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ایجاد2/6میلیون بشکه ظرفیت 
پاالیشگاهی با توسعه گازرسانی 

مدیرعامل بزرگترین شرکت تولید کننده 
نفت کشور در گفت وگو با مشعل اعالم کرد

 وزیر نفت خبر داد



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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صنعت نفت از صنایع پیچیده و با ریسک باالست که بروز 
حوادث در آن می تواند خسارت های جانی و مالی جبران 
ناپذیری به همراه داشته باشد. در طول تاریخ، حوادث زیادی 
در این صنعت رخ داده که پیامدهای فراوانی در بر داشته است؛ 
از این رو اهمیت درس آموزی از حوادث و سوانح در این صنعت، 
برای شناسایی مناطق پر ریسک چند برابر می شود. همانطور 
که می دانید، دانش به دست آمده در مورد علل حادثه، می تواند 
اجازه استقرار اقدام های پیشگیرانه و کاهش دهنده حوادث در 
محل را صادر کند، ضمن آنکه بازخورد ناشی از آن می تواند 
باعث بهبود رفتار ایمنی در افراد مستقر در فضای صنعت نفت 
شود. با بهره مندی از نکات »درس آموزی از حوادث«، می توان 

از نوع وقایع ناخواسته تشدیدکننده و بازدارنده آن، عواقب 
احتمالی وقایع ناخواسته و... به اقدام های کنترلی که می تواند 
عواقب ناشی از حوادث را محدود کند، دست یافت. به دلیل 
اهمیت این موضوع، هفته نامه »مشعل« قصد دارد با چاپ برخی 
»درس آموزی از حوادث صنعت نفت ایران و جهان«، گامی در 
مسیر کاهش حوادث بر دارد. سیستم گردش گل به عنوان یکی 
از مهم ترین اجزای عملیات حفاری است که با توجه به الیه مورد 
نظر که در حال حفاری است باید با یک وزن مشخص، برنامه 
ریزی شده و در چرخش سیال حفاری قرار بگیرد. همچنین در 
برنامه اولیه حفاری چاه، حداکثر وزن گل مورد استفاده با توجه 

به سازنده های موجود باید مشخص شود. با توجه به اینکه در 

درس آموزی از حوادث: فوران چان
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پاسخ زنگنه به نامه رئیس کمیسیون 

انرژی درباره ساخت پتروپاالیشگاه ها

وزیر نفت به نامه رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی درباره 
اجرایی شدن قانون پتروپاالیشگاه ها پاسخ داد.

متن نامه بیژن زنگنه خطاب به فریدون عباسی دوانی، رئیس کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اسالمی به شرح زیر است:

»با سالم بازگشت به شماره نامه ۳۶۱۲۷ تاریخ سوم شهریور ۱۳۹۹ 
جنابعالی در خصوص اطالع رسانی به متقاضیان برگزیده برای 
بهره مندی از تسهیالت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی 
نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی، به 
استحضار می رساند این وزارتخانه به استناد ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی 
قانون یاد شده )مصوبه شماره ۱۳۸۴۷۴ تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۸ هیئت 
محترم وزیران(، نسبت به ارزیابی توانایی مالی، تجربه و صالحیت 
فنی شرکت های مجری و متقاضی اقدام کرد و مطابق بررسی های 
صورت گرفته تعداد پنج تقاضای احداث پاالیشگاه نفت خام، سه 
تقاضای احداث واحدهای پاالیش میعانات گازی با مجموع ظرفیت 
۱۴۶۰ )۱۲۲۰ +۲۴۰( هزار بشکه در روز و پیش بینی مجموع 
سرمایه گذاری ۲۸۱۷۴ میلیون دالر و همچنین تعداد ۱۲ طرح 
تولیدی  فرآورده های  کیفی  و  کّمی  ارتقای  و  بهینه سازی 
پاالیشگاه های موجود با پیش بینی سرمایه گذاری ۶۷۷۹ میلیون دالر 
حائز شرایط استفاده از مزایای آیین نامه شناخته شدند. )در مجموع 
سرمایه گذاری برای همه طرح های یادشده قریب ۳۵ میلیارد دالر 
برآورد شده است( که اسامی طرح ها و برآورد هزینه سرمایه گذاری 
به پیوست تقدیم می شود.  بر این اساس به استناد ماده )۷( آیین نامه 
اجرایی آن قانون، پذیرش ۲۰ طرح پیشنهادی برگزیده، طی ۱۶ فقره 
مکاتبه زودتر از موعد مقرر )در تاریخ های ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ و ۲۰ 
مرداد ۱۳۹۹( توسط معاونت برنامه ریزی وزارت نفت به متقاضیان 
اعالم شده است. شایان ذکر است با توجه به حکم ماده ۱۶ آیین نامه 
اجرایی قانون یادشده و از آنجا که صدور مجوز خوراک برای طرح های 
یادشده که این طرح ها را محق به استفاده از مزیت قانونی تنفس 
خوراک )اعطای تسهیالت مالی به طرح ها پس از شروع بهره برداری 
از آنها( می کند، منوط به تصویب جدول تنفس خوراک در هیئت 
امنای محترم صندوق توسعه است، این وزارتخانه به منظور تسریع 
در تصویب جدول تنفس خوراک طی نامه شماره ۲۳۵۶ /ص/م تاریخ 
۳۱ تیر ۹۹ خطاب به رئیس محترم جمهوری و نامه شماره ۳۶۶-
۲۰.۲ تاریخ دوم شهریور ۹۹ خطاب به رئیس محترم دفتر و سرپرست 
نهاد ریاست جمهوری درخواست تسریع در برگزاری جلسه هیئت 
امنای صندوق توسعه ملی را کرده است که پس از برگزاری جلسه 
آن صندق و تصویب جدول یادشده، صدور مجوز خوراک برای 

متقاضیان برگزیده صورت خواهد پذیرفت.«
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 تأکید رؤسای جمهوری ایران و ترکیه بر ادامه همکاری در بخش انرژی

 قدردانی استاندار سیستان و بلوچستان از اقدام های شرکت پخش منطقه زاهدان

رؤسای جمهوری ایران و ترکیه بر ادامه همکاری های تهران و آنکارا در 
بخش انرژی و مقابله با فعالیت های تروریستی به ویژه در مرزهای مشترک 

تأکید کردند.
ششمین نشست شورای عالی همکاری جمهوری اسالمی ایران و ترکیه به 
ریاست مشترک حسن روحانی، رئیس جمهوری اسالمی ایران و رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و با حضور جمعی از وزیران دو کشور روز 

سه شنبه، ۱۸ شهریورماه از طریق ویدئوکنفرانس، برگزار شد.
در پایان این نشست دو کشور بیانیه مشترکی در ۱۹ بند منتشر کردند که 
در آن، بر تداوم و گسترش همکاری های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی 

تهران و آنکارا همسو با تأمین منافع مشترک تأکید شد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: »دو طرف ضمن تأکید بر اهمیت بخش 
انرژی، ادامه همکاری در این زمینه را براساس منافع دوجانبه، مورد تأکید 
قرار دادند؛ با عنایت به اینکه پ.ک.ک، پژاک و تمامی سازمان های 
تروریستی و باندهای تبهکاری در منطقه به منزله تهدیدات مشترک علیه 
امنیت ایران و ترکیه به شمار می روند، دو طرف بر ضرورت استفاده کامل 
هر دو کشور از سازوکارهای همکاری موجود، علیه فعالیت های عناصر 
پ.ک.ک یا پژاک و سایر سازمان های تروریستی و باندهای تبهکار در امتداد 
مرزهای مشترک و همچنین انجام اقدام های هماهنگ برای یک همکاری 
نتیجه محور، شامل عملیات مشترک در مقابله با تروریسم و جرایم 

سازمان یافته، تأکید کردند.«
۱۲ فروردین ماه امسال واردات گاز ترکیه از ایران به دلیل بمب گذاری خط 
لوله در خاک ترکیه توسط عوامل خرابکار متوقف شد. این حادثه در مرز 
بازرگان و در خاک ترکیه رخ داد و طبق توضیحات شرکت ملی گاز ایران 
موضوع انفجار در خط لوله صادراتی گاز ایران به ترکیه مسبوق به سابقه 
بوده است، به طوری که این خط لوله از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۰ میالدی در 
مجموع ۳۶ بار هدف عملیات خرابکارانه و مورد تهاجم تروریستی قرار 

گرفته است.
این اتفاق سبب شد صادرات گاز ایران به ترکیه تا ۱۱ تیرماه و حدود سه 
ماه متوقف باشد، هرچند طبق قانون take or pay ترکیه حتی اگر مقدار 

معین شده را دریافت نکند باید هزینه آن را بپردازد.
به هر حال منتقدان دولت با طوالنی شدن ازسرگیری صادرات گاز ایران به 
ترکیه و تعلل این کشور در انجام تعمیرات، اما و اگرهایی را درباره احتمال 

تمدید نشدن قرارداد جدید صادرات گاز با ترکیه مطرح کردند که در همان 
زمان مهدی جمشیدی دانا، مدیر پیشین دیسپچینگ شرکت ملی گاز 
درباره این ابراز نگرانی ها تأکید کرده بود: ترکیه در همه این سال ها بسیار 
حرفه ای عمل کرده و همواره بر مفاد قرارداد پایبند بوده است. از سویی آنها 
رابطه دوستانه و حسن همجواری با ایران را در نظر دارند و به این راحتی 

از این منبع انرژی که در اختیارشان قرار گرفته، نمی گذرند.
وی در عین حال گفته بود: »مذاکرات برای امضای قرارداد جدید بعد از 
سال ۲۰۲۵ به دلیل شیوع ویروس کرونا به کندی انجام می شود، اما طبق 

بررسی های ما، واردات گاز از ایران برای آنها مزیت هایی دارد، اما اینکه 
قرارداد جدید به چه نحو خواهد بود هنوز مشخص نیست، اما ترکیه بی شک 
به واردات گاز از ایران نیاز دارد و تمدید قرارداد به طور حتم برد-برد خواهد 
بود.« حال رؤسای جمهوری دو کشور ایران و ترکیه در نشستی رسمی بر 
ادامه همکاری ها در بخش انرژی طبق منافع دوجانبه و اقدام های هماهنگ 
برای مقابله با فعالیت های تروریستی به ویژه در مرزهای مشترک تاکید 
کردند که به نظر می رسد بخشی از مذاکرات انجام شده به حواشی ماه های 

اخیر پیرامون صادرات گاز ایران به ترکیه معطوف است.

  بازدید مشاور رئیس جمهوری
 از ۲ پروژه نفتی در قشم

مشاور رئیس جمهوری از طرح های اسکله نفتی حرا در جزیره 
قشم و پاالیشگاه نفت خام فوق سنگین شرکت بهین پاالیش 
قشم بازدید کرد. مرتضی بانک، مشاور رئیس جمهوری و دبیر 
شورای عالی مناطق آزاد کشور از طرح اسکله نفتی حرا در 
جزیره قشم بازدید کرد و گفت: این طرح یکی از بزرگترین 
اسکله های نفتی در جنوب کشور است که به تامین مواد اولیه 
پاالیشگاهی، نفت خام فوق سنگین و صادرات میعانات نفتی 
خواهد پرداخت و راه اندازی آن، نشانه ای عینی از توسعه روابط 
بخش خصوصی و دولت است. وی ادامه داد: ۳۰ درصد از 
سرمایه گذاری این پروژه توسط سازمان منطقه آزاد قشم و ۷۰ 

درصد آن به وسیله بخش خصوصی تامین شده است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور همچنین از طرح پاالیشگاه 
نفت خام فوق سنگین شرکت بهین پاالیش قشم بازدید و با 
دست اندرکاران این طرح گفت وگو کرد و با اشاره به اشتغالزایی 
برای بیش از ۱۱۰۰ نفر در این طرح، گفت: با آغاز بهره برداری 
از این پاالیشگاه نیز افزون بر ۲۵۰ نفر به صورت ثابت در این 
طرح فعال می شوند که در افزایش اشتغال منطقه آزاد قشم 

تاثیرگذار است. بانک تصریح کرد: این طرح با سرمایه گذاری 
۱۳۳ میلیون یورویی بخش خصوصی در حال انجام است که 
اکنون ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. وی در ادامه سفر خود، 
با حضور در شرکت سوخت رسانی و خدمات کشتیرانی ستاره 
قشم، روند اجرای بزرگترین بندر سوخت رسانی کشور را نیز 
بررسی کرد و گفت: با راه اندازی طرح های مربوط به حوزه نفت، 
گاز و پتروشیمی، جزیره قشم به مرکز تولید، تامین و صدور 
انرژی در جنوب کشور تبدیل می شود. بر اساس این گزارش، 
پروژه اسکله نفتی حرا جزیره قشم با ظرفیت تامین و صادرات 
ساالنه ۱۴میلیون و ۵۰۰ هزار تُن مواد اولیه پاالیشگاهی، نفت 
خام فوق سنگین و میعانات نفتی مانند بنزین، گازوئیل و قیر 
در حال ساخت است. ۵۳ میلیون یورو برای اجرای این طرح 
سرمایه گذاری شده است و تاکنون ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد. طرح پاالیشگاه نفت خام فوق سنگین برای تولید قیر 
شرکت پارس بهین پاالیش نفت قشم نیز با ظرفیت تولید روزانه 
۳۵ هزار بشکه قیر توسط شرکت یادشده از سال ۱۳۹۲ آغاز 

شد.

استاندار سیستان و بلوچستان در بازدید از شرکت ملی پخش نفتی منطقه زاهدان از 
مجموعه اقدامات انجام شده در منطقه قدردانی کرد.

