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مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان تشریح شد

درگفت وگوی مشعل با 

تمرکز بر توسعه 
میدان های مشترک با 



دستاوردهای یک ساله وزارت نفت به روایت تصویر
طی یک سال اخیر، روند توسعه صنعت نفت از غرب کارون تا پارس جنوبی و سیر صعودی ظرفیت سازی برای تولید و پاالیش گاز، بنزین، محصوالت پتروشیمی و توزیع فرآورده های نفتی 
کیفی ادامه یافت. چند سکو در قلب خلیج فارس نصب و اکتشافات جدیدی ثبت شد و چند واحد پتروشیمی به مدار آمد. احداث خط لوله عظیم انتقال نفت خام گوره به جاسک کلید 

خورد؛ قراردادهای متعددی با شرکت های داخلی امضا شد و پیمانکاران و سازندگان ایرانی بیش از پیش به میدان آمدند. حمایت از شرکت های دانش بنیان، توسعه ساخت داخل، تاکید بر 
ایفای مسئولیت های اجتماعی و مقابله حداکثری با شیوع کرونا را نیز باید به رویکردهای صنعت نفت در این مدت اضافه کرد.
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نزدیک به 6 ماه می شود که ویروسی منحوس، بی رحم و آدمکش 
به نام کووید19یا کرونا مردم کشورهای مختلف دنیا ازجمله 
ایران رابه طورجدی با خود درگیرکرده است و روزی نیست که 
جان بسیاری از انسان ها را دراین کره خاکی نگیرد.  باشیوع 
وگسترش این ویروس موذی وخطرناک، موجی فراگیرنیزبرای 
مقابله با آن برپا و ازآنجا آنتی ویروسی برای آن یافت نشده بود؛ 
به توصیه سازمان بهداشت جهانی، ابتدایی ترین و ساده ترین 
راه افزایش ایمنی انسان ها درتقابل با کرونا، استفاده ازماسک، 
شستن مکرردست ها و رعایت فاصله اجتماعی اعالم شد. 
مصون ماندن دربرابراین ویروس خطرناک نیازمند ملزوماتی هم 
بود؛ ملزماتی ساده امامهم مانند ماسک وازآنجا که تحریم های 

ظالمانه همانند دیگربخش هادراین بخش نیزسایه انداخته بود، 
برای رفع این کاستی، پویش های متعددی به صورت خودجوش 
ازسوی مردم وسازمان ها شکل گرفت، پویش های ازجنس 
همدلی مومنانه برای یاری رساندن به هموطنان. بسیج شرکت 
ملی پخش فراورده های نفتی ایران منطقه تهران، یکی از همین 
سازمان های خودجوش است که باراه اندازی یک کارگاه تولید 
ماسک، تالشی را برای نجات انسان ها و مقابله با کرونا آغازکرده 
است، تالشی که هم اکنون نیز ادامه دارد وسعید برخورداری، 
معاون بازرگانی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 
المقدس شرکت ملی پخش  بیت  تهران وفرمانده گردان 
فراورده های نفتی ایران درگفت وگو با مشعل از آن سخن گفت.

ونا کارگاهی ازجنس ماسک با طعم  کر

؟
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گفت وگوی مشعل با مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان

تمرکز بر توسعه 
میدان های مشترک با 

تحلیلی بر  نفت شیل 
آمریکا در بازار جهانی نفت

مسیر بازگشت

وینگر صنعت 
نفت آبادان 
راهی پرتغال 
می شود

کاپیتان 
تمدید 

کرد،5 بازیکن 
جدید هم به تیم 

اضافه 
شدند

مستقیم از 
روستا به 
خانه ما

 رییس جمهوری:

عکس جلد: 
مجتبی محمد قلی

یکرنگی و 
همسویی اعتبارات
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افزایش قیمت نفت در پی کاهش 
ذخیره سازی نفت آمریكا

قیمت شاخص نفت خام برنت ساعت ۴ و ۴ دقیقه روز چهارشنبه )۱۲ 
شهریورماه( با ۳۳ سنت افزایش به ۴۵ دالر و ۹۱ سنت و قیمت شاخص 
دبلیوتی آی آمریکا با ۳۳ سنت افزایش به ۴۳ دالر و ۹ سنت رسید.قیمت نهایی 
شاخص نفت خام برنت روز سه شنبه )۱۱ شهریورماه( ۴۵ دالر و ۵۸ سنت و 
قیمت شاخص دبلیوتی آی آمریکا ۴۲ دالر و ۷۶ سنت بود.کاهش فراتر از حد 
انتظار ذخیره سازی های نفت خام آمریکا، انتشار آمارهای مثبت درباره بخش های 
تولیدی ایاالت متحده و در پی آن خوش بینی به بهبود اوضاع اقتصادی پس از 
شیوع ویروس همه گیر کرونا و به دنبال آن افزایش ریسک پذیری سرمایه گذاران 
سبب افرایش قیمت نفت در بازارهای جهانی شد.کازوهیکو سایتو، تحلیلگر ارشد 
فوجیتومی در این باره گفت: امید به بهبود سریع اقتصادی پس از مشاهده 
داده های اقتصادی ایاالت متحده افزایش یافت و این شرایط ریسک پذیری 

سرمایه گذاران را افزایش داد و بازار سهام و قیمت نفت را تحریک کرد.

 

 عبور قیمت سبد نفتی اوپک از مرز
 4۶ دالر

قیمت سبد نفتی سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( از مرز ۴۶ 
دالر گذشت.به گزارش دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک(، 
قیمت سبد نفتی این سازمان روز دوشنبه )۱۰ شهریورماه( ۴۶ دالر و ۲۷سنت 
ثبت شد، در حالی که روز جمعه )هفتم شهریورماه( ۴۵ دالر و ۳۳ سنت بوده 
است.سبد نفتی اوپک شامل ۱۳ نوع نفت خام اعضای این سازمان از جمله 
مخلوط الجزایر، گیراسول آنگوال، سبک رابی گابن، میناس اندونزی، سنگین 
ایران، سبک بصره، صادراتی کویت، السدر لیبی، سبک بونی نیجریه، سبک عربی 
عربستان، موربان امارات، مری ونزوئال و جنو کنگوست.قیمت نفت  خام برنت و 
وست تگزاس اینترمدیت )WTI( نیز روز سه شنبه )۱۱ شهریورماه( و تا لحظه 
انتشار این خبر به ترتیب ۴۵ دالر و ۸۵ سنت و ۴۳ دالر و ۶ سنت به ازای هر 

بشکه بود.
 

افزایش چشمگیر تولید نفت آمریكا در 
ماه ژوئن 

اداره اطالعات انرژی آمریکا اعالم کرد که تولید نفت ایاالت متحده در ماه 
ژوئن افزایش یافت و به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز رسید. براساس 
گزارش دولتی در روز دوشنبه )دهم شهریورماه(، تولید نفت ایاالت متحده آمریکا 
در ماه ژوئن افزایش یافت، اما همچنان به سطح تولید این کشور در ماه مه 
بازنگشت.اداره اطالعات انرژی ایاالت متحده )EIA( روز دوشنبه اعالم کرد: تولید 
نفت آمریکا در ماه ژوئن ۴۲۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت و به ۱۰ میلیون و 
۴۳۶ هزار بشکه در روز رسید. این مقدار تولید بسیار کمتر از سطح تولید ماه 
آوریل با ۱۱ میلیون و ۹۹۰ هزار بشکه در روز بود.در این گزارش آمده است که 
تولید نفت ماه ژوئن در تگزاس، عمده ترین تولیدکننده نفت آمریکا ۲۲۷ هزار 
بشکه در روز افزایش یافت و تولید در داکوتای شمالی نیز با افزایش روبه رو شد، 
این در حالی است که تولید خلیج مکزیک ۴۹ هزار بشکه در روز افت کرد.با کاهش 
قیمت و کاهش تقاضای نفت به دلیل شیوع ویروس کرونا و مازاد عرضه جهانی، 
تولید نفت ایاالت متحده در ماه گذشته به شدت کاهش یافت.این در حالی است 
که تولید ناخالص ماهانه گاز طبیعی در ۴۸ ایالت جنوبی آمریکا، در ماه ژوئن یک 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون فوت مکعب در روز افزایش یافت و به ۹۹ میلیارد و ۱۰۰ 
میلیون فوت مکعب در روز رسید، این مقدار نسبت به سطح تولید ماه مه که 

کمترین میانگین ماهانه از اکتبر ۲۰۱۸ بود نشان دهنده افزایش تولید بود.
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 رییس جمهوری:

اجازه نمی دهیم 
تكانه های اقتصادی 
روند توسعه را تحت 
تأثیر قرار دهد

۱۶ باب مدرسه و دو منزل مسکونی در مناطق 
همجوار تأسیسات شرکت نفت و گاز اروندان از سوی 
پایگاه مقاومت بسیج شهدای رمضان این شرکت 
ساخته و مرمت شد. رحمان توکلی، فرمانده پایگاه 
مقاومت بسیج شهدای رمضان این شرکت با بیان 
این مطلب گفت: از مجموع مدارس عنوان شده، دو 
باب احداث، دو باب تعمیرات اساسی و در ۱۲ 
مدرسه تعمیرات جزیی انجام شده است. وی افزود: 
واحد بسیج سازندگی شرکت نفت و گاز اروندان با 
همیاری ساکنان، ساخت مدرسه سه کالسه در 
روستای شرعیه سیدعبود و سه کالسه در دارخوین 
و دیوارکشی و تعمیر کالس ها را در روستاهای 
سویچتی اولیا و سفلی ساخته و مرمت کرده است. 
فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهدای رمضان شرکت 
نفت و گاز اروندان با اشاره به اینکه فعالیت های این 

پایگاه در گستره عملیاتی مناطق غرب کارون شامل 
خرمشهر، شادگان، سوسنگرد، هویزه و دارخوین 
تمرکز دارد، گفت: تأمین مصالح برای تعمیر دو 
واحد مسکونی افراد نیازمند در خرمشهر و دارخوین، 
تهیه و توزیع ۲ هزار بسته معیشتی و اقالم بهداشتی 
شامل ماسک و ماده ضدعفونی و لوازم التحریر از 
اقدام های این پایگاه برای تأمین بخشی از نیازهای 
مناطق همجوار تأسیسات بوده که همسو با اهداف 
مسئولیت های اجتماعی انجام شده است. توکلی 
اظهار کرد: با توجه به لزوم رعایت پروتکل های 
بهداشتی برای پیشگیری و مقابله با شیوع بیماری 
کووید ۱۹ بیش از ۴۰ نفر از بسیجیان عضو این 
پایگاه در کاری جمعی نسبت به ضدعفونی و 
گندزدایی مناطق شهری و روستایی اقدام و بین 

ساکنان منطقه اقالم بهداشتی توزیع کردند.

ساخت و مرمت 1۶ مدرسه از سوی نفت و گاز اروندانابالغ پرداخت فوق العاده ایثارگری در نفت 

رئیس جمهوری با بیان اینکه نباید اجازه دهیم 
تکانه های اقتصادی تحریم یا تنگناهای کرونایی، آهنگ 
توسعه کشور را با مشکل روبه رو کند، گفت: دولت تالش 
کرده در دو حوزه اقتصاد کالن و اقتصاد خانوار 
سیاست ها و برنامه های دقیقی در این زمینه تدوین و 

اجرایی کند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
دکتر حسن روحانی، روز سه شنبه )۱۱ شهریورماه( در 
نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گفت: با وجود 
اینکه تکانه های اقتصادی ناشی از تحریم ها و شیوع 
ویروس کرونا در برخی حوزه ها لطماتی را به اقتصاد 
کشور زده، اما دولت تمام تالش خود را به کار بسته است 
که در حد امکان فضای توسعه و رونق در تولید و 
کسب وکار را حفظ کند و در عین حال تأمین کاالهای 

مورد نیاز مردم مسیر خود را ادامه دهد.

وی اختصاص تسهیالت و وام های خاص در ابتدای 
برای خانوارها و صاحبان کسب وکارهای  امسال 
زیان دیده از محدودیت های کرونایی را از جمله 
اقدام های دولت برای جبران خسارت ها و زیان های 
کرد  مقرر  و  عنوان  مردم  زندگی  به  واردشده 
وزارتخانه های رفاه، اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان 
برنامه و بودجه طرح های جدیدی را درباره تسهیالت 

خرید کاال برای حقوق بگیران، بازنشستگان و کسانی که 
درآمد ثابت و مشخص دارند، پیگیری و اجرا کنند.

رئیس جمهوری تصریح کرد: دولت همان طور که 
تاکنون اجازه نداده مشکالت و معضالت برنامه های 
و  با هماهنگی ها  را مختل کند،  اقتصادی کشور 
اقدام های مؤثر تالش خواهد کرد الیحه بودجه سال 
آینده را با توجه به واقعیات پیش رو به مجلس ارائه کند.

عرضه نفتای سبک و سنگین پاالیشگاه تهران  در بورس انرژی

طراحی و ساخت تجهیزی کاربردی در ملی حفاری

رینگ داخلی بورس انرژی ایران شاهد عرضه نفتای سبک و سنگین پاالیش نفت تهران 
بود.

به گزارش بورس انرژی، رینگ داخلی این بورس، روز چهارشنبه )۱۲ شهریورماه( شاهد 
عرضه کاالهای پنتان پالس پتروشیمی پارس، حالل ۴۰۲ پاالیش نفت بندرعباس، حالل 
۴۰۲، نفتای سبک و نفتای سنگین پاالیش نفت تهران، ریفورمیت و هیدروکربن سنگین 
پتروشیمی بوعلی سینا و نفتای سنگین تصفیه نشده پاالیش نفت شیراز بود و برش سنگین 
و رافینت شرکت پتروشیمی نوری، رافینت۲ شرکت پتروشیمی شیمی بافت، حالل ۴۰۲ 
شرکت نفت ستاره خلیج فارس، ریفورمیت و هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا، 

گاز مایع و نفت کوره ۳۸۰ سانتی استوکس شرکت ملی نفت ایران و بنزین اکتان۸۷، نفت 
سفید و گازوئیل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل عرضه شد.

روز سه شنبه )۱۱ شهریورماه( کاالهای آیزوریسایکل و حالل ۴۰۶ پاالیش نفت 
اصفهان، آیزوفید پاالیش نفت تبریز، حالل ۴۰۴ پاالیش نفت شیراز، برش سنگین 
پتروشیمی بندر امام و حالل ۴۰۲ و نفتای سبک پاالیش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی 

بازار فیزیکی بورس انرژی ایران معامله شد.
در این روز بیش از ۶.۲۳۹ تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از ۴۲۵ میلیارد و 

۳۵۹ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دادوستد شد.

پژوهشگر فعال شرکت ملی حفاری ایران موفق به طراحی و 
ساخت کمپوند رزوه لوله حفاری/ لوله وزنه برای نخستین بار در 

کشور شد.
 اصغر صادق آبادی، رئیس مهندسی کاالی مواد شیمیایی 
مدیریت امور مهندسی این شرکت گفت: تولید این ماده تا پیش از 
این در انحصار شرکت های خارجی قرار داشت و با این موفقیت 
ایران در ردیف کشورهای دارای توانایی ساخت این ماده کاربردی 

در صنعت حفاری جهان قرار گرفت.
وی افزود: این ماده در حفاری چاه های نفت و گاز بسیار اهمیت دارد، به طوری  که 

حفاری مخازن هیدروکربوری بدون استفاده از آن در عمل امکان پذیر نیست.
رئیس مهندسی کاالی مواد شیمیایی مدیریت امور مهندسی شرکت ملی حفاری ایران 
اظهار کرد: به دلیل اعمال محدودیت ها و قیمت های غیرواقعی، وارد کردن دوپ یا فناوری 
آن از سازندگان اصلی غیرممکن بود و با توجه به نیاز مبرم، شرایط سخت حفاری در 
میدان های نفتی و گازی ایران، پروژه طراحی، فرموالسیون و ساخت دو نوع دوپ حفاری 
پیشرفته شامل دوپ حفاری مخصوص شرایط سخت میدان های ایران و دوپ حفاری 
سازگار با محیط زیست در دستور کار قرار گرفت. صادق آبادی با بیان اینکه ساالنه حجم 

باالیی از منابع مالی به دلیل بروز آسیب های ناشی از استفاده نکردن 
از دوپ حفاری مناسب هدر می رود، عنوان کرد: استفاده نکردن از 
کمپوند مخصوص لوله های حفاری/ لوله های وزنه سبب جوش 
سرد، خوردگی، شکستگی رزوه ها، Galinig و سرانجام غیرقابل 
 Box و Pin استفاده شدن لوله های حفاری در بخش رزوه
می شود. وی گفت: به دلیل نیاز، تحقیق، پژوهش و امکان سنجی 
ساخت آن با دانش بومی و سازنده ایرانی از چند سال پیش آغاز و 
سبب ساخت نمونه آزمایشی و تولید تجاری شد و در اختیار ناوگان 
حفاری کشور قرار گرفت. رئیس مهندسی کاالی مواد شیمیایی مدیریت امور مهندسی 
شرکت ملی حفاری ایران افزود: در طراحی و ساخت این کمپوندها از فناوری نانو استفاده 
شده و عاری از فلزات و مواد آسیب رساننده به نفرات و محیط زیست است و در شرایط 
سخت کار و با انواع سیاالت حفاری قابلیت استفاده دارد. این مواد از وارد آمدن گشتاور 
بیش از حد که سبب آسیب به رزوه لوله ها و اتصاالت و شل شوندگی اتصاالت می شود، 
پیشگیری می کند و استفاده از آن سبب کاهش تمرکز تنش، کنترل گشتاور، حفاظت در 
برابر ساییدگی و خوردگی، سرعت در عملیات، کاهش انتظارات و آسیب به تجهیزات، 

افزایش ایمنی و بازدهی کار و صرفه جویی در وقت و هزینه خواهد شد. 

پرداخت »فوق العاده ایثارگری« از سوی 
اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و 

استخدامی صنعت نفت ابالغ شد.
و  توسعه مدیریت  معاونت  به گزارش 
سرمایه انسانی وزارت نفت، نازیال عاکفیان، 
مشاور این  معاونت در امور نظارت بر طرح ها، 
با اعالم  این خبر گفت: پرداخت فوق العاده 
ایثارگری به جانبازان ۲۵ درصد و باالتر، 
آزادگان، فرزندان شهید، همسران شهدایی که 
پیش از شهادت در صنعت نفت شاغل بودند و 
خانواده شهدا از سوی اداره کل تدوین و 
هماهنگی مقررات اداری و استخدامی ابالغ 

شد.
وی افزود: این ابالغیه براساس مفاد ماده 

)۵۱( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 
و مفاد بند )پ( ماده )۸۸( قانون برنامه ششم 
توسعه کشور، مبنی بر پرداخت فوق العاده 
ایثارگری به شهدا، جانبازان بیست و پنج 
درصد )۲۵%( و باالتر، آزادگان، فرزندان شهید 
و همسران شهدا، معادل بیست و پنج درصد 
)۲۵%( حداقل حقوق کارکنان دولت )که هر 

سال از سوی دولت تعیین می شود( است.
عاکفیان همچنین به دریافت مجوزهای 
مرتبط با »مزایای کارکنان شاغل در مناطق 
عملیاتی دفاع مقدس بند )ج( ماده ۱۱۲ قانون 
برنامه ششم توسعه« اشاره کرد و گفت: 
مجوزهای الزم در این باره دریافت شده است 

و به زودی ابالغ می شود.
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                                    تحوالت صنعت نفت د  ر هفته ای که گذشت

 بهره برداری از فاز نخست پایانه نفتی جاسک تا پایان امسال
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سرپرست طرح پایانه نفتی جاسک گفت: فاز نخست 
طرح پایانه نفتی جاسک با هدف بهره برداری زودهنگام 

از این طرح تا پایان امسال راه اندازی می شود.
این طرح، شامل  اینکه  به  اشاره  با  مالکی  وحید 
سامانه های اندازه گیری یا میترینگ نفت خام، ۶ رشته 
خطوط لوله زیردریایی و سه گوی شناور است، تصریح 
کرد: در فاز نخست، با هدف بهره برداری زودهنگام از 
طرح تا پایان امسال یک مجموعه میترینگ، دو رشته 
خط  لوله ۳۶ اینچ، منیفولد دریایی و یک گوی شناور در 
دستور کار راه اندازی قرار دارد. وی از پیشرفت ۳۵ 

درصدی طرح زودهنگام پایانه نفتی جاسک تا پایان 
مردادماه امسال خبر داد و گفت: برمبنای هدف گذاری 
انجام شده، ۱۰ درصد پیشرفت ماهانه برای این پروژه تا 
رسیدن به مرحله راه اندازی نهایی تعیین شده  است. 
سرپرست پایانه نفتی جاسک به اجرایی شدن این طرح 
از دی ماه پارسال و آغاز جبهه های کاری در بخش های 
خاک برداری، خاک ریزی، انجام مطالعات ژئوتکنیک و 
ژئوفیزیک، ساخت کمپ های اداری و مسکونی اشاره 
کرد و گفت: هم اکنون حدود ۱۵۰ دستگاه ماشین آالت 
سبک و سنگین در بخش های اجرایی مشغول به کار 

هستند و ۹۰۰ هزار مترمکعب عملیات خاکی با پیشرفت 
حدود ۹۰ درصدی و با اولویت بخش راه اندازی زودهنگام 

به پایان رسیده  است.
مالکی با بیان اینکه طرح پایانه نفتی جاسک به عنوان 
آخرین حلقه زنجیره انتقال نفت خام گوره به جاسک 
خردادماه پارسال از سوی شرکت ملی نفت ایران به 
شرکت نفت و گاز پارس واگذار شد، گفت: هدف از اجرای 
این طرح، بارگیری و صادرات روزانه یک میلیون بشکه 
نفت خام از طریق این پایانه به کشتی های انتقال نفت 

است.

  مالقات عمومی وزیر نفت با مردم
وزیر نفت در مالقات عمومی با مردم پس از استماع مسائل آنان، برای حلشان 
راهکارهای مختلف ارائه داد.  بیژن زنگنه عصر روز سه شنبه، )۱۱ شهریورماه( در حاشیه 
مالقات عمومی با مردم با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در دیدار هفته گذشته به 
مناسبت هفته دولت که به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد بر دیدار چهره به چهره 
با مردم با مراعات پروتکل بهداشتی تاکید کردند، یادآوری کرد: البته مالقات عمومی 
با مردم از مدت ها پیش در برنامه وزارت نفت قرار داشته است، امروز با حدود هشت 
نفر به صورت تک به تک مالقات داشتم که ارتباطی با کارهای اداری جاری نداشت.  
وی ضمن مطلوب و مفید خواندن این مالقات مردمی که از شاخه های مختلف و به 
صورت اتفاقی انتخاب شده بودند بر تداوم آن تاکید کرد و گفت: این افراد براساس 
سامانه ارتباط با وزیر نفت که مدت هاست راه اندازی شده ثبت نام کرده بودند و مشکالت 
خود را عنوان کردند، بعضی از این چالش ها راه حل هایی داشت که به آنها ارائه شد مانند 
اجاره شناورهای ایرانی. وزارت نفت از اساس اجاره شناورهای خارجی را ممنوع کرده 
و اجاره شناور ساخت داخل را در اولویت قرارداده است. دستور دادم اگر اشکال هایی 

در اجرا وجود دارد رفع شود.

سی ان جی اولویت وزارت نفت
وزیر نفت توسعه صنعت سی ان جی )گاز طبیعی فشرده( در سطح خودروهای عمومی 
مانند اتوبوس های شهری را از دیگر موارد مطرح شده عنوان کرد و گفت: این موضوع 
نیز قرار شد که پیگیری شود، اما پیشنهاد دادم که نشست بعدی را با انجمن 
جایگاهداران سی ان جی داشته باشند که حرف های یکدیگر را از نزدیک بشوند زیرا 
سی ان جی از مسائل اولویت دار در وزارت نفت است. زنگنه به مذاکره با چند شرکت 
دانش بنیان که در ساخت تجهیزات و ارائه خدمات فعال بودند اشاره و تصریح کرد: 
همه تجهیزات عنوان شده مورد نیاز وزارت نفت بود و مقرر شد که پیگیری شوند؛ اگر 
اثبات شود که شرکتی کاری را می تواند انجام دهد وزارت نفت به طور حتم از خرید 
مشابه خارجی آن ممانعت می کند و این به عنوان یک اصل در وزارت نفت است، 
تجهیزی که در ایران ساخته شود و با کیفیت باشد جلو واردات آن گرفته می شود. وی 
ادامه داد: این موضوع بر شرکت های غیردولتی نیز مانند پتروشیمی ها و یا پاالیشگاه ها 
نیز جاری و حاکم است و تنها برای شرکت های دولتی اجرا نمی شود به ویژه در شرایط 

کنونی که مشکالت اشتغال در کشور وجود دارد باید به این نکته نیز توجه کرد. 

باال رفتن کیفیت با رقابت 
زنگنه در پاسخ به این پرسش که برنامه وزارت نفت برای حمایت از شرکت های ایرانی 

به منظور اجرای پروژه در کشورهای خارجی چیست؟ افزود: بزرگترین حمایتی که 
وزارت نفت می تواند از شرکت های ایرانی داشته باشد این است که این شرکت ها مرجع 
داشته باشند یعنی فعالیت هایی در ایران داشته باشند که قابل ارائه به شرکت های 
خارجی باشد چه در ساخت و چه در ارائه خدمات. وی با اشاره به اینکه رقابت سبب 
باالرفتن کیفیت تولید می شود، گفت: حضور خارجی ها هم اکنون در ایران بسیار کم 
شده و رقابت باالیی در کشور وجود ندارد. البته موضوع خوبی نیست، اما این موقعیت 
فرصتی برای رشد شرکت های ایرانی فراهم کرده است. وزیر نفت با بیان اینکه تجهیزات 
ساخت داخل مورد نیاز صنعت نفت به طور حتم بررسی می شود و اگر مسئله وجود 
نداشته باشد بی شک خرید و واردات آنها ممنوع می شود. زنگنه اظهار کرد: سازمان 
صدور گواهی کیفیت حرکت بسیار مهمی است که دو هفته پیش آغاز شد، این سازمان 
به مصرف کنندگان اطمینان می دهد کاالیی که در داخل ساخته شده است 
استانداردهای مورد نیاز صنعت نفت را دارد. وی گفت: هیچ سازمانی با وجود ریسک های 
بسیار در تولید، تجهیزی را که برای نخستین بار ساخته شده است به  کار نمی گیرد 
مگر اینکه نهادی بی طرف، حرفه ای و تخصصی این توانایی و استاندارد بودن آن را تایید 
کند. وزیر نفت افزود: سازمان صدور گواهی کیفیت به این منظور راه اندازی شده و 
حرکتی بسیار بزرگ و مهم و همسو با اهداف حمایت از ساخت داخل و بهره گیری 

بی خطر و آرامش بخش از تجهیزات ساخت شرکت های ایرانی است.

صنعت برق عراق با گاز ایران فعال است
زنگنه به این پرسش که وزیر نفت عراق عنوان کرده است که نیازی به گاز ایران ندارد 
و تا چند وقت دیگر آن را قطع می کند، پاسخ داد: نه چنین سخنی نگفته اند، عراق 
می دانند هیچکس در منطقه نیست که گاز مورد نیاز آنها را تأمین کند، آنها قراردادهایی 
برای تولید گاز در عراق امضا کرده اند زیرا به هر حال عراق ظرفیت هایی برای تولید گاز 
دارد و می تواند از آن استفاده کند اما اینها زمان بر است و هم اکنون عراقی ها راغب 
هستند و مقدار زیادی هم از ایران گاز دریافت می کنند. وی با بیان اینکه صنعت برق 
عراق با گاز ایران فعال است، ادامه داد: برای عراق هم بسیار اقتصادی است زیرا گاز 
طبیعی جایگزین فرآورده نفت گاز می شود و قیمت آن بیش از دوبرابر قیمت گازی 
است که ایران به آنها می فروشد بنابراین چنین حرفی که عراق احتیاج به گاز ایران 
ندارد را نشنیدم و همچنین موضوعی را هم نگفته اند. وزیر نفت درباره اینکه آیا 
ذخیره سازی های بنزین ایران هم اکنون به باالترین سطح رسیده است، پاسخ منفی 
داد و گفت: ذخیره سازی های بنزین ایران در اردیبهشت و اوایل خردادماه به بیش از ۵ 
میلیارد لیتر رسیده بود، اما اکنون با توجه به صادراتی که انجام شده، پایین آمده است.

مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت افزایش ظرفیت برداشت 
از میدان های مشترک نفت و گاز را یکی از بزرگ ترین 
اقدام های وزارت نفت در دولت تدبیر عنوان کرد و گفت: 
ایران هم اکنون در برداشت نفت و گاز از میدان های غرب 

کارون و پارس جنوبی از همسایگان پیشی گرفته است.
کسری نوری به اقدام ها و فعالیت های وزارت نفت اشاره و 
عنوان کرد: یکی از بزرگ ترین اقدام هایی که انجام شد، 
افزایش ظرفیت تولید در میدان های مشترک نفت و گاز 
است. این مسئله مطالبه ای ملی از صنعت نفت بود که با 
تالش های گسترده به این مهم دست یافتیم و حتی از 

همسایگان خود در این زمینه پیشی گرفتیم.
وی با بیان اینکه مهم ترین میدان نفتی کشور از نظر حجم 
و اهمیت ذخایر نفت در غرب رودخانه کارون واقع شده 
است، اظهار کرد: ظرفیت تولید نفت در این میدان مشترک 
از روزانه ۷۰ هزار بشکه در ابتدای سال ۹۲ با تمام 
تالش هایی که در این دوران سخت تحریم صورت گرفت به 
۴۰۰ هزار بشکه رسیده، در واقع حدود شش برابر نسبت به 

هفت سال قبل بیشتر شده است. مدیرکل روابط عمومی 
وزارت نفت به میدان گازی پارس جنوبی اشاره و عنوان کرد: 
ظرفیت برداشت روزانه گاز از این میدان مشترک در سال 
۹۲ روزانه ۲۸۰ میلیون مترمکعب بود، اما در حال حاضر با 
افزایش حدود ۲.۵ برابری به نزدیک ۷۰۰ میلیون متر مکعب 
در روز رسیده ایم و در این میدان های مشترک وضع خیلی 
خوبی داریم. نوری درباره جهش تولید در حوزه پتروشیمی 
هم گفت: ارزش محصوالت پتروشیمی در سال ۹۲ حدود 
۱۱ میلیارد دالر بود و با برنامه ریزی هایی که شد و 
پتروشیمی هایی که در همین ایام افتتاح شدند، تا پایان سال 

۱۴۰۰ این مقدار به ۲۵ میلیارد دالر خواهد رسید.
وی با اشاره به موفقیت های بزرگ دولت در حوزه گازرسانی 
به سراسر کشور گفت: در سال ۹۲ تعداد روستاهایی که از 
نعمت گاز بهره مند بودند ۱۴ هزار روستا بود و در این چند 
سال نزدیک ۱۷ هزار روستا نیز گازرسانی شده است و 
هم اکنون بیش از ۹۴ درصد جمعیت ایران از نعمت گاز 

طبیعی برخوردار هستند.

  مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت تاکید کرد:

 افزایش ظرفیت تولید میدان های مشترک
 نفت و گاز 

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی به برنامه ریزی توسعه کالن 
صنعت پتروشیمی براساس همه خوراک های در دسترس اشاره 
کرد و گفت: در افق ۱۴۰۴ صنعتی با سبد محصوالت متنوع 
خواهیم داشت. بهزاد محمدی، روز دوشنبه )۱۰ شهریورماه( 
در جلسه تکریم علی محمد بساق زاده، مدیر پیشین و معارفه 
امیر وکیل زاده، مدیر جدید طرح های شرکت ملی صنایع 
و  توسعه  راهبردی  برنامه های  پیاده سازی  پتروشیمی، 
هماهنگی های الزم را از جمله مسئولیت مدیریت طرح ها 
دانست و اظهار کرد: برنامه ریزی کالنی که هم اکنون این شرکت 
برای توسعه صنعت پتروشیمی انجام می دهد فراتر از جهش های 
دوم و سوم صنعت پتروشیمی است و توقع ما از این مدیریت 

پیگیری و کمک به تحقق این طرح هاست.
وی با قدردانی از بساق زاده و با بیان اینکه وی در دوره مدیریت 
طرح های این شرکت نقشی بیش از یک مدیر داشت، گفت: 
ایشان به عنوان مشاور مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
در حوزه طرح های اجرایی نقش همیشگی خود را ایفا خواهند 
کرد و امیدواریم نیروهای جوان استفاده حداکثری از تجربه های 

ایشان را داشته باشند.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با اشاره به اینکه بهره برداری 
از ۱۷ طرح پتروشیمی در سال ۹۹ برنامه ریزی شده است، افزود: 

برنامه ریزی میان مدت، شجاعت شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
را نشان می دهد و اهتمام دارد که این برنامه ها انجام شود. همه 
دنباله رو این جریان هستند و نقش تأثیرگذار این شرکت در 

توسعه صنعت پتروشیمی کشور پررنگ تر می شود.
محمدی به سه گام بلند شرکت ملی صنایع پتروشیمی در 
برنامه ریزی، توسعه طرح ها و بهره برداری و تولید اشاره کرد و 
ادامه داد: گام بزرگی در این شرکت در حال برداشته شدن است 
و با توجه به خوراک در دسترس به دنبال تنوع تولید هستیم 
که در افق ۱۴۰۴ صنعتی با سبد محصوالت متنوع خواهیم 

داشت.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر اینکه به 
سمت توسعه ارزشمند حرکت می کنیم، گفت: برنامه ریزی 
توسعه کالن این صنعت براساس همه خوراک های در دسترس 
انجام شده و اجرای طرح های خوراک ترکیبی نیز به این منظور 

در دستور کار قرار گرفته است.
امیر وکیل زاده نیز در این جلسه با اشاره به اینکه کار کردن پس 
از آقای بساق زاده با توجه به حسن شهرت و سختکوشی ایشان 
سخت است و تالش می کنم و امیدوارم در مدیریت جدید موفق 
باشم، تصریح کرد: برنامه ای راهبردی آماده کرده ام، زیرا بدون 

برنامه نمی توان حرکت کرد.

 معاون وزیر نفت اعالم کرد:
تنوع سبد محصوالت پتروشیمی در افق 1404 



نفت

مشعل      نفت و گاز اروندان؛ شرکتی که هدف گذاری های کالنی را در کنار ماموریت های جدید محوله در برنامه 
دارد؛ از جمله تولید بیش از یک میلیون بشکه ای نفت در افق 1404. این شرکت در گستره عظیم جغرافیایی با 
مشترک بودن بیش از 50 درصد از میدان های تحت مدیریت، از موضوع مهم مسوولیت اجتماعی و همچنین 
توجه به مسائل زیست محیطی نیز غافل نشده است. هفته نامه »مشعل« درباره تمامی این موضوعات با جهانگیر 
پورهنگ، مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان گفت وگو کرده است. او در بخشی از گفت وگو می گوید: شرکت 
نفت و گاز اروندان برنامه ریزي و اعالم آمادگي خود را درخصوص تحویل و تحول سایر میادین از جمله میدان 

آزادگان شمالي و میدان یادآوران نیز اعالم کرده است، متن این گفت وگو در ادامه می آید.
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درگفت وگوی مشعل با مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان تشریح شد

مشعل شماره 983 

تمرکز بر توسعه میدان های 
مشترک با تکیه بر داخل

 هدف گذاری و اولویت شرکت 
نفت و گاز اروندان در سال 99 شامل چه مواردی می شود؟

با توجه به نقش و اهداف کالن صنعت نفت در تحقق 
چشم انداز 20 ساله کشور، نیاز به سرمایه گذاری وسیع در 
تمامی حوزه های صنعت نفت و گاز اجتناب ناپذیر است و در 
این راستا به منظور نگهداشت توان تولید، نگهداری از 
مخازن موجود از یک سو و توسعه میدان های جدید به 
خصوص میدانهای مشترک از سوی دیگر امری ضروری 
و از اولویت های این شرکت بوده است. همچنین 
جلوگیری از گاز سوزی، حفظ محیط زیست، صیانت 
از نیروی انسانی و گسترش مسوولیت های 
اجتماعی از دیگر اولویت های این شرکت 

محسوب می شود.

