و نفرات برترلیگ 
برتر جودو باشگاه های ایران در 
فصل) 9۸-99 (جوایز خود را 

دریافت کردند.
بر همین اساس در لیگ برتر پاس 
خراسان رضوی به عنوان قهرمان، 
خوشگوار دیگر نماینده خراسان 

رضوی و رعد پدافند هوایی قم به 
قهرمان  نایب  مشترک  صورت 
شدند وتیم جودو نفت مسجد 
سلیمان به عنوان تیم سوم جوایز 

خود را دریافت کردند.
سوپر لیگ و لیگ جودو از رده امید 
تا بزرگساالن به دلیل شیوع کرونا 
ویروس به صورت کامل برگزار نشد 
تا نا تمام باقی بماند؛ به همین دلیل 
در نهایت بعد از برگزاری جلسه 
کمیته فنی فدراسیون، تیم ها 
امتیازاتی که در دور  براساس 
مقدماتی مسابقات کسب کرده 
بودند مقام های اول تا سوم را 

کسب کردند. به این ترتیب 
معیار رده بندی تیم ها مورد 

تایید سایر باشگاه ها قرار 
گرفت. 

 تیم نفت مسجدسلیمان که 
قدرت های جودو  از  یکی 
کشور به شمار می رود و 

سابقه قهرمانی و نایب 
قهرمانی در لیگ برتر 

کشور را دارد.
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ورزش  

 لطفا از خودتان برایمان بگویید ؟
نادیا پورعبدالهی هستم؛ متولد و ساکن بندرعباس هستم.  در مقطع کارشناسی مهندسی 
شیمی گرایش صنایع پتروشیمی و نفت و گاز و کارشناس ارشد مهندسی شیمی گرایش محیط 

زیست فارغ التحصیل شده ام  .

 از چند سالگی ورزش را شروع کردید و  بعد از چند سال به صورت حرفه ای این رشته 
را دنبال کردید؟

 ورزش دراگون از سال ۸۴ وارد کشور ایران شد و من از سال ۸7 وارد  قایقرانی شدم . به 
دلیل عالقه زیادی که به ورزش های آبی  مانند کایاک و دراگون و پدل برد و کار تیمی 
داشتم، ترجیح دادم رشته دراگون را دنبال کنم . سال ۸7 اولین حضورم در مسابقات 
کشوری بود که مقام سوم کشور را کسب کردم و از همان سال به طور جدی فعالیتم 
راادامه دادم.در سال ۲۰۱۴ داوری و مربیگیری بین المللی خودم را از فدراسیون 
گرفتم و پس از آن در کنار پارو زدن برای بعضی از مسابقات افتخار داوری را داشتم 
و حدود 3 سال به عنوان مربی در کنار خانم قائمی که اکنون سرمربی تیم آذرخش 

استان است، فعالیت داشتم  .

 آیا  ورود به این رشته به لحاظ حرفه ای شرایط خاصی دارد؟
آمادگی جسمانی در این رشته حرف اول را می زند که در کنار قایقرانی ) پارو 
زدن در دریا( تمرینات هوازی و بدنسازی در برنامه تمرینی ورزشکاران در 

رده های سنی مختلف قرار می گیرد.

 در چه مسابقاتی شرکت کردید و چه مقام هایی کسب کردید؟
در مسابقات زیادی شرکت داشتم که تیم ما توانست مقام سوم کشوری 
و مقام اول کشوری، نائب قهرمانی و چندین مقام اول و دوم 
استانی را کسب کند. سال 93  افتخار حضور در اردوی تیم ملی 
را داشتم که متاسفانه چند روز قبل از اعزام  به دلیل آسیب 
جدی که به آرنجم در تمرینات وارد شد، موفق به ادامه این 

مسیر نشدم.

 آیا در حال حاضر در تیمی مشغول به فعالیت 
هستید؟

بله. تیم آذرخش استان زیر نظر خانم قائمی 
مربی گری چه تیم با تیم هایی رابرعهده داشتید و 
دراین مدت مربی گری مقامی هم کسب کرده اید؟

در حال حاضر سکان دار تیم آذرخش هرمزگان 
هستم. نائب قهرمانی در مسابقات کشوری ، 
اول، دو سال پی در پی در  کسب مقام 
مسابقات استانی و کسب مقام اول استانی 

در سال گذشته .