احمدعلی موهبتی از اقدام های انجام شده در زمینه تامین و توزیع سوخت مورد نیاز 
مردم و همچنین اجرای موفق طرح ها در منطقه قدردانی کرد.

استاندار سیستان و بلوچستان، اجرای طرح توزیع الکترونیکی نفت سفید و گازمایع، 
تجهیز گلوگاه های استان به سامانه کنترل محموله های سوخت و جلوگیری از 
سوختگیری ۷۰۰ هزار کارت سوخت غیر مجاز با اجرای طرح کدینگ را از جمله 

اقدامات انجام شده و قابل تقدیر در استان برشمرد.
وی با اشاره به خطرهای ناشی از استفاده غیر مجاز و غیر استاندارد گازمایع در خودروها 
تصریح کرد: خودروهای گازسوز غیر استاندارد متوقف می شوند و با کارگاه های غیر 

مجاز نیز برخورد خواهد شد.
مدیر منطقه زاهدان نیز در این دیدار، ضمن قدردانی از استاندار و مجموعه اداری 
استان و حمایت های انجام شده از طرح های اجرایی شرکت گفت: با همکاری های 
انجام شده، طرح توزیع الکترونیکی گازمایع با موفقیت در حال انجام است و گازمایع 

مورد نیاز مردم از طریق شرکت های توزیع کننده با استفاده از کارت بانکی سرپرست 
خانوار، درب منازل توزیع می شود.

محسن وزارتی خدمت به مردم شریف استان را خدمتی بزرگ خواند و ابراز کرد: 
خدمات باید به بهترین نحو به مردم ارائه شود تا به راحتی سوخت مورد نیازشان را 

درب منزل دریافت کنند.
وی همچنین با توجه به فعالیت مضاعف کارگروه تنظیم بازار در ساماندهی عرضه 

گازمایع، از معاون اقتصادی استاندار و همراهی کارگروه نیز قدردانی کرد.
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 مدیرمهندسی وساختمان شرکت نفت فالت قاره ایران از پایان عملیات ساخت سکوهای ۰۷ و 
۰۸میدان هندیجان و بارگیری این سکوها از یارد بندرعباس به موقعیت نصب خبر داد. علی آهوچهر 
گفت: نصب این سکوها به افزایش ایمنی تولید و زمینه سازی برای افزایش ظرفیت تولید نفت میدان 
منتج خواهد شد. وی بابیان این که عملیات فنی آماده سازی نصب این دو سکو، هر یک با وزن بیش از 
یک هزار تن درمیدان هندیجان آغاز شده است، افزود: هم  اکنون برشکاری برای برچیدن عرشه های 
موقت نصب  شده پیشین روی پایه ها درحال انجام است وپس ازآن، دو عرشه سرچاهی ساخته  شده 
که هریک از آنها برای تولید ۱۰هزاربشکه نفت طراحی شده اند، نصب خواهند شد. آهوچهر اظهارکرد: 

عملیات بارگیری درنهایت ایمنی و استانداردهای بین المللی رایج دربخش فراساحل درحال انجام است 
وپیمانکاران آن با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و ایمنی به انجام آن اقدام کرده اند. مدیرمهندسی 
وساختمان شرکت نفت فالت قاره ایران بابیان این که عملیات شیرین  سازی نفت خام در بدو تولید و 
درسکوی تولید میدان بهرگا نسرانجام می شود، افزود: بانصب این سکوها، دسترسی به چاه ها بیشتر 
می  شود و ایمنی آنها نیزبا توجه به تأسیسات سرچاهی نصب  شده مانند پنل کنترل وایمنی سرچاهی، 
سامانه های اعالم حریق، سامانه  های کنترل چاه ها، همچنین سیستم های برق وابزاردقیق، ازسطح 
کیفی بیشتری برخور دار خواهند شد.  وی تصریح کرد: نصب این سکوها این امکان را فراهم می کند 

تا در آینده براساس برنامه ریزی های انجام شده، فرازآوری چاه ها برای تولید مصنوعی با تزریق آب، 
گازرانی یا پمپی کردن چاه ها اجرا شود.  به گفته آهوچهر، با توجه به این که در این سکوها برق و امکانات 
ایمنی الزم وجود دارد، با استفاده از روش های ثانویه، میزان تولیدنفت نیز افزایش می یابد. وی 
کابل گذاری ۲۷ کیلومتری از سوی یک شرکت داخلی را از اتفاق های خوب در این پروژه عنوان و 
اظهارکرد: برای نخستین بار در کشور، این عملیات با بهره مندی کامل از توان داخلی اجرایی شده است. 
شهرام متوسل، مجری ساخت سکوهای هندیجان شرکت نفت فالت قاره ایران نیز گفت: این پروژه از 
سال ۱۳۸۵ با هدف افزایش تولید ۲۰هزار بشکه ای تولید نفت میدان هندیجان آغاز و مطالعات مربوط 
به مخزن انجام شد. وی بابیان این که ساخت این سکوها ازطریق مناقصه بین المللی به شرکت 
کشتی سازی وصنایع فراساحل ایران )ایزوایکو(سپرده شده است، تصریح کرد: پیمانکاری ونصب این 
سکوها نیز ازسوی پیمانکاران ایرانی انجام می شود. متوسل یادآور شد: شرکت فراساحل اطلس 

پیمانکاراصلی این پروژه است وشرکت صدرا، نصب تجیهزات سرچاهی را به عهده دار دارد.

معاون وزیر نفت خبر داد:

 افزایش ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی
 به 150 میلیون تن 

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از طراحی سیاست های جدید توسعه 
هوشمند صنعت پتروشیمی خبر داد و گفت: ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی 
در افق ۱۴۰۵ با اجرای طرح های راهبردی، پیشران و خوراک ترکیبی به 

ساالنه ۱۵۰ میلیون تن خواهد رسید.
به گزارش ایسنا، بهزاد محمدی در جریان بازدید از واحد اراک شرکت پژوهش 
و فناوری پتروشیمی با مروری بر اهداف جهش دوم و سوم صنعت پتروشیمی، 
اظهار کرد: با برنامه ریزی های راهبردی که انجام شده، این نوید را می توان داد که 
صنعت پتروشیمی به سمت هوشمندسازی بیشتر سوق پیدا کرده است و بر این 
مبنا مسیر توسعه این صنعت تاب آوری باالتر و آسیب پذیری کمتری خواهد 

داشت.
وی با اشاره به اینکه با تکمیل طرح های فعال و در حال اجرا در قالب جهش 
دوم و سوم و اجرای راهبردهای برنامه ریزی شده تعداد مجتمع های پتروشیمی 
کشور به ۱۳۴ مجتمع و ظرفیت تولید به ۱۵۰ میلیون تن در سال ۱۴۰۵ می رسد، 

افزود: با سیاست گذاری های انجام شده تعریف طرح های جدید پتروشیمی به 
سمت استفاده از خوراک های پایه این صنعت نظیر متانول سوق داده خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بازدید از مرکز اراک شرکت 
پژوهش و فناوری پتروشیمی بر نقش پررنگ و تأثیرگذار این شرکت در مسیر 
توسعه هوشمند و پایدار صنعت پتروشیمی تأکید کرد و گفت: با تالش های شرکت 
پژوهش و فناوری در تأمین کاتالیست های مهم، کشور از واردات بی نیاز و 

اتفاق های بسیار مهم و ارزنده ای در این حوزه محقق می شود.
محمدی با بیان اینکه توسعه طرح های تولید پروپیلن در بخش های فرآیندی 
و تأمین کاتالیست های مورد نیاز هم اکنون با دانش فنی ایرانی در مجتمع های 
پتروشیمی اجرا می شود، افزود: واحد نیمه صنعتی تولید پروپیلن از متانول در 

منطقه ماهشهر و واحد پلی پروپیلن صنعتی در مرکز اراک فعال هستند.
به گفته وی، دو واحد فعال شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در ماهشهر 

و اراک به زودی آماده بازدید سرمایه گذاران است.

سرپرست بهره برداری پاالیشگاه دوم مجتمع گاز پارس 
جنوبی از صدور یک هزار و ۲۸۴ آیتم تعمیراتی و ۲ هزار و 
۵۰ مجوز کار برای تعمیرات اساسی پاالیشگاه دوم مجتمع 

گاز پارس جنوبی خبر داد.
رضا تیموری اظهار کرد: عملیات تعمیرات اساسی 
پاالیشگاه دوم، در راستای تولید پایدار گاز و آماده سازی 
این پاالیشگاه جهت روزهای سرد سال در حال انجام است.
وی افزود: تعداد روزهای توقف کامل پاالیشگاه جهت 
انجام اقدامات اساسی و مهم در بازه زمانی ۷ روزه محقق 

شده است.
تیموری به مهمترین اقداماتی که در عملیات تعمیرات 
اساسی انجام می شود اشاره و خاطرنشان کرد: کالیبراسیون 
شیرهای اطمینان و تعمیر و تعویض شیرهای موجود، به روز 
رسانی سیستم کمپرسور سیکل تبرید )کمپرسور پروپان( 
ردیف چهارم، تعویض برخی از تیوب باندل ها، تعویض و 
تغییر متریال تیوب باندل مربوط برج احیای آمین ردیف 
چهارم، اتصال شبکه برق پروژه مرکاپتان زدایی از میعانات 
گازی و اتصال شبکه فلر به پروژه مرکاپتان زدایی از میعانات 

گازی از مهمترین اقدامات تعمیرات اساسی سال جاری 
است.

وی در خصوص حجم آیتم های تعمیراتی گفت: در این 
راستا حدود یک هزار و ۲۸۴ آیتم تعمیراتی و ۲ هزار و ۵۰ 

مجوز کار صادر خواهد شد.
تیموری گفت: برای پیشبرد اهداف تعمیرات اساسی 
امسال عالوه بر نیروهای داخلی حدود ۴۰۰ نفر نیروی خارج 

از سازمان مورد استفاده قرار گرفته است.
این مقام مسئول ادامه داد: در راستای جلوگیری از شیوع 
کووید ۱۹ بر اساس دستورالعمل های وزارت نفت شیوه نامه 
جذب نفرات پیمانکار تعمیرات اساسی در دستور کار قرار 
گرفته است. وی اجرای دوره های آموزشی بهداشتی مقابله 
با ویروس کرونا و ضدعفونی و گندزدایی انبارهای محلی و 
تجهیزات را از دیگر اقدامات در این راستا عنوان کرد و گفت: 
جلسه توجیهی شروع بکار تعمیرات اساسی با پیمانکار 
مجری تعمیرات و قرائت دستورالعمل های صادر شده برای 
ارکان کلیدی و اجرایی پیمانکار و نظارت بر اجرای آن نیز 

برای جلوگیری از شیوع کرونا برگزار شده است.

صدور ۲ هزار و 50 مجوز کار برای تعمیرات 
پاالیشگاه دوم پارس جنوبی

معاون امور تولید شرکت ملی نفت ایران از آمادگی کامل 
شرکت ملی نفت ایران برای ارتقای ساختار پدافند غیرعامل 

جزیره خارک خبر داد.
فرخ علیخانی روز دوشنبه، ۱۷ شهریورماه در نشست 
پدافند غیرعامل که در جزیره خارک و با حضور جمعی از 
مدیران ارشد شرایط اضطراری این منطقه برگزار شد، اظهار 
کرد: وزارت نفت نگاهی ویژه به پدافند غیرعامل در نقاط 
حساس و حیاتی از جمله جزیره خارک دارد و در این زمینه 

اقدام های مناسبی را نیز به سرانجام رسانده است.
وی با اشاره به اینکه جزیره خارک یکی از این نقاط مهم 
و راهبردی به شمار می رود، افزود: شرکت های نفتی مستقر 
در جزیره خارک دارای بخش های ویژه در بحث مدیریت 

بحران و پدافند غیرعامل هستند.
معاون امور تولید شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: 
شرکت ملی نفت ایران با قدرت و همه امکانات خود آمادگی 
الزم را برای ارتقای ساختار پدافند غیرعامل جزیره خارک 

دارد و بی شک از ظرفیت های مختلف در این زمینه استفاده 
خواهد شد، زیرا همدلی و هم زبانی در حوزه پدافند غیرعامل 
کلیدی راهبردی برای برون رفت از بحران های احتمالی 

خواهد بود.
عباس اسدروز با اشاره به استفاده از ظرفیت و توان 
متخصصان داخلی اظهار کرد: یکی از نقاط قوت این شرکت 
در حوزه بهسازی و ایمن سازی تأسیسات نفتی، افزایش توان 
عملیاتی است که در همین راستا طبق برنامه ریزی انجام شده 
پروژه ها و طرح های خوبی به منظور ایمن سازی و بهسازی 
فعالیت های عملیاتی پایانه های نفتی در جزیره خارک در حال 

اجرا است.
اسدروز بیان کرد: سناریوهای مختلف از سوی کارگروه های 
فنی و پدافند غیرعامل در حوزه های مختلف صنایع زیر 
پوشش این شرکت تعریف شده است و آمادگی الزم برای 
مواجهه با هرگونه بحران در این شرکت به همت جوانان بومی 

و خدوم ایران اسالمی وجود دارد.