  با توجه به نامگذاری سال جاری به 
عنوان سال جهش تولید چه برنامه ریزی 
در این راستا انجام شده است و در این 
مسیر شرکت نفت و گاز اروندان چگونه 

ایفای نقش می کند؟
شعار امسال با عنوان سال جهش 
تولید یادآور واژگانی از قبیل عدم 
وابستگی و استقالل است که با 
عملیاتی کردن آنها می توان به 
خودکفایی و رفع وابستگی 
دست یافت. ما در این راستا 
برنامه ریزی برای ارتباط 
و  پارک علم  با  بیشتر 
منظور  به  وری  فنا
از ظرفیت   استفاده 
ی  کت ها شر
دانش بنیان را در 
دستور کار قرار 
 . یم ه ا د ا د

همچنین 

شرکت نفت و گاز اروندان به عنوان یکی از پنج شرکت اصلی 
در حوزه نفت و گاز و زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران، 
مسوولیت مدیریت تولید و بهره برداری از میدان های جنوب 
ایران واقع در محدوده غرب رودخانه کارون را دارد که با وجود 
شرایط سخت تحریم و شیوع ویروس کرونا با رعایت تمامی  
پروتکل های بهداشتی در دستیابی به ظرفیت های تولید، 
بهینه سازی تولید و اجرایی کردن پروژه های در دست اقدام 

در این مسیر ایفای نقش خواهد کرد.

   اگر بخواهیم به فعالیت های انجام شده امسال 
بپردازیم، با مرور گزارش عملکرد بفرمایید در این مقطع چه 

دستاوردهایی حاصل شده است؟
عمده فعالیت های انجام شده در سه ماهه اخیر افزون بر 
حفظ، نگهداری و استمرار تولید در سطح تعهدات تکلیفي 
شرکت، می توان به طور خالصه به مواردی همچون تهیه شرح 
کار، برآورد و تهیه اسناد مناقصه به منظور برگزاری مناقصه 
راهبری تولید، تعمیر و نگهداری میدان نفتی آزادگان 
)O&M( با رویکرد برون سپاری یکپارچه به عنوان طرح 
پایلوت، برنامه ریزی و انجام مکاتبات به منظور تحویل و تحول 
میادین توسعه یافته غرب کارون از جمله آزادگان شمالی، 
یادآوران، انجام تشریفات مناقصه و انتخاب پیمانکار عملیات 
حفاری، تعمیر چهار حلقه چاه و تکمیل یک حلقه چاه پساب 
در میدان دارخوین تحت قرارداد EPD، شروع فعالیت اجرایی 
احداث لندفیل جهت دفن کنده های حفاری بر اساس 
استانداردهای زیست محیطی در منطقه دارخوین و شروع به 
کار مشاور در خصوص استقرار سیستم مدیریت انرژي در 

بخش هاي صنعتي و غیرصنعتي می  توان اشاره کرد.
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نفت

   پروژه های اولویت دار شرکت نفت و گاز اروندان شامل چه 
بخش هایی می شود و چه فعالیتی در این راستا در حال انجام است؟

در اولویت بندی طرح ها به امکانات، محدودیت ها، اهداف و 
برنامه هاي شرکت توجه می شود که هم اکنون برنامه هاي این 
شرکت با توجه به استراتژی سطح کالن شرکت ملی نفت ایران، 
تمرکز بر توسعه، تولید و راهبري میادین مشترک نفتی با تکیه 
بر توان داخلي است. در این راستا افزون بر فعالیت هاي 
مستمر در راستاي حفظ توان تولید فعالیت هاي پژوهشي، 
احداث تاسیسات زیرساختي نظیر خطوط لوله و 
با  مقابله  تجهیزات  خرید  سرچاهي،  تسهیالت 
آلودگي هاي آبي و خاکي، پروژه هاي مدیریت و 
جمع آوري گازهاي مازاد که مطابق مصوبات وزارت 
نفت پس از تایید شرح نیاز ها و اخذ مجوزهاي الزم در 

حال انجام است.

   با توجه به تعریف و نقش گذاری ویژه و جدید اروندان در 
میدان های مشترک که از سال گذشته با واگذاری میدان های 
جدید آغاز شد، چه برنامه ریزی، تمهیدات و اقدام هایی در این 

راستا انجام شده و در حال انجام است؟
همانگونه که عنوان شد با نگاه ویژه شرکت ملی نفت به 
میادین مشترک و ماموریت شرکت نفت و گاز اروندان در 
راستای تحویل و تحول فازهای توسعه یافته میادین غرب 
کارون، شرکت نفت و گاز اروندان از سال گذشته شروع به 
تجهیز نیرو و امکانات خود کرده است که از آن جمله 
عمدتا می توان به تحویل و تحول فاز اول میدان آزادگان 
جنوبی )حدود 100 حلقه چاه، کالستر، خطوط لوله و 
تاسیسات زیرساختي مرتبط(، تحویل و تحول پیش 
تصفیه خانه ها و تصفیه خانه آب صنعتي میادین 
غرب کارون، خطوط لوله انتقال گاز، پست هاي 
برق اشاره کرد که با تشکیل کمیته های فنی و 
عملیاتی و بررسی مدارک ارسالی توسط 
شرکت مهندسی و توسعه نفت به عنوان 
شرکت توسعه دهنده، فعالیت هاي عمده 
تحویل و تحول تلمبه خانه غرب کارون 
انجام و تحویل و تحول آن نهایی شده 
است. شرکت نفت و گاز اروندان 
برنامه ریزي و اعالم آمادگي خود را 
در خصوص تحویل و تحول سایر 
میادین از جمله میدان آزادگان 
شمالي و میدان یادآوران نیز اعالم 

کرده است. 

مینه  ز ر  د    
میدان های سهراب و مینو 
برنامه جدیدی محول 
ه  شد

است؟

میدان سهراب یکي از میدان های مشترک مرزي است که در شمال 
آزادگان واقع شده، شرکت نفت و گاز اروندان پروپوزال فني طرح 
توسعه این میدان، تحت قراردادهاي جدید IPC را با چند شرکت  
داخلي تهیه و طي دو مرحله به مدیریت برنامه ریزي تلفیقي شرکت 
ملي نفت و شوراي عالي مخازن ارائه کرد که پس از بررسي این شورا 
مذاکرات قراردادي با شرکت برنده )پروپوزال برتر( از طریق معاونت 
توسعه شرکت ملي نفت و مدیریت برنامه ریزي تلفیقي در حال انجام 
و در مرحله نهایي سازي است.  میدان مینو در جزیره مینو، یکی دیگر 
از میدان های مرزي مشترک در محدوده فعالیت هاي شرکت نفت و گاز 
اروندان است که مدیریت اکتشاف شرکت ملي نفت در سال 97 با 
حفاري یک حلقه چاه اکتشافي وجود نفت را تایید و متعاقب آن شرکت 
نفت و گاز اروندان طرح شروع بهره برداري زودهنگام، از این حلقه چاه 
را به مدیریت برنامه ریزي شرکت ملي ارائه کرد.  همچنین مطالعات 
تکمیلي و ارزیابي مخزني این میدان از سوی شرکت ملي نفت ایران 
درحال انجام است و پس از ابالغ شرکت ملي نفت ایران برنامه توسعه 
اصلي این میدان براساس تصمیمات مدیریت برنامه ریزي تلفیقي در 

دستورکار قرار خواهد گرفت.

   اساس تعهدات و برنامه هایتان برای میدان های مشترک با 
توجه به تاکید وزارت نفت در این راستا چیست؟ چه قرارداد و 

پیمان های جدیدی در برنامه دارید؟
با توجه به تاکیدات وزارت نفت مبنی بر نقش اروندان به عنوان متولي 
تولید میادین غرب کارون، با استفاده از توان شرکت هاي داخلي و 
حداکثر استفاده از برون سپاري خدمات بهره برداري، تعمیرات و 
نگهداري به صورت یکپارچه مدنظر قرار دارد. شرکت نفت و گاز اروندان 
به عنوان شرکتي پیشرو در این زمینه و با داشتن تجربه اجرایي در 
میدان دارخوین و تهیه شرح کارهاي %%% در میادین آزادگان شمالي 
و جنوبي، قرارداد O&M میدان آزادگان جنوبي را در دو بخش 
سطح االرضي و تحت االرضي در دست اقدام دارد و برنامه ریزي الزم 

براي تحویل و تحول سایر میدان ها را انجام داده است که برابر مصوبه 
شرکت ملي نفت تحویل و تحول میادین دیگر نظیر آزادگان شمالي و 
 یادآوران نیز انجام خواهد شد.  در خصوص سایر تاسیسات و زیرساخت 
واگذار شده مانند تلمبه خانه غرب کارون، خطوط لوله انتقال نفت و گاز 
تصفیه خانه ها و پست ها و خطوط توزیع برق نیز برنامه ریزي الزم براي 
بهره برداري، راهبري، تعمیر و نگهداري آنها با استفاده از ظرفیت های 

موجود در شرکت اروندان انجام شده است.

   مسوولیت اجتماعی همواره یکی از اولویت های وزارت نفت، 
به ویژه در سال های اخیر بوده است. در این راستا شاهد چه رویکرد و 

عملکردی از سوی شرکت تحت مدیریت شما هستیم؟ 
شرکت نفت و گاز اروندان به سبب حضور گسترده تاسیسات نفتی 
در حوزه غرب کارون سعی کرده همواره در خصوص مسوولیت های 
اجتماعی یاری رسان مردم منطقه باشد که در این زمینه می توان به 
امدادرساني در سیل سال 98 )ساخت سیل بند به طول 50 کیلومتر، 
استفاده از ماشین آالت سنگین و سبک حدود 2500 دستگاه روز، تامین 
آب آشامیدنی، پوشش 22 روستا، تامین وسیله گرمایشي)بخاري( 
تعداد 50 عدد، تهیه و پخش لوازم التحریر به تعداد 200 نفر دانش آموز، 
تهیه و توزیع بسته هاي غذایي، تامین بسته های ارزاق به تعداد 200 
بسته توسط پایگاه مقاوت بسیج شهدای رمضان و توزیع 1500 بسته 
کمک آموزشی در میان مدارس غرب کارون اشاره کرد. همچنین 
میزبانی از کاروان های زیارتی اربعین حسینی توسط واحدهاي 
پشتیباني و عملیاتي با همکاراي پایگاه مقاوت بسیج شهدای رمضان 
شرکت نفت و گاز اروندان، تامین اعتبار ساخت و تجهیز دو باب مدرسه 
ویژه کودکان استثنایی خرمشهر با عناوین مدرسه ایثار و سروش با 
اعتباری بالغ بر 80 میلیارد ریال از دیگر اقدام های انجام شده در این 

راستا هستند.

   سال های اخیر اخبار متنوعی از اقدام های زیست محیطی در 
شرکت نفت و گاز اروندان منتشر شده است.چه پروژه هایی با چه 

سرمایه گذاری در این راستا تعریف اجرا و در حال اجرا قراردارد؟
با توجه به موقعیت جغرافیایی میادین تحت مدیریت شرکت نفت 
و گاز اروندان همواره حفظ محیط زیست در سرلوحه کاری این شرکت 
تعریف و در این راستا اقدامات مختلفی انجام شده است. باید اشاره کنم 
که در میدان دارخوین عمده گاز تولیدي به منظور افزایش بازیابي نفت 
به مخزن تزریق مي شود و به منظور جلوگیری از سوزانده شدن گازهای 
مازاد مشعل، مزایده فروش گازهای مشعل در واحد بهره برداری غرب 
کارون در سال 1398 انجام شد که شرکت کاناز مشاور، به عنوان برنده 
مزایده با احداث تاسیسات مورد نیاز، گازهای مازاد به میزان 50 میلیون 
فوت مکعب در روز را جمع آوری و پس از شیرین سازی، جداسازی 
مایعات گازی جهت مصارف داخلی ارسال خواهد کرد. این پروژه عالوه 
بر تاثیرات مثبت زیست محیطی ناشي از نسوزاندن گاز، منجر به ایجاد 
درآمد حدود 25 میلیون دالر ساالنه برای شرکت ملی نفت ایران و ایجاد 
ظرفیت اشتغال شده است. الزم به ذکر است، در تمامی طرح هاي 
توسعه اي و مطالعاتي رعایت عدم گازسوزي در الزامات طرح ها لحاظ 
مي شود. همچنین طرح هاي احداث سیستم هاي جمع آوري و ارسال 
گازهاي مازاد میادین غرب کارون و دارخوین به واحد NGL3200 غرب 
کارون نیز در دست اقدام است.  افزون بر این، در پروژه های حفاری که 
به صورت EPD به پیمانکار واگذار مي شود، به منظور مدیریت پسماند 
)صنعتی و غیرصنعتی( در متن قرارداد، پیمانکار ملزم به رعایت 
استانداردهای زیست محیطی و مورد نظر شرکت ملی نفت ایران شده 
است. باید یادآوری کنم که فعالیت اجرایی احداث لندفیل جهت 
دفن کنده های حفاری بر اساس استانداردهای زیست محیطی در منطقه 
دارخوین آغاز شده است. از دیگر فعالیت ها با توجه به وجود رودخانه ها 
و تاالب ها در محدوده فعالیت شرکت اروندان، تجهیزات مقابله با 
آلودگی نفتی در آب در دست تهیه است. همچنین تمام زباله ها و 

پساب هاي بهداشتي مطابق دستور العمل هاي زیست محیطي به مراکز 
مورد تایید سازمان محیط زیست ارسال مي شوند.

   با توجه به شرایط ایجاد شده ناشی از کرونا با در نظر گرفتن 
گستره فعالیت این شرکت چه تمهیداتی لحاظ شده است که حفظ 

سالمت کارکنان و متوقف نشدن فعالیت ها توامان با هم انجام شود؟
شرکت نفت و گاز اروندان از زمان شروع رسمی شیوع ویروس کرونا 
اقدامات مهمي در راستاي حفظ سالمت پرسنل انجام داده است که 
خوشبختانه وضعیت قرمز در این شرکت تاکنون وجود نداشته که این 
نشان دهنده اثربخشی اقدامات پیشگیرانه داخلی است. از جمله 
اقدام های انجام شده، می توان به اجرای تمامی دستورالعمل های ستاد 
ملی مبارزه با کرونا، تشکیل ستاد پشیبانی پیشگیری و مقابله با 
ویروس کرونا، تعطیلی رستوران ها و آبدارخانه ها و توزیع آب 
بسته بندی شده، توزیع اقالم بهداشتی نظیر ماسک، دستکش و مایع 
ضدعفونی کننده دست، نظارت مستمر بر مراحل طبخ غذا در 
آشپزخانه های مناطق عملیاتی، حذف جلسات غیرضروری و برگزاری 
جلسات ضروری به صورت ویدئوکنفرانس، ضدعفونی و گندزدایی 
فضاهای اداری و سرویس های ایاب و ذهاب، غربالگری اولیه کارکنان 
در مبادی ورودی مناطق عملیاتی و ستادی، اجرای حداکثری طرح 
فاصله گذاری اجتماعی از طریق کاهش ساعات کار و اعطای مرخصی 
ویژه کرونا، شناسایی شاغالن آسیب پذیر و تغییر شرایط کاری آنان، 
اجرای برنامه های آموزشی ویژه مقابله با شیوع کرونا، تعامل با 
شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های مجاور برای شناسایی 
موارد مشکوک، محتمل و قطعی، اجرای دقیق دستورالعمل های وزارت 
بهداشت و درمان در خصوص بازگشت به کار شاغلین مبتال به کرونا، 
افزایش تعداد اتوبوس های سرویس ایاب و ذهاب کارکنان برای رعایت 
فاصله مناسب حین تردد اشاره کرد. نکته قابل یادآوری دیگر اینکه 
سطح اضطرار در خصوص تعداد مبتالیان قطعی به ویروس کرونا در 
مناطق عملیاتی و ستادی شرکت نفت و گاز اروندان، از اوایل زمان 
شیوع ویروس تاکنون همواره در حالت سبز )بدون مورد ابتال طی دو 
هفته( یا زرد )حداکثر نیم درصد کل جمعیت طی دو هفته( بوده و 
هیچگاه به سطح نارنجی )بین نیم تا یک درصد کل جمعیت طی دو 

هفته( نرسیده است. 
باید اشاره کنم، اقدام های کنترلی این شرکت صرفا در زمان حضور 
کارکنان در محیط کار دارای اثربخشی حداکثری است. بدیهی است 
بروز رفتارهای پرخطر در خارج از محیط کار از سوی کارکنان، قابل 

کنترل و بررسی نیست.

  در بعد نیروی انسانی در سال جاری چه برنامه ریزی دارید و با 
توجه به اینکه »مشعل« نشریه کارکنان صنعت نفت است چه نویدی 

برای آنان دارید؟
برنامه ریزی در بعد نیروی انسانی با توجه به پویایی و متغیر بودن 
شرایط و نیاز به بهبود خط مشی های پرسنلی برای دستیابی به 
اثربخشی و کارایی سازمانی در بلندمدت و تناسب ویژگی های شغل 
و شاغل بر مبنای استراتژی کلی مدیریت منابع انسانی، نیازمند 
فرآیند مستمر و سیستمی  تجزیه و تحلیل نیازهای نیروی انسانی 
یک سازمان، در حوزه های امور اداری، آموزش، برنامه ریزی و روابط 
کار و مددکاری اجتماعی خواهد بود. از جمله مهمترین اقدام های 
برنامه ریزی شده در این خصوص می توان به مطالعه و بررسی جهت 
استقرار استاندارد %%% 34000 منابع انسانی)استاندارد تعالی منابع 
انسانی(، بررسي و احصا مشاغل قابل انجام به صورت دورکاري در 
چارچوب ظرفیت هاي مقرراتي موجود با توجه به امکان فراهم کردن 
زیرساخت هاي الزم، پیگیری جهت بهبود فضای اداری محل استقرار 
کارکنان در خرمشهر و واحدهای عملیاتی و پیگیری جهت حداکثر 
نمودن عوامل انگیزشی کارکنان رسمی  و پیمانکاری هم از نظر ارتقا 

میزان مزایای دریافتی و هم بهبود شرایط کار اشاره کرد.
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مشعل    مدیریت اچ اس ای، نقشي بسيار کليدي و مهم در تداوم 
فعاليت هاي تمامی سازمان ها داشته و دارد. این مدیریت جزو ارکان این 

صنعت راهبردي کشور به شمار می رود و با هدف صيانت از سرمایه هاي 
انساني، جامعه، محيط زیست و پاسداري از دارایي ها و اعتبار شرکت، ماموریت 

مهم آن در مراحل مختلف کسب وکارش را فراهم مي کند. ایجاد بستر فرهنگي خالق، 
چابک و نظامُ مند ایمني، بهداشت، محيط زیست و پدافند غيرعامل در همه فرایندها و 

فعاليت هاي توليد، توزیع و انتقال گاز به شكل پاك، ایمن، پایدار و بهره ور در جوار فعاليت هاي 
توسعه اي نياز هر شرکت سرآمد است که این مهم در شرکت ملي گاز ایران با تكيه بر مدیریتي موثر 

به صورت رقابت پذیر در عرصه جهاني متبلور شده است. رسالت اچ اس ای، ارتقای سطح آگاهي در تمام 
سطوح سازماني، ایجاد فضاي مشارکت موثر و فرهنگسازي تمام حوزه هاي اچ اس ای به عنوان یک باور و تعهد 

قلبي در مدیران، کارکنان، پيمانكاران و سایر ذي نفعان کليدي شرکت است به طوري که با پيشگيري از حوادث 
نامطلوب، آثار و پيامدهاي احتمالي آنها، ایجاد محيط هاي کاري ایمن، سالم، پاك و با کمترین مواجهه کارکنان با عوامل 

زیان آور و همچنين صيانت از زیرساخت هاي حياتي و حساس شرکت، ضمن ارزش آفریني، دستيابي به چشم انداز شرکت 
ملي گاز را تسهيل و تضمين و با بهره گيري از جایگاه سياست گذاري، نظارتي، کنترلي، مشورتي، و پایشگري خود محيطي نظام 
مند، قابل اطمينان، پویا و تاب آوري را براي انجام ماموریت شرکت مهيا کند. غالمرضا بهمن نيا، ریيس امور اچ اس ای شرکت 

ملي گاز ایران در این مصاحبه با اعالم خبر تدوین استراتژی هاي ستاد اچ اس ای شرکت ملي گاز، گفته است: نقشه 
استراتژی هاي اچ اس ای این شرکت، اخيرا تدوین و عملياتي شده است که شامل عناوین استراتژیک مهمي است 

که ارزش آفریني این امور را با ایفاي نقش حاکميتي در پایداري و تاب آوري زنجيره ارزش گاز در چهار منظر 
پایداري زیست محيطي، تاب آوري، پایداري اجتماعي و اقتصادي به تصویر کشيده است. این استراتژی ها 

در پيوند با راهبردهاي شرکت هاي تابعه مي تواند یكپارچگي و کنترل هاي راهبردي را در همه 
فعاليت هاي شرکت به وجود آورد. عالوه بر این به ذي نفعان کليدي اطمينان خاطر مي دهد که 

برنامه ها در راستاي اهداف تبيين شده شرکت ملي گاز و براساس اولویت ها اجرا شده و از 
طریق یک سيستم دقيق قابل ارزیابي و پایش است. ما معتقدیم که از این طریق، اچ اس 

ای در قلب و روح و اندیشه مدیران و فرایندهاي جاري سازمان جاي مي گيرد.
در ادامه گفت وگو با غالمرضا بهمن نيا، رئيس امور اچ اس ای شرکت ملي گاز 

ایران را مي خوانيم.

      لطفا درباره آمار حوادث در صنعت گاز توضيح دهيد. این ميزان نسبت به سال هاي 
گذشته چه تغييري داشته است؟

براي ارزیابي آمار حوادث ایمني در شرکت هاي نفت و گاز، شاخص هاي عملكردي بين المللي وجود 
دارند که از دل این شاخص ها مي توان وضعيت حوادث را در شرکت ها رصد کرده و عملكرد شرکت ها در 

پيشگيري از وقوع حوادث، کنترل، پایش و جلوگيري از توقف توليد را با یكدیگر مقایسه کرد. حتي از طریق 
تحليل فاصله، مي توان به عنوان بهينه کاوي از آن بهره جست. شما وقتي در مورد حادثه و ارزیابي عملكرد شرکت 

گاز در مدیریت هنگام و اثربخش در کنترل تعداد، توالي و شدت آن صحبت مي کنيد در واقع با سه شاخص مهم مواجه 
هستيد. که با اندازه گيري این سه شاخص مشتمل بر »نرخ جراحات قابل ثبت«، »توالي جراحات متلف وقت« و »ميزان نرخ 

حوادث منجر به مرگ« است به راحتي مي توانيد وضعيت موجود را اندازه گيري کنيد. در سال 98 نرخ شرکت ملي گاز در »جراحات 
قابل ثبت« به عدد 41 صدم رسيده که در سال 91 این عدد 1.4 بوده است. یعني حوادث شرکت در طي 7 سال گذشته 70 درصد کاهش 

یافته است که دستاوردي برجسته و ممتاز براي شرکت ملي گاز به شمار مي آید. حتي اگر بخواهيم سال 98 را با سال 97 قياس کنيم نزدیک 
به 28 درصد کاهش داشته ایم که حایز اهميت است و در قياس با شرکت هاي نفت و گاز بزرگ دنيا، جایگاه ویژه و ممتازي به شمار مي آید. این 

عملكرد در خصوص توالي جراحات مختلف وقت 58 درصد و نرخ حوادث منجر به مرگ 81 درصد کاهش نشان مي دهد. 

    آموزش و فعاليت هاي ترویجي و فرهنگ سازي از مهم ترین ابزار اچ اس ای در مسير شكل دهي و بهبود نگرش کارکنان و ذي نفعان به مسائل ایمني 
است. در این زمينه چه برنامه هایي دارید؟

آموزش یكي از ابزارهاي مهم در ترویج فرهنگ اچ اس ای است. آموزش اثربخش مي تواند ضمن ارتقای آگاهي، نيروهایي توانمند و با دانش براي انجام فعاليت ها 
مطابق با الزامات و دستورعمل ها و استانداردها پرورش دهد. در حال حاضر دوره هاي آموزشي براساس ارزیابي هاي انجام شده و نيازهاي روز، هدفمند شده 

است. برگزاري همایش هاي مختلف براي پيمانكاران، نيروهاي رسمي، بازسازي حوادث مهم صنعتي در قالب ساخت انيميشن حوادث و عبرت آموزي از 
آنها با هدف جلوگيري از تكرار حوادث مشابه، تدوین کتابچه هاي تجزیه و تحليل حوادث براي مشترکان خانگي، برگزاري دوره هاي آموزشي ویژه 

کارکنان حراست و اعضاي بسيج در شرایط اضطراري که این عزیزان جزو همكاران اچ اس ای در شرایط اضطراري محسوب مي شوند. ارزیابي 
ساالنه اچ اس ای و اعزام کارکنان مختلف براي تربيت مربي و آموزش فرماندهي صحنه در خارج از کشور نيز از دیگر برنامه ها هستند. به 

لحاظ آماري در سال 98 در بخش کارکنان پيمانكاري 921 هزار و 600 نفر و در بخش همكاران رسمي 489 هزار و 600 نفر ساعت دوره 
آموزشي برگزار شده است. در مجموع مي توان گفت در سال گذشته در بخش هاي مختلف حوزه اچ اس ای در حدود یک ميليون 

و 411 هزار نفر -ساعت دوره آموزشي برگزار شده است. 



در مسير دروني سازي موازین اچ اس ای در ذهن و فكر 
همكاران از انواع ظرفيت هاي تبليغي و اطالع رساني 
نظير رسانه ها، سایت شرکت، فضاي مجازي، تدوین 
کتابچه هاي مختلف با همكاري روابط عمومي بهره 
گرفته ایم که منجر به نتایج خوب در ارتقای نگرش 
ذینفعان شده است. اخيرا کتاب »قوانين طالیي ایمني 
در صنعت گاز« را منتشر کرده ایم که کتابچه اي کوچک 
اما مفيد است که مي تواند براي همكاران در همه سطوح 
مختلف سازمان مورد استفاده قرار گيرد. ترجمه و 
تاليف و انتشار چند کتاب آموزشي دیگر نيز در دست 

اقدام است.

  صنعت گاز به عنوان یكي از صنایع پرریسک در 
دنيا به شمار مي آید. آیا به تناسب این ریسک و اهميت 
آن در اقتصاد کشور و زندگي مردم، در رعایت 
استانداردها، الزامات و موازین اچ اس ای سختگيري 

انجام مي شود؟
همانطور که مي دانيد تامين بيش از 70 درصد سبد 
انرژي کشور از طریق این سوخت پاك انجام مي شود 
و شرکت ملي گاز ایران به عنوان یكي از شرکت هاي 
بزرگ گاز دنيا از نظر ميزان توليد و مصرف، وسعت 
شبكه و ... شناخته مي شود. طبيعي است که انجام 
بهره ور فعاليت ها در این گستره وسيع تنها در سایه 
رعایت استانداردها، الزامات و استقرار سيستم هاي 
مدیریتي در بخش هاي مختلف محقق مي شود. در امور 
اچ اس ای پس از تدوین استانداردها و دستورالعمل ها 
نگاه به پياده سازي، پایش و ارزیابي، کنترل و اجراي 
نظام مند دقيق و کيفي آن و در گام بعد، حصول 
اطمينان از کفایت و تناسب آن با فعاليت هاي شرکت 
گاز است. در مرحله بعد نيز راهبرد این است که 
استانداردها و الزامات به شكل موثر و مطمئني جاري 
و بطور مستمر ارتقا پيدا کنند. به اعتقاد ما اچ اس ای 
نباید به حفظ وضع موجود قانع باشد و رکوردهاي 
کنوني را کافي بداند. روش ها، دستورعمل ها و حتي 
سيستم هاي مدیریتي ماهيتي سيال و مواج دارند و 
باید هميشه در حال ارتقا و به روز شدن باشند تا 
اطمينان حاصل شود که این الزامات با نيازهاي روز 
صنعت گاز منطبق شده اند و هر روز بهتر از دیروز در 
خدمت تحقق اهداف مدیران و ماموریت هاي مهم 
شرکت قرار دارند. رعایت سختگيرانه الزامات از 
دیدگاه اچ اس ای به معناي انجام پایش ها و مميزي هاي 
دوره اي مرتب، ارزیابي هاي ساالنه در بخش هاي 
مختلف و با ابزارهاي گوناگون است. با انجام پایش هاي 
مستمر اطمينان حاصل مي شود که این سيستم ها به 
صورت دقيق، درست و مطلوب در حال جاري سازي 

است.

  چند وقتي است شاهد شيوع کرونا هستيم. اچ 
اس ای شرکت ملي گاز ایران در حوزه مدیریت این 
موضوع چه اقدامات کالني انجام داده است؟ شيوع 
این ویروس در اجراي پروژه هاي گازرساني و توليد گاز 

تاثيري نداشته است؟
شرکت ملي گاز ایران با مساعدت و توجه به موقع 
مدیران ارشد و برنامه ریزي همه جانبه، این موضوع را 
به خوبي مدیریت کرد. در حال حاضر فعاليت هاي 
تعميرات اساسي پاالیشگاه ها که به لحاظ ماهيت، 
فعاليتي پرریسک در ایام شيوع به شمار مي آید با 
رعایت الزامات مربوطه در حال انجام است. نگاه ویژه 
معاون وزیر و مدیرعامل شرکت گاز و پيگيري هاي ویژه 
کنترل  در  شرکت  این  موفقيت  سبب  ایشان 
هوشمندانه این بيماري شده و سيستم مدیریتي 

موثري در کنترل ابتال به این 
عه  مجمو ر  د ي  ر بيما
شرکت هاي تابعه جاري شده 

اهميت  به  توجه  با  است. 
انكارناپذیر موضوع تداوم توليد که باید 
در عين حفظ سالمتي همكاران محقق 
شود، از اولين روزهاي مواجهه با این 
پدیده، با برگزاري کميته هاي شرایط 
اضطراري سطح سه و کميته هاي 
سالمت، تالش شد که در سطح ارشد 
سازمان و با حضور مدیرعامل شرکت 
و همكاري بهداشت و درمان صنعت 
نفت موضوعات مرتبط با کرونا را 
ردیابي کنيم. خروجي این جلسات 
تدوین دستورعمل هایي کارآمد بود که 
براي شرکت هاي تابعه الزم االجرا است 
و از طریق پياده سازي این الزام ها، 
اطمينان الزم از اثربخشي اقدامات در 
مدیریت ویروس کرونا به مدیریت 
ارشد سازمان داده شده است. افزون 
بر این، ارسال دستورعمل هاي ابالغي 

از سویي مقام عالي وزارت و حصول 
اطمينان از جاري سازي آنها و اندازه گيري اقدامات 

انجام شده، کنترل آمارهاي مربوط به شيوع به صورت 
لحظه به لحظه و روزانه در سطح شرکت گاز نيز از دیگر 
برنامه هاي اچ اس ای براي پایش، کنترل و عبور از دوره 

همه گيري این بيماري بوده است.
البته اجراي مميزي هاي به موقع و انجام مانورهاي ویژه 
در بخش هاي مختلف براي افزایش آمادگي کارکنان 
براي مقابله با شرایط اضطراري مرتبط با ویروس کرونا 
باعث شده تا شرکت گاز ضمن ارتقای آمادگي در برابر 
کرونا و شيوع این بيماري در شرایط اضطراري 

احتمالي بتواند واکنش مناسبي نشان دهد.
معتقدیم کرونا نباید تاب آوري شرکت را تحت تاثير 
قرار دهد از این رو شرکت گاز درصدد است با حفظ و 
ارتقای توانمندي هاي خود، ارزیابي هاي به موقع 
ریسک هاي احتمالي و شناسایي آسيب پذیري هاي 
احتمالي، تاب آوري خود را در تداوم توليد و خدمت 
رساني حفظ کند. من معتقدم که مدیریت ارشد 
سازمان، با ابالغ و اجراي دستورعمل ها و پایش هاي 
مستمر و نيز استفاده از تمام ظرفيت های موجود، 
گام هاي موثري را تاکنون در مدیریت شيوع این 

ویروس برداشته است .

   در حوزه مرگ خاموش که در فصل زمستان 
شاهد افزایش آن هستيم چه اقدامات کالني از سوي 

شرکت ملي گاز انجام شده است؟ 
اگرچه وظيفه سازماني شرکت گاز در موضوع مرگ 
خاموش )مرگ هایي که به واسطه انتشار گازCO یا 
حوادث متاثر از نشت گاز در داخل منازل و فضاهاي 
بسته اتفاق مي افتد( تا درب منزل مشترکان است و 
از سال 82 بنابر قانون، سازمان نظام مهندسي، 
مسئوليت بازرسي و کنترل سيستم لوله کشي و 
تجهيزات نصب شده در منزل که مي توانند خطرآفرین 
باشند را بر عهده دارد اما از نظر مسئوليت هاي 
اجتماعي و مسئوليت پذیري هميشگي شرکت گاز در 
قبال جامعه برنامه هایي موثر براي ایجاد همگرایي بين 
نهادهاي دخيل در نظر گرفته شده است. امور اچ اس 
ای طي برگزاري جلساتي با مساعدت و محوریت 
سازمان هاي مردم نهاد، توليدکنندگان وسایل گازسوز 
و سازمان هاي هميار مانند وزارت بهداشت، سازمان 

و  حمر  ا ل  هال
و  وزارت کشور، صدا 

سيما، وزارت بهداري بهداشت و 
اورژانس کشور،  پزشكي،  آموزش 

شهرداري ها، آموزش و پرورش و ...در صدد است 
وضعيت مرگ خاموش را همراه با سایر ارگان هاي 

مسئول در کل کشور پایش کند و با خرد جمعي و 
فرهنگ سازي عمومي از سویي و ارتقاي کيفي 
تجهيزات گرمایشي از سوي دیگر، اقداماتي را انجام 
دهد که آمار این حوادث در سطح کشور کاهش پيدا 
کند. در ابتداي هرسال کتابچه اي تخصصي تدوین 
مي شود که حاوي آمار، علل حوادث و مسائل مرتبط 
با آن است. از دیدگاه ما مرگ خاموش به آساني قابل 
کنترل و پيشگيري است. ما در چند سال اخير ميزبان 
نشست هم اندیشي و تصميم گيري در خصوص این 
نوع حوادث بودیم که امسال هم این جلسه برگزار 
خواهد شد و اميدواریم با ایجاد و توسعه همكاري 
جمعي بين تمام نهادهاي دخيل روند کاهشي را در 
آمارهاي مرگ خاموش شاهد باشيم. خوشبختانه در 
حال حاضر کليه شرکت هاي تابعه بویژه شرکت هاي 
گاز استاني، برنامه هاي ترویجي و فرهنگ سازي 
ویژه اي را براي آموزش عمومي و آگاهي رساني جامعه 

در حال انجام دارند.

