
981

 نشریه کارکنان صنعت نفت ایران 48 صفحه ، شنبه اول  شهریور 1399

 ۱3 قرارداد نفتی با ۱۴ شرکت ایرانی امضا شد

 وزیر نفت : قدرت در بازار نفت به مخازن نیست 
به ظرفیت تولید است





 

www.mashal.ir

شناسنامه
نشریه کارکنان صنعت نفت ایران

نشریه مشعل را در WWW.MASHAL.IR دنبال کنید

مد                    یر مسئول :
کسری نوری

سرد                    بیر:
حمیدرضا شاکری راد

د                    بیر تحریریه: مهدی مهرابی

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

سعید                     محمد                     بگی ، شبنم اعماری  
 آتلیه و فنی

صفحه آرا:حسین گلپایگانی،بهاره افتخاری
عکس: عبد  الرضا محسنی، سید                     مصطفی حسینی، سید                     حسن 

حسینی، رضا رستمی،  مجتبی محمد                    قلی، نرگس مختار
ویراستاری: زهرا شهبازی، مرضیه بیگی فرانی  

حروفچین: رقیه مصطفوی
هماهنگی و ارتباطات: مریم د                    هلوی

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

تلفن: 61626084
فکس: 66491309

اد                     اره کل روابط عمومی وزارت نفت
جمهوری اسالمی ایران

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

شنبه  اول شهریور 1399

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

3034 32 ؟ 36

دسری خوشمزه و
دوستداشتنی

فرهنگ و هنرتاریخمعرفتسالمتآشپزی

 تأمین مواد مغذی 
بدن با سبزیجات

محرمی
 دیگر. . . 

درهای باز مدیریت 
اکتشاف  به روی 

موزه ها  

بخوانید  و ببینید از 
 تاریخ پرستاری تا
 جعفر گنزالس

12

20

18

4240

طنین امنیت از اعماق زمین

شعله های آبی گاز همواره 
روشن

16

14

آمارهای متناقض، قیمت های جهانی نفت خام را به سمت و 
سویی مختلف هدایت کرده، به طوری که در چند هفته گذشته 
شاهد روند کاهشی دادوستدها در بازارهای این کاالی راهبردی 
بوده ایم، با این حال برخی فعاالن بازار از احتمال در راه بودن 

یک اصالح قیمتی سخن می گویند.
جان کمپ، ستون نویس خبرگزاری رویترز در یادداشت هفتگی 
خود درباره صندوق های پوشش ریسک در بخش معامالت 
بازارهای جهانی نفت خام نوشته است که نقل و انتقال ها در بازار 
بر دادوستدهای آتی نفت خام بی اثر بوده و این اوضاع در پی 
دریافت سیگنال های گوناگون و ترکیبی از صنایع و رسانه ها 

درباره بنیان های بازار پدیدار شده است.

قیمت در بازار فراورده های نفتی اقبال بیشتری در مقایسه با 
بازارهای آتی نفت خام داشته است، اما شرایط فراتر از این 
نمی رود. به نوعی، احتمال می رود بحث نوسان قیمت نفت، 
حداقل برخی معامله گران بازار نفت را نگران کرده باشد، اما 
هنگامی که از یکسو سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( و آژانس بین المللی انرژی در برآوردهای خود از تدوام 
کاهش روزانه 8 میلیون و 100 هزار بشکه تا 9 میلیون و 100 هزار 
بشکه  نفت خام در سال 2020 میالدی سخن می گویند و در طرف 
دیگر بعضی از داده های مثبت نشان از باال رفتن سطح تقاضا 
دارد، به راحتی می توان متوجه شد که نوسان های موجود در 

بازار نفت از کدام سمت است.

و است؟ و به ر آیا بازار نفت با اصالح قیمت ر
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راه اندازی صندوق ETF دارا دوم 
مورد حمایت قاطع دولت است

معاون اول رئیس جمهوری در توئیتی نوشت: مشکل عرضه سهام صنایع 
پاالیشی و پتروشیمی و راه اندازی صندوق ETF دارا دوم در بورس برطرف 
شد و این توافق مورد حمایت قاطع دولت است.به گزارش شانا، اسحاق 
جهانگیری در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: »خوشبختانه با توافق 
وزیران محترم نفت و اقتصاد مشکل عرضه سهام صنایع پاالیشی و 
پتروشیمی و راه اندازی صندوق ETF دارا دوم در بورس برطرف شد، این 
توافق مورد حمایت قاطع دولت است و در روزهای آینده اجرایی می شود.
اعتماد مردم سرمایه دولت است که تحت هیچ شرایطی نباید آسیب ببیند. 
اعضای دولت باید به قول هایی که به مردم می دهند عمل کنند، چون مردم 
فعالیت هایشان را برمبنای تعهدات دولت تنظیم می کنند. نباید برخی 
اختالف نظرهای جزیی درون دولت برای زندگی مردم و روند جاری اقتصاد 
کشور ایجاد مشکل کند« .وی این توئیت را با هشتگ بورس منتشر کرد.

تاشهریورماهعرضهمیشود

سهام پاالیشگاه ها در قالب صندوق 
 ETF سرمایه گذاری

وزیر امور اقتصاد و دارایی از هماهنگی با وزارت نفت و توافق برای عرضه 
صندوق دارا دوم )ETF( در نخستین چهارشنبه شهریورماه خبر داد.به 
گزارش شانا، فرهاد دژپسند )۲۱ مردادماه( درباره عرضه سهام پاالیشگاه ها 
ETF ( در قالب صندوق سرمایه گذاری قابل معامله واسطه گری مالی
یی تی اف( گفت: وزارت اقتصاد و نفت درباره صندوق ETF دارا دوم و عرضه 
آن در پنجم شهریورماه توافق کرده اند.وی با اشاره به اینکه در تشکیل 
صندوق دارا دوم )یی تی اف( مختصر ناهماهنگی ایجاد شده بود، افزود: در 
وزارت اقتصاد و دارایی قرار بر این است تا برنامه های واگذاری های شرکت ها 
و سهام های دولتی با هماهنگی کامل دستگاه های اجرایی انجام شود.وزیر 
امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: همه مردم می توانند سهام صندوق دارا 
دوم را بخرند، سقف خرید سهام در دارا یکم ۲ میلیون تومان، اما در دارا دوم 

۵ میلیون تومان برای هر نفر با ارائه کارت ملی خواهد بود.

بررسی فروش اوراق سلف نفتی 
در نشست غیرعلنی مجلس

رئیس مجلس با اشاره به بررسی فروش اوراق سلف نفتی در نشست 
غیرعلنی امروز، گفت: مقرر شد کمیسیون های انرژی، برنامه و بودجه و 
اقتصادی مجلس به این موضوع رسیدگی کنند.به گزارش خبرنگار شانا، 
محمدباقر قالیباف در نشست علنی )۲۶ مردادماه( مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به نشست غیرعلنی، گفت: درباره موضوع فروش اوراق سلف نفتی 
که در شورای عالی اقتصادی مطرح شده، در نشست غیرعلنی مجلس بحث 
و بررسی شد، زیرا الزم بود نمایندگان مجلس نیز در جریان این موضوع 
مهم قرار گیرند.وی افزود: در نشست غیرعلنی امروز، رؤسای کمیسیون های 
اقتصادی و برنامه و بودجه گزارش دادند و همکاران نیز دیدگاه های خود را 
بیان کردند. این جمع بندی ها در تصمیم گیری نهایی شورای عالی اقتصادی 
درباره این موضع تاثیرگذار است.رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
مقرر شد که کمیسیون های انرژی، برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس مجزا 

و در صورت ضرورت مشترک به این موضوع رسیدگی کنند.

مشعل شماره 981 

رییسجمهوری:

بورس و خرید نفت 
سرمایه گذاری 
مطمئنی است

نماینده دشت آزادگان و هویزه در مجلس رفع محرومیت را یکی 
از دغدغه های وزارت نفت در مناطق نفت خیز برشمرد و گفت: در 
این زمینه مطالعات خوبی با استفاده از ظرفیت استادان دانشگاه 
و افراد صاحب نظر در بخش امور اجتماعی وزارت نفت انجام شده 

است.
به گزارش خبرنگار شانا، قاسم ساعدی، در نشست سیاست ها و 
نظام نامه نحوه ایفای مسئولیت های اجتماعی غرب کارون که 
چندی پیش در محل وزارت نفت برگزار شد، گفت: از همه 
مجریان و شرکت های مستقر در غرب کارون قدردانی و تشکر 
می کنم، زیرا آنها مشکالت هوای گرم و محرومیت منطقه را 

می دانند و نیروهای آنها نیز با این مشکالت روبه رو هستند.
وی افزود: از شرکت های نفتی که در زمینه مسئولیت های 
اجتماعی فعالیت می کنند می خواهم تا به مردم منطقه به چشم 
افراد نیازمند نگاه نکنند، زیرا آنها با محرومیتی که دارند مردمی 

والیت مدار و مرزدار در طول تاریخ به شمار می روند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ما 
براساس قانون مطالبه می کنیم و دنبال حق و حقوق شهروندی 
هستیم، تصریح کرد: وقتی مسئولیت های اجتماعی به صورت 
قانون نوشته شده است، باید همه ملزم به اجرای آن در چارچوب 
قانون باشند.نماینده دشت آزادگان و هویزه در مجلس شورای 
اسالمی از شرکت نفت و گاز پاسارگاد بابت مطالعات میدانی در 
زمینه نیازمندی های مردم منطقه دشت آزادگان و هویزه تشکر 
کرد و گفت: زمانی که شرکت های نفتی با مردم بومی منطقه در 
زمینه مشکالتشان صحبت می کنند به نوعی اعتماد به شرکت های 

نفتی میان آنها ایجاد می شود.
ساعدی از مجریان منطقه خواست از توانمندی بومی های منطقه 

همسو با مسئولیت اجتماعی استفاده شود.
در این نشست سیدامیر طالبیان، مشاور اجتماعی وزارت نفت و 
مجریان مسئولیت اجتماعی غرب کارون به بیان دیدگاه های خود 

برای توسعه هرچه بهتر مسئولیت اجتماعی پرداختند.

دغدغه وزارت نفت رفع محرومیت استتشکیل کارگروهی مشترک کمیسیون صنایع مجلس و وزارت نفت 

نمایندهدشتآزادگانوهویزهدرمجلس: عضوکمیسیونصنایعومعادنمجلساعالمکرد:

رئیس جمهوری گفت: سکه و دالر جای سرمایه گذاری نیست، اما 
بورس و خرید نفت جای سرمایه گذاری مطمئن است.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، دکتر حسن 
روحانی، چندی پیش در نشست هیئت دولت گفت: دولت در حال 
تالش برای کنترل نقدینگی، مقابله شدید با تحریم نفتی، ایجاد 
تعادل بودجه ای بین درآمدها و هزینه ها و ایجاد سرمایه مطمئن 
برای مردم است و این مجموع مفاد طرحی است که دولت به دنبال 
آن است و به تصویب رسانده و در نشست سران قوا نیز کلیات آن 

تصویب شده است.
وی افزود: دولت همه توان خود را امروز به کار گرفت تا بتواند فروش 
نفت را با چارچوبی که در حال نهایی کردن است به فروش برساند. 
اگر این طرح ها اجرایی شوند به طور حتم در زندگی مردم تأثیرگذار 
خواهد بود. ما می خواهیم بگوییم سکه و دالر جای سرمایه گذاری 
نیست، اما بورس و خرید نفت، جای سرمایه گذاری مطمئن است. 
رئیس جمهوری با بیان اینکه در سخت ترین شرایط تاریخ کشور و 
تحت فشار اقتصادی تروریستی دشمنان، در حال اداره کشور 
هستیم، اظهار کرد: مقایسه شرایط جنگ با شرایط صلح، خطاست. 

در زمین دشمن بازی نکنید، زیرا دشمن می خواهد القا کند از 
لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به پیروزی و موفقیت رسیده 
و ما در عمل می خواهیم اثبات کنیم دشمن شکست خورده است. 
روحانی تصریح کرد: اگر آمار رشد اقتصادی دولت با نفت را در 
سال های ۹۳، ۹۴، ۹۵ و ۹۶ با هم مقایسه کنیم رشد ۱۴ درصد 
نیز در یکی از این سال ها داشته ایم و به طور میانگین پنج درصد 

رشد اقتصادی با نفت را شاهد بودیم. 
وی عنوان کرد: وقتی از رشد اقتصادی با نفت حرف می زنیم و نفت 
تحریم می شود، رشد اقتصادی به منفی تبدیل خواهد شد. این 

سال ها را کنار هم قرار دادن درست نیست. اینکه یک روزنامه و 
مؤسسه اینها را کنار هم می چیند و می گوید این دولت رشد 
اقتصادی نداشت، باید گفت دولت کشور را در شرایط رشد 
اقتصادی منفی تحویل گرفته و با رشد متوسط ۵ درصد آن را اداره 

کرده است.
رئیس جمهوری گفت: اگر نفت را کنار بگذاریم و رشد اقتصادی 
بدون نفت را محاسبه کنیم، در سال ۹۸ رشد کشور بدون نفت 
مثبت بود. باید کاماًل توجه داشته باشیم و در زمین دشمن بازی 

نکنیم.

رئیسدفتررئیسجمهوری:

سود مردم از خرید نفت کمتر از سود بانکی نیست
رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: به مردم اطمینان 
داده می شود سود آنها در طرح فروش نفت، از سود 
ساالنه بانکی کمتر نشود و تضمین داده می شود اگر 
کسی تعدادی بشکه نفت خریداری کرد بتواند نفت را 

به قیمت روز بفروشد.
به گزارش شانا، محمود واعظی، چندی پیش در حاشیه 
نشست هیئت دولت درباره طرح گشایش اقتصادی و 
فروش داخلی نفت، گفت: این ایده ابتدا در وزارت نفت 
مطرح شد، پس از آن کمیته ای با حضور رئیس سازمان 

برنامه و بودجه، وزیر نفت و وزیر اقتصاد و امور دارایی تشکیل شد تا ابعاد 
این طرح را بررسی کنند و بعد در ستاد اقتصادی دولت به بحث گذاشته 

شد.
وی افزود: این طرح را در دو نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی با 
حضور سران سه قوا مفصل بحث کردیم و کلیات طرح تصویب شد و آن 
را خدمت رهبر معظم انقالب تقدیم می کنیم و پس از آنکه ایشان تأیید 

و نظرات اصالحی را ابالغ کنند، آن را علنی می کنیم.
رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان اینکه تا زمانی که رهبر انقالب مصوبه 
شورای هماهنگی اقتصادی قوا را تأیید نکنند، این موضوع مصوبه تلقی 
نمی شود، بلکه فقط یک پیشنهاد است، تصریح کرد: نفت کاال و ابزاری 
برای تقویت اقتصادی کشور است، در بودجه هم فروش روزانه ۱.۵ میلیون 
بشکه نفت برآورد شده است، هم اکنون هدف گذاری کرده ایم تا روش های 
جدیدی در این زمینه اتخاذ کنیم که در نشست شورای هماهنگی، درباره 
کلیات طرح به توافق رسیدیم و بعد از تأیید و تصویب کلیات، آیین نامه 

آن تدوین می شود.
واعظی گفت: رئیس جمهوری دستور داده کمیته سازمان برنامه و بودجه 
و وزیران نفت و اقتصاد به همراه دبیر شورای عالی هماهنگی تا پایان این 
هفته آیین نامه را آماده کنند تا به محض دریافت تأییدیه یک گام جلوتر 

باشیم و آن را عملیاتی کنیم.

وی با اشاره به نوسان های بازار طال و ارز، عنوان کرد: 
براساس اهداف این طرح، این امکان برای مردم ایجاد 
می شود که بتوانند از یک بشکه تا صدهزار بشکه نفت 
بخرند. همچنین با سازوکاری که برای این طرح آماده 
می شود به مردم اطمینان داده می شود سود آنها در این 
طرح از سود ساالنه بانکی کمتر نشود و تضمین داده 
شود اگر کسی تعدادی بشکه نفت خریداری کرد، سال 
آینده در زمان فروش اگر قیمت نفت بین المللی که 
اکنون ۳۸ دالر است به ۵۰ تا ۶۰ دالر رسید، بتواند 

نفت را به قیمت روز بفروشد.
رئیس دفتر رئیس جمهوری افزود: ما نمی خواهیم اگر مردم در این طرح 
سرمایه گذاری کنند و قیمت نفت به زیر قیمت امروز مثال به بشکه ای ۳۰ 
دالر کاهش یافت، ضرر کنند. برای همین پیش بینی کردیم براساس نرخ 
سود بانکی مثالً ۱۷ تا ۱۸ درصد ساالنه باشد که مابه التفاوت آن را شرکت 

ملی نفت ایران تأمین می کند.
واعظی با بیان اینکه اجرای طرح اقتصادی دولت تورم زا نیست، گفت: با 
این طرح یک کاال معامله می شود و همچنین برای شرکت های خصوصی 
ایرانی انگیزه به وجود می آورد که وقتی خرید آنها به سقفی رسید، روی 
صادرات نفت نیز کار کنند، ضمن اینکه پاالیشگاه هایی هم در داخل کشور 

وجود دارد.
وی اظهار کرد: در این طرح، نفت به صورت ریالی و بر مبنای ارز نیمایی 
دالر امروز، خرید و فروش می شود، در زمان فروش هم اگر فرد می خواهد 
نفت را بفروشد به قیمت نفت و ارز نیمایی همان روز پول خود را می تواند 

به صورت ریالی پس بگیرد.
واعظی تصریح کرد: مردم می توانند اوراق نفتی این طرح را در بورس انرژی 
خرید و فروش کنند، اما در حقیقت زمانی که کسی این اوراق را خرید و 
مثاًل به ۵۰ تا ۶۰ هزار بشکه رسید می تواند یک کشتی کوچک اجاره و 

نفت را صادر کند.  

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: 
وزیر نفت در نشست این کمیسیون از وضع تولید 
و فروش نفت کشور گزارشی ارائه کرد و مقرر شد 
کارگروه مشترکی بین کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس و وزارت نفت برای رفع برخی مشکالت 
تشکیل شود. اهلل وردی دهقانی در گفت وگو با 
خبرنگار شانا، با اشاره به نشست ) ۲۱ مردادماه( 
معادن مجلس شورای  و  کمیسیون صنایع 
اسالمی که با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت، گفت: 
در این نشست وزیر نفت گزارشی از عملکرد 
وزارتخانه متبوع خود در حوزه های نفت، گاز، 

پاالیش و پتروشیمی ارائه کرد.
وی افزود: در این نشست همچنین درباره فروش 
نفت در طرح موسوم به گشایش اقتصادی دولت 

نیز بحث هایی مطرح شد و زنگنه درباره تولید و 
فروش نفت کشور در شرایط کنونی گزارشی به 

نمایندگان مجلس ارائه کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح 
کرد: در نشست امروز این کمیسیون مقرر شد 
کارگروهی مشترک بین کمیسیون صنایع و 
کارگروه  این  و  شود  تشکیل  نفت  وزارت 
انتظارهای وزارت نفت از مجلس و به ویژه 
نتظارهای  ا همچنین  و  صنایع  کمیسیون 

نمایندگان را از وزارت نفت بررسی کند.
نماینده ورزقان در مجلس شورای اسالمی تأکید 
کرد: با تشکیل این کارگروه می توانیم مشکالت 
را به صورت ویژه بررسی و برای رفع آن حرکت 

کنیم.

کوتاه از صنعت نفت
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تحوالتصنعتنفتدرهفتهایکهگذشت

 پژوهشگاه نفت به دنبال دریافت گرنت پژوهشی از سازمان ملل متحد 
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پژوهشگاه صنعت نفت، وزارت امور خارجه و سازمان ملل متحد درباره پروژه های 
کنوانسیون ایمنی شیمیایی همکاری می کنند و پژوهشگاه صنعت نفت در تالش برای 
دریافت گرنت های پژوهشی از سازمان ملل متحد است. به گزارش پژوهشگاه صنعت نفت، 
امیرناصر احمدی، نماینده پژوهشگاه در کنوانسیون منع سالح های شیمیایی، در نشست 
کمیته راهبری پروژه های مربوط به این کنوانسیون به فعالیت های انجام شده در کنوانسیون 
اشاره کرد و گفت: بیش از دو سال است که با همکاری وزارت امور خارجه و سازمان حفاظت 
محیط زیست به دلیل ماهیت و نوع فعالیت های پژوهشگاه به دنبال دریافت اعتبار پژوهشی 
)گرنت های پژوهشی( از سوی سازمان ملل متحد هستیم، زیرا این گرنت ها از یک سو 
زمینه مناسب پژوهشی را برای سازمان فراهم می کنند و از سوی دیگر ارتباطات بین المللی 
بسیاری را برای مجموعه به همراه خواهند آورد. وی با بیان اینکه کنوانسیون ایمنی - 
شیمیایی دارای پنج کنوانسیون زیرمجموعه است که در زمینه دریافت گرنت در دو زمینه 
سایکم و میناماتا اقدام هایی را انجام داده است، افزود: این کنوانسیون ها همواره از راهبردهای 
مشخصی برای اعطای این گرنت ها برخوردارند، از این رو پژوهشگاه صنعت نفت از سابقه 
و تجربه خود در این زمینه استفاده و دو پروپوزال به سازمان برنامه های محیط زیست 
بین المللی )UNEP( ارسال کرد. نماینده رئیس پژوهشگاه صنعت نفت در کنوانسیون 
منع سالح های شیمیایی تصریح کرد: از آنجا که دبیرخانه اجرایی این کنوانسیون ها همواره 
بر همکاری های درون کشوری و منطقه ای تأکید دارند، در انجام پروژه های تصویب شده 
با دانشگاه تربیت مدرس، وزارتخانه های دفاع، امور خارجه، صنعت و سازمان حفاظت محیط 
زیست همکاری تنگاتنگی داریم و از سوی دیگر پردیس انرژی و محیط زیست پژوهشگاه 
در انجام این پروژه ها فعالیت می کند. احمدی به پروپوزال های ارسالی نیز اشاره کرد و گفت: 

اجرای کنوانسیون میناماتا در راستای مدیریت جیوه در واحدهای کلر آلکالی و تولید 
محصول پاک دو طرح پیشنهادی ارسالی است که مورد تصویب قرار گرفته اند. وی افزود: 
در پروژه نخست، در پتروشیمی آبادان به عنوان هدف، قرار است بر روند تغییر فرآیند کلر 
آلکالی و همین طور ایجاد یک دستورعمل راهنما برای پایش جیوه موجود در آب، خاک 
و هوا تمرکز شود و در زمینه پروژه دوم که مربوط به تولید محصول پاک در راستای اجرای 
کنوانسیون های چندجانبه زیست محیطی است، پاالیشگاه الوان را انتخاب کرده ایم و به 
دنبال ارائه راهکارهای پیشنهادی برای تولید محصول پاک و سبز با تغییر حالل های 
شیمیایی، مواد اولیه و پسماندها هستیم. نماینده رئیس پژوهشگاه صنعت نفت در 
کنوانسیون منع سالح های شیمیایی با تأکید بر اینکه هم اکنون این پروپوزال ها منتج به 
قرارداد نیز شده اند، گفت: هم اکنون قراردادهای سه جانبه ای میان پژوهشگاه صنعت نفت، 
وزارت امور خارجه و سازمان ملل در زمینه این دو طرح پیشنهادی امضا و ابالغ شده است 
که پروژه های داخلی آن نیز در حال انجام و پیگیری است. احمدی به هدف برگزاری نشست 
مشترک در پژوهشگاه نیز اشاره کرد و گفت: یکی از مفاد این قرارداد تأکید بر تشکیل 
کمیته راهبری به منظور نظارت بر پروژه هاست، از این رو نمایندگانی از وزارت امور خارجه، 
محیط زیست و پژوهشگاه در این کمیته حاضر شدند و گزارشی از پیشرفت انجام فعالیت ها 
از سوی مجری پروژه ارائه شد که خوشبختانه گزارش ها حاکی از پیشرفت فعالیت ها منطبق 
با برنامه های در نظر گرفته شده بوده است. وی اظهار کرد: انجام این پروژه ها از یک سو 
سبب اعتبار جهانی سازمان و از سوی دیگر آموزش نیروهای داخل کشور می شود و 
همچنین می توانیم به دنیا نشان دهیم که مسائل زیست محیطی اهمیت بسیار باالیی 

برای کشور دارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان گفت: 
گازرسانی به روستای ستلو با جمعیت ۴۷۱ خانوار 
از توابع ناحیه پارسیان با موفقیت انجام شد. به 
گزارش شرکت ملی گاز ایران، فواد حمزوی گفت: 
مردادماه امسال و با تالش شبانه روزی همکاران ما 
در شرکت گاز استان هرمزگان، عملیات تزریق گاز 
و گازرسانی به روستای ستلو از توابع ناحیه پارسیان 
همسو با توسعه گازرسانی به روستاهای استان با 
موفقیت انجام شد. وی ادامه داد: مردم ستلو برای 
دریافت اشتراک گاز و استفاده از این نعمت الهی 

می توانند به امور مشترکان اداره گاز شهرستان 
پارسیان مراجعه کنند و در صورت بروز هرگونه 
مشکل در گازرسانی با شماره امداد گاز )۱۹۴( که 
شبانه روزی پاسخگوی همه مشترکان گاز است، 
تماس بگیرند. مدیرعامل شرکت گاز استان 
هرمزگان تصریح کرد: با گازرسانی به این روستا 
صنایع تولیدی منطقه از جمله دو واحد مرغداری 
و یک واحد گلخانه نیز گازدار خواهند شد. 
هم اکنون نیز عملیات گازرسانی به ۱۵ روستای 
شهرستان پارسیان ادامه دارد که این پروژه ها 

ان شاءاهلل تا پایان امسال و برای آسایش بیشتر مردم 
به بهره برداری می رسند. روستای ستلو در ۲ 
کیلومتری شهر دشتی شهرستان پارسیان قرار 

دارد.

معاون مدیریت برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی طرح های پیشران صنعت پتروشیمی را مکمل 
ادامه توسعه این صنعت دانست و گفت: با بهره برداری از این 
طرح ها بخش عمده ای از نیاز صنایع پایین دستی در کشور 
برآورده می شود. به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
حسن عباس زاده درباره طرح های پیشران صنعت پتروشیمی 
اظهار کرد: این طرح ها مکمل ادامه توسعه کل صنعت هستند 
و اهداف طرح های پیشران صنعت پتروشیمی به طور کامل 
تدوین و برنامه ریزی شده است. وی افزود: یکی از برنامه های 
پیش بینی شده تأمین نیاز صنایع داخلی )پایین دستی( است 
که با بهره برداری از طرح های پیشران بخش عمده ای از 
نیازهای کشور برآورده می شود. معاون مدیریت برنامه ریزی و 
توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: توسعه زنجیره 
ارزش، کاهش خام فروشی، ارزش افزوده بیشتر با جدیت 
پیگیری می شود و امید است با کمک دولت و مجلس و 
ف  هدا ا نیم  ا بتو پتروشیمی  هلدینگ های  ری  همکا
پیش بینی شده را محقق کنیم. عباس زاده درباره نحوه همکاری 
هلدینگ های پتروشیمی در طرح های جهش سوم و پیشران 

صنعت گفت: هلدینگ های پتروشیمی نقش کلیدی و 
تعیین کننده ای در طرح های توسعه ای صنعت ایفا می کنند، 
این شرکت ها بخشی از درآمد خود را در طرح های توسعه ای 
در مسیر تحقق زنجیره ارزش سرمایه گذاری و بعضی از آنها 
نیز طرح های جدید تعریف کرده اند. وی تصریح کرد: در 
طرح های پشیران، هلدینگ نفت و گاز پارسیان یک طرح 
MTP تعریف کرده، هلدینگ پتروفرهنگ قرار است طرحی 
مشابه را اجرا کند و هلدینگ خلیج فارس نیز به دنبال ساخت 
یک طرح PDH است؛ البته طرح هایی که اشاره شد افزون بر 
طرح های از پیش برنامه ریزی شده ازسوی این هلدینگ هاست. 
معاون مدیریت برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی با تأکید بر اینکه تکمیل زنجیره ارزش و کاهش 
خام فروشی یکی از برنامه های کالن صنعت پتروشیمی است 
و همسو با این اهداف در جهش دوم و سوم صنعت اقدام هایی 
مؤثر در حال اجراست، تصریح کرد: تولید محصوالت جدید و 
راهبردی با هدف تأمین نیاز داخل و نیز صادرات هدف گذاری 
شده است و در آینده ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی 

ایران رشدی قابل توجه را ثبت می کند.


وزیرنفتاعالمکرد:

بررسی انتشار اوراق مالی اسالمی برای طرح های نفتی در مجلس  
وزیر نفت از بررسی موضوع انتشار اوراق مالی اسالمی برای توسعه طرح های نفتی در 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد. به گزارش شانا بیژن زنگنه )۲۸ مردادماه( 
پس از شرکت در نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جمع خبرنگاران گفت: 
در این نشست درباره صدور اوراق مالی اسالمی که برای طرح های نفت براساس تبصره 
۵ قانون بودجه قرار است منتشر شود، توضیح دادیم. وی با بیان اینکه در این نشست 
افزون بر وزارت نفت، دیوان محاسبات و بورس انرژی نیز توضیحاتی ارائه دادند و 
نمایندگان مجلس هم به طرح پرسش های خود پرداختند، تصریح کرد: برداشت من 
این است که همه اعضای کمیسیون دنبال این بودند به حوزه نفت کمک کنند تا بدون 
اینکه مشکلی ایجاد شود این اوراق هرچه زودتر منتشر شود. زنگنه درباره نتیجه این 

نشست افزود: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نظرات خود را پس از بررسی و مشورت 
اعالم می کند، اما من نظر آنها را مثبت دیدم.  محموله های توقیفی از سوی آمریکا متعلق 
به ایران نیست وزیر نفت در واکنش به ادعای آمریکا مبنی بر توقیف کشتی های نفتکش 
ایرانی هم گفت: نه کشتی و نه محموله ها متعلق به ایران نیست، بلکه این محموله ها 
شامل بنزین فروخته شده ایران به ونزوئال بوده است. وی در خصوص ادعای آمریکا مبنی 
بر توقیف محموله های نفتی ایران، گفت: آمریکا به دنبال تهیه یک پیروزی برای خود 
است، نه کشتی و نه محموله ها متعلق به ایران نبوده است. زنگنه اظهار کرد: این محموله ها 
شامل بنزین ایران بوده که به صورت فوب به ونزوئال فروخته شده بود، لذا آمریکا نه اموال 

جمهوری اسالمی ایران، بلکه اموال ونزوئال را توقیف کرده است.

سرپرست منطقه ۶ عملیات انتقال گاز گفت: با اتصال 
نهایی خط لوله ۳۰ اینچ ایرانشهر به خط لوله هفتم 
سراسری، پروژه انتقال گاز ایرانشهر به چابهار سرعت 
گرفت.به گزارش شانا به نقل از شرکت انتقال گاز ایران، 
 )Tie-in( علیرضا عربلو گفت: عملیات اتصال نهایی
خط لوله ۳۰ اینچ ایرانشهر به خط لوله هفتم سراسری 
)۵۶ اینچ( در مدت ۷۲ ساعت و با رعایت نکات 
بهداشتی، ایمنی و فنی با تالش کارکنان منطقه ۶ 
عملیات انتقال گاز با موفقیت پایان یافت.وی ادامه داد: 
برای تسریع در پروژه انتقال گاز ایرانشهر به چابهار و 
ادامه انتقال گاز از ایرانشهر به شهرستان های خاش، 
سروان و میرجاوه، خط لوله ۳۰ اینچ جدید احداث شده 

جایگزین خط لوله ۵۶ اینچ بمپور به ایرانشهر شد.
سرپرست منطقه ۶ عملیات انتقال گاز با بیان اینکه 
این عملیات بدون قطع گاز شهرستان ایرانشهر انجام 
شد، تصریح کرد: چهار سر برشکاری خط ۵۶ اینچ، 
یک سر برشکاری خط ۱۲ اینچ، یک سر جوشکاری 
خط ۵۶ اینچ و ۶ سر جوشکاری خط ۳۰ اینچ از جمله 
مراحل اجرای کار در این عملیات بوده است. عربلو در 
پایان از تالش و همکاری مراکز بهره برداری خط لوله 
ایرانشهر، سرخون، امور اچ اس یی و پدافند غیرعامل، 
بازرسی فنی، دیسپچینگ منطقه و همچنین مجری 
طرح خط هفتم و یازدهم سراسری و شرکت گاز استان 

سیستان و بلوچستان قدردانی کرد.

باتالشمنطقه6عملیاتانتقالگاز

 پروژه انتقال گاز ایرانشهر به چابهار سرعت گرفت 

معاون وزیر نفت در امور گاز از ثبت رکورد عرضه ۲۶ میلیارد مترمکعب 
گاز طبیعی به نیروگاه های تولید برق در چهار ماه نخست امسال خبر 
داد. به گزارش شرکت ملی گاز ایران، حسن منتظرتربتی با بیان اینکه 
گازرسانی به نیروگاه ها در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ جهش حدود 
۲ میلیارد مترمکعبی داشته است، گفت: در سالی که از سوی مقام 
معظم رهبری به سال »جهش تولید« نام گذاری شده، شرکت ملی 
گاز ایران عرضه گاز به نیروگاه ها را با هدف کاهش مصرف سوخت مایع 
و ایجاد ظرفیت مازاد برای صادرات فراورده های نفتی افزایش داده 
است. وی با بیان اینکه در چهار ماه نخست امسال با وجود آغاز 
تعمیرات اساسی و دوره ای پاالیشگاه های گاز با مدیریت هوشمندانه 
شبکه تولید، انتقال و توزیع به طور میانگین روزانه حدود ۲۱۰ میلیون 
مترمکعب گاز طبیعی تحویل نیروگاه های کشور شده است، تصریح 
کرد: در چهار ماه نخست سال ۹۸ میزان عرضه تجمعی گاز به 
نیروگاه ها حدود ۲۴ میلیارد مترمکعب بود که این میزان در چهار ماه 

نخست امسال به ۲۶ میلیارد مترمکعب رسیده است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به جهش حدود ۲ میلیارد 
مترمکعبی عرضه گاز طبیعی به نیروگاه ها و به همین نسبت 
صرفه جویی در مصرف فراورده های نفتی به ویژه گازوئیل، اظهار کرد: 
هر یک میلیارد لیتر فرآورده نفت گاز حدود ۵۰۰ میلیون دالر در بازار 
جهانی ارزش دارد و تنها با افزایش ۲ میلیارد مترمکعب حجم 

گازرسانی به نیروگاه ها شاهد یک میلیارد دالر درآمد از محل صادرات 
فرآورده بودیم.

مصرفنیروگاههایسیستانوبلوچستان
تربتی در ادامه با اشاره به برنامه توسعه گازرسانی در استان پهناور 
سیستان و بلوچستان، یادآور شد: توسعه شبکه گاز در این استان 
زمینه ساز صرفه جویی قابل توجه در مصرف فراورده های نفتی صنایع 
بزرگ و نیروگاه های برق شده است. وی تأکید کرد: توسعه شبکه گاز 
استان سیستان و بلوچستان یکی از برنامه های اولویت دار ابالغی وزیر 
نفت در سال جهش تولید است. در همین راستا پارسال یک میلیارد 
و ۳۴۰ میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه های این استان عرضه شد که 
افزایش عرضه گاز افزون بر کاهش قابل توجه مصرف سوخت مایع، 
دستاوردهای اقتصادی و زیست محیطی در کاهش انحراف عرضه 
فراورده های نفتی هم داشته است. معاون وزیر نفت در امور گاز 
همچنین با بیان اینکه حدفاصل سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۸ در 
مجموع بیش از ۴۰۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به نیروگاه های 
برق کشور عرضه شده است، گفت: در صورت مدیریت مصرف و رعایت 
الگوهای مصرف در بخش خانگی و تجاری به ویژه در چهار ماه پایانی 
سال، پیش بینی می شود امسال شاهد ثبت رکوردهای جدید 
گازرسانی به نیروگاه های کشور باشیم که یکی از سیاست های مهم و 

اولویت دار وزارت نفت و دولت است.