معاون تولید شرکت ملی نفت ایران تاکید کرد:

ارتقای ساختار پدافند غیرعامل خارک 
حفر ۲۳ حلقه چاه در میدان آزادگان جنوبی 

مدیر پروژه حفاری میدان نفتی آزادگان جنوبی در شرکت ملی حفاری ایران 
گفت: اجرای پروژه حفاری ۳+۲۰ حلقه چاه توسعه ای در این میدان با ۹۸ درصد 

پیشرفت در مراحل پایانی کار قرار دارد.
به گزارش مهر، محمد خاوری نژاد از پیشرفت ۹۸ درصدی حفاری ۲۳ حلقه 
چاه توسعه ای میدان آزادگان جنوبی خبر داد و عنوان کرد: از این تعداد چاه، تاکنون 
حفاری و تکمیل ۲۱ حلقه پایان یافته است. وی افزود: در پروژه حفاری ۳+۲۰ حلقه 
چاه میدان نفتی آزادگان جنوبی، تاکنون ۸۱ هزار و ۱۰۳ متر حفاری انجام شده 
است، در ضمن با توجه به اینکه آغاز این پروژه با مراحل پایان عملیات حفاری ۴۰ 
حلقه چاه در این موقعیت از سوی ملی حفاری هم زمان شد، در ابتدا عملیات اجرایی 
با یک دستگاه حفاری کلید خورد و در ادامه به ۹ دکل حفاری رسید. مدیر پروژه 
حفاری میدان نفتی آزادگان جنوبی در شرکت ملی حفاری ایران گفت: با پیشرفت 
کار پروژه حفاری میدان آزادگان جنوبی، تعداد دکل ها به چهار دستگاه تقلیل یافت 
و هم اکنون با نزدیک شدن به زمان پایان پروژه، تنها دستگاه حفاری ۲۸ فتح در 
منطقه استقرار دارد. خاوری نژاد افزود: چاه های تکمیل شده طبق روال به شرکت 

مهندسی و توسعه نفت )متن( به عنوان مجری طرح توسعه میدان های غرب کارون 
تحویل می شود. وی با اشاره به هم افزایی و همکاری مؤثر و مستمر میان مدیران 
اجرایی و متخصصان شرکت ملی حفاری و متن، اظهار کرد: شرکت ملی حفاری 
ایران در میدان نفتی آزادگان افزون بر پروژه ۳+۲۰ حلقه چاه، پروژه موسوم به ۱۰ 
حلقه چاه دیگر را نیز در حال اجراست که در این ارتباط، دکل های سنگین ۳۷ و 
۹۲ و دکل فوق سنگین ۶۰ فتح در حال حفاری چاه های توسعه ای هستند. مدیر 
پروژه حفاری میدان نفتی آزادگان جنوبی در شرکت ملی حفاری ایران با این توضیح 
که متراژ حفاری در پروژه ۱۰ حلقه چاه میدان آزادگان جنوبی به حدود ۱۲ هزار 
متر بالغ شده است، گفت: پیش بینی می شود پروژه حفاری ۱۰ حلقه چاه دیگر تا 
اوایل سال ۱۴۰۰ به پایان برسد و به کارفرمای پروژه، شرکت مهندسی و توسعه 
نفت تحویل شود. شرکت ملی حفاری ایران تاکنون ۶۴ حلقه چاه در قالب 
قراردادهای کلید در دست )EPDS( در بخش جنوبی میدان نفتی آزادگان 
حفاری کرده و ۱۰ حلقه در مراحل اجرا دارد و در بخش ارائه خدمات یکپارچه فنی 

مهندسی نیز با شرکت مهندسی و توسعه نفت همکاری می کند. 
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مدیرعامل بزرگترین شرکت تولید کننده نفت کشور در گفت وگو با مشعل اعالم کرد

مشعل: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به عنوان بزرگ ترین شرکت تابع شرکت ملی نفت ایران است که حدود 80 درصد نفت خام و 16 درصد گاز کشور را تولید می کند و در این قلمرو وسیع 
نفتی میدان های بزرگی همچون اهواز، گچساران، مارون، آغاجاری، کرنج و پارسی و بی بی حکیمه قرار دارند. این شرکت آنگونه که احمد محمدی، مدیرعامل این شرکت در گفت وگو با هفته نامه 

مشعل اعالم می کند، با نگاه به آینده اقدام های مختلفی را با هدف گذاری های مهمی همچون طرح های افزایش و نگهداشت و ایجاد ظرفیت تولید، جمع آوري گازهاي مشعل و بازسازي و نوسازي 
تاسیسات روسطحي در برنامه داشته و اکنون مشغول اجرای آن است.یک نمونه از این  اهداف طرح نگهداشت و افزایش تولید، افزایش ظرفیت تولید نفت کشور است. او می گوید: شرکت ملي 

مناطق نفت خیز جنوب براساس برنامه ها و راهبردهاي تعیین شده از سوي شرکت ملي نفت ایران، موظف به آمادگی کامل برای برگشت سریع به سقف تولید و برداشت حداکثری و اقتصادی از 
مخازن در صورت رفع موانع مورد اشاره است که این مهم مستلزم ظرفیت سازی مناسب در وضعیت فعلي است. صحبت از توجه به ساخت داخل که می شود، اشاره می کند که در مقطعي شش 

ماهه،  از هفت هزار و 500 قلم کاالي اعالمي، بومي سازي حدود 1۷00 قلم  آغاز شده که بخشی از این کاالها منجر به ساخت شده و بخشی نیز مراحل موردنیاز را طی می کنند که تا اینجاي کار با 
توجه به شرایط تحریمی، شیوع ویروس کرونا و مشکالت اقتصادی موجود، اقدام و دستاوردي مهم به شمار مي آید. اکنون نیز تالش ها براي تداوم بومي سازي کامل آن فهرست ادامه دارد و انتظار 

می رود سایر اقالم در بازه زمانی مناسب به تولید رسیده و شاهد خبرهاي خوشي براي صنعت نفت و سازندگان کشور باشیم.  به موضوع کارکنان که می رسیم، اشاره می کند: فعالیت در صنعت مهم 
و پیچیده نفت که ثانیه ای در آن اجازه توقف نداریم، کاري بسیار سخت و بعضاً توانفرساست و کارکنان این صنعت به تناسب سهمي که در گردش اقتصاد، تحمل شرایط اقلیمي، قبول مسئولیت 

و خطرپذیري در کارها  دارند، متناسب با شرایط کشور شایسته توجه و مستحق برخورداري از موهبت هاي مادي و معنوي اند. متن این گفت وگو در ادامه می آید:

به عنوان اولین سوال به هدفگذاری ها و اولویت های اصلي شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب در سال1399 بپردازیم.

در سال جاری که به عنوان جهش تولید نام گذاري شده، اقدامات و فعالیت های متنوعی 
در برنامه کاری شرکت ملي مناطق نفت خیزجنوب گنجانده شده است که در قالب برنامه 
مالی وعملیاتی ساالنه تدوین و به شرکت ملي نفت ایران ارائه شده و پس از دریافت 
مصوبات الزم، به یک برنامه اجرایی تبدیل شده است. به طور خالصه، برنامه  های 
طرح ریزی شده سال جاری شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب در راستاي دست یابي 
به تولید ایمن و پایدار شامل: »برنامه تولید سال 1399و امور پشتیباني تولید«، 
»طرح افزایش و نگهداشت و ایجاد ظرفیت تولید«، »طرح های جمع آوري 

گازهاي مشعل« و »طرح بازسازي و نوسازي تاسیسات روسطحي«  است.

از  طرح افزایش و نگهداشت تولید آغاز کنیم. چه اهدافی در قالب 
این طرح، در حال پیگیری است؟

طرح افزایش و نگهداشت تولید موسوم به 28مخزن، یکی از مهم ترین 
طرح های اجراشده  شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب پس از انقالب 
اسالمي است که هم از حیث گستردگی و هم میزان اعتبارات و اهداف مدنظر، از 
بزرگترین طرح های شرکت ملی نفت ایران به شمار می آید. از مهمترین اهداف این 
طرح می توان به اشتغالزایی به ویژه اشتغال بومي، تقویت نظام پیمانکاري بخش 
باالدستي صنعت نفت کشور، توجه حداکثري به ساخت داخل و نقش آفرینی 
سازندگان داخلی، توجه ویژه به مسئولیت های اجتماعی با تخصیص چهار 
درصد از صورت وضعیت هاي این طرح و افزایش ظرفیت تولید نفت کشور 
اشاره کرد. اگر بخواهیم به جزییات این اهداف بپردازیم، هدف اولیه و مهم 

این طرح، ایجاد اشتغال با رویکرد بومی و محلی است که با توجه به کاهش اشتغال در دوره تحریم، 
هدفگذاری مهمی تلقی می شود. اولویت دوم ایجاد کسب و کار براي رشد و تقویت پیمانکاران 
توانمند داخلي است؛ به این معنا که پیمانکاران به مجموعه هایي قوی و در سطح باالیی از نظر توان 
مدیریت پروژه های بسیار بزرگ صنعت نفت بدل شوند. به نحوي که از این طریق بتوانیم صدور 
خدمات فنی و مهندسی داشته باشیم. کشور ما با توجه به قدمت 112ساله صنعت نفت باید بتواند 
چند شرکت نفتي تربیت کند که افزون بر مدیریت پروژه های بزرگ داخلی، در خارج از کشور نیز 
در قالب صدور خدمات فنی- مهندسی نقش آفرینی داشته باشند.  هدف گذاری دیگر شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب در طرح هاي توسعه ای در دست اقدام، توجه حداکثری به ساخت داخل 
است. به عنوان مثال، پیمانکاران طرح 28 مخزن ملزم به استفاده از 84 قلم کاالی اساسی ساخت 
داخل شده اند که این تعداد، مهم ترین بخش نیازمندی های کاالی پروژه ها را تشکیل می دهند.  
هدف گذاری دیگر ما در این طرح ها، توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت در قبال جوامع پیراموني 
است که برای نخستین بار به صورت پیوستي اجتماعی براي طرح های افزایش و نگهداشت تولید، 
در نظرگرفته شده؛ امري که تاکنون بدین شکل سابقه نداشته است. ویژگي این پیوست الزم االجرا 
بودن آن متناسب با پیشرفت کار طرح است؛ بدین معنا که با ارایه هر بار صورت وضعیت از سوي 
پیمانکار، باید چهار درصد از آن با هماهنگی شورای برنامه ریزی استان های مربوطه، در زمینه 
مسئولیت اجتماعی و محرومیت زدایی صرف شود. از دیگر اهداف طرح نگهداشت و افزایش تولید، 
افزایش ظرفیت تولید نفت کشور است. می دانیم که با وجود تحریم ها و عوارض ناشی از شیوع 
ویروس کرونا، شاهد کاهش تقاضای جهانی براي  نفت هستیم. اما این کاهش مقطعی، نباید به معنای 
توقف در فعالیت ها و دست روی دست گذاشتن باشد. شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب براساس 
برنامه ها و راهبردهاي تعیین شده از سوي شرکت ملي نفت ایران، موظف به آمادگی کامل برای 
برگشت سریع به سقف تولید و برداشت حداکثری و اقتصادی از مخازن در صورت رفع موانع مورد 

اشاره است که این مهم مستلزم ظرفیت سازی مناسب در وضعیت فعلي است.
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چه میزان تولید در این طرح ها پیش بینی شده است؟
 در طرح افزایش و نگهداشت تولید در مجموع حدود 300 هزار بشکه افزایش تولید 
حاصل خواهد شد و به همین میزان نیز جبران کاهش طبیعی مخازن در بازه زمانی 

اجراي طرح است.

در حال حاضر طرح 28مخزن در چه وضعیتی قرار دارد؟
در طرح 28 مخزن 2۷ بسته کاری وجود دارد که تاکنون پیمانکاران 22 بسته مشخص 
و در 13 بسته شروع به کار شده است. عملیات اجرایی 6 بسته آنها در سال 98 آغازشده 
و تاکنون حفاري 8 حلقه چاه به پایان رسیده است. از بین چاه های حفاري شده، به یک 
حدنصاب جدید در زمینه مدت زمان حفاری چاه های خشکی به مدت 4۷ روز زمان 

اتمام حفاری در یکي از چاه هاي میدان منصوری دست یافته ایم.
در گام دوم انعقاد قراردادهای طرح نگهداشت و افزایش تولید 28 مخزن در مناطق 
نفتخیز جنوب، 2۷ مرداد با حضور وزیر نفت، قراردادهای 11 بسته دیگر از این طرح با 
پیمانکاران ایرانی منعقد شد. این 11 بسته قراردادی در استان های خوزستان، بوشهر 

و کهگیلویه و بویراحمد واقع هستند.

بیشترین پیشرفت مربوط به چه بخشی است؟
بیشترین پیشرفت مربوط به طرح نرگسی است که اکنون نزدیک به 50 درصد پیشرفت 
دارد. هفت بسته  دیگر که اخیرا شروع به کار کرده اند، در مرحله آغاز عملیات اجرایی 
هستند و با اجرای آنها شاهد رونق اشتغال، کسب وکار در حوزه سازندگان داخلی، 

پیمانکاران و تحرك در بخش مسئولیت هاي اجتماعی خواهیم بود.

به مبحث طرح های میدان محور بپردازیم. قراردادهای این گروه از پروژه ها در چه 
مرحله ای قرار دارند؟

در بخش میدان محور هم از چهار میدان اخذ مجوز شده از سوی هیات مدیره شرکت 
ملی نفت ایران، قرارداد یک میدان با  شرکت مپنا منعقد شده که براساس آن در بازه 
زمانی 10 ساله توسعه یکپارچه میدان انجام خواهد شد. براي سایر میادین هم مذاکرات 
با چند شرکت در حال پیگیري است و احتمال به نتیجه رساندن حداقل یک میدان 

دیگر طي سال جاري و امضای قرارداد وجود دارد.