   16 خرداد روز جهاني محيط زیست بود. شرکت 
ملي گاز ایران در زمينه حفاظت از این ميراث گران  بها 

چه اقداماتي انجام داده است؟
توسعه شبكه گازرساني در کشور و جایگزیني گاز با 
سوخت هاي فسيلي در پهنه گسترده کشور به معناي 
حفظ محيط زیست، جلوگيري از هدررفت منابع و 
افزایش درآمدهاي ملي است که این روح ارزش آفرین 
شرکت ملي گاز ایران در پيوند با تفكرصنعت سبز 
است. اما افزون بر رسالت ذاتي شرکت گاز، توجه 
خاص به حفظ محيط زیست مبتني بر استانداردهاي 
ملي و جهاني در طي انجام فرایندها و فعاليت هاي 

جاري شرکت، 
دغدغه اي عمومي ما 

است. توجه به جلوگيري و 
کاهش  هوا،  آالینده هاي  کاهش 

انتشار گازهاي گلخانه اي، مدیریت پساب ها 
و پسماندها، توسعه فضاي سبز و ... از اهداف 

فعاليت هاي واحد محيط زیست امور اچ اس ای شرکت 
است که اقدامات خوبي در این زمينه ها انجام شده 

است.
اعتقاد دارم که تاکنون با پيگيري هاي به عمل آمده و 
به منظور به حداقل رساندن انتشار گازهاي فلر و سایر 
گازهاي سمي در پاالیشگاه ها، کنترل کامل نشتي ها 
ارتقاي  و  گاز، بهسازي  اتمسفر در زنجيره  به 
سيستم هاي تصفيه پساب، کاهش مصرف آب و گاز 
سوخت و مدیریت و بهينه سازي مصرف انرژي 
اقدامات خوبي در قالب برنامه ها و پروژه هاي مختلف 
انجام شده یا در حال انجام است که نتایج بسيار با 
ارزشي را نيز به همراه داشته است اما مطمئنا نيازمند 
کار بيشتر است. استقرار سيستم مدیریت سبز در 
شرکت ملي گاز طبق ماده 190 قانون برنامه پنجم و 
طبق بند ز ماده 38 قانون برنامه ششم در ساختمان ها 
و وسایط نقليه با جدیت در حال پياده سازي است که 
اجراي آن نتایجي همچون کاهش مصرف آب، 
مدیریت بهينه پسماندها و کاهش مصرف انرژي را در 
پي خواهد داشت. در بخش پاالیشگاهي بحث حذف 
چاله سوزها تدوین شد و با تصویب طرح جامع آلودگي 

هواي 
عسلویه که 
سفر  ل  نبا د به 
ریاست جمهوري تصویب 
آن  براي  خوبي  بودجه  و  شد 
اختصاص یافت چشم انداز روشني براي 
و  شده  ترسيم  جنوبي  پارس  گاز  مجتمع 
آالینده هاي هوا در عسلویه به طور کامل از بين 
مي رود. از آنجا که بنابر قانون جلوگيري از آلودگي هوا 
و هواي پاك، باید حداقل 10درصد از محيط هاي 
صنعتي به فضاي سبز اختصاص پيدا کند بنا شد 
توسعه فضاي سبز در پاالیشگاه ها، مجموعه هاي 
انتقال و توزیع و دیگر تاسيسات گازي، اجرایي شود 
که تاکنون بيش از هفت ميليون متر مكعب فضاي سبز 
ایجاد شده که این ميزان، بيش از دو برابر الزام قانوني 
آن است. همچنين تالش شده است با اجراي 
سيستم هاي مدیریت ایزو یا مدیریت زیست محيطي، 
اطمينان حاصل شود که همه شرکت هاي تابعه مطابق 
الزامات زیست محيطي پيش مي روند و تحت کنترل 
هستند. افزون بر این، طبق قانون پيگير نصب 
سيستم هاي پایش آنالین هستيم و تاکنون بيش از 
90 درصد از نقاط خروجي هاي آالینده هاي هوا و 

پساب مجهز به سيستم پایش آنالین شده است. 

  با رشد تكنولوژي تهاجمات سخت افزاري و 
قدیمي جاي خود را به تهدیدات نرم افزاري و سایبري 
داده است. در زمينه پدافند غيرعامل چه اقداماتي 

داشته اید؟
یكي از مهمترین اقدامات در زمينه پدافند غيرعامل، 
سطح بندي تاسيسات حياتي و حساس براساس بند 
سه سياست هاي کلي نظام بوده که کاري مهم و دقيق 
است. همچنين پيوست پدافند غيرعامل براي 
طرح هاي جدید و مهم صنعت گاز تدوین شده است. 
عالوه بر این، در زمينه شناسایي تهدیدات و کاهش 
آسيب پذیري در زیرساخت هاي صنعت گاز به ویژه 
تاسيسات حساس در حوزه هاي پاالیش و انتقال گاز 
اقدام شده که هر ساله مورد بازنگري قرار مي گيرد. در 
زمينه فرهنگ سازي و آموزش کارکنان در حوزه 

پدافند فعاليت هاي خوبي داشته ایم به طوري 
که تاکنون 50 هزار نفر -ساعت در همين 
زمينه کار آموزشي انجام گرفته است. انجام 
مانورهاي مختلف در بخش هاي مختلف 
شرکت گاز براساس سناریوهاي مختلف 
براساس توانایي نيروي انساني و پایداري توليد 
انجام شده نيز از دیگر برنامه  ها بوده است. 
افزایش امنيت شبكه هاي IT و مخابرات نيز 
در همكاري با مجموعه هاي مرتبط دنبال شده 
که این اقدامات کمک مي کنند آمادگي خود 
در برابر تهدیدات سایبري را انجام دهيم و از 
طرفي سرعت بازیابي را بيشتر کنيم. همچنين 
ارزیابي مدیریت بهداشت و شاخص هاي 
عملكردي در سازمان جاري سازي شده که 
یكي از مهمترین فعاليت هاي شرکت گاز در 
جمع آوري اطالعات عملكرد شرکت هاي تابعه 
براساس جدیدترین متدها در زمينه بهداشت 
است وشرکت را به جایگاه رفيعي در دنيا 

خواهد رساند.

ارتقای  زمينه  در  ای  اس  اموراچ    

چه  دستورالعمل ها  و  استانداردها 
برنامه هایي دارد؟

شرکت ملي گاز ایران براي اولين بار 
در وزارت نفت اقدام به بروز رساني 
و ارتقاي سيستم مدیریت اچ اس 
ای خود مبتني بر آخرین ویرایش 
استانداردهاي جهاني در حوزه نفت 
و گاز کرده است. این مهم با ترجمه 
و تدوین راهنمایي جدید با عنوان 
OMS Rep. 510 که از سوي 
مجمع بين المللي توليدکنندگان 
نفت و گاز IOGP انتشار یافته، 
جایگزین  که  می گيرد  صورت 
سيستم هاي قبلي خواهد شد. 
اميدواریم این سيستم ارتقا یافته 
نتایج بسيار خوبي را براي شرکت 

به ارمغان آورد.
  دروني شدن رعایت موازین 
اچ اس ای و تبدیل آن به فرهنگ 
ز  ا یكي  سازمان  در  جاري 
رسالت هاي شماست. در این زمينه 

چه برنامه هایي دارید؟ 
معموال در بسياري از شرك ها با تكيه بر 
Proactive/( اندازه گيري شاخص هاي عملكردي

Active( به طور غير مستقيم از وضعيت نفوذ و 
حاکميت فرهنگ اچ اس ای در سطوح مختلف 
سازماني استفاده مي شود که البته با در نظر گرفتن این 
شاخص ها، شرکت گاز جایگاه بسيار خوبي را داراست. 
اما امروزه با تكيه بر روش هاي پيشرفته، مي توان ميزان 
نفوذ فرهنگ اچ اس ای در داخل سازمان را به لحاظ 
کمي سنجيد و اندازه گيري کرد. در شرکت ملي گاز 

نيز امكاناتي مهيا شده است تا درصد رسوخ 
فرهنگ اچ اس ای را ارزیابي، اندازه گيري 

و گزارش کنيم. با تكيه بر این 
برد  پي  مي توان  روش ها 

داراي  که  شرکتي 
سيستم 
مدیریت 

بهداشت ایمني و محيط زیست است در عمل چقدر 
این موضوع را جدي تلقي کرده، اصول آن را پياده 
سازي کرده و به یک فرهنگ عمومي در همه فرایندها 
و فعاليت هاي خود تبدیل کرده است. در واقع به راحتي 
مي توان تعهد قلبي و اراده جدي مجموعه زنجيره 
ارزش گاز را در انطباق با موازین و الزامات آن سنجيد. 
در آخرین اندازه گيري ها خوشبختانه شرکت ملي گاز 
در مرحله حسابگرانه Calculative  قرار دارد که 
جایگاهي هم ردیف شرکت هاي معروف دنيا نظير 
بریتيش پتروليوم است. جایگاه فرهنگ ایمني شامل 
5 سطح است که شرکت گاز در سطح سوم آن قرار 
دارد و در دنيا نيز از طریق این روش ها از نفوذ فرهنگ 
اچ اس اي در سازمان اطمينان حاصل ميكنند. 
ارزیابي هاي انجام شده در سال هاي گذشته حاکي از 
وضعيتي مطلوب بوده که اميدواریم در محک هاي 
منش  و  نگرش  باور،  شكوفایي  شاهد  جدید 
سرمایه هاي انساني شرکت در بطن فرهنگ اچ اس ای 

شرکت باشيم.

   سخن آخر
با تصویب هيات مدیره شرکت ملي گاز ایران و در 
راستاي ارتقاي سيستم ارزیابي عملكرد قبلي 
شرکت هاي تابعه، مدل جدید ارزیابي اچ اس ای 
شرکت ملي گاز ایران با کمک دانشگاه تهران در حال 
نهایي شدن است که براساس آن در سال 99 عملكرد 
شرکت گاز با استفاده از یک مدل یكپارچه، به روز و 
نتایج  و  توانمندساز  تمام معيارهاي  مدرن در 
اندازه گيري خواهد شد که به نظرم گامي مهم در مسير 
تعيين سطوح عملكردي شرکت هاي 
تابعه براي رسيدن به سرآمدي 
و تعالي در شرکت گاز 

خواهد بود.
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سال گذشته 
در بخش هاي 

مختلف حوزه اچ اس ای 
در حدود يک ميليون و 

 411
هزار نفر ساعت دوره 

آموزشي برگزار شده است



جواد گلی، مشاور مسوولیت های اجتماعی هلدینگ خلیج 
فارس در گفت و گو با خبرنگار »مشعل« توضیحات بیشتری 
درباره این برنامه بلندمدت پتروشیمی ها در ماهشهر و بندر 
امام داد و گفت: این برنامه حمایتی پتروشیمی های زیرمجموعه 
هلدینگ خلیج فارس برای مردم شهرستان های ماهشهر و بندر 
امام است که در حوزه تعهدات مسوولیت اجتماعی و به دنبال 
بهبود شرایط فراهنگی، اجتماعی و بهداشتی و ارتقای زندگی 

ساکنین و مجاورین پتروشیمی ها اجرایی می شود. 
او با تاکید بر اینکه خرسندسازی مردم از حضور صنایع و همراهی 
بیشتر با مردم در شرایط سخت نگاه اصلی در این طرح ها بوده است، 
افزود: این طرح های عالوه بر تعهدات پتروشیمی ها در شورای 
راهبردی پتروشیمی  و منطقه ماهشهر و بندر امام است و بیشتر در 
حوزه همکاری با ادارات شهرستان و تکمیل پروژه های شهری است 

تا در واقع تکمیل کننده کمک های قبلی شود. 
او افزود: پتروشیمی ها هر سال مبلغ قابل توجهی را برای همراهی با 
ادارات دولتی و تامین نیازهای مردم هزینه می کنند که مورد استقبال 
و رضایت بوده و هست، اما این پنج برنامه به شکل جداگانه از سوی 
هلدینگ خلیج فارس و در جهت اجرای مسوولیت اجتماعی اجرایی 
می شود. برای اجرای این برنامه کمیته مسوولیت اجتماعی در هلدینگ 
خلیج فارس ایجاد شده تا به شکل هدفمند ین طرح ها را پیگیری و اجرا 

کنیم و همه مراحل مورد نظارت قرار دارند. 

از کالس های کنكور تا بورس پتروشيمی ها 
مدیرکل روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس که مسوولیت پیگیری این 
پروژه ها در کمیته مسوولیت اجتماعی را به عهده دارد، در توضیح طرح 
توانمندسازی دانش آموزان اظهار کرد: این طرح به منظور بهبود شرایط آموزشی 
پیش بینی شده که شامل کالس های فوق العاده، کالس های تقویتی و کنکور و 
بورسیه می شود که برای رشته های مرتبط با صنعت نفت و پتروشیمی و 
رشته های غیرمرتبط پیش بینی شده است که 3 هزار دانش آموز را تحت پوشش 

قرار می دهد. 
او با اعالم اینکه در این طرح موسسه علمی آینده سازان، اتحادیه انجمن های اسالمی 
دانش آموزان  خوزستان و شرکت ره آوران فنون پتروشیمی که  مسوولیت ستاد 
اجرایی و مدیریت پروژه را به عهده دارد، با اعتبار 5 میلیارد  تومان فعال هستند، افزود: 
اولویت در این طرح ها، دانش آموزان بومی هستند تا در صورت تمایل در رشته های 
مورد نیاز پتروشیمی آموزش داده شوند، اما الزامی وجود ندارد و دانش آموزان می توانند 

در هر رشته تحصیلی مشغول تحصیل باشند. 
گلی با اشاره به اینکه اعتبار این طرح توسط سه شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی، 
اروند و شهید تندگویان تامین  می شود، افزود: این طرح در سه بخش کالس های کنکور، 
کالس های تقویتی و بورسیه تحصیلی دانش آموزان  مستعد و کم بضاعت شهرستان 
ماهشهر، به ویژه حاشیه شهر از جمله شهرک های طالقانی و شهید رجایی پیش بینی  شده 
است و با وجود برنامه ریزی صورت گرفته، اجرای کالس های کنکور برای هزار دانش آموز 
و برگزاری کالس های تقویتی برای ۱۶۰۰ دانش آموز به دلیل شیوع گسترده  بیماری کرونا 
در استان خوزستان برای سال تحصیلی ۱3۹۹-۱۴۰۰ اجرایی خواهد شد.  همچنین بر 
اساس پنج شاخص وضعیت مدرسه، مقطع  تحصیلی، رشته تحصیلی، موقعیت جغرافیایی 
و جنسیت، ۴۰۰ دانش آموز مستعد و کم بضاعت شناسایی   و برای بورسیه انتخاب 

می شوند. 
او افزود: بر این اساس دانش آموزان منتخب از شش خدمت بورسیه تحصیلی 
شامل تحصیل در مدارس  شاخص یا استمرار در مدارس مبدا، تامین هزینه 
ایاب و ذهاب دانش آموزان، تامین لباس فرم دانش آموزان در  مدارس محل 
تحصیل، تامین امکانات نوشت افزاری، تغذیه و پشتیبان تحصیلی و خدمات 

مشاوره تحصیلی در  طول دوران تحصیل خود بهره مند می شوند.  
مشاور مسوولیت های اجتماعی هلدینگ خلیج فارس با اعالم اینکه تاکنون 
 با مشارکت مدیران مدارس شهرستان و با اخذ نظر خانواده ها، دانش آموزان 
تحت پوشش شناسایی و انتخاب  شده اند که پس از آن نسبت به معرفی 
دانش آموزان به مدارس شاخص یا استمرار حضور در مدارس مبدا و  ارائه 

خدمات آموزشی و حمایتی در طول سال تحصیلی مبادرت خواهد شد.  

کالس های مشاوره آنالین حتی در دوران کرونا 
گلی درباره طرح دیگر هلدینگ خلیج فارس و زیرمجموعه ها در حوزه مسوولیت 
اجتماعی به طرحی برای کنترل طالق و کاهش بحران های خانوادگی اشاره کرد و گفت: 

متاسفانه آمار طالق و طالق عاطفی و بحران های خانوادگی که به دالیل مختلفی وجود دارند، در کل کشور و 
شهرستان های ماهشهر و بندر امام رقم قابل توجهی است. در عین حال شرایط معیشتی و شغلی در خانواده ها و 
آسیب های اجتماعی باعث شده روند تربیت کودکان و ارتباط با والدین کم و نگران کننده شود و مشکالت اقتصادی 

و گسست خانوادگی را شاهد باشیم.
او با بیان اینکه برنامه مشاوره اجتماعی و خانوادگی، کالس ها و کارگاه های آموزشی برای خانواده ها و آموزش های 
قبل، حین و بعد از ازدواج را در دستور کار قرار داده ایم تا درباره مبانی انتخاب همسر، آموزش های دوران عقد، 
شروع زندگی و تربیت فرزند را با کمک مراکز مشاوره با مردم و خانواده ها صحبت کنیم. این پروژه هم با کمک 

چند مرکز مشاوره رسمی و معتبر و کانون های فرهنگی و هنری در این شهرستان ها انجام می شود. 
مدیرکل روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس با اشاره به شرایط کرونا و اهمیت رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
تصریح کرد: این دوره های آموزشی و کارگاه ها به دو شکل حضوری و آنالین برگزار می شوند، اما همه 
پروتکل های بهداشتی رعایت می شوند و در همه مراحل ادارات بهزیستی و فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

با ما همکاری دارند. 

جذب مشروط کارگر از خانواده امداد و زندانيان جرایم غيرعمد 
وی در توضیح برنامه دیگر هلدینگ خلیج فارس در حوزه مسوولیت اجتماعی گفت: توانمندسازی 
کارگاه های کوچک به منظور تامین نیازهای صنعت پتروشیمی یکی از برنامه های مهم است که در 
حال زمینه سازی برای اجرای آن هستیم، اما هنوز اجرایی نشده است. برای اجرای این طرح با اداره 
صنایع استان خوزستان، کمیته امداد و سازمان زندان ها همکاری می کنیم تا در مسیر کارآفرینی و 
حمایت از کارگاه های کوچک این طرح را پیش ببریم. این کارگاه های کوچک می توانند نیازهای 
عمومی شرکت های تامین کننده پتروشیمی ها را تامین کنند و پتروشیمی ها و هلدینگ  با ضمانت 
خرید محصول از آنها حمایت کنند و در عوض این کارگاه ها هم از زندانیان جرایم غیرعمد و خانواده 

کمیته امداد استفاده کنند. 
گلی در ادامه افزود: پتروشیمی ها به طور روزانه به محصوالتی نظیر پالت، لباس کار، کپسول 
آتش نشانی، کیسه های بسته بندی، موارد خوراکی و... نیاز دارند که عدد ساالنه آن قابل توجه 
است و شرکت ها می توانند با پیش خرید این محصوالت به این کارگاه های کوچک کمک کنند. 
به این ترتیب به اشتغال در این استان کمک مناسبی خواهد شد و زمینه توسعه پایدار فراهم 

می شود. 

 حمایت از خانواده های دارای فرزند معلول 
مشاور مسوولیت های اجتماعی هلدینگ خلیج فارس در توضیح دو اقدام دیگر این 
مجموعه در حوزه مسوولیت اجتماعی تصریح کرد: تصمیم گرفته شد خانواده هایی که 
دارای یک فرزند معلول یا بیشتر هستند، مورد حمایت درمانی و پزشکی و حمایتی قرار 
بگیرند. این کمک ها عالوه بر تامین نیازهای درمانی و پزشکی، شامل تجهیزات آموزشی 
و حمل و نقل هم می شود. در این مسیر با بنیاد بیماری های خاص و اداره بهداشت و 
درمان شهرستان ماهشهر در ارتباط هستیم تا به زودی این حوزه مسوولیتی هم 

اجرایی شود. 
اقدام پنجم هلدینگ هم در حوزه ورزش است و به شکلی جداگانه از سایر 
مجموعه های اجرایی تجهیزات و امکانات ورزشی در مدارس، مراکز ورزشی و 

پارک های این دو شهرستان را تکمیل یا به روز رسانی می کنیم تا ورزش 
همگانی تقویت شود و با اولویت دانش آموزان و جوانان این طرح را 

پیش می بریم. 

هدف اثرگذاری است، نه فقط پول خرج کردن!
گلی با اعالم اینکه اعتبار این طرح ها با مجوز از هیات مدیره 
هلدینگ خلیج فارس و از محل بودجه مسوولیت اجتماعی است 
که در مجمع عمومی ساالنه هزینه های آن به تصویب رسیده 
است، افزود: هزینه و برنامه های هرکدام از پتروشیمی ها در این 
طرح ها برابر نیست و متناسب با شرایط و درخواست ها برای 
این پروژه ها هماهنگی صورت می گیرد. مساله مهم در برنامه 
این مسوولیت، این است که اقدامات هرکدام از پتروشیمی ها 
به شکل همسو اجرایی می شود و به جای کارهای پراکنده 
و کم اثر و صرفاً پرداخت پول، برنامه های بلند مدت و 

اثرگذار را اجرایی می کنیم. 
مشاور مسوولیت های اجتماعی هلدینگ خلیج فارس در 
پایان تاکید کرد: ویژگی و تفاوت این برنامه های حمایتی 
هلدینگ خلیج فارس این است که بر اساس یک 
تصمیم مدیریتی و جمعی و به دور از شتابزدگی 
اجرایی می شوند و از قبل برای اجرای تمام مراحل 
مورد مطالعه همه جانبه قرار گرفته اند و همه مراحل 
در کمیته نظارت این پروژه ها مورد ارزیابی قرار 
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مشعل -سال گذشته بود که وزیر نفت 
همزمان با برگزاری چهارمين همایش مسووليت 

اجتماعی صنعت نفت »سياست ها و نظام نامه نحوه ایفای 
مسووليت های اجتماعی در صنعت نفت« را ابالغ کرد. به این 

ترتيب برای بسياری از اقدام ها و برنامه های اجرایی که سال ها 
در زیرمجموعه های صنعت نفت به شكل مجزا اجرا می شدند، یک 
برنامه واحد و نقشه راه تدوین شد. هلدینگ خليج فارس و 
شرکت های زیرمجموعه آن که به شكل مجزا و مشترك در این 
سال ها کمک ها و همراهی زیادی با همسایگان و همجواران 

خود داشته اند، اما حاال طرح هایی را در راستای انجام 
مسووليت اجتماعی عالوه بر وظایفی قبلی پيش بينی 

کرده اند که در پنج محور و به نوبت در دستور 
کار قرار می گيرد. 

تشریح پنج طرح هلدینگ خلیج فارس در حوزه مسوولیت اجتماعی در گفت و گو با »مشعل« 

 پتروشيمی ها به طور 
روزانه به محصوالتی 

نظير پالت، لباس کار، 
تش نشانی،  کپسول آ

کيسه های بسته بندی، 
موارد خوراکی و... نياز 

دارند که عدد ساالنه آن 
قابل توجه است و 

شرکت ها می توانند با 
پیش خرید اين محصوالت 

به اين کارگاه های کوچک 
کمک کنند. به اين ترتيب به 
اشتغال در استان خوزستان 

کمک مناسبی خواهد شد و 
زمينه توسعه پايدار فراهم 

می شود

پتروشيمی

یکرنگی و همسویی اعتبارات



    ایده راه اندازی کارگاه برای توليد ماسک از کجا شكل گرفت؟
همزمان باشيوع ویروس کرونا درکشورازاسفندماه پارسال، موضوع تهيه اقالم بهداشتی مانندمواد ضد 
عفونی کننده و ماسک، ازجمله چالش هایی بود که شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه تهران وگردان 
بيت المقدس برای غلبه برآن، حرکت خودجوشی را آغاز کردند. حتما به یاد دارید که به شيوع آنی 
کرونادراسفندماه پارسال وفروردین ماه امسال، شرایط سختی ازجهت مواد بهداشتی ضدعفونی کننده 
وماسک درکشورایجادشد ودرهمان زمان ها برای رفع این نياز مبرم، به خرید اقالم یاد شده اقدام شد تا این 
روزهای سخت بگذرد.  درآن روزها به ناچار وفقط بااین هدف که بتوان دایره مصونيت افراد را وسيع ترکرد، 
محيط های کاری، منازل کارکنان و ... با مواد بهداشتی، ضد عفونی شد؛ همچنين ماسک هایی تهيه شد که 
هم ازکيفيت چندانی برخوردارنبودند وهم قيمت باالیی داشتند اما چاره ای هم نبود. سالمت افراد واهميت 
این موضوع، کار راتا آنجاپيش برد که بعد از تعطيالت فروردین، ایده توليد ماسک، دست کم برای پاسخ 
گویی به نياز بزرگترین منطقه عملياتی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران یعنی منطقه تهران دراین 
زمينه)ماسک( شكل گرفت وبرای ارزیابی انجام چنين کاری، باهدایت دکترفالح، فرمانده بسيج وزارت نفت، 

بازدیدهای ميدانی ازکارگاه های توليد ماسک دردستورکار قرارگرفت.

    کارگاه توليد ماسک در منطقه تهران از چه زمانی و در کجا فعاليت خود راآغاز کرد؟ 
فعاليت کارگاه توليد ماسک پس ازتعطيالت نوروز، درشرایطی که همه شهربه دليل کرونا، حالتی تعطيل را 
به خود گرفته بود، باحرکتی جهادی و حمایت مسئوالن، با تهيه برخی مقدمات مانندچرخ صنعتی، پارچه 
ویژه توليد ماسک، کش ومواد ضد عفونی کننده و...در مدت زمانی کمتر ازدو هفته با راهبری فرماندهی 
گردان بيت المقدس شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران، دربخشی ازنمازخانه شرکت ملی پخش 

فراورده های نفتی منطقه تهران در31 فروردین امسال آغاز شد.

   کارگاه در بدوشروع، فعاليت خود رابا چه مقدارسرمایه وباچند نفر آغاز کرد؟
این کارگاه باسرمایه ای حدود 73ميليون تومان برای خرید پنج چرخ خياطی، دوچرخ زیگزاگ، اتو، قيچی 
وملزوماتی از این دست، فعاليت خودرا با 16نفر درسه شيفت کاری شروع کرد امابا کاربردی شدن شيوه 
نامه های بهداشتی ابالغی از سوی ستاد مبارزه با کرونا، به روزشدن فرایند توليد ماسک درکارگاه، همچنين 
فعاليت جهادی دیگرارگان ها برای توليد ماسک باهدف رفع این نقيصه، فعاليت کارگاه توليد ماسک منطقه 
تهران نيز به یک نوبت وتعداد نفرات آن به هفت نفرکاهش یافت که البته به معنای کاهش ظرفيت توليد 
ماسک نيست. نفراتی که درکارگاه به توليد ماسک مشغول هستند، هيچ حقوقی بابت کار در کارگاه دریافت 
نمی کنند واین فعاليت صرفابا نگاهی اعتقادی وخارج از ساعات کارسازمانی، انجام می شود. این همكاران بی 
هيچ چشمداشتی درشرایطی که شاید وجود یک اسپيلت برای خنک کردن فضای محيط کارگاه به ویژه 
درگرمای تابستان به عنوان یک ضرورت مطرح باشد، فعاليت کرده اند وقدردانی ازآنها تنها دراهدای یک 
لوح تقدیرخالصه شده است. نكته مهم دیگرهم این است که کارگاه توليدی ماسک درمنطقه تهران بدون 

هيچ بودجه شرکتی وتنها با کمک های خودجوش کارکنان آن وبا محوریت گردان بيت المقدس شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی ایران راه اندازی شده است.

     بهداشت محيط کارگاه و نفرات آن تاچه حد مورد توجه است؟
اولویت نخست درکارگاه توليد ماسک، سالمت همكارانی است که دراین محيط به تالش برای کمک به 
همكاران خود مشغول هستند بنابراین استریل کردن محيط و افراد درآن نكته مهمی به شمارمی آید که به 

آن توجه خاص می شود.

    نيروهای این کارگاه، ازچه طریقی تامين شدوچه ميزان توليد ماسک را در دستور کار قرار داد؟
نيروهای فعال دراین کارگاه راهمكاران عملياتی که عضو بسيج نيزهستند تشكيل می دهند و آنها باالهام 
گرفتن ازسخنان مقام معظم رهبری در خصوص جهش توليد، باچنين روحيه ای وارد کارزار مبارزه با کرونا 
شده اند.این همكاران عملياتی که تجربه نشستن پشت چرخ را نداشته اند، با آموزشی کوتاه اما موثربه وسيله 
استادکاران این حرفه، خود به یک استاد کار بدل شده اندوبا انتقال آموخته های خود به دیگرهمكاران، موجب 
شده اند توليد ماسک به نحوی مطلوب انجام شود.کارگاه توليد خود رابا 500 عدد ماسک در روزشروع کرد 

و این عدد بسته به شرایط تا 2500 عدد وحتی سه هزارعدد افزایش یافته است.

    ماسک های توليدی مختص کارکنان پخش منطقه تهران است یا دیگر مناطق را هم پوشش می دهد؟
این ماسک ها منحصربه منطقه تهران نمی شود و به دیگرمناطق مانند کردستان، کرمان، گلستان، ایالم، یزد، 
همچنين شرکت های برند )جایگاه های عرضه سوخت صاحب نشان( سندیكای جایگاه داران، شرکت های 

حمل و نقل مواد سوختی عرضه می شد.

    برای تامين مواد اوليه توليد ماسک چه مشكالتی داشتيد؟
پارچه های »اسپان باند« و »ملت بلون« مواداوليه توليد ماسک های با کيفيت هستند و در کشورنيزمعدود 
شرکت های نساجی این پارچه هارا توليد می کنند؛ به همين دليل در مقطعی که کرونا بتازگی شيوع یافته 
بود، تامين آنها هم به سختی انجام می گرفت.اما از آنجا که فعاليتی در جهت توليد ماسک آغازشده بود، با 
هماهنگی معاونت بازرگانی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه تبریز و ایجاد حلقه ارتباط باکارخانه 
نساجی جلفا )واقع درمنطقه ویژه اقتصادی ارس( مقررشد منطقه تهران برای توليد ماسک یاری ازسوی 
این کارخانه یاری شود.کش نيزبه عنوان یكی دیگر ازملزومات توليد ماسک باوجود نوسان های قيمتی تامين 
شد، همينطوربسته بندی، ضدعفونی وایزوله کردن، موارد دیگری هستند که از اهميت باالیی برخوردارند 
وهمه اینها به تالش جهاد گونه همكارانم دراین مجموعه بدون هيچ چشمداشت مالی، انجام شد هم اکنون 
نيزانجام می شود.درچند ماهی که ازفعاليت کارگاه توليد ماسک منطقه تهران می گذرد، همكاران من با نگاهی 
برگرفته از اعتقاد و روحيه ایثارگری، خارج از مسئوليت های سازمانی خود، به بسته بندی 300 هزارماسک 

برای ستاد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران درهمين کارگاه اقدام کرده اند.

    سفارش گيری توليد ماسک چگونه انجام می شود؟
این فرآیند به دوشيوه صورت می گيرد یكی براساس نيازمنطقه تهران که ستاد ونواحی آن، سوختگيری 
مهرآباد، شرکت های حمل و نقل    پخش فراورده های نفتی ایران برگزارشد، با توجه به احتمال رویارویی 
باپيک دیگری ازشيوع کرونا، ایجادکارگاه های توليد ماسک درمناطق اصفهان، فارس، خراسان رضوی 

وهرمزگان نيز در دستور قرارگرفت و بر راه اندازی آنها تا 15شهریورماه امسال تاکيد شد.

براین اساس، روی برنامه ریزی، توسعه وانتقال تجربيات، متمرکزشده ایم تا افتتاح همزمان این کارگاه ها نيز 
در زمان مقرر انجام شود.

  ماسک های توليدی درازای چه مقدار وجه به مصرف کنندگان عرضه می شود؟
این ماسک ها هم اکنون دربسته بندی ایزوله سه تایی، با نرخ 1200 عرضه به همكاران عرضه می شود اما با 
توجه به نوسان قيمتی مواد اوليه آن ازجمله پارچه، این نرخ ممكن است به 1400 تومان افزایش یابد. وجهی 
دریافتی در ازای توليد وعرضه ماسک نيزدرقالب کمک های مومنانه برای خرید مواد اوليه توليد ماسک 
هزینه و نفع حاصل ازآن برای ساخت واحدهای مسكونی درمناطق محروم استفاده می شود؛ بنابراین، ریالی 
از فرآیند توليد و توزیع ماسک، صرف هزینه های داخلی شرکت نمی شود. این نكته را هم بگویم که درحوزه 
کمک مومنانه دراوج شيوع ویروس کرونا، شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه تهران، افزون توزیع 
بر بسته های غذایی، تعداد قابل توجهی ماسک نيزبه صورت رایگان در مناطق محروم اطراف تهران توزیع 

کرد.

  برای جلوگيری ازتوزیع خارج ازشبكه ماسک های توليدی، سيستم نظارتی هم دارید؟
ماسک های توليدی درکارگاه، به منظور توزیع به واحد خدمات اجتماعی یا عمليات کاالی پخش ارسال 
می شود و ازآنجا که این توليد حسب نياز انجام می شود، بعيد به نظر می رسد چنين اتفاقی درفرآیند توزیع 

صورت گيرد.

  با توجه به هشدارهای پياپی مبنی براحتمال انتشارموج دیگری ازکرونا در پایيز امسال، آماده رویارویی 
با آن شرایط درحوزه توليد ماسک هستيد؟

همانطور که اشاره کردید، احتمال شيوع گسترده کووید 19درنيمه دوم سال، موضوع مهم است برای مقابله 
باشرایطی که با آن رو به خواهيم شد باید تمهيداتی در نظرگرفته شود.ازجمله این تمهيدات، افزایش تعداد 
کارگاه های توليد ماسک درمناطقی است که پيش تر به آنها اشاره شد. بنابرتاکيد مدیرعامل شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی ایران، مقرر شده است تا کارگاه هایی مشابه کارگاه توليد ماسک در شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی منطقه تهران دربرخی دیگر از مناطق سی و هفت گانه این شرکت ازجمله اصفهان، 
فارس، خراسان رضوی وهرمزگان در نيمه نخست شهریورماه امسال، راه اندازی شوند؛ درواقع، برنامه ریزی 
بر این اصل است که هرمنطقه با راه اندازی کارگاه توليد ماسک بتواند چند منطقه همجوارخود را پوشش دهد 
واميدوارم با تحقق این موضوع، گامی روبه جلوی دیگری درشرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران 

برداشته شود.

   به توليد محصول دیگری مانند »گان« عالوه برماسک فكر کرده اید؟ 
»گان« کاالیی در حوزه پزشكی به شمار می رود ومتولی خود را هم دارد، بنابراین، اگرچه ایده خوبی است اما 
با وجود بخش هایی همچون ستاد اجرایی فرمان امام)ره( ونيروهای مسلح)سپاه، ارتش، بسيج( نيازی برای 

ورود به این زمينه احساس نشده است.

  نكته دیگری هست که بخواهيد بگویيد؟
اميدوارم روزی فرا رسد که تمام نيازهای صنعت نفت وکشوربرپایه همين همدلی ها که درمقاطع زمانی مختلف 
شاهد آن بوده ایم وبا تكيه بر نيروهای توانمند داخلی، باکمترین وابستگی به منابع خارجی تامين شود 

وافتخاری بر افتخارات ایران وایرانی بيفزاید.
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سعيد محمد بيگی  نزدیک به 6 ماه می شود که ویروسی 
منحوس، بی رحم و آدمكش به نام کووید19یا کرونا مردم کشورهای 

مختلف دنيا ازجمله ایران رابه طورجدی با خود درگيرکرده است و 
روزی نيست که جان بسياری از انسان ها را دراین کره خاکی نگيرد.  
باشيوع وگسترش این ویروس موذی وخطرناك، موجی فراگيرنيزبرای 
مقابله با آن برپا و ازآنجا آنتی ویروسی برای آن یافت نشده بود؛ به 
توصيه سازمان بهداشت جهانی، ابتدایی ترین و ساده ترین راه افزایش 

ایمنی انسان ها درتقابل با کرونا، استفاده ازماسک، شستن مكرردست ها 
و رعایت فاصله اجتماعی اعالم شد. مصون ماندن دربرابراین ویروس خطرناك نيازمند 
ملزوماتی هم بود؛ ملزماتی ساده امامهم مانند ماسک وازآنجا که تحریم های ظالمانه همانند 
دیگربخش هادراین بخش نيزسایه انداخته بود، برای رفع این کاستی، پویش های متعددی 
به صورت خودجوش ازسوی مردم وسازمان ها شكل گرفت، پویش های ازجنس همدلی 
مومنانه برای یاری رساندن به هموطنان. بسيج شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران 
منطقه تهران، یكی از همين سازمان های خودجوش است که باراه اندازی یک کارگاه توليد 
ماسک، تالشی را برای نجات انسان ها و مقابله با کرونا آغازکرده است، تالشی که هم اکنون 
نيز ادامه دارد وسعيد برخورداری، معاون بازرگانی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه تهران وفرمانده گردان بيت المقدس شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران 

درگفت وگو با مشعل از آن سخن گفت.
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کارگاهی ازجنس ماسک با طعم  
شرحی بر تولید ماسک درشرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه تهران



صنعت نفت شيل ایاالت 
تاکنون  متحده آمریكا 
سالی دشوار و بی رحم را 
پشت سر گذاشته است، در 
عين حالی که ادامه حيات این 
نااميدی  با تردید و  صنعت 
بوده و  روبه رو  بسياری 
ی  خبر ین  و عنا
بی شماری درباره 
پایان دوران اوج 
و حتی مرگ 
این صنعت در 
طول یک سال 
گذشته بيان 
ه  شد
 ، ست ا
ع  شيو
س  و یر و
نی  جها ی  همه گير
کووید-19 )کرونا( هم ضربه ای 
کاری بر پيكر بی جان این صنعت وارد 
کرد به گونه ای که بسياری شرایط 
ناگوار ناشی از شيوع ویروس 
کرونا را عامل پایان یافتن 
عمر نفت شيل آمریكا بر 

می شمارند.
باور نزدیک شدن صنعت 
نفت شيل آمریكا به خط پایان، 
در پی کاهش شدید تقاضا برای 
نفت خام که به دنبال وقوع رخدادهایی همچون اختالف نظر بين 
عربستان سعودی و روسيه در نشست مشترك کشورهای عضو 
و غيرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( موسوم به 
اوپک پالس بر سر رقم کاهش توليد با هدف جلوگيری از افت قيمت 
و مازاد عرضه نفت در بازارهای جهانی و پس از آن شكست مذاکرات 
و سرانجام شعله ور شدن جنگ قيمتی بين دو توليدکننده بزرگ 
جهان و رسيدن قيمت شاخص نفت خام دبليو تی آی آمریكا به منفی 

40 دالر برای هر بشكه در 20 آوریل سال 2020 ميالدی، تقویت 
شد.