 چه شد مربی شدید ؟
در یک دوره از زمان احساس کردم می 
توانم به شهرم خدمت کنم به همین 

دلیل به سمت مربیگری رفتم تا تمام تجربیاتم را به دور از منافع شخصی در اختیارشان قرار دهم 
که خدایی ناکرده آسیب نبینند چرا که ورزش قایقرانی اگر آموزش صحیح همراه نداشته باشد، 

مچ دست، گردن، کمر و سرشانه آسیب می بیند. 

 آیا هیات قایقرانی از شما حمایت می کند؟
هیات قایقرانی در حال حاضر یکی از پر افتخارترین هیات ها در استان است. ولی متاسفانه 
بزرگترین مشکل ما در این ورزش نداشتن پیست مناسب است برای تمرین  چندین بار جلسه 

و مصاحبه صورت گرفته اما تا کنون هیچ اقدام دلگرم کننده ای صورت نگرفته است . 

 مشکالت شما در این رشته ورزشی چیست؟
بزرگترین مشکل ما نداشتن پیست مناسب و امکانات این رشته نظیر رختکن مناسب، پارو و 

جلیقه است .  

 با وجود مشکالت در این رشته ورزشی مشوق های شما برای ادامه چه کسانی بودند؟
اراده و عالقه تمام ورزشکاران زن در این رشته ستودنی است و این بزرگترین انگیزه برای ادامه 
دادن است . حال خوب بعد از پارو زدن در دریا هم بی دلیل نیست و این را از هر ورزشکاری که 

با آب در ارتباط است بپرسید، قطعا این جواب مشترک است .

 با توجه به شرایط آب و هوایی بندرعباس و اینکه شما خانم هستید و باید از حجاب استفاده 
کنید آیا حجاب مانعی برای فعالیت و کسب مقام برای شما و هم تیمی هایتان در مسابقات استانی 

و برون استانی بوده است؟
تحت هیچ شرایطی؛ وقتی پای شهر و وطن در میان باشد، هیچ چیز نمی تواند جلوی اراده و تالش 

را بگیرد ما به راحتی در مسابقات حاضر می شویم و مشکلی هم نداریم . 

 باتوجه به کارکردن در شرکت خطوط  لوله و مخابرات نفت آیا تاثیری در ادامه فعالیت ورزشی 
شما دارد؟

نمی توانم بگویم خیر چرا که درورزش آبی که با دریا سروکار داریم باید جزرو مد دریا را هم در 
نظر بگیریم . اکثر مواقع به زمان و ساعت تمرینات نمی رسم چرا که مربی ساعت تمرین را به 
دلیل جزر و مد دریا و فعالیت دیگر تیم ها تنظیم کرده است و من تنها به تمرین های بدنسازی 
)باشگاه( و هوازی )پارک  بانوان( می رسم . حتی در این میان پیشنهاد مربیگری برای تیم هالل 
احمر استان شد که خانم ناصری که در هیات قایقرانی استان فعالیت دارد، مدت زیادی تالش 
کرد زمان تمرین هایم برای ورزشکاران تنظیم کند اما نشد چون در هفته برای 3 روز تمرین دریا 
بعد از پایان ساعت کاری آب به جزر کامل می رسید و شب مد را داشتیم که برای من و دیگر 
ورزشکاران زمان مناسبی نبود با توجه به اینکه در آن موقع شب نه رختکن وجود داشت نه نور 

مناسبی در حوضچه محل تمرین.

 آیادربندرعباس فضای اختصاصی برای تمرین دارید؟
در حال حاضر چندین سال است در حوضچه پشت استانداری قدیم )نیم دایره( تمرین می کنیم 
و به عنوان پیست قایقرانی شناخته شده است . اما مالکیت این مکان مشخص نیست به همین 

دلیل موقتی  این محل را برای تمرینات انتخاب کرده ایم .

 برای آینده چه برنامه هایی دارید؟
با شکست دادن کرونا و برگشتن به حالت عادی زندگی قطعا تمرینات را به طور جدی ادامه می 

دهم وبا توکل بر خدا تصمیم دارم مربیگری تیمی را برعهده بگیرم .