یکي از مهمترین هدف گذاری هاي شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، جمع آوری 
گازهای مشعل بوده است، تاکنون در این زمینه چه پیشرفتی صورت گرفته است؟

در این راستا دو قرارداد عمده با پتروشیمی مارون و هلدینگ خلیج فارس منعقد شده 
است. در سال 1398 عملیات اجرایي این دو قرارداد شروع شده است. براساس قرارداد 
منعقد شده با هلدینگ خلیج فارس که طي آن  روزانه حدود 600میلیون فوت مکعب 
گاز پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس با اعتباري افزون بر  1.1 میلیارد دالر گردآوري و 
انتقال می  یابد، تقریباً کل گازهای مشعل شرق استان خوزستان و استان های کهگیلویه 
و بویراحمد و بوشهر جمع آوري خواهد شد. در قالب قرارداد مربوط به پتروشیمی مارون 
نیز که اواسط سال 98 آغاز شده، جمع آوری 250 میلیون فوت مکعب گاز همراه تولیدي 
در نقاط مرکزي استان خوزستان)مارون و اهواز( در برنامه قرار دارد. ماحصل و دستاورد 
مهم این دو قرارداد و برخی فعالیت های دیگر، تا سه سال آینده شاهد جلوگیري از 
هدرسوزي دست کم 95 درصد از گازهای ارسالي به مشعل در سطح شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب خواهیم بود که تأثیر مثبت آن از حیث بهبود وضعیت محیط زیست و 
ایجاد ارزش افزوده برای صنعت نفت، پتروشیمی ها و صنایع پایین دست بسیار 
چشمگیر خواهد بود.   هدف مهم دیگر ما در سال جاری، حداکثرسازی خوراك 
پاالیشگاه ها و خوراك مجتمع های پتروشیمی منطقه است به نحوي که قادر باشیم در 
صورت نیاز  از نظر کمی و کیفی آن را به حداکثر برسانیم. این یکی از اولویت های کاری 
در حال پیگیری است. با توجه به کاهش های تکلیفی، به ناچار بخشی از خوراك 
پتروشیمی ها کاهش یافت که در چند ماه گذشته با اقدام های انجام شده سطح خوراك 
پتروشیمی ها به سطح بسیار خوبي رسانده شد که  اقدام بزرگ و مهمی است. باید اشاره 
کنم در دو ماه اخیر سه هزار بشکه مایعات گازی )که پیش از این امکان ارسال آن وجود 
نداشت( با انجام اقدامات و اصالحاتي، به ورودي خوراك پتروشیمی بندرامام اضافه 
شده است. در مجموع تالش ما این است که پتروشیمی ها را که محصوالت قابل توجهی 

برای صادرات و مصارف داخل کشور فراهم می کند، پررونق نگه داریم. 

برای جمع آوری گازهای شمال استان خوزستان هم برنامه ای دارید؟
 برای گازهای شمال استان خوزستان که در محدوده شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجد سلیمان است، رایزنی ها و مذاکرات الزم در حال انجام است تا با بخش خصوصی 
قرارداد مشابه منعقد شود و گازهای مشعل آن ناحیه هم جمع آوری شوند. در این راستا 

مذاکراتی انجام شده که در صورت استقبال آنها، آمادگی الزم از طرف ما وجود دارد.

-در ماه های اخیر اخبار 
نفت  انتقال  و  تولید 

یت  یر مد و  ی  سنتز
یکپارچه میعانات گازی 

پارس جنوبی منتشر شد. به 
جزییاتی از این فرایند اشاره 

ملی  اینکه شرکت  و  کنید 
مناطق نفتخیز جنوب از این 

فرایند چه سهمی دارد؟

تمام  برای  دارد  حق  ما  کشور 
محصوالت و تولیدات در بخش های 

خشکی و دریا در شرایط مختلف و 
زمانی و مکانی و تحریمی بتواند مدیریت 

صحیح و درستی داشته باشد. در زمینه 
از  یکی  هم  جنوبی  پارس  میعانات 

مصرف  حداکثرسازی  ما،  برنامه های 
محصوالت تولیدی بوده است. به عبارت بهتر 

زنجیره ارزش این سیاالت تولیدی از مخازن 
هیدروکربوری دریا و خشکی را تکمیل کنیم 

که قطعا در شرایط کنونی این روش برای کشور 
سودمند خواهد بود. در این خصوص پس از این که 

از سوی وزارت نفت دستور هدایت این میعانات به 
سمت خشکی با هدف ارسال به پاالیشگاهای کشور 

و امکان سنجي تزریق در مخازن هیدروکربوري 
صادر شد، پس از هماهنگي الزم با مدیریت ها و 

شرکت هاي ذیربط )مدیرت نظارت بر تولید شرکت ملي 
نفت ایران، شرکت فالت قاره و شرکت هاي بهره برداري 

آغاجاري و گچسارن(، کارگروهی متشکل از شرکت  ملی 
مناطق نفتخیز جنوب، شرکت نفت فالت قاره ایران و 

مدیریت نظارت بر تولید شرکت ملی نفت ایران ایجاد شد 
که پس از بررسی ها و بازدیدهای میدانی و مطالعات اولیه، 

توانستیم با دریافت مخلوطی از میعانات گازی پارس جنوبی و 
نفت سنگین موجود در مخازن بهرگان، توسط همکاران شرکت 

ملی مناطق نفتخیز جنوب طی عملیاتی سخت در بخش خشکی 
در دو ماه گذشته آنها را به شکل ایمن و پایدار به سمت 

پاالیشگاه های شمالی هدایت کنیم. عالوه بر آن طي هفته های 
گذشته نیز با تالش شبانه روزي همکاران شرکت ملي مناطق 

نفت خیز جنوب بویژه همکاران شرکت بهره برداري نفت و گاز 
آغاجاري، با وجود شرایط جوی و دمایی باالی 50 درجه و رطوبت باالی 

80 درصد توانستیم نفت سنتزی را برای پاالیشگاه آبادان ارسال کنیم. 
جا دارد از تالش همه همکاران ذیربط تشکر و قدرداني کنم.  شرکت ملی 

مناطق نفتخیز جنوب به موازات این فعالیت مهم، بررسي همه جانبه اي 
شامل  شبیه سازی و کارهاي آزمایشگاهي جهت تزریق میعانات گازي به 

مخازن مورد نظر را آغاز کرده است. بخش هایی از مراحل آزمایشگاهی انجام 
شده و امیدواریم به زودی نقشه عملیات اجرایی این فرایند که اقدامی بسیار 

ارزشمند و مهمی است، آماده شود. 

با توجه به اینکه قبالً در برخي مخازن تجربه  تزریق امتزاجی داشته ایم. این 
تزریق میعانات با آن فرایند، شباهتی دارد؟

 بله، در میدان رامشیر، حدود 10 هزار بشکه مایعات گازی تزریق می کردیم و در واقع 
یک پایلوت را پشت سر گذاشته ایم، این دو تاحدودی به هم شبیه اند، با این تفاوت 

که با اتکاي به تجربه و نمونه عملی، اکنون با دیدی بازتر، بررسی این کار انجام و تصمیم 
بهینه اتخاذ خواهد شد.

 سال گذشته در طول برگزاری نمایشگاه ساخت داخل اهواز،  فهرستي بالغ بر هفت 

هزار قلم کاال در اختیار سازندگان داخلي قرار گرفت، با گذشت حدود 8ماه از آن 
اقدام، تاکنون در این زمینه شاهد چه بازخوردي بوده ایم؟

 من همواره گفته ام اگر شعار می دهیم که ساخت داخل را باید حداکثرسازی 
کنیم، حتما باید متناسب با آن، اقدام عملی هم صورت دهیم؛ با همین نگاه 
در نمایشگاه دوره قبل اهواز به همه سازندگان داخلی اعالم کرده و اطالعات 
و نیازمندی های ما در بخش های مختلف مشتمل بر چندین هزار قلم کاال 
و مواد شیمیایی مصرفی در اختیار سازندگان قرار گرفت. در مقطعي شش 
ماهه،  از هفت هزار و 500 قلم کاالي اعالمي، بومي سازي حدود 1۷00 
قلم آغاز شده که بخشی از این کاالها منجر به ساخت شده و بخشی 
نیز مراحل موردنیاز را طی می کنند که تا اینجاي کار با توجه به شرایط 
تحریمی، شیوع ویروس کرونا و مشکالت اقتصادی موجود، اقدام 
و دستاوردي مهم به شمار مي آید. اکنون  نیز تالش ها براي تداوم 
بومي سازي کامل آن فهرست ادامه دارد و انتظار می رود سایر 
اقالم در بازه زمانی مناسب به تولید رسیده و شاهد خبرهاي 

خوشي براي صنعت نفت و سازندگان کشور باشیم. 

 به صورت مشخص سهم سازندگان و تأمین کنندگان 
داخلي و بومي  از کاال و مواد مورد نیاز مناطق نفتخیز جنوب 

چه قدر است؟
حدود 80 درصد مواد و کاالی مصرفی شرکت ملی 
مناطق نفتخیز جنوب از داخل تأمین می شود که سهم 
تامین کنندگان و سازندگان بومی خوزستان 25 
درصد است و اعتقاد ما بر این است که این روند باید 
تداوم داشته باشد و کاالهای پرمصرف تا حد ممکن 

از داخل تأمین شوند.

 گفت وگو را با موضوع کرونا ادامه دهیم، با 
توجه به شرایط ایجاد شده ناشی از شیوع این 
ویروس با درنظرگرفتن گستره فعالیت و 
تعدد نیروهاي ستادي و عملیاتي این 
شرکت چه تمهیداتی لحاظ شده است که 
حفظ سالمت کارکنان و متوقف نشدن 
فعالیت ها به صورت توامان دنبال شود؟
 ویروس کرونا هم ناشناخته و هم 
غافلگیرکننده بود. چگونگی مواجهه 
اطباء،  برای  ویروس  این  با 
دانشمندان و مسئوالن بهداشت 
و درمان نیز هنوز به درستي 
روشن نشده و زوایای ناپیدای 
این حال،  با  دارد.  زیادی 
شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب تابع سیاست های 
ستادملی مبارزه با کرونا در 

سطح کشور، وزارت نفت و بخش هاي مرتبط استانی، در زمینه پیشگیری و مقابله با این 
ویروس، اقدامات گسترده اي داشته است؛ رویکرد اصلی ما در این ارتباط متمرکز بر 
پیشگیری است بنابراین همه همکاران را ملزم کرده ایم حداکثر اهتمام و توجه را به 
رعایت پروتکل های بهداشتی داشته باشند تا کمترین ابتال را شاهد باشیم. کار ما سخت 
و حساس و نیروی انسانی سرمایه هاي با ارزش صنعت و کشور هستند که حفظ سالمت 
آنها از هر حیث براي ما مهم است. چون درماني مشخص براي درمان این بیماري وجود 
ندارد، برنامه  شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب متمرکز بر فاز پیشگیری است. با این 
حال در چهارماه گذشته شماري از همکاران مبتال شده اند. کمیته هاي مدیریت بحران 
در ستاد و پنج شرکت بهره برداری ایجاد کرده ایم و جلسات در سطوح مختلف در حال 
برگزاری است و  متناسب با شش دستورعمل وزارتی ابالغ شده، پروتکل های بهداشتی 
را  گام به گام اجرا کرده ایم. برخي اقدامات از جمله تعطیلی و کاهش ساعت کار در کمیت 
کار بی تاثیر نبوده است. اما تالش کارکنان در راستای تولید ایمن و پایدار و اجرایی کردن 
طرح ها و پروژه ها در حال انجام است. همکاری و هماهنگی خوبی میان مقامات استانی 
برقرار است تا بتوانیم حداکثر پیشگیری را داشته باشیم.   افزون بر این برای کمک به 
مناطق پیراموني، روستاها، شهرها، بخش هاي واقع در حوزه عملیات، اقدام هایي مختلف 
از جمله: توزیع کمک هاي مؤمنانه، بسته های بهداشتی، گندزدایی و ضدعفونی محالت 
و گذرگاه ها، پمپ بنزین ها، مراکز عمومی و... در حال انجام است. اما با توجه به اینکه رفتار 
این ویروس ناشناخته است، هنوز دانش بشر کامل نشده است ما هم گرفتاری هایی 
داریم و مشکالتی برای ما ایجاد کرده است.  تمام عزیزان شاغل در بهداشت و درمان 
کشور نیز در حال انجام یک کار جهادي هستند که حداکثر مراقبت از سالمت مردم را 
داشته باشند. از تمامي کادر درمانی به ویژه بهداشت و درمان صنعت نفت نهایت تشکر 

و قدردانی داریم 

 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؟

مهمترین دارایي هر سازمان و کشوري نیروي انساني آن است و براین باور بوده و هستم 
که نیازهاي آنان باید به بهترین شکل ممکن در نظر گرفته و مرتفع شود. گرچه با توجه 
به مشکالت شدید مالي و بعضاً ساختاری، متناسب با آن چه باور داشته ام و در شان 
سرمایه هاي فکري سازمان بوده، تاحدودی فاصله داریم. به طور کلي، در مجموعه مناطق 
نفتخیزجنوب، جمعیتي حدود 12 هزار نفر در قالب نیروي رسمي و حدود 28 هزار نفر 
به صورت نیروهاي غیررسمي، در حال کار هستند.  در بخش نیروهای غیررسمی که 
عمدتا ارکان ثالث هستند، مهمترین چالش ها معیشتي است که متناسب با آن، یک سری 
رایزنی ها و اقداماتي از طریق وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران در این دو سال انجام 
و برخي منجر به حصول نتیجه شده است. یک سری اقدامات دیگر نیز در حال انجام است 
که امیدواریم متناسب با شرایط موجود شاهد بهبود معیشت و رضایتمندی نسبي این 
قشر زحمتکش باشیم. در مجموع فعالیت در صنعت مهم و پیچیده نفت که ثانیه ای در 
آن اجازه توقف نداریم، کاري بسیار سخت و بعضاً توانفرساست و کارکنان این صنعت به 
تناسب سهمي که در گردش اقتصاد، تحمل شرایط اقلیمي، قبول مسئولیت و خطرپذیري 
در کارها  دارند، متناسب با شرایط کشور شایسته توجه و مستحق برخورداري از 

موهبت هاي مادي و معنوي اند. 
در پایان از دست درکاران نشریه وزین مشعل که یار همیشگی کارکنان صنعت نفت بوده 
و هستند، تشکر کرده و آرزوی توفیق روزافزون الهی برای همه شما عزیزان را از درگاه 

پروردگار خواستارم.