آثار این وقایع برای صنعت شيل ایاالت متحده آمریكا بسيار 
مخرب و ویرانگر بوده است، زیرا شرکت های آمریكایی فعال در 
زمينه توليد نفت شيل در حوضه های پرمين و شهرهای نفت خيز 
ایالت تگزاس به دليل رویارویی با بحران های ناگهانی اقتصادی 

به صورت دومينووار از گردونه فعاليت خارج می شوند.
دردسرهای مربوط به صنعت توليد نفت شيل آمریكا مضاعف 
شده است زیرا بازیگران کليدی و شرکت های بزرگی مانند 
هاليبرتون آمریكا و دیگر شرکت های ارائه دهنده خدمات نفتی 
در حال خروج از حوضه پرمين و زمين بازی نفت شيل هستند 

و این صنعت را به حال خود رها کرده اند.
با این حال، همه فصل های این سریال غم انگيز، اندوهگين و عذاب آور 
نيست، هفته گذشته در ميان همه اخبار و عناوین مربوط به نابودی 
نفت شيل، نشریه » ورد پالتيكس ریوی یو« گزارشی با دیدگاهی 
خوشبينانه و عنوان »چرا ممكن است گاز شيل ایاالت متحده آمریكا 
در جریان شيوع ویروس کرونا قوی تر از گذشته ظاهر شود« منتشر 

کرد.
گزارش یادشده بدون پرداختن به این مسائل، به مواردی از جمله 
»صنعت تحت محاصره«، »بازده ناکافی« و »سرمایه گذاران نااميد« و 

کاهش توليد شيل و گازهای همراه اشاره داشت.
اما در حالی که به نظر می رسد همه این چالش ها، بحران وجودی 

توليدکننگان و صادرکنندگان گاز طبيعی را مضاعف می کند، طبق 
گزارش »ورد پالتيكس ریوی یو« به نظر می رسد شرایط 

دشوار کنونی کوتاه مدت باشد.
برآورد می شود در ميان مدت و بلندمدت، 

تقاضای جهانی برای گاز طبيعی با افزایش 
روبه رو شود، از این رو با توجه به افزایش 
تقاضا، قيمت گاز به ویژه در بازارهایی که 
عرضه کافی برای داخل ندارند، افزایش 

می یابد.
در این گزارش بارها به قيمت های »هنری 
هاب« شاخص اصلی قيمت گذاری گاز 
طبيعی در ایاالت متحده آمریكا اشاره شده 
است، به طوری که این قيمت ها اکنون نسبت 
پایين ترین سطح در اوایل سال جاری 
ميالدی افزایش یافته است. پس از رسيدن 
قيمت ها به حدود یک دالر و50 سنت به ازای 
هر یک ميليون بی تی یو در ماه ژوئن، 
قيمت های »هنری هاب« هم اکنون به حدود 
دو دالر و 30 سنت به ازای هر یک ميليون 
بی تو یو رسيده که به طور تقریبی مشابه 
قيمت های ماه اوت سال 2019 ميالدی است.

این روند آغاز بسيار خوبی است، اما برای 
ایجاد تغييرات قابل توجه در تأسيسات بزرگ 
شيل ایاالت متحده آمریكا کافی نيست، این 

تأسيسات برای بهبود و رهایی از شرایط راکدی که در سال جاری 
ميالدی با آن روبه رو شده اند، به قيمت های بسيار باالتری نياز دارند.

خبر خوب این است که پيش بينی می شود قيمت های »هنری هاب« 
با افزایش بيشتری همراه باشد، این در حالی است که احتمال می رود 
قيمت ها در بازارهای خارج از آمریكا مانند بازارهای آسيا و اروپا با رشد 
سریعتری همراه شود و اختالف قيمتی مطلوب تری بين قيمت های 
گاز طبيعی در ایاالت متحده و دیگر قيمت های خارج از این منطقه 
فراهم کند و در عين حال اجازه دهد توليدکنندگان و صادرکنندگان 
گاز طبيعی مایع شده )ال ان جی( در ایاالت متحده آمریكا از شرایط 
پيش آمده سود ببرند.در ضمن مصرف کنندگان و کسب وکارهای 
آمریكایی از قيمت های پایين تر نسبت به بازارهای خارجی، همچنان 
بهره مند می شوند.در کوتاه مدت، صنعت شيل آمریكا با بدترین شرایط 
فاصله بسياری دارد. حتی با وجود موج گسترده ای از ورشكستگی ها 
که هم اکنون شاهد هستيم، تعداد شرکت های فعال در این صنعت 
همچنان بسيار زیاد است. افزون بر این، الگوی کسب وکار بيشتر این 
شرکت ها بی شک ناپایدار است. »برآورد آن اجتناب ناپذیر بود؛ مقدار 
آن تنها به دليل ویروس همه گيری جهانی کرونا بيشتر نشده است«. 
اما بر اساس گزارش »ورلد پولتيكس ریوی یو«، شرایط خوبی است. با 
توجه به این شرایط، تنها قوی ترین،  خوش فكرترین و مقاوم ترین 
شرکت ها دوام می آورند. اویل پرایس در پيش بينی های مشابه خود 
در ماه مارس درباره شرایط بسيار بهتر نفت شيل پس از پایان کرونا 
نيز اعالم کرد که این  پيش بينی لزوماً یک باور دور از ذهن نيست. البته 
ادغام های گسترده ای که احتماالً در ماه های آینده شاهد آن 
خواهيم بود، شمشير دو لبه ای است که می تواند سبب 

حرکت روبه جلو این بازار نامتعادل شود.
اما برای آن دسته از شرکت هایی که می توانند 
با چنين قيمت پایينی دوام بياورند، سرانجام 
نور اميدی دیده می شود. بر اساس این 
گزارش، پيش بينی می شود تقاضای بنزین 
در دو دهه آینده بيشتر در بازارهای نوظهور 
افزایش یابد. هر چند این پيش بينی در 
سپتامبر 2019 منتشر شده که ممكن است 
همه تغييرات 6 ماه گذشته نيز به اندازه یک 
دهه گذشته باشد. جهان نسبت به گذشته با 
سرعت بيشتری به سمت انتقال به انرژی های 
تجدیدپذیر، نو و سبز در حال حرکت است 
زیرا دنيای سوخت های فسيلی رو  به پایان 
است. بسياری بر این باورند که روند برداشت 
نفت به باالترین سطح خود رسيده است. 
آینده نفت شيل ایاالت متحده آمریكا تا حد 
زیادی به این بستگی دارد که چگونه بتواند 

با محيط زیست سازگارتر باشد.
نویسنده : هالی زارمبا
مترجم :  امير دشتی
منبع : اویل پرایس
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شرکت های آمریکايی 
فعال در زمينه توليد نفت 

شيل در حوضه های 
پرمين و شهرهای نفت خيز 

ايالت تگزاس به دليل 
رويارويی با بحران های 

ناگهانی اقتصادی 
به صورت دومينووار از 
گردونه فعاليت خارج 

می شوند

نشریه کارکنان صنعت نفت ایران

تحلیلی بر  نفت شیل آمریکا در بازار جهانی نفت

مشعل شماره 983 

مسیر بازگشت



معاون بازرگانی شرکت ملی 
نفتی  فراورده های  پخش 
گفت:  کردستان  منطقه 
بابهره برداری ازجایگاه عرضه 
سوخت درشهر زرینه ناحیه 
دیواندره، شمار جایگاه های 
استان  عرضه سوخت در 

کردستان به 82 باب افزایش یافته است. 
جهانبخش نوکانی گفت: این جایگاه که 
هفتمین جایگاه عرضه فراورده های نفتی 
شهرستان دیواندره است، با توجه به طوالنی 
بودن مسافت شهر زرینه تا دیگر شهرهای 
ناحیه دیواندره، نقش بسزایی در تأمین 
سوخت مورد نیاز شهروندان و جلوگیری از 
تردد آنان تا دیگر مجاری عرضه سوخت دارد. 
وی افزود: جایگاه مزبور دارای دومخزن به 
ظرفیت ذخیره سازی ۹۰ هزار لیتر بنزین و 
۴5 هزار لیتر گازوئیل، در زمینی به مساحت 

هزار متر مربع احداث شده 
است.

معاون بازرگانی شرکت ملی 
نفتی  فراورده های  پخش 
منطقه کردستان اظهارکرد: 
برای ساخت این جایگاه از 
سوی بخش خصوصی، دو 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان هزینه و برای 
پنج نفر ایجاد شغل شده است. نوکانی با بیان 
این که جایگاه احداث شضده در شهر زرینه 
دارای دو سکوی عرضه بنزین باچهار تلمبه 
دونازله )8نازل( و یک سکوی عرضه نفت گاز 
با دو تلمبه دو نازله )۴نازل( است؛ از افتتاح دو 
جایگاه دیگر در استان کردستان تا پایان 
امسال خبر داد. منطقه کردستان با ۹ ناحیه 
عملیاتی، 82 جایگاه عرضه فراورده های نفتی 
و 52جایگاه سی ان جی سوخت مورد نیاز 

شهروندان را تأمین و توزیع می کند.
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    پارک فناوری 
پردیس   
تالش برای 
هموارسازی 
مسیر 
بومی سازی 
فناوری صنعت 
نفت

مدیرکل سرمایه گذاری وبومی سازی پارک فناوری پردیس ازتالش 
این مجموعه برای توسعه خدمات  هم رسانی عرضه و تقاضای فناوری 
و نوآوری به تمام شرکت های حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و پاالیش 
خبر داد. احمدعسگری گفت: هدف ازاجرای این طرح رسوخ دانش 
فنی و توسعه توانمندی های شرکت های فناور ودانش بنیان درحوزه 
نفت، گاز، پتروشیمی و پاالیش است.  وی تصریح کرد: ماموریت 
بومی سازی حداکثری اقالم راهبردی صنعت نفت درپارک فناوری 
پردیس، به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری درسال جهش 
تولید تدوین شده است. مدیرکل سرمایه گذاری وبومی سازی پارک 
فناوری پردیس درباره علل اجرای این طرح گفت: پارک فناوری 
پردیس درهمکاری باشرکت های زیرمجموعه وزارت نفت ازجمله 

شرکت ملی نفت ایران، چالش های متعددی دراستفاده ازظرفیت 
شرکت های دانش بنیان و فناور در توسعه ساخت داخل داشته است.  
وی ریسک هاي محتمل بهره برداری دراستفاده ازتجهیزات 
دانش بنیان، کوتاه بودن عمرشرکت های داخلی و نگرانی از 
پشتیبانی های فنی در آینده، همچنین بی اطالعی از ظرفیت 
شرکت های دانش بنیان و نبود مرجع معتبر مورد تایید جهت ارائه 
تاییدیه به اقالم و تجهیزات ساخته شده را از جمله این چالش ها 
برشمرد. عسگری بااشاره به پیشینه فعالیت های پارک فناوری پردیس 
در هموارسازی مسیربومی سازی صنعت نفت، اظهارکرد: پارک فناوری 
پردیس به عنوان یک نهاد دولتی ویکی ازمراکز تابعه معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری ازآغازفعالیت بومی سازی و توسعه نوآوری 

در صنعت نفت درسال ۱388، درصدد کاهش چالش های این صنعت 
در ارتباط با شرکت های دانش بنیان بود وبا چند فعالیت خود 
چالش های تعامل با شرکت های دانش بنیان را به حداقل رسانده است. 
عسگری به اقدام های پارک فناوری پردیس برای بهره مندی ازحداکثر 
ظرفیت و توان شرکت های دانش بنیان و فناور در توسعه ساخت داخل 
صنعت نفت اشاره واحصای نیازهای فناورانه، شناسایی گلوگاه های 
تامین کاالهای راهبردی، رصد توانمندی وارزیابی فنی وکسب 
وکارشرکت های دانش بنیان وفناورمتناسب بانیارهای احصا شده، هم 
 رسانی عرضه و تقاضای فناوری، همچنین، انعقادقراردادهای 
بومی سازی فناوری و راهبری ونظارت براجرای قراردادهای 

بومی سازی فناوری را ازجمله آنها برشمرد.

    شرکت ملی نفت ایران
تمدید پیش ثبت نام نمایشگاه 

بین المللی صنعت نفت

نمایشگاه  بیست وپنجمین  برگزاری  ستاد 
بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی تاریخ 
جدیدی را به عنوان فرصت دوباره پیش ثبت نام 
برگزاری  ستاد  کرد.  اعالم  د  رویدا ین  ا
بیست وپنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشیمی اعالم کرد: »به اطالع 
می رساند براساس تصمیمات ستاد برگزاری این 
نمایشگاه در پاسخ به متقاضیان جامانده از پیش 
ثبت نام و با هدف مساعدت و همکاری با این 
عزیزان، این امکان در مورخ ۶شهریور لغایت ۱3 
شهریور از طریق سایت این نمایشگاه به نشانی 
www.iran-oilshow.ir فراهم می شود. 
همچنین با توجه به تغییرات ایجادشده در تقویم 
نمایشگاه های  سهامی  شرکت  نمایشگاهی 
 ، ن ا یر ا می  سال ا ی  ر جمهو لمللی  بین ا
بیست وپنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشیمی در نیمه دوم مهرماه ۱3۹۹ 
برگزار می شود. تاریخ دقیق برگزاری متعاقباً 

اطالع رسانی خواهد شد.«

   شرکت نفت و گاز پارس    

   شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوبافزایش 420 میلیون مترمکعبی برداشت گاز از پارس جنوبی
تحقق 100 درصدی برنامه تولیدی در 

شرایط تحریم

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب ازتحقق ۱۰۰درصدی 
برنامه تولید وتوزیع نفت خام وخوراک پاالیشگاه های کشور در این 
شرکت، با وجود تحریم های ظالمانه و عوارض شیوع کرونا خبر داد.

احمد محمدی گفت: با وجود مشکالت ناشی از تحریم ها و شیوع 
ویروس کرونا دریک سال گذشته، برنامه  تولید وتحویل نفت خام 
خوراک پاالیشگاه های کشورازنظر کّمی و کیفی، براساس برنامه 
مصوب ابالغی شرکت ملی نفت ایران به  طور۱۰۰درصد تحقق یافته 
است. به گفته وی، در این برنامه ۹۰ درصد خوراک پاالیشگاه های 
کل کشور از سوی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب پیش بینی 
و محقق شده است. محمدی نتیجه تضمین کیفیت وتأمین به موقع 
خوراک پاالیشگاه ها را پایداری انرژی و تولید سوخت کشور خواند و 
افزود: درشرایط عادی، اهمیت این موضوع در زمان پیک مصرف 
سوخت، بسیار محسوس است، اما درشرایط کنونی که برشدت 
تحریم ها افزوده شده، هماهنگی و استمرار تولید و انتقال نفت به 
پاالیشگاه ها و در نتیجه تولید کیفی و پایدار سوخت، یکی از مهم ترین 
توانمندی های کشور است ومناطق نفت خیزجنوب در حفظ ثبات 
حوزه انرژی کشور نقشی کلیدی ایفا می کند. مدیرعامل شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب به دستاوردهای شرکت ملی نفت خیزجنوب 
در یک سال گذشته اشاره وتصریح کرد: این شرکت همچنین در 
زمینه تأمین به هنگام خوراک پتروشیمی های مستقر در استان 
خوزستان ازجمله بندرامام، رازی، بوعلی ومارون نیز نقش محوری 
داشته وبا ارسال مستمر گاز ومایعات گازی، حفظ زنجیره ارزش در 
بخش پایین دستی را تضمین  کرده است. وی تصریح کرد: 
دستاوردهای یادشده در حوزه تولید ایمن و پایدار و تأمین انرژی 
کشور، درحالی محقق شد که با وجود شرایط سخت مالی و 
تحریم های ظالمانه، دیگر طرح های توسعه مانند طرح افزایش و 
نگهداشت تولید و طرح جمع آوری گازهای مشعل نیزدرحوزه  
عملیات شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب، با جدیت در دست 

انجام است.
 بومی سازی لوله های بدون درز کوچک تر از 6 اینچ

لوله های درون چاهی وجریانی بدون درزکوچک تر از۶اینچ بااستفاده 
از توانمندی شرکت های داخلی بومی سازی شد.

از اوایل سال ۱3۹8شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب برای 
داخلی سازی لوله های جریانی و درون چاهی بدون درزکوچک تر از۶ 
اینچ، مذاکرات فشرده ای با گروه ملی صنعتی فوالد ایران آغاز کرد 
که در نهایت اواخر سال ۱3۹8گروه ملی صنعتی توانست این 
کاالهای مهم وپرمصرف بخش باالدستی صنعت نفت راکه پیش تر 

ازخارج کشورتأمین می شد، ساخت داخل کند.
 شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب برای امسال، حدود 
۱۰هزارشاخه جریانی ۶ اینچ 5 ال وپیمانکاران طرح 28 مخزن، 75۰ 
کیلومتر لوله های۴ و ۶ اینچ 5 ال، همچنین ۱۱۰۰ کیلومتر لوله های 
5 و ۴.5 اینچ 5 سی تی درون چاهی را در سبد خرید خود قرار داده  

است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس ظرفیت کنونی برداشت 
گاز از میدان مشترک پارس جنوبی را روزانه 7۰۰ میلیون 
مترمکعب عنوان و اظهار کرد: ۴2۰ میلیون مترمکعب از این 
مقدار در دولت تدبیر و امید وارد مدار تولید شد. محمد 
مشکین فام افزود: هم اکنون کشور ما در برداشت روزانه گاز از 
میدان مشترک پارس  جنوبی از کشور قطر پیشی گرفته است؛ 
این دستاورد در حالی است که دوسوم میدان در سمت قطر 

قرار دارد.
 وی با اشاره به تحقق ۹۴ درصدی برنامه ابالغی این شرکت 
وبیان این که بخش دریایی میدان مشترک پارس جنوبی 
جزفاز ۱۱ تکمیل شده است، تصریح کرد: از 3۹ سکوی 
از۱3پاالیشگاه  و  نصب  37 سکو  میدان،  این  دریایی 
طراحی شده نیز ۱2 پاالیشگاه وارد مدارتولید شده است. 
مشکین فام گفت: تنها پاالیشگاه فاز۱۴پارس جنوبی باقی 
مانده است و امیدواریم بخش نخست آن تا پایان امسال به 
بهره برداری برسد. مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان 

این که در نظر داریم در 25سال آینده با توسعه میدان های 
دیگر و تقویت فشارچاه های میدان پارس  جنوبی، همچنان 
75 درصد ازگاز مورد نیاز کشور را از این میدان تأمین کنیم، 
تصریح کرد: هم اکنون ۴۰ درصد خوراک تولید بنزین کشور 
نیزاز این میدان مشترک تأمین می شود. وی با بیان این که 
در همه مراحل توسعه و نگهداشت میدان پارس جنوبی ودیگر 
میدان های تحت مدیریت این شرکت به توان داخلی اتکا 
می شود، گفت: برنامه ریزی کرده ایم که در صورت تداوم 
تحریم خللی در تولید گاز کشورایجاد نشود و بااتکا به دانش 
و توان بومی، کار توسعه و بهره برداری را دنبال خواهیم کرد.  
مشکین فام با تاکید براین که ازحدود 2۰ سال پیش برداشت 
گاز از میدان گازی پارس جنوبی آغاز شده است، افزود: این 
روند درهشت سال گذشته شتاب بیشتری به خودگرفته، 
به طوری  که از37سکوی فعال دریایی، 2۶ سکو مربوط به این 
بازه زماین است که حدود 7۰درصد ازعملیات توسعه و نصب 
سکوهای دریایی را شامل می شود. مدیرعامل شرکت نفت و 

گازپارس همچنین بابیان این که از 33۶حلقه چاه حفرشده 
در میدان پارس جنوبی 228 حلقه آن درهشت سال گذشته 
تکمیل و بهره برداری شده است، تصریح کرد: ازمجموع سه 
هزار و2۰۰ کیلومترخطوط لوله دریایی، دوهزارو۱۶۰کیلومتر 
آن درسال های اخیر نصب و در ردیف های پاالیشگاهی 
نیزازمجموع 5۰ردیف، 3۰ ردیف آن درچند سال گذشته 
بهره برداری شده است. وی به میدان کیش نیز اشاره و تصریح 
کرد: این میدان پشتیبان میدان پارس جنوبی است و تاکنون 
75 درصد کار توسعه آن به پایان رسیده و احداث خط لوله 
2۰۰ کیلومتری انتقال گاز از این میدان به پاالیشگاه های 
پارس جنوبی مستقر در منطقه عسلویه نیز آغاز شده است. 
مشکین فام با اشاره به این که از 28 حلقه چاه مورد نیاز میدان 
کیش، 2۶چاه آن حفر شده است، گفت: درصورت تکمیل 
توسعه، از این میدان روزانه سه میلیارد فوت مکعب )8۴ 
میلیون مترمکعب( که معادل سه فاز پارس جنوبی است 
برداشت و به پاالیشگاه های پارس جنوبی منتقل خواهد شد.

    شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
افزایش 2/5 برابری تولید گاز

مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی از افزایش 2/5 
برابری تولید گازدراین مجتمع گازی از ابتدای سال ۹2تاکنون 
خبر دادوگفت: صادرات گاز و دیگر فراورده های نفتی نیزهمگام 
با افزایش تولید در پارس جنوبی افزایش یافته است. 
هادی هاشم زاده فرهنگ با اشاره به فعالیت های مجتمع گاز 
پارس جنوبی در دولت های یازدهم و دوازدهم اظهار کرد: 
صنعت گاز در این سال ها رشد خیره کننده ای داشته و می توان 
ادعا کرد که این شرکت اکنون از بزرگ ترین شرکت های گاز 
دنیاست؛ این رشد هم بدون شک به برکت افزایش تولید در 
پارس جنوبی اتفاق افتاده است. وی افزود: بی تردید مجتمع 
گاز پارس جنوبی، بهترین پشتیبان برای تحقق چشم انداز 
توسعه کشور و رسیدن به قله انرژی برای سال صدم صنعت 
گاز است. مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی تصریح 
کرد: میدان گازی پارس جنوبی با فاصله ۱۰5کیلومتری 
ازآب های جنوبی ایران، بزرگ  تر ین میدان گازی مستقل 
جهان است که به صورت مشترک بین کشور ایران و قطر 
قراردارد.  وی گفت: چشم انداز مجتمع گازپارس جنوبی، تولید 
روزانه بیش ازیک میلیارد مترمکعب گازطبیعی ویک میلیون 

بشکه میعانات گازی)درمجموع معادل 7.5 میلیون بشکه نفت 
خام( است. هاشم زاده فرهنگ بااشاره به نظر کارشناسان 
اقتصادی مبنی بر افزایش یک درصد به تولید ناخالص ملی با 
تولید هر فاز پارس جنوبی، اظهار کرد: با توجه به این مهم به 
این باورمی رسیم که توسعه پارس جنوبی، اولویت نخست 
فعالیت های صنعت نفت است.  وی همچنین با تاکید بر این 
که افزایش تولید گاز از میدان گازی پارس جنوبی، یکی از 
اهداف مهم این مجتمع گاز برای تحقق اقتصاد مقاومتی 
درسال های گذشته بوده است، تصریح کرد: ارزیابی دستاوردها 
نشان می دهد باوجود موانع وچالش هایی از جمله تحریم و 
کمبودمنابع، این هدف مهم محقق شده است. مدیرعامل 
شرکت مجتمع گازپارس جنوبی اظهارکرد: از زمان بهره برداری 
فازهای جدید پارس جنوبی، حدود دوسوم گاز کشور از پارس 

جنوبی تأمین می شود.
هاشم زاده فرهنگ باتاکید براین که امسال نیزشاهد این 
افزایش تولید هستیم تصریح کرد: این افزایش تولیدباتوجه به 
مدیریت مناسب و تعمیرات برنامه ریزی شده درمجتمع گاز 

پارس جنوبی، ادامه خواهد داشت.

    پخش فراورده های نفتی منطقه کردستان  
فعالیت 82 باب جایگاه عرضه سوخت در کردستان

www.mashal.ir
اخبار 4 شرکت اصلی

پخش  ملی  مدیرشرکت 
منطقه  نفتی  فراورده های 
شمارخودروهای  شاهرود، 
عمومی دوگانه سوز شده را 3۰۰ 
دستگاه اعالم کرد. علی اکبر 
عرب عامری گفت: خودروهای 
ناوگان حمل و نقل عمومی تک 

سوز شامل تاکسی ها، ون ها و وانت بارها به 
صورت رایگان دوگانه سوز می شوند و مالکان 
WWW. آنها می توانند با ثبت نام در سامانه
GCR.NIOPDC.IR درخواست خود 
رابرای گازسوز کردن خودرو خود ارائه کنند. 
مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه شاهرود گفت: ۶۰۰ متقاضی برای 
دوگانه سوز کردن خودروی خود درسامانه 
مذکور در استان سمنان ثبت نام کرده اند که 
ازاین تعداد 3۰۰ دستگاه خودرو گازسوز شده 
است وبه بقیه درخواست ها نیز 72ساعت تا ۹۶ 

ساعت پس از ثبت درخواست 
متقاضی درسامانه مذکور، با 
ثبت نام  زمان  در  اولویت 
رسیدگی می شود. مدیرشرکت 
ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه شاهرود افزود: در مرحله 
بعدی مسافربرهای شخصی 
ازجمله تاکسی های اینترنتی و مسافربرهای بین 
شهری و روستایی، مشمول این طرح خواهند 
شد. عرب عامری با بیان این که ظرفیت اولیه 
کارگاه ها برای گازسوز کردن خودروهای 
عمومی در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: 
ظرفیت هر کارگاه برای گازسوز کردن روزانه 
هفت تا ۹ دستگاه خودرو است. وی بابیان این 
زسوزکردن  گا ه  یژ و ه  گا ر کا دو که 
خودرودرسمنان و شاهرود فعال هستند، 
تصریح کرد: افزایش تعداد این کارگاه ها درشهر 

سمنان نیز در دست اقدام است.

    پخش فراورده های نفتی منطقه شاهرود
300 خودروناوگان عمومی، رایگان گازسوزشد

با آغاز هوشمندسازی ایستگاه های حفاظت 
کاتدی خطوط انتقال مواد نفتی در شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان سه 
ایستگاه خمینی شهر، جهادآباد و سنگبری به 
سیستم هوشمند مجهز شدند. رحمت اهلل 
مصباح رئیس حفاظت ازخوردگی شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان 

بااشاره به این که استفاده ازسیستم حفاظت کاتدی به همراه 
پوشش مناسب ازجمله روش های پیشگیری ازخوردگی 
خطوط لوله است، اظهارکرد: باتوجه به وجود برخی موانع 
درارزیابی پتانسیل حفاظت کاتدی، شرکت خطوط لوله 
ومخابرات نفت منطقه اصفهان در صدد استفاده از سیستم 
هوشمند جهت پایش برآمد. وی بااشاره به تامین ونصب سه 
پکیج سیستم سازی هوشمند روی ترانس های ایستگاه های 
حفاظت کاتدی پیش گفته باهمکاری مشترک واحدهای 
تعمیرات برق وخوردگی منطقه، پایش، کنترل وتنظیم لحظه 
ای سیستم حفاظت کاتدی از راه دور را ازجمله قابلیت های 
سیستم هوشمند سازی برشمرد. مصباح تصریح کرد: طبق 

برنامه ریزی انجام شده، همه ایستگاه های 
حفاظت کاتدی حوزه استحفاظی شرکت 
خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه اصفهان به 
این سیستم مجهز خواهند شد. احسان جوالیی 
کارشناس واحدتعمیرات برق شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان نیز با بیان 
این که اعمال جریان برق به خطوط لوله مواد 
نفتی توسط ترانس حفاظت کاتدی به عواملی همچون مقاومت 
اهمی بسترخاک بستگی دارد، اظهارکرد: درگذر زمان با افزایش 
و یا کاهش مقاومت زمین، مقدارجریان تزریقی برق نیزتغییر 
می کند و این مهم صحت عملکرد ترانس ها را تحت تأثیر قرار 
می دهد. جوالیی افزود: به منظوررفع این مشکل، واحد تعمیرات 
برق به طراحی و اعمال تغییرات، همچنین اصالح سازی 
درترانس های حفاظت کاتدی اقدام وبا تهیه سیستم هوشمند 
کنترل اتوماتیک وپایش از راه دور، سه عدد ازاین ترانس ها را به 
سیستم هوشمند مجهز کرد. وی ولتاژ خروجی دی سی بدون 
ریپل را که با تنظیم زاویه آتش تریستورها انجام می شود، از 

ویژگی های مهم این سیستم هوشمند عنوان کرد.

    شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان 
هوشمندسازی ایستگاه های حفاظت کاتدی

مشعل شماره 983 



شبکه فیبر نوری با هدف افزایش 
در  شبکه  پایداری  و  امنیت 
ساختمان های اداری و استراحتگاه 
عملیاتی  منطقه  بهره برداری 

خانگیران به بهره برداری رسید.
رئیس فناوری واطالعات شرکت 
بهره برداری نفت وگازشرق هدف از 

اجرای این پروژه را افزایش امنیت و پایداری شبکه 
دراستراحتگاه منطقه عملیاتی خانگیران اعالم و 
اظهار کرد: این مهم به همت متخصصان این 
شرکت اجرا شد و در هفته دولت به بهره برداری 
رسید. وی با اشاره به اهمیت امنیت درموضوع 
فناوری اطالعات، استفاده از شبکه فیبر نوری را 
در راستای افزایش امنیت اطالعات مؤثر دانست. 
رئیس فناوری واطالعات شرکت بهره برداری نفت 
یکی  فیبرنوری  که  این  بیان  با  گازشرق  و 
ازایمن ترین وپایدارترین کانال های ارتباطی است، 

افزایش طول  باال،  باند  پهنای 
شبکه، هزینه پایین تر، همچنین 
استحکام بیشتر، غیرقابل اشتعال و 
سبک تر بودن را دیگر مزیت های 
این بستر ارتباطی، افزون بر افزایش 
امنیت آن برشمرد. رفیق ادامه داد: 
در کابل های مسی به دلیل نبود 
امکان افزایش فرکانس با محدودیت پهنای باند 
روبه رو هستیم که این موضوع نیز در انتخاب فیبر 
نوری برای اجرای این پروژه حائز اهمیت است. وی 
تصریح کرد: هزینه ریالی صرف شده در راه اندازی 
و اجرای این پروژه بیش از۱۴میلیارد ریال است 
ودر اجرای آن افزون برپیاده سازی کابل فیبر نوری 
به طول ۴2۰۰ متر، ۱3ساختمان اداری به شبکه 
متصل شده اند و زیرساخت های داخلی برای 
اتصال۱۱ساختمان به شبکه فیبر نوری نیز فراهم 

شده است.

بنابر اعالم رئیس و سخنگوی شرکت 
ملی پخش فراورده های نفتی ایران، 
بیشترین زمان انتظار برای صدور 
کارت سوخت، سه ماه است. فاطمه 
ی  ست ها ا خو ر د گفت:  هی  کا
ثبت شده دراردیبهشت ماه به طور 
کامل صادرشده است ودرحال صدور 

درخواست های خردادماه امسال هستیم.  وی بارد 
برخی ادعاها مبنی بر تأخیر۶ ماهه صدورکارت 
سوخت المثنی، تأکید کرد: حداکثر زمان انتظار 
برای صدورکارت سوخت سه ماه است و اگر 
شخصی پس از سه ماه کارت سوخت به دستش 
epolice. نرسید، باید مراتب را ازدرگاه اینترنتی
ir و با وارد کردن شماره پالک خودرو پیگیری کند. 
پخش  ملی  شرکت  عمومی  روابط  سخنگوی 
فراورده های نفتی ایران یکی ازدالیل احتمالی تأخیر 
درارسال کارت سوخت را حضورنداشتن متقاضی 

در آدرس قید شده هنگام مراجعه 
مأمورپست عنوان و اظهار کرد: 
دراین صورت متقاضیان می توانند 
خود  سوخت  کارت  بااستعالم 
درسامانه پلیس، از محل نگهداری 
مطلع  درمراکزپست  کارت خود 
شوندوبرای دریافت آن اقدام کنند. 
کاهی شرایط ویژه شیوع کرونا درکشور را عامل 
تاخیر در فرایند صدور و ارسال کارت سوخت خواند 
وافزود: پیش ازاین حداکثر زمان انتظار برای صدور 
کارت سوخت کمتر از دوماه بود، اما با شرایط 
به وجود آمده به حدود سه ماه افزایش یافته است. 
وی با تأکید بر این که این افزایش زمان صدور کارت 
سوخت تنها مربوط به خودروهای شخصی است، 
تأکید کرد: مدت انتظار صدور کارت سوخت 
خودروهای عمومی همچون گذشته بوده و وقفه ای 

در این زمینه به وجود نیامده است.

سکوی S۱میدان مشترک سلمان 
به همت کارکنان شرکت نفت فالت 
قاره ایران همزمان با هفته دولت در 
آب های خلیج فارس راه اندازی شد.
بنابراعالم شرکت نفت فالت قاره 
ایران، با بهره برداری ازاین سکوی 
سرچاهی ۱۰5۰تنی که به وسیله 

متخصصان ایرانی ساخته واسفندماه پارسال نصب 
شد، ظرفیت تولید نفت میدان مشترک سلمان 
افزایش خواهد یافت. مهندسی، طراحی وساخت 
سکویS۱ به طور کامل ایرانی است و در ساخت 
آن، از روزآمدترین تجهیزات کنترل استفاده شده 
است. همه تجهیزات فرایندی و ایمنی این سکوی 
سرچاهی به صورت کنترل از راه دور، ازسکوی 
مادر)سلمان(، راهبری وپایش آن از طریق 
دوربین های مدار بسته انجام می شود. پس از نصب 
عرشه سکوی S۱ عملیات هوک آپ آن شامل 

برقراری ارتباط برق و فیبر نوری 
زیردریایی میان سکوهای مجتمع 
 ،S۱نفتی سلمان و سکوی اقماری
ارتباط لوله های زیردریایی نفت 
وگاز باسکو و اجرای دیگراتصاالت 
ازشیرهای سرچاهی انجام و 
و  راه اندازی  پیش  عملیات 
راه اندازی آن نیز پس ازآزمایش های رادیوگرافی، 
هیدروتست ونشتی  یابی، مطابق با استانداردهای 
روزآمد اجرا شده است. اجرای این پروژه ملی 
درمیدان مشترک سلمان باهمکاری موثر همکاران 
منطقه الوان، به ویژه کارکنان سکوی سلمان، 
همچنین همکاران در مدیریت های بازرسی فنی، 
امورفنی، حفاظت فنی، امورمالی وتدارکات و کاال 
درکنارمدیریت مهندسی و ساختمان، اچ اس ای، 
حراست، منابع انسانی و پیمانکار پروژه، امکان پذیر 

شده است.
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    شرکت ملی 
حفاری  
حفر و تکمیل 
109 حلقه چاه 
نفت و گاز

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران از حفر و تکمیل ۱۰۹ حلقه چاه نفت و گازبا ثبت متراژ 
حفاری ۱33هزار و222 متر دریک سال گذشته خبر داد. سیدعبداهلل موسوی گفت: ازتعداد 
چاه های تکمیل شده، 3۰ حلقه توسعه ای، ۱۰ حلقه اکتشافی توصیفی و ۶۹ حلقه تعمیری 
تکمیلی بوده است. وی با بیان این که دربازه زمانی یاد شده ۱۹ هزار و 3۱3 مترحفاری افقی 
وجهت دار نیزدرچاه های نفت وگازانجام شده است، اظهارکرد: عمیق ترین ونخستین چاه 
جهت دار مربوط به سازند کژدمی میدان آزادگان جنوبی است که از سوی متخصصان این 
شرکت با موفقیت حفر شد. وی با اشاره به این که این گزارش مربوط به عملکرد شرکت از 
ابتدای شهریور ۹8 تا اول شهریور ۹۹ است، تعداد دکل های حفاری خشکی و دریایی ملکی 
شرکت ملی حفاری را 72 دستگاه عنوان و اظهارکرد: مجموع چاه های حفرشده درگستره 
شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب، شرکت نفت فالت قاره ایران، شرکت مهندسی و توسعه 
نفت، شرکت نفت و گاز پارس، شرکت بهره برداری نفت و گاز اروندان، همچنین شرکت نفت 
مناطق مرکزی، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران وبقیه در قالب پروژه ای بوده است. 