معاونوزیرنفتدرامورگازاعالمکرد:
ثبت رکوردی تازه در گازرسانی به نیروگاه ها
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مشعل: 13 قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت هفته گذشته میان شرکت نفت فالت قاره ایران و شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب )کارفرما( با 14 شرکت ایرانی )پیمانکار( امضا شد. ارزش مجموع این قراردادها بیش از یک میلیارد و ۵2۷ میلیون 
یورو اعالم شده است و با اجرای این قراردادها، حدود 18۵ هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت کشور افزوده می شود. خالصه 
اهمیت این قراردادها را باید در این سخنان وزیر نفت یافت که »قدرت یک کشور در بازار نفت به مخازن آن نیست، بلکه به 

ظرفیت تولید است. اعتقاد دارم که ایران باید یک تا 2 میلیون بشکه ظرفیت مازاد برای شرایط ویژه غیر از آن که همیشه تولید 
می کند، داشته باشد.« این 13 قرارداد که حوزه اجرایی آن در پنج استان خوزستان، فارس، کهگیلویه و بویر احمد، بوشهر و 
هرمزگان خواهد بود، مشتمل بر 11 قرارداد به کارفرمایی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و دو قرارداد به کارفرمایی شرکت 

نفت فالت قاره ایران است و همه پیمانکاران طرف قرارداد مطابق روال جاری بسته های قراردادی طرح نگهداشت و افزایش 
تولید نفت، شرکت های ایرانی هستند.پیش از این در مهرماه سال 9۷، نخستین قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت 

برای پروژه سیری )میدان های سیوند و اسفند( شرکت نفت فالت قاره ایران امضا شد و چندی بعد در بهمن ماه همان سال، 9 
قرارداد دیگر این طرح مشتمل بر 6 بسته کاری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب )پروژه های کبود، گچساران خامی، اللی 
آسماری، نرگسی، منصوری آسماری و رامشیر( و سه بسته کاری شرکت نفت مناطق مرکزی ایران )پروژه های دانان، 

سعادت آباد و نفت شهر( با شرکت های ایرانی امضا شده بود.با در نظر گرفتن 13 قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت 
که روز دوشنبه )2۷ مردادماه( امضا شد و با احتساب 10 قرارداد مرحله نخست این طرح که سال 9۷ به امضا رسید، تاکنون 
در مجموع، تکلیف 23 قرارداد یعنی بیش از دوسوم بسته های کاری این طرح مشخص شده است. مجموع ارزش این 23 

قرارداد بیش از 2.2 میلیارد یورو است و در مسیر اجرای این پروژه ها، برای حفاری 16۵ حلقه چاه جدید، تعمیر ۷1 حلقه 
چاه، تعمیر، توسعه یا احداث واحدهای سطح االرضی مربوطه و نگهداشت و افزایش 280 هزار بشکه ای ظرفیت تولید نفت 
برنامه ریزی شده است.قراردادهای پروژه زیالیی و پروژه چلینگر و گرنگان، هر دو با شرکت گلوبال پتروتک کیش، پروژه 

رامین با شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا، پروژه منصورآباد با شرکت توسعه پتروایران، پروژه سیاه مکان با شرکت 
گسترش انرژی پاسارگاد، پروژه مارون 2 و ۵ و پروژه مارون 6 با شرکت تنکو، پروژه مارون 1 و 4 با شرکت حفاری شمال 
)هلدینگ انرژی گستر سینا(، پروژه مارون 3 با شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران، پروژه باالرود با 

)مشارکت( ملی حفاری ایران و مهندسی و ساختمانی جهانپارس و پروژه اهواز 1 و 4 با )مشارکت( صنایع نفت و انرژی 
قشم و مارون کاران به امضا رسید. قرارداد پروژه رسالت شرکت نفت فالت قاره ایران نیز با )مشارکت( مهندسی و ساخت 
تأسیسات دریایی ایران و راهبردهای هوشمند و پروژه فروزان نیز با )مشارکت( پتروپارس و مبین سازه گستر امضا شد. 

طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت در قالب 33 بسته کاری در گستره فعالیت سه شرکت تابع شرکت ملی نفت ایران 
)شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، شرکت نفت فالت قاره ایران و شرکت نفت مناطق مرکزی ایران( در محدوده 
جغرافیایی هفت استان کرمانشاه، ایالم، خوزستان، کهگیلویه و بویر احمد، بوشهر، فارس و هرمزگان تعریف شده است.

منابع مالی مورد نیاز این طرح با اتکا به درآمد حاصل از افزایش تولید نفت در بسته های کاری تعریف شده و از طریق 
انتشار اوراق مشارکت در بازار سرمایه تأمین می شود.افزون برافزایش ظرفیت تولید نفت، هدف اصلی از تدوین و 

اجرای این طرح، حفظ جریان کار و اشتغال در میان پیمانکاران و سازندگان ایرانی صنعت نفت است و به این منظور، 
ضمن بهره مندی صرف از توان پیمانکاران ایرانی،  فهرستی از کاالهای پرمصرف طرح که امکان ساخت داخل آنها 
وجود دارد تهیه و در قراردادهای مربوطه گنجانده شده است و پیمانکاران صرفاً ملزم به سفارش  اقالم این فهرست 

به شرکت ها و کارخانه های داخلی هستند. پیش بینی می شود در پایان اجرای تمامی بسته های کاری این طرح، سهم 
ساخت داخل بالغ بر 80 درصد باشد.عمل به وظایف و مسئولیت های اجتماعی نیز از طریق اختصاص 4 درصد از مبلغ 
هر قرارداد به انجام پروژه های عام المنفعه در محدوده اجرای هر پروژه لحاظ شده است که اقدام های مربوطه در این 

زمینه با هماهنگی مقام های استانی انجام می شود. 

 13 قرارداد نفتی با 14 شرکت ایرانی امضا شد

 آنچه زنگنه از قراردادها گفت
بیژن زنگنه در مراسم امضای 13 قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت، ضرورت ظرفیت سازی برای تولید نفت در شرایط تحریم را مورد تاکید قرار 
داد و گفت : قدرت یک کشور در بازار نفت به مخازن آن نیست، بلکه به ظرفیت تولید است. او گفت: در صنعت جهانی نفت بر سر این مسئله اجماع است 
که رکن اصلی همه فعالیت های فنی در باالدستی نفت افزایش ضریب بازیافت یا ضریب برداشت نفت از میدان های نفتی متناسب با طبیعت و شرایط هر 
مخزن است. بیشینه کردن ضریب بازیافت نفت از مخزن مهم ترین مأموریت مهندسان نفت در بخش باالدست صنعت نفت است که در طول زمان این 
ضریب بازیافت بهبود می یابد و امری تدریجی، مستمر و دینامیک است که نیازمند کار نظام مند فناورانه در عالی ترین سطح فناوری است. افزایش بازیافت 
اگر نگوییم مهم تر از موضوع میدان های مشترک است، هم سطح آن قابل توجه است، با یک درصد افزایش ضریب بازیافت، بیش از ۷ میلیارد بشکه نفت 

بدون اکتشاف جدید در کشور اضافه می شود که این یعنی حدود 300 میلیارد دالر ثروت در کشور.

 بازار رقابت به کسی رحم نمی کند
زنگنه با بیان اینکه توسعه بخش پژوهش به منظور افزایش ضریب بازیافت نفت و مهم تر از آن بخش های عملیاتی در شرکت های خدماتی و نفتی و 
شرکت های اکتشاف و تولید از ارکان توسعه فناوری و موتور محرکه این کار هستند، گفت: موتور محرکه اصلی انجام این کار رقابت است؛ همه 
پژوهش های واقعی و توسعه فناورانه با رقابت حاصل می شود و اگر رقابت نباشد هیچ اتفاقی نمی افتد. اگر رقابت وجود داشته باشد هر روز کیفیت 
افزایش و قیمت کاهش می یابد که این موضوع در دنیای امروز تحول ایجاد کرده است. رقابت در بازار یک انتخاب نیست. اگر شرکتی نتواند در رقابت 
پیروز شود به معنای نابودی آن شرکت است. بازار رقابت به کسی رحم نمی کند، شرکت هایی هستند که 1۵ سال پیش در بازار بودند و امروز دیگر 
اسمی از آنها نیست. برای بقا باید رقابت داشت و برای رقابت باید توسعه فناوری داشت، در عمل شرکت های نفتی و خدمات نفتی هستند که دانشگاه ها 

و مراکز پژوهشی را برای توسعه فناوری فعال می کنند.

 خبر خوش قراردادهای پژوهشی
زنگنه در ادامه با بیان اینکه برای آغاز کار افزایش ضریب بازیافت در داخل کشور نخستین کار این بود که دانشگاه ها در بخش نفت دانشجو داشته 
باشند، افزود: در گذشته دانشگاه های ما مهندس نفت در بخش باالدستی تربیت نمی کردند، بنابراین الزم بود با دانشگاه ها کار می کردیم که 
قرارداد با آنها امضا شود. این کار در حد قابل قبولی آغاز شده و پیشرفت خوبی دارد، سامان گرفته است و امیدواریم از نظر کّمی و کیفی ادامه 
یابد. وی از امضای قراردادهای جدیدی با دانشگاه ها برای ادامه پژوهش ها در میدان های جدید نفتی کشور در هفته های آینده خبر داد و گفت: 
البته این موضوع کفایت نمی کند و باید شرکت های خدماتی نفتی و شرکت های اکتشاف و تولید )E&P( داخلی تقویت شوند.وزیر نفت با بیان 
اینکه شرکت های اکتشاف و تولید یک رکن تقویت توسعه فناوری ملی برای افزایش ضریب بازیافت نفت هم هستند، تصریح کرد: قرار نیست 
این شرکت ها تنها پروژه اجرا کنند. شرکت های اکتشاف و تولید می توانند رکن تقویت توسعه فناوری ملی باشند. تجربه نشان داده که اینها 

یکی از نتایج فعالیتشان افزایش توانمندی در بخش افزایش ضریب بازیافت است.

 ضرورت تثبیت شرکت های اکتشاف و تولید
زنگنه با بیان اینکه برای اجرای طرح های باالدستی نفت چند راه براساس قانون، عقل و تجربه داخلی و بین المللی پیش  رو داشتیم و داریم، 
یادآوری کرد: درموضوع تجربه بین المللی نباید بگوییم با بقیه دنیا فرق داریم. برای مثال بیماری کووید 19 ایران با کووید 19 چین یا آمریکا 
فرقی ندارد و یک بیماری است. تجربه کشورهای خارجی در واکسن را ما هم می توانیم استفاده کنیم. وی با این مثال و با تأکید بر اینکه 
ما در صنعت نفت باید از تجربه جهانی استفاده کنیم، تصریح کرد: براساس این تجربه چند روش داریم، نخست روشی که ما در گذشته ها 
عمل می کردیم و خیلی ابتدایی بود و کار امانی بود. روش دیگر قراردادهای بیع متقابل سنتی است که هنوز هم ما اجازه داریم از آنها 
استفاده کنیم و اگر الزم هم شود استفاده می کنیم. روش بعدی که به کار بردیم الگوی جدید قراردادهای نفتی است. این قرارداد از لحاظ 
شکلی مشابه بیع متقابل است و تفاوت آن بهره برداری پیمانکار در بلندمدت و واگذاری مسئولیت عملکرد میدان به پیمانکار است، 
یعنی اگر عملکردی که پیمانکار تعهد کرده تحقق نیابد در بازپرداخت های پیمانکار چه اصل، فرع سرمایه گذاری و چه سودی که باید 
ببرد اثر می گذارد. در این روش هم با پیمانکاران خارجی قرارداد امضا و تأکید شد در هر قرارداد خارجی یک پیمانکار ایرانی نیز حضور 
داشته باشد و به طور خالص امضای قرارداد با پیمانکاران توانمند داخلی از نوع الگوی جدید قراردادهای نفتی بود که ان شاءاهلل دنبال 
می کنیم. تثبیت شرکت های اکتشاف و تولید برای ما مهم است و نمی شود یک کشور نفتی در سطح ایران با نزدیک 110 سال سابقه 
نفتی، یک شرکت نفتی به معنای اکتشاف و تولید E&P نداشته باشد و این موضوعی است که با الگوی جدید قراردادهای نفتی آغاز 

شد و ان شاءاهلل ادامه می یابد.

   استفاده از تمامی روش ها برای توسعه میدان های نفتی 
وزیر نفت با تأکید بر اینکه برای توسعه میدان های نفتی تنها از یک روش قراردادی استفاده نمی کنیم، به قراردادهای EPC و 
EPD اشاره کرد و با بیان اینکه در این قرارداد هیچ مسئولیتی از نظر عملکرد مخزن متوجه پیمانکار نیست، گفت: مسئولیت 
مخزن در این الگو از قرارداد متوجه کارفرماست، اما نکته مهم این قرارداد یکپارچگی عملیات مخزن است، این روش البته می تواند 
با تأمین مالی همراه شود. زنگنه به توان پیمانکاران برای تأمین مالی پروژه ها اشاره کرد و با بیان اینکه برخی پیمانکاران برای 
گرفتن پروژه قیمت های انتحاری می دهند تا برنده شوند و بعد دست کارفرما را در پوست گردو می گذارند، تأکید کرد: اگر کسی 
قیمت بی ربط داد برکنارش می کنیم و نمی شود نگهش داریم. قصد ما این است که از همه روش ها به موازات هم برای توسعه 
میدان های نفتی استفاده کنیم و خودمان را منحصر به هیچ کدام از روش ها نکنیم، تصریح کرد: قراردادهای EPC و EPD چند 
مزیت و مشخصه نسبت به روش های دیگر دارد: نخست زمان بندی قابل پیگیری و محتمل الوقوع است، دوم کنترل هزینه و 
سوم امکان بهره گیری از بازار سرمایه برای تأمین منابع طرح. اگر این طرح ها را نداشتیم اکنون تقریباً کار نفت در بخش 
نگهداشت و افزایش تولید در میدان های در حال بهره برداری متوقف می شد، اما با وجود این پیشنهاد و داشتن مصوبه شورای 
اقتصاد ما می توانیم کارهایمان را ادامه دهیم و دکل هایمان فعال باشد. نزدیک 130 تا 140 چاه در این طرح حفر می شود، 60 

تا ۷0 چاه دیگر هم تعمیر می شوند، یعنی کار برای ده ها دکل که روی هر دکل 300 تا 400 نفر فعالیت می کنند.
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        وزیر نفت : قدرت در بازار نفت به مخازن نیست به ظرفیت تولید است

امید به
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باید برای ظرفیت سازی کار کنیم
وزیر نفت پیام امضای 13 قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید در شرایط کنونی را تداوم فعالیت و بقای 
صنعت نفت در شرایط تحریم و امید به آینده عنوان کرد و افزود: برخی به من می گویند که ظرفیت سازی 
برای تولید در شرایطی که ظرفیت مازاد دارید و به دلیل تحریم نمی توانید از ظرفیت استفاده کنید چه 
ضرورتی دارد؟ من یک حرف دارم؛ تحریم و بانیانش رفتنی هستند، اما ایران و ملت ایران ماندنی. ما 
به طور حتم باید برای ظرفیت سازی کار کنیم. یک کشور زمانی در بازار نفت قدرت دارد که ظرفیت 
تولیدش باال باشد. وی با تأکید بر اینکه ظرفیت تولید، قدرت ملی یک کشور در بخش نفت است و اگر 
بخواهیم حرفی هم داشته باشیم با ظرفیت تولیدمان است، نه با مخازنمان، تصریح کرد: ممکن است 
در مقطعی نتوانیم تولید داشته باشیم، اما این مدت کوتاه خواهد بود و دائمی نیست، ملت ما شرایط 
بدتر از این را هم گذرانده و زنده و مقتدر مانده است، بنابراین نخستین کار این است که ما در شرایط 
تحریم ظرفیت تولیدمان را باال ببریم.  زنگنه با بیان اینکه اگر روزی تحریم برداشته شد ما تازه تعمیر 
چاه ها را آغاز کنیم، دو تا سه سال طول می کشد و همه سهم ما در این سال ها از دست می رود، 
یادآوری کرد: پس از لغو تحریم گذشته ما ظرف مدت کوتاهی )حداکثر سه ماه( به حداکثر تولید 
رسیدیم و توانستیم به بازار نفت برگردیم. اعتقاد دارم که ایران باید یک تا 2 میلیون بشکه 
ظرفیت مازاد برای شرایط ویژه غیر از آن که همیشه تولید می کند، داشته باشد. ظرفیت با تولید 

فرق دارد.زنگنه اجرای قراردادهای نگهداشت و افزایش تولید را فرصتی برای کار و اشتغال پیمانکاران ایرانی 
دانست و با بیان اینکه ۷0 تا 80 درصد خرید کاال و تجهیزات در این طرح از سازندگان داخلی تأمین می شود 
که به معنای اشتغال است، تصریح کرد: در مدت تحریم و در شرایطی که شرکت های خارجی کاهش کارگر 
می دهند، اخراج می کنند و تعطیل می کنند ما یک دکل، یا یک فرد را بیکار نکردیم. این توجه به اشتغال و 
صنعتگران محلی است.وی به موضوع مسئولیت اجتماعی در این طرح ها اشاره کرد و گفت: این کار از سوی 

مدیریت طرح های عمرانی مناطق نفت خیز در شرکت ها اجرا می شود.
خارجی نامحرم است

وزیر نفت در ادامه با بیان اینکه از مشارکت، همکاری و سرمایه گذاری هر کشور و شرکت خارجی به غیر از 
رژیم صهیونیستی در ایران برای توسعه صنعت نفت به ویژه برای بخش فناوری و افزایش ضریب بازیافت 
استقبال می کنم، تأکید کرد: اما هرگز منتظر خارجی ها نمی شویم که به قولی اگر آنها نیامدند ما رو به قبله دراز 
بکشیم. شرکت خارجی در هر صورت خارجی است. درست است که شرکت های خارجی  با هم فرق دارند و 
بعضی بهتر و بعضی ها بدتر هستند، اما خارجی خارجی است، بیگانه بیگانه است. هر کسی دنبال منافع خودش 
است و ما هم دنبال منافع خودمان هستیم. ما می خواهیم با آنها همکاری کنیم اما حدود را باید رعایت کنیم. 
نمی شود یک خارجی داشته باشیم که بگوییم هیچ حریمی با آن نداریم. خارجی نامحرم است. برادر ما هم 
باشد، نامحرم است. می تواند این خارجی اهل کتاب باشد یا نه. می تواند هر کسی باشد. نامحرم است، ما با این 

شرط نامحرمی با خارجی و برای منابع خودمان روابط برقرار می کنیم. او هم برای منافع خودش آمده و ما هم 
برای منافع خودمان. ما نشان می دهیم که داریم کارمان را بدون حضور خارجی ها انجام می دهیم، اگر آنها 
نیایند این طور نیست که ما بمیریم. اگر آنها آمدند ضریب بازیافت و توسعه فناوری ما تسریع می شود، اما اگر 
نیامدند این طور نیست که متوقف شویم. هیچ چیز به یاری خدا ما را متوقف نمی کند و ما از هر روشی برای 

توسعه کشور استفاده می کنیم.
در همه میدان های مشترک بزرگ نفت و گاز جلو هستیم

وزیر نفت همچنین به میدان های مشترک اشاره کرد و گفت: امروز الزم است به ملتمان که بعضی وقت ها برای 
مقدار برداشت ما از میدان های مشترک نگران هستند عنوان کنم که هم اکنون ظرفیت تولید ما در همه 
 EPD و EPC میدان های مشترک نفت و گاز بزرگ جلوتر از همسایگانمان است. در دسته نخست قراردادهای
که امضا و نافذ شد، به دلیل تغییرهای پیش آمده در فضای کسب وکار که خارج از اراده و پیش بینی کارفرما و 
پیمانکار بود و بر پروژه ها تحمیل شد، با مشکالتی روبه رو شدیم، اکنون سعی کردیم با تجربه  به دست آمده در 
تنظیم متن قراردادهای جدید این مشکالت را برطرف کنیم. البته الزم است زمان بندی آن قراردادها را روزآمد 
و مشکالتی را که در اختیار ماست حل کنیم تا آن قراردادها هم ان شاءاهلل پیشرفت کنند، روند قراردادهایی 
که در دل مردم امید بسیاری ایجاد کرده است.وزیر نفت از همه عوامل این کار قدردانی کرد و گفت: کار مهم 
و دشواری انجام شده است، ان شاءاهلل با همین قدرت کارشان را جلو ببرند و برای همه آرزوی موفقیت دارم.

نفت

بیژن زنگنه در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: »با امضای ۱۳ قرارداد به 
ارزش ۱.۵ میلیارد یورو گام بلندی در عمق بخشیدن به نگهداشت و افزایش 

تولید نفت از طریق بسیج شرکت های پیمانکاری و مهندسی داخلی برداشته 
شد. صنعت نفت ایران بالذات پیشران توسعه پایدار اقتصاد کشور است. به بازوان 

توانمند کارگران و خالقیت مهندسان ایرانی افتخار می کنم«.

نشریه کارکنان صنعت نفت ایران مشعل شماره 981 

تسهیل ایفای مسئولیت های اجتماعی با ابالغ وزیر نفت
مسعود کرباسیان، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران: مهندس زنگنه در سال 9۵ ایده و ابتکار طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت را 
مطرح کرد و پیگیری آن در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت و شورای اقتصاد در سال 9۷ این طرح را با ارزش 6.2 میلیارد 
دالر تصویب کرد. سهم ساخت داخل در اجرای این قراردادها تاکنون بیش از ۷0 درصد است و این سهم در پایان اجرای همه بسته های 
کاری طرح، به بیش از 80 درصد می رسد. تاکنون تکلیف 23 قرارداد این طرح مشخص شده و 10 قرارداد باقیمانده طرح نیز تا پایان 
سال امضا می شود. این طرح در قالب 33 پروژه دنبال می شود، اهمیت طرح به دلیل نگاه به داخل بوده است، زیرا این طرح در زمان 
برجام با نگاه به توانمندی های داخلی تدوین شد. در این طرح تاکنون کارهای خوبی انجام شده و الزم است جایی خارج از نفت، این 
فعالیت ها را مستندسازی کند که چگونه در این شرایط چنین فعالیت هایی به مرحله عمل درآمده است.استفاده حداکثری از کاالهای 
ساخت داخل و بهره مندی از دستاوردهای طرح بومی سازی کاالهای کاربردی صنعت نفت و اختصاص 4 درصد از هر قرارداد برای انجام 
مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت از دیگر وجوه قراردادهای طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت است. مهندس زنگنه به تازگی ابالغیه ای 

برای تحقق سریع تر مسئولیت های اجتماعی به کارگروه مربوطه داشته اند مبنی بر اینکه اعتبارهای مورد نیاز اختصاص یابد و فعالیت های تعریف شده 
اجرایی شود.درباره تأمین منابع مالی این طرح بر اساس ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و از طریق اوراق مشارکت اسالمی تأمین می شود؛ 
یعنی نوعی سرمایه گذاری داخلی که با تضمین شرکت ملی نفت قابلیت اجرا پیدا می کند. امسال هم بقیه این منابع برای قراردادهای جدید طبق 
مقررات تأمین می شود و مشکل خاصی هم ندارد. وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران همان گونه که نسبت به تأمین ارز متعهد شده اند و تاکنون نیز 
ارز مورد نیاز را تأمین کرده اند، این رویه را ادامه می دهند.با توجه به 10 قرارداد مرحله نخست این طرح که در بهمن 9۷ به امضا رسید، ارزش آن 
قراردادها در مجموع ۷40 میلیون یورو، هدف از اجرای آن افزایش حدود ۷۵ هزار بشکه ای ظرفیت تولید نفت و پیشرفت متوسط آن حدود 2۵ درصد 
است. حدود 18 دکل حفاری در این پروژه ها مشغول فعالیت است و فعالیت های در دست اجرا در این 10 قرارداد از طریق سامانه مدیریت پروژه شرکت 
ملی نفت ایران به طور مستمر رصد می شود. بالغ بر 80 درصد نیروهای به کار گرفته شده در پروژه های این طرح نیز نیروهای بومی هستند. با توجه به 
سهم بیش از ۷0 درصدی ساخت داخل در اجرای 10 قرارداد مرحله نخست طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت، این سهم با اجرای کامل همه 
قراردادهای طرح به بیش از 80 درصد می رسد و حجم پیمان های واگذارشده به پیمانکاران فرعی نیز به ۵ هزار و 400 میلیارد تومان خواهد رسید. 

مرحله سوم قراردادهای طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت هم ان شاءاهلل تا پایان سال امضا می شود.

 از تولید  تا اشتغال
رضا دهقان، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران: هدف اصلی از اجرای طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت اشتغال زایی 
مستقیم و غیرمستقیم برای سازندگان و پیمانکاران ایرانی است که با اجرای 13 قرارداد این طرح، 18۵ هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت 
کشور افزوده خواهد شد. 10 قرارداد مرحله اول این طرح که سال 9۷ امضا شد، به طور میانگین 2۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و انتظار 
داریم قراردادهای مرحله سوم هم تا پایان سال امضا شود، ارزش هر یک از قراردادها بین 13۵ میلیون یورو تا 189 میلیون یورو متغیر است 
و ارزش مجموع 13 قرارداد حدود 1۵2۷ میلیون یورو است که دو قرارداد به کارفرمایی نفت فالت قاره ایران در استان های هرمزگان و بوشهر 
و 11 قرارداد به کارفرمایی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در مناطق خشکی اجرایی خواهند شد. زمان پیش بینی شده برای اکثر این 
قراردادها دو ساله است؛ به جز دو قرارداد مارون 3 و فروزان که 2.۵ ساله برآورد شده اند. پیش بینی کرده ایم با اجرای این 13 قرارداد، 18۵ هزار 

بشکه به ظرفیت تولید نفت کشور افزوده شود. هدف شرکت ملی نفت ایران اجرای پروژه است، ما به واسطه تحریم و تغییراتی که در شرایط 
کشور داشتیم، اصالحاتی در قراردادهای این طرح )EPC/EPD( اعمال کردیم، زیرا این طرح در زمان برجام تدوین شد و با وجود تحریم، 
پیمانکاران با مشکالتی روبه رو شدند، برای نمونه ابتدا پیش بینی کرده بودیم 20 درصد منابع مالی از سوی پیمانکاران تأمین شود که در 
قراردادهای امروز این شرط را برداشته ایم، زیرا دسترسی پیمانکاران به منابع مالی سخت شده است، همچنین واحد قرارداد را از ریالی به ارزی 
بردیم؛ هرچند پرداخت قرارداد همچنان به صورت ریالی براساس نرخ نیماست. در روال گذشته، کارها به صورت قطعه قطعه و جداگانه به 
پیمانکاران کوچک واگذار می شد و نتیجه آن، مواجهه با عدم یکپارچگی ها بود، اما در نظام اجرای جدید، همه اینها در قالب یک قرارداد یکپارچه 
شده اند و در اختیار یک پیمانکار قرار گرفته اند. در نظام قبل، طبیعتاً زمان و هزینه بیشتری هم صرف می شد، اما در حال حاضر اوالً به پشتوانه 
تولید حاصل از اجرای یک قرارداد، می توانیم از بازار سرمایه اعتبار بگیریم و همچنین می توانیم پیمانکاران رتبه یک را وارد کار کنیم و برای 

پیمانکاران محلی هم فرصت خوبی پیش می آید که با پیمانکاران رتبه یک کار کنند.

 توجه مناسب  وزارت نفت به ظرفیت داخلی
 فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی: توجه به ظرفیت داخل در این فضا راهگشا خواهد بود 
و وزارت نفت از این فرصت استفاده کرده است. در مراسمی شرکت می کنم که استفاده از ظرفیت های داخلی در آن 
نقش پررنگی دارد، همان طور که امام خمینی )ره( فرمودند دانشگاه مبدأ همه تحوالت است و همان طور که همه می دانیم 
و به نوعی فارغ التحصیل دانشگاه نیز هستیم عمده کارشناسان و تمامی مدیران کشور در دانشگاه ها رشد می کنند، پس 
اگر می خواهیم توسعه سریع تری داشته باشیم باید بیش از گذشته به نقش دانشگاه توجه کنیم. وزارت نفت در این زمینه 

می تواند راهبر و پیشتیان باشد تا بتوانیم از مراحل سختی که پیش رو داریم و آن مرزهای دانش است زودتر عبور کنیم. بحث مسئولیت های 
اجتماعی وزارت نفت بسیار مهم است، مردم نیز در بسیاری از نقاط کشور این موضوع را مطرح می کنند که کار وزارت نفت را سخت می کند، 
معتقدم باید به وزارت نفت در این حوزه کمک کرد تا دست وزیر نیز خالی نباشد و بتواند توقع های مردم را به خوبی پاسخ دهد. از وزیر نفت 
دعوت کردم برای اینکه در آینده برنامه ریزی بهتری داشته باشیم و راهبرد نفت و گاز کشور را به نحو مناسبی ترسیم کنیم، کمیسیون انرژی 
و وزارت نفت نشست های بیشتری با یکدیگر داشته باشند و حتی وزیران پیشین نفت را نیز به این نشست ها دعوت کنیم تا بتوانیم آینده 

بهتری برای حوزه انرژی کشور ترسیم کنیم. 

وؤه  شرکت ملی نفت ایران ونمایی از سامانه مدیریت پر    ر
سامانه مدیریت پروژه شرکت ملی نفت ایران که با هدف پایش، کنترل عملکرد و مدیریت بهینه  و یکپارچه پروژه های »طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت« و همین طور همه پروژه ها و پورتفولیوی این شرکت و شرکت های تابع طراحی و 
بهره برداری شده است، با حضور وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران رونمایی شد. شرکت ملی نفت ایران از ابتدای سال 98، طراحی و پیاده سازی نظام جدید مدیریت پروژه را با هدف پایش، کنترل عملکرد و مدیریت بهینه  و 

یکپارچه پروژه های »طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت« و سپس همه پروژه ها و پورتفولیوی شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابع در دستور کار قرار داد. به این منظور، با بهره گیری از دانش کارشناسی همکاران شرکت ملی نفت 
ایران و شرکت های تابع و همچنین مشاوران مدیریت پروژه و پیمانکاران پروژه ها، با تکیه بر خرد جمعی و مشارکت گروهی، نمودار سازمانی مناسب برای مجریان طرح ها در شرکت های ملی مناطق نفت خیز جنوب، نفت مناطق مرکزی ایران 

و نفت فالت قاره ایران ایجاد و تصویب، رویه های مدیریت پروژه تدوین و سامانه نرم افزاری و داشبوردهای مدیریتی مربوطه طراحی و پیاده سازی شد. سامانه مدیریت پروژه شرکت ملی نفت ایران تمامی مراحل آزمایشی را با موفقیت سپری 
کرده و اکنون قریب به یک سال است که برای پروژه های مرحله نخست طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت مورد استفاده قرار گرفته و متعاقباً برای پروژه های مراحل بعدی این طرح و همچنین پروژه های آتی شرکت ملی نفت ایران و شرکت های 

تابع، استفاده خواهد شد. با بهره مندی از این سامانه، برای نخستین بار اطالعات عملکردی متمرکز و قابل مقایسه پروژه ها و سبد پروژه ها به صورت برخط و با شفافیت کامل در دسترس تمامی ارکان اجرایی و تمام سطوح مدیریتی تصمیم ساز و 
تصمیم گیر شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت قرار می گیرد.
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بیژن زنگنه، وزیر نفت در حاشیه مراسم امضای ۱3 قرارداد طرح نگهداشت 
و افزایش تولید نفت، در جمع خبرنگاران پاسخگوی سواالت اصحاب 
رسانه بود. سواالتی متنوع از سهمیه بندی بنزین گرفته تا قیمت نفت در 
بازارهای جهانی و طرح گشایش اقتصادی که گزیده ای از آنها در ادامه 

می آید: 

تعدادی اعتراض در میان کارکنان شرکت های پیمانکار دست دوم وزارت نفت بوده 
است. من به عنوان وزیر نفت تا جایی که می توانم اثرگذار باشم از حقوق کارگران 
نفت دفاع می کنم. اگر پرداخت دیر شود، پیگیری می کنم. اگر مطالباتی دارند که 
طبق قانون باید به آنان تعلق گیرد و نگرفته است، حمایتشان می کنم، اما برای 
موضوعاتی فراتر از اینها باید به وضع کشور هم توجه داشت. من کاماًل طرف کارگر 
هستم و از او حمایت می کنم و به طور حتم از کارفرماها می خواهم در وظایفشان در 

حق کارکنان کوتاهی نکنند.

برخی اعتراض های کارگری صنعت نفت

طرح پیشنهادی مجلس برای سهمیه بندی بنزیننفت

صادرات بنزین به ونزوئال

افزایش و تثبیت قیمت نفت در بازار جهانی طی ماه های اخیر: قیمت نفت خام 
برنت از حدود ۱۶ دالر برای هر بشکه در اردیبهشت ماه به ۴۵ دالر رسیده و 
تقریبًا هم تثبیت شده است؛ این نشان می دهد اوپک )سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت( در این زمینه موفق عمل کرده است. اینکه در ادامه چگونه 
عمل می شود به واکنش های بازار بستگی دارد، شیوع ویروس کرونا بر بازار تأثیر 
گذاشته است، اگر شرایط اقتصادی جهان احیا شود و تولید راه بیفتد، نبود تعادل 

بین عرضه و تقاضا کم می شود و این موضوع روی قیمت ها اثر مثبت می گذارد.

افزایش و تثبیت قیمت نفت در بازار جهانی

طرح گشایش اقتصادی

  ایده طرح گشایش اقتصادی را وزارت نفت مطرح 
نیز  ما  و  دادند  چارچوبی  ما  به  است؛  نکرده 
پیشنهادهایی ارائه دادیم که این فرایند در وزارت 
امور اقتصاد و دارایی تکمیل شد و هر وقت تصویب 

یا ابالغ شود، ما وظیفه داریم اجرا کنیم.

عرضه اوراق سلف نفتی

بین دو طرح به دلیل تشابه اسمی، سوءبرداشت هایی رخ داده است؛ طرحی که برای عرضه نفت به 
صورت پیش فروش قطعی در نشست سران مطرح شده است و اگر قطعی شود، رئیس جمهوری اعالم 
می کنند و دیگری، فروش اوراق مالی نفت که برای تامین منابع طرح هایی از جمله طرح نگهداشت و 
افزایش تولید نفت استفاده می شود که با توجه به شبهات پیش آمده، قرار شد ابهام ها در نشست هایی 

بررسی و رفع شود.

هنوز طرحی به  دست ما نرسیده است و هر گاه طرحی ارائه شود، 
بررسی می شود تا زمانی که طرحی نیست، نمی توانم روی فرضیات 

نظر بدهم.

این کار، کاری تجاری است؛ آن 
را تبدیل به رزم سیاسی نکنید. 
آمریکا  که  هم  محموله هایی 
نه پرچم  نه کشتی و  گرفته، 
است.  نبوده  ایران  به  متعلق 
محموله ها هم به صورت فوب 
فروخته شده بوده است. حاال 
اعالم  می خواهد  دلش  آمریکا 

پیروزی کند.



مشعل شماره 98۱ 

www.mashal.ir
گاز نشریه کارکنان صنعت نفت ایران

1415

تشریح برنامه های ذخیره سازی گاز در گفت و گو با مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران

ذخیره سازی 
تی  عملیا ز  گا
زیرزمینی است 
که در ابعاد بسیار بزرگ و با بهره گیری از 
فناوری های پیشرفته انجام می شود تا با ذخیره انرژی 
در زیرزمین بتوان از این گنجینه های امنیت بخش در مواقع مورد 
نیاز و هنگام اوج مصرف استفاده کرد. بدیهی است که سرمایه گذاری بر 
روی این موضوع و گسترش کانون های ذخیره گاز در گستره میهن برای 
کشور ما که بسیار به این انرژی توسعه بخش متکی است، یک ضرورت انکار 
ناپذیر است. مکانیزم کلی کار در صنعت ذخیره سازی به این صورت است که 
در طول فصول گرم، گاز به مخازن مورد نظر تزریق و در فصل سرد از آن 
برداشت می شود. کار در صنعت ذخیره سازی به معنای مواجهه با پیچیدگی های 
فناورانه و چالش های مهندسی ، دانشی و به کارگیری تجهیزات خاص است که 
با توجه به عدم قطعیت های فراوان و غیرقابل پیش بینی بودن رفتار مخزن، یکی 
از ماموریت های حساس شرکت ملی گاز محسوب می شود. کارکنان شاغل در 
تاسیسات ذخیره سازی گاز طبیعی با فشاری بسیار باالتر از فشار خطوط لوله سر و 
کار دارند که این مهم ضرورت رعایت موازین ایمنی و مجهز شدن به دانش روز دنیا 
در این عرصه را دوچندان می کند.حسن منتظر تربتی معاون وزیر نفت و مدیرعامل 
شرکت ملی گاز ایران، معتقد است که ذخیره سازی گاز طبیعی به واسطه ایجاد مزیت های 
اقتصادی، ایمن بودن و دسترسی آسان یک امتیاز استراتژیک برای کشور ایجاد می کند 
و دستیابی به این مهم برای کشور ما که تامین بنیادی ترین نیازهای مردم به این انرژی پاک 
و ارزان وابسته است، یک الزام به شمار می آید. در ادامه گفتگوی مشعل با مدیرعامل شرکت 

ملی گاز ایران را می خوانید.
***

  در ابتدا از ضرورت های ذخیره سازی گاز و ویژگی های این صنعت راهبردی بیشتر بگویید ؟
اغلب مخازن هیدروکربوری ایران در نیمه جنوبی کشور واقع شده اند که دارای اقلیم 
گرمسیری است. در حالی که کانون های بزرگ جمعیتی کشور در شمال و شمال شرق، در 
مناطق سردسیر و به دوراز منابع تولید واقع شده اند لذا ما برای تامین پایدار انرژی در این 
نواحی باید پشتوانه ای قوی ایجاد کنیم که برای مردم و صنایع اطمینان بخش و آرامش آفرین 
باشد.وقایع عبرت آموز زمستان 8۶ در شمال کشور به روشنی به ما آموخت که ما نباید به 
منابع عظیم گازی که در جنوب کشور قرار دارند دل خوش کنیم بلکه برای پایدارسازی 
امنیت انرژی در اقصی نقاط کشور، از راهکارهایی مطمئن استفاده کنیم که در مواقع 
بروز مشکل، تضمین کننده امنیت انرژی باشند. در این میان ذخیره سازی گاز طبیعی 
عالوه بر برتری اقتصادی در قیاس با احداث خطوط لوله، راهی قابل اتکا است که 

آسودگی خاطر را در فصل سرد برای مردم به ارمغان می آورد.ذخیره کردن گاز 
در مخازن زیرزمینی برای اطمینان از تامین انرژی در زمان اوج مصرف 

یکی از مزیت های اصلی صنعت ذخیره سازی است. در زمستان ها که 
مصارف )خانگی( چند برابر می شود، نیازمند منابعی مازاد بر 
نیازهای  پاسخگوی  بتوانیم  تا  هستیم  موجود  ذخایر 
مصرف کنندگان در زمان اوج مصرف باشیم. ضمن آنکه اگر 
خطوط لوله بر اثر حوادث غیرمترقبه و بالیای طبیعی 

همچون سیل یا زلزله دچار آسیب شود نمی توان تامین 
گاز شهرها و کالنشهرها را تا برطرف شدن 

اساسی مشکل متوقف کرد. میادین 
حوالی  در  که  ذخیره سازی 
احداث  بزرگ  شهرهای 

ر  د ند  می شو

قع  موا
بحران به کمک 
می آیند و ما با برداشت از 
این مخازن می توانیم گاز شهرها را در 
بازه کوتاه مدت و تا زمان برطرف شدن قطعی 

مشکل تامین کنیم.