در مقطعي 6 ماهه،  از 

قلم کاالي اعالمي،  بومي سازي حدود
 7500

  

قلم
 ۱700            

آغاز شده که بخشی از این کاالها منجر به ساخت شده            

و        بخشی نیز مراحل موردنیاز را طی می کنند
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کاروان توسعه گازرسانی با پویش سبز گازرسانی، روزهایی پر رونقی را پشت سر می گذارد و پس از خراسان رضوی به کرمانشاه رسیده است تا شاهد گازرسانی به 
مناطق شهری و روستایی در مناطق مرزی باشیم و شلعه های امید بار دیگر بر لبان اهالی این سرزمین لبخند بنشاند. گاز این روزها به یکی از مهم ترین عوامل ایجاد رفاه 
بدل شده است و مردم در هر گوشه از این سرزمین برای ورودش جشن می گیرند و زمستان را بدون دغدغه با آن سر می کنند. در همین حال، وزیر نفت روز دوشنبه )۱۷ 
شهریورماه( در آیین بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی طرح های گازرسانی در استان کرمانشاه گفت: به برکت توسعه پارس جنوبی و اجرای طرح های گازرسانی در هفت 
سال اخیر معادل ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه ظرفیت پاالیشی، سوخت در کشور توزیع و مصرف شده است. بیژن زنگنه با اشاره به اینکه برداشت گاز از میدان مشترک 
پارس جنوبی با 4۲۰ میلیون مترمکعب افزایش روزانه از ۲8۰ میلیون مترمکعب در سال 9۲ به رقم کنونی ۷۰۰ میلیون مترمکعب رسیده و تولید گاز از این میدان 
۲.۵ برابر شده است، اظهار کرد: این به معنای ایجاد ۲.۶ میلیون بشکه ظرفیت پاالیشی است. اگر می خواستیم پاالیشگاه بسازیم باید ۱۰ پاالیشگاه ۲۶۰ هزار 
بشکه ای می ساختیم تا بتوانیم سوخت کشور را تامین کنیم. وی افزود: بعضی وقت ها به من می گویند شما پاالیشگاه نساخته اید. چرا نساختم؟ معادل ۲.۶ 
میلیون بشکه )پارس جنوبی( ظرفیت پاالیشگاهی ایجاد کردیم، این اقدام ضمن حفظ محیط زیست و مصرف سوخت ارزان، همچنین سبب شد نه تنها 
هیچ سوختی وارد نکنیم، بلکه از بزرگ ترین صادرکنندگان فراورده های نفتی مایع شویم. وزیر نفت گفت: اگر صادرات فراورده های نفتی نسبت 

به سال 9۱ چهار برابر شده به برکت کار در پارس جنوبی و  این گازرسانی محقق شده است.

 وزیر نفت خبر داد
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 صرفه جویی 75 میلیارد 
دالری با توسعه گازرسانی

معاون وزیر نفت در امور گاز تأکید کرد: اگر 
گازرسانی به نیروگاه ها انجام نمی شد، تا به امروز، 
۱۵۰ میلیارد لیتر سوخت در نیروگاه ها مصرف 
می شد که مقرون به صرفه نبود، در حالی که با 
گازرسانی انجام شده، بیش از ۷۵ میلیارد دالر 
صرفه جویی در این بخش، حاصل شده است. وی 
در پایان، با اشاره به اینکه در بند »ق« در سه بخش 
نیروگاه ها، شهرها و روستاها، جایگزینی با گاز مایع 
انجام شد، ادامه داد: در واقع، اگر افزایش تولید 
پارس جنوبی به عنوان بزرگ ترین منبع گازی 
کشور، نبود، ما امکان جایگزینی گاز طبیعی را با 
سوخت مایع در بخش نیروگاهی نداشته و در 
نتیجه، مازاد مصرف برای صادرات و نیز  ارزآوری 

نداشت.

 عملکرد فوق العاده وزیر نفت در بخش گازرسانی 
در ادامه، استاندار کرمانشاه گفت: عملکرد وزیر نفت در دولت تدبیر و امید و به ویژه در بخش گازرسانی برای همگان روشن است، زیرا تاکنون در این حوزه 
کارهای فوق العاده ای انجام شده است. هوشنگ بازوند افزود: در استان کرمانشاه از ۲۰9 روستایی که در گذشته گازدار بودند، امروز حدود ۱۵4۱ روستا 
گازرسانی شده است که به رشد حدود ۷۰۰، 8۰۰ درصدی رسیده ایم و جای تشکر و قدردانی دارد. استاندار کرمانشاه تصریح کرد: در ضریب گازرسانی 
روستایی نسبت به کل کشور کمی فاصله داریم که امیدواریم در سال پایانی دولت بتوانیم گازرسانی در این روستاها را نیز تکمیل کنیم. بازوند عنوان کرد: ۱۰ 
روستا در استان کرمانشاه که در نوار مرزی قرار دارند با میانگین سرانه ۱۵ میلیون تومان گازدار نمی شوند که با دستور وزیر نفت می توان این مبالغ و سرانه را 
افزایش داد، همچنین امیدواریم سه شهر ریجاب، ازگله و نوسود نیز تا پایان امسال یا پایان این دولت گازرسانی شوند. وی گفت: پتروشیمی اسالم آباد یادگاری 
ارزنده از وزیر نفت است که امیدواریم در آینده ای نزدیک شاهد عملیات اجرایی آن باشیم، همچنین پاالیشگاه آناهیتا که باوجود طوالنی شدن ساختار اداری 

آن، خوشبختانه به جاهای خوبی رسیده است، اما به مساعدت وزیر نفت نیاز دارد.

وژه های گازرسانی با وجود تنگناهای اقتصادی اجرای پر
در ادامه، نماینده کرمانشاه در مجلس ضمن تشکر از فعالیت های وزارت نفت و پیگیری های وزیر نفت گفت: عمده زحمات وزیر نفت در دوران تنگناهای مالی 
و اقتصادی بوده است، اما منصفانه باید گفت اجرای طرح ها در چنین شرایطی تداوم داشته است. عبدالرضا مصری افزود: این بند در عین اختصار آثار و برکات 
بسیار مطلوبی برای کشور به همراه داشته است. وی با تشکر و قدردانی از زحمات وزارت نفت و پیگیری های وزیر نفت برای به سرانجام رسیدن طرح های 
گازرسانی، افزود: زحمات و فعالیت های آقای زنگنه در وزارت نفت باتوجه به تنگناهای مالی کشور مثبت ارزیابی می شود. نماینده کرمانشاه در مجلس با اشاره 

به اهمیت گاز تصریح کرد: اگر امروز می خواستیم به جای گاز، نفت سفید یا دیگر سوخت های مایع مصرف کنیم اوضاع بسیار بحرانی در پیش داشتیم.

 ضریب 94 درصدی نفوذ گاز در کرمانشاه 
در ادامه، مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه از بهره مندی بیش از 94 درصدی بخش های مختلف این استان از گاز طبیعی خبر داد.

سیروس شهبازی گفت: فعالیت شرکت گاز استان کرمانشاه از سال ۱۳۷۲ با هدف گازرسانی و تأمین سوخت پایدار در بخش های مختلف 
آغاز شده است. وی ادامه داد: امروز با گازرسانی به شهر نودشه ضریب نفوذ گازرسانی شهری به  99.9 درصد می رسد و گازرسانی به 
سه شهر نوسود، ازگله و ریجاب باقی  مانده که اجرای آنها در حال انجام است. مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه با اشاره به گازرسانی 
روستایی در این استان، گفت: ضریب نفوذ گازرسانی روستایی با احتساب 8۱ طرحی که امروز افتتاح می شود به ۷۷ درصد می رسد و 
۱۵4۱ روستای استان گازرسانی شده اند که ضریب بهره مندی روستایی ۷۷درصد می شود. به گفته شهبازی، برای اجرای این پروژه ۶ 
هزار و 4۰۰ کیلومتر شبکه گذاری انجام و 8۱ هزار علمک نصب شده است. وی افزود: در بخش صنعتی با ۲۲ واحدی که امروز به بهره برداری 
می رسند در مجموع ۲ هزار و 4۷۷ واحد صنعتی از نعمت گاز برخوردار می شوند.   مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه تصریح کرد: 
هم اکنون در استان کرمانشاه ۶۰۰ هزار مشترک گاز طبیعی در بخش های مختلف داریم  و روزانه ۱۳ میلیون مترمکعب گاز به مشترکان 
تحویل می شود.  شهبازی با بیان اینکه درصد بهره مندی مجموع مشترکان گاز در کرمانشاه اکنون 94.۳ درصد است، یادآور شد: از 
جمله مهم ترین اقدام های شرکت گاز استان کرمانشاه در دولت های یازدهم و دوازدهم رشد ۵4 درصدی در مشترک پذیری است که 

به طور میانگین هر سال ۳۰ هزار مشترک اضافه شده است.

وستاهای کشور حرکتی جهادی و   گازرسانی به ر
انقالبی است

در ادامه، نماینده گیالنغرب و قصرشیرین در مجلس شورای اسالمی گفت: بدون 
شک گازرسانی به شهرها و روستاهای کشور حرکتی جهادی و انقالبی تلقی 
می شود. شهریار حیدری از وزیر نفت تشکر کرد و گفت: از حرکت انقالبی وزیر 
نفت تشکر می کنم که در سراسر کشور کار انقالبی و جهادی انجام داده است. 
امروز بسیاری از شهرها و روستاهای کشور از نعمت عظیم گاز استفاده می کنند 
و بدون شک این گونه فعالیت ها، جهادی تلقی می شود. وی افزود: به مردم 
شهرستان اورامانات نیز این گازرسانی را تبریک می گویم، مردمی که حرکت های 
بزرگی در تاریخ انقالب و نظام انجام داده اند. نماینده گیالنغرب و قصرشیرین در 
مجلس تصریح کرد: امروز بسیاری از شهرستان های بخش گیالنغرب و 
قصرشیرین از نعمت گاز برخوردارند که امیدواریم گازرسانی در این بخش تکمیل 

شود.

ثار  آ
زیست 

محیطی 
وستایی  گازرسانی ر

را در آینده می بینیم
وزیر نفت به بهره برداری طرح های انتقال گاز به ارزش 

۳.۲ میلیارد یورو در اوایل شهریورماه اشاره کرد و یادآور 
شد: استان های کرمانشاه و کردستان یکی از نقاط مشکل 

شبکه سراسری گاز ایران بودند. وقتی با مشکل روبه رو می شدیم، 
گاز در این استان ها با افت همراه می شد. اکنون این دو استان با عملیاتی 

شدن خطوط ششم و نهم از نظر تأمین گاز در وضع مستحکمی قرار گرفتند 
و بحمدهلل از بابت فشار گاز در این دو استان هیچ نگرانی نداریم. زنگنه با بیان 

اینکه آثار زیست محیطی گازرسانی روستایی در سال های آینده روشن می شود و 
دیگر برای کسی صرف نمی کند در مناطق جنگلی هیزم جمع کند یا در منطق کویری 

و صحرایی بوته بکند زیرا در خانه اش گاز ارزان، مطمئن و پایدار است، افزود: اینها همه از 
برکات گازرسانی است که اجرا شده است و تداوم خواهد داشت. وی با اشاره به اینکه تحقق 

گازرسانی نتیجه تصمیم درست مجلس و دولت بود و اکنون شاهد آثار آن هستیم، اظهار کرد: با 
توسعه پارس جنوبی شرایط برای صادرات گاز میسر شد و صادرات گاز نسبت به سال 9۲ بیش از ۲ برابر 

شده است. اکنون رکورد صادرات نزدیک به ۷9 میلیون مترمکعب در روز را هم در تابستان توانستیم ثبت 
کنیم که بسیار مهم است و ان شاءاهلل باقدرت هم ادامه می دهیم. وزیر نفت از تداوم گازرسانی به استان سیستان 

و بلوچستان، تکمیل شبکه گاز زاهدان، زابل، تکمیل خط ایرانشهر - چابهار و گازرسانی به یک میلیون خانوار شهری 
و روستایی و بیش از ۷ هزار واحد تولیدی و صنعتی مصرف کننده سوخت مایع به عنوان دیگر برنامه های گازرسانی در 
ادامه سال نام برد. زنگنه با گرامیداشت روز ۱۷ شهریورماه آن را روزی بزرگی و تعیین کننده  در تاریخ انقالب اسالمی 
عنوان کرد و یادآور شد: لحظه به لحظه آن روز در خاطرم است و تلخی آن هیچ وقت از ذائقه ام بیرون نمی رود، گرچه 
خداوند با شکستن طاغوت آن را به شیرینی برای ملت ایران تبدیل کرد. زنگنه در پایان از همه دست اندرکاران پروژه 
گازرسانی شهری و روستایی، مسئوالن استانی و نمایندگان مجلس قدردانی و تأکید کرد: افتخار انجام این کار بزرگ 

به همه می رسد و سربلندی جمهوری اسالمی و رفاه مردم مهم است.