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران به انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکت های 
پژواک انرژی، توسعه پترو ایران، نفت و گاز پرشیا و پترو پارس اشاره و اظهارکرد: دراین مدت 
قراردادهای همکاری با دانشگاه های شاهرود، چمران، صنعت نفت وجهاد دانشگاهی برای انتقال 
دانش، مستندسازی تجربیات، همچنین همکاری های علمی -آموزشی منعقد شده است. 
موسوی ارائه خدمات یکپارچه فنی و مهندسی را از مزیت های انحصاری شرکت ملی حفاری 
ایران خواند و افزود: برخورداری از توان تخصصی و تجهیزاتی شرکت، موجب شده است که 
بتوان هم زمان با عملیات حفاری چاه ها، خدمات متنوع فنی وتخصصی مرتبط بااین صنعت را 

به شرکت های متقاضی ارائه کرد.
 به گفته وی مجموع این خدمات دراین مدت، افزون بر سه هزار و 8۴2 عملیات بوده است.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: پاسخگویی به نیازهای صنعت نفت درنتیجه تالش 
مضاعف متخصصان مجرب و کارآزموده و کارکنان سختکوش و استفاده از توان ساخت داخل 
در بومی سازی ساخت قطعات پر مصرف و تجهیزات اساسی، ازافتخارات این شرکت محسوب 

می شود. موسوی ساخت یک دستگاه حفاری سنگین خشکی وصدها قطعه و تجهیزات کاربردی 
 ،RTTS مانند طراحی وساخت ابزار پالسر مثبت ویژه چاه های انحرافی افقی، ابزار درون چاهی
الینر وسیستم دیجیتال پمپ سیال، همچنین پکینگ المنت، بچ میکسر اسیدکاری و طراحی 
و ساخت پمپ هیدرولیک را ازجمله تجهیزات ساخت داخل عنوان کرد. مدیرعامل شرکت ملی 
حفاری ایران به توسعه مناسبات کاری و همکاری های مشترک با شرکت های بخش خصوصی 
در اجرای طرح های توسعه میدان های نفتی نیز اشاره وتصریح کرد: همکاری بیش از پیش با 
بخش خصوصی و استفاده حداکثری از ظرفیت های داخلی از اهداف توسعه ای و کالن این شرکت 
است. وی اظهارکرد: شرکت ملی حفاری ایران به عنوان مجموعه ای دانش محور و برخوردار 
ازفناوری های روز، تالش خود را بر محور استفاده حداکثری از توانمندی های داخلی، ارائه کار 
کیفی، ایجاد صرفه اقتصادی، برقراری توازن میان درآمدها وهزینه ها با توجه به خودگردان بودن، 
همچنین انضباط کاری ونگرش بنگاهداری اقتصادی معطوف کرده است و سر فصل برنامه های 

خود را به توجه به این نکات مهم در پیشبرد اهداف، اختصاص داده است.

    شرکت نفت خزر
2 فرصت مطالعاتی برای 

اعضای هیئت علمی دانشگاه ها

اولویت های پژوهشی شرکت نفت خزر درقالب 
فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها 
اعالم شد. واحد پژوهش و فناوری این شرکت بر 
اساس فراخوان عمومی در قالب »فرصت مطالعاتی 
اعضای هیئت علمی دانشگاه ها« منتظردریافت 
پیشنهاد ها برای دو فرصت مطالعاتی مشتمل 
بربررسی سناریوهای مختلف تولید در میدان نفتی 
سردارجنگل و طراحی چاه آزمایی توسعه یافته 
درقالب تولید زودهنگام برای مشخصه سازی 

ناهمگنی ها و مرزها در این میدان نفتی است.
اعضای هیئت علمی دانشگاهی که تمایل به 
همکاری با شرکت نفت خزر دراجرای این پروژه ها 
دارند، می توانند به مدت یک هفته پس از تاریخ 
انتشار، پیشنهادهای خود را در قالب پروپوزال )طرح 
پیشنهادی( به امور پژوهش و فناوری شرکت نفت 

خزر ارسال کنند.
فرمت مورد قبول پروپوزال شرکت نفت خزر در 
قسمت »فرم ها و دستورعمل ها« ی پژوهش و 
فناوری سایت شرکت موجود است و عالقه مندان 
برای کسب اطالعات بیشتر می توانند باشماره تلفن 

88۱۰75۴3 -۰2۱ تماس حاصل کنند.

   شرکت پایانه های نفتی ایران    

   شرکت بهره برداری نفت و گاز کارونپیگیری فعالیت ها، همسو با چشم انداز ترسیم شده 
افزایش 24 هزار بشکه ای تولید نفت

 مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گازکارون از افزایش تولید نفت این 
شرکت به میزان 2۴ هزار بشکه در روز خبر داد.   غالمرضا مفیدی بااشاره 
به این که شرکت نفت و گازکارون باظرفیت تولید روزانه بیش ازیک 
میلیون بشکه نفت خام ازمیدان های نفتی اهواز، منصوری، رامین 
وآبتیمور، بزرگترین شرکت بهره بردار درمناطق نفت خیز جنوب است، 
گفت: این شرکت تولیدکننده نفت، گاز، مایعات گازی وآب صنعتی 
وآشامیدنی مورد نیازتاسیسات نفتی، همچنین آب آشامیدنی 
شهرک های مسکونی سازمانی است. وی افزود: برنامه های عملیاتی 
شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون با توجه به جایگاه راهبردی آن 
درچرخه اقتصاد وصنعت نفت کشور، در یک سند راهبردی مشتمل 
برسه هدف اصلی و۶5 برنامه عملیاتی و فعالیت های مرتبط با آن ها، تهیه 
و تدوین شده است. مفیدی، تحقق تولید برنامه ریزی شده سالیانه 
ازمخازن هیدروکربوری، نگهداشت وارتقای نظام ایمنی-بهداشت 
وپدافندغیرعامل، کاهش آالینده های زیست محیطی را ازجمله اهداف 
پیش رو در شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون برشمرد. مدیرعامل 
شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون گفت: با توجه به جایگاه ویژه این 
شرکت در تولید حدود25 درصد نفت  خام کشور ازمخازن نفت 
بامیانگین عمرتولیدی بیش از5۰سال، همچنین تحریم های ظالمانه 
استکبار جهانی، نگهداشت توان تولید ازچاه های نفت و تاسیسات 
فرآورشی وخطوط لوله درشرایط آمادگی برای بازگشت به سقف تولید 
درکوتاه ترین زمان ممکن، شالوده اصلی اهداف و برنامه های این شرکت 
در سال جهش تولید است. مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت وگاز 
کارون درباره تامین کاال در این شرکت نیز گفت: از ابتدای امسال تاکنون، 
3۶3 قلم کاال به ارزش 5۰ میلیارد ریال خریداری و به واحدهای 
متقاضی تحویل شده است. به گفته وی، سال گذشته نیزبه منظورحمایت 
ازتولیدکنندگان داخلی چهار هزار و 5۹ قلم کاالبه مبلغ 33۰ میلیارد 

ریال ازتولیدات ساخت داخل خریداری شده است.

بومی سازی 52 قلم کاال
مفیدی اظهارکرد: درحوزه ساخت داخل 52 قلم کاال به ارزش حدود 
5.3 میلیارد ریال درسه ماه نخست امسال بومی سازی شده است واین 
فرایند به صورت مستمر پیگیری می شود.  وی همچنین تصریح کرد: 
دربازه زمانی یاد شده درحوزه تعمیرات اساسی نیز 7۴دستگاه تجهیزات 
و ماشین دوار و ثابت تعمیر شده اند. مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت 
و گاز کارون در تشریح پروژه های اولویت داراین شرکت گفت: با توجه به 
اهتمام شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون به رعایت الزام های 
محیط زیستی، همچنین توجه به قدمت تاسیسات آن، اجرای پروژه های 
زیست محیطی از دیگر اولویت های شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون 
محسوب می شوند که هم اکنون در دست مطالعه و اجرا هستند. مفیدی 
افزود: دراین زمینه، طرح 28مخزن و طرح بازسازی و نوسازی تاسیسات، 
همچنین ایمن سازی کریدورخطوط لوله شرکت به موازات طرح 
جمع آوری وبهسوزی گازهای ارسالی به مشعل، از اولویت های اصلی 
شرکت بهره برداری نفت گاز کارون محسوب می شوند. به گفته وی، 
همزمان با این طرح ها، اجرای حدود 3۰پروژه به صورت مستقیم 
وبامدیریت این شرکت دردست اجراست. مدیرعامل شرکت بهره برداری 
نفت و گاز کارون همچنین براهتمام این شرکت درعمل به مسئولیت 
اجتماعی تاکید وتصریح کرد: مروری بر بیش از2۰سال فعالیت، بیانگر 
این واقعیت است شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون همواره کوشیده 
است ضمن گسترش دایره ذی نفعان خود، در مسیر تحقق 
درخواست های منطقی ومتوازن عموم ذی نفعان وارتقای رضایت آنان 
به ویژه جوامع شهری و محلی مجاور تاسیسات و حوزه فعالیت خود گام 
بردارد. وی پیشگامی این شرکت درتشکیل کارگروه مسئولیت های 
اجتماعی و سازماندهی گروه های بسیج جهادی با محوریت پایگاه 
مقاومت بسیج را از دیگرمصادیق توجه شرکت بهره برداری نفت و گاز 

کارون به جامعه پیرامونی عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با اشاره به دستاوردهای یک 
سال اخیراین شرکت گفت: همه فعالیت های شرکت پایانه های نفتی 
ایران همسو باچشم انداز ترسیم شده ودرنظرگرفتن اهداف عمومی و 
اختصاصی تعیین شده پیگیری می شوند. عباس اسدروز درتشریح 
مهم ترین اقدام ها ودستاوردهای شرکت پایانه های نفتی ایران به عنوان 
آخرین زنجیره ارزش نفت اظهارکرد: این شرکت سال گذشته با وجود 
چالش ها و تنگناهای گسترده که بخشی متأثر از تحوالت داخلی و 
تحوالت محیط بین المللی صنعت نفت و حوزه های فعالیت شرکت 
بوده است، با الطاف الهی وحمایت های اثربخش ومستمر وزارت نفت 
و شرکت ملی نفت ایران، توانسته است مأموریت اصلی و وظایف محوله 
درحوزه های ذخیره سازی و صادرات نفت  خام و میعانات گازی کشور 
را با رعایت استانداردهای کیفیت، سالمت، ایمنی ومحیط زیست، به 
نحو ایمن و به  موقع انجام دهد. وی موفقیت های حاصله در طول یک 
سال اخیر را نتیجه توانمندی، تالش و تعهد کارکنان شایسته شرکت 
پایانه های نفتی ایران، همچنین حمایت و پشتیبانی اثربخش شرکت 
ملی نفت ایران عنوان و اظهار کرد: امید است امسال وسال های پیش 
رواین، شرکت بهتر وموفق تر ازپارسال نقش کلیدی خود را به عنوان 

یک بنگاه اقتصادی چابک، توانمند ومتعالی، با تأمین رضایت پایدار 
مشتریان، سهامداران و ذی نفعان کلیدی، ایفا کند. مدیرعامل شرکت 
پایانه های نفتی ایران بااشاره به این که وظیفه اصلی این شرکت، ذخیره 
سازی، صادرات نفت خام ودرواقع تامین ارزمورد نیاز کشور است، 
تصریح کرد: انجام این مسئولیت به صورت ایمن وپایدار، با با کمترین 
هزینه، ازاهداف اصلی شرکت است. اسدروز، فراهم کردن 
زیرساخت های پایانه نفتی خارک برای دریافت و ذخیره سازی میعانات 
با هدف پشتیبانی از تولید پایدار گازکشور، صادرات نفت خام و میعانات 
گازی کشور براساس سیاست های شرکت ملی نفت ایران و مقادیر 
اعالمی امور بین الملل بدون هرگونه وقفه و خلل، انجام عملیات تخلیه 
میعانات گازی با استفاده از گوی شناوردرمنطقه عملیاتی عسلویه برای 
نخستین بار در کشور را ازجمله فعالیت های مهم یک سال اخیر شرکت 
پایانه های نفتی ایران عنوان کرد. وی همچنین افزایش سه میلیون 
بشکه به ظرفیت ذخیره سازی نفت خام در منطقه عملیاتی خارک، 
تعمیر خطوط لوله انتقال نفت خام با استفاده از امکانات و منابع داخلی 
و انجام صرفه جویی قابل مالحظه، همچنین تعمیر ام بی سی آسیب 
دیده دراثر طوفان از سوی متخصصان پایانه میعانات گازی عسلویه 

وآغازساخت داخل آن وافزایش یک میلیون بشکه ای ظرفیت 
ذخیره سازی نفت خام کشور با بهره برداری از مخزن ۴5 با انجام 
مطالعات و مدیریت ریسک در منطقه عملیاتی خارک را بخش دیگری 
از اقدام های شرکت پایانه های نفتی ایران در یک سال گذشته برشمرد. 
مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران، اجرای پروژه های تعمیراتی و 
توسعه ای مانندترمیم آب شستگی خطوط لوله زیردریایی درخارک 
و عسلویه و فعال سازی پروژه تعمیرات اساسی اسکله غربی خارک را 
که قادر به پهلودهی بزرگ ترین نفتکش های موجود در دنیاست، 
همچنین تعیین تکلیف 3۶ پروژه راکد و نیمه فعال را ازدیگر اقدام های 
این شرکت در یک سال گذشته عنوان کرد. اسدروز گفت: شرکت 
پایانه های نفتی ایران در یک سال اخیر در حوزه پژوهش وفناروی، 
همچنین ساخت داخل اقدام های متعددی انجام داده است. وی با بیان 
این که شرکت پایانه های نفتی ایران، همواره درسطح نخست پژوهش 
وفناوری شرکت ملی نفت ایران قرارداشته است، طراحی و ساخت 
بازوی بارگیری و عملیاتی کردن پهلوگاه ۱۰ اسکله شرقی را که پروژه 
ای کم نظیر درحوزه ساخت داخل است، به عنوان یکی از فعالیت های 

مهم شرکت پایانه های نفتی ایران معرفی کرد.

   شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری  
گازرسانی به 25 شهرک و ناحیه صنعتی

مدیرعامل شرکت گازاستان چهارمحال وبختیاری با اشاره به 
افزایش ۶۶ درصدی گازرسانی به بخش صنعتی و کشاورزی 
این استان، گفت: هم اکنون 25 شهرک و ناحیه صنعتی این 
استان زیرپوشش گاز قرار دارند. سیامک حیدری افزود: با توجه 
به گازرسانی به این تعداد شهرک و ناحیه صنعتی، شمار 
مشترکان صنعتی و کشاورزی از833 مورد به ۱۴۶۹  افزایش 
یافته است. سیامک حیدری اشاره به اجرای ۱3۴۰ کیلومتر 
شبکه گاز در دولت های یازدهم ودوازدهم اشاره وتصریح کرد: 
بااحتساب این میزان شبکه، مجموع شبکه اجرا شده در استان 
چهارمحال و بخیتاری به پنج هزار و 8۹2 کیلومتر رسیده است.  
وی شمارانشعاب های نصب شده در دولت های یازدهم و 
دوازدهم را نیز 32هزار و۱۱۰مورد اعالم واظهارکرد: دراین 
مدت ۹۱ هزار و 338 مشترک جذب شده اند. به گفته وی 
تاکنون بانصب ۱88هزار و33۶ انشعاب، 32۹ هزار و 83۴ 
مشترک جذب و از خدمات گازرسانی بهره مند شده اند. 
حیدری شمار خانوارهای بهره مند ازگازطبیعی دراستان 
چهارمحال وبختیاری را 32۱ هزار و۶۶مورد اعالم واظهارکرد: 
گازرسانی به این بخش از 37 درصد رشد حکایت دارد. وی 

ادامه داد: با اجرای طرح های گازرسانی روستایی در دولت تدبیر 
و امید، تاکنون 5۰۹ روستا در استان چهارمحال و بختیاری 
زیرپوشش گاز طبیعی قرارگرفته اند. مدیرعامل شرکت 
گازاستان چهارمحال وبختیاری درصدجمعیت روستایی 
بهره مند از گازطبیعی را8۹.8 درصد اعالم و اظهارکرد: هم 
اکنون جمعیت برخوردارازگازطبیعی درمناطق شهری و 
روستایی استان به ۹۶درصد رسیده است. حیدری ازکلنگ زنی 
طرح گازرسانی به چهارروستای قاسم آباد، احمدآباد، آبحره و 
قلعه خونکار در بخش مرکزی از توابع شهرستان کوهرنگ و 
افتتاح خط انتقال 2۰ اینچ فوالد چهارمحال )فازسوم(در هفته 
دولت امسال خبر داد وگفت: تاکنون 3۹ شهر از ۴۰ شهر و 
5۰۹روستا ازمجموع ۹۴۶روستای استان چهارمحال و 
بختیاری ازگازطبیعی بهره  مند شده اند. به گفته وی گازرسانی 
به شهر »بازفت« نیزبه عنوان آخرین شهراستان، مراحل پایانی 
خود را می گذراند. وی یادآورشد: افزون بر گازرسانی به شهر 
بازفت، عملیات گازرسانی به 3۴ روستای شهرستان کوهرنگ 
نیز در دست اجراست که همگی تا پایان امسال، به بهره برداری 

خواهند رسید.

    شرکت نفت فالت قاره ایران  
راه اندازی سکویS 1 میدان مشترک سلمان 

    شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
آغاز بهره برداری ازشبکه فیبر نوری خانگیران

     شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران 
زمان انتظار صدور کارت سوخت 3 ماه است
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صفحه ای برای گسترش و ترویج  فرهنگ، آد  اب و اند  یشه د  ینی
تهیه و تنظیم:  ستاد   اقامه نماز وزارت نفت

تربیت صحیح فرزندان از ضروری ترین وظایف والدین به شمارمی آید. انجام 
دادن این وظیفه مهم، حساس و ظریف بدون تکیه بر دیدگاه های صاحب نظران 
آگاه و مطمئن ممکن نیست. ما معتقدیم که معصومان علیهم السالم در همه 
ابعاد هدایتی و تربیتی الگوهایی کامل و مطمئن به شمار می آیند و تکیه بر 
دیدگاه ها و رفتارهای تربیتی آنان در مسیر تحقق وظیفه خطیر تربیت فرزندان، 
بهترین ره توشه است. معصومان علیهم السالم همه نور واحد بوده، هدف 
مشترک داشتند؛ ولی به اقتضای گوناگونی موقعیت ها در سیره تربیتی آنان 
دیدگاه ها و رفتارهای تربیتی گوناگون به چشم می خورد. کنار هم نهادن 
مجموعه دیدگاه ها و رفتارهای تربیتی آنان الگویی کامل از نظام تربیتی اسالم 
عرضه می کند.  در میان معصومان علیهم السالم، امام حسین)ع( از موقعیت 
ویژه ای برخوردار است و این موقعیت به زندگی و سیره تربیتی آن حضرت 
برجستگی خاصی بخشیده است. این نوشته بر آن است تا نکاتی از سیره 

تربیتی آن حضرت را در دو بخش ارائه کند. بخش اول برخی نکات تربیتی است 
که تا پیش از حادثه کربال تحقق یافته و به ما رسیده است و بخش دوم نگاهی 
مستقل به حادثه عظیم کربال و بیان نکات تربیتی آن. ذکر این نکته مفید به 
نظر می رسد که از بخش پایانی عمر شریف حضرت، یعنی زمان تحقق حادثه 
کربال نکات تربیتی بیشتری در دسترس داریم. سبب این امر دو چیز می تواند 
باشد: نخست آنکه حادثه کربال به خاطر بی نظیر بودن آن بیش از سایر حوادث 
موردتوجه سیره نویسان و مورخان واقع گردید و بنابراین، اسناد بیشتری از 
آن در دسترس است که می توان از البه الی آن نکات تربیتی بیشتری کشف 
کرد و دیگر آنکه در این مقطع از عمر شریف حضرت، فرزندان و اهل بیت او 
به طور مستقیم همراهش بودند و در نتیجه زمینه بروز نکات تربیتی بیشتری 
فراهم بوده است و شاید این امر، یکی از اسرار پای فشاری امام بر حضور اهل 
بیت در کربال بوده است. از این رو، شایسته است پژوهشگران عرصه تربیت 

اسالمی فرصت را غنیمت شمرده، حادثه کربال را با توجهی عمیق تر از منظر 
تربیت بنگرند و نکات تربیتی سودمندی را از آن استخراج کنند.

زمینه سازی تربیت
در مکتب اهل بیت)علیهم السالم( نه تنها تربیت فرزندان از لحظه تولد مورد 
توجه بوده بلکه به زمینه های تربیت و شرایط قبل از تولد و حتی قبل از انعقاد 
نطفه نیز توجه خاص شده است. از این رو در روایات معصومان)ع( زمینه ها و 

شرایط مطلوب و نامطلوب انعقاد نطفه بیان شده است.
اظهار محبت به فرزندان

محبت به فرزندان امری درونی است که خداوند آن را در دل والدین به ودیعت 
نهاده است، اما آنچه در این میان مهم به نظر می رسد و آثار تربیتی در پی دارد، 
ابراز آن است. این امری اختیاری است و والدین و مربیان می توانند در پرتو آن 

زمینه تربیت صحیح را فراهم آورند. چه بسیارند والدینی که در برابر فرزندان 
خود محبت فراوان دارند اما آن را ابراز نمی کنند، درحالی که محبت وقتی 
سازنده و تاثیرگذار خواهد بود که فرد مورد محبت از آن آگاهی یابد. امام 
حسین)ع( به عنوان الگوی تربیتی مطمئن و کامل محبت به فرزندان را از 
نیازهای ضروری آنان دانسته، در قالب های گوناگون به ابراز آن می پرداخت. 
گاه با در آغوش گرفتن و به سینه چسبانیدن خردساالن، زمانی با بوسیدن آنان 
و گاه با به زبان آوردن کلمات شیرین و محبت آمیز. عبیداهلل بن عتبه چنین 
می گوید: »نزد حسین بن علی)ع( بودم که علی بن حسین)ع( وارد شد. امام 
حسین)ع( او)فرزندش، حضرت سجاد)ع(( را صدا زد، در آغوش گرفت و به 
سینه چسبانید، میان دو چشمش را بوسید و سپس فرمود: پدرم به فدایت باد، 

چقدر خوشبو و زیبایی!« )2(.
ادامه دارد... 

بزرگ بانوي کربال، حضرت زینب کبريتقدیم به محضر 
اثبات خورشید

 هرچند که نصف دلت جا مانده در گودال
بر نیزه نصف دیگرش را می کنی دنبال

 گاهي دلت یخ می زند در حسرت خورشید
گاهي در آن آتشفشاني می شود فعال

 این گونه با هر آه سرد و سوزناک تو
هر لحظه دارد می شود اندازه صد سال

 دیواره قلبت فرو می ریزد آه! اما،
محکم تر از کوهي و پابرجاي با این حال

 اندوه، مثل برِف روي قله خواهد کرد
در عرض یك شب کل گیسوي تو را اشغال

 وقتي که مردن هست جایز از غِم اینکه،
نامحرم از پاي یهودی ها ِکَشد خلخال،

 تکلیف ما با گوش های پاره روشن نیست
در آن غروب تلخ، وقت غارت اموال...

 شد بی خیال ماه و خورشید آسمان تا کرد،
برق دو قطره اشکت آن بیچاره را اغفال

 دهها هالل سرخ را در پیش روي تو
با خود جلوتر می برد این لشکر دّجال،

 از قبل روشن می شود تکلیف راه عشق
یعني نیازي نیست پس دیگر به استهالل...

 آنجا که لب ها را ببوسد خیزران گوئی،
گرگي فرو کرده درون قلبتان چنگال

 فریاد تو اثبات خورشید است آن لحظه
وقتي زبان شب بماند در جوابت الل...

شعر از:  مهدی  ناصریان؛ شرکت پاالیش نفت بندرعباس

 تربیت فرزند
 در مکتب امام حسین)ع( )بخش اول(

قیام امام حسین)ع( و نهضت حضرت مهدی)عج( در برخی عناصر، مشترک و 
در برخی شاخصه های دیگر، متفاوت هستند. از نقاط اشتراک این دو قیام، 

رهبری آنهاست که در هر دو، به عهده امام معصوم است. هدف واحد 
آنان نیز –حاکمیت دین خدا - از دیگر نقاط اشتراکشان است. از نکات 
اختالفی آنها نیز، می توان به این مساله اشاره کرد که قیام امام 
حسین)ع( به حسب ظاهر، به پیروزی نرسید؛ اما قیام امام 
زمان)عج( به پیروزی خواهد رسید. همچنین، تفاوت دیگر 
این دو قیام، زمان وقوع آنها است؛ به این معنا که قیام امام 
حسین)ع( شکل گرفته، اما قیام امام زمان)عج( هنوز 

آغاز نگشته است. در این نوشتار، به یکی از نقاط مهم 
اشتراک قیام امام حسین)ع( و امام زمان)ع(، یعنی 

ویژگی های مشترک یاران این دو امام همام، 
خواهیم پرداخت.

خداجویی و معنویت گرایی، یکی از ویژگی های مشترک یاران امام حسین)ع( و امام زمان)عج( است. از واالترین و زالل ترین حاالت آدمی، عشق به کمال مطلق و معبود حقیقی است که پیشوایان 
الهی، در باالترین درجه از این مقام، بوده اند. )۱( سراسر صحنه های کربال را شعار »رضی اهلل رضانا اهل بیت«)2( فراگرفته بود و امام و یاران او، از همه چیز بریده و به حق پیوسته بودند. امام 

حسین)ع( در هنگام خروج از مدینه، با خواندن خطبه ای، هرگونه قدرت طلبی را از سوی خویش رد کرد و از تسلیم شدن در برابر قضای الهی سخن گفت. 
چنانچه فرمود: »پروردگارا! من به رضای تو، راضی و نسبت به امر تو، تسلیم هستم و در مقابل قضای تو، صبر خواهم نمود«)3( این خصوصیت، در یاران 

و اهل بیت او نیز مشاهده می شد. برای مثال، حضرت زینب)ع( پس از حضور در کنار جسد قطعه قطعه حضرت امام حسین)ع( عرضه داشت: »خدایا این قربانی 
را از ما بپذیر«)۴(. در زیارت نامه هانی ابن عروه نیز آمده است: »... ای کسی که جان خویش را در راه رضای خدا فدا کردی«)۵(. خدامحوری و معنویت 

یاران امام، در شب عاشورا جلوه خاصی به خود گرفت؛ به گونه ای که صدای عبادت و نیایش و نماز شب آنان در خیمه ها پیچیده بود. خداجویی و توحید، 
سرلوحه عقاید یاران مهدی)عج( نیز هست. آنان، خدا را به شایستگی شناخته و همه وجودشان، غرق جلوه نور ایزدی است. چنانچه امام صادق)ع( 

درباره آنان فرموده است: »]آنان مردانی هستند که[ گویا دلشان نورباران است؛ از ناخشنودی پروردگارشان هراس دارند و برای کسب توفیق 
شهادت، دعا می کنند«.)۶( امیرالمؤمنین، علی)ع( نیز یاران مهدی)عج( را گنج هایی آکنده از معرفت خدا می داند)۷(.

  یاران امام حسین)ع(، والیتمداری خویش را به روشنی، به نمایش گذاشتند. با آنکه امام، بیعت خویش را 
از آنان برداشته بود، اما وفادارانه در صحنه ماندند و عهد خویش را نشکستند. عمر و بن قرظه، در هنگام 
اقامه نماز ظهر، خود را در برابر شمشیرها و تیرهای دشمنان قرار داد تا به امام آسیبی نرسد و آنگاه که از شدت جراحات به روی 
زمین افتاد، روبه رو امام کرد و پرسید:»ای پسر پیامبر! آیا وفا کردم؟« امام فرمود: »آری! تو در بهشت، پیش روی منی و زودتر به 
بهشت می رسی. سالم مرا به پیامبر برسان«)8(. وقتی حبیب بن مظاهر در لحظات آخر عمر مسلم بن عوسجه، به کنار او آمد و 
به او بشارت بهشت داد، مسلم به او توصیه کرد که دست از امام برندارد تا در راه او کشته شود)9(. حضرت اباالفضل)ع(، ستاره 
درخشان آسمان ادب و وفاداری، در شب عاشورا خطاب به امام حسین)ع( عرضه داشت: »به خدا سوگند؛ هرگز از تو جدا نمی شویم. 
جانمان فدای جانت باد. با دست ها و چهره های خون آلود از تو حمایت می کنیم و اگر کشته شویم، به عهد خویش و آنچه به عهده 
ماست وفا کرده ایم«)۱0(. یاران امام زمان)عج( نیز- که عاشق امام زمان)عج( هستند- به فرموده پیامبر اکرم)ص(، در پیروی از 

موالی خود، تالشگر و کوشا هستند)۱۱(. عشق و عالقه قلبی آنان به حضرت مهدی)عج(، آنان را به بسان پروانه ای که به گرد 
شمع می گردد، فرمان بر و مطیع می کند. چنانچه در روایتی آمده است:»]آنان[ برای تبرک، دست بر زین مرکب امام می سایند و بر 

گرِد امام می چرخند و با جان و دل، او را در جنگ ها یاری می کنند«)۱2(.

شجاعت عاشوراییان، ریشه در اعتقاد و باورهای آنان داشت؛ چراکه آنان، به شوق و عشق شهادت می جنگیدند، 
از مرگ، هراسی نداشتند و در برابر دشمن، سستی نشان نمی دادند. آنان یاران امامی بودند که مرگ در راه خدا 

را عزت می دانست. رشادتی که حضرت اباالفضل)ع(، مسلم بن عقیل)ع(، قاسم)ع( و دیگران از خود به نمایش گذاشتند، 
بیانگر آن است که آنان از شجاع ترین انسان ها بودند. شجاعت آنان به گونه ای بود که حتی سران سپاه دشمن، آنان را این گونه توصیف می کنند: 

»کسانی بر ما تاختند که پنجه هایشان بر قبضه شمشیرها بود. آنان همچون شیران خشمگین، بر سواران ما تاختند و آنان را در چپ و راست، تار و مار 
کردند و خود را در کام مرگ افکندند«)۱3(. اهل بیت امام نیز با وجود آنکه پس از شهادت مردان، به اسارت درآمدند، در برابر دشمن تسلیم نشدند و به گونه ای 

رفتار کردند که دشمنان را مستأصل کردند. یاران مهدی)عج( نیز مردمانی دلیر و جنگاورند. عشق به خدا و امام، به آنان قوت بخشیده است؛ دل هایی چون پوالد 
دارند و از انبوه دشمن نمی هراسند. امام باقر)ع( در توصیف شجاعت یاران مهدی)عج( فرمود:»گویا آنان را می نگرم؛ سیصد و اندی مرد که بر بلندای نجف کوفه ایستاده اند 

در جنگ و دل هایی چون پوالد دارند. ترس، از هر سو، به دل های دشمنانشان، سایه افکنده است. در سوارکاری و تیراندازی بی نظیر هستند. در میدان رزم، نشان شجاعت بر تن دارند و چون یاران پیامبر)ص( 
بدر، نشان ویژه بر سر نهاده اند«)۱۴(.

 ایثار به معنای فداکاری و تقدیم دیگران بر خود است. در کربال، ایثار و فداکاری به اوج خود رسید. اصحاب امام تا زنده بودند، به احترام خاندان نبوت، نگذاشتند کسی از بنی هاشم به میدان برود. بنی هاشم نیز 
تا زنده بودند، نگذاشتند گزندی به امام حسین)ع( برسد و امام)ع( نیز جان خویش را فدای دین کرد. شب عاشورا پس از آنکه امام، بیعت را از یاران خود برداشت، هر کدام از آنان، به شیوه ای اعالم فداکاری 
کردند و گفتند: »پس از تو، زندگی را نمی خواهیم و خود را فدای تو می کنیم«)۱۵(. هنگام نماز ظهر، برخی از اصحاب، خویش را سپر تیرهای دشمن کردند تا امام، نماز خود را بخواند. حضرت عباس)ع(، با لب 
تشنه وارد فرات شد؛ اما به یاد تشنگی امام حسین)ع( آب ننوشید. زینب)ع(، پس از شهادت امام حسین)ع(، جان خویش را سپر بالی امام سجاد)ع(، قرار می داد و ... این صحنه ها و دهها صحنه دیگر که یکی از 
دیگری، زیباتر و پرافتخارتر است، در طول تاریخ، الفبای ایثار را به آزادگان آموخته است. ایثار، از ویژگی های بارز یاران مهدی)عج( نیز هست. وحدت مقصد و خلوص نیت، دل های آنان را به هم پیوند داده و یار و غمخوار 
یکدیگر ساخته است. آنان برای دفاع از امام، خود را به رنج می افکنند و در بهره گیری از زیبایی های زندگی، دیگران را بر خود، مقدم می دارند. امام باقر)ع( می فرمایند: »در زمان قیام قائم، دوران رفاقت فرامی رسد. مردم 
به سراغ مال برادران خود رفته و حاجت خویش بر می گیرند و هیچ کس، آنان را منع نمی کند«. در روایات، از یاران امام زمان)عج(، تعبیر به »رفقا« شده که به معنای دوستان هم دل و هم راز است. دوستی آنان چنان 

محکم است که: »گویا یك پدر و مادر، آنان را پرورانده اند؛ زیرا دل های آنان، از محبت و خیرخواهی به یکدیگر، آکنده است« )۱۶(.
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تاریخ

مشعل:   تحوالت صنعت نفت در تاریخ 
معاصر ایران، تحوالتی هستند که 
پیوسته و وابسته به عوامل و حوزه های 
مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
هستند. برای دیدن ابعاد نفت الجرم 
به ابعاد دیگری در تاریخ معاصر نیز باید 
توجه کرد. در میان همه دوره های 
صنعت نفت در ایران دورانی که 
جمشید آموزگار بر صنعت نفت 
اثرگذاری داشت و مدتی نیز به نخست 
وزیری رسید، از دوران های بسیار 
اثرگذار تاریخ صنعت نفت ایران است. 
در مطلب پیش رو تالش داریم تا نقش 
جمشید آموزگار در صنعت نفت ایران 
را در دهه پنجاه خورشیدی مورد 

بررسی قرار دهیم. 
 در اوج گرمای تابستان سال ۱3۵۶ 
خورشیدی مردی به نخست وزیری 
رسید که شاید هیچگاه فکر نمی کرد 
شرایط طوری شود که او از وزارت های 
پی در پی در سازمان اوپك، به نخست 
وزیری یکی از مهمترین کشورهای 
نفتی جهان و منطقه خاورمیانه و 
جهان اسالم برسد. حوالی نیمه مرداد 
سال ۵۶، جمشید آموزگار یك سال 
و اندی نخست وزیر ایران بود و در 
نیمه دوم شهریور ماه سال ۵۷ یعنی 
همان روزهایی که آتش خشم مردم 
شعله ورتر از هر زمان دیگری بود، 
استعفا کرد. اما جای پای او در تاریخ 
صنعت نفت و تاریخ معاصر ایران ماند. 