 زیبا ترین خاطره ورزشی شما چیست؟
دقیق یادم نمی آید چه سالی بود در یکی از مسابقات کشوری که در آبان 

ماه در ورزشگاه آزادی برگزار می شد با توجه به اینکه تفاوت دمایی زیادی 
را حس می کردیم، در گرمای ۵۰ درجه با شرجی  در آب شور و مواج پارو 

زده بودیم اما در تهران درجه هوا ۱۱ و آب دریاچه سبک و راکد بود خالصه 
اینکه تنفس برای ما کمی سخت بود و بعد از تمرینات قبل از مسابقه یا بعد 

از مسابقه  آب جوش می خوردیم. خالصه  بعد از سوت استارت که در مسافت 
۵۰۰ متر بود، حدود ۱۰ پارو که زدیم ) این ۱۰ پارو شاید ۱۰ متر باشد اگر همه 

قوی و عمقی پارو بزنند، چنین جهشی به قایق می دهد( یک نفر داخل قایق 
بلند داد زد بزن ۱۰ پارو  قوی که خط پایان رسید ما هم وقتی اسم خط پایان 
می آید دیگر سرعت ۱۰۰ درصد می شود در حد فرفره و ما هم ۱۰ تا سرعتی را 

زدیم و دست نگه داشتیم نگاه کردیم دیدیم هیچ تیمی دور ما نیست. داور 
مسابقه می گفت هرمزگان بزن چرا وایستادی برو که تیم تهران گرفت . نمی 

دانید با چه سرعتی پارو وارد آب کردیم و بدون هماهنگی هرکسی برای خودش 
پارو می زد نا گفته نماند که صندلی لیدر شکست پارو صندلی چهارم به دست 

صندلی سوم برخورد کرده بود که در نهایت وقتی به خط پایان مسابقه رسیدیم 
حدود ۲ پارو با تهران فاصله داشتیم و ما در کمال ناباوری سوم شدیم. 

 تلخ ترین خاطره ورزشی شما چیست؟
تلخ ترین خاطره  آسیب دیدن آرنجم در اردوی مسابقات ایتالیا بود. با توجه به 

سرعت باالدر تست دو دور دریاچه آزادی، برای کنترل سرعت در خط پایان دستم 
را به مانعی زدم که مایع مفصلی پشت آرنجم جمع شد و ورم بدی داشت . جلوی 

دکترها نشان نمی دادم که درد دارم و  می گفتم خوبم و به زور می خندیدم . آنها 
قاطعانه می گفتند باید عمل شود . گفتم من قول می دهم با همان کیفیت و قدرت پارو 
بزنم که متاسفانه درد بیشتر شد و قادر به پنهان کردن نبودم و به مسابقات اعزام نشدم 

 .

 پیام شما برای بانوان همکار چیست؟
پیام من شعار نیست و این جمله تنها تجربه من است که دوست دارم در اختیار خواهرانم 

قراردهم چون برایم با ارزش هستند. نگذاریم دغدغه های زندگی و مشغله های کاری مارا 
از مسیر توجه به سالمتمان دور کند.  اگر جسم و روح ما سالم باشد، قطعا خانواده شاد و 
سالمی هم در جامعه خواهیم داشت چرا که سرزنده و شادیم، چرا که آشنا به شکست 

خوردن و برنده شدن هستیم، اعتماد بنفس داریم و توانایی کنترل تفکرات منفی و سمی 
به ذهن را داریم.  

 آیا پیش آمده برای ادامه  انگیزه تان را ازدست داده باشید؟
گاهی اوقات شرایطی پیش آمده که در لحظه تصمیم بگیرم ادامه ندهم نمی توانم بگویم شرایط 

ایده آل است و هیچ سختی در این مسیر نیست، قطعا هست!  اما در تنهایی خودم و حالجی 
کردن عالقه ام باز آرامشی که از دریا می گرفتم، برایم جذاب بود و هیجان آن نسبت به ورزش 

هایی مثل ) بدمینتون، والیبال( که قبال فعالیت داشتم برای من وصف نشدنی بود و مجدد 
برگشتم به تیم.

گفت و گو با همکار نفتی که قایقران و مربی دراگون 
بوت است

هیچ چیز نمی تواند 
جلوی اراده و تالشم را 

بگیرد
دراگون بوت )Dragon Boat( یا قایق اژدها، یکی از رشته های تیمی پارویی و تیمی ترین 

ورزش دنیاست. این رشته ورزشی در قایق هایی با حضور ۱۰ یا ۲۰ پاروزن به همراه یک 
سکان دار و یک طبال انجام می شود که در مجموع در هر قایق ۱۲ یا ۲۲ نفر حضور دارند. 