وستا تا پایان سال آینده گازرسانی به 5 هزار ر
در ادامه، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: تا پایان سال آینده، حدود ۵ هزار روستای دیگر گازرسانی خواهد شد 
و ان شاءاهلل انقالب گازرسانی روستایی تا پایان دولت تدبیر و امید، به انتها می رسد.  حسن منتظر تربتی اظهار کرد: از 
ابتدای امسال تاکنون، بیش از 9۰۰ روستا گازرسانی شده و تا پایان سال، ۳ هزار روستا و برای سال آینده نیز ۳ هزار 
روستای دیگر را در دستور کار داریم، یعنی عمالً تا پایان سال آینده، ان شاءاهلل حدود ۵ هزار روستای گازدار دیگر به 

روستاهای امروز ما اضافه می شود و تا پایان دولت، بحث انقالب گازرسانی روستایی به انتها می رسد.    

22 استان با گاز سبز شد
وی با بیان این که بر اساس پویش سبز گازرسانی که راه افتاده، در حال حاضر، در ۲۲ استان 
کشور به عدد 9۵ درصد رسیدیم، ادامه داد: این امر یعنی، ۲۲ استان کشور استان سبز شده اند 
و فکر می کنم با روندی که پیش رو داریم، این پویش سبز به مرور تمامی استان های دیگر را نیز 
همچنان با حمایت ها و کمک های مردم، در برمی گیرد. تربتی افزود: این مهم را هرگز نباید 
فراموش کنیم که افزایش تولید در پارس جنوبی که به مثابه پشتوانه این گازرسانی ها بوده، با 
حمایت های همه جانبه وزیر نفت در اجرایی ساختن بند »ق«، به توسعه این گازرسانی ها منجر 
شده است.  معاون وزیر نفت در امور گاز تصریح کرد: البته همان طور که می دانید، بند »ق« دو 
فراز داشت؛ یکی بحث ۱۰۰ میلیارد دالر بود که چگونه هزینه و بازگشت شود و فراز دوم آن، 
بخش بهینه سازی بود که بخش عمده آن، خارج از عهده وزارت نفت است ولی امسال ما این 
بحث را به شدت دنبال کرده و تالش داریم تا این فراز را نیز به ثمر برسانیم. این مقام مسئول با 
بیان این که باید تمام تالش خود را به کار گیریم تا استان هایی مثل کرمانشاه که درصد بهره مندی 
روستایی آن ها، کمی کمتر از میانگین کشوری است، به حد نرمال کشوری برسند، گفت: ما 
تاکنون ۱۳۵۵ میلیارد تومان در بخش گازرسانی در این استان هزینه کرده و ۳۰۰ میلیارد تومان 
دیگر نیز پروژه های جاری داریم که قصد داریم بدون محدودیت برای تأمین منابع مالی، این 
مهم را به انجام برسانیم. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در بخش دیگری از اظهارات خود از 
محسنات بند »ق« سخن گفت و اظهار کرد: با استفاده از این بند قانونی و در دولت تدبیر و امید 
با گازرسانی به صنایع، از مصرف ۷۵ میلیارد دالر سوخت مایع جلوگیری به عمل آمد. وی ادامه 
داد: این در حالی بود که در سال 9۲، حدود ۳۰ درصد از نیاز نیروگاه ها از سوخت مایع تأمین 
می شد؛ این امر بدین معناست که از ۶۲ میلیارد مترمکعب مصرف سوخت نیروگاه ها، ۲۷ میلیارد 
مترمکعب سوخت مایع بود و ۳۶ میلیارد مترمکعب آن، گاز طبیعی. تربتی در ادامه سخنان 
خود بار دیگر به موضوع بند »ق« اشاره کرد و گفت: این قانون خوب، اراده قوی و عالی برای اجرا 
داشت و و امروز شاهد هستیم که به مدد این قانون، بدون اینکه بار مالی بر دولت تحمیل شود، 
توسعه گازرسانی در شهرها و روستاها انجام شده است. وی ادامه داد: این در حالی است که 
گازرسانی به نیروگاه ها، تأثیر چشمگیری هم در حفظ محیط زیست و هم صرفه جویی در مصرف 
سوخت مایع و فروش و صادرات آن داشته است. به گفته تربتی، مجموع منافعی که از بند »ق« 
نصیب کشور شده، ۱۰ میلیارد دالر بوده که به مرور افزایش هم می یابد و  این در حالی است که 

هزینه کرد ما در این بند، معادل 4 میلیارد دالر بوده است.

 افتخار می کنم کرد هستم
زنگنه اظهار کرد: امروز باید بگویم سالم بر کرمانشاه و اورامان قهرمان و سالم بر کردهای همیشه مرزدار و قهرمان. نمی شود از تاریخ و تمدن ایران و از فرهنگ ایرانی و اسالمی و کردها سخن گفت، اما 

آنان را به عنوان یک عنصر تعیین کننده بسیار مؤثر در آن نادیده گرفت. کردها همیشه جزو الینفک و تأثیرگذار در تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران و اسالم بودند. وی با بیان اینکه من افتخار می کنم کرد هستم 
و از قبیله  و دسته ای هستم که همیشه خدمتگزار بودند، همیشه برای استقالل و سربلندی ایران تالش کردند و این بار ما را سنگین می کند، تصریح کرد: به مردم اورامان، نودشه دوباره سالم می کنم، خیلی 

عالقه داشتم به آنجا بیایم و به همشهری هایم در اورامان و نودشه ابراز ارادت کنم. وزیر نفت ادامه داد: اگرچه این بیماری )کرونا( برای ما مشکالتی ایجاد کرده، اما توسعه فناوری راه ها را کوتاه و ما را به هم 
نزدیک کرده است و می توانیم از این طریق با هم صحبت کنیم. به مردم شریف، قدرشناس و بزرگوار منطقه که امروز از این خدمت مهم بهره مند می شوند، تبریک می گویم. آنچه ما انجام می دهیم وظیفه مان 

است. زنگنه با اشاره به اینکه بعضی روستاهای مرزی این استان همان گونه که آقای استاندار گفتند از نعمت گاز برخوردار نیستند که همه تالشمان را برای گازدار کردن آنها انجام خواهیم داد، تصریح کرد: 
همکارانمان در شرکت ملی گاز ایران که هم اکنون حضور داند این موضوع را پیگیری خواهند کرد تا روستاهای مرزی با سرانه ۲۰ تا ۲۲ میلیون تومان اجرا شود، البته مناطق دیگر هم در کرمانشاه است. وی با بیان 

اینکه البته کرمانشاه جزو پیشروترین استان ها از نظر گازرسانی نیست و مشکل مدیریتی در آنجا داشتیم که چند سالی است رفع شده و سرعت گازرسانی خوب شده است، افزود: هم اکنون ضریب نفوذ گازرسانی 
روستایی ۷۶ تا ۷۷ درصد است که تا پایان سال به نزدیک 9۰ درصد می رسیم. وزیر نفت با اشاره به اینکه مناطقی مانند سرفیروزآباد در شهر کرمانشاه از نظر گازرسانی عقب است، بر ضرورت تسریع گازرسانی سرپل 

ذهاب، پاوه و جوانرود تأکید کرد و گفت: این شهرها همیشه دژهای تسخیرناپذیر در مقابل بیگانگان بودند، زیرا مناطق کوهستانی هستند و کار هم دشوار است، اما این سختی را همکاران ما هموار می کنند. زنگنه 
افزود: از نظر بودجه برای گازرسانی به استان کرمانشاه برای اینکه به میانگین کشوری برسد همان گونه که پیش تر هم گفتم هیچ محدودیتی قائل نمی شویم و منابع آن را تأمین می کنیم، البته هم اکنون استان کرمانشاه 

در مجموع از نظر گازرسانی وضع خوبی دارد و تالشمان این است که برخورداری این استان را به 98 درصد برسانیم.



ماموریت زیست محیطی پتروشیمی در حال به ثمر نشستن است

مشعل -  موضوع حرکت صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به سمت 
صنعت پاک، هدفی بوده که از چندین دهه گذشته دنبال شده است و 
این صنایع تالش کرده اند تا عالوه بر استفاده بهینه از همه ظرفیت های 
این صنعت، نگذارند ذره ای از محصول نفت و گاز هدر رود. از آنجایی 
که در سال های گذشته یکی از محل های هدررفت سرمایه های ملی 
گازهای همراه نفت در مناطق مختلف عملیاتی دریا و خشکی بوده اند، 
بارها تالش شد تا به روش های متفاوت، اقداماتی برای بازیابی و استفاده 
بهینه از این گازهای همراه به عنوان خوراک صورت گیرد. حاال دیگر 
ثابت شده که گازهای مشعل منافع بسیاری برای کشور به همراه دارند 

و تاکنون کشورهای مختلفی در این حوزه سرمایه گذاری هایی انجام 
داده اند و به این ترتیب جدای از منافع اقتصادی، از آلودگی های 
گسترده محیط زیستی هم کاسته شده است. نوفلرینگ در میان ایران 
و کشورهای نفتی منطقه خاورمیانه دیگر یک شعار و هدف نیست و 
بسیاری از میادین نفت و گاز و مجتمع های تولیدی بدون فلر روشن،  
فعال هستند. گازهای همراه نفت در ایران در دو بخش گازهای همراه 
در منطقه پارس جنوبی و گاز مشعل های مناطق عملیاتی در مرکز و 
جنوب و جنوب غرب کشور که تالش شده برای واحد ان جی ال یا گاز 

مایع به کار گرفته شوند. 
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وزارت نفت در سال های گذشته طرح های 
تشویقی زیادی را برای اجرایی کردن طرح های 
جمع آوری گازهای همراه نفت پیشنهاد داده و 
بسیاری از آنها هم اجرایی شده اند، اما بسیاری 
از این طرح ها هم متوقف ماندند و زمینه های 
نگرانی را فراهم کردند. طرح هایی که سال ها 
روی زمین مانده بودند و گازهایی که هر روز و 
هر ساعت در حال سوختن بودند و الزم بود 
تدبیری برای آنها اندیشیده شود. نمونه این 
مورد را می توان به طرح های جمع آوری گازهای 
مناطق نفت خیز جنوب و تبدیل آن به ان جی ال 
مشاهده کرد که در سال های گذشته متوقف 
مانده بودند و حاال مجموعه ای که تصمیم به 
ادامه اجرا و تکمیل آن گرفتند و تا امروز نیز 

موفق بودند نه از مجموعه پتروشیمی است. 
اعتماد به اثرگذاری پتروشیمی ها

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، 
به عنوان یکی از هلدینگ های بزرگ و موثر در 
کشور تصمیم گرفت با اجرای فاز دوم پاالیشگاه 
گازی بیدبلند، خوراک خود را از گازهای همراه 
تامین و در کنار جلوگیری از سوختن منابع 
کشور به محیط زیست هم کمک کند. هلدینگ 
خلیج فارس و شرکت نفت و گاز مارون به عنوان 

یکی از زیرمجموعه های شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب سرمایه گذاری مشترکی را 
ترتیب دادند که گازهای جمع آوری شده توسط 
هلدینگ خلیج فارس خوراک بیدبلند ۲ را 
است  قرار  که  گازی  حجم  می کند.  تامین 
جمع آوری شود ۲۵۰ میلیون فوت مکعب در روز 

است. 
زنده شدن پروژه ای که 15 سال متوقف بود

پیش بینی برای اجرای بیدبلند ۲ از سال ۷9 
صورت گرفته بود، اما در این سال ها به دالیل 
مختلف، به خصوص عدم همکاری شرکت های 
خارجی و موضوع تحریم ها این پروژه متوقف 
ماند و در دولت دوازدهم برنامه ریزی برای 
تکمیل آن در دستور کار قرار گرفت. مسئله 
خوراک  بود  قرار  که  است  اینجا  اما  مهم 
پاالیشگاه گازی از چهار ان جی ال تامین شود، 
چهار پروژه ای که سال ها متوقف مانده بودند و 
در ادامه هلدینگ تصمیم می گیرد خودش وارد 
عمل شود و عالوه بر پروژه اصلی  پروژه های 
ان جی ال ۱۲۰۰، ۱۳۰۰، 9۰۰ و ۱۰۰۰ را هم اجرا و 

چرخه انتقال گاز به بیدبلند را کامل کند. 
در واقع این مجموعه عالوه بر اهمیت و 
بزرگی که در بخش تولیدات و محصوالت نهایی 

خود در صنعت پتروشیمی و تامین گاز مورد نیاز 
کشور دارد، یک رسالت بزرگ تر را هم دارد که 
حذف آالیندگی و ایجاد ارزش افزوده برای 
گازهای همراه نفت است. در قالب عملیاتی که 
در این پاالیشگاه انجام می شود، قرار است گاز 
اسیدی و ترش میادین نفتی با گاز شیرین 
مخلوط شده و به سمت آغاجری برای تزریق به 
چاه های نفت ارسال شود تا عالوه بر صیانت از 
تولید از آلودگی محیط زیست و فلرسازی نیز 