نگاهی به تاثیر یکی از آخرین 
نخست وزیران پهلوی دوم  در نفت 
و اقتصاد ایران 

قای  پیشینه آ
نخست وزیر

جمشید آموزگار فرزند حبیب اهلل، تیرماه 
۱302 خورشیدی در تهران به دنیا آمد و 
پدرش هم در دستگاه عدلیه پهلوی اول، 
قاضی بود و مدتی نیز به وزارت فرهنگ رسید. 
با اینکه در دانشگاه تهران پذیرفته شده بود 
اما درس را نیمه تمام رها کرد و برای ادامه 
تحصیل به امریکا رفت و در آنجا تا مقطع 
دکتری در رشته مهندسی راه و ساختمان 
درس خواند. آموزگار سال ۱328 خورشیدی 
برای کار به دفتر سازمان ملل می رود و دو سال 
به عنوان کارشناس در آنجا کار می کند. 
آموزگار سال ۱330 به ایران بازمی گردد و 
معاون وزارت بهداشت می شود. او برای 
نخستین بار در سال ۱33۷ در دولت منوچهر 
اقبال به وزارت کار می رسد و سپس وزیر 
کشاورزی می شود. در آغاز دهه چهل 
خورشیدی و در کابینه حسنعلی منصور، 
جمشید آموزگار به وزارت بهداری )بهداشت( 
می رسد و در دولت هویدا نیز به وزارت دارایی 
دست یافت. با آغاز دهه پنجاه خورشیدی و 
تحوالت بین المللی گرانی نفت و قوام و قدرت 
نمایی سازمان اوپك کم کم پای آموزگار به 

صنعت نفت ایران باز شد. 

چالش های اقتصادی 
ماجراهای اقتصادی دهه پنجاه ایران که وابستگی و پیوستگی عمیقی با صنعت نفت دارد، حاوی نکات بسیار آموزنده ای است. نکاتی 
که نشان می دهد چرا وضع اقتصادی ایران در این دهه رو به سراشیبی نهاد. مهدی رهبری در کتاب »اقتصاد و انقالب اسالمی ایران« 
می نویسد: »از ابتدای دهه  ۵0 تا سال ۵۷ که با پیروزی انقالب اسالمی همراه شد، ایران دو مدل متفاوت از شرایط اقتصادی و البته سیاسی 
را تجربه کرد. تجربه نخست به دوران نخست وزیری هویدا و افزایش قیمت نفت به دلیل جنگ های اسرائیل و کشورهای عربی مربوط 
می شود. در این سال ها به واسطه سرازیر شدن ثروت بسیار زیاد و بدون برنامه ریزی به ایران، شاهد یك رفاه نسبتاً نسبی در میان مردم 
و افزایش قیمتها هستیم. این افزایش قیمت ها به دلیل وجود نقدینگی کافی نزد مردم، آنچنان که باید محسوس نبود. این روند به درازا 
نکشید و در بین سال های ۱3۵۵ تا ۵۶ شاهد کاهش قیمت نفت بودیم. این بدان معناست که در این زمان شاهد افزایش قیمت ها و البته 
کاهش نقدینگی هستیم. در چنین شرایطی بود که دولت هویدا برای تأمین برنامه ها و طرح های خود با مشکالت مواجه شد. از سوی 
دیگر، بسیاری از اقالم غذایی با کمبود جدی مواجه شده و در طرف دیگر، قیمت مسکن و خدمات شهری با افزایش بی سابقه ای همراه 
شد«. با آغاز سال ۱3۵۴ وضعیت اقتصادی ایران رو به افول گذاشته بود و سقوط معیشتی مردم آغاز شده بود اما در پایان دوره هویدا 
در مرداد ماه سال ۱3۵۶ وخامت اوضاع اقتصادی سر باز کرده و خودش را حسابی نشان داده بود. حاال گویی آموزگار باید به میدان می آمد 
تا اوضاع را از وخامت درآورد. بر اساس همین تفکر بود که هویدا به وزارت دربار رسید و آموزگار نخست وزیر شد. نخست وزیری که 
پهلوی دوم امید و آرزوی های زیادی بدان داشت و آن را دولت اتحاد ملی می خواند. هدی صابر در کتاب »فروپاشی« در این باره می نویسد: 
»آموزگار در اوج بحران های اقتصادی به میدان فرستاده شد تا اقتصاِد آشوب زده را سامان بخشد و با خطوطی متمایز با خطوط قبلی، 
نظام اقتصادی را نظم بدهد و آینده دار کند؛ ضمن آنکه وظیفه تحرک بخشی سیاسی و انجام تغییرات اجتماعی را نیز در مسند 
نخست وزیری و دبیر کلی حزب رستاخیز که سپس به وی اعطا شد، عهده دار بود. وی آمده بود تا به عنوان »ُمحلل تاریخی«، بخش 
خصوصی و بخش دولتی را جوش بدهد و اتحاد دو جریان را در مسیر آینده  دار کردن نظام و سامان  بخشی به اقتصاد بحران  زده رقم 
بزند. نظام که پس از شروع بحران و گسترده شدن ابعاد آن، ضعف  های خود را نظاره می کرد، اکنون درصدد بود با دادِن موقعیت سیاسی 
به بخش خصوصی و شریك ساختن عناصر آن در قدرت، از یك  سو حمایت کامل سیاسی آن را جلب کند و از سوی دیگر ترکیبی جدید 
با قابلیت های روز افزون به  وجود آورد. این چنین است که شاه در این زمان آموزگار را »دولت اتحاد ملی« خطاب می کند. اما واضح بود 
که چنین اقدام ضربتی راه حل »مشکل دیرینه« ایران، یعنی اقتصاد دولتی، نخواهد بود. این عمل برخی از سرمایه گذاران را نگران کرد 

و تا حدودی موجب انتقال سرمایه خصوصی به خارج از کشور شد. 

آموزگار و تاثیر در نفت
آموزگار که سابقه حضور جدی در مجمع بانك جهانی و صندوق بین المللی پول را از سال ۱3۴8 تا ۱3۵۴ داشت، با آغاز ماجراهای دهه ۵0 سازمان اوپك امور 
مربوط به قیمت گذاری نفت را عهده دار بود. با این تجربه نفتی در سطح منطقه ای و بین المللی حاال وارد کارزار اقتصادی داخلی شده بود و البته نیم نگاهی به 
اقتصاد نفت و بین الملل داشت. هدی صابر در کتاب »فروپاشی« می نویسد: »پس از آنکه برنامه پنجم عمرانی، تمام اتکای خود را بر بشکه  های نفت قرار داد و 
رژیم به  منظور تحصیل هر چه بیشتر درآمد ارزی به  منظور تأمین مالی بلند پروازی های خود اشِك چاه های نفت را درآورد، مسئوالن جدید و طراحان برنامه 
ششم با توجه به عمر محدود منابع نفت درصدد چاره جویی برآمدند و خواهان کاهش وابستگی به درآمد نفت شدند. آموزگار ضمن اعالم برنامه خود در مجلس، 
کاهش نسبی اتکا به درآمد حاصل از صادرات نفت را مورد تأکید قرار داد و به  منظور ایجاد درآمدهای مالی و ارزی، افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش مالیات ها 
را پیشنهاد کرد. مطالب مطرح  شده در محور کشاورزی، موضوعاتی بود کامال جدید که بیش از این نه مسئوالن عنوان می کردند و نه برنامه  ریزان. در این دوره، 
ـ کشاورزی از سوی طراحان برنامه، و افزایش درآمد کشاورزان و تعدیل آهنگ  تقویت منابع کشاورزی، نیل به خودکفایی ملی در فرآورده  های اساسی 
مهاجرت ها، از جانب آموزگار مورد تأکید قرار می  گرفت. برنامه ریزان، از جانب دیگر، دست یافتن به حداکثر تولید ممکن را توأم با روند صنعتی شدن الزم 
می  پنداشتند؛ بحثی که پیش از آن به هیچ شکل مطرح نبود. در برخورد با بحران مهاجرت، جلوگیری از تراکم در شهرهای بزرگ از سوی آموزگار مورد تأکید 
قرار گرفت و برنامه  ریزان خواستار محدود کردن مهاجرت از روستاها به شهر در حد قدرت جذب شهرها و کاهش نیافتن قدرت تولید بخش کشاورزی شدند. 
بدین گونه، برنامه ششم و برنامه دولت همسو و هم  خط، راه چاره را برای رفع ضعف ها و آغاز حرکت جدید مطرح کردند و دولت درصدد برآمد که مجری آن 
باشد«. هیچکدام از این کارها راه به جایی نبرد و تجربه های نفتی آموزگار نیز کارساز نشد. مسیر اقتصاد وابسته به نفت ایران از اواخر دهه چهل به بیراهه رفته 
بود که هیچ قانون و سیاستی نمی توانست آن را اصالح کند. محمدعلی همایون کاتوزیان در کتاب »اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی« 
تحلیل جامعی از این دوران نخست وزیری آموزگار ارائه داده است. او می نویسد:»شاه و آموزگار عمِق بحران اقتصادی را درک نکردند. به دنبال سیاست های 
ضد تورمی و آنی دولت جمشید آموزگار، بحران کسادی به اوج تازه ای رسید. ایران ناچار شد بار دیگر دومیلیارد دالر از بانك های غربی وام بگیرد تا کسری 
تراز پرداخت ها را جبران کند. دولت به کاهش بودجه اقدام کرد و چون حاضر نبود نفت خود را به قیمت پایینی در حد عربستان سعودی عرضه کند، از میزان 
تولید کاست؛ واردات نیز کاهش یافت؛ کشاورزی نیز 8 درصد کاهش داشت؛ همچنین بیکاری تأثیر منفی خود را خاصه بر کارگران بخش ساختمانی و طبقه های 
حاشیه شهری که در این بخش کار می کردند بر جای نهاد. به دنبال بسته شدن بعضی کارخانه ها و ورشکست شدن بازرگانان، بر تعداد بیکاران افزوده شد. 
میزان سرمایه های فراری به دومیلیارد دالر رسید. این آمار نشان از آن دارد که بحرانی همه جانبه ایران را فرا گرفته بود. سیاست های اقتصادی آموزگار 
سیاست های آنی بود؛ زیرا تالش می شد مشکالت عمیق  یك باره مرتفع گردد. این مشکالت عمیق از انفجار قیمت نفت در مهر ۱3۵2، که بقایای واقع بینی و 
حزم و احتیاط را در شاه نابود کرد، حاصل شده بود. شاه غافل از آنکه عواید نفتی تأثیر غیرقابل تفکیك خود را بر اقتصاد، سیاست و جامعه شناسی برجای 

می گذارد، تالش کرد با آموزگار ظاهر حکومتش را تازه کند، اما موفقیتی حاصل نشد و آموزگار در ۴ شهریور ۱3۵۷ مجبور شد استعفا کند«.

منابع: 
د  قتصا »ا ۱-کتاب 
از  ایران:  سیاسی 
مشروطیت تا پایان 
 » ی پهلو سلسله 
علی  محمد شته  نو

همایون کاتوزیان. 
2-کتاب »فروپاشی« 

نوشته هدی صابر. 
3- کتاب »اقتصاد و 
می  سال ا ب  نقال ا
ایران« نوشته مهدی 

رهبری.
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مرکز اسناد صنعت نفت در امور مسوولیت های اجتماعی کارگشاست

مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت، در دی ماه 92 با دستور 
بیژن زنگنه، وزیر نفت و با هدف حفظ، نگهداری و پاسداشت میراث 
گرانبهای صنعت نفت ایران تشکیل شد. این مدیریت از زمان تشکیل 
تاکنون در تالش است تا میراث ۱۱2 ساله صنعت نفت را که به صورت 
مختلف »منقول و غیرمنقول«، »ملموس و ناملموس«، »طبیعی و 
صنعتی«، »مکتوب و غیرمکتوب« وجود دارد، ضمن شناسایی و 
گردآوری، نگهداری بهینه، معرفی و نمایش آنها برای نسل های آتی، 
زمینه های مطالعاتی و پژوهشی برای استادان و دانشجویان، 
دانش پژوهان، کارشناسان و متخصصان رشته های مختلف علمی را 
نیز فراهم کند. این مدیریت در پنج بخش شامل مرکز اسناد، 
گنجینه های اشیا، موزه های صنعت نفت، ستاد مدیریت موزه ها و 
مرکز اسناد و همچنین ثبت آثار اهداف مورد نظر را اجرا می کند که 
همسو با اهداف تعیین شده در وزارت نفت است. در ادامه برخی از 
مهم ترین دستاوردهای این مدیریت را از ابتدای سال ۱393 تا پایان 

سال ۱398بررسی کرده ایم: 
اهم فعالیت ها و دستاوردهای مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت 
نفت در قالب برنامه ها و پروژه هایی است که با ابعاد گوناگون در شهرها 
و مناطق مختلف از جمله آبادان، آغاجاری، اهواز، تهران، دارخوین، 
ری، سبزوار، شیراز، کرمان، کرمانشاه، محمودآباد، مشهد، نفت سفید 
و... به صورت مستقیم به اجرا گذاشته شده یا به صورتی دیگر 
دربرگیرنده پیگیری هایی در شهرها و مناطق دیگر ایران است که 
اقدامات شناسایی و گردآوری میراث صنعت نفت در حوزه های 
»اکتشاف، حفاری و تولید نفت«، »پخش فرآورده ها«، »تولید و 
مصرف نفت سوزها«، »پتروشیمی«، »خطوط لوله«، »گاز«، »سازه های 
معماری«، »پاالیش«، »فالت قاره«، »ستاد وزارتخانه« و دیگر مراکز 

را شامل می شود.
راه اندازی 3 موزه صنعت نفت در کشور

مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت از زمان راه اندازی 
تاکنون سه موزه شامل موزهای »بنزین خانه آبادان«، »کارآموزان 
صنعت نفت آبادان« و »پمپ بنزین دروازه دولت تهران« را پس از 
انجام مطالعات و بررسی های گسترده و استخراج مستندات 
تاریخی و آثار موزه ای را راه اندازی کرده است که برنامه ریزی برای 
هدایت دو موزه قبلی صنعت نفت منطبق با فعالیت های علمی و 
نوین موزه ای شامل موزهای »نفت سبزوار« و »چاه شماره یك 
مسجدسلیمان« را نیز در دستور کار خود قرار داده است. با توجه 
به برنامه ریزی های صورت گرفته این مدیریت عملیات اجرایی در 
طراحی و راه اندازی، چهار موزه دیگر شامل موزهای »نفت و 
در  تولید  و  حفاری  »اکتشاف،  کرمان«،  در  نفت سوزها 
مسجدسلیمان«، »پخش فرآورده های نفتی در مشهد« و»کارخانه 
حلب سازی در کرمانشاه« را در دست اقدام دارد که پیش بینی 
می شود دو طرح شامل موزهای »نفت و نفت سوزها در کرمان« و 
»اکتشاف، حفاری و تولید در مسجدسلیمان« در سال جاری به 

بهره برداری رسید. 

مطالعات اولیه برای راه اندازی 22 موزه صنعت نفت
از دیگر اقدامات این مدیریت می توان به بررسی و انجام مطالعات 
اولیه برای فراهم کردن زمینه راه اندازی 22 موزه صنعت نفت اشاره 
کرد که این موزه ها شامل »موزه پتروشیمی« در شیراز، »موزه 
کارخانه برق تمبی« در مسجدسلیمان، »موزه علم و فناوری« در 
تهران، »موزه بندرگاه صادراتی فرآورده های نفتی« در آبادان، 
»موزه نیروگاه برق پاالیشگاه آبادان«، »موزه خانه های تشریفاتی« 
در آبادان، »موزه تلمبه خانه دارخوین«، »موزه بهداشت و درمان 
در بیمارستان قدیمی مسجدسلیمان«، »موزه چشمه های طبیعی 

نفت )سی برنچ(« در مسجدسلیمان، »اکو موزه نفت سفید« در 
نزدیکی شهرهای مسجدسلیمان و هفتگل »اکو موزه منطقه 
عنبر« در نزدیکی مسجدسلیمان، »موزه آموزشگاه فنی اهواز و 
مهمانسرای خرمکوشك«، »موزه آموزشگاه فنی و حرفه ای 
امیدیه«، »موزه جایگاه سوخت رسانی امیدیه«، »موزه سکوی 
دریایی بهرگانسر«، »موزه تلمبه خانه چشمه شور« در قم، »موزه 
کارکنان صنعت نفت« و »موزه اسناد تاریخی صنعت نفت« در 
تهران، »موزه ورزش و نفت«، و»موزه کارخانه تقطیر« در 
مسجدسلیمان، »موزه نفت ساری« به جای نمایشگاه دائمی فعلی 
و موزه نفت محمودآباد )احیای مجدد موزه قدیمی در ساختمان 

ویژه ای که برای موزه ساخته شده است( می شود. 

گردآوری 39 میلیون برگ اوراق تاریخی
 گردآوری مدارک و اوراق تاریخی صنعت نفت شامل 39 میلیون 
برگ از شرکت ها و واحدهای مختلف صنعت نفت که بیشتر آنها 
رو به نابودی بودند و در معرض رطوبت، دمای پرنوسان و بسیار 
نامناسب و آلودگی و گاه فضای باز و زیر برف و باران قرار داشتند 
از دیگر اقدامات قابل ذکر در مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت 
نفت به شمار می آید. در حال حاضر بر اساس برنامه ریزی های 
صورت گرفته این اوراق تاریخی در مرکز اسناد این مدیریت 
نگهداری می شود که بخش قابل توجهی از آنها ضدعفونی، 
قابلیت  و  شده اند  فهرست نویسی  و  آماده سازی  تفکیك، 
بهره گیری آرشیوی و پژوهشی به عنوان اسناد تاریخی را پیدا 
کرده اند. گفتنی است، سوابق مذکور به زبان های گوناگون بوده و 
اسکن،  طبقه بندی،  فهرست برداری،  ضدعفونی،  عملیات 
آماده سازی و... روی آنها اعمال شده است. گفتنی است، 

سند  قدیمی ترین 
منتقل شده بالغ بر 

۱۱۵ سال عمر دارد و 
مربوط به تیم اکتشاف و 

حفاری دارسی در ایران 
است.

گردآوری ۱۱ هزار شیء موزه ای 
از سراسر کشور

این مدیریت حدود ۱۱ هزار اثر و 
شیء موزه ای از صنعت نفت را از 2۶ 

شهر و منطقه در سراسر کشور که 
همچون اسناد در شرایط نامناسب و 

آسیب شدید قرار داشتند، گردآوری کرده 
است که این اشیا در 2۷ گنجینه اصلی و ۱۶ 

گنجینه فرعی در ۱۷ شهر قرار دارند.
ثبت ۱08 اثر میراث غیرمنقول صنعت نفت

تداوم ثبت میراث غیرمنقول صنعت نفت نیز 
بخش دیگری از فعالیت های صورت گرفته این 

مدیریت را شامل می شود، به گونه ای که هم اکنون 
۱08 اثر در سطح ملی به ثبت رسیده است. حال آنکه 

برای ۱9 اثر دیگر در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی پرونده تشکیل شده و بررسی صدها اثر 

مهم صنعت نفت برای ثبت درون سازمانی آنها نیز در دست 
اقدام است.

میراث 112 ساله در آیینه موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت

معاون امور مسوولیت اجتماعی وزارت نفت، در بازدید از مرکز اسناد 
صنعت نفت گفت: امور مسوولیت های اجتماعی وزارت نفت 
نیازمند در اختیار داشتن اطالعات و مستندات تاریخی است و 
وجود مرکز اسناد صنعت نفت در این زمینه بسیار تاثیرگذار و 

کارگشا خواهد بود.
شهرام فرضی، معاون امور مسوولیت اجتماعی وزارت نفت 
روز سه شنبه )چهارم شهریور ماه(، به همراه تعدادی از 
کارشناسان ارشد این مجموعه، از مرکز اسناد صنعت نفت 

بازدید کرد.
در این بازدید، معاون امور مسوولیت اجتماعی وزارت نفت ضمن ابراز خرسندی از وجود مرکزی برای نگهداری و مستندنگاری 
اسناد تاریخی نفت، بر اهمیت موضوع مسوولیت هاي اجتماعي )CSR( در صنعت نفت تاکید کرد و گفت: صنعت نفت اولین 
و مهم ترین شکل دهنده مناسبات تولیدی و اقتصادی نوین کشور بوده و از دیرباز بر تعامالت اجتماعی، اقتصادی جوامع 
پیرامونی تاثیر گذاشته و بالطبع خود نیز از آن متاثر بوده است. برای بررسی سیر تحول و نظام مندی موضوع »مسوولیت 
اجتماعی شرکتی« در این سازمان تاثیرگذار بر اقتصاد، سیاست، اجتماع، فرهنگ و تاریخ کشور، امور مسوولیت های 
اجتماعی وزارت نفت نیازمند در اختیار داشتن اطالعات و مستندات تاریخی است و وجود مرکز اسناد صنعت نفت در 
این زمینه بسیار تاثیرگذار و کارگشا خواهد بود. بازدیدکنندگان از این مرکز، ضمن آشنایی با فرآیند جمع آوری، مرمت 
اسناد، آرشیوسازی و انتشار الکترونیك اسناد تاریخی نفت در مرکز اسناد، با نمونه های تاریخی اسناد، عکس ها و 
تصاویر مرتبط با موضوع CSR و همچنین اخبار و گزارش های منتشر شده در بولتن ها و نشریات تاریخی صنعت 
نفت، مرتبط با موضوع مسوولیت های اجتماعی طی یکصد سال گذشته آشنا شدند. راهبردهای مدیران ادوار 

صنعت نفت در بهره گیری از ظرفیت هاي طبیعی و نقش دهی به نیروهای انسانی، نقش و اهمیت تاریخی مناسبات سنتی، مالحظات 
راهبردی در به کارگیری نیروی انسانی، شناسایی پیامدهای حاصل از فعالیت صنعت نفت بر پیوندها، ارزش ها، معیشت و نگرش 
کارکنان و جوامع پیرامونی و موضوع شکل گیری شرکت شهرهای نفتی و پیامدهای آن بر الگوهای توسعه مناطق نفت خیز از 
جمله مواردی بود که اسناد، تصاویر و اطالعات مرتبط با آنها به معاون امور مسوولیت های اجتماعی وزارت نفت و هیات همراه 

معرفي شد. 

پیرو انتشار فراخوان مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت، برای جمع آوری اسناد و اشیای 
تاریخی نفتی شهروندان مسجدسلیمانی، بازماندگان شهید ارجمند، زنده یاد علی باباشاهوند 
چند سند متعلق به شهید را به طرح موزه نفت مسجدسلیمان اهدا کردند. شهید شاهوند، پنج 
سال پس از فوران نفت از چاه شماره یك مسجدسلیمان، یعنی در سال ۱292 خورشیدی در 
روستای علی آباد )تل بزان( از توابع مسجدسلیمان چشم به جهان گشود. وی در سال ۱3۱0 
جزو نخستین گروه های جوانان ایرانی بود که به خدمت سربازی اعزام شد و بعد از دوره 
سربازی به مدت 30 سال در کارخانه GPبی بی یان مسجدسلیمان مشغول به کار شد. 
سرانجام در مهرماه سال ۱3۶2و در جریان حمالت موشکی دشمن بعثی به شهرستان 
مسجدسلیمان، به درجه رفیع شهادت نائل آمد. این مدارک تاریخی ارزشمند در 
گنجینه اسناد طرح موزه نفت مسجدسلیمان ثبت و با تکمیل و افتتاح موزه در معرض 

دید بازدیدکنندگان قرار خواهند گرفت.

اهدای مدارک شهید شاهوند به موزه صنعت نفت مسجدسلیمان 

عکس نوشت

کوتاه از موزه ها

اجرایی خالقانه در طرح موزه نفت 
مسجدسلیمان

طرح چوقا نفت موزه در موزه نفت مسجدسلیمان یك طرح 
خالقانه است که به بازآفریني سازه فلزي مستعمل بخشي از 
یك تفکیك گر سرچاهي از رده خارج پرداخته است. رنگ 
آمیزي و طراحي نمادین »چوقا«ي بختیاري بر سازه 
مخروطي شکل عالوه بر تبلور یك نماد ایرانی، واجد یك 
ارتباط مفهومي با موضوع طرح موزه نفت مسجدسلیمان 
است. این خالقیت توسط اعضاي تیم اجرایي طرح موزه 
نفت مسجدسلیمان شامل شاپور مومن نژاد، علي 
کاظمي، آرش کاشاني، امیرمحمد عالسوند و علي 
یوسفي انجام گرفته است. مدت زمان طراحي و 
اجراي این طرح، سه هفته و محل استقرار 
)موقت( آن راه پله ورودي ساختمان موزه نفت 
مسجدسلیمان واقع در سایت میراث صنعتي 
پاالیشگاه و گوگردسازي سابق بي بي یان 

است.
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کتاب ها 

نگاهی به چند مستند دیدنی و 
کتاب هایی که جذاب و خواندنی اند

خواندنی ها و 
دیدنی هایی از تاریخ 
علم تا اولین فرزند
علی بهرامی  -  شاید عادت کرده ایم که فیلم های بلند داستانی یا به اصطالح فیلم های 
سینمایی ببینیم. اگر دچار این عادت ذهنی و سلیقه ای شده ایم، تا حد بسیار زیادی خودمان را از 
یکی از مهمترین و جذاب ترین قالب های سینمایی، یعنی فیلم مستند، محروم کرده ایم. ما تالش 
کردیم در چند شماره گذشته هفته نامه مشعل، چشم و ذهن شما را با دیدن مستندهای بسیار 
جذاب ایرانی و خارجی آشنا کنیم. این بار هم کوشیده ایم تا برخی دیگر از مستندهای 
جذاب را به شما معرفی کنیم، البته در کنار این مستندها از دو کتاب جذاب و 
خواندنی هم برایتان نوشته ایم. پس نگذارید وقت تان به بطالت بگذرد، 
دست به کار شوید و به راحتی به صورت اینترنتی از محصوالت 

فرهنگی و هنری استفاده کنید. 

   ماجرای عجیب یك جشن تولد  
همزمان با نخستین سالگرد رجعت پیکر شهید مهدی ثامنی راد، مراسم 
رونمایی از کتاب »ماجرای عجیب یك جشن تولد« چندی پیش در ورامین 
برگزار شد. حسن صنمی پدر همسر شهید مهدی ثامنی راد و از کارکنان 
حراست خطوط و لوله و مخابرات منطقه تهران درباره کتاب »ماجرای 
عجیب یك جشن تولد« می گوید: پیکر این شهید عالیقدر سه سال پس 
از شهادت در هفتم تیر ماه سال گذشته به وطن بازگشت و حاال در اولین 
سالگرد بازگشت پیکرش زندگی نامه مستند او در قالب کتابی تحت عنوان 
»ماجرای عجیب یك جشن تولد« رونمائی شد. دخترم به عنوان همسر 

شهید در این مراسم بعد از تقدیر و تشکر از نویسنده این کتاب یعنی جواد کالته عربی، درباره 
حال و هوایش بعد از خواندن کتاب این گونه می کند: »برگ برگ این کتاب لحظات زندگی مردی 
است که با عشق زندگی کرد و مهربانانه به دنیا نگریست و عاشقانه راهی را در پیش گرفت که 
ختم به معشوق واقعی شد«. صنمی درباره معرفی کتاب» ماجرای عجیب یك جشن تولد« 
می گوید: این کتاب دارای ۱۷ فصل است که در آن به دوران کودکی، فعالیت های شهید در مسجد 
و پایگاه بسیج، خواستگاری و ازدواج وی پرداخته است که از جذابیت های خاصی برخوردار 
است. وقتی سردار شهید حسین اسداللهی به عنوان فرمانده لشکر عملیاتی 2۷، با ریزبینی و 
دقت و سختگیر های فراوانش شهید مهدی ثامنی راد را به عنوان فرمانده یك محور پدافندی 
انتخاب می کند، می توان دریافت که این شهید بزرگوار تا چه حد شخصیتی مهم نظامی و 
اجتماعی دارد، سخت کوش است در عین حال، پتانسیل های او در عرصه رزم آنقدر زیاد است 
که اعتماد یك فرمانده لشکر را آنچنان به خودش جلب کرده است. شهید ثامنی فارغ از اینکه 
داماد بنده بود، شخصیتی ساخته و پرداخته داشت. در ارتباطات اجتماعی بسیار موفق و در 
عین حال اخالق او همه اطرافیانش را شیفته خود کرده و ادب و سخت کوشی او در فعالیت های 
اجتماعی قابل توجه و تحسین بود. گفتنی است، شهید مهدی ثامنی راد متولد 22 بهمن ماه 
۱3۶۱ و اهل شهر ورامین بود که از شهیدان مدافع حرم سپاه تهران، لشکر 2۷ بعثت به شمار 
می رود. او 22 بهمن ماه ۱39۴ در مبارزه با تروریست های تکفیری در جنوب حلب )سوریه( 
به درجه رفیع شهادت نایل شد و ماجرای عجیب یك جشن تولد رخ می دهد و تاریخ زمینی 
شدن و آسمانی شدن مهدی در یك روز رقم می خوَرد و در شب تولد خود در منطقه تل هور 
سوریه به شهادت رسید، اما پیکرش در منطقه ماند و سال گذشته به وطن بازگشت. در زمان 

شهادت این شهید سرافراز فرزندش ) فاطمه سلما ( تنها 9 ماه داشت است. 
 

تاریخ مختصر علم  
هنوز موضوع انشاء با عنوان»علم بهتر است یا ثروت« را فراموش 
نکرده ایم. انصافا اکثریت قریب به اتفاق مان هم نوشته بودیم 
»علم« و توضیحات و دالیل خودمان را در دنیای کودکانه مان 
آورده بودیم. حاال بد نیست سری هم به تاریخ علم بزنیم. 
آزمایش ها و محاسبه ها و پیش بینی های علمی از کجا آمدند؟ 
چگونه پیشرفت کردند؟ و چه کسانی سرامدان علوم محسوب 
می شوند؟ این ها و بسیاری سوال های دیگر که می توانند دنیایی 

از مطالعه و تحقیق و کسب اطالعات را پیش روی ما بگذارند را در کتاب» تاریخ مختصر 
علم« نوشته ویلیام باینر که توسط ماندانا فرهادیان ترجمه شده است، به دست آورید. 
پشت جلد این کتاب آمده است:»علم حیرت  انگیز است. از پهنای بی  کران فضا برایمان 
می  گوید و از ریزترین موجود زنده؛ از اندام انسان و از تاریخ سیاره  مان. دانشمندان و 
دانش  ورزان، از سِر شگفتی و حیرت، شروع کردند به بررسی و آزمایش و محاسبه و گاه 
به چنان کشف های تکان  دهنده و بهت  آوری رسیدند که آدمیان، پس از آن ها، با دنیا 
به طرز کامالً جدیدی مواجه شدند. کتابی که در دست دارید داستانی است پرماجرا در 
خالل زمان و مکان از روزگاران کهن تا به امروز؛ تا تازه ترین دستاوردهایی که انسان 
معاصر هنوز با آ نها درگیر است و در این روایت از زندگِی دانشمندانی می گوید که بعضی 
نام  آشنا و برخی ناشناس  اند. تاریخ مختصر علم شرحی است به زبانی ساده و شیرین 

از روند رشد علم درگذر قرن  ها«.

www.mashal.ir
فرهنگ و هنر نشریه کارکنان صنعت نفت ایران
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 مانکن های قلعه حسن خان

در مسیر سرمایه ساالری، انسان ها به جایی می رسند که تنهایی و کاالیی شدن، بیشترین چیزی است که از وجود آنها باقی خواهد ماند. تنهایی انسان غرق شده 
در مناسبات اقتصادی، درون مایه مستندی است به نام »مانکن های قلعه حسن خان«. این مستند کوشیده است تا با درون مایه های اجتماعی و فلسفی زندگی 

اجتماعی امروز بپردازد و با شبیه سازی سرنوشت چند مانکن پالستیکی، وضعیت خطیر انسان ها را گوشزد کند و درباره آن هشدار دهد. داستان این مستند از جا 
به جایی چند مانکن پالستیکی آغاز می شود که مسائل و مشکالتی درباره آنها وجود دارد و ... اگر می خواهید اندکی از این وضعیت خطیر انسانی را دریابید و درک 

کنید حتما این مستند را ببینید. مستند »مانکن های قلعه حسن خان« را سام کالنتری در سال ۱39۵ کارگردانی کرده است. 

 اولین فرزند

پدر و مادرهایی که در انتظار تولد نخستین فرزندشان هستند عالوه بر کسب تجربه و اطالعات مهم و حیاتی از مادران و احیانا مادربزرگ هایشان، سری هم به 
کتاب هایی طبی و تربیتی می زنند. همه اینها خوب است و بسیار آموزنده و کاربردی. اما امروز می خواهیم شما را یك مستند بسیار جالب و جذاب آشنا کنیم. 
مستند »اولین فرزند«، مستندی است که می کوشد در قالب تصویر، خیلی شفاف و واضح و البته بسیار کاربردی و ملموس، میدان آموزشی باشد برای خانواده هایی 

که قصد دارند نخستین فرزندآوری را داشته باشند و یا در انتظار تولد نخستین فرزندشان هستند. این مستند آموزشی – خانوادگی را به هیچ وجه از دست ندهید 
و مطمئن باشید دیدن آن در روزهایی نه چندان دور به دردتان خواهد خورد. مستند »اولین فرزند« سال ۱382 ساخته شده است.

 پیدای ناپیدا
ایرانی باشی و صدایش را نشنیده باشی؟ تقریبا محال است. صدایی پرحجم و پرطنین که هم رنگ و بویی حماسی دارد و هم در ابعاد معنوی، جلوه گری می کند. شهرام ناظری، 

استاد موسیقی و آواز ایرانی در چهار دهه گذشته بهترین آثار را در زمینه هنر موسیقی ایرانی در ایران و جهان عرضه کرده است. ناظری آثار ماندگار بسیار زیادی دارد که برخی 
از آنها عبارتند از: گل صد برگ، آتش در نیستان، یادگار دوست، ساز نو آواز نو، آواز اساطیر، حیرانی، مهتاب رو، بی قرار، صدای سخن عشق، سفر به دیگر سو و ... اشاره کرد. اگر 
تمایل دارید با این خواننده، نوع زندگی و سبك آواز اش آشنا شوید حتما مستند دلچسب »پیدای ناپیدا« را ببینید. عوامل این مستند درباره آن نوشته اند:»این مستند به زندگی 

و آثار »شهرام ناظری« استاد آواز موسیقی اصیل ایرانی پرداخته و جنبه های ملی، حماسی و عرفانی آثار وی از چهار دهه گذشته تا امروز که روایتگر تاریخ موسیقی ایران بوده 
است را به تصویر می کشد«. مستند »پیدای ناپیدا« را محمد احسانی در سال ۱389 کارگردانی کرده است. 

 خاطرات خانه متروک
اگر چه می دانیم که در قرن بیستم دو جنگ جهانی اول و دوم رخ داد که اولی ۱9۱۴ آغاز شد و ۱9۱8 به پایان رسید و دومی ۱939 آغاز شد و ۱9۴۵ به پایان رسید اما 

درباره جنگ اول و تاثیر آن بر ایران احتماال خیلی کمتر شنیده باشیم در حالی که تاثیرات جنگ اول جهانی بر ایران و منطقه خاورمیانه اگر بیشتر از جنگ جهانی دوم 
نباشد، کمتر نیست. اگر تصمیم داریم تاریخ معاصرمان را به درستی بشناسیم و بدانیم چه شد و چه بر وطن ما در این جنگ گذشت، به شما پیشنهاد می کنیم حتما 
مستند »خاطرات خانه متروک« را ببینید. مستندی دقیق و علمی که تالش دارد تکیه های یك روایت کالن را در کنار هم بگذارد و اندک اندک تصویر کلی از تاثیر 

جنگ جهانی اول بر کشورمان را به نمایش بگذارد. از نقاط قوت این مستند می توان به ارائه اسناد دست اول و مصاحبه با شاهدان عینی اشاره کرد. مستند »خاطرات 
خانه متروک« در سال ۱39۴ ساخته شده است. 

گرگ سفید
حتما در فیلم های سینمایی، سگ های گرگی شکل و سفید رنگی را دیده ایم که در هوایی سرد و برفی در حال کشیدن سورتمه هستند. این سگ ها که به سگ های 

قطبی مشهورند، راز و رمزهای بسیاری دارند. نوع زندگی و زیستگاه آنان از حیث اطالعات و دانش زیست شناسی بسیار جذاب است. اما در کنار این سگ ها، گرگ هایی 
وجود دارند که بسیار خطرناک اند و در سرمای شدید سرزمین های قطبی، مانند اشباح زندگی می کنند. این گرگ ها بسیار مرموز اند و زندگی و زیست گاه شان از سگ های 

قطبی هم بسیار عجیب تر است. اگر دوست دارید این جذابیت را درک کنید و صد البته با بهترین کیفیت ممکن آن را ببینید، حتما سری به مستند »گرگ سفید« بزنید. 
گرگ هایی که بعضا در دره های قطب شمال جزیره السایر کانادا زندگی می کنند. مستند »گرگ سفید« به قدری جذاب و دیدنی است که مطمئن هستیم محال است بتوانید 

از دیدن آن دست بکشید. این مستند را جیم براندنبورگ در سال ۱98۶ میالدی ساخته است. 