پاروزنان با هماهنگی کامل و با صدای طبل، پاروهای خود را وارد آب کرده و قایق را به سمت 
جلو به حرکت در می آورند. طبال با نواختن طبل، به هماهنگی پاروزنان کمک می کند و سکان دار 

به وسیله سکان جهت حرکت قایق را تعیین می کند.
این قایق ها به شکل اژدها بوده و دارای سر و دم اژدها نیز هستند. صدای طبل و تعداد زیاد شرکت 

کنندگان باعث می شود تا مسابقات این رشته ورزشی دارای هیجان بسیار زیادی باشد. در یک مسیر 
مسابقه ای که به طور معمول ٦ قایق در کنار هم پارو می زنند، ۱3۲ ورزشکار به طور همزمان در حال 

رقابت در آب هستند!
مسابقات دراگون بوت از ۲۵۰۰ سال پیش در جنوب چین برگزار شده است و سابقه ای طوالنی و آمیخته 
به سنت ها و مذاهب در منطقه شرق و جنوب شرق آسیا دارد. در این مناطق گاهی قایق های دراگون 
بوت از ۵ تا ۸۰ نفره نیز وجود دارند. از سال های دهه ۱97۰ و با دیده شدن این رشته به وسیله 
جهانگردان اروپایی در کشور هنگ کنگ، راه برای حضور این رشته در دیگر کشورها هموار شد و 
هم اینک با رشدی بسیار سریع سراسر دنیا از کانادا و آمریکا تا سراسر اروپا و آسیای میانه و شرق 

آسیا و حتی استرالیا، آمریکای جنوبی و آفریقا را در نوردیده است و می رود تا به یکی از 
محبوب ترین رشته های ورزشی مبدل شود. هم اینک بیش از ۱۰۰ میلیون ورزشکار از 

۸۵ کشور در سراسر جهان در این رشته ورزشی فعالیت می کنند.
در همین راستا جهت آشنایی بیشتر با رشته دراگون بوت گفت وگویی با داور و 

مربی بین المللی  نادیا پورعبدالهی، همکار نفتی در افزارمند تعمیرات شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس داشتیم که با هم می خوانیم.
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هر روز يک قدم نزديک تر
 

 Every day gets a کتاب هر روز یک قدم نزدیک تر با عنوان اصلی
little closer اثری از دکتر اروین د. یالوم و جینی الکین است. این کتاب 
از اولین کتاب های یالوم است که شامل یادداشت های بیمار – جینی الکین 
– و درمانگر از یک فرآیند درمانی است. دکتر اروین د. یالوم استاد 
روان پزشکی دانشگاه استنفورد، گروه درمانگر و روان درمانگر 
اگزیستانسیال است و جینی الکین نویسنده ای جوان و بااستعداد است که 
با مشکالتی از جمله »انسداد در نوشتن« روبه رو است. بخش اصلی این 
کتاب شامل یادداشت های بیمار و درمانگر پس از هر جلسه درمان است. 
در واقع پس از هر جلسه درمانی، دکتر یالوم و جینی الکین خالصه ای 
صادقانه از آنچه در جلسه گذشته، یادداشت می کنند. آنها در این 
یادداشت ها به شکلی آزادانه از احساساتی که در طول جلسه داشتند 
صحبت می کنند. پشت جلد کتاب هر روز یک قدم نزدیک تر آمده است:

این وسوسه همیشه در من وجود دارد که دفترهای قرار مالقات قدیمی مملو 
از اسامی نیمه فراموش شده  بیماران را بیابم، کسانی که حساس ترین 
تجربیات را با آنها داشته ام، افراد زیاد و لحظات خوب زیاد. چه اتفاقی برای 
آنها افتاده است؟ قفسه  کتاب های ردیف شده و انبوه نوارهای ضبط شده ام، 
معموال مرا به یاد گورستان های وسیع می اندازند: زندگی های تلنبار شده  
درون پوشه های بالینی، صداهای به دام افتاده در نوارهای الکترومغناطیسی 
در سکوت و نمایش هایی که هرگز اجرا نشدند. زندگی با این آثار تاریخی، 
مرا سرشار از حس ناپایداری می کند. حتی اگر خودم را غرق در زمان حال 

بیابم، شبح زوال را حس می کنم که نگاه می کند و منتظر است....
این کتاب را کاملیا نجفی و ایمان صحاف قانع ترجمه و انتشارات قطره منتشر 

کرده است. 

؟ نیم ا بخو چه 

محمدرضا هدایتی بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر و صداپیشه و 
خواننده ایرانی است. وی به خاطر نقش های کمدی در زنجیره های 
تلویزیونی به کارگردانی مهران مدیری شهرت پیدا کرده است. 
اما پیش از آنکه به شهرت برسد در عرصه تئاتر بسیار فعال بوده 
است. او همچنین وارد دنیای موسیقی هم شده و تک آهنگ های 
زیبایی را منتشر کرده است. او یک آلبوم به نام »برگ و باد« هم 
دارد. او تک آهنگ هایی همچون »من دیوانه نیستم«، »دنیا 
کوچیکه«، »مشتاق«، »سایه«، »بارونی«، »دلم بیقراره«، «یه روز 

میای« و... را دارد که طرفدار زیادی دارد. 