   به شمال شرق اشاره داشتید ، با توجه به حساسیت های موجود در این 
منطقه و قطع گاز وارداتی چه برنامه هایی در دست اجرا دارید؟

یکی از برنامه های جبران کمبود گاز در شمال شرق کشور، طرح توسعه ذخیره سازی در 
میدان شوریجه است. پس از اتمام موفقیت آمیز فاز اول ذخیره سازی شوریجه، فاز دوم و 
توسعه میدان ذخیره سازی شوریجه در دستور کار قرار گرفت. برخالف فاز اول که به روش 
EPC   انجام شد، در فاز دوم به روش BOT)ساخت، بهره برداری و انتقال( اجرا خواهد شد. 
ضمن آنکه حفاری اولین چاه ارزیابی در میدان گازی قزل تپه در 20 کیلومتری شمال غرب 
گنبد کاووس آغاز شده است که امیدواریم گامی بلند در مسیر حفظ و تحکیم پایداری گاز 
ساکنان خوب این دیار باشد. در اهمیت توسعه میادین ذخیره سازی این مناطق همین بس 
که پیاده سازی این پروژه ها، شرکت گاز را از اجرای خطوط لوله جدید، بی نیاز و عدم نیاز به 

واردات گاز را بیش از پیش تقویت می کند.

   برای دیگر نواحی کشور چه تدابیری اندیشیده شده است؟
در غرب کشور مطالعات بر روی میادین بانکول و باباقیر با حفر یک حلقه چاه طبیعی آغاز 
می شود. جالب است بدانید که ارزیابی های اولیه عملیات حفاری اکتشافی روی میادین 
بانکول در سال ۵۱ و با هدف برآورد ذخایر نفتی آغاز شد که پس از حفر یک حلقه چاه در 
میدان بانکول و دو حلقه چاه در میدان باباقیر به علت گازی بودن مخازن، چاه ها متروکه 
اعالم شد.مطالعات پیش امکان سنجی ذخیره سازی گاز طبیعی در این میادین سال 9۶ انجام 
شد. بر اساس نتایج حاصل از این ارزیابی مقرر شد به منظور بررسی امکان ذخیره سازی گاز 
در میدان بانکول، یک حلقه چاه ارزیابی حفر شود و همچنین یک حلقه چاه ارزیابی برای 
بررسی امکان برداشت گاز و میعانات گازی در میدان باباقیر)به علت ترش بودن مخزن( حفر 
شود.عملیات امکان سنجی ذخیره سازی گاز و ارایه طرح توسعه میدان بانکول از ابتدای سال 
98 در دستور کار قرار گرفته و تا اوایل سال ۱۴02 پایان می یابد. عملیات امکان سنجی و 
تدوین طرح توسعه میدان باباقیر هم با تالش دست اندرکاران در همین تاریخ به اتمام 

می رسد.

  آیا برای ذخیره سازی گاز از ساختارهای نمکی نیز استفاده می شود؟
ساختار نمکی نصرآباد کاشان در حد فاصل ۵0 کیلومتری قم - کاشان واقع شده است. با 
توجه به اقدامات اکتشافی در این گنبد نمکی، ساختارهایی یافت شد که قابلیت توسعه 
داشت. در مرحله بعد، حفاری یک حلقه چاه و سپس مغزه گیری از نمک در ساختار نمکی 
نصرآباد کاشان انجام شد که با تحلیل مشخصات شیمیایی، ژئومکانیکی و درجه خلوص 
نمک، می توانیم قابلیت ساختار برای ذخیره سازی گاز طبیعی را ارزیابی کنیم. نتایج این 
مطالعات به زودی اعالم می شود امیدوارم ساختار نمکی نصرآباد کاشان بتواند سهم قابل 

توجهی در آینده ذخیره سازی کشور داشته باشد.

    آیا تکنولوژی الزم برای اجرای موفق این پروژه ها را در اختیار دارید؟
همانطور که می دانید گزینه های ما برای ذخیره سازی گاز در زیر زمین شما مخازن 
هیدروکربوری، سفره های آب زیرزمینی و گنبدهای نمکی است. هم اکنون در داخل کشور 
از توان فناورانه قوی در فعالیت های اجرایی چاه ها و ذخیره سازی در مخازن هیدروکربوری 

برخورداریم اما در موضوع تجهیزات و ذخیره سازی در سفره های آب و گنبدهای 
نمکی نیاز به افزایش دانش و تکنولوژی داریم که در همین زمینه 

پیمانکاران را ملزم به استفاده از شرکای خارجی صاحب 
تکنولوژی کرده ایم.

 از اعماق زمین



محمدرحیم رحیمی، مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان، جمعیت کل بهره مند از 
گاز این استان را بیش از ۱ میلیون و 830 نفر عنوان می کند و می گوید: ضریب نفوذ 
گاز در جمعیت کل استان 98 درصد است که از این میزان، سهم جمعیت 
روستایی، 9۶ درصد و جمعیت تحت پوشش شهری ۱00 درصد است. ضمن 
آنکه در سال 98 گازرسانی به 22 روستا و 233 واحد صنعتی با موفقیت به 
انجام رسید. وی با بیان اینکه تمامی شهرهای استان از نعمت گاز طبیعی 
برخوردارند، ادامه می دهد:  پیش بینی می شود تعداد ۱8روستا در سال 
جاری متصل به شبکه گازرسانی شوند و مابقی روستاها نیز باتوجه 
به بررسی و مطالعه در برنامه گازرسانی قرار دارند. در حال حاضر 
از 97۶ روستای استان تعداد 880 روستا گازدار و تعداد 22 

روستا نیز در دست اجراست.
او درباره افزایش میزان گاز مصرفی در سال 98 نسبت 
به سال قبل می گوید: حجم مصرف گاز طبیعی در 
استان گلستان در سالی که گذشت در بخش های 
مختلف، معادل 3 میلیارد و ۴۶ میلیون متر 
مکعب بوده است که در مقایسه با مصرف 
سال 97 که معادل 2 میلیارد و 9۶۴ 
میلیون و 800 هزار متر 

مکعب 
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بوده به میزان 8۱ میلیون و 200 هزار متر مکعب افزایش 
یافته است.

برنامه ریزی برای ارتقای شغلی کارکنان
 رحیمی درباره اقدامات انجام شده در حوزه افزایش رضایت 
منابع انسانی اظهار داشت:  با توجه به نظرسنجی انجام شده 
در سطح شرکت ملی گاز ایران و ارسال موارد مرتبط با 
شرکت گاز استان گلستان، موضوع طی چندین جلسه 
تخصصی بررسی و آسیب شناسی شد. سپس پیشنهاداتی 
برای افزایش سطح رضایت کارکنان در موارد مختلف ارائه 
و مقرر شد با هماهنگی واحد پژوهش نسبت به تعریف 
پروژه ای تحت عنوان »تحلیل نظرسنجی و ارائه برنامه های 
اجرایی جهت ارتقاء رضایت شغلی کارکنان این شرکت« 

پس از صدور مجوزهای مربوطه اقدام شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان درباره اقدامات این 
شرکت در زمینه مسؤولیت اجتماعی افزود: شرکت گاز 
استان گلستان در سال گذشته به منظور تقویت روحیه 
همدلی، نشاط، مسؤولیت پذیری و ایجاد انگیزه بین 
مشترکین و کارکنان زحمتکش و دلسوز، نقشه راهی 
ترسیم کرده و در سایه عنایت حق تعالی 
دستاوردهای مهمی در این 
زمینه به دست آورده است 
موارد  این  جمله  از  که 
می توان به مقاوم سازی و تقویت 
شبکه های گاز جهت باالبردن ظرفیت پایداری 
جریان گاز درسطح استان، همکاری با کمیته امداد در 
طرح محسنین )سرپرستی از کودکان یتیم( و جمع آوری 
هدایا برای خانواده های بی بضاعت، همکاری با ستاد دیه 
استان در راستای آزاد سازی زندانیان مالی جرائم غیرعمد، 
همکاری با ستاد اقامه نماز استان در راستای ترویج فریضه 
الهی نماز و دریافت لوح تقدیر، همکاری با مرکز انتقال خون 
استان و اهداء خون به نیازمندان، تهیه و توزیع دماسنج های 
دیجیتالی بر روی شاسی های منقش به تصاویر و شعارهای 
فرهنگ سازی در بین مساجد و اماکن مذهبی استان، عقد 
تفاهم نامه با سازمان آموزش و پرورش در راستای 
فرهنگ سازی مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی در مدارس 
و تفاهم نامه با صدا و سیمای مرکز گلستان در راستای 
فرهنگ سازی مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی اشاره کرد.  
به گفته وی اجرای برنامه های شاد و موزیکال برای 
دانش آموزان در مدارس به منظور فرهنگ سازی، ساخت 
موشن گرافیک با موضوع فرهنگ سازی و انتشار آن در 
فضای مجازی، تجهیز دو سالن در سازمان فنی و 
حرفه ای و آموزش کارجویان، اهدای لباس ورزشی با 
لوگوی ۱9۴ به تیم های ورزشی پایه در استان، 
برگزاری برنامه های گلگشت و کوهنوردی کارکنان 
به ارتفاعات و مناطق دیدنی استان و استان های 
همجوار، برگزاری اردوی فرهنگی تفریحی با 
حضور کارکنان و خانواده های ایشان، نظارت بر 
صرفه جویی در انرژی اماکن و تاسیسات 
شرکت با اصالح الگوی مصرف واستفاده از 
شیوه های نوین در راستای کاهش استفاده 
از تجهیزات مصرفی نیز از دیگر فعالیت ها 
در زمینه مسؤولیت های اجتماعی بوده 

است. 

انجام معاینات دوره ای 
کارکنان 

 مدیرعامل شرکت گاز استان 
گلستان با بیان اینکه معاینات 

دوره ای برای همه کارکنان به منظور حفظ سالمت آنان انجام 
شده است، افزود: شرکت در مسابقات ورزشی ادارات سطح 
استان در مناسبت های مختلف ، عقد قرارداد با حوزه هنری 
سازمان تبلیغات جهت استفاده از بلیط نیم بهای سینما برای 
کلیه کارکنان در همه ایام هفته، استفاده همکاران و خانواده  
از مزایای تخفیف ویژه رستوران ها ، برنامه ریزی و آموزش 
رشته های ورزشی)فوتسال، والیبال، شنا و...( جهت پر کردن 
اوقات فراغت همکاران و خانواده آنها از دیگر دستاوردهای 
اجتماعی این شرکت بوده است.  رحیمی تفکیک زباله ها در 
محیط کار، تشویق همه کارکنان به مطالعه گروهی با توزیع 
از دیگر مصادیق  انگیزشی و مدیریتی را  کتاب های 
دستاوردهای اجتماعی شرکت بیان کرد و گفت : رسیدگی به 
مشکالت کارکنان در امور درمان و مسائل خانوادگی و دیدار 
با بازماندگان کارکنان متوفی در حوزه مددکاری، اجرای 
طرح های مختلف معیشتی جهت کارکنان قرارداد مدت 
موقت و پیمانکاری، استقرار سیستم بهداشت، ایمنی و محیط 
زیست HSE MS و استقرار سیستم مدیریت محیط زیستی 
 ،۵000۱ ISO۱۴00۱ و استقرار سیستم مدیریت انرژی ISO
اندازه گیری تراز صوت زیست محیطی از ایستگاه های تقلیل 
فشار TBS و رفع عدم انطباق ها، اندازه گیری گازهای آالینده 
ناشی از احتراق هیترها در ایستگاه تقلیل فشار CGS و رفع 
عدم انطباق ها از جمله فعالیت های ارزشمند اجتماعی شرکت 

بوده است.

تشکیل کمیته مدیریت سبز در گاز گلستان
 مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان همچنین از تشکیل 
کمیته مدیریت سبز و پیگیری جهت مستند سازی و انجام 
الزامات آنها و کاهش مصارف آب، برق و گاز خبر داد و افزود : 
گازرسانی به روستاهای حاشیه جنگل با هدف کاهش تخریب 
این سرمایه خدادادی، کاهش مصرف سوخت های فسیلی و 
گازهای گلخانه ای ، گازرسانی به صنایع عمده و جزء، تفاهم نامه 
بین شرکت و بانک رسالت به منظور پرداخت در قالب وام به 
همکاران متقاضی ) رسمی – قراردادای و پیمانکاری ( با بهره 
دو درصد در سال جدید و گازرسانی به روستاهای مرزی که 
باعث جلوگیری از کوچ و در نهایت افزایش امنیت مرزها 
می شود، نیز از دیگر فعالیت هایی است که در زمره 

مسؤولیت های اجتماعی قرار می گیرد.

احداث  ریالی در  میلیارد   ۵ صرفه جویی 
ایستگاه های تقلیل فشار 

 رحیمی درباره فعالیت های گاز استان گلستان در زمینه 
خودکفایی ساخت اقالم و تجهیزات خاطرنشان کرد : باتوجه 
به قیمت باالی پیشنهاد دهندگان و افزایش نرخ ارز مورد نیاز 
جهت تهیه ایستگاه تقلیل فشار و اندازه گیری گاز 
که هزینه نسبتاً باالیی را به این شرکت تحمیل 
می کند، شرکت گاز استان گلستان جهت 
تامین آن ، تصمیم به ساخت ۱۱ مورد ایستگاه 
گرفت که در این رابطه با برنامه ریزی صورت 
گرفته و انتخاب پیمانکار و تهیه لوازم و 
ساخت  عماًل  نیاز،  مورد  قطعات 
ایستگاه ها طی قرارداد سه 
ماهه انجام شد که بالغ بر 
یال  ر رد  میلیا  ۵
بر  در  صرفه جویی 

داشته است.

مشعل شماره 98۱ 

  پیش بینی می شود 
تعداد 18روستا در سال 

جاری متصل به شبکه 
گازرسانی شوند و 

مابقی روستاها نيز 
باتوجه به بررسی و 
مطالعه در برنامه 

گازرسانی قرار دارند. در 
حال حاضر از 976 

روستای استان تعداد 
880 روستا گازدار و 

تعداد 22 روستا نيز در 
دست اجراست
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تامین پایدار گاز شمال شرق ایران با 
وجود قطع واردات گاز

گاز طبیعی به عنوان یکی از انرژی های مهم، نقش برجسته ای را در زندگانی 
مردم ، توسعه و گسترش چرخه اقتصادی و صنعتی در اقصی نقاط کشور 
عزیزمان ایفا می کند. پس از استخراج و استحصال گاز طبیعی و به دنبال 
آن سیاست گذاری های توسعه ای دولت، خوشبختانه روند توسعه شبکه ها 
و خطوط انتقال گاز در سرتاسر کشور به نحو مطلوبی اجرا شده و در جریان 
است. استان گلستان در شمال شرقی ایران واقع شده که از شمال با کشور 
ترکمنستان،  از جنوب با استان سمنان ، از شرق با استان خراسان شمالی و 
از غرب با استان مازندران همجوار است. استان گلستان یکی از استان های 
نوبنیاد اما با پیشینه  تاریخی ایران است که طبیعت چشم نواز آن، مردمانی 
با زبان و فرهنگ گوناگون را در خود جای داده است. این استان تا سال 7۶ 
بخشی از استان مازندران بود و در همان سال با تصویب دولت به صورت 
استانی مستقل به مرکزیت شهرستان گرگان جدا شد. اقوام متعددی در 
استان گلستان زندگی می کنند که شامل ترکمن ها،  سیستانی ها، بلوچ ها، 
ترک ها، مازندرانی ها و قزاق ها می شود. شرکت گاز استان گلستان نیز از 
سال 78 به عنوان یکی از شرکت های گاز استانی وظیفه توزیع گاز در 
محدوده جغرافیایی استان را برعهده دارد و در حال حاضر تمامی 33 شهر 
و تعداد 880 روستا در این استان بهره مند از گاز هستند و در بخش 
گازرسانی به صنایع وحمل ونقل ) جایگاه های CNG( تعداد 2937 صنایع 
جز و عمده ، نظیر کارخانجات سیمان، نیروگاه برق علی آباد ، کارخانه فوالد 
گنبد و CNG در سطح استان بهره مند از گاز شده اند که با توجه به 
درخواست های متقاضیان و ظرفیت های ایجاد شده در سطح استان روند 

توسعه کماکان ادامه دارد. 

است
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  در ابتدا بفرمایید شرکت پاالیش نفت آبادان چه برنامه هایی برای امسال دارد؟
بنا به فرمایش رهبرمعظم انقالب، »تولید« ستون فقرات اقتصاد مقاومتی است. اقتصادی که 
متکی بر ظرفیت ها و توانمندی های داخلی است و عملیاتی شدن آن در کشور، ضمن به 
ارمغان آوردن رفاه و رفع مشکالت معیشتی مردم، باعث جلوگیری از خسارت آفرینی های 
دشمنان و ضربات آنها بر پیکره اقتصاد ملی می شود. تبیین شعار امسال توسط مقام معظم 
رهبری به نام جهش تولید که در واقع الزمه آن پشتکار، تالش مجدانه، روحیه جهادی و 
استفاده از توانمندی های داخلی و بومی در کار است و شرکت پاالیش نفت آبادان نیز از این 
قاعده مستثنی نبوده و در شرایط کنونی کشور با تمام توان در راستای عملی شدن این 
جهش گام برمی دارد و به پشتوانه نیروهای جهادی و تالشگر خود در سخت ترین شرایط 
اقلیمی در خط مقدم تولید کشور سر افرازانه در حال انجام ماموریت خود ) تولید و پاالیش( 

گام بر می دارد.
از برنامه ها و طرح های این واحد صنعتی در سال 99 می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  پروژه بازیابی گازهای ارسالی به مشعل فاز سوم
   بازیابی ۵ تن برساعت گازهای ارسالی به فلر و تزریق به سوخت پاالیشگاه و کاهش 

آالینده های محیط زیستی
  تعویض کاتالیست فرسوده در واحد تبدیل کاتالیستی

  رفع گلوگاه های عملیاتی و اصالح محدودیت های طراحی واحد ۱00 و افزایش ظرفیت 
واحد تا ظرفیت اسمی واحد )دستیابی به ظرفیت پاالیش نفت ۱80 هزار بشکه در روز(

  دستیابی به رکورد ۴۵0 هزار بشکه در روز پاالیش نفت خام در واحدهای تقطیر با 
اجرای طرح های اصالحی و بهبود شرایط عملیاتی

  افزایش خوراک پاالیشگاه آبادان با استفاده از ظرفیت های موجود در پاالیشگاه
  پروژه افزایش خوراک واحد تقطیر300، جهت افزایش ظرفیت پاالیش نفت خام 

پاالیشگاه آبادان
  پروژه احداث مخازن کروی جدید جهت افزایش ظرفیت ذخیره سازی محصوالت گازی 
پاالیشگاه شامل شش دستگاه مخزن کروی, خطوط ارتباطی، تلمبه خانه، ساختمان کنترل 
جدید و متمرکز جهت راهبری مخازن کروی موجود و جدید پاالیشگاه که از سال ۱398 در 
مرحله انجام است و بر اساس برنامه زمانی در پایان سال ۱399 به اتمام خواهد رسید و در 

سال ۱۴00 آماده راه اندازی خواهد شد.
  پروژه احداث کلید خانه های فرعی برق: این پروژه شامل طراحی، خرید، ساخت، حمل، 
بیمه حمل، عوارض و هزینه های گمرکی، بارگیری، تخلیه، نصب، راه اندازی تجهیزات پنج 
ایستگاه پست ۱۱ کیلوولت )ایستگاههای A,G,K,L,X( مربوط به شرکت پاالیش نفت 
آبادان به صورت EPC و بر اساس نقشه های تک خطی است که با توجه به فرسودگی 
کلیدخانه های موجود و قدیمی بودن کلیدهای موجود لزوم جایگزینی آنها جزء 
الزامات پاالیشگاه بوده است. پروژه فوق در سال ۱397 آغاز و بر اساس برنامه 

در سال ۱۴00 به بهره برداری خواهد رسید. 
  پروژه احداث کلید خانه اصلی برق پاالیشگاه که در سال ۱398 
مناقصه برگزار و پس از طی مراحل آن، پیمانکار انتخاب شد و در 
سال ۱399 آغاز خواهد شد. هدف از این پروژه توزیع برق 
پایدار و مطمئن جهت راهبری پاالیشگاه است. با توجه به 
برنامه زمانی در سال ۱۴0۱ به بهره برداری خواهد رسید.
   احداث دو دستگاه بویلر بازیافت جهت افزایش 
راندمان نیروگاه سوم و تولید بخار با استفاده از 
گازهای خروجی از مولدهای نیروگاه سوم که در 
مرحله انجام مناقصه و انتخاب پیمانکار جهت 
انجام پروژه میباشد در سال ۱399 پیمانکار 

انتخاب و شروع بکار خواهد کرد. 
   انجام خدمات مهندسی و طراحی 
پایه جهت احداث واحد بازیافت اسید 
سولفوریک با ظرفیت 300 تن در روز 
بازیافت اسید سولفوریک و تولید 
اسید سولفوریک 98 درصد جهت 
استفاده در واحد الکیالسیون به 
منظور تولید بنزین است. مناقصه 
فوق انجام و در مرحله انتخاب مشاور 
خدمات  انجام  خصوص  در 
پایه  طراحی  و  مهندسی 
است. مشاور انتخاب و در 
۱399 شروع  سال 
بکار خواهد کرد. 

   احداث پست ۱32 کیلو ولت و اتصال آن به شبکه سراسری پاالیشگاه جهت تامین 
برق مطمئن و در صورت نیاز انتقال برق به شبکه سراسری و یا دریافت برق از شبکه 
سراسری. پروژه فوق در مرحله اخذ مجوزهای الزم و انجام فرایند مناقصه است و در سال 

۱399 مناقصه برگزار خواهد شد.
   راه اندازی سیستم کنترل و مانیتورینگ جدید جهت میترینگ بندرصادراتی 
ماهشهرکه با توجه به قدیمی بودن سیستم کنترل و مانیتورینگ پایانه صادراتی بندر 
ماهشهر و مهم بودن صادرات واحد اتوماسیون صنعتی پروژه راه اندازی سیستم کنترل و 

مانیتورینگ اسکیدهای ۵و۶ این بندر را برعهده گرفته است.
  جایگزینی سیستم تعویض و تغییر سیستم کنترل هیتاچی نیروگاه شماره سه با 
سیستم های رایج و بروز، شایان ذکر است پاالیشگاه آبادان دارای هفت دستگاه مولد برق 
از نوع گازی مدل H2۵ شرکت هیتاچی ژاپن است. با توجه به اعمال تحریم های ناعادالنه 
آمریکا ، این شرکت از دادن خدمات و قطعات یدکی مولدها امتناع می ورزد. از طرف دیگر با 
توجه به خاص بودن سیستم کنترل و مانیتورینگ، تامین قطعات این سیستم از جمله 
رایانه های صنعتی استفاده شده، کارت های ورودی-خروجی و CPUهای سیستم کنترل 
و.... تقریبا غیرممکن شده است. با توجه به توضیحات داده شده مهندسی ابزار دقیق توجه 
به موافقت اولیه مدیریت، طی چند بار ماموریت به یکی از شرکت های دانش بنیان و متخصص 
در این خصوص نسبت به مطالعه کلیه داکیومنت ها و نقشه اجرایی اقدام کرد و شرح کار 

اولیه و پیشنهادات تعویض و تغییر سیستم کنترل هیتاچی توسط این امور انجام شد.

  آیا کرونا تأثیری بر تولید پاالیشگاه داشته است؟
شرکت پاالیش نفت آبادان به پشتیبانی نیروهای تالشگر و متخصص خود به صورت 
شبانه روزی و بدون وقفه در راستای تولید انرژی و سوخت در شرایط سخت آب و هوایی و 
همه گیری بیماری کرونا درحال تالش و تولید است تا آسایش و امنیت را برای مردم عزیز 
کشور ایران فراهم سازد. به همین جهت تمامی پروتکل های بهداشتی در راستای حفاظت 
از کارکنان، کنترل و عدم گسترش کرونا ویروس بر پایه دستورعمل های بهداشتی توسط 
کمیته راهبردی سالمت پاالیشگاه به تمامی واحدها ابالغ و پایش می شود که واحدهای 
مختلف ملزم به اجرای مصوبات این کمیته هستند. این واحد پاالیشی کشور همانند تمامی 
شرکت های پاالیشی بر اساس برنامه اعالمی از طرف مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید 
نسبت به افزایش یا کاهش )بسته به شرایط مصرف ( خوراک اقدام می کند و در این شرایط 
سخت همه گیری بیماری و وضعیت آب و هوایی تمامی واحدهای عملیاتی بدون مشکل در 

سرویس عملیاتی هستند و از نظر تولید هیچگونه مشکلی وجود ندارد.
    چه اقداماتی از سوی پاالیشگاه جهت مقابله با ویروس کرونا صورت گرفته است؟

شرکت پاالیش نفت آبادان در راستای پیشگیری و حفاظت از کارکنان و خانواده های آنها و 
مسؤولیت های اجتماعی، اقدامات پیشگیرانه ای جهت جلوگیری از شیوع و مقابله با ویروس 

کرونا انجام داده است که اهم این فعالیت ها و اقدامات به شرح زیر:
 تشکیل ۱0 جلسه کمیته راهبردی سالمت کارکنان پاالیشگاه با حضور مدیر عامل به 
عنوان رئیس کمیته و تمامی اعضای کمیته راهبردی سالمت با ۶۴ مصوبه که تمام مصوبات 
نیز اجرایی شده است . در دو جلسه نیز معاونت محترم بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت 

دانشکده علوم پزشکی آبادان حضور داشته اند. 
 تشکیل ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا و صدور اطالعیه جهت اطالع رسانی 
به همکاران و پیگیری موارد و مشکالت مربوطه از طریق این ستاد از دیگر اقدام های انجام 

شده می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف( آموزش و فرهنگ سازی 
1(  برگزاری همایش پیاده روی در تاریخ 98/۱۱/2۴ و ارائه آموزش راههای پیشگیری از ابتالء 
به بیماری های ویروسی حاد تنفسی جهت 300 نفر از خانواده های کارکنان قبل از اعالم موارد 

ابتالء در کشور.
2(  برگزاری دوره های آموزشی برای تماتمی کارکنان شاغل در رستوران ها، باشگاه های 
غذا خوری، آبدارخانه ها و کارگران نظافتچی و توجیه دستورعمل های ضدعفونی ابالغی 

اداره بهداشت کار پاالیشگاه 
3(  چاپ بیش از 3000 بروشور آموزشی در خصوص راه های پیشگیری از ابتالء به کرونا 

ویروس و توزیع آن در بین واحدها و خانواده های کارکنان
4(  تهیه دستورعمل در 2000 نسخه در خصوص نحوه نظافت و گندزدایی سطوح، ابزار 

کار و ضد عفونی دست و توزیع آن از طریق اتوماسیون و بین خانواده های کارکنان 
5(   تهیه و چاپ ۱0 بنر پیام های بهداشتی و نصب آنها در بیلبوردها و تابلوها در نقاط 

مختلف شهری و پاالیشگاه با همکاری دانشکده علوم پزشکی آبادان 
6(   آموزش چهره به چهره به نفرات آبدارچی و نظافتچی در محل انجام کار و 

نظارت بر فرایند ضد عفونی توسط کارشناسان بهداشت بصورت دوره ای
7(   تهیه، تدوین و ارسال موضوعات آموزشی مرتبط با پیشگیری از 

بیماری های حاد تنفسی و تاکید بر کرونا ویروس از طریق 
اتوماسیون اداری برای تمامی واحدها

سمیه راهپیما:  با وجود 
چرخه  کرونا  ویروس  آنکه 

اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار 
داده است اما برخی شرکت ها داخلی 

هستند که کمر همت بسته اند تا چرخه 
تولید از حرکت نایستد و بتوانند سر افراز 

همچون گذشته به ارائه خدمات بپردازند، 
یکی از آنها شرکت پاالیش نفت آبادان است 

که با وجود تحریم های ظالمانه و تاثیر کرونا 
توانسته تولید خود را ادامه دهد و بدون در 

نظر گرفتن شرایط موجود به تولید این 
کاالی گران بها بپردازد، برای جویا شدن از 

روند این کار با علیرضا امین، مدیرعامل 
شرکت پاالیش نفت آبادان به گفت و گو 

نشسته ایم که در ادامه می خوانید: 

پاالیش

دان
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ش نف
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ت پ
شرک
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 با م
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 گو
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در قدیمی ترین 
پاالیشگاه ایران



8(  اطالع رسانی به کارکنان در جهت آموزش و پیشگیری از بیماری ویروسی 
کرونا در فضای مجازی

9( اطالع رسانی به کارکنان و خانواده های آنان جهت ثبت اطالعات خود در 
سامانه سالمت به نشانی Salamat.gov.ir و حضور کارشناسان بهداشت در 

ادارات جهت پایش و پیگیری در خصوص ثبت وضعیت سالمت 
کارکنان در سامانه مذکور 

10( فرم مطابق با اطالعات سامانه طراحی و افرادی که 
دسترسی به اینترنت ندارند یا آشنایی به ثبت در 

سامانه ندارند، اطالعات آنها جمع آوری و 

توسط کارشناسان بهداشت پاالیشگاه در سامانه ثبت می شوند.
11(   براساس بررسی های انجام شده بیش از 3700 نفر از کارکنان و خانواده های 
آنها تا این تاریخ در این سامانه ثبت نام کرده و پیگیری ها جهت مشارکت 

بیشتر کارکنان ادامه دارد.

ب ( اقدامات بهداشتی 

1(  منطقه بندی پاالیشگاه و ادارات خارج از پاالیشگاه به 8 منطقه جهت انجام 
دقیق عملیات گند زدایی و ضد عفونی 

2( بازرسی منظم و مستمر روزانه کارشناسان بهداشت اچ اس ای از ادارات 
و اتاق کنترل واحدهای عملیاتی و درب های ورودی به پاالیشگاه و نظارت 

بر نظافت- بهداشت محیط و عملیات ضد عفونی
3(  خرید 20دستگاه سم پاش20 لیتری جهت ضد عفونی ادارات، اماکن و 

معابر 
4(  خرید ۱0 دستگاه سم پاش ۱0 لیتری جهت ضد عفونی ادارات 

5(  خرید ۱20 دستگاه سم پاش 2 لیتری جهت ضد عفونی داخل ادارات و 
واحد های عملیاتی 

6(  خرید 2 دستگاه سم پاش موتوری۱00 لیتری جهت ضد عفونی معابر 
عمومی شرکتی و مناطق مسکونی 

7(  تامین ۴ دستگاه خودرو و 2۵ نفر نیرو و فراگیری آموزش های الزم 
جهت انجام عملیات گندزدایی و ضدعفونی اتاق های کنترل ادارات، 
اماکن، معابر عمومی پاالیشگاه ها، کارگاه ها درب های ورود خروج 

پاالیشگاه و مناطق مسکونی شرکتی 
8(  تهیه و ابالغ دستورعمل به پیمانکاران جهت تامین اقالم 
بهداشتی و اقدامات جهت ضد عفونی محیط های اداری و 

کارگاهی تحت پوشش
9(  تهیه مواد گندزدا و ضد عفونی کننده سطوح بصورت مستمر 

از طریق پتروشیمی بندر امام 
10(  ضد عفونی کردن اتاق های کنترل عملیات دفاتر ادارات و 

اماکن عمومی و معابر عمومی بصورت روزانه
11(  استقرار مواد ضد عفونی کننده و نصب دستگاه سمپاش 

چشمی در درب های ورودی حراست 
12(  ضد عفونی کردن مدارس و اماکن آموزشی و سالن های 

اجتماعات 
13(  تأمین اقالم بهداشتی مورد نیاز نظیر )دستمال کاغذی، مایع 
صابون و شوینده ها و... ( و تحویل به واحد های عملیاتی و 

ادارات 
14(  گندزدایی تمامی وسایل حمل و نقل از جمله اتوبوس، 
مینی بوس، خودروهای سواری پاالیشگاه بصورت 

روزانه 
15(  انجام عملیات گند زدایی مناطق مسکونی کوی 
قدس، بهار، ولی عصر،کوی 700 واحدی )فلکه 
فرودگاه ( مناطق مسکونی بریم و بوارده بصورت 
مستمر توسط بسیج شرکت پاالیش نفت آبادان 
از تاریخ 98/۱2/۱0 تا کنون از ساعت 2۱ الی 2۴ 
توسط دستگاه های سم پاش پشتی و موتوری 

16(  تامین و توزیع بیش از ۱0000 جفت دستکش 
17(  تامین و توزیع ۵000 عدد پد آنتی باکتریال

18(  خرید 2000عدد ماسک های سوپاپ دار 
 .FFP2

19(  توزیع بیش از 7200 لیتر مواد ضد عفونی 
کننده دست 

20(  خرید و توزیع 220 لیتر محلول 

ضدعفونی سطوح 
21(  انجام تست PCR جهت افراد مشکوک به کرونا با همکاری طب صنعتی
22(  تب سنجی کارکنان روز کار و نوبت کار بصورت مستمر و درب های 
ورودی زمان حضور همکاران در محل کار و در اتاق های کنترل واحدهای 

عملیاتی 

ج( کاهش ساعت های کاری، تعطیلی و دور کاری کارکنان 

1(  شروع ساعت کاری کارکنان با 2 ساعت تأخیر )ساعت حضور 9 صبح( از 
تاریخ 98/۱2/۱۵ تا تاریخ 98/۱2/22 و بعد از بخشنامه فرمانداری تمامی 

ادارات ستادی و اداری تا اطالع ثانوی تعطیل شده اند.
2( اعطای مرخصی به مادران)در صورت نداشتن مرخصی در سال 98 از 

مرخصی سال 99 استفاده شود(
3(  شناسایی و پیگیری کارکنانی که دچار مشکالت تنفسی هستند، جهت 
معرفی به درمانگاه پاالیشگاه و در صورت صالحدید پزشک استعالجی یا 

عدم حضور در محل کار آنها توصیه و اجرایی شده است.
4(  کنسل شدن تمامی جلسات حضوری 

5(  کنسل شدن مأموریت های اداری به جز شرایط عملیاتی و اضطراری
6(  ممنوعیت ورود بازدید کننده از پاالیشگاه تا اطالع ثانوی 

7(  لغو فراخوان معاینات دوره ای کارکنان تا اطالع ثانوی
8(  تعطیلی نمازخانه های پاالیشگاه 

9(  تعطیلی سینماها، پارک ها و مراکز تفریحی 
10(  تعطیلی همایش ها، کالس های آموزشی، اماکن ورزشی، استخرها و 

باشگاه های غذا خوری و مسابقات ورزشی داخلی تا اطالع ثانوی
11(  خودداری از پذیرش مهمان در مهمانسراها تا اطالع ثانوی 

12(  جلوگیری از تخلیه و جابه جایی منازل کارکنان بازنشسته تا پایان 
فروردین ماه

13(  تعطیلی ادارات ستادی تا ۱۵ فروردین 99 فقط 20 درصد از کارکنان در 
محل کار تا اطالع ثانوی حضور داشته باشند.