جلوگیری شود.
سرنوشت چند پروژه با هم گره خورده

 عالوه بر این ۱.۵تن محصول اتان این پروژه 
از طریق خط لوله 9۵ کیلومتری به پتروشیمی 
گچساران ارسال می شود و با تولید اتیلن در این 
مجتمع، خوراک طرح های خط لوله اتیلن غرب 
شاخه دنا تامین می شود، اما باید گفت که عالوه 
بر این بخش از پروژه، به موازات احداث طرح 
پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس و پروژه های 
مرتبط با آن از جمله کارخانه ان جی ال ۳۲۰۰ 
نفت غرب  گازهای همراه  برای جمع آوری 
کارون، کارخانه ان جی ال دهلران هم در جریان 
است و این کارخانه نیز احتمال دارد تا پایان 
سال ۱4۰۰ به بهره برداری برسد. اینها تنها 

بخشی از پروژه های جمع آوری گازهای همراه 
نفت هستند که در این محدوده توسط صنعت 

پتروشیمی اجرایی می شود. 
تکمیل چرخه ای از محصوالت که با فعالیت 
و تکمیل بیدبلند تکمیل می شود، همان تدبیری 
است که از سوی وزارت نفت اتخاذ شده و در 
این مسیر به پتروشیمی ها اعتماد شده است. 
جعفر ربیعی، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس 
چندی قبل با اعالم آماده بودن بیدبلند برای 
افتتاح اینطور توضیح داده بود: در سال 99 
پتروشیمی  سبک  شیرین سازی  پروژه 
بوعلی سینا راه اندازی می شود و همچنین پروژه 
آمونیاک هنگام به مدار بهره برداری خواهد 
آمد. بخش دوم پروژه جمع آوری گازهای فلر 
نیز راه اندازی می شود، به این ترتیب طریق 
خوراک پاالیشگاه بیدبلند تضمین خواهد شد. 
ربیعی از راه اندازی پروژه ان جی ال ۳۲۰۰ در 
سال جاری خبر داد و گفت: با به مدار آمدن 
پروژه های یادآوران و بیدبلند، مشکل خوراک 

پایین دستی این پروژه ها، حل می شود.
بیدبلند خلیج فارس، به عنوان بزرگ ترین 
تاسیسات جمع آوری و فرآورش گازهای همراه 
نفت کشور با سرمایه گذاری ۳.۲ میلیارد دالر، 

ظرفیت فرآورش روزانه بیش از ۵۶ میلیون 
مترمکعب گازهای همراه و تولید ۳.4 میلیون 
تن خوراک پتروشیمی که در اوج تحریم ها 
تولید  مرحله  به  روزها  این  شده،  تکمیل 
آزمایشی رسیده و در نوبت برنامه های افتتاح 
در سال جاری قرار دارد و بسیاری از مسئوالن 
در این مدت از آن بازدید کرده اند که در آخرین 
بازدید رئیس مجلس در سفر خود به استان 
خوزستان به پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج 

فارس هم رفت.
ماموریت مهم تبدیل گازهای آالینده به 

ثروت ملی
این  دیگر  اهمیتی  موارد  کنار  در  او   
پاالیشگاه گازی، تاکید کرد که بیدبلند گازهای 
آالینده محیط زیست را به یک ثروت ملی 

تبدیل خواهد کرد. 
از  بازدید  محمدباقر قالیباف در جریان 
پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس در بهبهان 
گفت: امروز این توفیق را پیدا کردم که از پروژه 
مهم بیدبلند که هلدینگ خلیج فارس آن را 
اجرا می کند، بازدید کنم و به خودم افتخار 
کردم، چراکه مردانی اینجا می ایستند و همراه 
با جوانان این کشور این کار مهم را انجام 

می دهند.
قابل  بخش  کرد:  تصریح  مجلس  رئیس 
توجهی از سهام هلدینگ خلیج فارس متعلق 
به سهام عدالت است و یک مدیریت جهادی و 
یک مدیریت دلسوز می تواند پاالیشگاهی به 
تن  میلیون   ۱4 در سال  که  را  این عظمت 
تولیدات خودش اعم از گاز خانگی و نیازهای 
بقیه  و  فارس  پایین دستی هلدینگ خلیج 

پتروشیمی ها تامین می کند، تکمیل کند.
قالیباف ادامه داد: بیدبلند خلیج فارس 
گازهای آالینده محیط زیست را به بزرگ ترین 
اتفاق  مهم  این  و  کرده  تبدیل  ملی  ثروت 
جوانان  غیرت  و  همت  به  مگر  نمی افتاد، 
مجاهدی که امروز شاهد فعالیت آنها هستیم. 

من از مشاهده این تالش ها لذت بردم.
رئیس مجلس با بیان اینکه این مجموعه که 
اکنون در مرحله راه اندازی آزمایشی است، در 
آینده نزدیک افتتاح رسمی خواهد شد، گفت: 
اینکه توانستند بیش از 8۰ درصد این پروژه را 
در کمتر از سه سال، آن هم در شرایط سخت 
تحریم پیش ببرند معنایی ندارد، جز اینکه 
زحمت به جان خریدند، ریسک کردند و تصمیم 

گرفتند و ما همیشه حامی آنها هستیم.



   در ابتدا بفرمایید که مدیریت 
را  پروژه هایی  چه  نقل  و  حمل 

امسال در برنامه کاری خود دارد؟
۱۲ باید  در زمینه طرح های ماده 
و  جرا  ا حاضر  حال  در  گفت؛ 
بازپرداخت ۷ مصوبه شورای اقتصاد 
این  کار  دستور  در  حوزه  این  در 
مدیریت قرار دارد که اجرای برخی از 
مصوبات از سال های قبل آغاز شده و 
امسال نیز ادامه دارد و بعضی نیز امسال 
برنامه اجرایی آن شروع خواهد شد. 
امسال اجرای طرح های »نوسازی ۶۵ هزار 
دستگاه کامیون و کشنده باالی ۱۰ تن«، 
»توسعه حمل و نقل بار و مسافر با راه آهن«، 
»توسعه حمل و نقل مسافر با قطار شهری در 
تهران و هشت کالنشهر« در حال انجام است. 
امسال در حوزه ریلی چندین قرارداد جدید 
منعقد شده یا در حال انعقاد است. در زمینه 
جایگزینی ۱۲9 هزار دستگاه تاکسی فرسوده 
نیز امیدواریم با توجه به اصالح مصوبه شورای 
اقتصاد در اواخر سال گذشته، امسال طرح با 
سرعت بیشتری اجرای شود. طرح »تولید قوای 
محرکه کم مصرف در خودورهای داخلی« و طرح 
ایجاد سامانه »اجرای طرح سیستم پایش هوشمند 
تردد ناوگان جاده ای )سپهتن( برای ۳۶8 هزار 
جمله  از  شهری«  برون  دیزلی  ناوگان  دستگاه 
طرح هایی است که امسال اجرای آن شروع شده است. 
طرح »جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل و نقل مسافری 
و باری درون شهری و برون شهری« نیز بر اساس مصوبه 
شورای اقتصاد، اجرای آن با وزارت صمت است و تأیید 
فنی ناوگان وارد شده و بازپرداخت صرفه جویی بر عهده 

این وزارتخانه است.
همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون اصالح الگوی مصرف 
انرژی، امسال، بازنگری سه استاندارد در حوزه حمل و نقل 

در دستور کار این مدیریت قرار دارد.

   از سال گذشته تا کنون چه پروژه هایی 
به اتمام رسیده یا مراحل پایانی را طی 

می کند؟
عمده پروژه های مربوط به ماده ۱۲ 
بلند مدت است و حتی دوره 
بازپرداخت برخی طرح ها به ۱۵ 
سال هم می رسد. بنابراین اکثر 
پروژه هایی که از سال گذشته 
شروع شده هنوز ادامه دار 
است. ولی اگر نگاه قراردادی 
باشیم  داشته  طرح ها  به 
تعدادی از قراردادهای مربوط 
به طرح توسعه حمل و نقل بار 
و مسافر با راه آهن به اتمام 
این طرح  قالب  رسیده و در 
قراردادهای جدید در حال انعقاد 
است. ضمن آنکه براساس مصوبه 
شورای اقتصاد، طرح »نوسازی ۶۵ 
هزار دستگاه کامیون و کشنده« نیز 

مراحل پایانی خود را طی می کند.

   در زمینه انعقاد قرارداد قوای محرکه بفرمایید که هدف از این قرارداد چیست و چه 
دستاوردهایی به همراه دارد؟

در این قرارداد ۱۰۰ هزار دستگاه قوای محرکه کم مصرف تولید شده و روی پلت فرم 
خودروهای داخلی نصب خواهد شد. به ازای تولید هر دستگاه قوای محرکه کم مصرف 
و نصب آن روی خودروی داخلی، یک دستگاه خودروی سواری با عمر باال، اسقاط و از 

رده خارج خواهد شد.
هدف از اجرای این قرارداد که بخشی از طرح جایگزینی ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده 
با خودروی کم مصرف )مصوب شورای اقتصاد( است و تا سال ۱4۰۱ اجرا خواهد شد، 
نوسازی ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری فرسوده با خودروهای کم مصرف است 
که در نتیجه میزان مصرف سوخت ناوگان خودروهای سواری در کشور، کاهش 

چشمگیری خواهد یافت.

   نقاط قوت و ضعف این پروژه چیست؟
اجرای این طرح، گام بلندی در ارتقا و پیشرفت فناوری های تولید قوای محرکه 
در کشور به شمار می رود و باعث ایجاد تحرک در صنعت خودرو، استفاده از 
ظرفیت های دانشگاهی، بومی سازی فناوری های روز دنیا و نیز ارتقای سطح 

علمی و صنعتی کشور می شود.
با توجه به ایستا بودن صنعت خودرو، ایجاد تحول در طراحی و تولید قوای 
محرکه، مهم ترین چالش این طرح بود که خوشبختانه با نظر مساعد 
مدیران صنعت خودرو، این چالش برطرف شده و انتظار داریم اجرای این 

طرح، با سرعت بیشتری صورت پذیرد.

   در قالب این قرارداد چه میزان از ظرفیت شرکت های داخلی 
استفاده می شود؟

از آنجا که تولید قوای محرکه کم مصرف، توسط شرکت های داخلی 
انجام شده و روی خودروهای داخلی نصب خواهد شد، از این رو 
تمامی مراحل انجام این طرح با استفاده از توان شرکت های داخلی 
صورت می گیرد. با انجام این قرارداد، گام بلندی در جهت حمایت 
از تولید داخلی برداشته و به جهش تولید در صنعت خودروسازی، 

کمک چشمگیری خواهد شد.

   خبر جدید در مدیریت حمل و نقل چیست؟
به زودی اجرای طرح سیستم پایش هوشمند تردد ناوگان 
جاده ای )سپهتن( برای ۳۶8 هزار دستگاه ناوگان دیزلی 
برون شهری رقم خواهد خورد. ضمنًا اقداماتی نیز در 
به کارگیری  نقل و  خصوص هوشمند سازی حمل و 
اتوبوس های هیبریدی و برقی در حال انجام است که 
امیدواریم به زودی مصوبات شورای اقتصاد آنها اخذ 

شود.

   در پایان اگر نکته ای باقی مانده بفرمایید.
 در حال حاضر با توجه به نظامند کردن طرح های 
ماده ۱۲ و رفع مشکالت مربوط به آن خوشبختانه 
اجرای طرح های ماده ۱۲ با سرعت بیشتری در 
حال انجام است و در حال حاضر با ابالغ مصوبات 
شورای اقتصاد در فاصله ۶ تا 9 ماه طرح ها 
اجرایی می شود، در حالی که در گذشته این 
امکان  بود. ضمنًا  به دو سال  زمان قریب 
سرمایه گذاری در طرح های ماده ۱۲ برای 
بخش خصوصی فراهم است و با توجه به 
اجرایی شدن طرح ها و بازپرداخت های 
ن،  ا ر یه گذا سرما به  گرفته  صورت 
امیدواریم که با استقبال گسترده تری از 
سوی سرمایه گذاران جدید در طرح ها 

مواجه شویم. 