 يه روز میای

»هزارپا« فیلمی به کارگردانی ابوالحسن داوودی، تهیه کنندگی رضا 
رخشان و نویسندگی امیر برادران، پیمان جزینی و مصطفی زندی 
است. این فیلم که به سبک کمدی و به زبان فارسی در سال 1396 تولید 
شده است، جزو پرفروش های تاریخ سینمای ایران است و هنوز هم در 
سایت های آنالین فیلم طرفدار زیادی دارد. رضا عطاران در نقش رضا 
هزارپا، جواد عزتی در نقش منصور، سارا بهرامی در نقش الهام عباسی، 
مهران احمدی در نقش دایی کامران، الله اسکندری در نقش منیژه 

بازیگران اصلی این فیلم هستند. 

هزارپا

موج پوشید روی دریا را
پرده اسم شد مسما را

نیست بی بال اسم پروازش
کس ندید آشیان عنقا را

عصمت حسن یوسفی زد چاک
پرده طاقت زلیخا را

می کشد پنبه هر سحر خورشید
تا دهد جلوه داغ دل ها را

جاده هرسو گشاده است آغوش
که دریده ست جیب صحرا را
شعله دل ز چشم تر ننشست

ابر ننشاند جوش دریا را
آگهی می زند چو آیینه
ُمهر بر لب زبان گویا را

قفل گنج زر است خاموشی
از صدف پرس این معما را
بیدل ار واقفی ز سر یقین

ترک کن قصه من و ما را
*بیدل دهلوی 

شعر

ماسک های مشاغل 
برای برخی گروه های شغلی هم که زمان زیادی را در محیط های 
عمومی یا در ارتباط با مردم هستند هم ماسک های متفاوتی طراحی 
شده اند. در بسیاری از محیط های شغلی نظیر بیمارستان ها، مراکز 
فروشگاهی و صنعتی هم که افراد عالوه بر فعالیت مداوم، در 
ارتباط با افراد دیگر و محیط آلوده هستند، ماسک هایی عموما 
فیلتردار طراحی کرده اند تا شرایط تنفس افراد بهتر باشد. 
این ماسک ها معموال اندازه هایی متفاوت از ماسک های 
عمومی دارند و در محل اتصال به بینی و گونه ها یا 
پشت گوش طراحی دارند که آسیب کمتری را در 

مدت زمان طوالنی مصرف وارد کنند. 

ماسک های فشن 
دنیای مد هم می داند که برخی ماسک های طراحی  شده قابلیت مقابله در برابر ویروس را ندارد و تنها نماد یا نشانه ای برای 
تاکید بر استفاده از ماسک هستند. شرکت های بزرگ تولیدکننده ماسک بارها تاکید کرده اند که این ماسک های متفاوت در 
تعدادی محدود برای افراد خاص و سلبریتی ها و آن هم برای حضور در مراسم یا عکسبرداری هایشان است و آنها هم در شرایط 
عادی حضور در اجتماع و محیط های شلوغ از ماسک های توصیه شده و عادی استفاده می کنند. با این وجود تاثیرگذاری 
که این ماسک ها بر مخاطبان داشته اند، کم نبوده است. به همین دلیل بسیاری از شرکت ها نمونه هایی از ماسک هایی با 
طرح های خاص را تولید کرده اند. ماسک هایی با پارچه ها و طرح های برندهای معروف، ماسک هایی با اضافه کردن اشکال 
و نشانه هایی خاص روی ماسک و یا ماسک هایی در اندازه هایی متفاوت از ماسک های عادی تا بتواند تفاوت را نشان دهد. 
در مورد ماسک ها این روزها افراد در موقعیت های مختلف روزانه خود ابتدا سالمت را در نظر می گیرند و بعد رنگ و 
جنس و طراحی را مالک قرار می دهند. خانم ها ترجیح می دهند ماسکشان با رنگ روسری و شال یا مقنعه ای که به 
سر دارند مطابق باشد و بسیاری از جوانان هم دنبال تنوع و طرح های جذاب هستند تا در شرایطی 
که مجبورند نیمی از صورتشان را بپوشانند با ماسک شرایطی برای جلب نظر پیدا کنند. 