14(  دور کاری کارکنان با توجه بخشنامه وزیر نفت در حال اجرا است و به 
مدیران و روسای محترم ادارات طی بخشنامه و دستورعملی جهت اجرا 

ابالغ شده است.
15(  استفاده از کارت ساعت زنی به جای ثبت اثر انگشت تا اطالع ثانوی

16(  تعطیلی رستوران و سالن های های غذا خوری پاالیشگاه و عدم سرو 
غذا در سالن غذا خوری و توزیع غذا در ظرف یکبار مصرف جهت کارکنان 

د (کمک های برون سازمانی در راستای مسؤولیت های اجتماعی)اقدامات 
مدیریتی(

1(  تامین مبلغ20 میلیارد ریال در راستای مسؤولیت های اجتماعی جهت 
خرید دستگاه های وینتیالتور )دستگاه تنفس مصنوعی( در اختیار 

دانشکده علوم پزشکی آبادان
2(  اهدای تعداد 7۵0 عدد ماسک فیلتر دار N9۵ و ۱20 عدد مایع ضدعفونی 
کننده دست نیم لیتری به بیمارستان آیت ا... طالقانی آبادان به عنوان بیماران 

بستری کرونایی
3(  اهدای ۴0 لیتر ماده ضدعفونی کننده دست ۱00 عدد دستکش و ۱۵ عدد 

محلول نیم لیتری دست به فرمانداری آبادان
4(  اهدای تعداد ۱00 عدد ماسک و 20 لیتر محلول ضدعفونی کننده به اداره 

راهنمایی و رانندگی
5( اهدای تعداد ۱00 عدد ماسک فیلتر دار N9۵ و ۴۵ عدد FFP2و ۱00عدد 

مایع ضدعفونی کننده دست نیم لیتری به مرکز بهداشت شهرستان آبادان
6(  اهدای تعداد 300 عدد ماسک فیلتر دار FFP2 به بیمارستان امام خمینی 

صنعت نفت
7( اهدای ۱00 لیتر مایع ضدعفونی کننده دست به فرمانداری آبادان 

8( تامین و تحویل دو دستگاه سم پاش موتوری و ۴ دستگاه سم پاش ۱0 
لیتری و 300 عدد ماسک N9۵ و 70 دست لباس ضد مواد شیمیایی و۴0 
لیتر مواد ضد عفونی کننده دست و روزانه ۴00 عد شیر پاکتی تک نفره و 
200 عدد دستکش جهت ناحیه مقاومت بسیج آبادان جهت ضد عفونی و 

گند زدایی ناحیه شهری آبادان
9(  تهیه و چاپ بنر پیام های بهداشتی و نصب آنها در بیلبوردها و تابلوها در 

نقاط مختلف شهری و پاالیشگاه 
10(  تحویل ۱000 عدد ماسک سه الیه پزشکی به آموزش و پرورش شهرستان 

آبادان جهت برگزاری امتحانات نهایی 

چه ایده های نوینی برای افزایش ظرفیت صورت گرفته وچگونه از 
توانمندی متخصصان داخلی در جهت پیشبرد اهداف پاالیشگاه استفاده 

می کنیم؟
با توجه به ساختار فرایند محور واحدهای مهندسی، بهره برداری و تعمیر و 
نگهداری پاالیشگاه و رعایت اصل بهبود مستمر و نظارت پیوسته در 
واحدهای عملیاتی استفاده از توانمندی های کارکنان در بهبود و اصالح 
واحدها و ارتقای عملکرد فعالیت های شرکت در قالب دو مسیر هم راستا 

انجام می شود:
مسیر اول؛ از طریق سیستم نظارت پیوسته و پایش عملکردها توسط ادارات 
مسئول و در قالب وظایف سازمانی و سیستم های تعیین شده که اصوال بر 
اساس بررسی ها و تحلیل شرایط توسط کارشناسان خبره انجام شده و نتیجه 
بررسی ها به عنوان یک خروجی به ادارات مسئول منعکس می شود، این 
رویه یک فعالیت سیستماتیک،گروهی و تیمی و با رعایت محدوده 
مسؤولیتی و اعمال صرفه و صالح، بهبود فرایند و رعایت ایمنی و جوانب 

زیست محیطی است. 
مسیر دوم که فرصت برابر برای همه افراد اعم از کارکنان رسمی، پیمانی و... 
در تمام سطوح سازمانی و با هر عنوان شغلی فراهم است استفاده از بستر 
نظام پیشنهادات و ارائه پیشنهادهای بهبود بوده و همه کارکنان فرصت برابر 
برای ارائه نظرات خواهند داشت. این مسیر با مشارکت کارکنان آغاز شده 
و با ورود پیشنهادات به چرخه سیستم نظام مشارکت و ارائه آن به 
کارشناسان و انجام بررسی و مطالعات و اظهار نظر ادامه یافته و نظرات مورد 
تایید پس از موافقت و رعایت مراحل طراحی و... تبدیل به کار یا فعالیت 
اجرایی می شود. در هر دو حالت برآیند این مسیرها استفاده حداکثری از 
دانش پیدا و پنهان همه کارشناسان صاحب ایده و طرح برای ارتقای 
فعالیت های شرکت است. که به برخی از آنها به شرح ذیل می توان اشاره 

کرد؛
   افزایش خوراک واحد تقطیر 300 که در سال 98 از فرایند غلظت شکن 
به فرایند تقطیر تغییر کاربری داده شده است. مطالعات امکان سنجی تغییر 
کاربری واحد غلظت شکن پاالیشگاه آبادان توسط اداره مهندسی پاالیش 
در سال ۱398 انجام و سپس نتایج این محاسبات در واحد تست ران شده 
و کارکرد واحد با خوراک ۱۵ هزار بشکه در روز تقطیر نفت خام در زمستان 
سال ۱398 انجام شد. در سال ۱399 با توجه به نامگذاری سال جهش تولید 
توسط مقام معظم رهبری، مطالعات افزایش ظرفیت این واحد در حال انجام، 
که خروجی این مطالعات افزودن تجهیزات جدید به این واحد است که نتیجه 
این پروژه تبدیل واحد تقطیر 300 از خوراک ۱۵هزار بشکه در روز تقطیر 
نفت خام به واحدی با خوراک تقریبی 30 هزار بشکه در روز خواهد بود. با 
این افزایش خوراک امکان پاالیش تقریبی۴70 هزار بشکه در روز نفت خام 
در پاالیشگاه آبادان میسر خواهد شد که این اقدام بیانگر جهشی بزرگ در 

صنعت پاالیش کشور خواهد بود.
   پروژه بازیابی گازهای ارسالی به مشعل؛ به منظور بازیابی گازهای ارسالی 
به فلر با نصب دو عدد کمپرسور در منطقه یک پاالیشی از سوختن مازاد 

گازهای ارسالی به مشعل جلوگیری به عمل خواهد آمد.
   با توجه به نامگذاری سال 99 به سال جهش تولید، پاالیشگاه آبادان 
قصد برداشتن گامی بزرگ در تولید گازهای فرایندی و بازیابی مقدار تقریبی 
۵ تن برساعت گازهای ارسالی به فلر و تزریق آن به سوخت پاالیشگاه یا 
فروش به - مشتری خریدار گاز تولیدی پاالیشگاه و کاهش آالینده های 

محیط زیستی را دارد.
   تعویض کاتالیست واحد تبدیل کاتالیستی به کاتالیست ارتقا یافته 

تولید داخل؛ با توجه به شرایط تحریم ظالمانه و نامگذاری امسال به سال 
جهش تولید، پاالیشگاه آبادان بار دیگر جهش بزرگی در جهت اعتماد به 
تولید داخلی انجام داده که استفاده از کاتالیست ارتقا یافته ساخت شرکت 
داخلی اکسیرنوین فرایند برای اولین بار در واحد تبدیل کاتالیستی 
پاالیشگاه آبادان برای سال 99 برنامه شده است که با این تعویض، محصول 

بنزین در این واحد کلیدی با کیفیت باال تولید خواهد شد.
  بررسی امکان جهش در راه اندازی واحدهای فاز 2؛ با توجه به نامگذاری 
امسال به سال جهش تولید، پاالیشگاه آبادان قصد جهش در راه اندازی 
واحدهای تقطیر و گازمایع طرح تثبت ظرفیت را دارد که در حال حاضر 

جلسات و مطالعات و امکان سنجی این طرح در حال انجام است.

  چه تعداد از نیرو های پاالیشگاه بومی و چه تعداد غیر بومی هستند؟
در مجموع 70۱7 نفر در پاالیشگاه آبادان مشغول به کار هستند. از این تعداد 
293۱ نفر کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و تعداد ۴08۶ نفر در قالب ارکان 

ثالث )پیمانکاری ( مشغول به فعالیت هستند.
در زمینه تعداد نیروهای بومی و غیر بومی شاغل در واحدهای پیمانکاری 
شرکت پاالیش نفت آبادان باید گفت، 33۴8 نفر بومی و 738 نفر بومی 

استان خوزستان در پاالیشگاه مشغول به کار هستند. 

  سخن آخر.
برای رفاه نیروهای رسمی، قراردادی و پیمانی تابع ضوابط و مقررات و دستور 
عمل های واصله از بررسی طرح ها، روش ها و هماهنگی مقررات اداری پاالیش 
و پخش است و در راستای رفاه این عزیزان و حسب مورد می توان از 
تسهیالتی نظیر ) کارت خدمات الکترونیک )نفت کارت(، کمک هزینه غذای 
نیمروز، هدیه والدت حضرت فاطمه )س( و گرامیداشت روز زن ، اجرای 
دوره های آموزشی، استفاده از تسهیالت ورزشی و باشگاهی، سفرهای 

زیارتی و سیاحتی به مشهد مقدس و محمود آباد( نام برد.
ضمن آنکه تدابیر اتخاذ شده در ارتباط با افزایش رفاه و ارتقای میزان سطح 

در آمد نیروهای پیمانکاری نیز به شرح زیر است:
با توجه به سیاست های وزارت نفت در رابطه با بهبود معیشت نیروهای 
زحمتکش در شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد و با هدف رعایت عدالت 
در پرداخت ها، اجرای ضوابط جدید برای نیروهای شاغل در واحد های 

مستمر غیر پروژه ای به شرح زیر در دستور کار قرار گرفت:  
 اقدام جهت پیاده سازی نظام طبقه بندی مشاغل کارکنان پیمانکاری آغاز 
شده و با اجرای آن بهبود مناسبی در درآمد آنان ایجاد خواهد شد، پاالیشگاه 
آبادان بعنوان پایلوت این طرح انتخاب و ظرف مدت کوتاهی )یکماه آینده 

( این سیستم پیاده سازی می شود.
  از دیگر اقدام های انجام شده عبارتند از:

    احصای مشاغل پیمانکاری برای فعالیت های مستمر
  احصای عناوین شغلی 
  تعیین گروه های شغلی

  تدوین شناسنامه شغلی و جدول مزدی
  فوق العاده ها و پرداخت ها متناسب با تنوع مشاغل

  اقدام جهت برقراری و ارائه خدمات بیمه تکمیلی درمان به افراد مشمول 
و نفرات تحت تکفل ایشان، بدین ترتیب که 20 درصد مبلغ سرانه حق بیمه 
کارگر و افراد تحت تکفلشان بر عهده وی و 80 درصد سرانه در صورت تحویل 
اسناد عقد قرار داد با شرکت بیمه دانا، توسط شرکت های پیمانکاری ذیربط 

از سوی شرکت پاالیش نفت آبادان پرداخت خواهد شد.
  تصویب و پرداخت حق الزحمه پاداش بهره وری به کارکنان قراردادهای 

پیمانکاری 
  پرداخت هزینه غذای نیمروزی نیروی انسانی شاغل تحت قرارداد 

  افتتاح حساب بانکی مشترک فی مابین نماینده کارفرما و نماینده 
پیمانکار در راستای اعمال کنترل های الزم در ارتباط با پرداخت به کارکنان 

پیمانکار و پرداخت های تکلیفی
  تنظیم و اجرای قراردادهای دارای برآورد نیروی انسانی بر اساس 

قراردادهای سهم و هزینه مدیریتی با هدف کنترل   
  پیگیری مصوبات و ابالغیه های اصالح نظام پرداخت کارکنان و کنترل 
پرداخت های انجام شده مطابق با قانون کار و رعایت عدالت در پرداخت 
جبران خدمات نیروهای پیمانکاری متناسب با شرایط کارگاه در قراردادهای 

پیمان سپاری به شیوه حجمی و مدیریتی توسط مدیریت منابع انسانی.
  رسیدگی و کنترل صحت واریز حق بیمه و اقالم پرداختی به بیمه 

شدگان از لحاظ شمول بیمه پردازی. 
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شرکت های  تمامی  همانند  آبادان  پاالیشگاه 
پاالیشی بر اساس برنامه اعالمی از طرف مدیریت هماهنگی 

و نظارت بر توليد نسبت به افزایش یا کاهش خوراک اقدام 
می کند و در شرایط سخت همه گيری بیماری کرونا و ...  تمامی 
واحدهای عملياتی بدون مشکل در سرویس عملياتی هستند 

و از نظر توليد هيچگونه مشکلی وجود ندارد
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مدیرعامل 
ملی  کت  شر
صنایع پتروشیمی در 
ابتدای این دیدار با بیان 
اینکه زمان اتفاق یک رویداد 
تا انتشار آن بسیار ناچیز شده 
سایت های  اهمیت  فزود:  ا است، 
تخصصی در چنین شرایطی بیش از پیش 
نمایان می شود. انتقال صحیح اعداد و ارقام 
بسیار مهم است و مدیران باید خبرهایی را اعالم 
کنند که اطالعات آن به صورت آماری قابل رصد و 

اندازه گیری باشد. 
او در عین حال گفت که باید روی پررنگ تر کردن تحلیل در 

جریان خبری تاکید داشت تا اثرگذاری موضوع ها افزایش یابد. 

3۴ طرح جدید افزون 
بر طرح های جهش دوم و 

سوم 
بهزاد محمدی با اشاره به تالش 
صنعت پتروشیمی در سال های گذشته 
برای تبدیل شدن به صنعت نخست کشور ، 
گفت: این صنعت با شیب مناسب و زاویه صحیح به 
سمت توسعه در حال حرکت است. طرح های توسعه 
صنعت پتروشیمی برای سال ۱۴۰۴ ریل گذاری شده است 
و طبق برنامه ریزی فعال هستند. برای ما طرح های ۱۴۰۴ ایده 
و آرزو نیست و همه این طرح ها در موعد زمانی مشخص شده محقق 
می شوند. وی بر توسعه هوشمندانه صنعت پتروشیمی ، همزمان با 
توسعه حجمی و متناسب با تحوالت  این صنعت در دنیا تأکید کرد و افزود: 
توسعه هوشمندانه صنعت پتروشیمی ایران شکل گرفته تا ضمن تحقق ظرفیت 
۱۰۰ میلیون تن برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۰، صنعتی پایدار و تاب آور در 
برابر آسیب ها داشته باشیم. وی با اشاره به اینکه ایران جایگاه نخست صنعت 
پتروشیمی را در منطقه پس از تحقق جهش سوم صنعت پتروشیمی در سال 
۱۴۰۴ براساس نقشه توسعه امروز عربستان، خواهد داشت، گفت: افزون بر طرح 
های جهش دوم و سوم صنعت پتروشیمی 3۴ طرح جدید با حجم سرمایه گذاری 
۱7 میلیارد دالر و با مجموع ظرفیت ۱9 میلیون تن تعریف شده است که امیدوارم 

بااجرای این طرح ها، جایگاه ایران ممتازتر شود.

۴ طرح عظیم خوراک ترکیبی در راه است
معاون وزیر نفت به رتبه نخست مجموع نفت و گاز ایران در جهان اشاره کرد و 
ادامه داد: توسعه صنعت پتروشیمی با این میزان خوراک یک الزام است که تمرکز 
بر اجرای طرح های پتروشیمی با خوراک ترکیبی و طرح های پیشران بخشی از 
مسیر توسعه پایدار صنعت پتروشمی است که در این صنعت تعریف شده اند. 
محمدی به عبور از تک محصول بودن مجتمع ها با اجرای طرح های پتروشیمی 
با خوراک ترکیبی اشاره کرد و گفت: ۴ طرح عظیم خوراک ترکیبی با مجموع 
سرمایه گذاری حدود ۱۱ میلیارد دالر تعریف شده است که ظرفیت صنعت 

پتروشیمی را ۱۱ میلیون تن افزایش خواهند داد.
وی با اشاره به اینکه کلنگ عملیات اجرایی پتروشیمی ارغوان به عنوان 

نخستین طرح خوراک ترکیبی در ۱7 مردادماه امسال به سرمایه گذاری صندوق 
بازنشستگی سازمان صداوسیما در عسلویه زده شد، تصریح کرد: ۲ طرح خوراک 
ترکیبی از سوی هلدینگ خلیج فارس در عسلویه و یک طرح نیز از سوی هلدینگ 

نفت و گاز پارسیان در سیراف اجرا خواهد شد.

طرح های پیشران 
محمدی طرح های پیشران را شاه کلید توسعه صنعت پتروشیمی به منظور 
تأمین نیاز داخل به محصوالت پتروشیمی دانست و گفت: ۲85 محصول 
پتروشیمی با مجموع حجم ۱/3 میلیون تن مورد نیاز کشور است که وارد می شود 
که با اجرای طرح های پیشران نیمی از این محصوالت که مصرف باالتری دارند 

در داخل تأمین خواهند شد.
معاون وزیر نفت، خرید و فروش را از اصول تجارت آزاد  عنوان کرد و ادامه داد: 
این عقیده که باید همه محصوالت در داخل کشور تولید شود، صحیح نیست؛ به 
عنوان مثال احداث مجتمع و تولید محصولی که ساالنه هزار تن در کشور مصرف 
می شود، منطقی نیست. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه 
طرح های پیشران در چهار شاخه متانول، پروپیلن، اتیلن و بنزن تعریف شده اند، 
افزود: ۲۰ طرح هوشمند در بخش طرح های پیشران براساس دسته بندی 
محصوالت وارداتی به منظور تأمین نیاز داخل در نظر گرفته شده است که هفته 
آینده به دولت ارائه می شود. این طرح ها رونق صنایع پایین دستی و افزایش 

اشتغالزایی را به دنبال دارد.

توسعه صنایع پایین دست باتولید پروپیلن 
وی پروپیلن را خاویار صنعت پتروشیمی و بسیار حائز اهمیت دانست و اظهار 
کرد: در طرح جامع افزایش پروپیلن از مسیر متانول، سه طرح در عسلویه با عنوان 
طرح پارک پروپیلن عسلویه، سه طرح در امیرآباد شمال کشور، یک طرح در 
منطقه انزلی و یک طرح هم در اسالم آباد تعریف شده است که ظرفیت تولید 
حدود یک میلیون تنی کنونی پروپیلن را به ساالنه ۴ میلیون تن خواهند رساند.
محمدی حجم سرمایه گذاری و تناژ تولیدی در طرح های پایین دست زنجیره 
پروپیلن را کم اما محصول تولید را بسیار کیفی تر عنوان کرد و گفت: افزایش 
تولید پروپیلن توسعه قابل توجه صنایع پایین دست این زنجیره را در پی خواهد 

داشت.
معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه در یک ماه گذشته سرمایه گذاران جدی 
برای سرمایه گذاری در این طرح ها ابراز عالقه کرده اند، تصریح کرد: مشوق هایی 
در قیمت خوراک، بحث های مالیاتی و ارائه دانش فنی برای سرمایه گذاران 

طرح های پیشران در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی خوراک، دانش فنی، سرمایه و بازار 
را چهار رکن توسعه دانست و ادامه داد: در شرایط تحریم که نگاه ها از فروش 
نفت به سمت صنعت پتروشیمی تغییر کرده است باید بازار را به سمتی هدایت 

کنیم که با تنوع محصوالت تولیدی تنوع در مشتریان نیز ایجاد شود.

  طرح های مانده از دولت دهم را با طرح های نیمه کاره این دولت
 تاخت می زنم 

معاون وزیر نفت در مورد اعتقاد منتقدانی که ظرفیت سازی کنونی در صنعت 
پتروشیمی را حاصل تکمیل طرح های دولت های گذشته می دانند، تصریح کرد: 
من حاضرم طرح های پتروشیمی  با پیشرفت ۴۰ تا 5۰ درصدی که در دولت 
یازدهم شروع شده را با طرح هایی که با همین میزان پیشرفت از دولت دهم به 

این دولت رسید را تاخت بزنم؛ این نظر بسیار کوتاه فکرانه و عوام گرایانه است.
وی با اشاره به اینکه زمان اجرای یک طرح پتروشیمی ۴ تا 5 سال است و هم 
اکنون در سال هفتم دولت هستیم، ادامه داد: ممکن است برخی از طرح ها برای 
دولت های پیشین بوده و در این دولت به بهره برداری رسیده است؛ ما هم ارث 

بزرگی برای آیندگان می گذاریم که این یک امر طبیعی است.
محمدی به طرح های پتروشیمی که در این دولت فعال شده اند اشاره کرد و 
یادآور شد: برای نمونه، عملیات طرح هگمتانه همدان سال 86 آغاز شد و تا سال 

گذشته با 9۰ درصد پیشرفت غیرفعال بود.
 اما با مذاکراتی که با مهندس زنگنه، وزیر نفت به منظور تأمین مالی طرح 
صورت گرفت، این طرح امسال با ۴۰ هزار تن پی وی سی مدیکال گرید که برای 

نخستین بار در ایران تولید می شود، افتتاح خواهد شد.
معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه فرآیند تعریف طرح های پتروشیمی باخوراک 
ترکیبی و طرح های پیشران مبتنی بر تفکر، تالش، مهندسی و محاسبات دقیق 
بازار است، افزود: این طرح ها به احتمال زیاد در این دولت کلنگ زنی و فعال 

می شوند اما روند تکمیل آن ها در دولت آتی ادامه خواهد داشت.
محمدی با اشاره به اینکه فضا در شرکت ملی صنایع پتروشیمی شفاف است، 
افزود: مجوزها براساس شیوه نامه ارائه می شود و محصوالت نیز که از سوی خود 
هلدینگ ها به فروش می رسد و مسئله ای برای ایجاد چالش و مطالبه یا مواخذه 

در آینده وجود ندارد.

موافق قرارداد مستقیم تولیدکننده و مصرف کنندگان عمده پتروشیمی 
هستیم

محمدی درباره پیشنهاد قرارداد مستقیم فروش بین تولید کننده گان و مصرف 
کنندگان عمده محصوالت پتروشیمی هم گفت: قبال هم موافقت خود را با این 
شیوه اعالم کرده ایم و قبول داریم که با نظارت و شیوه های درست این قراردادها 
می تواند کمک بزرگی به صنعت و مصرف کنندگان باشد و تعادل بازار را هم حفظ 
می کند. محمدی با بیان اینکه وظیفه ما توسعه ، تولید محصوالت راهبردی کشور 
است و توزیع آن دیگر در دست وزارت صمت است، افزود: همه اتفاقات تاثیرگذار 
در تعادل بازار هم در همین بخش توزیع می افتد که با تغییرات نرخ ارز میزان 
تقاضا هم افزایش می یابد و در ادامه کمبود محصول پیش می آید و پتروشیمی را 
متهم می کنند که نیاز بازار را تامین نکرده است. انبارهای ما خالی است و انبارهای 
آنها )مصرف کننده( پر شده است و به عبارتی اقالم مصرفی تبدیل به اقالم سرمایه 

ای شده است و الزم است که این شرایط اصالح شود. 

مشعل یک روز از هفته گذشته روز ما خبرنگاران بود و به عکس روال کل سال که خبرنگاران به سراغ مسئوالن می روند، آن روز برخی مسئوالن مهمان خبرنگاران و رسانه هایشان 
شدند و یکی از مهمانان ما بهزاد محمدی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به همراه تیم رسانه ای بود. او از مشعل، شانا و ایران پترولیوم و بخش های 
دیگر رسانه های نفت بازدید کرد و به گفت وگو با مدیران این بخش و تحریریه پرداخت. او در ابتدای صحبت های خود به اهمیت رسانه و به خصوص رسانه های نفت در آگاهی رسانی 

و شفاف سازی اشاره و تاکید کرد که این مجموعه رسانه ای مرکز ثقل و انتشار اخبار وزارت نفت است.

بازدید مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به مناسبت روز خبرنگار از نشریه مشعل و دیگر رسانه های اداره کل روابط عمومی وزارت نفت 

پتروشیمی

بهزاد محمدی :

ح های خوراک ترکیبی    طر
در راه است 



آمارهای متناقض، 
نفت  قیمت های جهانی 
خام را به سمت و سویی مختلف 
هدایت کرده، به طوری که 
گذشته  هفته  چند  در 
کاهشی  روند  شاهد 
ر  د ها  ستد و د ا د
کاالی  این  بازارهای 
راهبردی بوده ایم، با این 
حال برخی فعاالن بازار از 
احتمال در راه بودن یک اصالح قیمتی 

سخن می گویند.
رویترز در  جان کمپ، ستون نویس خبرگزاری 
یادداشت هفتگی خود درباره صندوق های پوشش ریسک در 
بخش معامالت بازارهای جهانی نفت خام نوشته است که نقل 
و انتقال ها در بازار بر دادوستدهای آتی نفت خام بی اثر بوده 
و این اوضاع در پی دریافت سیگنال های گوناگون و ترکیبی 

از صنایع و رسانه ها درباره بنیان های بازار پدیدار شده است.
قیمت در بازار فراورده های نفتی اقبال بیشتری در مقایسه 
با بازارهای آتی نفت خام داشته است، اما شرایط فراتر از 
این نمی رود. به نوعی، احتمال می رود بحث نوسان 
قیمت نفت، حداقل برخی معامله گران بازار نفت 
را نگران کرده باشد، اما هنگامی که از یکسو 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
و آژانس بین المللی انرژی در برآوردهای خود 
از تدوام کاهش روزانه 8 میلیون و ۱00 هزار 
بشکه تا 9 میلیون و ۱00 هزار بشکه  نفت خام در سال 2020 میالدی سخن می گویند 
و در طرف دیگر بعضی از داده های مثبت نشان از باال رفتن سطح تقاضا دارد، به 
راحتی می توان متوجه شد که نوسان های موجود در بازار نفت از کدام سمت است. 

با این وجود، از منظری دیگر، ممکن است معامله گران بازار نفت در 
انتظار یک اصالح قیمتی باشند و این موضوعی است که »ناتان 

 ) Capital.com( »بتچلور« از موسسه »کاپیتال دات کام
در تحلیل اخیر خود به آن اشاره دارد. وی در تحلیل های 
فنی اش آورده که ممکن است قیمت های جهانی نفت خام 
با اصالح قیمتی بزرگ پیش از آغاز یک دوره افزایشی 
دیگر همراه باشد. با این حال، از زاویه دیدی متفاوت، این 
احتمال وجود دارد که چنانچه افزایش قیمت نفت محقق 
نشود که همیشه هم حکم یک احتمال را دارد، در پی 
ارزان فروشی معامله گران ناامید، قیمت ها دوباره کاهش 
 یابد. قیمت ها در معامالت روز سه شنبه )28 مردادماه( 
بازارهای جهانی نفت خام پس از آغاز هفته ای افزایشی، 
با افت روبه رو بود که این شرایط از انتشار گزارشی درباره 
برنامه چین برای خرید بیشتر نفت خام از ایاالت متحده 
آمریکا مطابق توافق تجاری سال گذشته میالدی پکن و 

واشینگتن، تاثیر پذیرفته است.
در روی دیگر سکه، اداره اطالعات انرژی آمریکا، زیر 
مجموعه وزارت انرژی ایاالت متحده، در تازه ترین گزارش 
خود درباره فعالیت های حفاری اعالم کرده است که 
شرکت های حفاری چند حلقه چاه جدید در حوضه های 
نفتی پرمین و باکن حفر کرده اند.این در حالی است که 
انتظاری برای شنیدن خبرهایی مبنی بر احیای حفاری 
در بخش تولید نفت شیل آمریکا وجود ندارد و این وضع 
در حالی رخ می دهد که هم اکنون پیش بینی های بدبینانه 
درباره تقاضا نفت خام فشاری کاهشی بر قیمت ها 
گذاشته است و از طرفی برآوردها درباره کاهش عرضه 
نفت شیل، قیمت نفت را تقویت می کند. تازه ترین گزارش 
با این حال و هوا از سوی »بانک آو آمریکا« منتشر شده 
و برآورد کرده است قیمت نفت خام شاخص برنت دریای 

شمال در نیمه نخست سال آینده میالدی به دنبال بهبود شرایط عرضه در بازار 
نفت به ۶0 دالر برای هر بشکه می رسد.

 تحلیلگران »بانک آو آمریکا« اعالم کردند که برای ماه ژوئن ما برآورد خود 
برای نفت خام برنت را پنج دالر افزایش دادیم و پیش بینی کردیم که قیمت نفت 
خام برنت در سال 2020 میالدی به میانگین ۴3 دالر برای هر بشکه و در سال 202۱ 
به رقم ۵0 دالر به ازای هر بشکه می رسد.اما اکنون آنها بر این باورند که بازارهای 
جهانی نفت خام در نیمه دوم سال جاری میالدی با کسری روزانه ۴ میلیون و 900 
هزار بشکه ای روبه رو می شود و این رقم در سال 202۱ میالدی به یک میلیون و 
700 هزار بشکه می رسد. برخی معترضند که هنوز برای سخن گفتن درباره کسری 
عرضه نفت خام در بازارهای جهانی در حالی که اعضای اوپک به ویژه عربستان 
سعودی از ماه ژوئیه سال جاری میالدی تولید خود را افزایش داده اند، بسیار زود 
است اما چنانچه تقاضا برای نفت خام با افزایشی قابل توجه روبه رو باشد، حداقل 
می تواند مازاد عرضه موجود را به سطوحی برساند که در پی آن 
شرایط باالتر رفتن قیمت های جهانی این کاالی راهبردی 
تقویت شود.هم اکنون، همه چشم ها به تولیدکنندگان عضو 
و غیرعضو اوپک موسوم به اوپک پالس دوخته شده 
است، نشست ماهانه کمیته وزارتی نظارت بر توافق 
کاهش عرضه اوپک پالس روز چهارشنبه )29 مردادماه( 
شرایط چگونگی ادامه توافق خود را بررسی کردند. 
اگرچه تغییر خاصی در این توافق رخ نمی دهد، اما چشم 
معامله گران بازار به تحوالت مربوط به این توافق دوخته 
می شود زیرا قرار بوده است آنها توافق کاهش تولید 
خود را تهسیل کنند و از رقم روزانه 9 میلیون و 700 هزار 
بشکه به 7 میلیون و 700 هزار بشکه در روز برسانند. 
بعید به نظر می رسد آن گونه که برخی پیش بینی 
می کنند فضای گفت وگوهای نشست کمیته نظارتی 
اوپک پالس تاثیر خاصی بر روند اصالح قیمتی داشته 
اما تغییر و تحول قابل مالحظه در سطح  باشد، 
ذخیره سازی های نفت خام ایاالت متحده براساس 
گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا که به طور معمول 
روزهای چهارشنبه هر هفته منتشر می شود می تواند بر 
روند اصالح قیمت های جهانی نفت خام اثرگذار باشد.
اداره اطالعات انرژی آمریکا در گزارش های سه هفته 
اخیر خود از کاهش قابل توجه سطح ذخیره سازی های 
نفت خام این کشور خبر داده به طوری که در مجموع از 

20 میلیون بشکه فراتر رفته است.

نویسنده: آیرینا اسالو
مترجم: امیر دشتی
منبع: اویل پرایس
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بازارهای جهانی نفت خام در 
نيمه دوم سال جاری ميالدی 

با کسری روزانه

 5 ميليون 
 بشکه ای روبه رو می شود

 اداره اطالعات انرژی 
آمریکا در گزارش های سه 
هفته اخير خود از کاهش 

قابل توجه سطح 
ذخيره سازی های نفت 

خام این کشور خبر داده 
به طوری که در مجموع از

20 ميليون بشکه
 فراتر رفته است
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برای نخستین باردرصنعت نفت، 
ساخت شیرهای 42اینچ دروازه ای 
ساز گارباسیال ترش دردستور 
کارشرکت های داخلی قرارگرفته 
وفرایند ساخت آن به منظوراستفاده 
درخط لوله انتقال نفت خام گوره- 
اجراست.  دست  در  جاسک 

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت دربازدید 
از روندساخت شیرهای دروازه ای)متروکاندوئیت(
طرح گوره-جاسک درمجموعه ماشین سازی اراک، 
گفت: دراین طرح ملی، 83عدد شیر »دروازه ای«، 
»کنترلی« و »قطع کننده اضطراری« به ارزش 
حدود 9 میلیون یورو استفاده می شود که همه 
تالش ها معطوف به تهیه این اقالم از داخل کشور 
است. تورج دهقانی همچنین با اشاره به تأکید وزیر 
نفت مبنی بر بومی سازی و افزایش توان تولید کاال 
در داخل کشور تصریح کرد: شرکت مهندسی و 
توسعه نفت به همه مشاوران وپیمانکاران خود، 
ممنوعیت خرید خارجی کاالهایی را که امکان 

ساخت آنها در داخل کشور وجود 
دارد وپیمانکاران داخلی توان 
تولید آن را دارند، ابالغ کرده 
است. وی گفت: برای نخستین 
باردرکشور، شیرهای 42 اینچ 
دروازه ای سازگار با سیال ترش 
)NACE( ازسوی شرکت های 
داخلی در حال تولید و ساخت شیرهای کنترلی و 
قطع اتوماتیک نیز به شرکت های داخلی واگذار 
شده است، در حالی که این شیرها پیش تر از خارج 
تأمین می شد. طرح خط لوله انتقال نفت خام 
گوره- جاسک، احداث خط لوله ای به طول تقریبی 
هزارکیلومتر شامل می شود که دربخش اجرا 
وساخت آن 6 گستره خط لوله، پنج تلمبه خانه، سه 
ایستگاه دریافت وارسال توپک وترمینال پایانی، 
10پست برق، 400 کیلومتر خطوط انتقال برق، 
سه گوی شناور،  همچنین خطوط لوله زیردریایی، 
حوضچه آرامش و20مخزن ذخیره سازی نفت خام 

تعریف شده است.

اجرای موفق پروژه انتقال سامانه 
کنترل مانیتورینگ توربین های 
هلندی اُپرا )OPRA( ازسوی 
همکاران واحد تولید انرژی، نوسازی 
و تعمیرات توربین منطقه خارک، 
حدود یک میلیارد ریال صرفه جویی 
اقتصادی به همراه داشت. بهزاد 

نبی پور، معاون واحد تولید انرژی منطقه خارک گفت: 
اجرای طرح مانیتورینگ توربین های هلندی اپرا 
باتوجه به راه اندازی آنها درنیروگاه جدیدوضرورت 
پایش مستمرآنها)کنترل پارامترهای مهم، مشاهده 
آالرم ها و...( آنها به منظورانجام اقدام های سریع جهت 
جلوگیری از وقفه در تولید، همچنین باتوجه به 
بعدمسافت بین محل استقراراپراتورها و توربین  ها، به 
عنوان ضرورتی مهم در دستور کار قرار گرفت. وی 
بااشاره به برآورد اولیه واستعالم ازچند شرکت مجری، 
همچنین اعالم هزینه های سرسام آوری ازسوی آنها 
تصریح کرد: ایده اجرای طرح مانیتورینگ توربین های 
هلندی با توجه به حضورنیروهای خالق و امکانات 

موجود درمنطقه خارک شکل گرفت 
وعملیات با توجه به موجود بودن 
PANEL، کابل شبکه و ادوات 
مورد نیاز، با کابل کشی حدود 300 
مترمربوط به POWER و شبکه 
برای دو دستگاه توربین اجرایی شد. 
به گفته وی پس ازنصب ادوات مورد 
نیاز و PANEL مربوط، اشکاالت موجود درسیستم 
باانجام تغییرات نرم افزاری مورد نیازاصالح، راه اندازی 
و آزمایش شد. نبی پوراظهارکرد: با انجام این پروژه 
امکان انجام همه عملیات مورد نیاز اپراتور شامل 
مانیتورینگ اطالعات، انجام تغییرات مربوط به 
بارگذاری )LOAD(، روشن وخاموش کردن 
الکتروپمپ ها به صورت دستی و... فراهم شده است. 
وی گفت: برای اجرای این طرح 400 نفر- ساعت 
درسطوح کارشناسی وکارشناسی ارشد، کارانجام وبا 
توجه به محدودیت منابع مالی در شرایط تحریمی 
کنونی، حدود یک میلیارد ریال صرفه جویی اقتصادی 

نیز ایجاد شده است.