دویست و هشتاد روز
به نظر می رسد در کنار مستند »اولین فرزند«، دیدن مستند»دویست و هشتاد روز« بتواند نقش تکمیل کننده ای در آموزش داشته باشد. مستندی بسیار آموزنده 

که دیدگاه ما را نسبت به وضع حمل تا حدود زیادی روشن تر و احتماال اصالح خواهد کرد. در این مستند مسائل طبی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زیادی درباره 
فرزندآوری در خانوادهای ایرانی مطرح شده است و البته تمرکز مستند بر روی خانم هاست. همه مطالعات نشان داده که آرامش و آموزش و آگاهی زنان جامع در رفع 

تنش و سالمت روانی خانواده ها و جامعه بسیار مهم است. اگر زنان در جامعه ای آگاه باشند و آموزش مناسبی دریافت کنند، بسیاری از آسیب های اجتماعی رخ نخواهد 
داد و کشور از نظر اجتماعی و فرهنگی تا حدود زیاد بیمه خواهد بود. عوامل این مستند درباره آن نوشته اند: »مستند »دویست و هشتاد روز« وضعیت نوع وضع حمل 
و زایمان در خانواده ها را بررسی می کند و درباره معضل بزرگ انتخاب نوع زایمان در جامعه ایرانی است. این مستند تالش کرده تا فهم عمومی نسبت به این مسئله 
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وقتی صحبت از باکتری به میان می آید تصور بیشتر ما این است که میکروب هایی مثل باکتری ها برای 
بدن مضر هستند، در حالی که همیشه اینطور نیست. در واقع باکتری هایی وجود دارند که نه تنها برای 
بدن مضر نیستند، بلکه وجود آنها در بدن برای تقویت سیستم ایمنی و عملکرد بهتر مغز ضروری است. 
بسیاری از باکتری های درون بدن انسان به اندازه ای مهم هستند که نبودشان می تواند باعث بیماری شود. 
برای درک بهتر این موضوع بهتر است این مطلب را تا پایان بخوانید تا هم به جواب سواالتی که برایتان در 

این خصوص پیش آمده برسید و هم با باکتری های مفید بدن آشنا شوید.

 
 

 

 

 

 

باكتری هایی كه به 
هضم غذا كمک می كنند

درون روده  تمام انسان ها باید ترکیب متنوعی از باکتری ها 
وجود داشته باشد. شاید به همین دلیل است که مواد غذایی 

پروبیوتیك مثل ماست چکیده این روزها طرفداران زیادی پیدا 
کرده است، مواد غذایی که می توانند باکتری های مفید روده را 
افزایش دهند. وجود این باکتری ها در روده نه تنها به هضم 
بهتر غذا کمك می کند، بلکه سالمت قلب را به دنبال 
داد. تحقیقات نشان داده که بیشتر بیماران مبتال به 

نارسایی قلبی از داشتن باکتری های مفید بدن محروم 
بودند که البته این افراد با مصرف پروبیوتیك ها 

می توانند مشکل خود را برطرف کنند.

باكتری هایی كه 
تقویت كننده سیستم 

ایمنی بدن هستند
نوعی باکتری به نام الکتوباسیلوس روتری وجود دارد 
که در شیر مادر یافت می شود. این باکتری ضدگاز 
است، خاصیت ضدالتهابی دارد و جلوی بروز 
انواع درد را می گیرد، عالوه بر این به تقویت 

سیستم ایمنی بدن هم کمك می کند.

باكتری هایی كه با 
عفونت های باكتریایی مقابله 

می كنند
 سودوموناس آئروژینوزا یك نوع باکتری  است که هم می تواند 

خوب باشد، هم بد. این باکتری اگر وارد سیستم خون شود، 
باعث بیماری می شود و عفونت در استخوان ها، مفاصل و 
سیستم های روده ای، معده ای و تنفسی بدن را به دنبال 
خواهد داشت. با این حال می تواند مواد ضدمیکروبی  مثل 
سودومونیك اسید تولید کند، موادی که با عفونت های 

باکتریایی مقابله می کنند و جلوی رشد انواع 
قارچ ها در بدن را می گیرد. 

باكتری هایی كه 
باعث هضم سبزیجات می 

شوند
باکتری به نام باکترویدس تتایتامایکرون در مجرای 
روده ای و معده ای وجود دارد که وظیفه اش کمك 
به تجزیه  مولکول های مواد غذایی گیاهی است. 
این باکتری نقشی مهمی در هضم سبزیجاتی 

دارد که در رژیم غذایی از آنها استفاده 
می کنیم. 

باكتری هایی كه 
از حلق محافظت می كنند

استرپتوکوک ویریدانس نوعی باکتری است 
که درون حلق انسان زندگی می کند. این 
باکتری بی ضرر به راحتی می تواند به اندازه 
ای رشد کند که فرصت و فضای تکثیر 

باکتری های مضر را بگیرد.

باكتری هایی كه 
روده ها را تسکین 

می دهند
باکتری بیفیدوباکتریوم انیمالیس موجود در روده، 
نقش بسزایی در بهبود گوارش دارد، به طوری که 
افرادی که با سندرم روده  تحریك پذیر یا 

یبوست مزمن مواجهند، بیشتر مواقع 
مکمل های دارویی حاوی این باکتری 

را مصرف می کنند.

 باكتری هایی كه 
باعث بهبود زخم  می شوند

میکروفلور ها، خزه های میکروسکوپی و قارچ ها، 
باکتری هایی هستند که محل زندگی شان روی پوست 

صورت است. این باکتری ها به جلوگیری از التهاب پوست بعد 
از صدمه دیدن آن کمك می کنند، همچنین باعث بهبود زخم 
های ایجاد شده می شوند. عالوه بر این، روی سطح پوست 
باکتری هایی به نام استافیلوکوک اپیدرمیدیس وجود دارد 
که یکی از باکتری های مفید محسوب می شود. این 

باکتری می تواند از سطح پوست در برابر میکروب های 
محیط اطراف محافظت کند و جلوی عفونت 

های باکتریایی را بگیرد. 

باكتری هایی كه 
ویتامین می سازند

ای. کوالی نوعی باکتری است که در بیشتر مواقع آن 
را عنوان عامل اسهال و مسمومیت می شناسیم. با این 

حال برخی از گونه های آن خاصیت درمانی دارند و جزو 
باکتری های مفید دستگاه گوارش هستند. این باکتری 
ها می توانند به کنترل و دور نگه داشتن باکتری های 
خطرناک از بدن کمك کنند. همچنین این باکتری ها 

این توانایی را دارند که ویتامین های کا و ب 
کمپلکس تولید کنند. 

 

 

باكتری هایی كه 
وظیفه حفاظت از بینایی را 

به عهده دارند
اشك  نقش بسیار مهمی در حفظ سالمت چشم ها 
دارد. اشك چشم  دارای مواد ضدمیکروبی است که 
کمك می کند سطح چشم ها از میکروب ها حفظ 
شود. جالب است بدانید که در اشك چشم ها 

فقط یك نوع میکروب ساکن وجود دارد 
که وظیفه حفاظت از بینایی را 

برعهده دارد.

 



v

مشهورترین 
آب انبارهای ایران

 گنج البحر 
بزرگترین آب انبار ایران است که در شهرستان گراش استان فارس جا خوش کرده و در فهرست 
آثار ملی ایران نیز به ثبت رسیده است. با وجود اینکه همچنان قابل استفاده است، اما به خاطر وجود 
زباله، آب موجود در آن قابل استفاده نیست. با این حال مانند گذشته دست از ذخیره آب برنداشته 

و همچنان پرآب است.

 سردار بزرگ 
از آنها معماری  قزوین، آب انبارهای زیادی دارد که برخی 
منحصربه فردی دارند. آب انبار تك گنبدی سردار بزرگ را که 
قدمتی 200 ساله دارد، دو تن از امرای قاجار بنا نهادند. بنایی که 
در تك تك  خشت های آن می توان شکوه معماری و دقت و ظرافت 
را دید. سازه ای استوار و محکم که با وجود زلزله های متعدد، 
همچنان پابرجاست. از ویژگی های جالب توجه این آب انبار 
می توان به عدم آبگیری آن اشاره کرد، به طوری که در عمق ۱2 
متری زمین، موزه ای خودنمایی می کند که به لطف دسترسی پلکانی 
پاشیر برخالف آب انبارهای جنوب کشور، به راحتی قابل بازدید است. 

آب  انبار علی مردان خان 
 

ز  ا یکی  و  کرمان  دیدنی  جاذبه های  از  یکی 
هنرمندانه ترین آب انبارهای ایران است، اما آنچه در 
اولین نگاه نظر هر بازدیدکننده ای را به خود جلب 
می کند، مقرنس کاری است که در ورودی آن دیده 
می شود. هنری که با استفاده از اشکال هندسی و حجم 
دادن به آن توانسته اثری غیرقابل وصف را به تصویر بکشد. 
استفاده از چنین حجم های زیبایی در بنایی که وظیفه ذخیره 
آب را بر عهده دارد، مطمئنا اثر هنری خالصی است که نمی توان 

آن را نادیده گرفت.
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شبنم اعماری-   سرزمین پنهاورمان ایران با وجود اینکه کشوری چهار فصل است، 
اما به عنوان منطقه ای گرم و خشك شناخته می شود، به طوری که بیشتر شهرهای 
جنوبی و مرکزی  اش به دلیل اقلیم گرم و خشك خود از قرن های پیش با مشکل کم آبی 
مواجه بودند. از این رو، گذشتگان برای تامین آب آشامیدنی خود، دست به کار شدند 
و بنایی کاربردی و مهندسی شده را برای ذخیره آب تمیز و شیرین طراحی کردند. 
بنایی که در آن آب هنگام بارندگی، ذوب یخ ها در زمستان و... ذخیره می شد تا مردم 
آن روزگار بتوانند برای مصارف روزانه و البته ماه  های کم بارش از این آب های ذخیره 
شده استفاده کنند. آب انبارها، یکی از عناصر شاخص سکونتگاه های کویری بودند 
که امروز برخی از آنها در مناطق یزد، کاشان و جنوب استان فارس همچنان پابرجا 
هستند و هنوز هم مورد استفاده قرار می گیرند. البته با پیشرفت بشر و استفاده از 
سیستم لوله کشی آب و دسترسی عموم به آب آشامیدنی، آب انبارها رفته رفته رونق 
خود را از دست دادند، اما به جاذبه ای دیدنی تبدیل شده اند که دیدن آنها را نباید از 

دست داد.

جاذبه اي عجیب با فضایی رمزآلود
روستایي در بخش مرکزي شهرستان بندرلنگه 
قرار گرفته که یکي از نقاط بیاباني دیدني ایران را 
بیابانی  منطقه  است.  داده  جای  دل خود  در 
سایه خوش که در روستایی به همین نام واقع شده 
کمي عجیب و غریب، اما زیبا و شگفت انگیز است. 
در این منطقه کلوت هایي مي بینید که بسیار 
حیرت آورند. کلوت اما پدیده ای منحصر به فرد 
است که بر اثر عوارض طبیعی در کویر شکل 
مي گیرد. این پدیده به مرور زمان مجسمه ها و 
ستون هایي را در سراسر کویر ایجاد مي کند که 
مي تواند فضایي رمزآلود را به وجود آورد. بیابان 
سایه خوش هم دقیقا چنین فضایي دارد و مرکز 
از اجتماع کلوت های الیه الیه و بسیار  مهمی 
زیباست. با حضور در این منطقه در نگاه اول 
باورتان نمي شود که کشورمان چنین جاذبه اي 
داشته باشد، بیاباني دیدني که به دلیل مجاورت با 
خلیج فارس از سواحل بسیار زیبایی هم برخوردار 
است. منطقه سایه خوش به خاطر نخلستان  های 
فراوانش، حس خاصي را به گردشگران منتقل 
می کند، به طوري که گویي پا به سرزمیني فضایي 
گذاشته اند. از ویژگي هاي روستاي سایه خوش هم 
اشاره کرد.  بسیار طوالني آن  به قدمت  باید 
این روستا  زیادي در  باستانی  آثار  همچنین 
خودنمایي مي کند که از جمله آنها مي  توان به 
بندحسن و کاروانسرای صفوی اشاره کرد. حاال 
اگر به دنبال مناطق دیدني، شگفت انگیز و 
ناشناخته هستید، منطقه بیاباني سایه خوش 
را فراموش نکنید، جایي که مي توانید 
متفاوت ترین سفر عمرتان را در آن 

تجربه کنید.

معروف ترین بازارهای 
ایران

بازار در تاریخ ایران و در گذشته، یکی از مهم ترین مراکز 
اجتماعی و سیاسی محسوب می شد، چراکه بستر بسیاری از 
ارتباطات اجتماعی بود و مردم در کنار داد و ستد و خرید کاال، 
از آن به عنوان محلی برای شنیدن اخبار، اتفاقات و ارتباطات 
اجتماعی استفاده می کردند. از این رو، بازار در گذشته برای 
برای  بهانه ای  که  مساله ای  داشت.  زیادی  ارزش  مردم 
شکل گیری بازارهای سنتی زیادی در ایران شد. مکان هایی 
که برخی از آنها امروز در بین جاذبه های مهم گردشگری ایران 

قرار گرفته اند.

معروف ترین بازار سنتی ایران و بزرگ ترین بازار سرپوشیده 
سنتی جهان است. بازار تبریز با یك کیلومترمربع مساحت؛ ۱۱ 

داالن، 20 راسته، 2۵ تیمچه، 3۵ سرا و ۶۵00 مغازه دارد. بازار 
طالفروشان، معروف ترین راسته این بازار است، جایی که قدمت 
بنای فعلی اش به اوایل دوره قاجار می رسد. بازار تبریز در فهرست 

میراث جهانی یونسکو نیز به ثبت رسیده  است.

معروف ترین بازار سنتی اصفهان، قیصریه است. این بازار 
زیبا با آن معماری بی نظیر، در میدان نقش جهان واقع شده و 

سردرد ورودی اش، بقایای کاشیکاری زیبایی از نماد برج قوس 
دیده می شود. وجود تیمچه ها و حجره های قدیمی، زیبایی های بازار 
قیصریه را دوچندان کرده است. جالب اینکه می توان در امتداد این 
بازار، مساجد و بناهای زیبایی را مشاهده کرد، جاذبه هایی که یادگار 

دوران گذشته اند.

از زیباترین بازارهای سنتی ایران است که معماری چشم نواز 
آن در کنار کارونسرا و بناهای زیبایی که در امتداد این بازار قرار 

گرفته اند، آن را از دیگر بازارهای سنتی ایران متمایز کرده است. از 
ویژگی مهم این بازار، قرار گرفتن آن در منطقه ای تاریخی و 
پررفت وآمد است. در اطراف بازار سنتی کاشان هم بناهای معروفی 
خودنمایی می کنند که از جمله آنها می توان از خانه بروجردی ها نام 

برد. معروف ترین راسته بازار کاشان هم بازار مسگرهاست.

معماری منحصر به فرد شهر یزد را نمی توان نادیده گرفت. 
شهری که در هر نقطه از آن می توان بازارهای سنتی، بادگیر و آثار 

تاریخی اش را دید. معروف ترین و طویل ترین بازار تاریخی یزد، بازار 
خان است. عالوه بر این بازار که زیبایی خاص خودش را دارد؛ بازار 
پنجه علی، قیصریه، زرگری، عالقبندی، مالاسماعیل، چیت سازها، 
دروازه مهریز، صدری، افشار و مسگری هم از دیگر بازارهای این شهر 

کویری هستند که نباید دیدن آنها را هم از دست داد.

 بازار سنتی یزد بازار سنتی كاشان بازار سنتی اصفهان بازار سنتی تبریز

 منطقه بیابانی سایه خوش

 بناهای کاربردی به جا مانده از گذشته

گذری در دل تاریخ و تجارت
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مواد الزم  

کشک: یک شيشه کوچک 
پياز: یک عدد متوسط 

سير: یک حبه 
آب: 2 کاسه 

نعنا خشک: یک قاشق غذاخوری پر 
گردو خرد شده: 2 قاشق غذاخوری 

آرد: 2 قاشق غذاخوری 
نمک و زردچوبه: به مقدار الزم 

 
طرز تهیه

ابتدا پياز را در روغن تفت می دهيم تا سبک 
شود. وقتی پياز طالیی شد، زردچوبه و سير را اضافه 
می کنيم و دوباره کمی تفت می دهيم. سپس گردو را 

اضافه کرده و در آخر نعنا را می افزایيم. کشکی را که از قبل 
با دو کاسه آب و آرد مخلوط کرده ایم به پيازداغ و نعنا اضافه 
می کنيم و کمی نمک می زنيم. 30 دقيقه زمان نياز داریم تا 
غذایمان کامال جا بيفتد و آماده شود. کله جوش را می توان 

با ریحون تازه و پياز ميل کرد. 
نکته: به غذا زیاد نمک نزنيد، چون کشک به اندازه 

کافی نمک دارد.

 
     آتينا عالی 

یکی از غذاهای سنتی و پرطرفدار ایرانی 
کله جوش یا کال  جوش )به زبان محلی( است. روش 

طبخ این غذا در مناطق مختلف با هم تفاوت هایی دارد که 
البته پایه و اساس همه آنها یکی است. کله جوش تبریزی و 

اصفهانی شناخته  شده ترین نوع این غذای خوشمزه هستند. مواد 
اصلی تشکيل دهنده این غذای لذیذ، کشک، گردو و نعناست که 
آن را با انواع نان به صورت تيليت ميل می کنند. ماده اصلی کله جوش 
کشک است، اما در برخی نقاط آن را با ماست محلی ترش نيز تهيه 
می کنند. کله جوش یا کال جوش بسيار مقوی است و طبع گرم و 

خشکی دارد. این غذا به دليل داشتن کشک، سرشار از 
کلسيم است. در ادامه آموزش این غذای خوشمزه و 

بسيار مقوی را برای شما خوانندگان هميشه همراه 
آورده ایم.

 فاطمه عباسی

شکر: 3 کيلو 
سرکه سيب: نصف ليوان 

وانيل: 3 قاشق چایخوری 
گالب: 2 ليوان 
آب: 6 ليوان 

طرز تهیه
آب و شکر را روی گاز می گذاریم تا قوام بيایند. 

سپس سرکه سيب را به آن اضافه می  کنيم و اجازه 
می دهيم تا چند قل با شکر بزند. زیر گاز را خاموش 

کرده و صبر می کنيم تا شربت از حرارت بيفتد. حاال 
دو ليوان گالب و وانيل را اضافه کرده و شربت را خوب 

هم می زنيم. یک شيشه مربا برمی داریم و شربت  را 
داخل آن می ریزیم. حاال هر زمان که بخواهيم می توانيم 

به راحتی شربت درست کنيم. از  تخم شربتی، خاکشير یا 
مقداری زعفران دم کرده می توان در این شربت استفاده 

کرد.

     مهسا محمودی

خرما: 200 گرم
نان لواش یا یوفکا: 2 تا 3 عدد
کره یا روغن: به ميزان الزم

گردو: 100 گرم
پودر پسته و پودر نارگيل: به ميزان الزم

طرز تهیه

اول باید هسته هاي خرما را خارج کنيم. وقتی این کار 
انجام شد، داخل آنها را با هر مغزی که دوست داریم، پر 

می کنيم که من با مغز گردو و کمي پودر نارگيل این 
کار را انجام دادم. هر یک خرما را به شکل اسپرینگ 

داخل نان لواش یا یوفکا
رول کرده و در کره یا روغن مایع خوب سرخ 

می کنيم. وقتی همه اسپرینگ رول ها سرخ 
شدند، کمي صبر می کنيم تا خنک شوند. بعد 

از اینکه خنک شدن، آنها از وسط نصف 
می کنيم. اگر از خمير یوفکا استفاده کرده 

باشيد، می توانيد روی آنها را با کمي پودر 
پسته تزیين کنيد.

غذایی سنتی و پرطرفدار
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قرارداد سرمربی تيم فوتسال ملی حفاری اهواز برای 
یک سال دیگر تمدید شد.

 کياوش عالسوند، سرمربی تيم فوتسال ملی حفاری 
اهواز پس از جلسه ای با مدیرعامل این باشگاه به 
توافق رسيد و قراردادش را برای یک سال دیگر 
تمدید کرد، تا بازهم در فصل جدید ليگ برتر فوتسال 
ایران نيز روی نيمکت تيم ملی حفاری اهواز بنشيند.
کياوش عالسوند که فصل گذشته از نيمه های راه 

هدایت تيم فوتسال ملی حفاری اهواز را به عهده 
گرفته بود در پایان فصل موفق شد با کسب 31 امتياز 

با این تيم در رتبه هشتم قرار بگيرد.
براساس اعالم روابط عمومی باشگاه ملی حفاری اهواز 
فصل جدید ليگ برتر فوتسال از مهرماه 99 آغاز 
خواهد شد و این تيم برای حضوری بهتر تمرینات 

خودرا شروع کرده است.

تالش   می کنیم
 نتیجه    خوبی   بگیریم

پس از پایان رقابت های ليگ برتر بدون تردید تب بازار نقل و 
انتقاالت باال می رود و تيم های برای تقویت بنيه فنی خود دست به 
کار خواهند شد؛ براساس زمانبندی سازمان ليگ از 6 شهریور فصل 
نقل و انتقاالت تابستانه آغاز شده تا تيم ها بتوانند براساس نيازهای 
خود به بازار ورود کرده و خریدهای خود را انجام دهند. اما در این 
ميان بازیکنانی هستند که با پایان یافتن رقابت های ليگ برتر با 
پيشنهادات خارجی مواجه شده اند؛ یکی از آن ها جعفر سلمانی 
وینگر سرعتی تيم فوتبال صنعت نفت آبادان است که در آستانه 
انتقال به فوتبال پرتغال قرار دارد. سلمانی در ليگ نوزدهم 
نمایش های درخشانی را در لباس صنعت نفت آبادان داشت و یکی 
از بهترین بازیکن این تيم نفتی بود؛ به همين جهت او با پيشنهاد 
باشگاه پورتيموننز پرتغال که هدایت آن برعهده پائولو سرجيو 
سرمربی سابق صنعت نفت آبادان بود، مواجه شده است. 
پورتيموننز در فصل 2019-2020 ليگ برتر پرتغال توانست در 
جنگ بقا همچنان سهميه خود را حفظ کند.پيشنهاد باشگاه 
پورتيموننز برای جذب سلمانی بسيار جدی است و به نظر می رسد 
طی روزهای آینده این هافبک شادگانی تيم صنعت نفت آبادان در 

پرتغال  راهی کشور  نوزدهم  ليگ 
خواهد شد تا در فصل جدید ليگ این کشور 
بتواند در لباس پورتيموننز در ميدان حاضر 

شود.
علی عيسی زاده، مدیر عامل تيم فوتبال 
صنعت نفت آبادان با تایيد این خبر گفت: 
سلمانی از بازیکنان آینده دلر فوتبال ایران 

درخشانی به شمار می رود که در 2 فصل اخير عملکرد 
در ترکيب تيم صنعت نفت آبادان داشت. سلمانی محصول 
اکادمی باشگاه صنعت نفت آبادان است که درخشش این 

بازیکن مورد توجه باشگاه های خارجی نيز قرار گرفته 
است. تيم پورتيموننز پرتغال از جمله باشگاه هایی است 
که خواهان جذب سلمانی برای فصل آینده ليگ برتر این 
کشور است و مذاکراتی نيز با سلمانی داشته است.البته 
چند تيم بزرگ ليگ برتر ایران نيز خواهان جذب این 
بازیکن هستند. لذا باشگاه صنعت نفت پس از بررسی 

پيشنهادات تصميم گيری خواهد کرد.

وینگر صنعت نفت آبادان راهی پرتغال می شود

تمدید قرارداد سرمربی فوتسال حفاری اهواز

سرمربی تیم بسکتبال 
پاالیش نفت آبادان:

سرمربی تيم هندبال بانوان تاسيسات دریایی عقيده دارد 
امسال کار سختی در ليگ برتر هندبال دارند، اما برای 

کسب نتيجه سخت تالش می کنند.
مسابقات ليگ برتر هندبال بانوان امسال قرار است به 
صورت متمرکز و در 2 گروه برگزار شود. قرعه کشی این 
مسابقات انجام شده و ليگ هم در صورت اجازه ستاد ملی 

مبارزه با کرونا از 4 مهر آغاز خواهد شد.
مهسا معتمدی در گفت وگویی کوتاه با مشعل در این 
خصوص گفت: با توجه به بحران کرونا ممکن است برای 
خيلی از رشته ها این شرایط پيش بياید که ليگ شان مانند 
قبل برگزار نشود. با وضعيت موجود به خاطر بچه ها ما این 
شرایط را قبول کردیم. از نظر ایمنی برگزاری ليگ به 
صورت متمرکز خوب است اما برگزاری بازی ها به صورت 

رفت و برگشت جذابيت بيشتری دارد.
سرمربی تيم هندبال بانوان تاسيسات دریایی در ادامه 
گفت: مسابقات در ادامه به صورت ضربدری برگزار می شود 
و رفت و برگشتی نيست به همين دليل با یک لحظه لغزش 
و اشتباه ممکن است شما امتياز را از دست بدهيد و حذف 

شوید در صورتی که اگر ليگ رفت و برگشتی باشد، 
می توان باخت و اشتباهات را جبران کرد.

معتمدی درباره حریفان این تيم، در فصل جدید گفت: 
تيم های بهبهان و بافق تازه به ليگ آمده اند و شناختی از 
آنها ندارم اما تيم هایی که سال گذشته در ليگ بودند را 
تيم  وضعيت  درباره  همچنين  معتمدی  می شناسم. 
تاسيسات برای ليگ امسال عنوان کرد: 90 درصد تيم ما 
بسته شده است. چند بازیکن رفتند و چند بازیکن هم از 
ذوب آهن، کازرون و کرج گرفتيم. از هفته آینده تمرینات 

را استارت می زنيم.
سرمربی تاسيسات در پاسخ به این سوال که سطح ليگ 
را امسال چطور پيش بينی می کنيد، گفت: به نظرم امسال 
رقابت ها سنگين تر باشد. همه تيم ها مهره های خوبی 
گرفته اند. سپاهان بازیکنان ملی پوش زیادی دارد، کازرون 
و اشتادسازه هم تيم خوبی بسته اند اما ما امسال تيم 
جوانی داریم و بازیکنان مان از رده های جوانان و اميد 
هستند. کارمان در ليگ سخت است اما تالش می کنيم 

خوب نتيجه بگيریم.

صعود کوهنوردان خطوط لوله به »قله کول جنو«
جمعی از کوهنوردان منطقه مرکزی شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران با صعود به دومين قله فنی کشور، توانستند پرچم این 

شرکت را بر فراز این قله به اهتزاز در آورند .
 سعيد اسدالهی از کوهنوردان تيم کوهنوردی منطقه مرکزی شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با اشاره به اجرای موفق صعود این 
تيم کوهنوردی به قله 3 هزار و 813 متری »کول جنو«گفت: این تيم 
کوهنوردی متشکل از 4 کوهنورد، باراهنمایی محمد ماکيانی و به 

عنوان مسئول فنی، به قله 3 هزار و 813 متری کول جنو صعود 
کردند. احمد درامامی و حسين جودکی 2 عضور دیگر این گروه 

کوهنوردی در این صعود بودند.  
اسدالهی درخصوص موقعيت جغرافيایی قله کول جنو گفت: قله کوه 
کول جنو با ارتفاع 3 هزار و813 متری، دومين قله فنی کشور و از 
قله های معروف اشترانکوه بوده و مناظر بسياردلنشين اطراف قله و 
وجود سياه چادرهای عشایر در مسير، زیبایی های آن را دو چندان 

کرده است.
کوهنوردان خطوط لوله ساعت 17و 30 دقيقه از کوهپایه های روستای 
کمندان در شرایطی همراه با بارش باران و برخی اوقات تگرگ 
پناهگاه  به   21 اینکه ساعت  تا  کردند  را شروع  کوهپيمایی 
شهيدسليمانی رسيدند. سپس بعداز اتراق و سپری کردن شب، 
ساعت 6 و 20 دقيقه صبح روز بعد ادامه مسير را آغاز و در نهایت بعد 

از 4 ساعت کوهپيمایی به قله رسيدند.

هدف ما قهرمانی 
در فصل جدید است

سرمربی تيم بسکتبال پاالیش نفت آبادان 
عقيده دارد، بهتر است ليگ به صورت 
فشرده برگزار شود چون در این صورت 

آسيب دیدگی ها کاهش می یابد.
تيم بسکتبال پاالیش نفت آبادان فصل 

بسيار خوب  را  انتقالت  و  نقل 
شروع کرده است و قصد دارد 

که در ليگ حضوری بسيار 
قوی داشته باشد. 

با  تيم  وضعيت  درباره 
هماد سامری، سرمربی 
پاالیش  بسکتبال  تيم 
نفت آبادان گفت و گویی 

هم  با  که  داشتيم  کوتاه 
می خوانيم.

    شروع خوبی درنقل وانتقاالت داشتيد و به نوعی 
بسيار پر کار بودید. به دنبال تکرار قهرمانی هستيد؟

بله ابتدا با چند بازیکن تيم از جمله کاپيتان تيم قرارداد 
تمدید کردیم. سپس برای برطرف کردن نقاط ضعف تيم 
چند بازیکن هم جذب کردیم. البته در ادامه نيز باشگاه 
پيگير مسائل ليگ و جذب بازیکن جدید بازهم خواهد بود، 
اما فعال در حد مذاکره هستيم و صحبت هایی با یکسری 
بازیکنان داشته ایم که باید ببينيم توافقات انجام می گيرد 
یا نه. البته چند بازیکن هم از ما جدا شدند که طبيعی بود، 
جایگزین داشته باشيم. فعال شرایط ليگ بخاطر کرونا یک 
وضعيت خاص است که کار را برای باشگاه ها و بازیکنان در 

بستن قرارداد سخت کرده است.

    ليگ پسا کرونا در فصل بعد را چطور می بينيد 
آیا پيشنهاد خاصی برای برگزاری بازی ها دارید؟

 خب ما قرار نيست تنها در ليگ بازی کنيم. باید 
ببينيم خرد جمعی و پيشنهاد سایر تيم ها چيست، 
چون نمی دانيم اصال موج سوم کرونا در پيش است 
یا خير. با این  وجود مهم است که ليگ حتما باید 
برگزار شود. حتما باید این چرخه بچرخد چون 
خيلی از ورزشکاران هستند که اقتصاد خانواده آن ها 
براساس همين ورزش است. باشگاه ما هم از بقيه 
مستثنی نيست و بر اساس تصميم جمع پيش خواهد 
رفت. ولی به نظر من اگر تعداد بازی ها کم تر باشد بهتر 
خواهد بود تا اینکه مسابقات رفت و برگشت باشد. بهتر 
است ليگ به صورت فشرده و با مسافرت کم تر برگزار 
شود چون در این صورت امکان آسيب دیدگی کاهش 

پيدا می کند.

    گویا آئين نامه ای هم برای برگزاری بازی ها در 
دوران کرونا تدوین شده است؟

واقعيت این است که یک آیين نامه کلی در مورد کل 
بسکتبال اعم از بخش بانوان و مردان در اختيار باشگاه 
قرار گرفته است. به صورت اختصاصی در مورد بخش 
مردان صحبت نشده و تا زمانی که جلسه برگزار نشود 
و شرایط ویژه کرونایی مورد بحث قرار نگيرد، نظر دقيق 
نمی توان  مطرح کرد. فعال باید ببينيم تعداد تيم ها و 
شرایط برگزاری ليگ چگونه است تا باشگاه ها نظر 

دهند.

    ليگ برتر بسکتبال سر موعد شروع خواهد شد؟
همين یک مشکل است چون نمی دانيم دقيقا چه 
تاریخی مسابقات شروع می شود که بر اساس آن ما هم 
تمرینات را شروع کنيم. بدن سازی برای تيم و بازیکنان 
بسيار مهم است و برای همين باید تکليف تيم ها را 
روشن کنند تا بدانيم چه زمانی باید کار را شروع کنيم. 
البته باید این را هم اضافه کنم فدراسيون بسکتبال 
تاریخ برگزاری ليگ را 24 مهر اعالم  کرد، اما همانطور 
که گفتم فعال باشگاه ها درباره تاریخ برگزاری ليگ 
مطمئن نيستند. برای این موضوع می توانم به ليگ برتر 
بانوان اشاره کنم. برای ليگ بانوان هم ابتدا گفتند سوم 
 و چهارم مهر شروع می شود ولی نهایتا آبان ماه شد. 
اینکه ليگ 24 مهر برگزار شود ممکن هست تغيير کند 

و به همين کار برای باشگاه ها سخت است. 

    با تمام این اوصاف فکر می کنيد بازی ها رفت و 
برگشت باشد یا مثل بعضی رشته های سالنی مثل 

هندبال متمرکز برگزار شود؟
 به نظرم تاریخ برگزاری ليگ در کنار وضعيت 

کرونا، به نوع برگزاری مسابقات نيز بستگی دارد 
که متمرکز خواهد بود یا به صورت رفت و برگشت 

برگزار می شود. اگر قرار است مثل گذشته باشد باید 
زودتر شروع می شد تا به ماه رمضان نخوریم، اکنون باید 
دید نهایتا در فدراسيون چه تصميمی گرفته خواهد 

شد.

    ليگ سال گذشته نصفه کاره تمام شد و قهرمان واقعی 
مشخص نشد آیا پاالیش نفت آبادان که آخرین قهرمان 

ليگ است می تواند از قهرمانی اش دفاع کند؟
ببينيد ما در شرایط عادی نيستيم. باید مراقب این باشيم 
که بازیکنان کرونا نگيرند. اما تمام سعی من و بازیکنانم این 
است که بهترین بازی ها را انجام دهيم و بتوانيم قهرمان ليگ 
شویم. کار سختی داریم. اگر بازی ها متمرکز باشد کار سخت 
تر می شود و شما باید در یک بازی تکليف را روشن کنيد 
چون بازی برگشتی در کار نخواهد بود که جبران کنيد. به 
هرحال منتظر می مانيم تا ببينيم تکليف چيست. هدف ما 

قهرمانی در فصل جدید است.

    باشگاه خواسته های شما در جذب بازیکن را به 
خوبی انجام داد؟

بله خدا را شکر با توجه به شرایط اقتصادی که این روزها 
همه تيم ها در همه ورزشها با آن گرفتار هستند، 
خوشبختانه باشگاه توانست خواسته های کادر فنی را 
اجابت کند. من از مدیریت باشگاه تشکر دارم و 
اميدوارم بتوانيم مانند فصل های گذشته دل هواداران 

آبادانی و ونفت را با نتایج خوب و قهرمانی شاد کنيم.

سرمربی هندبال بانوان تاسیسات دریایی:
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ورزش  

 مسابقات ليگ دسته دوم فوتبال باشگاههای کشور که با حضور 28 
تيم در 2 گروه 14 تيمی آغاز شده بود در نهایت با صعود مستقيم 
تيم های استقالل مالثانی و چوکا تالش به عنوان تيم های برتر گروه 
اول و دوم به مسابقات فصل آینده ليگ دسته اول باشگاه های 
ایران به پایان رسيد و در مرحله پلی آف از بين تيم های پاس 
همدان و شهرداری آستارا نيز یک تيم به عنوان سومين تيم به 
ليگ یک صعودمی کند.تيم فوتبال بزرگساالن ملی حفاری 
اهواز به عنوان یکی از نمایندگان وزارت نفت در گروه دوم 
این رقابت ها حضور داشت که در نهایت از 26 بازی خود 8 
برد، 7 مساوی،11 باخت کسب کرد و با 23 گل زده، 28 گل 
خورده ، تفاضل گل ۵- و باکسب 31 امتياز در مکان دهم 
جدول رده بندی قرار گرفت. به این ترتيب ملی حفاری 
که وضعيت خوبی نداشت، موفق شد در روزهای پایانی 
ليگ حکم بقای خود را امضا کند تا یک فصل دیگر در 
ليگ دسته دوم باقی بماند. تيم فوتبال ملی حفاری در 
این فصل فراز و نشيب های زیادی داشت در همين 
ارتباط و نيز در خصوص مسابقات این تيم در فصل 
جاری ليگ دسته دوم فوتبال باشگاههای ایران با 
امين جعفری پور، سرمربی جوان این تيم که در 
هفته پایانی سکان هدایت این تيم را عهده دار 

شد، گفت وگویی داشتيم که با هم می خوانيم. 