ماسک های شرکتی 
بسیاری از شرکت های دولتی و خصوصی برای سالمت جان کارکنانشان در طول این دوران کرونایی که محدوده 
زمانی مشخصی هم ندارد از همان روزهایی ابتدایی اقدام به سفارش ماسک های چند بار مصرف با لوگو و نشانه شرکت 
خودشان کردند. حتی برخی شرکت ها اسم یا بخشی از صورت کارمندشان را روی ماسک چاپ کردند، چراکه چهره 
افراد در طول روز پشت ماسک پنهان است و فارغ از شرایط روحی و روانی که در بلندمدت می تواند برای روحیه 
کارکنان داشته باشد، شناخت افراد را محدود می کند. این موضوع به خصوص در محیط هایی که ارتباط با مشتری 

مستقیم و استفاده از ماسک اجباری است، بیشتر بوده است. 

ماسک های مامان دوز 
بسیاری از مامان ها و خانم های خانه دار از همان ابتدای ابتالی کرونا با 

تائیدی که پزشکان دادند، شروع به دوخت انواع ماسک با اندازه ها و 
شکل های مختلف با پارچه های ساده در خانه کردند. خیلی زود 

کانال های تلگرامی و اینستاگرامی از ویدئوهای آموزشی ساخت 
ماسک های خانگی و دست دوز پر شد و شیوه های مختلفی 

را ارائه کردند. ماسک هایی با پارچه های نخی و سبک که 
طرح خاصی نداشتند و مهمترین ویژگی شان قابل 

شست وشو بودن است. ماسک های مامان دوز هنوز 
هم رتبه باالیی در میان ماسک های مصرفی مردم 

در کشورهای مختلف دارند. 

حدود شش ماه گذشته که ویروس کشنده کرونا زندگی همه انسان ها را در کل 
کشورها به خطر انداخته است، راه های پیشگیری فردی را برای دور ماندن از این 
ویروس معرفی کرده اند. استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و شست و شوی 
مداوم دست ها جزو اصلی ترین موارد توصیه شده هستند که همچنان در میان افراد 
مختلف رعایت می شود. استفاده از ماسک اما یکی از مواردی است که استفاده 
روزانه و هر ساعتی آن در محیط هایی غیر از خانه برای افراد هزینه و شرایط سختی 
را به همراه دارد. استفاده از یک یا چند ماسک یکبار مصرف در هر روز و هزینه های 
سنگینی که برای افراد و خانواده ها به همراه دارد، باعث شده تا افراد، خانواده ها و 

شرکت های اداری و تجاری به دنبال ماسک های چند بار مصرف و در ادامه 
ماسک هایی با تنوع و شکل ظاهری متفاوت بروند. برخی هم داستان ماسک را به 
دنیای مد و تبادالت تجاری و هنری و حتی اجتماعی و سیاسی کشانده اند. در 
بسیاری از کشورها از جمله امریکا که این روزها عرصه اعتراضات عمومی مردم 
است، شهروندان معترض برای حضور در تجمعات مجبورند از ماسک استفاده کنند 
و همزمان روی ماسک ها اشکال و جمالت اعتراضی خود را می نویسند. در جایی 
دیگر هم شرکت های بزرگ مد، شروع به طرحی ماسک هایی چند بار مصرف با 
اشکال و طراحی هایی متفاوت و جذاب کرده اند و متناسب با طراحی های لباس ها، 

ماسک هایی را هم طراحی کرده اند.  بسیاری می گویند ویروس کرونا باعث شده تا 
شکل جدیدی از پوشش یعنی استفاده از ماسک در میان مردم جهان تعریف شود. 
ماسک بیش از شش ماه است که عضو ثابت زندگی روزمره زندگی انسان ها شده و 
با توجه به نامعلوم بودن تهیه و توزیع گسترده واکسن آن، مشخص نیست تا چه 
زمانی در زندگی ما باقی می ماند. مردم در شهرها و کشورهای مختلف ایران و دیگر 
کشورها عالقه مندی ها، گرایش ها و طراحی های مورد نظرشان را روی ماسک ها 
طراحی و به نوعی بدون حرف زدن و برداشتن ماسک نگاه و گرایش فکری خود را 

به مخاطبان منتقل می کنند. 

مشعل شماره 979 
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توزیع گوشت قربانی بین 
نیازمندان گلستانی

هم زمان با عید سعید قربان حدود ۲۰۰ راس 
گوسفند توسط خیرین استان گلستان برای 

توزیع بین نیازمندان استان قربانی و در 
شهرستان های مختلف، محله های حاشیه نشین 

و روستاهای کم برخوردار، توزیع شد. 