قائم مقام طرح توسعه فاز 19 
پارس جنوبی از تکمیل بخش 
نخست دومین خط لوله صادرات 
میعانات گازی فازهای سایت 2 
 . د ا د خبر  بی  جنو س  ر پا
سیدحسین عظیمی بااشاره به 
برنامه صادرات میعانات گازی 

سایت 2 پارس جنوبی بااستفاده از دوسامانه گوی 
شناور)SPM( گفت: گوی شناورشماره یک به 
بهره برداری رسیده وباورودگوی شناوردوم به 
ایران، بنابرشرح قرارداد بخش فراساحل طرح 
توسعه فاز19پارس جنوبی، نصب گوی مزبور و 
احداث خط لوله نیزدر دست اجراست. وی 
ظرفیت بارگیری میعانات گازی باگوی شناور دوم 
را هفت هزار متر مکعب درساعت عنوان واظهار 
کرد: این سامانه در موقعیت جنوب اسکله آسیای 
آرام نصب می شود. قائم مقام فاز 19 پارس جنوبی 
درباره مشخصات و محل احداث خط لوله دومین 
گوی شناوربارگیری میعانات گازی فازهای پارس 

2 گفت: خط لوله 36اینچ مربوط به 
این سامانه به طول 7.6 کیلومتر، از 
میترینگ مشترک سایت 2 واقع در 
ضلع جنوب غربی پاالیشگاه فاز 
12آغاز و پس از تقاطع با خطوط 
لوله فاز 14 به SPM دوم متصل 
می شود. عظیمی با بیان این که 
دراین پروژه از روش جدیدی برای کشش خط 
لوله دریا ازساحل )Shore Pulling( استفاده 
خواهد شد، گفت: در این روش لوله گذاری در 
دومرحله انجام می شود. به گفته وی، مرحله 
نخست، جوشکاری و لوله گذاری 1300مترخط 
لوله دربستر دریاست که توسط شناور »سی 
مستر« )متعلق به شرکت تأسیسات دریایی( انجام 
شد ومرحله دوم که همان ادامه لوله گذاری است، 
پس از کشیدن لوله ازساحل، انجام می شود. به 
 SPM گفته وی، مرحله دوم لوله گذاری دومین
بارگیری میعانات گازی فازهای سایت 2 پارس 

جنوبی، شهریورماه امسال تکمیل می شود.
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    سازمان بهداشت 
و درمان صنعت 
نفت  
کاهش 
مراجعان 
کرونایی به 
بیمارستان های 
نفت

مدیرعامل سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت با اشاره به سفید شدن وضع خوزستان 
وکاهش مراجعان بیماران کرونایی به بیمارستان نفت تهران، گفت: این به معنای مهار 
وکنترل بیماری نیست؛رعایت شیوه نامه های بهداشتی الزامی است وهمچنان بایدبر رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و شستن چندباره دست ها توجه کردحبیب اهلل 
سمیع افزود: خوشبختانه روند شیوع ویروس کرونا درخوزستان کاهش یافته است واین 
استان دروضع سفید قرار دارد؛ هرچند استان تهران همچنان در وضعیت قرمز وهشدار به 
 سر می  برد، اما روند مراجعان بیماران کرونایی به بیمارستان نفت نسبت به هفته  های اخیر 
کاهش داشته است. وی افزود: هم اکنون 30 بیمار کرونایی دربیمارستان نفت تهران 
بستری هستند که این میزان ابتال نسبت به هفته های گذشته بالغ بر20 تا 30 درصد 
کاهش نشان می دهد.  سمیع تصریح کرد: روند کاهشی مراجعان بیماران کرونایی به 
بیمارستان نفت تهران نشان دهنده رعایت الزامات بهداشتی از سوی مردم بوده است که 
اگرمالحظات و برنامه های بهداشتی به شیوه ای اصولی ادامه یابد، می توان به مهار کامل و 

کنترل این بیماری در کشور امیدوار بود. مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، 
همچنین ایجاد انگیزه الزم برای کادرپزشکی، پیراپزشکی و پرستاری به منظور ادامه 
فعالیت ها و ارائه خدمات درمانی به کارکنان را از اولویت های کنونی این سازمان برشمرد 
واظهار کرد: وظیفه داریم شرایط سخت حاکم بر بیمارستان ها را تاحدودی برطرف کنیم.  
مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت گفت: کار کردن به مدت طوالنی با 
لباس های ایزوله سخت و آزاردهنده است؛ مضاف بر آن که با وجود این نوع پوشش، 
تضمینی برای درامان ماندن از ابتال به این ویروس وجود نخواهد داشت.  وی تاکیدکرد: 
دراین شرایط بحرانی تنها کاری که می توان برای این قشر از جامعه انجام داد این است که 
با ارائه برخی تسهیالت انگیزه الزم را ایجاد کرد و از مدیران ارشد وزارت نفت انتظار حمایت 
بیشتر داریم. سمیع با اشاره به این که در آستانه روز پزشک و هفته دولت قرار داریم، اظهار 
کرد: امیدوارم با مساعدت های مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بتوان تا حدودی از 
فعالیت های این عزیزان قدردانی کرد. سمیع با اشاره به احتمال شیوع گسترده تر کرونا 

درماه های آتی تاکید کرد: باید تمهیدات ویژه ای برای فضای فیزیکی، تجهیزات پزشکی، 
سرمایه  ای ومصرفی مهیا شود و کمترین لطمه و آسیب متوجه نیروی انسانی باشد.

 اثربخشی اقدام های نفت در مواجهه با کرونا
مدیرعامل سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت به اثربخشی اقدام های پیشگیرانه صنعت 
نفت برای مقابله باویروس کرونااشاره وتصریح کرد: با وجود شیوع گسترده بیماری کرونا 
درکشور، توقیفی در فعالیت های تولید نفت وگاز درکشورایجاد نشد که نشان می دهد 
اقدام های پیشگیرانه صنعت نفت برای مقابله با بحران ویروس کرونا موفق عمل کرده 

است.
 تامین دارو به میزان مطلوب و خرید دستگاه های ونتیالتور

سمیع با بیان این که وضع بیمارستان های تحت پوشش این سازمان در زمینه تهیه 
دارومطلوب است، عنوان کرد: داروی رمدسیویر و فاویپیراویر به میزان مناسب تهیه شده 
است در نظر داریم تا دپوی مختصر دارویی نیز برای شرایط حاد و اضطراری که ممکن 

است درآینده شاهد آن باشیم، پیش بینی کنیم. وی همچنین از تجهیز همه بیمارستان های 
نفت به دستگاه ونتیالتور جدید درآینده  نزدیک خبر داد وافزود: ترک تشریفات خرید20 
دستگاه ونتیالتور تصویب شده و فرایند خرید آن در دست پیگیری است. به گفته سمیع 
محدودیت تهیه لوازم مصرفی به ویژه ماسک نیز از آن دست مسائلی است که باید برای 

رفع آن اقدام شود.
بازسازی و تجهیز مراکز درمانی

مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با اشاره به بازسازی و نوسازی بیمارستان 
جم گفت: طرح بازسازی و توسعه این بیمارستان از سوی پیمانکار مربوط در حال پیگیری 
است. وی افزود: حمایت های مالی شورای راهبردی پتروشیمی منطقه ماهشهر رقمی 
افزون بر30میلیارد تومان برای بیمارستان ماهشهر و حمایت های مالی شورای راهبردی 
پتروشیمی عسلویه معادل هفت میلیارد تومان بوده است که برای تجهیز بیمارستان های 

کنگان، جم و عسلویه در نظر گرفته شده اند.

   شرکت ملی نفت ایران    

افتتاح رسمی فاز نخست تأسیسات انتقال نفت میدان های 
غرب کارون

  مجتمع گاز پارس جنوبی
افزایش تولید اتان درفازهای 20 و 21 
مدیرپاالیشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی از افزایش تولید 
اتان فازهای 20و 21این مجتمع گازی خبر داد. هادی چابوک 
گفت: همسوبا نامگذاری سال جهش تولید، برنامه های الزم برای 
اجرایی شدن این شعاردردستور کار واحدهای مختلف پاالیشگاه 
قرارگرفته واین مهم درباره محصول راهبردی اتان و رسیدن به 
ظرفیت طراحی تولید آن درحال پیگیری است. وی افزود: با 
همکاری گروه های مختلف پاالیشگاه مهندسی، بهره برداری و 
تعمیرات، تولید اتان پاالیشگاه با انجام تعمیرات اساسی و 
دیگراقدام های اثربخش مانندتعمیرات اساسی توربواکسپندرهای 
هرچهار ردیف تصفیه گازی، رشد چشمگیر داشته است. مدیر 
پاالیشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی بابیان این که این کار 
برای نخستین بارانجام شده ونقش مهمی درتولید اتان پاالیشگاه 
هشتم داشته است، بهینه سازی شرایط فرایندی وتغییرسیکل 
احیای بسترهای خشک  کن ردیف های گازی را ازدیگر اقدام ها 

درجهت تولید اتان برشمرد.
چابوک اظهارکرد: با انتخاب پاالیشگاه هشتم از سوی مدیریت 
هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران به عنوان پایلوت 
برای تست حذف گاز دی اکسید کربن با هدف افزایش بازیافت 
اتان، تست مذکور با برگزاری نشست های مقدماتی وبررسی 
شرایط، همچنین تهیه دستور عمل های فرایندی، از26 تیرماه 

آغازشده وهم اکنون نیز ادامه دارد.
وی یادآورشد: با انجام این موارد، بدون نیاز به تغییر یا افزودن 
تجهیزات جدید وفقط بابهینه سازی شرایط فرایندی، افزایش 

محصول اتان محقق می شود.

صرفه جویی ارزی در تعمیرات توربین به مدد 
شرکت دانش بنیان

مدیر منطقه 2 عملیات انتقال گاز اقدام یک شرکت دانش بنیان 
برای مقابله با تحریم و جلوگیری از خروج ارز از کشور را تشریح 

کرد.
مجتبی گلستانه دربازدید ازفرایند تعمیرات 25هزارساعته 
دودستگاه توربین DU80 در یک شرکت دانش بنیان ایرانی، 
گفت: تالش عینی و عملی درشرکت های دانش بنیان، مصداق 

عینی تحقق جهش تولید است.
وی با بیان این که تعمیرات این نوع توربین ها به دلیل پیچیدگی 
بسیار باال و فناوری متفاوت با توربین های دیگر )دارای سه شافت 
با سه سرعت گردش متفاوت( پیش از این در خارج از کشور انجام 
می شد، افزود: در سال های اخیریک شرکت بزرگ ایرانی نیزاقدام 
به تعمیر این نوع توربین در زمینه تجهیزات دوار می کرد و امسال 
برای نخستین بار دو شرکت ایرانی دیگر عزم خود رابرای تعمیرات 

این توربین ها جزم کردند که یکی از آنها، دانش بنیان است.
مدیرمنطقه2 عملیات انتقال گازتصریح کرد: با این اقدام ضمن 
شکست تحریم وجلوگیری ازخروج ارز از کشور، زمینه رقابت 

عادالنه دربین شرکت های ایرانی فراهم شده است.
گلستانه اظهارکرد: نکته قابل توجه دراین فرایند تعمیراتی این 
است که شرکت های ایرانی افزون برتعمیرات، نسبت به ساخت 
قطعات اساسی مورد نیازجهت تعویض از جمله پره های توربین، 
کمپرسورهوا وبخش های داغ مانندالینرها و وین ها که فناوری 

بسیار پیچیده ای دارند، اقدام کرده اند.
وی با بیان این که حمایت شرکت های دانش بنیان از جمله 
مواردی است که به معرفی، اتصال و رشد آنها درعرصه های 
جهانی می انجامد، تاکید کرد: حمایت ازشرکت های دانش بینان 
و تقویت آنها موضوع مهمی است که باید به آن اهتمام بیشتری 

داشت.

فازنخست زنجیره انتقال نفت میدان های غرب 
کارون با ظرفیت انتقال روزانه 460 هزار بشکه نفت 
خام سنگین و 254 هزار بشکه نفت خام سبک به 
مبادی صادراتی به طور رسمی افتتاح شد. نقطه 
ابتدای مسیر انتقال دراین طرح، تلمبه خانه غرب 
کارون و نقطه میانی، تلمبه خانه امیدیه است که 
پایانه های بهرگان و جاسک هم در انتهای زنجیره 
انتقال قرار دارند. بیش از 90 درصد نیروی انسانی 
شاغل در تکمیل این طرح، نیروهای بومی استان 
خوزستان بوده اند. باتوسعه فاز 2 این طرح نیز که 
هم اکنون درحال اجراست، برای انتقال بیش از یک 
میلیون بشکه نفت خام غرب کارون به مبادی 
صادراتی ظرفیت  سازی می شود. فازنخست زنجیره 
انتقال نفت میدان های غرب کارون با حضورفرخ 
علیخانی، معاون امورتولید شرکت ملی نفت ایران، 
تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه 
نفت و جهانگیر پورهنگ، مدیرعامل شرکت نفت و 

گاز اروندان به طور رسمی افتتاح شد.

واگذاری بهره برداری از تلمبه خانه غرب 
کارون به اروندان

بهره برداری ازتلمبه خانه غرب کارون وخطوط لوله 
خروجی نفت خام سبک وسنگین )حدفاصل 
تلمبه خانه تارودخانه کارون(به شرکت بهره برداری نفت 
و گاز اروندان واگذار شد. فرخ علیخانی، معاون امورتولید 
شرکت ملی نفت بامهم برشمردن این اقدام اظهارکرد: 
این روندبا تعامل مطلوب شرکت مهندسی و توسعه 
نفت)متن( و شرکت بهره برداری نفت و گاز اروندان 
دنبال می شود تا ازاین طریق شرکت »متن«، هرچه 
بیشتر، برتوسعه و»اروندان« نیز بر بهره برداری متمرکز 
شوند. تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت مهندسی 

وتوسعه نفت نیزدرجریان تحویل و تحول این تاسیسات 
گفت: تأسیسات انتقال نفت میدان  های غرب کارون، 
گلوگاه مهم صادرات نفت به شمار می رود وبا توجه به 
این که درآینده نیز بخش قابل توجهی ازنفت صادراتی 
کشوراز میدان  های غرب کارون تأمین می شود، این 
تأسیسات بسیارحائز اهمیت است. وی گفت: بخش 
عمده کاالها و تجهیزات استفاده شده در اجرای فاز 
نخست زنجیره انتقال نفت میدان های غرب کارون 
ازمحل تولیدات داخلی، تأمین و طرح با اتکا به 
توانمندی پیمانکاران ایرانی اجرایی شده است.  
جهانگیرپورهنگ، مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت 
وگازاروندان نیز اظهارکرد: انتظار می رود همکاری با 

شرکت مهندسی و توسعه نفت در تحو یل و تحول 
میدان های غرب کارون و تأسیسات مربوط، تداوم یابد.
  فاز دوم زنجیره انتقال نفت غرب کارون 

درمرحله انتخاب پیمانکار
مجری طرح خطوط لوله وتأسیسات جانبی انتقال نفت 
خام میدان های غرب کارون از انتخاب پیمانکار در فاز 
دوم این طرح خبر داد. سیروس آقاجری با بیان این که 
فاز دوم مشتمل براحداث تلمبه خانه جدیدی 
درکنارتلمبه خانه غرب کارون و امیدیه است، تصریح 
کرد: بااجرای این مرحله، ظرفیت انتقال نفت میدان ها 
غرب کارون به یک میلیون بشکه در روز می رسد. وی 
افزود: در این طرح برای ساخت یک تلمبه خانه جدید 

درگوره »بی« و یک خط لوله 42 اینچ 300 کیلومتری 
از این منطقه تا جزیره خارک برنامه ریزی شده است. 
آقاجری گفت: تلمبه خانه غرب کارون ازمجهزترین 
تلمبه خانه های صنعت نفت است که امکان انتقال 
روزانه 460 هزار بشکه نفت خام سنگین و 254 هزار 
بشکه نفت سبک را دارد.  مجری طرح خطوط لوله 
وتأسیسات جانبی انتقال نفت خام میدان های غرب 
کارون تصریح کرد: در ساختار مهندسی این طرح، از 
پمپ هایی با قدرت انتقال باال واز سیستم برق و کنترل 
ابزار دقیق مجهزی بهره گرفته شده است که 
گزارش دهی منظم فرایند عملکردی تلمبه خانه به 
بهره بردار را فراهم می کند. وی با بیان این که این 
تأسیسات هم اکنون برای انتقال بیش از روزانه 700 
هزاربشکه نفت خام سبک و سنگین ظرفیت دارد، ادامه 
داد: این تلمبه  خانه و خطوط لوله خارجی امیدیه 
تابهرگان وجزیره خارک، به دیگر بهره بردارها ازجمله 
شرکت های ملی مناطق نفت خیزجنوب ونفت فالت 
قاره ایران، این امکان را می دهد که نفت تولیدی 

خودرابه مبادی صادراتی منتقل کنند.
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    شرکت بهره برداری نفت و گاز اروندان
قدردانی فرمانده سپاه خرمشهر 

    شرکت پایانه های نفتی ایران
تالش موفق برای نجات سرنشینان 

یک شناور باری

فرمانده سپاه خرمشهر ازشرکت بهره برداری نفت و گاز اروندان برای 
اقدام های انجام شده برای طرح های سازندگی و محرومیت زدایی از 
منطقه، قدردانی کرد. سرگرد محمد لویمی، فرمانده سپاه خرمشهر 
با اشاره به فعالیت جهادی شرکت و بسیج سازندگی شرکت 
بهره برداری نفت و گاز اروندان در مقابله باشیوع ویروس کرونا، اجرای 
طرح های کمک مومنانه، همچنین اجرای طرح های سازندگی 
ومحرومیت زدایی، ازمجموعه این خدمات تشکروابرازامیدواری کرد: 
توفیق خدمت به مردم باهمکاری وهمدلی، بیش از پیش فراهم شود. 
جهانگیرپورهنگ، مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز اروندان 
نیز درپاسخ به قدردانی فرمانده سپاه خرمشهرازمجموعه اقدام های 
این شرکت گفت: امیدوارم در زیرسایه توجهات حضرت ولی عصر 
)عج( دراین مسئولیت خطیر که روزی جایگاه شهیدان بزرگی 
همچون شهید سیدمحمد جهان آرا وسیدعبدالرضا موسوی بوده 

است، توفیقات روزافزون برایتان حاصل شود.

کارکنان شرکت پایانه نفتی خارک موفق به نجات سرنشینان و 
محموله یک فروند لنج باری در نزدیکی این جزیره شدند. 
سیدمحمدجواد موسوی، رئیس پایانه نفتی خارک در توضیح این 
خبر گفت: با اعالم مرکز کنترل و ترافیک دریایی اداره بندر و 
دریانوردی خارک مبنی برامدادرسانی به یک فروند شناور لنج باری 
به علت از کارافتادگی موتوروامکان غرق شدن شناور با توجه به طوفانی 
بودن دریا، کارشناسان و مهندسان فنی و دریایی اداره عملیات دریایی 
پایانه نفتی خارک با قید فوریت به محل اعزام شدند. وی افزود: 
شناور»هفت تیر«به محل حادثه درجزیره خارک اعزام و پس از 
دوساعت تالش وبا وجود مواج بودن دریا وارتفاع 4 فوتی امواج دریا 
موفق به نجات شناور و سرنشینان آن شدند.  رئیس پایانه نفتی خارک 
تصریح کرد: شناور یادشده، با 6خدمه از آبادان به سمت دوبی 
درحرکت بود که در نزدیکی جزیره خارک به علت خرابی موتور و 
مواج بودن دریادچار آب  گرفتگی شد ودرمعرض خطرغرق  شد گی 

قرار گرفت.



مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی ازاجرای مرحله نخست طرح کهاب 
در جایگاه های عرضه سوخت سراسر کشور 
افزود:  کرمی  ویس  کرامت  داد.  خبر 
جایگاه های عرضه سوخت کل کشور به ویژه 
کالنشهر تهران به مرحله نخست طرح 
کهاب مجهز شده اند. وی تأکید کرد: ازسه 

انبار نفت موجود درسه نقطه کالنشهر تهران، انبار نفت شمال 
غرب که مجهز به سیستم بازیافت بخار بنزین شده و فعال 
است، به صورت شبانه روزی فرایند تبدیل بخار بنزین به بنزین 
را انجام می دهد. به گفته وی دوانبار نفت دیگر یعنی انبار نفت 
ری و انبار نفت شمال شرق تهران نیز تأمین اعتبار انجام شده 
است و درمرحله  طراحی و در پیمان سپاری پروژه بازیافت بخار 
بنزین هستیم. مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
درباره طوالنی شدن روند این پروژه گفت: قرار بود این پروژه 
به بخش خصوصی واگذارشود که به دلیل استقبال نشدن 
ازآن، طرح مزبورازمنابع دیگر شرکت ملی پخش فراورده های 

نفتی ایران عملیاتی شد. ویس کرمی اظهار 
انتخاب  با  امسال  انتظار می رود  کرد: 
پیمانکار، طرح کهاب در دو انبار نفت ری و 
شمال شرق تهران نیز اجرایی شود. وی با 
تأکید بر این که تکالیفی که درباره توزیع 
بنزین و نفت گاز یورو 4به عهده وزارت نفت 
و شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
ایران بوده به بهترین نحوممکن اجرایی شده است، گفت: طرح 
کهاب )کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات بنزین( شامل 
سه بخش ومرحله نخست آن در جایگاه های عرضه بنزین 
سراسر کشوربه ویژه کالنشهر تهران اجرا شده است. مدیرعامل 
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی با اشاره به این که طرح 
کهاب باپیگیری های سازمان حفاظت محیط زیست، یک 
باردیگر در هیئت وزیران مطرح ومصوب شده است، تصریح 
کرد: امیدواریم با تأمین منابع مالی بتوانیم مراحل دوم وسوم 
این پروژه را ازابتدای مهرماه امسال با اولویت کالنشهرها آغاز 

کنیم.

مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه همدان از توزیع نفت گاز یورو 4 
میان ناوگان اتوبوس های درون شهری این 
منطقه خبر داد. امین روستایی گفت: 
چندی است که خودروهای شخصی و 
اتوبوس های  ناوگان  به  ویژه  عمومی، 
شهری شرکت واحد در سراسر کشور در 

ردیف عوامل نخست آلودگی هوا شناخته و معرفی می شوند 
که این مهم تأمین و توزیع سوخت با کیفیت باالتر این 
وسایل نقلیه را در کاهش آلودگی هوا بیش از پیش ضروری 

می کند.
وی افزود: بنابر وظیفه ارائه خدمات مطلوب به هم  وطنان 
وتأکیدهای مدیریت ارشد استان، به همت مسئوالن 
وکارکنان خدمتگزارمنطقه، از اوایل مردادماه امسال، سوخت 
ناوگان اتوبوسرانی شهری، یورو 4 شد. مدیرشرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی منطقه همدان بااشاره به همکاری 
همه جانبه شهرداری درتخصیص مکان، تأمین تجهیزات 

الزم و زیرساخت مناسب فنی والکترونیک 
گفت: توزیع الکترونیکی نفت گازبا کیفیت 
و استاندارد جهانی یورو 4 در میان ناوگان 
حمل ونقل عمومی جابه جایی مسافر در 
شهر، آماده و راه اندازی شده است. وی 
افزود: اکنون نفت گازتوزیعی درجایگاه 
ن،  همدا بری  فر مسا بزرگ  نه  یا پا
جایگاه های عرضه سوخت مستقر در رینگ دوم شهر همدان 
و همچنین پمپ بنزین های محورهای اصلی بزرگراه ترانزیت 
اتصال دهنده شمال و مرکز به جنوب و غرب کشور در مبادی 
ورودی و خروجی شهرهای استان، از نوع یورو 4 است. 
روستایی همچنین با اشاره به توزیع بنزین یورو 4 با اکتان 
باالی91 از ابتدای امسال درجایگاه های عرضه سوخت  استان 
همدان، گفت: حفظ سالمت محیط زیست و تالش درتعدیل 
آالینده های هوا، همواره از دغدغه های مدیریت کالن شرکت 
ملی پخش و حساسیت های این شرکت در قبال مسئولیت 

اجتماعی خود بوده است.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تهران 
گفت: هم اکنون به طورمیانگین روزانه 
هفت میلیون لیتربنزین پاک دراین 
پاالیشگاه تولید می شود که با راه اندازی 
واحد CCR به روزانه8.5 میلیون لیتر 
یافت.  خواهد  یوروافزایش  بنزین 
بهره برداری  حامدآرمان فردرآئین 

ازپروژه جایگزینی برق نیروگاه شمالی پاالیشگاه تهران 
افزود: با راه اندازی واحد CCR پاالیشگاه در قالب طرح 
توسعه، کیفیت بنزین تولیدی نیز به یورو 5 تبدیل 
می شود. وی با بیان این که احداث واحد CCR نیازمند 
حدود 200 میلیون یورو سرمایه  گذاری است، تصریح کرد: 
باراه اندازی این واحد، کیفیت و کمیت محصوالت تولیدی 
می یابد.  افزایش  نحو چشمگیری  به  پاالیشگاه  در 
هم اکنون  که  این  به  اشاره  با  آرمان فرهمچنین 
به طورمیانگین روزانه هشت میلیون لیتر گازوئیل با 
استاندارد یورو دراین پاالیشگاه تولید می شود، گفت: 

پاالیشگاه تهران گازوئیل مورد نیاز 
استان تهران، استان البرز و بخشی از 
استان خراسان رضوی را نیز تأمین 
می کند. وی درباره پروژه جایگزینی 
برق نیروگاه شمالی پاالیشگاه تهران نیز 
گفت: جایگزینی برق از STG )مولد 
برق با بخار آب( به GTG )مولد برق با 
گازطبیعی(، افزایش 9درصدی راندمان واحد توربین های 
گازی، کاهش حدودیک درصدی مصرف انرژی، همچنین 
کاهش22 میلیون کیلو گرمی گازهای آالینده و گلخانه ای 
وصرفه جویی مستقیم وغیرمستقیم ساالنه 210 میلیارد 
ریال از مهم ترین مزیت های این طرح است. مدیرعامل 
شرکت پاالیش نفت تهران گفت: این پاالیشگاه به عنوان 
یکی از پاالیشگاه های پیشرو درکشورموفق شده است 
به تازگی عملیات تعمیر و نگهداری پاالیشگاه را در شرایط 
حساس کرونا با رعایت دستورعمل های بهداشتی با 

موفقیت به پایان برساند.
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    شرکت ملی حفاری ایران  

 فاز دوم پروژه مدیریت دانش 
کلید خورد

    شرکت گاز استان فارس  

کسب رتبه نخست طرح نظارت بر 
مصرف بهینه گاز

پروژه مدیریت دانش باعنوان«پروژه پژوهشی مستندسازی وبه اشتراک گذاری تجارب سازمانی« 
به میزبانی مدیریت خدمات ویژه شرکت ملی حفاری ایران وارد فاز اجرا شد. مجری این طرح که 
ازسوی مدیریت پژوهش، فناوری و مهندسی ساخت شرکت انتخاب شده، دانشگاه شهید بهشتی 
است.مدت اجرای پروژه 9ماه تعریف و اکنون مراحل نصب نرم افزار روی دیتابیس شرکت تکمیل 
و وارد فاز اجرا در پایلوت شده است. مهدی عرشیان، مدیرپژوهش، فناوری ومهندسی ساخت 
شرکت ملی حفاری ایران گفت: با توجه به اهمیت و رویکرد به مدیریت دانش در دنیا، طرح مزبوراز 
سوی این مدیریت تعریف شده است. به گفته وی »پروژه پژوهشی مستند سازی وبه اشتراک  
گذاری تجارب سازمانی«، پس ازفراخوان وطی مراحل قانونی، باعقد قرارداد پژوهشی با دانشگاه 
شهید بهشتی، وارد مرحله اجرا شده است. عرشیان با بیان این که این طرح برای نخستین بار 

ازسوی شرکت ملی حفاری ایران اجرامی شود، کاربرد نرم افزارتعریف شده دراین طرح را برای 
جمع آوری و انتشار تجارب و دانش فنی کارکنان اعالم و اظهار کرد: این طرح کارکنان فعال 
راازکارکنان غیرفعال تفکیک می کند وموجب می شود انگیزه بیشتری در میان آنان ایجاد شود. 
عرشیان تصریح کرد: فاز نخست پروژه، شامل بررسی شرایط و بلوغ سازمانی شرکت در زمینه 
مدیریت دانش و نصب نرم افزار، اردیبهشت ماه اجرا شد و در فاز بعدی آن، نیاز به تعیین پایلوت 
برای اجرای پروژه داشت که این پایلوت با توجه به مواردی مانند های تک بودن، ایجاد ارزش افزوده 
قابل توجه، تحصیالت وتخصص باال، همچنین مدیریت خدمات ویژه حفاری، انتخاب شد 
وامیدواریم شرکت ملی حفاری ایران از نتایج مثبت آن بهره مند شود. علی دقایقی، مدیرخدمات 
ویژه شرکت ملی حفاری ایران نیز گفت: در این پروژه اطالعات و دانش کارکنان مستندسازی 
می شود و در سال های بعد مهندسان و کارکنان جوان می توانند از اطالعات کارشناسان پیشکسوت 
شرکت استفاده کنند. نوید نظافتی، مجری طرح و نماینده دانشگاه شهید بهشتی هم گفت: در 
سامانه مدیریت دانش، هر شخص توانایی ثبت درس آموخته های خود را به نام خود دارد وهمه 
کاربران یا کارکنان می توانند از درس آموخته های تأیید شده همکاران خود مطلع شوند. وی تصریح 
کرد: ازطریق این نرم افزار، مدیریت ها می توانند ظرفیت های خود را بررسی  کنند و به تجارب 

کارکنان نیزامتیاز تعلق گیرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان فارس گفت: استان فارس رتبه نخست اجرای طرح کنترل و نظارت 
بر مصرف بهینه گاز را از آن خود کرد. غالمعباس حسینی با بیان این که این دومین سال پیاپی 
است که شرکت گاز استان فارس به این رتبه دست دست می یابد، تشکیل ستاد کنترل و نظارت 
برمصرف بهینه گازطبیعی، پایش مصرف گازاداره هاو سازمان ها ی استان و بازرسی های دقیق 
را از جمله موارد موثر درکاهش قابل توجه مصرف گاز استان فراس عنوان کرد. وی گفت: با 
برنامه ریزی های دقیق کارشناسان ستاد کنترل ونظارت بر مصرف بهینه گازطبیعی فارس، 
مقدارمصرف گازدراداره ها و سازمان  ها ی دولتی استان رصد شده وبا اعزام گشت های پایش 
مصرف گاز، راهکارهای مصرف بهینه، صرفه جویی و مدیریت انرژی ارائه شده است. حسینی با 
بیان این که گشت های ستاد کنترل و نظارت بر مصرف بهینه گازطبیعی به صورت مستمر در 
ساعات کاری وتعطیالت پایان هفته، مصرف گاز و دمای رفاه ادارات وساختمان های دولتی 
استان را پایش کرده اند، ادامه داد: پس ازبازه زمانی معین، کارشناسان این شرکت در بازدید 
ادواری چک لیست مصرف انرژی را تکمیل و بر اساس آن هزار و 818 اخطار کتبی به اداره های 
متخلف ابالغ کردند. وی تأکیدکرد: به دلیل رعایت نشدن اصول مصرف بهینه، فهرست اداره های 
متخلف به استانداری اعالم وباهماهنگی دستگاه قضا، برابر قوانین و مقررات مربوطه 118 حکم 
قضایی برای آنها صادر شد. مدیرعامل شرکت گازاستان فارس انجام 11 هزار و 796 مورد بازرسی 

از اداره ها ونهادهای دولتی، تجهیزتیم های بازرسی به دماسنج های دیجیتال برای افزایش دقت 
درنظارت، برگزاری دوره های آموزشی بهینه سازی و رعایت الگوی مصرف گاز، توزیع بروشور، 
پوستر و اعزام کارشناسان آموزشی ستادبه اداره ها، مدارس، مصلی و مراکز عمومی باهدف افزایش 
آگاهی مردم را ازجمله اقدام های ستاد کنترل و نظارت بر مصرف بهینه گاز طبیعی در استان 
فارس اعالم کرد. طرح کنترل ونظارت بر مصرف بهینه گازباهدف پیگیری اجرای بخشنامه 
معاون اول رئیس  جمهوری به وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسه ها وشرکت های دولتی، نهادهای 
انقالب اسالمی، نیروهای مسلح و استانداری ها مبنی بر لزوم رعایت مصرف بهینه و ایمن از گاز 

اجرا شده است.  

   شرکت بهره برداری نفت و گازمسجدسلیمان    

   پخش فراورده های نفتی منطقه یزدبازسازی آزمایشگاه شیمیایی نفت و گاز
توزیع الکترونیکی ال پی جی از 

شهریورماه
مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه یزد گفت: 
توزیع الکترونیکی گازمایع )ال پی جی(دراستان یزد از شهریورماه 
امسال آغاز می  شود. عبدالرضا انتظاری افزود: این طرح از یکم 
شهریورماه امسال آغاز و ازاین پس عملیات توزیع سیلندرهای 
گازمایع، به صورت الکترونیکی انجام می شود. وی ساماندهی 
توزیع سیلندرگاز مایع، شناسایی مصرف کننده واقعی، توسعه 
خدمات الکترونیک، همچنین سهولت در انجام کار با استفاده از 
کارت بانکی سرپرست خانوار را از جمله مزایای اجرای این طرح 
برشمرد. مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه یزد 
بااشاره به این که طرح توزیع الکترونیکی فراورده های نفتی)نفت 
سفید، نفت گاز و گازمایع( در دستور کاراین شرکت قرار دارد، 
تصریح کرد: در مرحله نخست توزیع نفت سفید و نفت گاز با 
این پس  از  و  اجرایی شد  بانکی  زیرساخت  از  استفاده 
مصرف کنندگان گازمایع نیز می توانند با ثبت نام در سامانه 
NEWTEJARATASAN.NIOPDC.IR سوخت 

مورد نیاز خود را به صورت الکترونیکی را دریافت کنند.

   شرکت ملی گاز 
آمادگی برای تأمین پایدار 

گازخانگی در زمستان
سرپرست مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران اعالم کرد: 
این شرکت برای تأمین پایدار گاز در زمستان امسال آماده است.

محمدرضا جوالیی گفت: تمهیدات شرکت ملی گاز ایران در 
بخش تولید، انتقال و توزیع گازازماه ها پیش برای زمستان امسال 
بسیارمثبت پیش رفته، از این رو امسال هم هیچ مشکلی در 
مصرف گاز به ویژه در بخش خانگی نخواهیم داشت. وی با بیان 
این که مقدارگاز تحویلی به خطوط در پنج ماه امسال نسبت به 
مدت مشابه پارسال چهاردرصدافزایش داشته است، تصریح کرد: 
در همین بازه زمانی، مصرف گازدربخش های خانگی وتجاری 
وصنایع عمده نیز حدود 10 درصد افزایش داشته اند. سرپرست 
مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز مقدار مصرف گاز 
نیروگاه ها نیز اشاره و تصریح کرد: در همین بازه زمانی، میزان 
گاز تحویلی به نیروگاه ها هفت درصد افزایش داشته و این مهم 
توانست تولید رامطابق با برنامه پیش ببرد وگازدرهمه نقاط 
کشوربه موقع به مصرف کنندگان برسد. جوالیی با اشاره به توسعه 
هوشمندانه شبکه انتقال گاز ایران در طول پنج سال اخیر تصریح 
کرد: با ساخت و بهره برداری خطوط لوله و تأسیسات تقویت 
فشار جدید، هم اکنون امکان انتقال و توزیع هرگونه افزایش تولید 
گاز در جنوب کشور فراهم شده است. وی تأمین پایدار گاز بخش 
خانگی حتی در دورترین نقاط کشور را اولویت و خط قرمز 
شرکت ملی گاز ایران عنوان و اظهار کرد: تالش شبانه  روزی 
همکارانم در صنعت گاز، سبب شده است تاکنون شاهد افت 
فشار یا قطعی گاز در این بخش نباشیم و به یاری خدا این مهم 
تا پایان سال اولویت ما خواهد بود. سرپرست مدیریت 
دیسپچینگ شرکت ملی گاز تأکید کرد: با وجود این، هم وطنان 
باید این نکته را مد نظر داشته باشند که هرچند ما دارای ذخایر 
عظیم گاز هستیم و مشکلی هم برای تأمین گاز مصرفی بخش 
خانگی و تجاری نداریم، اما از این نعمت خدادادی باید به طور 
بهینه استفاده کرد و آن را هدر نداد تا برای نسل های آینده نیز 

حفظ شود.

ساختمان آزمایشگاه مرکزی اداره شیمیایی مسجدسلیمان در حال بازسازی 
است و پیش بینی می شود اواسط امسال به بهره برداری برسد.این آزمایشگاه 
که درمحل موزه نفت با قدمت بیش از 70سال، درحوزه عملیاتی شرکت 
بهره برداری مسجدسلیمان احداث شده وخدمات آزمایشگاهی همه 
حوزه های عملیاتی آن شرکت را زیرپوشش قرارداده است، بخش عمده ای 
از آن به  واسطه زمین لرزه تیرماه سال 98 تخریب شد. تعمیرات این 
ساختمان باهدف بازسازی وکارایی بیشترمطابق با استاندارد های 
آزمایشگاهی، بادرنظرگرفتن پروتکل های اچ اس ای، دردستورکار معاونت 
مطالعات شیمیایی مدیریت امورفنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
قرار گرفته است. ساخت سه سالن مجزا برای انجام آزمایش های آب، گاز و 
نفت، بهسازی خروجی فاضالب در آزمایشگاه جدید با رعایت استانداردهای 
تفکیک ضایعات و مواد شیمیایی خطرناک ازپساب شهری، جانمایی بهینه 
ابزار ودستگاه های آزمایشگاه از جمله مواردی به شمار می روند که در بازسازی 
آزمایشگاه مذکور به آنها توجه شده است. جانمایی تأسیسات شامل 

سیستم های تهویه مطبوع، سیستم های برودتی، خروجی فن ها و 
انشعاب های هوا، گاز وآب درمحل مورد استفاده و انتقال مخزن ذخیره 
موادزائد و دورریز به زیر زمین، همچنین توجه ایمنی الزم برای تخلیه 
موادشیمیایی وجلوگیری از برگشت بخارهای شیمیایی به محیط باهدف 
کاهش ریسک بهداشت محیط کار، دیگر مواردی هستند که در بازسازی 

آزمایشگاه شیمیایی نفت و گازمسجد سلیمان مورد توجه قرار گرفته اند.