    با یک بيوگرافی از خودتان شروع کنيد؟
 امين جعفری پور، متولد چهارم بهمن 1363و 
اهل خوزستان هستم. تحصيالتم را تا مقطع 
کارشناس ارشد تربيت بدنی و علوم ورزشی 
ادامه دادم. در تيم های مختلف فوتبال از 
جمله استقالل اهواز، شاهين اهواز، ملی 
حفاری و ... بازی کردم که متاسفانه پس 
از یک مصدوميت شدید و آزاردهنده 
از ناحيه زانو مجبور شدم فوتبال را 
کنار بگذارم و متعاقبا از سال 88 

وارد عرصه مربيگری شدم.

    از زمان مربيگری بگویيد و 
ینجا  ا به  شد  چه  ینکه  ا

رسيدید؟
من مربيگری را در کنار 
استاد رباطيان در تيم 
استقالل اهواز آغاز و 
ل  سا سه  طی 

متوالی، دوبار قهرمانی ليگ برتر جوانان و یکبار قهرمانی ليگ دسته 
دوم را با ایشان تجربه کردم. 

     چه شد به حفاری آمدید؟
 در سال 9۵ شهرام غالمی که از مربيان کاربلد استان است، از من 
دعوت کرد که در تيم اميد ملی حفاری با ایشان کار کنم که در آن سال 
هم به مقام قهرمانی ليگ دسته اول اميد کشور رسيدیم. بعد از آن 
باید بگویم چند سالی هست که در مجموعه حفاری مشغول به کار 
هستم که حاصل این همکاری، قهرمانی در ليگ سه و صعود به ليگ 
دسته دوم بود و امسال هم خوشبختانه در یک شرایط بسيار سخت 
و پيچيده به کمک بازیکنان و همکاران عزیزم و همين طور مدیریت 

شرکت و باشگاه توانستيم این تيم را در ليگ دو حفظ کنيم.

    ملی حفاری امسال بسيار پر فراز و نشيب بود. درخصوص 
حضور این تيم در مسابقات فصل99-98 بگویيد؟

متاسفانه همينطور است. فصل پر فراز و نشيبی را گذراندیم. از نظر 
من، هنگامی که یک باشگاه به ليگ های دسته  باالتر صعود می کند، 
در سال اول مهمترین هدف مجموعه باید حفظ تيم در این جایگاه 
باشد، چرا که برای هماهنگ شدن با سطح رقابت ها و نيز آگاهی از 
شرایط مسابقات، باشگاه تازه وارد نياز به اندکی زمان دارد، با این 
تفسير باشگاه ملی حفاری در این فصل عملکرد قابل قبولی ارائه داد. 

     مهمترین هدفی که برای مسابقات فصل جاری ليگ دسته دوم 
فوتبال کشور ترسيم کرده بودید، چه بود و آیا در رسيدن به این هدف 

موفق بودید؟
 وقتی که من پيش از هفت مسابقه پایانی به عنوان سرمربی باشگاه 
معرفی شدم، تيم در جایگاه سقوط قرار داشت، با تالش همه جانبه 
بازیکنان و مجموعه کادر فنی و تيم پشتيبانی بر همه مشکالتی که 
بيماری کرونا برای برگزاری مسابقات ایجاد کرده بود و منجر به 
تعطيلی پنج ماهه مسابقات و تمرینات تيم شده بود، غلبه کردیم و 

توانستيم در بازی های پایانی نتایج الزم را کسب کنيم.

     سطح مسابقات را چطور ارزیابی می کنيد؟
سطح مسابقات ليگ دسته دوم را در فصلی که سپری شد، می توان 
بسيار خوب توصيف کرد، چرا که رقابت شدیدی بين تيم های حاضر 
در این ليگ وجود داشت و تا روز آخر جدال بر سر صعود و سقوط 

تيم ها ادامه داشت.

    چند در صد از بازیکنان تيم ملی حفاری را نفرات بومی تشکيل 
می دادند؟ به عملکرد بازیکنانتان در این فصل چه نمره ای می دهيد؟
بازیکنان تيم ما بومی و از فوتباليست های  90 درصد  بيش از 

خوزستانی بودند، بازیکنانی که پتانسيل بسيار باالیی دارند و اگر 
مشکالت متعددی که در طی فصل سد راه ما شد وجود نداشت، این 
نفرات حتی می توانستند کاندید صعود به ليگ دسته اول باشند. به 
هر حال در یک بازبينی کلی من به بازیکنانم نمره 18 از 20 می دهم و 
از همه رضایت کامل دارم. من عقيده دارم با یک برنامه ریزی صحيح 
و حمایت کامل، با طی کردن تمام مراحل حتی در سطح اول فوتبال 

ایران هم حاضر شده و بدرخشيم.

    در این فصل با مشکالت زیادی مواجه شدید؛ به گونه ای 
که تيم در هفته های پایانی در آستانه سقوط قرار گرفت در این 

خصوص بيشتر صحبت کنيد.
 مهمترین مشکلی که در دوره کاری من در تيم ملی حفاری رخ 
داده، عدم صدور اجازه برگزاری تمرینات تيم پس از شيوع 
بيماری کرونا بود. متاسفانه در حالی که همه تيم های ليگ دو 
مشغول آماده سازی و برنامه ریزی جهت شرکت در مسابقات 
بودند. حق شروع تمرینات بواسطه بخشنامه صادره از جانب 
وزارت نفت از تيم ما سلب شد و دو بازی ابتدایی مان را که بسيار 
مهم و حياتی بودند و از امتياز ميزبانی بهره مند بودیم را از دست 
دادیم. این ماجرا تا یک قدمی سقوط ما را پيش برد، اما 
خوشبختانه با تمرینات مناسب و تالش بی وقفه بازیکنان و 
همچنين حمایت های مدیریت توانستيم کار بزرگی را رقم بزنيم 

و از سقوط تيم در هفته های پایانی جلوگيری کنيم.

    برای فصل آینده مسئولين باشگاه ملی حفاری با شما 
مذاکره کرده اند؟ 

متاسفانه هنوز برنامه باشگاه برای فصل آینده روشن نيست و 
مذاکره ای با من صورت نگرفته است. در صورتی که برای حضور 
پرقدرت در مسابقات باید از همين امروز برای جذب نفرات و 

تمرینات آماده سازی برنامه ریزی های الزم انجام شود.

    در پایان اگر صحبتی دارید، بفرمایيد؟
در پایان به عنوان عضوی از جامعه ورزش استان خوزستان، 
اهميت و نقش باشگاه های ورزشی زیرمجموعه وزارت نفت در 
استان خوزستان را یادآور می شوم. از مسئولين تقاضا داریم که 
به این مهم توجه ویژه داشته باشند که این باشگاه ها در سالمت 
جسم و روان جوانان استان خوزستان نقشی بسيار کليدی دارند 
و مردم خوزستان چشم به حضور وزارت نفت و تيم های محبوب 
خود در زمينه های مختلف ورزشی و فرهنگی دارند، اميدواریم 
که با تامين بودجه مناسب و حمایت های مسئولين امر، این 
شاهرگ حياتی ورزش کشور و استان خوزستان همچنان پایدار 

بماند.

فوتبال ملی حفاری می تواند در سطح اول فوتبال ایران بدرخشد

دوره فعاليت اعضای هيئت مدیره و مدیرعامل باشگاه نفت مسجدسليمان 
به پایان رسيد و باید منتظر تعيين تکليف از سوی وزارت نفت باشند.

با انجام آخرین بازی تيم فوتبال نفت مسجدسليمان در جام حذفی، 
قراردادهای اعضای هيئت مدیره و مدیرعامل این باشگاه نيز به پایان 

رسيد و آن ها باید منتظر تعيين تکليف باشند.
با توجه به اینکه اعضای هيئت مدیره و مدیرعامل باشگاه نفت 
مسجدسليمان کارمند وزارت نفت محسوب می شوند، این وزارتخانه 

برای ادامه یا قطع همکاری با آن ها تصميم گيری خواهد کرد.
باشگاه نفت مسجدسليمان همانند باشگاه صنعت نفت آبادان تابع 

قوانين و بخشنامه های وزارت نفت بوده و اعضای هيئت مدیره و 
مدیرعامل این دو باشگاه ليگ برتری در ابتدای مسابقات هرسال برای 

مدت یک سال منصوب می شوند و با خاتمه  ليگ قراردادهایشان نيز به 
پایان می رسد.

درهمين راستا پس از خاتمه  دوره فعاليت هيئت مدیره و مدیرعامل باشگاه 
نفت مسجدسليمان، هدایت یزدی، رئيس سابق امور ورزش و تربيت بدنی 

شرکت ملی مناطق نفتخيزجنوب و مدیرعامل سابق این باشگاه به عنوان 
سرپرست مدیرعاملی منصوب شده است تا امور مربوط به حوزه مدیریت این 

باشگاه را انجام دهد. 

کاپيتان تيم ليگ برتری بسکتبال پاالیش نفت آبادان قرارداد خود را با این باشگاه 
تمدید کرد.

سعيد داورپناه که در فصل گذشته ليگ برتر بسکتبال کشور، تيم پاالیش نفت آبادان 
را همراهی کرد، برای فصل جدید این رقابت ها نيز با نفتی ها تمدید کرد. داورپناه سابقه 

بازی در تيم ملی و تيم هایی از جمله پتروشيمی بندرامام و مهرام را در کارنامه دارد. 
همچنين آرن داوودی، رسول مظفری و محمد حسن زاده که از بازیکنان سابق پاالیش 

نفت آبادان هستند، با عقد قرارداد به عضویت این تيم درآمدند و در فصل جدید ليگ 
برتر بسکتبال برای پاالیش نفت آبادان بازی خواهند کرد.

مدیر امور ورزش شرکت پاالیش نفت آبادان با تایيد این خبر گفت : هم کاپيتان تيم تمدید 
کرد و هم اینکه چند بازیکن جدید مورد نظر کادر فنی تيم بسکتبال پاالیش نفت آبادان 

جذب شدند.
احمد پارو افزود: کادر فنی تيم بسکتبال پاالیش نفت آبادان با حضور پرقدرت در ليگ برتر 

ليستی از بازیکنان مورد نظر خود را به باشگاه داد و باشگاه نيز در این راستا اقدامات 
جذب بازیکنان را آغاز کرد.

به گفته وی، در همين راستا هفته گذشته موفق به جذب امير صدیقی بازیکن 
فصل قبل شهرداری گرگان و عدنان دورقی بازیکن نوقارخان تبریز 

شدیم تا نسبت به دیگر تيم ها شرایط بهتری داشته باشيم.
مدیر امور ورزش شرکت پاالیش نفت آبادان در ادامه گفت : پيش از این 
نيز رسول مظفری، ساالر منجی، محمد حسن زاده و اشکان خليل نژاد 
بازیکنان فصل گذشته تيم پتروشيمی بندر امام و آرن داودی از 
شيميدر قم به عضویت تيم بسکتبال پاالیش نفت آبادان درآمده بودند.
»پارو« در مورد اینکه زودتر از سایر تيم ها در نقل و انتقاالت شروع به 
کار کردند، گفت: تيم بسکتبال پاالیش نفت آبادان زودتر از دیگر 
تيم ها نقل وانتقاالت خود را آغاز کرد تا بازیکنان مورد نظر را از دست 

ندهيم.
فدراسيون بسکتبال تاریخ برگزاری ليگ برتر را 24 مهر اعالم 
 کرده است و باید دید باتوجه به شرایط فعلی این مسابقات در همين 

تاریخ برگزار خواهد شد یا خير. در حال حاضر باشگاه ها از برگزاری 
ليگ در تاریخ اعالم شده، مطمئن نيستند.

خداحافظی مدیرعامل نفت مسجد سليمان 

نفت  فوتبال  خوب  وزهای  ر
می تواند ادامه دار باشد 

 مدیرعامل باشگاه نفت مسجدسليمان بعد از پایان فصل فوتبالی 
)98-99( در راستای احترام به قانون و تبعيت از بخشنامه ابالغی 

وزارت نفت که به عنوان مالک و سهامدار موسسه است، از سمت 
خود کناره گيری کرد.مهران نصيریان دوست پس از کناره گيری 

از مدیرعاملی باشگاه نفت مسجدسليمان درباره جدایی خود و 
وضعيت تيم فوتبال نفت گفت: از تمام بازیکنان و اعضای 

کادرفنی تيم که با تمام وجود با حریفان به رقابت پرداختند تا 
روزهای خوبی را برای هواداران رقم بزنند، تشکر می کنم. 

همچنين از هواداران فهيم نفت مسجدسليمان که در تمام 
لحظات کنار تيم بودند و با حمایت هایشان انگيزه تيم را دو 

چندان می کردند، قدردانی می کنم. با همدلی و اتحادی که 
در تيم بود برای اولين بار موفق شدیم، نتایج و جایگاهی در 

شان مردم مسجدسليمان و خوزستان کسب کنيم که جا 
دارد از مهدی تارتار که در روند موفق تيم تاثير بسزایی 

داشت، تشکر ویژه ای داشته باشم و بی شک مردم 
مسجدسليمان نيز تالش های او و همکارانش را فراموش 

نخواهند کرد.مدیرعامل باشگاه نفت مسجدسليمان با 
توضيح بيشتر در خصوص کناره گيری خود گفت: فصل نوزدهم فوتبال نيز به پایان رسيد و من 

هم که بر اساس بخشنامه وزارت نفت، مسئوليتم تا پایان ليگ برتر بود. مستند به بخشنامه 
وزارت نفت که مالکيت و مدیریت این موسسه را عهده دار است و کارکنان صنعت نفت در فصل 

آتی )1400-1399( فاقد مجوز و مشمول ممنوعيت در کليه ارکان این موسسه، مدیرعامل، 
هيات مدیره و سایر مسئوليت ها هستند، در راستای احترام به قانون و تبعيت از بخشنامه 

ابالغی وزارت نفت که به عنوان مالک و سهامدار موسسه است، از سمت خود کناره گيری 
کردم و برای نفت در ادامه مسير آرزوی موفقيت دارم. اميدوارم روزهای خوب تيم نفت که 

تنها دل خوشی مردم مسجدسليمان است، در فصل آینده نيز تداوم داشته باشد.نصيریان 
دوست با ابراز اميدواری برای مدیرعامل جدید و اعضای هيات مدیره که توسط وزارت نفت 

منصوب خواهند شد، گفت: از مدیرعامل شرکت مناطق نفت خيز جنوب و اعضای هيات 
مدیره شرکت و آقای ناصری مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسليمان و 
تمام همکارانم که پا به پای تيم زحمات زیادی برای موفقيت آن داشتند، تشکر می کنم. 

تمام تالش ما این بود که تيم با حداقل دغدغه ها پا به هر مسابقه بگذارد و روزهای 
خوبی را برای هواداران رقم بزنيم. اگر چه کمبودهایی وجود داشت ولی در 
حد توان مان گام هایی برای موفقيت تيم برداشتيم. ضمن این که شرکت 
ملی نفت نيز که متولی و مالک این موسسه است با پشتيبانی های خود 
از تيم در فصل نوزدهم، کمک های خوبی به این تيم مردمی داشت. 

مدیرعامل باشگاه نفت مسجدسليمان درپایان گفت: من 
تمام تالشم را کردم و انتظار می رود در ادامه از 

این تيم مردمی حمایت بيشتری صورت 
بگيرد. این تيم واقعا در بين جوانان و 
مردم مسجدسليمان نشاط و اميد را 
ایجاد کرد و ما نيز تمام تالش مان را 

در این زمينه انجام دادیم.

بازگشت دوباره هدایت یزدی به مسجد سلیمان 

کاپیتان 
تمدید کرد،5 بازیکن جدید 

هم به تیم اضافه شدند

هفته پرکار تيم بسکتبال پاالیش نفت آبادان در نقل و انتقاالت

سرمربی ملی حفاری در گفت وگو با مشعل:
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کتاب صيد ماهی بزرگ اثری از دیوید لينچ، کارگردان برجسته آمریکایی 
است که تا به حال سه بار نيز نامزد جایزه اسکار شده است. او یکی از 
فيلم سازان پيشتاز دوران معاصر محسوب می شود که از اوایل دهه هفتاد 
ميالدی تا به امروز فيلم های مطرحی ساخته است. دیوید لينچ در این کتاب 
درباره دریچه ای که به اسلوب های هنری، سبک کاری شخصی و ایده های 
خالقانه اش منجر شده صحبت می کند و خواننده را راهنمایی می کند تا 
ماهی بزرگ صيد کند! از همين رو کتاب صيد ماهی بزرگ را می توان کتابی 
درباره »خالقيت هنری« دانست هرچند که متن کتاب رنگ و بوی کتاب های 
خودیاری دارد. با این حال اگر با این کارگردان آشنایی داشته باشيد می دانيد 
که کارهای او هميشه می تواند متفاوت باشد. این کتاب را علی ظفر 

قهرمانی نژاد ترجمه و انتشارات بيدگل منتشر کرده است. 
در قسمتی از متن پشت جلد کتاب آمده است:

لينچ شرح می دهد که چگونه به درون »شيرجه« می زند. ایده ها را مانند 
ماهی »صيد« می کند و آن ها را مهيای صفحه تلویزیون، پرده سينما یا دیگر 
رسانه های مورد استفاده اش نظير نقاشی، موسيقی و طراحی می سازد. لينچ 
برای اولين بار در مورد تعهد سی و اندی ساله اش به مراقبه تعالی بخش و 
تاثيری که بر فرایند خالقيت او نهاده می نویسد. سرانجام به تعمق در مورد 
»خود« و دنيای پيرامون می پردازد و اینکه چگونه فرایند »شيرچه زدن به 
درون« که بر کار او تاثيری ژرف نهاده، مستقيماً می تواند به دیگران سود 
برساند. کتاب صيد ماهی بزرگ برای انبوه طرفداران لينچ همچون 
مکاشفه ای است که موجب درک بهتر دیدگاه شخصی وی می شود. در ضمن 
برای کسانی که نمی دانند خالقيت خود را چگونه رشد دهند، کتابی 

جالب توجه است.

؟ نیم ا بخو چه 

احسان خواجه اميری، خواننده، آهنگ ساز و تنظيم کننده، 
موسيقی پاپ ایرانی است. وی فرزند ایرج، خواننده-  قدیمی 
موسيقی سنتی ایران است. او به دليل بزرگ شدن در خانواده ای 
هنرمند، از ۵ سالگی آموختن موسيقی را شروع کرد. او در سن 
17 ساگی آلبوم »من و بابا« را روانه بازار کرد که کار مشترک او و 
پدرش ایرج بود و سال 84 آلبوم »برای اولين بار« را روانه بازار 

کرد که مورد استقبال قرار گرفت. خواجه اميری 
آلبومهای موسيقی موفقی در این سالها 

داشته و یکی از آخرین قطعات او یعنی 
» دست خالی«  هم مورد استقبال قرار 
گرفته است. این قطعه در واقع تيتراژ 
سریال بچه مهندس است که در سال 

جاری از تلوزیون پخش شد. 

من و بابا

فيلمی از همایون اسعدیان که در سال 1389 و در 
بيست و هشتمين جشنواره فيلم فجر به 
نمایش درآمد. بهروز شعيبی، نگار جواهریان و 
سحر دولتشاهی بازیگران اصلی این فيلم درام 
هستند که جزو فيلمهای عاشقانه و پرفروش 
قرار گرفته است. طال و مس داستان سيدرضا، 
طلبه ای است که به تازگی با خانواده اش به تهران 
آمده و در کالس های استاد اخالقی که وصف او 
را بسيار شنيده است شرکت می کند. اما 
در ادامه متوجه بيماری همسرش 
با شرایط  و  می شود  زهرا 
روحی متفاوتی در درون 
خود و همسرش مواجه 

می شود ... 

طال و مس 

خيال روی تو در هر طریق همره ماست
نسيم موی تو پيوند جان آگه ماست
به رغم مدعيانی که منع عشق کنند
جمال چهره تو حجت موجه ماست

ببين که سيب زنخدان تو چه می گوید
هزار یوسف مصری فتاده در چه ماست

اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد
گناه بخت پریشان و دست کوته ماست

به حاجب در خلوت سرای خاص بگو
فالن ز گوشه نشينان خاک درگه ماست
به صورت از نظر ما اگر چه محجوب است

هميشه در نظر خاطر مرفه ماست
اگر به سالی حافظ دری زند بگشای

که سال هاست که مشتاق روی چون مه ماست
*حافظ شيرازی

شعر

مشعل شماره 983 

نگاهی به گسترش کسب و کارهای آنالین برای روستائیان و 
مناطق محروم محلی 

مستقیم از 
وستا به خانه ما ر

مشعل-  در چند سال اخير که فضای مجازی جریان 
زندگی روزمره را در دست گرفته و دیگر نمی شود 
زندگی را بدون حضور در فضای مجازی تصور کرد، 
بسياری از کسب و کارها بخشی یا همه فضای کاری 
خود را در فضای مجازی فعال کرده اند. اگرچه این 
شرایط در کشور ما و با توجه به محدودیت های فضای 
اینترنتی ممکن است استرس و ریسک باالیی داشته 
باشد اما همچنان بسياری از کسب و کارهای کوچک و 
حتی محلی تالش می کنند تا محصوالت خودشان را 
از طریق همين فضای مجازی به نقاط مختلف کشور و 
استانهای مختلف و حتی خارج از کشور برسانند. کسب 
و کارهایی که در شهرهای کوچک و حتی روستاها 
هستند و در شرایط عادی برای فروش محصوالتشان 
دالالن  حتی  و  خریداران  از  مرحله  چند  با  باید 
محصوالت آن هم با قيمتهای اندک رو به رو شوند اما 
حاال و با استفاده از فروش اینترنتی و صفحه مجازی 
خودشان یا صفحاتی که اقدام به معرفی محصوالت 
ارگانيک و محلی می کنند ، می توانند محصوالتشان 
را مستقيم به دست مصرف کننده برسانند و درآمد 

خوبی هم داشته باشند. 

مرحله مهم شناسایی 
بسياری از این کسب و کارهای محلی هنوز نتوانسته اند 
راه های این فروش آنالین و معرفی خود را پيدا کنند و 
سایتها و صفحه های معرفی محصوالت هم ممکن است 
هنوز ارتباط مستقيمی با این توليد کنندگان پيدا 
نکرده باشند. به همين دليل است که بسياری از سایتها 
و صفحه های مجازی شروع به اطالع رسانی برای توليد 
کنندگان به شکل آنالین یا رو در رو دارند. در کنار آن 
الزم است که ما هم به این کسب و کارها کمک کنيم و 
تا جایی که امکان دارد با خرید و معرفی آنها به دیگران 
سبب رونق این کسب و کار شویم و بدانيم که می توانيم 
با کارهای کوچک سبب تغييرات بزرگی در دنيای 
اطرافمان شویم. در واقع اگر در گذشته و حتی همين 
حاال چند دالل و شرکت و سازمانی بين توليد کننده 

اصلی تا مصرف کننده نهایی قرار داشتند، حاال یک 
سایت یا صفحه مجازی بين توليد کننده اصلی و 
خریدار نهایی قرار دارد تا محصول مستقيم به فروش 

برسد. 

دنيایی از تنوع محصول 
هر کدام از استانهای ایران ما آب و هوا و جغرافيای 
متفاوتی دارد که مردمانی با فرهنگ و آداب و رسوم و 
صنایع دستی و محصوالت غذایی و کشاورزی متفاوتی 
دارند. در نتيجه بازاری متنوع از طعم ها و رنگ ها و 
محصوالت در کنار ما وجود دارد و می توانيد در 
شرایطی که در آب و هوایی گرم هستيد به محصوالت 
غذایی یا سنایع دستی در مناطق سبز و خنک شمالی 
و غربی کشور دسترسی داشته باشيد و با یک سفارش 
و فرصتی کوتاه این محصول در شهر خودتان به 
که  مجازی  های  صفحه  شرایط  برسد.  دستتان 
محصوالت روستائيان و توليد کنندگان خرد را به 
خریداران می رسانند سخت نيست تا این افراد که 
عمدتا امکانات و زیرساخت زیادی ندارند بتوانند به 
راحتی برای فروش محصولشان اقدام کنند. به این 
ترتيب سبدهای حصيری مردم محلی از سيستان و 
بلوچستان زینت خانه ها و آشپزخانه ها و دکوراسيونها 
در شهرهای دیگر می شود و ترشی های خوشمزه 
شمالی از خانه های ساکنان تهران و شهرهای دیگر 

سردر ميآورد. 

سایتهای معرفی چه کمک هایی می کنند ؟
بسياری از سایتها و صفحه های مجازی که اقدام به 
معرفی محصوالت روستایيان و محلی ها می کنند در 
که  دارند، چرا  بر عهده  را  معرفی محصول  ابتدا 
محصوالت زیادی با تنوع و مشخصات متفاوتی وجود 
دارد که الزم است درباره همه آنها توضيح داده شود و 
خریداران هم که ممکن است آشنایی قبلی نداشته 
باشند بتوانند از این اطالعات قبل از خرید استفاده 
کنند. معموال این معرفی با معرفی آن شهر ، روستا و 

شرایط توليد محصول همراه است تا مخاطبان بدانند 
ارزشمند است در چه  مثال زعفران که محصولی 
روستاهایی، توسط چه گروه از مردم روستایی و با چه 
شرایط سختی توليد و به دست می آید. در این روند 
مخاطبان یا همان خریداران محصوالت عالوه بر خرید 
محصوالت با بخشی از موقعيت جغرافيایی و فرهنگ و 
زندگی مردم د رقسمتی از کشورمان هم آشنا می 

شوند. 
در عين حال از آنجایی که روستایيان و مردم محلی 
ممکن است به سيستمهای ارتباطی، کامپيوتر یا تلفن 
همراه و اینترنت پر سرعت دسترسی نداشته باشند 
و یا حتی افرادی پير و از کار افتاده یا بی سواد باشند، 
این نقش مهم ارتباطی و معرفی محصول توسط این 
سایتها و صفحه های مجازی انجام می شود. در جریان 
همين ارائه اطالعات همچنين درباره محصول، شيوه 
نگهداری و استفاده محصول و نمونه های مشابه و 
بسياری موارد دیگر صحبت و ارائه مطلب می شود. در 
کنار همه این موارد اتفاق خوب آن است که در این 
سایتها و شبکه های مجازی از همه مراحل تهيه 
محصول می توان فيلم و عکس آپلود کرد و مخاطب 
و خریدار نهایی می تواند مثال مراحل تهيه یک مربا یا 
ترشی را از محله ابتدایی تا پایانی مشاهده کند و 
ببيند آن محصول با چه شرایطی توليد شده است و 
بعد سفارش دهد.  در ادامه چند نمونه از این صفحه ها 
و سایتهای مجازی عرضه مستقيم محصول روستائيان 
را معرفی می کنيم اما الزم یادآوری کنيم که این 
صفحه ها فقط به عنوان نمونه معرفی می شوند و 
بسيار زیاد هستند. خوب است که با شناسایی و خرید 
از آنها به محصوالت ایرانی و خرید از کارگاه های 
کوچک و روستایی کمک کنيم. نمونه هایی از این 
صفح های آنالین فروش محصول شما می توانيد 
اطالعات بيشتر در مورد انواع خوراکی ها و محصوالت 
محلی که در این فروشگاه ها موجود است، شيوه 
سفارش و توضيحات هر محصول را در شبکه های 

مجازی دنبال کنيد. 

کتاب صید 
ماهی بزرگ
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نماز ظهر عاشورا با فاصله 
ونایی  کر

 مراسم عزاداری ساالر شهيدان امام حسين )ع( و 
یاران شهيدش در سال 1399 در حالی برگزار شد 

که شيوع ویروس منحوس کرونا از اواخر سال 
گذشته، شرایط زندگی در ایران و دیگر نقاط جهان را 

تحت تاثير قرار داد. اما این تغيير شرایط در اصل 
عزاداری ماه محرم امسال تاثير چندانی نگذاشته و 

مردم فهيم ایران با حفظ فاصله گذاری و رعایت اصول 
بهداشتی این مراسم را همچون سال های گذشته برگزار 

کردند./ 

مشعل-    بسياری از کارکنان صنعت نفت در کنار زندگی شغلی 
جدی و سخت خود، در دنيایی از عالقه مندی های خود هستند و 

معموال بخش زیادی از برنامه و امورات زندگی و اوقات فراغت را 
صرف این موضوعات می کنند. برخی صرفا برنامه های انفرادی و 

شخصی هستند و برخی در دایره دوستان و خانواده و زندگی همان 
فرد است و برخی دیگر دایره ای بزرگتر دارد و افق بلند مدتی برای کمک 

به هم نوعان دارد. هدایت جوکار – کارشناس ارشد حفاظت IT حراست 
ارشد سازمان منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر است که در حداقل دو دهه 

گذشته و دوران نوجوانی خود به دنبال امور فرهنگی و اجتماعی و برنامه های 
حمایتی رفته است.  او متولد و ساکن بندر امام خمينی است و حاال مرز 40 

سالگی را گذرانده است. او در کنار شهرستان و محدوده زندگی خود تالش 
می کند تا کمک های حمایتی موسسه فرهنگی و اجتماعی محبان اهل بيت و 

گروه جهادی آل طاها که سال ها برایش زحمت کشيده را به شهرهای دیگر هم 
برساند.  او که پيش از این مدیر IT در دانشگاه آزاد ماهشهر بوده و از یک سال و نيم 

قبل در سازمان منطقه ویژه ماهشهر مشغول فعاليت شده است درباره این فعاليت ها 
و دليل آن می گوید: با توجه به وضعيت فرهنگی و اجتماعی در بندر امام خمينی از حدود 

20 سال قبل موسسه فرهنگی و اجتماعی محبان اهل بيت را راه اندازی کردیم که با 
محوریت ارائه خدمات آموزشی برای نوجوانان و جوانان در هر دو گروه دختران و پسران 
فعال بوده است. این موسسه کالس های آموزشی و فرهنگی و مذهبی را در دستور کار 

داشته و دارد و در پایان هر دوره با توجه به شرایط مالی و محروميتی که وجود دارد با هزینه 
اندک دانش اموختگان را به سفر مشهد می فرستيم. 

جوکار به زمينه شروع به کار گروه جهادی آل طاها هم اشاره کرد و گفت: بعد از زلزله کرمانشاه 
و جمع آوری ميزان قابل توجهی از اقالم حمایتی برای مردم زلزله زده و تالش برای کمک به 

ساخت خانه در این منطقه و رفع محروميت، تصميم گرفته شد تا این گروه جهادی همچنان به 
کار خود ادامه دهد و به این ترتيب برنامه های جهادی را در مناطق محروم این شهرستان و شهرهای 

نيازمند دیگر در نظر گرفتيم.  او افزود: در حال حاضر این گروه جهادی به مناطق محروم شهرستان 
و یا مناطق محروم دیگر شناسایی شده برای تعمير تاسيسات مدارس و نيازهای اجرایی دیگر و ساخت 

سرویس بهداشتی و حمام اعزام می شود و همزمان بسته های معيشتی و غذایی را برای خانواده های 
کم بضاعت شهرستان بندر امام و مناطق کم برخوردار دیگر ارسال می کنيم. 

این کارمند عضو خانواده سازمان منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر به بيانات مقام معظم رهبری درباره کمک 
به مشاغل زیان دیده در دوران کرونا و خانواده های محروم اشاره کرد و گفت: در سال 99 یکی از برنامه های 

دیگر موسسه و گروه جهادی در کنار سایر وظایف تهيه بسته های مواد غذایی و حمایتی برای کارکنان مشاغل 
زیان دیده و خانواده های کم بضاعت آنها در بندر امام خمينی بود. 

او به برنامه های آموزشی و کارگاه های مختلف آموزشی موسسه اشاره کرد و گفت: کارگاه هایی جدید را با همکاری 
هلدینگ خليج فارس در 12 نقطه از شهر پيش بينی کرده ایم که با هدف تحکيم بنيان خانواده اجرا می شود. 
این کارگاه ها برای جوانان مجرد دختر و پسر و والدین به شکل مجزا تشکيل می شود. این کارگاه ها قرار است از 
مهرماه شروع شود و طبق هماهنگی ها در همه مراحل پروتکل های بهداشتی رعایت خواهد شد تا کار مضاعف 

و شرایط سخت تری را برای کادر درمان ایجاد نکنيم. 
جوکار درعين حال از همکاری با ارگان های مختلف برای ضدعفونی و سایر اقدامات پدافند زیستی در شهرستان 

بندر امام خمينی صحبت کرد و گفت: یکی از اقدامات دیگر این گروه جهادی ضدعفونی کليه اماکن عمومی و 
مبلمان های شهری محل تردد شهروندان است.  او که به رشته تکواندو هم عالقه دارد و دان یک این ورزش را گرفته 

می گوید: برنامه های ورزشی را هم برای دانش آموختگان موسسه محبان اهل بيت در نظر می گيرند و هر سال برای 
دانش آموزان برنامه های تابستانی را هم ترتيب می دهند و از آنجایی که بسياری از خانواده ها توان مالی مناسبی ندارند، 

این کالس ها با هزینه اندک برگزار می شوند. 
این عضو خانواده نفت می گوید که در این سال ها یکی از خط قرمز و یکی از محورهای اصلی دنبال شده موسسه جلوگيری 

از ترک تحصيل دانش آموزان بوده است و به شکل های مختلفی تالش شده تا با حمایت مالی و تحصيلی دانش آموزان در 
چرخه آموزش باقی بمانند و این موضوع انرژی زیادی برای ادامه فعاليت به آنها می دهد.  او ازدواج کرده و دو فرزند دختر دارد 

و می گوید اگرچه مدیر موسسه است اما موسسه به شکل هيات امنایی اداره می شود و بسياری از این فعاليت ها بدون همراهی 
همه اعضا امکان پذیر نمی شود. 

 اپليکيشن Pact یکی از جالب ترین و کاربردی ترین 
برنامه های تناسب اندام فعلی موجود به شمار می رود. این 
برنامه شامل نسخه های اندرویدی و آی او اسی می شود و به 
طور دقيقی وضعيت جسمانی شما را دنبال خواهد کرد. یکی 
از نکات جالب توجه برنامه Pact مربوط به جریمه کردن و 
پاداش دادن به کاربران در قبال دستيابی به اهداف تناسب 
اندام است. شما در مراحل مختلفی در برنامه Pact هدف 
خود را تعيين می کنيد و اگر به آن هدف دست پيدا کنيد، 
پاداش خواهيد گرفت و اگر به آن دست پيدا نکنيد، 

جریمه می شوید. 

 Google Fit گوگل هم اپليکيشن تناسب اندام اختصاصی خود را منتشر کرده است که 
نام دارد. برنامه Google Fit هم قابليت های متنوعی را ارائه می کند. به عنوان مثال با استفاده 
از این برنامه کارآمد قادر به کاهش فعاليت های ورزشی خود می شوید و می توانيد مواردی 
همچون گام های برداشته شده و مسافت طی شده خود را در روزهای مختلف ماه در یک 
نمودار مشاهده کنيد. برنامه Google Fit همچنين توصيه ها و پيشنهادهای مختلفی را به 
منظور بهبود وضعيت جسمانی شما ارائه خواهد کرد. این برنامه با سيستم عامل اندروید ویر 
گوگل هم سازگاری دارد، بنابراین کارایی آن در کنار گجت های پوشيدنی مبتنی بر پلتفرم 

اندروید ویر بيش از پيش می شود. 

Fooducate Pact

Google Fit

 در این برنامه ميزان کالری هر ماده غذایی تعيين شده است و به این صورت شما با کنار هم قرار دادن 
مواد غذایی که مصرف کرده اید، قادر به سنجش ميزان کالری مصرف شده خود خواهيد بود و می توانيد آن 
را کاهش دهيد. این برنامه شامل قابليت های دیگری همچون پيشنهاد بهترین شرایط و مواد غذایی به شما، 
امکان اسکنر بارکد مواد غذایی ارائه مستقيم مشخصات آن ها و غيره هم می شود. اگر به دنبال یک 
 Fooducate اپليکيشن قدرتمند به منظور ردیابی ميزان کالری مصرف شده خود در طول روز هستيد، برنامه
را از دست ندهيد. خوشبختانه اپليکيشن Fooducate شامل هر دو نسخه اندرویدی و آی او اسی می شود.

عکس: محمد حسن زاده - تسنیم

گفت و گو با فعال فرهنگی و اجتماعی و کارمند سازمان منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر 

 نمی گذاریم کودکان بی بضاعت 
ترک تحصیل کنند
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