مشعل: موضوعات خانواده نفت همیشه برای افراد موفق در نقطه پایانی فعالیتشان نیست. همین حاال 
و در همین روزها بسیاری از نوجوانان و جوانان هستند که در مسیر رسیدن به خواسته هایشان و رضایت 
از راهی که قدم در آن گذاشته اند، قرار دارند. نوجوانانی از خانواده نفت که در مجموعه نفت و نیروهای 
پیمانکاری به عنوان نیروهای ارکان ثالث هستند، اما از نظر تعداد و تاثیر گذاری بسیار بیشتر و موثرتر 
هستند و الزم است توجه بیشتری به آنها صورت گیرد. عباس بیعات، راننده تشریفات در بخش ترابری 
شرکت نفت و گاز مارون است که به عنوان نیروی پیمانکار با این مجموعه همکاری می کند. عباس بیعات 
و خانواده او از خانواده های منطقه مرزی چزابه و بستان بوده اند که در جریان جنگ به اهواز مهاجرت 
کرده اند و زمین های مین گرفته مادری را آنجا رها کرده اند. او سه فرزند پسر دارد و حاال پسر بزرگتر 
عالقه مندی خود را در دنیای گرافیک و تبلیغات پیدا کرده و پدر تالش می کند تا او را به شرایط بهتری 

برای تحقق خواسته هایش برساند. 
عباس بیعات می گوید که پسرش از ابتدا به مباحث مربوط به کامپیوتر و فضای مجازی و عکاسی و 
تصویر برداری و کارهای مشابه آن عالقه نشان داده و برای همین رشته کامپیوتر و شبکه را انتخاب کرده 
است. او می گوید تجهیزات مربوط به این حوزه کاری بسیار گران و پر هزینه است اما او تالش کرده با 
فرزند خود همراهی کند و تا جایی که امکان دارد این تجهیزات را خریداری یا کرایه کند. او عضوی از 
خانواده بزرگ نفت است که در شرایطی سخت و با محدودیت های مالی تالش می کند تا آنچه مورد نیاز 

فرزندش است، تامین و او را به آرزوهایش نزدیکتر کند. 
حمزه بیعات، فرزند عباس بیعات است که در گفت و گو با مشعل درباره تالش های خود برای تهیه 
کلیپ های تبلیغاتی و هنری می گوید که به دلیل عالقه به موضوعات مربوط به گرافیک و تبلیغات و البته 
کامپیوتر، رشته کامپیوتر وبرنامه ریزی شبکه را انتخاب کرده است. او که حاال 17 سال دارد و کالس یازدهم 
است، می گوید در ادامه می خواهد رشته گرافیک را در دانشگاه انتخاب و این رشته و مسیر را جدی تر 
دنبال کند.  بیعات فرزند اول است و در راه رسیدن به عالقه مندی های خود تالش زیادی را به تنهایی 
انجام داده است و در باره شرایط کار خود می گوید: با دیدن کلیپ های تبلیغاتی و هنری و مذهبی به انجام 
این کار عالقه مند شدم و از یکی از اساتید این کار در محله خودمان نمونه کارهای بیشتری را دیدم اما 

شرایط آموزش از آن طریق فراهم نبود و تصمیم گرفتم با صرف هزینه در دوره 
آموزشی شرکت کنم. این کالس ها در شهر اهواز برگزار می شد و اگرچه هزینه 

باالیی داشت اما باالخره شرایط و هزینه برای حضور در این کالسها را فراهم کردم. 
بیعات در حدود یک سال فعالیت خود توانسته است کلیپ های مربوط به اعیاد و 

مناسبت های مذهبی و برخی مناسبت های محلی دیگر را آماده کند و اعتبار خوبی 
را درهمین مدت کوتاه به دست بیاورد به نحوی که کلیپ عید غدیر او در همین روزها 

در شبکه استانی خوزستان  پخش شده و او از این بابت بسیار خوشحال است. 
حمزه بیعات  دستی هم بر کار تهیه پوستر برای مراسم ها و برنامه های خبری مختلف 

در سطح استانشان دارد و می گوید: این طراحی ها را با عالقه ای که داشته ام به مرور 
یادگرفته ام اما دوست دارم به شکلی آکادمیک و پیشرفته آنها را ادامه دهم. اگرچه به 

تصویربرداری و گرافیک و عکاسی عالقه داشتم اما برنامه نویسی را برای تحصیل انتخاب 
کردم و به شکل جداگانه به کالسهای آموزشی رفتم و برای پروژه های مختلفی که دارم از 