ساخت استخر سرپوشیده در »اللی«
پروژه احداث استخر سرپوشیده شهرستان«اللی«با همت شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدسلیمان به سرانجام رسید و تکمیل شد. ساخت استخر 
سرپوشیده درشهر اللی، یکی ازپروژه های عمرانی و عام  المنفعه شرکت 
بهره برداری نفت وگازمسجدسلیمان درحوزه مسؤولیت های اجتماعی است. 
این پروژه که درمرحله تحویل به کارفرما قراردارد، با برگزاری مراسم رسمی، 
به اداره کل ورزش وجوانان استان خوزستان واگذار خواهد شد. این استخر 

در زمینی به مساحت دوهزار و 840 مترمربع و زیربنای سه هزار و 60 
مترمربع، با و صرف هزینه  92.5 میلیارد ریال احداث شده است. استخر 
شهرستان اللی مسجدسلیمان، به استخر اصلی وکودکان، جکوزی، سونای 
خشک و بخار، سالن بدنسازی، سیستم اعالن آتش سوزی، همچنین سیستم 
تهویه مطبوع، موتورخانه مجهز وپیشرفته و دیزل ژنراتور)به  منظور تأمین 
برق در صورت قطع شبکه برق اصلی(، مجهز است. این پروژه که درقالب 
عمل به مسؤولیت های اجتماعی شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان از سوی مدیریت مهندسی و ساختمان این شرکت 
درشهرستان کم برخوردار اللی احداث شده، تأثیر شایانی درافزایش سرانه 
فضاهای ورزشی دراین شهرنفتی ایجاد کرده است ومی تواند نقش مهمی 
درجذب جوانان ورزش  دوست وبا استعداد به سمت ورزش مفرح و جذاب 
شنا ایفا کند. شرکت بهره برداری نفت و گازمسجدسلیمان به احداث کتابخانه 
عمومی در قالب مسؤولیت های اجتماعی نیزاقدام کرده واحداث زمین چمن 

مصنوعی فوتبال پروژه  دیگر این شرکت درشهرستان اللی است.

    شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران
تعمیر اساسی الکترموتور شماره 4مرکز انتقال نفت کن

با رفع اِشکال از یاتاقان الکتروموتور شماره 4 تأسیسات 
کن که سوخت مورد نیاز انبار نفت شمال غرب تهران 
را تأمین می کند، این دستگاه دوباره درسرویس قرار 
گرفت. مهدی مبینی، کارشناس ارشد واحد برق با 
اشاره به اجرای این پروژه در مرکز انتقال نفت اقماری 
) ری – کن ( گفت: از آنجا که این تعمیرات به دست 
توانمند نیروهای داخلی انجام شده، با پیشگیری از 
ارسال آن به خارج ازشرکت هم در زمان وهم درهزینه 
تعمیرات، کاهش قابل قبولی ایجاد شده است. وی 
گفت: این الکتروموتور پس از طی موفق فرایند 
تعمیرات، هم اکنون در مرکز انتقال نفت کن در مدار 

بهره برداری دوباره قرارگرفته است.
 بازسازی ترانس های رکتی فایر

بازسازی ترانس های رکتی فایر ایستگاه های حفاظت 
کاتدی، صرفه جویی قابل توجهی را برای شرکت 

خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران رقم زد. 
رئیس واحد نگهداری و تعمیرات برق شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت منطقه تهران گفت: ترانس های 
سیاهلک در محدودۀ ایوانکی، ایستگاه تازه تأسیس 
ماهدشت، شریف آباد، عسگرآباد و ایستگاه 330 
حسن آباد قم ازجمله مواردی هستند که بازسازی 
شده اند. ساسان صمدبین هزینه هریک از ترانس ها 
را در صورت خرید 20 تا 30 میلیون تومان اعالم و 
اظهارکرد: بامساعدت همکاران واحد نگهداری و 
تعمیرات برق، این ترانس ها با مبالغی کمتر از دو 

میلیون تومان بازسازی شده اند.
وی ادامه داد: اجناس مورد نیاز برای بازسازی ترانس ها 
از انبار و قطعات بدون استفاده ای که از قبل وجود 
داشت، تهیه، سرهم و پس از تست، دوباره به کار 

گرفته شده اند.

    پاالیشگاه تهران  
تولید روزانه 7میلیون لیتر بنزین پاک درپایتخت

    شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران
اجرای مرحله نخست طرح کهاب درجایگاه های سوخت کشور

     پخش فراورده های نفتی منطقه همدان 
گازوئیل یورو 4 درباک اتوبوس های درون شهری
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وقتی 
بعثی ها 

سکوی حفاری را 
بردند

بعد از پیروزی انقالب، تمام کارشناسان خارجی از کشور خارج شدند 
و عمال صنعت نفت به دست کارشناسان ایرانی افتاد. تولید همزمان 
نفت و انجام فعالیت های اکتشاف بسیار سخت بود و به سرعت 
هم جنگی به ما تحمیل شد که از بد حادثه در غرب و جنوب 
غرب کشور با بیشترین فعالیت های نفتی اتفاق افتاد. 
همچنین در بخش فراساحل بیشترین درگیری ها را روی 
دریا، در پایانه ها و سکوهای نفتی داشتیم و عمال صنعت نفت 
به خط مقدم جنگ تبدیل شد. به عنوان مثال در همان اوایل 
جنگ، نخستین چاهی را که در میدان »نیرکبیر« یا 
»آزادگان« فعلی حفر می شد، بعثی ها تصرف کردند و 

سکو را بردند و آن منطقه که شرق بصره و حدودا منطقه شلمچه 
امروزی است، تا اواخر جنگ دست عراق بود و ما هیچ فعالیتی 
نتوانستیم انجام بدهیم. با همه این اوصاف حتی در زمان جنگ هم 

فعالیت های اکتشافی تعطیل نشد، به خصوص در سال های ابتدایی. در 
سال 1358 میادینی مثل چهاربیشه و زاغه و در سال 1359 میدان پایدار 

غرب )مشترک با عراق( کشف شد. در سال 1360 میدان گنبدلی در کنار 
خانگیران و میادین دریایی نصرت و نوروز کشف شد و در دوران جنگ 
تحمیلی، در مجموع 18 میدان و الیه مخزنی جدید نفت و گاز را کشف 
کردیم و این نشان می دهد که هرچند چرخ صنعت نفت در برخی از مقاطع 

شاید کندتر چرخید، اما هیچ گاه از حرکت بازنایستاد.

با پایان جنگ تحمیلی و ورود 
کشور به مرحله سازندگی، به نظر 
باید طرح جدیدی  که  می رسید 
انداخت و بنا بر تصمیم شرکت ملی 
نفت در سال 1372 اکتشاف از تولید 
جدا شد. آن موقع، بخشی از ساختمان های 

مرکزی هفتم و هشتم در کوچه الله و یغما به اکتشاف 
واگذار شد و از آن پس مدیریت »اکتشاف و تولید« به سه 
مدیریت »اکتشاف«، »تولید مناطق خشکی« و »تولید 
مناطق دریایی« تبدیل شد که بعدها بخش دریایی به 
شرکت نفت فالت قاره ایران و مناطق خشکی به شرکت 

ملی مناطق نفت خیز جنوب تبدیل شد.

 

اکتشاف آغاز راه صنعت نفت است و اساسا بدون آن صنعت نفت شکل نخواهد گرفت؛ بنابراین به  نوعی 
اکتشاف را می توان نقطه آغاز تاریخ صنعت نفت نیز دانست. در شماره پیش و در بخش نخست از گفت وگو 

با سیدصالح هندی، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت، که توسط مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت 
انجام شده سخن بیشتر از هر چیز بر تاریخ و واکاوی گذشته اکتشاف گذشت. در بخش دوم و پایانی این 

گفت وگو تاریخ یک بخش از صنعت عظیم نفت را با این مدیر باتجربه نفتی مرور می کنیم: 
***

در سال 1352 با گسترش فعالیت های اکتشافی، مدیریتی در شرکت ملی نفت به نام مدیریت اکتشاف و 
تولید شکل گرفت که در حقیقت هسته مرکزی کنترل و نظارت بر فعالیت های اکتشاف و تولید در شرکت 

ملی نفت به عهده داشت و شرکت »اُسکو« نیز تأسیس شد. در همان سال قرارداد کنسرسیوم بعد از 19 
سال ملغی و قرارداد جدیدی امضا شد که بر اساس آن، اعضای کنسرسیوم دیگر شریک ما نبودند، 

بلکه پیمانکار شرکت ملی نفت ایران محسوب می شدند، در صورتی که بخشی از مالکیت میدان هایی 
که در زمان کنسرسیوم کشف شد و در اختیار شرکت های خارجی قرار گرفته بود. با امضای قرارداد 

جدید، کشور وضع بهتری پیدا کرد، اما اسکو حداقل در مورد اکتشاف خیلی موفق نبود. با اینکه از 
سال 1352 تا 1357 تعداد زیادی چاه از سوی اسکو حفر شد، اما می توانیم بگوییم که یک دهه قبل از 

انقالب جزو دهه های بسیار ناموفق در حوزه اکتشاف بود. بد نیست به این موضوع هم اشاره کنم که در 
دنیا اکتشاف را به قماربازی تشبیه می کنند، یعنی با وجود پیشرفت علم و فناوری، اما فعالیت های اکتشافی 

در میان کسب و کارهای صنعت نفت پرریسک ترین، پردستاوردترین و پرسودترین بخش محسوب 
می شود. بعد از انقالب اسالمی از هر یک واحد پولی که صرف اکتشاف کرده ایم، 400 برابر بهره 

گرفته ایم.
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گفت وگو با سیدصالح هندی، مدیراکتشاف 
شرکت ملی نفت)بخش دوم و پایانی(

 ریشه های تاریخی
توصیف  استقالل اکتشاف

لحظه پرشور 
کشف نفت

مدیران 
اکتشاف از 

ابتدای تاسیس 
تاکنون

خواستیم 
مثل شما 

نباشیم

در آن زمان، سیدمهدی حسینی به عنوان نخستین مدیر 
اکتشاف معرفی شد. وی از سال 1372 تا سال 1376 مدیر اکتشاف 
بود، سپس سیدمحمود محدث با رکوردی بی سابقه از سال 1376 
تا 1391 مدیریت این شرکت را برعهده داشت. پس از آن، هرمز 
قالوند از سال 1391 تا 1394 بر صندلی مدیریت این مجموعه تکیه 
زد و از اواخر سال 1394 تا امروز هم این افتخار نصیب من شده تا 
مدیریت این شرکت را برعهده داشته باشم. الزم است در اینجا از 
آقایان مشتاقیان، پروینیان، توالیی و پارسی نیز یادی کنیم که پس 

از انقالب اسالمی مدیریت اکتشاف و تولید را برعهده داشتند و 
بخشی از دستاورد بزرگ فعلی نیز به تالش ایشان بازمی گردد.  از 
سال 1372 مدیریت اکتشاف مجددا دچار تغییر و تحول شد. 
مهندس زنگنه در دوره اول وزارت، به دنبال آن بود که شرکت های 
خصوصی بخش خدمات را برعهده بگیرد و به دنبال آن بخش 
عملیات از مدیریت اکتشاف جدا و به شرکت خدمات اکتشاف و 
بعدها به شرکت عملیات اکتشاف تبدیل شد که در حال حاضر به 
عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه اویک، یکی از پیمانکارانی 
است که برای مدیریت اکتشاف و سایر بخش ها فعالیت می کند. بعد 
از این دوران و بعد از جدا شدن مدیریت اکتشاف، برنامه ریزی های 
برنامه پنج ساله  پنج ساله صورت گرفت و االن به ششمین 
رسیده ایم. توسعه در برنامه اول و دوم خیلی مطابق برنامه ها پیش 

نرفت، اما در برنامه های سوم، چهارم، پنجم و ششم فعالیت های 
اکتشافی قوام بیشتری گرفت و با برنامه ریزی و طراحی مناسبی 
پیش رفت و در مجموع در 40 سال بعد از پیروزی انقالب، مدیریت 
اکتشاف کارنامه بسیار درخشانی دارد که کشف میدان فوق عظیم 
آزادگان، میدان گازی پارس جنوبی به عنوان عظیم ترین میدان 
گازی جهان نمونه هایی از آن است. سال گذشته نیز الیه نفتی 
نام آوران در منطقه اهواز شناسایی شد که دومین کشف بزرگ نفتی 
تاریخ صنعت نفت ایران بود. البته اکتشافات بزرگ و کوچک دیگر 
هم بود و در سال های اخیر حداقل در هر سال، دو تا سه کشف را در 
الیه های مختلف نفت و گاز داشتیم و در مجموع در این 40 سال، 
37 میدان نفتی؛ 87 میدان گازی، 33 الیه مخزنی و 9 مورد افزایش 

حجم تحدیدی جدید کشف کرده ایم.

باور کنید بسیاری از کارشناسان که فعالیت های 
اکتشافی را با ریسک بسیار باالیی انجام می دهند، برای 
رسیدن به موفقیت نذر و نیاز می کنند. در زمان تست  گیری 
از برخی چاه ها من حضور داشتم و آن لحظه ای که همه در 

انتظار به ثمر نشستن سال ها تالش هستند، لحظه بسیار پرشوری 
است. یکی دیگر از ویژگی های اکتشاف این است که هیچ  وقت 
مراسم افتتاحیه ندارد و خیلی زود هم به فراموشی سپرده می شود. 
هیچ جا شنیده نمی شود که طرح اکتشافی را افتتاح کنند یا روبانی 

برای اکتشاف پاره شود. کشف میدان پارس  جنوبی یک بار اتفاق 
می افتد و تمام، اما هر بار سکویی با سروصدا به آب انداخته می شود. 
به تعبیر من، کسانی که در حوزه اکتشاف فعالیت می کنند، 
خط شکنان شب اول عملیات هستند، چراکه در هیچ فیلمی آنها را 

نمی بینید، اما همه موفقیت های بعدی عملیات، نتیجه تالش آنان 
است. ما در کشف میدان آزادگان دو شهید دادیم. وقتی بالفاصله 
بعد از اتمام جنگ تحمیلی به آنجا رفتیم، راه 5،6 متری پاکسازی 

شده بود و واقعا در وضعیت سختی به سر بردیم.

اگر بتوانیم در موزه اکتشاف، حفاری و تولید نفت مسجدسلیمان دو هدف 
کالن را دنبال کنیم، به خواسته هایمان رسیده ایم. اول اینکه بتوانیم 
دیدارکننده را با این صنعت اکتشاف آشنا کنیم. من این شانس را داشتم 
که از چند موزه نفت در دنیا بازدید کنم. موزه نفت نروژ واقعا بی نظیر 
بود. تمام مراحل شکل گیری و تولید نفت در این موزه بازسازی 
شده و مردم در گروه های مختلف از آن دیدن می کنند. در آنجا 
کودکان دبستانی را می بینید که کف موزه نشسته اند و برایشان 
مراحل تولید نفت در زیردریا شبیه سازی می شود. همین جا 
خاطره ای را برایتان شرح دهم. در آن زمان که حدود 18 سال از 
تاسیس این موزه می گذشت، از مدیر مجموعه پرسیدم: »چرا اسم 
اینجا را گذاشته اید موزه، در حالی که اشیا و موضوعات به نمایش 
درآمده قدیمی نیستند و مربوط به 20 سال پیش است؟« می دانید 
چه جوابی به من داد؟ گفت: »خواستیم مثل شما نباشیم که بعد 
از 100 سال، هنوز موزه نفت ندارید!« از همان روز همیشه در 

ذهنم بود که باید برای راه اندازی موزه نفت کاری بکنیم و در این زمینه کم کاری 
کرده ایم. یکی از دالیل کمبود دانش جامعه درباره نفت، نبود وجود تشکیالتی 
مثل موزه صنعت نفت است که فعالیت این حوزه را به مردم بشناساند. موضوع 
دوم این است که باالخره مردم بدانند این نفت و گازی که با سهولت مصرف 
می کنند، با چه تالش و زحمتی تولید می شود. باید در این زمینه هزینه شود. 
همیشه به عنوان عضو هیئت مدیره اکتشاف از راه اندازی موزه نفت پشتیبانی 
کرده ام. ممکن است بعضی این هزینه ها را غیرضروری و زائد بدانند، در حالی 
که این طور نیست. در موزه نفت باید از شیوه ها و فناوری های جدید استفاده 
شود تا نحوه شکل گیری، حفاری، استخراج نفت و دیگر عملیات آن به درستی 
نمایش داده شود. من از روزی که وارد مدیریت اکتشاف شدم، درهای آن را به 
روی موزه نفت باز کردم و همه اسنادی را که داشتیم، در اختیار مدیریت موزه ها 
و مرکز اسناد صنعت نفت قرار داده ام. مدیریت اکتشاف تاکنون حدود 500 قلم 
از تجهیزات قدیمی اش را به موزه های صنعت نفت اهدا کرده است. همین طور 
50 گزارش ناب زمین شناسی و تاریخی که در مدیریت اکتشاف موجود بود را 

به همراه اولین نقشه ای که برای مسجدسلیمان تهیه شده، اولین رکوردهای 
ژئوفیزیکی در ایران، اولین عملیات لرزه نگاری در جهان که در ایران انجام 
شده است، اولین مزایده بلوک های اکتشافی و... در اختیار موزه های نفت قرار 
دادیم. به خاطر دارم در مراسم امضای یک قرارداد، یکی از مدیران قدیمی 
نفتی که حاال پیمانکارمان در بخش حفاری شده بود، گفت: »مگر شما چیزی 
هم بعد از انقالب کشف می کنید؟« آن لحظه برای مظلومیت و ناشناخته ماندن 
فعالیت های اکتشافی بسیار افسوس خوردم و همان موقع ایده تهیه اطلس 
اکتشاف میادین نفت و گاز در چهار دهه به ذهنم رسید. کار بسیار سختی بود 
که برای سال های 57 تا 97 خورشیدی به سرانجام رسید و رونمایی شد. اطلس 
40 ساله از اولین کشف نفت تا به امروز، به دو زبان فارسی و انگلیسی که اخیرا 
در مدیریت اکتشاف تهیه و تدوین شده، یکی دیگر از مواردی است که در 
اختیار موزه قرار دادیم و عهد کرده ایم که هر کاری از دستمان برمی آید انجام 
دهیم، چون معتقدیم کشور به موزه نفت نیاز دارد و ما هم به این تشکیالت 

اعتماد داریم.

جدایی 
اکتشاف از 

تولید
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با این که در ابتدایی ترین 
روزهای شیوع کرونا تصور 
این بود که کووید 19 تنها 
جوالن  سرما  فصل  در 
گرمای  و  داد  خواهد 
ا  ر حسابش  بستان  تا
خواهد رسید اما نشد 
و  می شد  باید  آنچه 
تابستان 99 در داغ ترین 
روزهایش همچنان شاهد 
در  ویروس  این  جوالن 
اقصی نقاط جهان است. در 
این ایام، ماه مبارک رمضان را 
با هزار دل سوخته پشت سر 
گذاشتیم و نتوانستیم آن چنان که 
بایسته و شایسته بود از برکاتش بهره 
مند شویم. شب های قدر را بافاصله گذاری 
اجتماعی به پایان بردیم و تنها دل خوش به 
کمک های مومنانه شدیم تا شاید کمی از غم دوری از 
مساجد و حسینیه ها و اماکن مقدسه کم شود. اما هیچ گاه 
تصور نمی کردیم محرم 1442 هجری قمری این گونه از راه 
برسد. درحالی که ستاد ملی کرونا برگزاری مراسم ماه 
محرم امسال را با رعایت دستورعمل های بهداشتی مجاز 
اعالم کرد اما به واسطه قرمز شدن بسیاری از مناطق 
کشور، دل نگرانی ها از شیوع کرونا به دلیل تجمعات 

هیئت ها افزایش یافت.

تاکید بر تقدم بهداشت و سالمت 
در این زمینه رهبر فرزانه انقالب نیز طی سخنان 
مهم خود در روز عید قربان بر رعایت دستورات ستاد 
ملی کرونا تاکید فرمودند و بیان داشتند: »عزاداری 
محرم باید بر اساس ضوابط ستاد ملی مبارزه با 

کرونا برگزار شود.
 در عزاداری ها معیار آن چیزی است که 
کارشناسان و ستاد ملی کرونا اعالم می کنند؛ 

بنده به توصیه این عزیزان عمل می کنم.
 توصیه من به مردم این است که ببینیم 
ستاد ملی کرونا چه می گوید و در مسئله 
عزاداری به گفته این ستاد عمل کنیم. اگر 
وضعیتی که داریم را شل بگیریم، فاجعه 

بزرگی رخ خواهد داد.«
واکنش های  باعث  ایشان  سخنان 
بسیاری از سوی مداحان و متولیان 
مذهبی کشور شد و همگی بر این نکته 
تاکید کردند که از منویات رهبری، در 
برابر تصمیمات ستاد ملی مبارزه با 

کرونا تبعیت خواهند کرد. 
سید مجید بنی فاطمه مداح 
اهل بیت)ع( در پی سخنان مقام 
خصوص  در  رهبری  معظم 
برگزاری جلسات محرم با 
انتشار پستی در فضای 
»رهبر  گفت:  مجازی 
ما؛  از جان  عزیزتر 
یش  ما فر

پاسداشت عزای حضرت  پیرامون چگونگی  حضرتعالی 
سیدالشهدا علیه السالم و تعظیم شعائر حسینی، مطابق 

معمول، فصل الخطاب است«. 
میثم مطیعی مداح اهل بیت)ع( نیز با انتشار توییتی در 
فضای مجازی اظهار کرد: »سالمت مردم بیش از دیگران، برای 

هیئتی ها مهم است. 
ما تابع تصمیمات ستاد ملی کرونا هستیم؛ اما یک حرف 
بزنید، نه مثل تجربه روز عرفه که نهاد )آ( صبح یک چیز 
بگوید، ظهر نهاد )ب( یک چیز، عصر همه خالف هم! عید 
بین خودتان  اوال  اگر نظری دارید  نزدیک است.  غدیر 

جمع بندی کنید و ثانیا زودتر اعالم کنید«. 
محمدرضا بذری مداح سرشناس شمال کشور نیز در 
خصوص برگزاری عزاداری محرم و لزوم تبعیت از تصمیمات 
ستاد ملی کرونا با انتشار توییتی اظهار کرد: »بیانات امروز 
حضرت آقا در مورد  عزاداری محرم بار دیگر به ما گوشزد کرد 

که بچه شیعه امام حسینی، باید نماد عقالنیت باشد. 
هیئت ها می توانند امسال و در شرایط  کرونا با ابتکار خود، 
الگویی جدید برای برگزاری تجمعات در شرایط بحرانی، به 

جامعه جهانی ارائه کنند«. 
سید رضا نریمانی مداح اهل بیت)ع( هم اظهار کرد: 
»سالمت مردم برای ما خیلی خیلی مهم و واجب است، از 
طرفی ما تابع تصمیمات ستاد ملی کرونا هستیم، فقط چند 

نکته باید مدنظر قرارگرفته شود.
 اوال، در تصمیم گیری برای محرم، حتما از متخصصین 

استفاده شود.
 دوما، هرچه زودتر شرایط و پروتکل های محرم را اعالم 

کنید که ما فرصت فراهم کردن شرایط را داشته باشیم.
 سوما، اگر تصمیمی گرفته و اعالم شد، به هیچ عنوان تغییر 
نکند و مثل دعای عرفه تصمیم گرفته و اعالم شده، لغو 

نگردد«. 
حاج مهدی سماواتی مداح و ذاکر اهل بیت)ع( نیز در 
این زمینه توجه به ضوابط و دستورعمل های ستاد ملی 
کرونا را فصل الخطاب فعالیت های هیئت ها در ماه محرم 
عنوان کرد و گفت: قطعا مداحان و مومنین و مذهبی ها 
از فرامین رهبری و ستاد ملی مبارزه با کرونا تبعیت 
خواهند کرد و اجازه نخواهند داد این ویروس منحوس 

موجبات آزردگی مردم را فراهم آورد. 
وی با اشاره به این که پیشنهاد ما برای برگزاری مراسم 
محرم امسال رعایت فاصله گذاری اجتماعی و برگزاری 
مراسم در محیط ها و فضاهای باز است، یادآور شد: قبور 
معطر شهدای گمنام، بوستان ها، ورزشگاه ها، محوطه 
دانشگاه ها، فضای بیرونی اماکن متبرکه و سایر فضاهای 
باز و بزرگ می توانند با رعایت فاصله اجتماعی، محل 
مناسبی برای برگزاری مراسم عزاداری محرم امسال 
باشند ضمن این که اعتقادداریم متولیان هیئت ها خود 
در صف نخست رعایت دستورعمل های بهداشتی قرار 
دارند و این موضوع را در ماه مبارک رمضان در مساجد، 

هیئت ها و اماکن مذهبی به خوبی به نمایش گذاشتند. 
یقین دارم با استعانت از حضرت اباعبداهلل الحسین 
علیه السالم ان شاءاهلل کرونا از کشور رخت خواهد بست 
نیز  مراسم  برگزاری  الزامات  رعایت  در  باید  اما 
حساسیت های الزم و دغدغه های ستاد ملی مبارزه با 
کرونا که از متخصصان کشور تشکیل شده نیز لحاظ 

شود. 
این ذاکر اهل بیت با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری 

در خصوص نحوه برگزاری مراسم ماه محرم امسال گفت: 
تبعیت از فرامین رهبری، فصل الخطاب همه ماست و 
توجه به تالش ها و زحماتی که کادر درمان در این ایام 
متحمل شده اند حتما مداحان و ذاکرین اهل بیت نیز 
تالش خواهند کرد تا طبق دستورات ستاد ملی کرونا 
عمل نمایند و در کنار این عزیزان قرار داشته باشند تا به 
لطف خدا و توسل به اهل بیت ویروس کرونا از بین برود. 

غیر متمرکز کردن جلوه های عزاداری
مهدی لسانی پژوهشگر و کارشناس فرهنگ و رسانه، 
بابیان این که محرم ته نشین شده در دل و روان هر ایرانی 
است و جداشدگی و افتادگی بین آن ها نخواهد بود، در این 
ایام کرونایی نکته ای که باید موردتوجه قرار گیرد نحوه 
مدیریت تبلور احساسات مردم و عطش آن ها در ابراز ارادت 
به ساحت اباعبداهلل الحسین علیه السالم است تا بتوان هم 
از معارف این ماه بهره مند شد و این که بتوان در این فضا 

شور حسینی را تداوم بخشید. 
در این زمینه یک وظیفه مردمی متصور است و وظیفه 
دیگر بر دوش حاکمیت است. اتفاقا در این ایام کرونایی 
فرصتی مهیا شده تا مجالس و معارف حسینی از تمرکز در 
یک نقطه به تمرکز در فضاهای مختلف توسعه پیداکرده و 

این الگو بیش از همیشه توسعه یابد.
 یکی از این اقدامات برپایی هیئت های خانگی است که 
برمبنای آن از تمرکز صرف در هیئت ها به سمت وسوی 
برپاداشتن هیئت های خانگی حرکت کنیم و جلوه های 

عزاداری غیرمتمرکز را در خانه داشته باشیم. 
یک تبلور دیگر استفاده از ظرفیت های بصری و هنری 
در جامعه است. یکی همین پوشیدن لباس مشکی مردم در 
سطح شهر است. یا استفاده از طرح ها و شمایل های منتسب 
به ایام عزاداری؛ حتی طرح هایی بر روی ماسک ها ایجاد 

شود که حال و هوای محرم را در جامعه نشان دهد. 
از سوی دیگر انواع رسانه ها وجود دارند که می توان از 
ظرفیت آن ها برای تبلیغ پیام عاشورا استفاده کرد. استفاده 
از تبلیغات محیطی نیز یکی از این راه هاست که وظیفه 
حاکمیت محسوب می شود تا از آن برای تکثیر و ترویج پیام 

قیام امام حسین)ع( استفاده کند.
 ضمن این که خیلی از این هیئت ها در فضای مجازی فعال 
هستند و می توانند از این فرصت در زمینه فراگیری پیام 

عاشورا استفاده کنند. 
کنترل  تحت  و  رسمی  بخشی  امروزی  رسانه های 
حاکمیت هستند و بخشی غیررسمی و در اختیار عموم 
مردم. به همین دلیل تاکیددارم که از این دو ظرفیت 
می توان به نحو احسن برای ترویج فرهنگ عاشورا استفاده 

نمود. 
به ویژه در این ایام کرونایی که اعتقاددارم اگر از این دو 
ظرفیت به درستی استفاده شود جاافتادگی بین مردم و 

فرهنگ عاشورا ایجاد نخواهد شد.
 تنها مشکلی که در این روزها وجود دارد این است که 
رابطه حسی عزادار با امام حسین علیه السالم به آن 

صورتی که در فضای واقعی وجود دارد به وجود نمی آید. 
به عقیده من هرچه این عطش دلی افزایش یابد می تواند 
حس آفرین باشد و رابطه عاشق و معشوق را تقویت نماید. 
اگر این حس درونی ایجاد شود آن حسی که از محیط بر 
انسان مستولی می شود کمتر خواهد شد و به انسان کمک 

می کند تا شناخت بهتری از موالیش داشته باشد. 

خداوند متعال، رسول خدا)ص( و اهل 
بیت)ع( او را برای اهل عالم، به ویژه 
پیروانشان، به عنوان الگو آفریده است. 
مسلمانان جهان وظیفه دارند در تمام 
شئونات زندگی اعم از فردی، اجتماعی، 
سیاسی، اخالقی و غیره به آنان اقتدا 
نمایند. یکی از نکات قابل توجه در سیره 
پیشوایان معصوم)ع( نحوه رفتار آنان با 
خانواده است. در این نوشتار مختصر 
برآنیم تا با مراجعه در منابع تاریخی به 
امام  اخالقی  سیره  از  گوشه هایی 
حسین)ع( در خانواده بپردازیم؛ هر چند 
به خاطر طبیعت موضوع و نیز شرایط 
اجتماعی، حجم شواهد و موارِد بر جای 
مانده در تاریخ، در این خصوص فراوان 
نیست؛ همین اندک نیز بسیار ارزشمند 

و گویاست. 

احترام به همسر
احترام به همسر از عواملی است که 
در تربیت فرزندان، تأثیر فراوانی دارد. 
مادری که در خانه، عزیز باشد و مورد 
تکریم شوهرش قرار گیرد، با روحی 
سرشار از عاطفه و آرامش و احساِس 
شخصیت، فرزندان را تربیت خواهد کرد. 
به عکس اگر همسر در خانه مورد آزار و 
و  گیرد  قرار  و جسمی  روحی  اذیت 
شخصیتش در خانه و پیش فرزندان 
تحقیر شود، بدیهی است که از روان 
سالمی برخوردار نخواهد بود و در نتیجه، 
آرامش خود را از دست داده و اضطراب 
و نگرانِی او در فرزندان نیز تأثیر خواهد 
گذاشت.  انسان در دوران زندگی با 
حوادث و مسائلی روبه رو می شود که او 
را نگران و متأثر می سازد. فردی که 
احساس کند از طرف دیگران مورد ستم 
واقع شده، اگر برای رسیدن به حق خود 
تالش کند و نتواند به آن برسد، دچار 
نگرانی خواهد شد. حال اگر برای زن یا 
شوهر چنین مشکلی پیش آید و با حالت 
تأثر وارد خانه شود، ممکن است گالیه 
کرده و از همسر انتظار داشته باشد که 
در این شرایط به او کمک کند و از او دفاع 
کند و در نتیجه، هرگونه تصوِر کوتاهی 

را در این رابطه دور از انتظار می داند. 
همسر در این حالت های ویژه، باید 
سعی کند با مهربانی، احترام و دلجویی 
چنان رفتار کند که از اندوه و تأثر او 
سخنان  شرایطی،  چنین  در  بکاهد. 
می تواند  همسر  محترمانه  و  منطقی 
اثبات کند که: من در دفاع از حق تو 

کوتاهی نکرده ام و آنچه مصلحت بوده و 
توان داشتم انجام داده ام. 

در تاریخ می خوانیم: روز عاشورا 
هنگامی که هالل بن نافع عازم میدان 
جنگ بود، همسر جوانش از رفتن او 
ناراحت شده و به شدت می گریست. امام 
حسین)ع( متوجه آن زوج جوان گردیده 

و به هالل فرمود:
إنَّ أهلک الیطیُب لَها ِفراُقَک، َفَلو 
الَبراز،  رأیَت أن تَختاَر ُسُروَرها عَلی 
همسرت جدایی تو را نمی پسندد، تو 
آزادی و می توانی خشنودی او را بر 

مبارزه با شمشیرها مقدم بداری. 
آن امام همام باالترین حد تکریم را 
نسبت به فرزند و همسر داشت. حتی 
آنان را مورد عنایت خاص خود قرار داد 
به  نسبت  وافری  عالقه  نیز  آنان  و 
حضرتش ابراز می داشتند و آنان نیز 
عالقه وافری نسبت به حضرتش ابراز 

می داشتند. 
امام  به  وافری  عالقه  رباب  مثاًل 
حسین)ع( داشت. او در سفر کربال همراه 
امام بود و پس از شهادت آن حضرت نیز 
وفاداریش را به زبان شعر و نیز در عمل، 

نشان داد. 
دو مرثیه از رباب در دسترس، قرار 
دارد که هر دو دارای معانی بسیار زیبا 
بوده و خلوص و ارادت رباب را نسبت به 

آن حضرت نشان می دهد:
ترجمه آن چنین است: آن پرتوی که 
دیگران از درخشش آن بهره می بردند، 
در کربال کشته شده و غیر مدفون رها 

شده است. 
ای فرزند پیامبر)ص(! خدا از طرف ما 
تو را پاداش نیکو داده و در وقت میزان 

تو را از هر زیانی به دور دارد. 
تو آن چنان کوه محکمی بوده که من 
بدان پناه می بردم و تو با رحمت و از سر 

دینداری با ما همنشینی داشتی. 
دیگر چه کسی برای یتیمان و فقیران 
مانده؟ و چه کسی است که مسکینان 

بدو پناه برده و او بی نیازشان سازد؟
به خدا قسم! دیگر سایه ای بعد از تو 
بر سرم نخواهم پذیرفت تا در میان 

خاک، پنهان شوم. 
اشعارش  این  از  بخشی  در  رباب 
ارتباط عمیق خود را با امام حسین)ع( 
تصویر می کند؛ امام چون کوهی است که 
پناهگاه آرام بخش رباب بوده و آن 
حضرت نیز با کمال مالطفت و از سر 

دینداری با وی برخورد داشته است. 

شعر آئينی

غم های کربالی تو. . . 
درد دلي با امام و سرور آزادگان حضرت ابا عبداهلل 
الحسین)ع( در روزگاري که شرایطي تلخ و دشوار را 
سپري مي کنیم و قرار است محرم متفاوتي را تجربه 

کنیم:
غم هر چه شد به روي غم آوار بیشتر

شد ساده درِک حال تو انگار بیشتر
یک شعله از حریق دلت هست اگر چه از

سوز و گداز ما همه، صد بار بیشتر
امروز در برابر چشمانمان شود

غم هاي کربالي تو تکرار بیشتر
کم مي شد آنچنان که از اصحاب و سر مدام،

مي گشت روي نیزه پدیدار بیشتر،
بستیم امید بلکه بال بگذرد ولي

هي مي رسد خبر؛ شده آمار بیشتر
این حال بد سبب شده در بنِد غربتت

دل گردد از همیشه گرفتار بیشتر
گر چه نمي چشاندمان حبِس خانگي
غیر از ُجوي از آن همه خروار بیشتر
ادراک درد خانه نشین گشتن علي 

از قبل دارد آه خریدار بیشتر
این روزها به عشق مرامت فدا شوند
از جمع مان پزشک و پرستار بیشتر

رسم زمانه است و فشار آَوَرد چه سخت
هر چرخشي به سوزن پرگار بیشتر

حس مي شود عجیب در اعماق قلبمان
امروز جاي خالي سردار بیشتر

ما کوه نیستیم که در قلبمان شود
این درد از این که هست تلمبار بیشتر

هرگز نکرده ایم طلب غیِر حق ولي
هر روز مي شویم بدهکار بیشتر

هي »بودمان«، »نبود« شد و هي »نبود«، »بود«!
وارونه وضعمان زده شد جار بیشتر
گفتیم دائماً به در از سفره هایمان 

تا بشنوند هیأت دیوار بیشتر
باور نمي کنند خطر دارد این ستم
از هر چه سرفه و تِن تبدار بیشتر

ویروِس جهل بس که پراکنده گشت آه
عقِل سلیم کم شد و بیمار بیشتر

اي کاش این جهان اسیِر سکوت داشت
در خود صداي میثم تّمار بیشتر

کي مي رسد زمان ظهور آه یا حسین؟
باید کنیم صبر چه مقدار بیشتر؟
دست از دعا براي جهان برندار آه

بیچاره ایم، دست نگه دار. . . بیشتر
دیگر ذلیل تر شده از این نخواهمان

با خود ببر... اگر شده... نَْگذار بیشتر... 