استادم و دوستانم مشورت می گیرم و امیدوارم به زودی به حدی برسد که کلیپ ها و کارهای 
هنری ام را همه ببینند. البته تجهیزات مورد نیاز برای این کار بسیار گران هستند و من در حال 

حاضر شرایط تهیه این تجهیزات را ندارم به همین دلیل برای هم پروژه این تجهیزات شامل 
دوربین عکاسی را کرایه و با پولی که به عنوان مزد کار دریافت می کنم،کرایه آن را پرداخت می 

کنم. اخیرا پدر با توجه به شرایط مالی که دارد توانسته است یک دستگاه کامپیوتر را برای من 
تهیه کند و من می دانم که شرایط تهیه سایر اقالم را ندارد. 

این فرزند خانواده نفت درباره عالقه خود به رشته گرافیک می گوید: در این یک سال و اندی که 
این کار و آموزش آن را شروع کرده ام، مشتریان زیادی داشته ام و افراد زیادی از شرکت ها و 

سازمان ها من را می شناسند و پدرم نیز تالش زیادی داشته تا این شرایط برای من تسهیل شود. برای 
این کار در این مدت کالس های آموزشی مربوطه را رفته ام و مجوز رسمی از وزارت ارشاد دریافت 

کرده ام. 

خیلی وقت ها پیش آمده که از عکس های پس زمینه تکراری در 
گوشی هایمان خسته شده باشیم و به دنبال راهی برای ایجاد تنوع 

بیشتر بگردیم. در این مواقع یکی از گزینه های موجود، استفاده 
از اپلیکیشن های والپیپر است که کلکسیونی از عکس ها را برای 
پس زمینه گوشی فراهم می کنند. خوشبختانه سال 2019 شاهد 

انتشار یک اپلیکیشن بسیار خوب در این دسته به نام Abstruct بودیم که 
والپیپرهای طراحی شده توسط »Hampus Olsson« برای وان پالس را 
 ،Abstruct در اختیارمان قرار می دهد. نکته قابل توجه در والپیپرهای
رزولوشن ۴K آن هاست و این یعنی از لحاظ کیفیت با بهترین نوع تصاویر 
طرف هستیم. تمام عکس ها به سبک هنر آبستره طراحی شده اند و با 

جلوه های زیبا و رنگارنگشان چشم را می نوازند.

 ویرایش ویدیو و گذاشتن افکت های جالب و هیجان انگیز روی آن همیشه 
کار مفرحی بوده به خصوص اگر این افکت ها حس و حال قدیمی و نوستالژیک 
به آن ببخشند. Glitch Video Effects اپلیکیشنی است که دقیقا همین 
کار را برایتان انجام می دهد. با استفاده از این اپلیکیشن می توانید روی 
ویدیوهایتان فیلترهای کالسیک یا به اصطالح رترو کار بگذارید و آن ها را به 
فرم و کیفیت ویدیوهای VHS قدیمی در بیاورید. تنوع و جذابیت فیلترهای 
Glitch Video Effects به حدی بوده که این اپلیکیشن از نظر گوگل 

پلی به عنوان بهترین اپلیکیشن جدید اندروید در سال 2019 انتخاب شود.

Enlight Pixaloop Abstruct

Glitch Video Effects

حتما شما هم تا به حال با اپلیکیشن های ویرایش تصویر زیادی کار کرده اید و اذعان دارید که اپ های 
بسیار خوبی در این راستا توسعه داده شده اند. با این حال اگر به دنبال ابزاری می گردید که با آن بتوانید بخشی 
از تصاویرتان را متحرک کنید یا اصطالحا سینماگراف بسازید، یکی از بهترین گزینه ها قطعا اپلیکیشن 
Enlight Pixaloop خواهد بود. در Pixaloop برای ساخت سینماگراف یک سری تصاویر آماده در 
اختیارتان قرار می گیرد و البته می توانید از بین تصاویری که خودتان هم گرفته اید، انتخاب کنید. این برنامه 

در ابتدا فقط به صورت انحصاری برای iOS منتشر 
شده بود اما نسخه اندروید آن هم به پلی استور 
آمد و توسط این اپ مارکت به عنوان یکی از 
بهترین اپلیکیشن های جدید اندروید در سال 

2019 انتخاب شد.

عکس: مهسا صفری - مهر 
گفت و گو با هنرمند جوان 
اهوازی خانواده نفت

می خوام کلیپ هايم 
را همه ببینید
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