شعر از: مهدي ناصریان؛ 
شرکت پاالیش نفت بندر عباس

تحلیلی بر بیانات رهبر معظم انقالب 
درباره چگونگی برگزاری مراسم 
محرمیعزاداری در شرایط خاص امسال

 دیگر. . . 

محرم امسال متفاوت ترین محرمی است که شاید تا 
به امروز در تاریخ وجود داشته است. درحالی که ویروس 
کرونا تمامی فعالیت های زندگی بشر امروز را تحت تاثیر 
قرار داده، هیچ کس گمان نمی کرد محرم، این ماه عزیز 
هم تحت تاثیر کرونا قرارگیرد و برای برگزاری آن 
دستورعمل و پروتکل نوشته شود؛ چرا که محرم با 
چارچوب و قاعده بیگانه است، محرم دلی است، هرکس 
به وسعت دلش در آن سهم دارد، چطور می شود این 
شوق و شور را محدود کرد و چگونه دل طاقت دارد بیان 
اما در دوره  عطش عزای حسینی را محدود کند. 
آخرالزمان باید فراگرفت هر آنچه تا به امروز ناشدنی بود 
و باید تمرین کرد تحمل و صبوری را تا صاحب االمر، خود 
گره از کار دنیا باز کند. آنچه در ادامه می خوانید نگاهی 
است به بیانات رهبرمعظم انقالب درباره شرایط خاص 

محرم امسال. 

 نگاهی گذرا به سیره اخالقی
 امام حسین )ع( در خانواده)بخش اول(

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



کتاب ها 

نگاهی به مستندهایی جذاب و  
چند کتاب تاریخی خواندنی 

 بخوانید  و ببینید 
  از تاریخ پرستاری تا
 جعفر گنزالس 
علی بهرامی   حاال که فعال کرونا هست و گویا قرار نیست به این زودی ها از کره خاکی محو 
شود. ما هم نمی توانیم خودمان را از دیدن تصاویر جذاب و خواندن صفحات آگاهی بخش  در دو 
قالب مستند و کتاب های تاریخی، محروم کنیم. این روزها با وجود اپلیکیشن ها و سایت های 
پخش آنالین فیلم و سریال، به راحتی می توانیم بدون کوچکترین ریسک پذیری درباره ابتال 
به ویروس کرونا که با رفتن به سینما و یا حضور در کتاب خانه و کتابفروشی ایجاد می 
شود، از محصوالت فرهنگی استفاده کنیم. این هفته هم با شما خواهیم بود تا 
چند فیلم مستند جذاب معرفی کنیم و چند کتاب تاریخی و خواندنی 
که از خواندنشان لذت بسیار زیادی خواهید برد را به شما 

بشناسانیم. با ما همراه باشید. 

روزی روزگاری فوتبال  
این روزها که کمی فوتبال در ایران و جهان کم رنگ تر شده و کمتر از هر زمان 
دیگری دیده می  شود، بهتر است اگر به فوتبال عالقه مند هستید، درباره آن 
مطالعه کنید. برای این منظور کتاب بسیار خوب »حمیدرضا صدر« با نام »روزی 
روزگاری فوتبال« که سال 1379 منتشر شده، می تواند خیلی مناسب باشد. پشت 
جلد این کتاب نوشته شده:» این کتاب نگاهی تاریخی و  جامعه شناسانه نسبت 
به بازی فوتبال دارد. این کتاب تأثیر فوتبال در مختصات جغرافیایی مختلف را 
پوشش می دهد و نگاه مشتاق طرفداران بازی فوتبال از زمین های خاکی تهران 

تا ترکیه، از ایتالیا و اسپانیا تا آلمان و انگلیس، از برزیل و آرژانتین تا مکزیک را به تصویر می کشد. 
»حمیدرضا صدر«، بر اساس سال ها تجربه اش از میدان های ورزشی و حضور در برنامه های تلویزیونی 
این کتاب را با تحلیل و ریزبینی های دقیق در طول سه سال نوشت. این کتاب زنجیره ای از فرهنگ های 

مختلف است که بازی نفس گیر و جنجالی فوتبال آن ها را به یکدیگر وصل کرده است «. 

تاریخ پرستاری  
 کسی نمی تواند منکر شود که در این دوران کرونایی پرستاران چه زحمات 
طاقت فرسایی را متحمل شدند و چه شهدای عزیزی را در راه سالمت 
کشورمان تقدیم این آب و خاک کردند. البته که پرستاران همیشه 
زحمت کش بوده اند و مردم همواره قدردان آنها، اما حاال که به اهمیت کار 
این بخش از کادر درمان کشور بیشتر پی برده ایم بد نیست کمی درباره 
پرستاری مطالعه کنیم. برای این منظور ما کتاب »تاریخ پرستاری« را به شما 
معرفی می کنیم. در پشت جلد این کتاب آمده است:»پرستاری هنر است 

و اگر هنر است، پرستار مثل هر هنرمند دیگری، از جمله نقاشان و پیکرتراشان، باید با تعهدی همه 
 جانبه برای دوره های دشوار آمادگی داشته باشد؛ اما سروکار داشتن با بوم های نقاشی یا سنگ مرمر 
بی  جان را چطور می توان با مراقبت از بدن های زنده ای که معبدی برای روح خداوندی هستند، 
مقایسه کرد؟ من همواره گفته ام: پرستاری یکی از هنرهای ظریف است؛ و ظریف تریِن آن ها. این 
جمالت را فلورانس نایتینگل )1820-1910(، یکی از معروف ترین و تأثیرگذارترین پرستاران جهان، 
گفته است. تاریخچه پرستاری داستانی طوالنی، رنگارنگ و معموالً سرشار از احساسات مهیج 
ـ حرفه ای برای افراد آموزش  دیده و  است. پرستاری به شکلی که ما امروزه آن را می شناسیمـ 
ـ در قرن نوزدهم میالدی شکل رسمی به خود گرفت و سرانجام با تالش های  مستقل از پزشکانـ 
مستمر خانم نایتینگل این حرفه رسمیت یافت. اما نقش مراقبت از بیماران، افراد زخمی، فقرا و 

بینوایان همواره بخشی از زندگی انسانی از زمان پیدایش جوامع انسانی اولیه بوده است« . 

تاریخ برده داری 
خیلی از ما با جنبش های گاه و بی گاه سیاهپوستان و رنگین پوستان 
در امریکا و اروپا، آشنا هستیم و باالخره به هر شکلی که شده صدایی 
از آنها به گوشمان می رسد. نمونه اش همین جنبش اخیر نژادی در 
آمریکا. به هر حال می خواهیم به شما یک کتاب معرفی کنیم  تا که 
ریشه های نژاد پرستی و برده داری را بهتر بشناسید. کتابی که با 
خواندن آن از بسیاری زوایای تاریک تاریخ جهان، اطالع پیدا کنید. 
پشت جلد کتاب »تاریخ برده داری« نوشته شده است: »کتاب تاریخ 

برده داری« اثر مشترک نورمن ال. ماخت و مری هال در سال 1997 به زبان انگلیسی منتشر 
شد. این کتاب با نگاهی همه جانبه، ظهور و علت برده داری در سراسر تاریخ را بررسی می کند 
و از آن به عنوان یک پدیده همه گیر یاد می کند. برده داری از جمله ناعدالتی های رخ داده 
در طول تاریخ است که وابسته به نژاد یا جغرافیای خاصی نیست و جوامع مختلف از چین تا 
اروپا، سرخ پوستان و سفیدپوستان از آن استفاده کرده اند. کتاب تاریخ برده داری عمل 
برده داری را آن گونه که در تمدن های مدیترانه ی قدیم، قرون وسطا، آفریقا و بین 

سرخپوستان در قاره آمریکا و ایاالت متحده وجود داشته، بررسی می کند«. 
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بازتاب فیل ها  
شیرینی پا فیلی، پف فیل، ضرب المثل هایی که فیل در آنها نقش دارد و سپاه هندی ها در برابر نادرشاه که فیل های زیادی داشت یا کارتون دامبو فیِل پرنده و 
... خالصه هزار نماد و نمود دیگر در ذهن داریم که رد پایی از »فیل ها« در آن هست. البته احتماال شما هم از آن بچه هایی باشید که در سال های دور روی خرطوم 

فیل های باغ وحش وکیل آباد مشهد مقدس عکس داشته باشید. به هر حال می خواهیم از پس این همه »فیل« شما را با مستند بسیار زیبایی به نام »بازتاب 
فیل ها« آشنا کنیم. مستندی بسیار جذاب که زندگی این حیوان عظیم الجثه را در دل جنگل های آفریقا دنبال کرده است. پس اگر دوست دارید کمی بیشتر 

درباره زندگی این حیوان دوست داشتنی بدانید، حتما این مستند را ببینید. مستند »بازتاب فیل ها« را درک ژوبرت در سال 1994 ساخته است. 

ارتفاع 437
تا پیش از اینکه در دهه هشتاد خورشیدی  برجی به نام »میالد« متولد شود و چشم تهرانی ها تقریبا از هر جای این شهر آن را ببیند، »برج آزادی« نماد تام و 
تمام پایتخت بود. حاال اما »برج میالد« برای »برج آزادی« شاخ و شانه می کشد و حسابی توی چشم ها رفته است. بد نیست اگر نمی رسید یا نمی توانید با این 

سازه عظیم آشنا شوید، مستندی درباره آن ببینید. این برج تا این لحظه چهارمین برج مرتفع دنیا شناخته شده و نکات ریز و درشت بسیار زیادی دارد. مستند»در 
ارتفاع 437« روایت گر ساخته شدن این برج است. دیدن این مستند می تواند شما را  با دنیای مهندسان و معماران این سازه بین المللی آشنا کند. مستند »ارتفاع 

437«  را محسن خان جهانی در سال 1385 کارگردانی کرده است.  

عکس العمل
خوب که دقت کنید و اطرفتان را ببینید، متوجه می شوید که خانواده ها کم جمعیت تر شده اند و خیلی کمتر پیش می آید که صدای بوق شادی کاروان عروسی 

را در خیابان های شهرمان بشنویم. یادتان هست که از کنار این کاروان های شادی می گذشتیم، کمی در ترافیک معطل می شدیم اما حتما لخندی می زدیم و 
شاید ما هم دستی برای عروس و داماد تکان می دادیم و در شادی شان شریک می شدیم. خالصه خبری از فرزندآوری های متعدد و عروسی های شلوغ و شاد 
نیست. اینها همه دالئلی دارد که اگر مستند»عکس العمل« را ببینید شاید به برخی از آنها پی ببرید. این مستند کوشیده است تا بحران جمعیتی ایران را بررسی 

کند و بحران کاهش ازدواج در ایران را مورد واکاوی قراردهد. نکته جالب اینجاست که این مستند در سال 1393 خورشیدی کارگردانی شده و با اینکه شش سال 
از زمان کنونی مان عقب تر است اما انگار که امروز ساخته شده است.  کارگردان مستند»عکس العمل« مهدی محمودی است.    

جعفر گنزالس
اگر می خواهید یک مستند جذاب و عجیب و غریب درباره یک شخصیت بسیار جالب ببنید مستند »جعفر گنزالس« پیشنهاد اصلی ماست. مردی سیاسی که 

سالها کمونیست بود و فعالیت جدی داشت. او علیه حکومت فاشیستی اسپانیا مبارزه های طوالنی داشت. گنزالس بعد از مدت ها فعالیت سیاسی تسمیم می گیرد 
که برای کشف و شهود به دل طبیعت و جنگل برود. در آنجا طی تحوالت روحی که برایش پیش می اورد به دین اسالم مشرف شده و نام خود را از رائول به جعفر تغییر 
می دهد. تالش او در جهت کسب معارف اسالمی به جایی می رسد که قرآن را به زبان اسپانیایی ترجمه می کند و...  مستند جذاب و دیدنی »جعفر گنزالس« توسط 

مرکز مستند سوره هنری در سال 1393 ساخته شده است. 

نسل سوم
نارنجی رنگ قشنگی است نه؟ خیلی ها این رنگ را دوست دارند و البته خیلی آدم را به یاد میوه های نارنجی رنگ می اندازد. میوه هایی خوشمزه که خیلی 

هم برای بدن مقوی هستند. اما همه ماهیت رنگ نارنجی در همین چیزها خالصه نمی شود. ویتنام و جنگ بیست ساله عجیب و غریب اش که از سال 1955 تا 
1975 میالدی طول کشید، به رنگ نارنجی معنای دیگری داده است. اگر می خواهید در این باره بیشتر بدانید، مستند »نسل سوم« را ببینید مستندی که نشان 

می دهد چگونه کودکان و نسل های مختلف ویتنامی قربانی یک نوع سالح بسیار دهشتناک شیمیایی به نام »عامل نارنجی« شدند. سالحی مرگ بار که توسط 
آمریکایی ها در جنگ بیست ساله این کشور استفاده شد. عوامل این مستند درباره آن نوشته اند:»این فیلم به نمایش زندگی کودکان و نوجوانان نسل سوم و 

قربانی سالح های شیمیایی امریکا، موسوم به عامل نارنجی می پردازد که در موسسه خانه صلح در شهر هوشی مین ویتنام زندگی می کنند«. این مستند را 
محمدعلی رخشانی در سال 1394 در ژانر سیاسی – تاریخی کارگردانی کرده است. 

بی شناسنامه ها
شاید تصورش کمی سخت باشد و البته به نظر محال برسد که کسی در ایران بدون شناسنامه زندگی کند. شناسنامه که نداشته باشی یعنی هویتی نداری و به مشکالت 

شهروندی بسیار زیادی بر خواهی خورد. با اینکه تصورش هم واقعا سخت است اما این اتفاق در شرق کشورمان به تعداد بسیار باالیی پیش آمده است. مستند »بی 
شناسنامه ها«  می کوشد تا روایت گر بی شناسنامه هایی باشد که در استان سیستان و بلوچستان ایران زندگی می کنند. عوامل این مستند درباره آن نوشته اند:»این 

مستند روایتی است از ساکنان بی شناسنامه شرق کشور که بیشتر در منطقه بلوچستان مرکزی زندگی می کنند و به دلیل دور بودن محل زندگی خود از مراکز دولتی، 
زندگی در کوهستان، نبود امکانات برای جابه جایی و همچنین تامین نیازهای روزانه توسط خودشان، شناسنامه نگرفته اند؛ حاال پس از گذشت سال ها و بروز خشکسالی، 

نیازمند یارانه و کمک دولتی، اما شناسنامه ای برای ارائه ندارند«. مستند بی شناسنامه ها به کارگردانی فرهاد ورهرام در سال 1394 ساخته شده است. 
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آشپزی

لواشک زرشک گیالس
 دریا یماوج

 محیا اترک
مواد الزم

نان باگت یا نان تست: یک عدد
زیتون: 100 گرم
 گوجه: 2 عدد

 ریحان: به میزان الزم 
سیر: یک حبه 

روغن زیتون: 5 قاشق 
 سرکه بالزامیک: 5 قاشق

 نمک فلفل سیاه: به مقدار الزم 
پنیر پیتزا: 200 گرم

پنیر ماتزارال: به میزان الزم

طرز تهیه
ابتدا نان باگت یا نان تست را برش می زنیم و به مدت دو تا 

سه دقیقه داخل فر خشک و کریسپی می کنیم. سپس 
روغن زیتون، سرکه بالزامیک، سیر له شده، نمک و فلفل را 

مخلوط می کنیم و روی نان های کریسپی شده می ریزیم. 
ریحان، گوجه و زیتون را خرد کرده و خوب مخلوط می کنیم. 

یک قاشق از آن را روی نان می ریزیم و در پایان هم پنیر پیتزا 
را داخل فر می گذاریم تا پنیر طالیی شود. در آخر چند قطعه 

پنیر ماتزارال روی بروسکتاها می گذاریم.

سکتا  و بر

مواد الزم
آلبالو: یک کیلو

زرشک: یک پیمانه
آب: یک پیمانه

نمک: یک قاشق چایخوری
شکر )در صورت تمایل(: 2 تا 3 قاشق غذاخوری

 طرز تهیه
آلبالو و زرشک را شسته و اجازه می دهیم که آب آنها کامل برود. سپس 
آلبالوها را در قابلمه ای مناسب می ریزیم و زرشکمان را هم اضافه می کنیم 
و در ظرف را می گذاریم و آن را روی حرارت قرار می دهیم تا بجوشد. هر 
5 دقیقه ای یکبار مواد داخل قابلمه را زیرورو می کنیم تا کامال پخته 
شود. وقتی آلبالو و زرشک کامال پخته و له شدند و هسته آلبالوها جدا 
شد، زیر شعله را خاموش می کنیم و اجازه می دهیم موادمان به دمای 
اتاق برسد. بعد از خنک شدن، مواد لواشک را از یک صافی رد 
می کنیم تا مایعی غلیظ و یکدست به دست آید. در این مرحله 
نمک را اضافه می کنیم و در صورت تمایل برای داشتن مزه ملس، 
شکر را می افزاییم. یک سینی با اندازه مناسب انتخاب می کنیم، 
آن را با دو، سه قطره روغن چرب کرده )زیاد روغن نزنید که 
لواشک مزه روغن بگیرد( و مایع آماده را در سینی پخش 
می کنیم. سینی لواشک را در آفتاب)یک توری تمیز روی 
آن می اندازیم( یا در محیط خانه قرار می دهیم. دو تا سه 
روز طول می کشد تا لواشک خانگی مان کامال خشک 

شود. 

مواد الزم 
 بیسکوییت ساقه طالیی: 2 بسته 

)400 گرم(
کره: 200 گرم 
مواد میانی 

خامه قنادی یا خامه پاکت صورتی:  200 گرم 
پنیر ماسکارپونه: 200 گرم )از پنیر خامه ای کم نمک هم می توان 

استفاده کرد( 
ژله آلوورا: یک بسته 
آب جوش: یک لیوان 
مواد روی چیز کیک 
ژله آلبالو: یک بسته 

آب جوش: یک و نیم لیوان 
آلبالو هسته گرفته برای تزیین: به میزان الزم 

 

 تهیه مواد میانی :
ژله را با آب جوش حل می کنیم یا روی حرارت 

مالیم قرار می دهیم تا شفاف شود. پنیر و خامه را هم 
می زنیم و زمانی که ژله خنک شد به آن اضافه می کنیم. 
وقتی قسمت بیسکویتی سفت شد، مواد میانی را روی 
آن می ریزیم و دوباره داخل یخچال قرار می دهیم. 

زمانی که نیم بند شد، آلبالوها را قرار می دهیم و 
وقتی کامل بست، ژله بن ماری شده را 

می ریزیم و صبر می کنیم تا ببندد.

مشعل شماره 981 

 
 آتینا عالی

چیزکیک یا کیک پنیر، نوعی دسر شیرین 
است که به واسطه ظاهر جذابش نمی توان به آن 

نه گفت. چیز کیک که از آن به عنوان یکی از قدیمی ترین 
و محبوب ترین دسرهای دنیا یاد می شود، ریشه در آشپزی 

یونانی دارد. نکته جالب توجه در خصوص این دسر خوشمزه 4 
هزار ساله با برش های مشهور مثلثی اش، این است که یکی از 
مقوی ترین و سالم ترین خوراکی های زمان خودش محسوب 
می شد. چیزکیک را می توان با میوه ها و مواد مختلفی درست کرد 
که یکی از این میوه ها می تواند آلبالو باشد. چیزکیک آلبالو 

یکی از خوشمزه ترین چیزکیک هایی است که در فصل 
تابستان می توان آن را تهیه کرد و از خوردنش لذت 

برد.

دوست داشتنی
دسری خوشمزه و 

چیزکیک 
تـک نـفره 

آ لـبالـو 
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گاهي اوقات در بدن عالئمي 

ایجاد مي شود که نشان  مي دهد بدن 
کمبود مواد مغذی دارد. عالئمي که با توجه به آنها 

مي توان جلوی پیشرفت کمبودرا گرفت و مانع از بروز 
مشكالت بعدی شد.  عملكرد صحیح اندام ها و ارگان هاي بدن 

و همچنین پیشگیري از ابتال به بیماري هاي مزمن را مي توان با 
مصرف سبزیجات تضمین کرد. انواع سبزی ها عالوه بر تامین 

آنتی اکسیدان ها، بهترین منبع تامین فیبر مورد نیاز بدن هستند که 
مي توانند به هضم غذا کمک کنند. متاسفانه بسیاری از افراد به دالیل 
مختلف )تمیز کردن و شست وشوی دشوار( تمایلی به مصرف 
سبزیجات ندارند، مساله اي که باعث محروم شدن بدن از منابع غنی 

مواد مغذی می شود. از طرفی کمبود مواد مغذی در بدن با عالئمی 
همراه است که با توجه به آنها مي توان جلوی پیشرفت کمبود 

را گرفت و مانع از بروز مشكالت بعدی شد که در این 
مطلب به بررسی برخی از این موارد پرداخته ایم.

احساس خستگی
مصرف ناکافی سبزیجات و خوراکی های مفیدي 

که سرشار از مواد غذایی فرآوری شده هستند، در 
بیشتر مواقع باعث احساس خستگی مي شود و به 
مرور زمان از دست دادن حافظه و نوسانات خلق و خو 
و در نهایت نیز افسردگی را به دنبال دارند. براي 
جلوگیري از بروز این مشكالت مي توان با مصرف 

سبزیجاتي که منبع مهمی از ویتامین ها و مواد 
معدنی هستند، به بدن براي داشتن عملكرد 

بهتر کمک کرد.
احساس گرسنگی

کمک  ما  به  کافي  سبزیجات  مصرف 
می کند مدت زمان بیشتری احساس سیری 
داشته باشیم. از طرفی تمایلمان به مصرف 
غذاهای سالم بیشتر از خوردن مواد غذایی 
ناسالم مي شود. عكس این اتفاق زماني هم 

که به میزان کافي سبزیجات مصرف 
نمي کنیم، صادق است.

گرفتگی عضالت
عضالت برای رفع انقباض و گرفتگی 

به پتاسیم نیاز دارند که سطح پایین این 
ماده معدنی در خون باعث گرفتگی عضالت 

خواهد شد. سبزیجات منبع غني پتاسیم 
به  مي توان  آنها  جمله  از  که  هستند 
سیب زمینی، اسفناج و سبزیجات تیره 

اشاره کرد. با مصرف این منابع گیاهی 
می توان به راحتی جلوی بروز این 

مشكل را گرفت.

تغيير شكل مو  و 
ناخن 

خارش و قرمزی پوست سر و تغییر شكل 
ناخن از عالئم کمبود ویتامین بیوتین است. 

ویتامیني که در طراوت و شادابی مو و ناخن نقش 
مهمی دارد. افرادي که تمایلي به مصرف منابع 
حیوانی این ویتامین ندارند یا به دالیل مختلف 

منابع گیاهی را ترجیح می دهند، باید به میزان 
کافی از سبزیجاتي مثل گل کلم، توت، برگ 

چغندر، قارچ، بادام و ... که منبع غني 
هستند،  بیوتین  ویتامین 

خون مردگیاستفاده کنند.
خون مردگی زماني اتفاق مي افتد 

که بدن با کمبود ویتامین C مواجه 
شود، ویتامیني که سبزیجاتي مثل 
فلفل سبز، جعفري تازه و کلم 

بروکلي منبع غني آن هستند.  کاهش وزن
بیشتر میوه ها و سبزیجات کالری 

کمی دارند. از این رو گنجاندن سبزیجات 
در وعده هاي غذایي مي تواند براي افرادي 
که به دنبال کاهش وزن هستند گزینه خوبي 
هم  نها  آ مصرف  با  که  چرا باشد، 

ویتامین هاي مورد نیاز بدن را دریافت 
مي کنند و هم کالري کمتري به 

بدنشان مي رسانند.

چقدر سبزی مصرف 
کنيم؟

هر فرد در روز باید چهار تا پنج نوع مختلف از سبزیجات 
را در برنامه غذایي خود قرار دهد. به این ترتیب روزانه باید 

به میزان سه تا پنج واحد سبزیجات مصرف شود که مي تواند 
یک گوجه فرنگی یا خیار متوسط باشد یا اینكه یک لیوان 
سبزی خام مثل کاهو یا نصف لیوان سبزی پخته. برای پخت 
سبزیجات، بهتر است آنها را بخارپز یا با روغن زیتون و 

روغن هاي بي ضرر طبخ کنید. افزودن چربی های سالم به 
سبزیجاتي که منبع غني ویتامین هستند، جذب مواد 

معدنی موجود در آنها در بدن را چند برابر 
می کند.

آسيب پوست
 ، نید ا مي د که  ر  طو ن  هما

آنتی اکسیدان ها در مقابل رادیكال آزاد 
مانند یک سپر عمل مي کنند و مانع آسیب 

آن به بدن مي شوند. پوست یكی از مهم ترین 
نقاطی است که رادیكال های آزاد مي توانند 
به آن آسیب برساند، اما مصرف کافی 

سبزیجات از پیری و چروک شدن 
پوست پیشگیری مي کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یبوست
سبزیجات هم مانند میوه ها مقدار 

زیادی فیبر خوراکی در خود نهفته 
دارند که با مصرف آنها می توان مانع از 

بروز یبوست شد. بنابراین کساني که دچار 
باید مصرف  روده ها هستند  کم کاری 

سبزیجات را در برنامه غذایي خود قرار 
دهند تا به راحتي از شر این مشكل 

خالص شوند.



  با یک بیوگرافی از خودت شروع کن ؟ 
احمد پری آذر هستم. بیست ویک تیر سال 54 در تهران و جنوب شهر به دنیا آمدم. من هم 
مثل تمام پسربچه ها که عاشق توپ گرد و فوتبال بودند، در کوچه پس کوچه ها با توپ 
پالستیكی دنبال رویاهایم بودم. البته پدر و مادر من هم مثل همه پدر و مادرها مخالف 
فوتبال بازی کردن من بودند و تأکید داشتند که درس بخوانم و من هم آن ها را ناامید 
نكردم و در کنار فوتبال درس را هم ادامه دادم و موفق شدم که لیسانس تربیت بدنی 

را از دانشگاه تهران بگیرم.
 

  از چه زمانی فوتبال را شروع کردی ؟
من عاشق فوتبال بودم و به غیراز اینكه توی کوچه فوتبال بازی می کردم در 
زمین های خاکی محل هم دنبال فوتبال بودم تا اینكه به طور رسمی از سال 
1370 از باشگاه راه آهن شروع کردم. 16 سالم بود که در مسابقات نوجوان و 
جوانان تهران با تیم راه آهن بازی می کردم و تا سال 82 در فوتبال حضور 

داشتم و در تیم هایی چون فتح هم بازی کردم.

  چه شد فوتسالیست شدی ؟
اگر خاطرتان باشد و اگر اشتباه نكنم طی سال های 75تا 80 جام رمضان 
در تهران برگزار می شد و رونق خیلی خوبی داشت. آن موقع ها 
فوتبال در ماه رمضان تعطیل می شد، مسابقات فوتسال به مناسبت 
ماه رمضان و به نام جام رمضان برگزار می شد و بیشتر فوتبالیست ها 
هم در جام رمضان شرکت می کردند. من هم مستثنی از این 
قاعده نبودم و در جام رمضان با تیم راه آهن فوتسال بازی 
می کردم . آن موقع می گفتند فوتبال سالنی و هنوز اسم فوتسال 
نگرفته بود. همین باعث شد که در ادامه من فوتسالیست شوم.

   چرا فوتبال را انتخاب نكردی ؟
اگر اشتباه نكنم سال 82 بود. من آن موقع با تیم راه آهن 
هم فوتبال بازی می کردم و هم فوتسال و در مسابقات 
همیشه یكی از تیم هایی بودیم که خوب مقام می آوردیم 
و یک پای چهار تیم نیمه نهایی بودیم. برای همین من 
به تیم ملی فوتسال ایران دعوت می شدم. در ادامه 
مربیان آن موقع به من گفتند اگر می خواهی بازهم  
به تیم ملی فوتسال دعوت شوی وبتوانی در تیم 
ملی بازی کنی، باید فوتبال را کنار بگذاری و 
فوتسالیست شوی و برای همین من فوتبال را 
کنار گذاشتم و فوتسال را انتخاب کردم. 
همین شد که من رسماً فوتسالیست شدم 
و تیم شن سا نخستین تیم رسمی من در 
فوتسال بود و به نوعی این رشته را 

حرفه ای شروع کردم.

  چند سال فوتسال بازی کردی و در چه تیم هایی بودی ؟
من کالً اگر اشتباه نكنم 30 سال است که در ورزش هستم اما از سال 82 رسماً فوتسالیست شدم 

و تا به االن هم در فوتسال حضور دارم که گاهی اوقات هم به عنوان مربی بازیكن حضور دارم.
و اینكه سابقه عضویت در تیم هایی همچون شن سا ساوه، علم و ادب مشهد، شهید منصوری 

قرچک و تأسیسات دریایی را در کارنامه دارم.

   چه افتخاراتی کسب کردی ؟
 در بحث ملی باید بگویم من همراه تیم ملی فوتسال ایران 5 قهرمانی در مسابقات آسیایی را در 
کارنامه دارم. تجربه حضور در جام جهانی را هم در کارنامه دارم. در مسابقات داخلی هم مقام های 
قهرمانی و نایب قهرمانی زیادی دارم . حداقل در 20 تورنمنت مختلف با راه آهن ، فتح، شن سا و 

تأسیسات دریایی  و نیز جام رمضان شرکت داشتم که قهرمان و نایب قهرمان شدم. 

  از چه زمانی وارد  نفت شدی؟ و چه پست هایی داشتی ؟
سال 83 بود که به عنوان قهرمان ملی به استخدام شرکت ملی نفت ایران درآمدم. البته آن موقع 
من در تیم ملی حضور داشتم و بازی می کردم. ما چند بازیكن ملی پوش بودیم که به استخدام نفت 

درآمدیم و در حال بازی کردن هم بودیم. شرکت ملی  نفت می توانست آن زمان یک تیم خوب با 
حداقل 5 ملی پوش داشته باشد تا باعث افتخارآفرینی نام نفت شود، آن هم بدون هیچ هزینه ای و 
یا با کمترین هزینه که متأسفانه از پتانسیل بچه ها استفاده نكردند. آن موقع از ما در پست های 
اداری استفاده کردند. البته مشكلی برای کار کردن در پست اداری نداشتیم اما می شد از ما بهتر 
استفاده کنند که فكر می کنم سیاست مدیران آن موقع بود، نگذاشت بهره وری بهتری از ما داشته 

باشند.

  به عنوان یک فوتسالیست ملی و نیز مربی تجربه خودت را در اختیار نفتی ها قراردادی ؟  
همان طور که گفتم در شروع کار به ما بهاداده نشد اما در ادامه رفته رفته از پتانسیل بچه ها در امر 
آموزش خصوصاً به فرزندان استفاده کردند. من هم به نوبه خودم هرچه تجربه داشتم در اختیار 
فرزندان و کارکنان گذاشتم. به طور مثال با حضور در المپیادها و مسابقات داخلی نفت کارکنان و 

فرزندان را به بهترین شكل برای مسابقات آماده می کردیم.

   فكر می کنی نفت پتانسیل حضور در فوتسال را داشته و دارد؟
بله. من به شما گفتم ما چند فوتسالیست ملی پوش بودیم که به نفت آمدیم و می توانستیم بهترین 
تیم را تا چند سال داشته باشیم که متأسفانه نشد، درحالی که تیم فوتبال داشتند. اما در سال های 
بعد ما شاهد حضور تیم های فوتسال خوبی مثل نفت امیدیه ، ملی حفاری اهواز و تأسیسات دریایی 
در فوتسال ایران بودیم که قهرمان باشگاه های ایران و حتی آسیا شدند. شما اگر دقت کرده باشید 
در فوتسال بانوان نفت هم  پتانسیل خوبی داریم مثل ملی حفاری یا پاالیش نفت آبادان که قهرمان 

ایران هم شده اند.

  در حال حاضر در نفت چه پستی دارید و مشغول به چه کاری هستید ؟
من در حال حاضر به عنوان کارشناس و مربی مشغول به کار هستم. البته به دلیل ویروس کرونا فعاًل 
مربیگری نمی کنیم چون مدارس فوتبال و آکادمی های نفت  که مختص آموزش فرزندان بود، تعطیل 

هستند.  

  صحبت از مربیگری کردی. بازی کردن سخت تراست یا مربیگری ؟
مسلماً مربیگری سخت تر از بازی کردن است. شما زمانی که بازیكن هستی فقط یک مسئولیت 
داری و آن هم  بازی کردن به بهترین شكل است تا به تیمت کمک کنی برنده شود. اما در مربیگری 
مسئولیت یک تیم و تمام بازیكنان با شماست. مربی باید هم کوچ کند و هم مدیریت و اگر نتیجه 

نگیرد، باید به همه جواب بدهد.

   در چه تیم هایی مربیگری کردید ؟ 
من سابقه مربیگری در تیم های لیگ برتری تأسیسات دریایی، دانشگاه آزاد رادارم. درتیم  دانشگاه 
تهران هم مربیگری کردم. البته درنفت هم در مسابقات داخلی و المپیادها مربی بودم. در کویت 

هم هدایت یک تیم را به عهده داشتم.

پس لژیونرهم بودی ؟
بله من چند سال در کویت بازی و مربیگری کردم. البته حضورم در کویت بیشتر به زمان ماه رمضان 

برمی گردد، یا درزمانی  که لیگ ایران تعطیل است، به آنجا می روم.
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هفته ماقبل پایانی لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه های 
ایران، برای تیم های نفتی حاضر در این رقابت ها با یک 
پیروزی و دو تساوی همراه بود تا دوتیم بقای خود در 
لیگ دسته دوم را تثبیت کنند و یک تیم هم به بقا 
امیدوار شود.  تیم فوتبال نفت و گاز گچساران، ملی 
حفاری اهواز و نفت امیدیه که در گروه دوم لیگ 
دسته دوم فوتبال باشگاه های ایران قرار داشتند، 
فصل پرفراز نشیبی را پشت سر گذاشتند. 
تیم هایی که داعیه صعود در سر داشتند و 
حتی در مقاطعی چهر قهرمان به خود گرفتند 
ولی در ادامه با عملكرد سینوسی وار 
به جایی رسیدند که فقط به بقا راضی 

شدند!

امیدواری به بقا 
تیم ملی حفاری اهوازدرهفته بیست  
پنجم در خانه میزبان تیم ایرانجوان 

بوشهر بود. نفتی ها  در یک بازی خانگی با یک گل مقابل 
ایرانجوان بوشهر به پیروزی دست یافتند تا با کسب این سه 
امتیاز به فرار از سقوط امیدوارتر شوند. تک گل تیم ملی 
حفاری را بهنام بنیادزاده به ثمر رساند. ملی حفاری اهواز در 
هفته آخر هم باید مقابل تیم شهدا رزکان کرج  3 امتیاز کامل  

را کسب کند تا در لیگ دسته دوم باقی بماند.

تساوی باارزش 
 تیم   نفت امیدیه که اوضاع به مراتب بهتری نسبت به  ملی 
حفاری داشت، در بم به یک تساوی باارزش دست پیدا کرد 
تا خاطرش از بقا تقریباً راحت شود. البته  هنوز خطر سقوط 
شاگردان جهانبخش جعفری را تهدید می کند اما این تیم 
شانس دارد تا هفته آخر در خانه با یک تساوی هم در لیگ 
باقی بماند . تیم فوتبال نفت امیدیه در بم موفق شد با تساوی 
2 بر 2 مقابل تیم شهرداری این شهر یک امتیاز حساس را 
کسب کند. گل های تیم نفت امیدیه را در این دیدار یاسر 

چكاره و احمد فدعمی به ثمر رساندند.

تضمین بقا با یک امتیاز 
تیم فوتبال نفت و گاز گچساران هم که به بندرعباس 
رفته بود، موفق شد تیم شهرداری این شهر  را متوقف 
کند تا بقای خود را مسجل کند. شاگردان یوسف 
نادریان با ارائه یک بازی منطقی موفق شدند حریف خود 
را در خانه با نتیجه یک بریک متوقف کنند. محمد 
بختیاری تک گل تیم فوتبال نفت و گاز گچساران را به 
ثمر رساند تا این تیم 32 امتیازی شود و در لیگ باقی 

بماند.
تنها یک هفته دیگر به پایان فصل جاری لیگ دسته 
دوم فوتبال ایران باقی مانده است و با انجام بازی های 
هفته آینده تكلیف تیم های صعودکننده به لیگ یک و 
تیم های سقوط کننده به لیگ سه مشخص خواهد شد. 
در پایان فصل، تیم اول هر گروه مستقیماً به لیگ یک راه 
پیدا می کند و تیم دوم گروه به بازی پلی آف خواهد رفت 
تا در صورت پیروزی در بازی پلی آف به دسته اول صعود 

کند.  

وز خوب نفتی ها در لیگ دسته فوتبال ایران  ر

مشعل شماره 981 

www.mashal.ir
ورزش نشریه کارکنان صنعت نفت ایران

مثل همه پسربچه های جنوب 
از  را  فوتبال  شهر  

چه ها  چه پس کو کو
ی  یا و ر  . د کر ع  و شر

فوتبالیست شدن او خیلی 
 14 از  و  شد  محقق  زود 

سالگی با حضور در تیم های 
پایه راه آهن دوران حرفه ای  

خود را شروع کرد و بعد از چند 
سال به تیم ملی رسید، اما در رشته 

فوتسال و موفق شد که قهرمان آسیا 
شود و حضور در جام جهانی را تجربه 

کند. مسابقات جام رمضان و بازی تكنیكی  
مسیر زندگی او را تغییر داد و باعث شد که او از 

فوتبال به فوتسال روی بیاورد تا در زمره 
قهرمانان ملی قرار بگیرد.  احمد پری 

آذر فوتبالیستی که فوتسالیست 
شد، از کارکنان شرکت ملی نفت 

ایران به شمار می رود. او که در 
تربیت بدنی  و  ورزش  امور 

شرکت ملی نفت مشغول به کار 
است، هنوز هم از فوتسال جدا 

مربیگری  عرصه  در  و  نشده 
اختیار  در  را   خود  تجربیات 

بازیكنان جویای نام این رشته و 
نیز فرزندان و کارکنان نفت قرار 

می دهد. به همین منظور با احمد 
پری آذر گفت وگویی داشتیم که 

باهم می خوانیم.

نفت پتانسیل خوبی برای 
درخشش در فوتسال 
آقایان و بانوان دارد

قهرمان ملی فوتسال نفت در گفت وگو با مشعل:
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سرمربی تیم فوتبال ساحلی پارس جنوبی عقیده دارد 
هنوز ابتدای کار هستند و تا قهرمانی راه زیادی 

باقیمانده است، اما هدفشان قهرمانی است.
محمد مهین دوست، سرمربی تیم فوتبال ساحلی 
پارس جنوبی دوست بعد از اینكه تیمش موفق شد در 
دور رفت مسابقات ساحلی صدرنشین شود در 
خصوص وضعیت تیمش و ادامه راه گفت: امسال با 
تغییرات زیادی وارد مسابقات شدیم. از سوی دیگر 
مشكل درگیری با کرونا هم وجود داشت، برای همین 
با هر سختی بود کار را شروع کردیم و وارد مسابقات 
شدیم. در دیدار اول کمی به  زحمت افتادیم، اما خدا 
را شكر در نهایت پیروز شدیم. در بازی دوم و سوم 
رفته رفته بهتر شدیم و نتایج گویای همین موضوع 
است.  مهین دوست در ادامه در خصوص اینكه امسال 

پارس جنوبی می تواند قهرمان شود، عنوان کرد: هنوز 
راه زیادی تا پایان مسابقات باقی  مانده است. ما تازه 
اول راه هستیم، مسابقات را خوب شروع کردیم و 
قصد داریم به همین شكل هم ادامه دهیم. تیم های 
خوبی در لیگ حضور دارند، به همین دلیل نه تنها راه 
سختی داریم، بلكه باید با تمرین و تالش بیشتر رقبا 
را یكی پس از دیگری شكست دهیم تا به قهرمانی 
برسیم.  او در ادامه با ابراز رضایت از عملكرد 
شاگردانش گفت: شاگردانم شروع خوبی داشتند و 
دقیقا همان چیزی را که می خواستیم در زمین پیاده 
کردند. البته نقص هایی هم داشتیم که مطمئنا در 
دیدارهای بعدی برطرف خواهد شد. ما سعی می کنیم 
همین نتایج را در دور برگشت تكرار کنیم تا با اقتدار 

از گروه صعود کنیم.

لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران در روزهای پایانی 
خود قرار دارد و در بین نمایندگان نفتی حاضر در این 
رقابت ها، دو تیم نفت مسجدسلیمان و صنعت نفت 
آبادان با کسب نتایج قابل قبول در این فصل موفق 
شدند ضمن بقا در این مسابقات برای نخستین بار 
در جمع تیم های میانه  باالی جدولی قرار بگیرند.

صنعت نفت آبادان برای نخستی بار در لیگ برتر 41 
امتیاز کسب کرده و این شانس را دارد تا با پیروزی 
در هفته پایانی 44 امتیازی شود تا رکوردی جدید را 
در طول حضورش در سطح اول فوتبال ایران به دست 
بیاورد. البته نفتی های آبادان این فرصت را داشتند 
که در این فصل حتی سهمیه آسیا را برای نخستین 
بار کسب کنند، ولی چند نتیجه ضعیف در میانه راه 
باعث شد به آرزوی خود نرسند.نفت مسجدسلیمان 
هم برخالف سال های گذشته که همیشه برای بقا 

می جنگید و در روزهای آخر ماندن خود را تضمین 
می کرد، امسال با مهدی تارتار دگرگون شد و در نیمه 
فصل نخست به هیچ تیمی نباخت تا در تاریخ این 
باشگاه یک رکورد جدید خلق کرده باشد. نفت 
مسجدسلیمان هم با کسب نتایج قابل قبول توانست 

در میانه جدول قرار بگیرد و نیز بعد از سال ها 
هفته های پایانی را با خاطری آسوده و بدون دغدغه 
سقوط پشت سر بگذارد. اما پارس جنوبی جم 
برعكس دو تیم نفتی دیگر سال خوبی را پشت سر 
نگذاشت و حاال در روزهای پایانی دغدغه سقوط 
دارد. در هفته بیست و نهم لیگ برتر نفت آبادان 
موفق شد در خانه با سه گل از سد شاهین بوشهر 
بگذرد تا یک پیروزی شیرین و خانگی را کسب کرده 
باشد. نفت مسجدسلیمان هم که به اصفهان رفته 
بود، موفق شد تیم اصفهانی را با نتیجه بدون گل 
متوقف کند. پارس جنوبی هم در روزی که به پیروزی 
نیاز داشت در خانه با تساوی بدون گل مقابل فوالد 
متوقف شد.  به این ترتیب باید گفت نفتی ها یک 
هفته بدون شكست را پشت سر گذاشتند تا عملكرد 

خوب آنها ادامه دار باشد.  

 پارس جنوبی صدرنشین مرحله 
رفت لیگ برتر ساحلی ایران 

تا قهرمانی راه زیادی داریم

هفته بدون شکست برای نفتی ها در لیگ برتر فوتبال

پیشکسوت  فوتبالیست 
نفتی در گفت  وگو با مشعل:

 مرحله رفت از گروه اول رقابت های لیگ برتر فوتبال ساحلی باشگاه های ایران با 
برتری تیم فوتبال ساحلی پارس جنوبی جم مقابل تیم منطقه آزاد چابهار به پایان 
رسید  تا تیم پارس جنوبی جم با 9 امتیاز در صدر جدول قرار بگیرد.  تیم فوتبال 
ساحلی پارس جنوبی لیگ برتر را بسیار مقتدرانه شروع کرده تا بتواند از عناوین 
قهرمانی خود در چند سال گذشته دفاع کند. تیم فوتبال پارس جنوبی این فصل 
را با تغییرات زیادی شروع کرد، از بازیكنان گرفته تا کادر فنی کامال تغییر کردند. 
استفاده از بازیكنان جوان و بومی و جویای نام که پرورش یافته آکادمی خود باشگاه 
پارس جنوبی هستند تا تغییر سرمربی که هدایت این تیم را در فصل جدید 
مهین دوست به عهده دارد.  تیم فوتبال پارس جنوبی لیگ را با پیروزی مقابل 
شاهین خزر رودسر شروع کرد. شاگردان مهین دوست در دیداری سخت نفسگیر 
با نتیجه نزدیک 4 بر3 موفق شدند حریف شمالی خود را شكست دهند.  تیم فوتبال 
ساحلی پارس جنوبی در دومین دیدار خود به مصاف تیم شهرداری بندرعباس 
رفت و موفق شد، این تیم را با نتیجه پرگل 6 بر 4 شكست دهد.  شاگردان 
مهین دوست در آخرین دیدار دور رفت از گروه اول رقابت های لیگ برتر فوتبال 
ساحلی کشور که با میزبانی منطقه آزاد انزلی در مجموعه ورزشی سیروس قایقران 
برگزار شد، موفق شدند با ارائه یک بازی برتر در دیداری پرگل تیم منطقه آزاد 
چابهار را با نتیجه 8 بر 3 شكست دهند تا با 9 امتیاز مقتدرانه در صدر جدول قرار 
بگیرند.  در پایان دور رفت گروه اول نیز تیم پارس جنوبی جم با 9 امتیاز در صدر 

جدول قرار گرفت، شهرداری بندرعباس با 4 امتیاز در رده دوم ایستاد و تیم های 
شاهین خزر رودسر و منطقه آزاد چابهار به ترتیب با 3 و صفر امتیاز در رده سوم و 

چهارم قرار گرفتند. 

  بهنام سراج، سرمربی جوان صنعت نفت آبادان پس از برتری 
تیمش با سه گل مقابل شاهین بوشهر گفت:  بازی خوبی بود، 
اگر موقعیت های ما وارد دروازه می شد، شش یا هفت گل 
می زدیم. ما نباید با شكم سیری بازی کنیم. سیستم من 
هجومی است، واال ما هم می توانیم 11 نفره دفاع کنیم. من هم 
می دانم که به بازی خوب امتیاز نمی دهند و باید گل بزنید. باید 
برای فصل بعد بازیكنان خوبی را جذب کنیم تا نتایج بهتری 
بگیریم. این را هم باید اضافه کنم که شاهین هم خیلی خوب 
کارکرد، ولی تیم ما بهتر بود. سراج با اشاره به فرصت سوزی های 
فراوان تیمش گفت: 41 امتیاز گرفته ایم که نفت تاکنون به این 
امتیاز نرسیده بود، با بازیكن و مربی خارجی؛ من هیچ کاری 
نكردم و تمام امتیازات را اسكوچیچ گرفت، اما افتخارش برای 
نفت است.   سرمربی تیم صنعت نفت آبادان در بخش پایانی 
صحبت های خود درباره فصل آینده عنوان کرد: این کار کالن 
است و باشگاه باید تصمیم بگیرد و راهكاری پیدا و آن را اجرا 
کنند تا صنعت نفت قوی تری داشته باشیم. مهم بودن یا نبودن 

من نیست.

سراج:  باید صنعت نفت 
قوی تری داشته باشیم

تارتار: لیگ بازی های تدارکاتی برای 
جام حذفی است  

 مهدی تارتار، سرمربی تیم فوتبال نفت 
از دیدار تیمش  مسجدسلیمان پس 
امتیازات  مقابل سایپا گفت: تقسیم 
تقریبا عادالنه بود. هرچند سایپا در نیمه 
دوم با توپ های مستقیم روی دروازه ما 
بیشتر فشار آورد، اما این تیم من بود که 
توانست بازی را کنترل کند و به خواسته 
خودش در زمین حریف برسد. سرمربی 
نفت مسجدسلیمان در خصوص قضاوت 
حسین زیاری در این مسابقه عنوان کرد: 
داور در نیمه اول تحت تاثیر صدای 
بازیكنان بود و اشتباهاتی داشت، اما در 
نیمه دوم به کارش مسلط شد. زیاری را 
مانند سایر داوران ما، داوری پاک و سالم 
دیدم. سایپا در این مسابقه نیاز مبرمی 
به 3 امتیاز داشت، اما قاضی میدان، 

داوری خوب و سالمی انجام داد.تارتار در 
مورد اینكه تیمش در خطر سقوط قرار 
ندارد و از دیدارهای پایانی لیگ برتر 
به عنوان دیدارهای تدارکاتی برای جام 
حذفی استفاده می کند، خاطرنشان کرد:  
هفته های قبل اعالم کردم با بازی ها، خود 
را برای دیدار جام حذفی آماده نگه 
می داریم.  سرمربی نفت مسجدسلیمان 
درباره قرعه کشی مرحله نیمه نهایی جام 
حذفی و رویارویی تیمش با تراکتور 
گفت: فرقی نمی کند، چون هر سه تیم از 
تیم های مدعی هستند. پرسپولیس 
قهرمان شده و دو تیم دیگر مدعی کسب 
سهمیه لیگ قهرمانان آسیا هستند. ما 
از قرعه خود استقبال می کنیم و مشكلی 

از این بابت نداریم.

ورزش کردن موجب 
انگیزه و نشاط 
کارکنان می شود

حسین آزادی- کار کردن در مناطق عملیاتی استان 
خوزستان خصوصا در آفتاب سوزان، بسیار سخت است 
ولی کارکنان زحمت کش نفت در راستای پایداری تولید 
و نیز بهره وری بیشتر مشغول فعالیت هستند. در این 
 بین ورزش کردن می تواند روحیه و انگیزه کارکنان را 
افزایش دهد.  کیانوش میرعالی از کارکنان حراست که 
ورزشكار بوده و بعد از دوران ورزشی به مربیگری روی 
آورده است عقیده دارد ورزش کردن می تواند باعث 
ایجاد انگیزه و نشاط بین کارکنان شود. به همین منظور 
با میر عالی که از پیشكسوتان فوتبال شهرستان 
اندیمشک و از نیروهای بومی شاغل در مرکز انتقال 
شهید یوسف زاده باغبان) تلمبه خانه بیدرویه( به حساب 
می آید در خصوص نحوه کار و فعالیت، امكانات و 
برنامه های ورزشی این مرکز گفت وگویی داشتیم که 

باهم می خوانیم.

   با بیوگرافی از خودتان شروع کنید ؟
کیانوش میرعالی، متولد 1354 از شهر بیدرویه از 
توابع شهرستان اندیمشک هستم . 16 سال است 
شهید  نفت  ل  نتقا ا کز  مر ر  د که 
یوسف زاده باغبان)تلمبه خانه بیدرویه( کارمی 
کنم. در کنار کار از ورزش کردن غافل نشدم و از 
آنجایی  که به فوتبال عالقه داشتم در سطح استان 

به این ورزش پرداختم.

   چه شد که فوتبالیست شدید و فوتبال را از 
کجا شروع کردید؟ 

من هم مانند تمام جوانانی که به فوتبال عالقه 
داشتند، از همان سنین نوجوانی فوتبال را از 
زمین های خاکی محالت، مدرسه و دبیرستان 
شروع کردم. سپس در رده های پایه در تیم های 
نوجوانان و جوانان در خوزستان بازی کردم و پس 
از آن زمانی که به قول معروف حرفه ای تر شدم در 
تیم های فوتبال خیبر و پیام الوار در لیگ دسته 
یک و دسته دو فوتبال شهرستان و استان بازی 
کردم. بعد از اینكه بازیگری را کنار گذاشتم، به 
مربیگری روی آوردم و سابقه چهار سال مربیگری 
را هم به کارنامه ورزشی و فوتبال خود اضافه 

کردم.
 

   امكانات ورزشی در تلمبه خانه بیدرویه را 
چگونه ارزیابی می کنید؟

امكانات مرکز تلمبه خانه بیدرویه برای اینكه شما 
بتوانید ورزش کنید خوب و قابل قبول است. این 
امكانات شامل زمین والیبال، سالن پرورش اندام، 
فوتسال، بدمینتون و تنیس روی میز است که 
کارکنان و فرزندان آنان از آنها برای سالمت و 

تندرستی خود استفاده می کنند.

   فقط کارکنان از امكانات ورزشی استفاده 
می کنند یا مردم شهر هم می توانند از آنها استفاده 

کنند؟ 
 با توجه به مسوولیت های اجتماعی که وزارت نفت 
در سرلوحه کارهای خود قرار داده، تالش دارد 
نفتی  تاسیسات  پیرامونی  جوامع  به  نسبت 
اهالی  منظور  همین  به  دهد،  ارائه  خدماتی 
روستاهای اطراف مرکز انتقال نفت شهر بیدرویه 
نیز از امكانات ورزشی این مرکز استفاده می کنند 
که این امر تعهد وزارت نفت به مسوولیت های 
اجتماعی را به اثبات می رساند که امیدواریم با 
افزایش امكانات و زیرساخت های الزم، گام های 

جهت  ر  د ی  ثر مو
خدمات رسانی به مناطق محروم 

واحد  که  گرمسیری  الوار  بخش  ازجمله 
بهره برداری قلعه نار و مرکز انتقال بیدرویه در 

این بخش مستقر هستند، برداشته شود تا شاهد 
عمران و آبادانی منطقه الوار گرمسیری و شهر 

بیدرویه باشیم.

   طرح استعدادیابی ورزشی فرزندان در 
تلمبه خانه بیدرویه انجام می شود؟

 بله، فرزندان کارکنان از امكانات موجود ورزشی 
استفاده می کنند و افراد مستعد پس از شناسایی 
در تیم های منتخب شهرستان اندیمشک به کار 
گرفته می شوند و به همراه این تیم ها در مسابقات 

مختلف استانی و کشوری حضور پیدا می کنند.

   فعالیت ورزشی کارکنان در مرکز انتقال 
بیدرویه به چه صورت است؟ 

کارکنان در طول ایام هفته یک یا دو روز در 
رشته های موردعالقه تمرین می کنند. بتازگی نیز 
تیم فوتسال تلمبه خانه بیدرویه به همت بازیكنان 
و کادر فنی توانست عنوان قهرمانی مسابقات 
خطوط لوله و مخابرات نفتی استان خوزستان را به 
خود اختصاص دهد که جا دارد، همین جا از زحمات 
و تالش های مهندس طافی، مدیر ورزش دوست 
مرکز انتقال شهید یوسف زاده باغبان بیدرویه 

تشكر و قدردانی کنم.

تلمبه خانه  در  برگزاری مسابقات  نحوه     
بیدرویه چگونه است؟

نفت،  ورزشی  نقاط  تمام  مانند  مرکز  این  در 
مسابقات به صورت دوره ای و به مناسبت های 
مختلف برگزار می شود که همین موضوع انگیزه و 

روحیه کارکنان را افزایش می دهد.

    ورزش در تلمبه خانه بیدرویه ظرفیت بهتر 
شدن پیشرفت را دارد؟

بله، مسلما همین طور است، اما درعین حال باید 
بگویم برای بهتر شدن و پیشرفت کمبودهایی 
وجود دارد که باید برطرف شود. به همین منظور 
نیاز است که مسووالن و دست درکاران توجه و 
اهتمام ویژه ای به ورزش داشته باشند تا کارکنان 
اوقات فراغت خود را با ورزش و سالمتی سپری 
کنند تا روحیه نشاط و شادابی در بین کارکنان 

همچنان تداوم یابد. 
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در باب اعتماد به نفس 
کتاب در باب اعتماد به نفس اثر آلن دوباتن، نویسنده و فیلسوف 
سوئیسی است که دوره دکترای فلسفه در دانشگاه هاروارد را رها کرد 
تا کتاب های فلسفی قابل فهمی به زبان ساده بنویسد. در این کتاب 
دوباتن به سراغ موضوعی رفته که به احتمال زیاد هر فردی در طول 
زندگی اش با آن دست و پنجه نرم کرده است. به عقیده آلن دوباتن 
این یک موضوع پیش پاافتاده است که بسیاری از دستاوردها نتیجه 
نبوغ یا مهارت باال نیست و به نوعی سرزندگی روحی ربط دارد که البته 
آن را اعتماد به نفس می نامد. دوباتن فكر می کند هر فردی الزم است 
روحیه ای را در خود پرورش دهد که در موقعیت های مختلف حتی اگر 
شده، به شكل ناخودآگاه به او کمک کند. اما آیا کسب اعتماد به نفس 
به همین راحتی است؟ میزان چالشی که پیشروی هر فرد در این مسیر 
قرار دارد به شخصیت و جایگاه خود فرد بستگی دارد، اما خبر خوب 
این است که اعتماد به نفس نوعی مهارت است و نه موهبتی الهی. 
ضمن اینكه در کتاب در باب اعتماد به نفس آلن دوباتن هم تالش 
می کند در این مسیر به ما کمک کند. اعتماد به نفس مهارتی است که 
به تمرین نیاز دارد و بعید می دانم کسی صرفا با خواندن کتاب به اعتماد 
به نفس برسد. از این رو کتاب های این زمینه معموال تمرینات مختلفی 
به خواننده پیشنهاد می کنند، اما آلن دوبان در کتابش بیشتر به 
خواننده »هشدار« می دهد که وقت را تلف نكند و بی خود و بی جهت 
به مسائلی که در واقع اصال مساله نیستند فكر نكند. از نظر نویسنده 
انجام کارهای اشتباه بدون کوچک ترین اعتماد به نفسی بهتر از آن 
است که مثال در دوران پیری به گذشته نگاه کنیم و احساس کنیم 
زندگیمان را هدر داده ایم. این کتاب را محمد کریمی ترجمه و انتشارات 

کتابسرای نیک نیز منتشر کرده است. 

؟ نیم ا بخو چه 

علی زندوکیلی، خواننده و نوازنده شیرازی کشورمان است که در 
دو حوزه ساز و آواز کالسیک و پاپ شناخته شده و طرفداران 
خود را دارد. او فعالیت هنری خود را با نوازندگی شروع کرد و با 
گروه های مختلفی از جمله »دنگ شو« در شروع کارش همكاری 
داشت. در ابتدای فعالیت کاری خود با چند تک آهنگ برای 
مجموعه های تلویزیونی شروع کرد و در ادامه ُجنگ های خود را 
منتشر کرد. او در زمستان 1392 آلبومی را تحت عنوان عبور از 
مه در سبک سنتی با اشعاری از حافظ، زهرا پناهی، حسین 
منزوی و وحشی بافقی در 14 قطعه منتشر کرد. آهنگساز این 

آلبوم هم هامون بهرامی مقدم است. 

عبور از مه 

فیلم لتیان به کارگردانی علی تیموری، یكی از فیلم های تولید شده در 
سال 97 است که در این روزهای کرونایی در برنامه اکران آنالین قرار 
گرفته است. این فیلم با عنوان استعاری سد لتیان به روابط انسانی 
می پردازد و اینكه چطور این روابط می توانند پشت یک سد گرفتار 
شوند. امیر جدیدی، پریناز ایزدیار، سارا بهرامی، حسن معجونی، ستاره 

پسیانی، علیرضا ثانی بازیگران این فیلم هستند. 

لتيان

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 سّر یقین

ترک کن قصه من و ما را
*بیدل دهلوی 

شعر

مشعل شماره 981 

ماده تاریک )Dark Matter(، نوعی از ماده است که فرضیه وجود آن در اخترشناسی و 
کیهان شناسی ارائه شده  است تا پدیده هایی را توضیح دهد که به نظر می رسد ناشی از وجود 
میزان خاصی از جرم باشند که از جرم موجود مشاهده  شده در جهان ما بیشتر است. این ماده 
به طور مستقیم با استفاده از تلسكوپ قابل مشاهده نیست و نور یا سایر امواج الكترومغناطیسی 
را به میزان قابل توجهی جذب یا منتشر نمی کند و حتی گفته شده که واکنشی نسبت به نور 
نشان نمی دهد و در عوض، وجود و ویژگی های آن را می توان به طور غیرمستقیم و از طریق 
تاثیرات گرانش روی ماده مرئی، تابش و ساختار بزرگ مقیاس جهان نتیجه گرفت. می توان 

گفت که ماده تاریک و انرژی تاریک دو موضوع مرموز و ناشناخته در کیهان برای ذهن بشر 
هستند که سواالت بی پاسخی درباره آنها مطرح است و علم هنوز نتوانسته است برای آنها 
پاسخ مناسبی ارائه دهد. کیهان شناسان توافق نظر دارند که ماده تاریک عمدتا از نوعی ذره 
زیراتمی ناشناخته تشكیل شده  است.  در دهه 1930 یک ستاره شناس سوئیسی به نام »فریتز 
زوییكی« متوجه شد کهكشان ها در یک خوشه دوردست خیلی سریع تر از آنچه مقدار جرم 
قابل مشاهده آنها باید اجازه دهد، به دور یكدیگر می چرخند. وی این فرضیه را مطرح کرد که 
یک ماده غیبی که او نام آن را ماده تاریک گذاشت، روی این کهكشان ها تاثیر می گذارد. از 

آن زمان، محققان تایید کردند که این ماده مرموز را می توان در کیهان یافت و اینكه مقدار آن 
شش برابر بیشتر از ماده معمولی در جهان است که چیزهای معمولی مانند ستاره ها و انسان 
را تشكیل می دهد. به همین دلیل هنوز هم سواالت بی پاسخ زیادی درباره ماده تاریک مطرح 
است. سواالتی همچون اینكه اصوال ماده تاریک چیست؟ آیا می توانیم ماده تاریک را تشخیص 
دهیم؟ آیا نیروهای تاریک وجود دارند؟ خواص ماده تاریک چیست؟ آیا ماده تاریک در هر 
کهكشانی وجود دارد؟ آیا ماده تاریک می تواند بار الكتریكی داشته باشد؟ و در نهایت همچنان 

این سوال که اصال ماده تاریک وجود دارد؟ 

چقدر از کیهان  را شناخته ایم؟
تمام اجزای کیهان از 10 اتم هیدروژن، هلیوم، اکسیژن، کربن، نئون، نیتروژن، منیزیم، سیلیسیوم، آهن و سولفور تشكیل شده اند که البته هنوز ابعاد آنها به طور کامل شناخته 
نشده و سوال اینجاست که 10 عنصر که روی زمین ما و درکل کیهان وجود دارند، از کجا آمده اند؟ بسیاری از دانشمندان بر این باورند که ترکیب کیهان فقط از میلیاردها کهكشان 
تشكیل نشده است بلكه ماده ای نامرئی به نام ماده تاریک نیز بخش بزرگی از ترکیب کیهان را تشكیل می دهد. ماده تاریک یكی از اسرارآمیزترین چیزهای کیهان است. این 
ماده برخالف تمامی چیزهایی که می شناسیم، نور را به خود جذب نمی کند. گفته می شود که حدود 83 درصد کیهان از این ماده تشكیل شده است. چیزهای کمی در این مورد 
این ماده می دانیم و ابهامات ما در مورد چنین چیزی بسیار زیاد است. باید توجه داشت که انسان ها، زمین، تمام سیارات، خورشید و هر چیزی که در کیهان وجود دارد و نور را 
ساطع یا جذب می کند؛ یک ششم جرم کیهان و پنج ششم باقی مانده از کیهان را ماده سیاه تشكیل می دهد. برخی مطالعات می گویند که ماده تاریک ممكن است از پیش از 

بیگ بنگ نیز وجود داشته باشد.

اولین نشانه های عینی از ماده تاریک 
بر پایه  یكی از نظریه های ارائه شده در این زمینه، گفته می شود ماده ای تاریک باید به صورت ساختارهای 
رشته ای از مواد اتصال دهنده  کهكشان ها وجود داشته باشد. دانشمندان دانشگاه واترلو در حال حاضر 
توانسته اند برای اولین بار یكی از رشته های یادشده  ماده  تاریک را به تصویر بكشند. شما این تصویر را 
در قسمت باالی مقاله مشاهده می کنید. این تصویر با رنگ های غیرواقعی و ملموس به نمایش درآمده 
و در آن، رنگ های سفید نشان دهنده دو کهكشان و فضای قرمز بین آنها نشانگر ماده  تاریک 
پیونددهنده  آنهاست. دو دانشمند به نام های سث دی. اپس و مایكل جی. هادسن، نتایج خود را در قالب 
یک مقاله ارائه داده اند. نظریه  آنها پیش بینی می کند که رشته های ماده  تاریک می توانند کهكشان ها 
را به هم متصل کنند و این رویداد با رسیدن از یک هاله ماده  تاریک در یک کهكشان به هاله ای در 
کهكشان دیگر رخ می دهد. محققان دیگر پیش از این پی برده  بودند که رشته های ماده  تاریک، همه  
خوشه های کهكشانی را به هم پیوند می دهند، اما این اولین باری است که از رشته های ماده  تاریک بین 

کهكشان ها تصویربرداری شده است. اخترشناسان در عین حال با دسترسی هایی که از کهكشان راه 
شیری دارند، به دنبال نمونه یابی از کل کیهان هستند. آنها معتقدند برخوردهاي انرژي باال در اطراف 
سیاه چاله مرکز کهكشان راه شیري ممكن است مدارک غیرقابل انكاري از ماده تاریک باشد که دوسوم 
کهكشان را تشكیل داده است. کریستف ونیگر از موسسه فیزیک مكس پالنک در مونیخ بر این باور 
است که احتماال براي نخستین بار موفق به کشف اولین نشانه محكم براي این ماده شده است. به گفته 
محققان، یک جفت حباب منتشرکننده پرتو عظیم گاما که از صفحه کهكشان راه شیري به بیرون 
گسترده شده، مي توانند کلید این کشف باشند. ونیگر با انجام تحلیل های آماري با ارزش 3.5 سال 
داده هاي تلسكوپ فضایي فرمي، احتماال موفق به کشف این نشانه در کهكشان شده است. به ادعاي 
وي، در صورت اثبات این موضوع، این خط پرتو گاما مي تواند نشانه مستدلي براي ماده تاریک باشد. 
کارشناسان متفق القول هستند که ابرسیاه چاله هایي مانند نمونه حاضر در مرکز کهكشان راه شیري، 

به انتشار انفجارهایي مي پردازد که با ماده تاریک اطراف آنها تعامل دارند.

درباره  راز  تاریک 
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بارش شهابی برساووشی

یکی از رویدادهای نجومی مهم در مردادماه 
بارش شهابی برساووشی است که فرصت 

یک هفته ای رصد را برای عالقه مندان به 
نجوم فراهم می آورد. این بارش شهابی ناشی 

از عبور سیاره زمین از میان توده ذرات به 
جامانده از دنباله دار سوئیفت تاتل )که هر 

۱۳۳ سال یک بار کنار خورشید عبور می کند( 
است. این تصاویر در کاروانسرای قصر بهرام 

در گرمسار استان سمنان ثبت شده است. 
مشعل ویروس کرونا در این چند ماه نه تنها جریان زندگی عادی همه آدمها روی این کره 
خاکی را بر هم زده ، بلكه بسیاری از زندگی ها را گرفته و بسیاری دیگر را تحت تاثیر مرگ و 
میر و ابتال به بیماری دگرگون کرده است. درکشورمان هم تا به حال بیش از 340 هزار بیمار 
مبتال به کووید 19 شناسایی شده اند و نزدیک به 20 هزار نفر نیز جان باخته اند. افرادی که 
تا چند روز قبل در کنار خانواده و همسر و فرزندان خود سر بر بالین می گذاشتند و در فاصله 
چند روز یكباره بیماریشان شدت گرفت و در نهایت جان عزیزشان از دست رفت. افرادی که 
سالهای عمر خود را به تالش و فعالیتهای بسیاری پرداختند تا برای خود ، خانواده و کشور و 
مردم خود ارزشمند و مفید باشند اما دست روزگار بنا را بر رفتن و نیمه تمام ماندن این تالش 
ها گذاشت. خانواده نفت در این ماه ها در موارد زیادی داغدار عزیزان خود بوده است که کرونا 
مهلت ادامه زندگی را به آنها نداد ؛ عزیزانی که در عمر کوتاه خود رد و نشانی ارزشمند از خود 

به جا گذاشته اند. 

یکی از نخبگان خانواده بزرگ نفت بود که متاسفانه 
چندی است کرونا او را از همسر و خانواده و خانواده 
بزرگتر خود یعنی شرکت ملی حفاری گرفته است.  نازیال 
صادقی، همسر مرحوم محمدی هنوز این ضایعه را باور 
نکرده است و در این روزها شرایط روحی قبل را ندارد و 
می گوید هنوز نمی تواند به شرایط کار قبلی خود که 
پرستاری در بیمارستان شفای اهواز است برگردد. خانم 
صادقی می گوید که همسرش در فاصله چند روز مبتال 
و شرایط بیماری اش حاد شد و می افزاید: فاصله شروع 
بیماری و تب کردن امید تا بستری و فوت او یک هفته  
طول کشید و برای ما واقعا شوکه کننده بود. او سالم بود 
و بیماری زمینه ای نداشت و در این چند ماه هم به خاطر 
خودش و خانواده و دخترمان بسیار رعایت می کرد و در 
همه ترددهای خود از ماسک استفاده می کرد و ما نمی 

دانیم از کجا و چطور به این بیماری مبتال شد. 
او می گوید امید در سالهای عمر خود تالش  و تاکید 
زیادی برای تحقق رویاها و تالش های علمی خود داشته 
است و می افزاید: امید برای هدف هایش به تنهایی 
تالش کرد و جنگید و برای ما واقعا سخت است که این 
فرد با ارزش را که برای خانواده و کار و کشور خود این 

اندازه ارزش قائل بود، از دست بدهیم. 
صادقی به دعوت نامه های متعددی که برای 
همسرش از کشورهای دیگر می آمده اشاره کرد و گفت: 
بسیاری از کشورها برای مسابقات دعوت می کردند که 
امید به دلیل برخی محدودیت ها امکان حضور نداشت 
و در عین حال بسیاری از کشورها برای کار و ادامه 

تحصیل از همسرم دعوت می کردند اما او توجهی به این دعوت 
ها و موقعیت های تحصیلی و کاری نداشت و دوست داشت همه 

این تالش ها در کشور خودش نتیجه داشته باشد. 
همسر این نخبه خانواده شرکت ملی حفاری ایران به مدالهای 
طال و نقره متعددی که امید محمدی از کشورهای امریکا، آلمان، کره 

جنوبی و کویت کسب کرده است اشاره کرد و گفت: عالوه بر این مدال 
های جهانی، امید مدال ها و موفقیت های زیادی را در سطح کشوری 
کسب کرده بود و اختراعات زیادی را به ثبت رساند که بیشتر در حوزه 

حفاری نفت بوده اند. 
او افزود: همسرم فوق لیسانس مکاترونیک داشت و تحقیقات و 
اختراعات او بیشتر در حوزه حفاری نفت بود اما این اواخر بیشتر روی انرژی 

های  ربات  و  نوین  های 
زیردریایی بررسی و تحقیق 

می کرد. 
صادقی با اشاره به حضور و 

زندگیشان از 6 سال قبل در 
اهواز گفت: همسرم اهل ایذه بود 
اما از سال 93 که ازدواج کردیم ، 

ساکن اهواز بودیم و به عنوان 
کارشناس اقماری  نمودارگیری در 
شرکت ملی حفاری مشغول به کار 

بود. او حدود 11 سال سابقه فعالیت 
در شرکت ملی حفاری را داشت و با 

عالقه زیادی به این حوزه کارهای علمی 
خود را دنبال می کرد. او که به همراه 

دختر دو ساله خود هنوز در سوگ همسر 
جوان است، به روحیه شاد همسرش اشاره 
کرد و گفت: امید همیشه خنده بر لب داشت 

و تالش می کرد در حوزه کاری خود بهترین 
باشد و زمانی را بیکار نمی ماند. یکی از 
فعالیتهایش که با جدیت دنبال می کرد، 

مسابقات رباتیک »کارون کاپ« بود که سه دوره 
آن در اهواز برگزار شد و امید جزو دبیران و داوران 
آن بود و تالش می کرد در این حوزه با جدیت 
ر  حضو

 داشته باشد. 
* نشریه مشعل، درگذشت امید محمدی را به  
همسر ،  خانواده و خانواده بزرگ شرکت ملی حفاری 

ایران تسلیت می گوید.

SkyView اپلیكیشن ساده و سرراستی است. فقط الزم است 
موبایل تان را به سمت ستاره ها بگیرید تا کارهای سخت را خودش 

انجام بدهد. تشخیص کهكشان ها، ستاره ها، صور فلكی، سیارات، 
ایستگاه فضایی  و  قمرها و حتی موقعیت تلسكوپ هابل 
بین المللی از جمله مواردی است که با این برنامه پیدا می کنید. 

همه اینها در محیطی بسیار زیبا و دلنشین انجام می شود و می توانید با لمس 
هر کدام از آیتم های روی صفحه به اطالعات علمی و نسبتا کاملی در مورد 
سیارات و اجرام آسمانی برسید. یک قابلیت جالب  برنامه هم تعیین یادآور 
برای رویدادهای نجومی است که می تواند برای عالقه مندان پیگیر این 

اتفاقات بسیار جالب و کارآمد باشد.

 Star قدیمی، اما همیشه به روز؛ این بهترین توصیفی است که می توانیم در مورد
اولین  از  یكی  گیمز  اسكیپیست  تیم  باشیم. محصول  داشته   Chart
اپلیكیشن های ستاره شناسی روی موبایل است و به نایت اسكای شباهت 
زیادی دارد. این اپلیكیشن ترکیب ساده ای است از تكنولوژی های جی پی اس 
و واقعیت افزوده که مثل بقیه اپ های این لیست با همان سیستم نشانه روی 
دوربین به سمت آسمان کار می کند. این اپلیكیشن دارای تور مجازی هم 

هست و با فرمان های صوتی قادر به اجرای دستورات خود هستید. 

 Night Sky SkyView

Star Chart

یک اپ انحصاری آی او اس که قابلیت های فوق العاده ای در اختیار کاربران این پلتفرم قرار می دهد. قابلیت 
“Grand Orrery” با اتكا به قدرت ARKit می تواند نمونه واقعیت افزوده منظومه شمسی را به اتاق 
خواب خانه تان بیاورد. در این حالت می توانید آزادانه دور منظومه شمسی کوچک تان قدم بزنید و با لمس 

ستاره ها در موردشان اطالعات کسب کنید.

عکس: عارف فتحی - مهر 

ونا  گفت و گو با همسر نخبه نفتی که کر
فرصت ادامه زندگی را از او گرفت

به تنهایی برای 
اهدافش جنگيد

مشعل شماره 981 