مشعل شماره 9۳۲ 

www.mashal.ir
نشریه کارکنان صنعت نفت ایران

1819

سمیه راهپیما       تأمین و به کارگیری صحیح انرژی، 
از مهم ترین موضوعاتی است که بر میزان پیشرفت اقتصادی و 

ثبات سیاسی و اجتماعی کشورها مؤثر است. در این زمینه حفاظت از 
منابع موجود، مدیریت مصرف، استفاده از منابع جدید انرژی و همچنین کاهش 

اثرات زیست محیطی ناشی از مصرف انرژی دارای اهمیت ویژه ای است. از این رو حمل 
و نقل، یکی از بخش های مهم مصرف کننده انرژی است که برنامه ریزی همه جانبه در 

خصوص اصالح زیرساخت های آن، توسعه مناسب شیوه های حمل و نقل غیرجاده ای، ارتقا 
و نوسازی ناوگان، باال بردن فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، استفاده از 
سوخت های پاک و جلوگیری از سفرهای غیر ضروری، باعث اصالح الگوی مصرف در این 
بخش خواهد شد. نخستین گام برای برنامه ریزی صحیح در هر یک از این عرصه ها، 
دسترسی به داده های صحیح و جامع در حوزه حمل و نقل و انرژی است، از این رو همسو 

با ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، طرح هایی را 
در بخش حمل و نقل در نظر گرفته که با انجام آن، می توان شاهد کاهش مصرف 

سوخت در کشور بود. برای آگاهی بیشتر از این طرح ها خبرنگار »مشعل« 
گفت وگویی با ساسان کاظمی نژاد، مدیر بخش حمل و نقل 

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت انجام داده که 
در ادامه می خوانید:

در گفت وگوی »مشعل« با مدیر بخش حمل و نقل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت مطرح شد:

براساس 
مصوبه 

شورای
ح   اقتصاد طر

»نوسازی

 65 هزار 
دستگاه کامیون و 
کشنده« نیز مراحل 

پایانی خود را طی می کند

بهینه سازی

جایگزینی 100 هزار دستگاه 
وی فرسوده با خودر

وهای کم مصرف خودر
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صنعت نفت از صنایع 
بروز  که  باالست  ریسک  با  و  پیچیده 

حوادث در آن می تواند خسارت های جانی و مالی 
جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. در طول تاریخ، 

حوادث زیادی در این صنعت رخ داده که پیامدهای فراوانی در 
بر داشته است؛ از این رو اهمیت درس آموزی از حوادث و سوانح در 

این صنعت، برای شناسایی مناطق پر ریسک چند برابر می شود. 
همانطور که می دانید، دانش به دست آمده در مورد علل حادثه، می تواند 

اجازه استقرار اقدام های پیشگیرانه و کاهش دهنده حوادث در محل را 
صادر کند، ضمن آنکه بازخورد ناشی از آن می تواند باعث بهبود رفتار ایمنی 
در افراد مستقر در فضای صنعت نفت شود. با بهره مندی از نکات »درس 
آموزی از حوادث«، می توان از نوع وقایع ناخواسته تشدیدکننده و 
بازدارنده آن، عواقب احتمالی وقایع ناخواسته و... به اقدام های کنترلی 

که می تواند عواقب ناشی از حوادث را محدود کند، دست یافت. به 
دلیل اهمیت این موضوع، هفته نامه »مشعل« قصد دارد با چاپ 

برخی »درس آموزی از حوادث صنعت نفت ایران و جهان«، 
گامی در مسیر کاهش حوادث بر دارد. در ادامه، 

درس آموزی از حادثه »فوران چاه« در یکی 
از مناطق عملیاتی را می خوانید:

 

 

علل 
ریشه ای

 
در دسترس 

نبودن حجم مورد 
نیاز از گل با مشخصات 

 مورد نظر

علل 
مستقیم

در یکی از روزهای پایانی 
سال ۱۳9۷ شروع آزمایشی حفاری 

یکی از چاه های اکتشافی با یکی از شرکت های 
امکانات  دلیل عدم  به  اما  آغاز شد  پیمانکاری 

لجستیکی مناسب در دریا عملیات حفاری متوقف و پس 
از دو ماه و برگزاری جلسه با پیمانکار و اخذ تعهدات الزم 

شروع آزمایشی حفاری چاه آغاز شد. عملیات حفاری با برنامه 
از قبل پیش بینی شده با وزن گل 9۰PCF در عمق 4۲۵۵ متری 
در حال انجام بود. این حالیست که پیمانکار موظف به تأمین مواد 
گل حفاری به صورت دائم روی سکوی حفاری است. با توجه به 

شرایط حفاری چاه های اکتشافی و با عنایت به شرایط 
پایداری و ایمنی چاه تصمیم به استفاده از گل حفاری با 

وزن ۱۳۰PCF می شود. از این با توجه به ضعف 
لجستیکی پیمانکار و عدم تأمین مقدار کافی 

باریت چاه از کنترل خارج شده و 
فوران می کند.

 

ح  شر
حادثه

 

 

غیر 
مستقیم

 
اعمال ناایمن

 از میزان ۱۶۰ تن باریتی که شناور با تأخیر 
فراوان به سکو ارسال کرده بود، حدود ۱۰۰ تن آن به 

صورت کیسه ای بوده، این در حالیست است که بارها به 
پیمانکار شرایط خاص سکو اعالم شده بود که باریت بصورت 

فله ای ارسال شود.
 شناور در حالی تا ساعت ۵ عصر به سکو روانه نشده بود که شناور با 

هماهنگی کارفرما ساعت ۷ صبح اقدام به بارگیری کرده بود و ساعت ۱۲ 
ظهر همان روز خود را به سکو رساند.

شرایط ناایمن
 توقیف بودن شناور پشتیبان PSD۱ در بندرگاه بوشهر به مدت 9 روز
اعالم مشکل ثبت شناور در سامانه بنادر پس از ۵ روز لنگر    

انداختن و اعالم عدم آمادگی و پاکسازی سیلوهای حمل مواد 
آن از آلودگی سیمان

 نبودن کشنده بونکر باریت تا بندر

مشعل شماره 984 

سیستم 
گردش گل به عنوان یکی از 

مهم ترین اجزای عملیات حفاری است که 
با توجه به الیه مورد نظر که در حال حفاری است 

باید با یک وزن مشخص، برنامه ریزی شده و در چرخش 
سیال حفاری قرار بگیرد. همچنین در برنامه اولیه حفاری 

چاه، حداکثر وزن گل مورد استفاده با توجه به سازنده های 
موجود باید مشخص شود. با توجه به اینکه در حین عملیات 

حفاری به الیه های مختلف زمین شناسی با فشارهای منفذی و 
فشارهای شکست گوناگونی مواجه می شویم، متعاقباً به جهت 
مقابله با فشار سازند و جلوگیری از فوران چاه در حین حفاری 
باید از گل حفاری با وزن های متفاوتی از سطح تا عمق مورد نظر 

استفاده شود. در دسترس بودن مواد افزودنی گل از جمله 
مواد وزن افزا )باریت و ...( یکی از پارامترهای حیاتی 

در عملیات حفاری است تا در صورت نیاز وزن 
گل افزایش داده شده و در چرخش 

سیال قرار گیرد.

عدم 
بکارگیری نیروی ترخیص 
کار زبده از سوی پیمانکار

 کمبود کمپرسور در پایگاه جهت تخلیه از سیلو 
و انتقال به سیلوی کشتی

 تأخیر در ترخیص شناورها به دلیل مشکالت عدیده 
گمرکی

راهکارهای پیشنهادی جهت پیشگیری از تکرار حادثه:
 طرح ریزی و برنامه ریزی مناسب عملیات چاه

 بررسی امکانات و تجهیزات پشتیبانی عملیات حفاری متناسب 
با برنامه حفاری

 هماهنگی با ادارات بنادر و کشتیرانی جهت ترخیص 
تجهیزات و مواد الزم سر چاهی و استفاه از نیروهای 

متخصص
 پیش بینی الزم مواد گل حفاری در 

محوطه سرچاهی 
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ضه  عر ز  و ر و  ر ل  حا
تولیدکنندگان نفت در جهان 
روند  کند  عالئم  از  نشان 
بهبود دارد و سرعت احیای 
مصرف نفت خام و سوخت بسیار 
کندتر از پیش بینی ها در اوایل سه ماه سوم سال ۲۰۲۰ 
میالدی است، این شرایط حکایت از آن دارد که روند 
بازگشت توازن به بازارهای جهانی نفت خام در 

دو ماه اخیر کند شده است.
در تصمیم ها و رفتار اعضای سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش در قالب 
ائتالفی بزرگتر از صادرکنندگان موسوم به 
»اوپک پالس« نشانه هایی از تضعیف تعهد 
به توافق تاریخی کاهش عرضه نفت در 
ماه آوریل سال جاری میالدی مشاهده 
شده است، به طوری که پس از کاهش 
عرضه روزانه 9 میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه ای 
در ماه های مه، ژوئن و ژوئیه امسال، از یکم اوت تصمیم 
گرفتند این توافق را تسهیل کنند و از ماه اوت تا پایان سال 
جاری میالدی تنها روزانه هفت میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه از 

عرضه نفت خود بکاهند.
در همین حال، محور بحث ها در نشست های اوپک پالس 
یا نشست های  کمیته نظارتی این ائتالف )۱۳ عضو اوپک 
و ۱۰ تولیدکننده غیرعضو اوپک( در نشست های وزارتی 
ماهانه درباره مسائل نه چندان جدی مانند تخطی برخی 
اعضا از سهمیه های کاهش تولید به دالیل مختلف و نیاز 
به جبران کاهش تولید در ماه  های آینده یا دریافت 
درخواست هایی برای معافیت از توافق کاهش عرضه 

است.
توافق کاهش عرضه نفت اوپک پالس سیری تجربه شده را در 
پی گرفته است که در آن پایبندی ها رو به کاهش می گذارد، 
به گونه ای که ناگهان هدف اصلی که سبب گردهم آمدن 
تولیدکنندگان و تالش برای کاهش عرضه نفت شد، رنگ 

می بازد. در عین حال، روند احیای مصرف جهانی 
نفت خام با سرعت پیش بینی شده برای سه ماه 
سوم سال جاری میالدی جلو نمی رود و 
شاهد تداوم شیوع ویروس کرونا و گاه 
سرعت گرفتن آن و باال رفتن آمار 
بیکاری در بسیاری از اقتصادهای 

بزرگ دنیا هستیم.
توازن بین تولید و مصرف جهانی 
نفت خام که انتظار می رفت در پی 
پایین آمدن سطح ذخیره سازی های نفت خام به طور قابل 
توجهی احیا شود اکنون برآوردها و انتظارها درباره آن 
به گونه ای است که حداقل در کوتاه مدت همچنان با مازاد 
عرضه در بازارهای جهانی نفت خام روبه رو خواهیم بود. 
تغییر چشم انداز برای توازن بین عرضه و تقاضا )تولید و 
مصرف( در معامالت هر دو بازار فیزیکی و آتی نفت خام 
شاخص برنت دریای شمال نمود داشته است و شاهد افت 
قیمت  این شاخص در دادو ستدها روزهای اخیر بازار نفت 
بوده ایم. شرایط دادو ستدها در بازارهای جهانی نفت خام 
حکایت از این دارد که ذخیره سازی های نفت خام همچنان 
در سطوح باال باقی می ماند. قیمت  ها از سطوح پیش بینی 

شده و آنچه انتظار می رفت پایین تر معامله 
می شود، بعضی از صندوق های پوشش 

ریسک و دیگر ابزارهای مدیریت 
پول موقعیت های کوتاه مدت در 
خام شاخص  نفت  آتی  معامالت 
افزایش  را  شمال  دریای  برنت 

داده  اند.
 با وجود تالش های ائتالف اوپک 
پالس برای باالبردن سطح پایبندی 
اعضا به سهمیه  های کاهش تولید 
با  نفت  بازار  احیای  روند  نفت، 
مشکالتی روبه رو شده، تا جایی که 
تردید سرمایه گذاران در بازارهای 
جهانی نفت خام به توانایی توافق 
کاهش عرضه اوپک پالس برای مقابله 
با آثار سو و منفی ادامه شیوع ویروس 
همه گیری جهانی کووید-۱9 )کرونا( 

بیشتر شده است.
در اواسط ماه ژوئن سال جاری میالدی 
بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند 
که توازن بین تولید و مصرف نفت خام 
در نیمه دوم امسال و پس از آن در 
سال ۲۰۲۱ میالدی بهبود یابد و روند 
کاهش سطح ذخیره سازی  های نفت 

خام ادامه داشته باشد.
تجربه نشان داده است که در چنین 
رهای  ا ز با در  قیمت  یطی  شرا
تک محموله افزایشی خواهد بود و 
فرآیند در بازارها و قیمت   های آتی نفت 
خام شاخص برنت دریای شمال از 
حالت کونتاگو )Contango( به سمت 
 )Backwardation( بک واردیشن
)قیمت های روز از قیمت های آینده 

بیشتر است ( تغییر مسیر می دهد.
در دو ماه اخیر قیمت نفت خام برنت 
با توقف  در بازارهای تک محموله 
افزایش روبه رو بوده و حتی به سمت 

کاهش گام برداشته است. 
تحوالت قیمت نفت بیش از آنکه مطابق بازار کم عرضه باشد 
با شرایط مازاد عرضه همخوان شده است. به نظر می رسد 
هم اکنون بازار نفت به جای آنکه در یک مرحله کاهش عرضه 

قرار گیرد، با شرایط عرضه مطلوب روبه رو شده است.
چرخه های بازار نفت با هر مقیاسی از زمان و حجم همواره 
وجود داشته است، از جهش شدید )در سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰8 
میالدی( و کاهش قیمت )در سال های ۲۰۱4 تا ۲۰۱۵ میالدی( 
تا تحوالت بسیار کوچک تر و خالصه تر که تنها برای چند 

ساعت، چند روز یا چند هفته دوام داشته است.
به نظر می رسد عقب نشینی کنونی در بازار نفت در مقایسه با 
عقب گرد موقت که در ماه آوریل در پی شرایط شیوع ویروس 
کرونا و پیش از آن جنگ قیمتی بین عربستان و روسیه در ماه 

مارس رخ داد، کوچکتر باشد.
از اواسط آوریل تا اواسط ماه ژوئن سال جاری میالدی، 
قیمت های بازارهای تک محموله به شدت در حال افزایش بود 
و بازارهای آتی به طور یکنواخت در حال تغییر از شرایط 
کونتانگو )شرایط کونتانگو به شرایطی اطالق می شود که نفت 
خام در قراردادهای کوتاه مدت نسبت به قراردادهای 
بلندمدت ارزان تر معامله می شود و 
همچنین سبب می شود با وجود ضعیف 
بودن بنیادهای بازار حجم صادرات 
افزایش یابد. ( بسیار گسترده به 
سرانجام  و  محدودتر  سمت 
حرکت در مسیر بک واردیشن 

بوده است.
با این حال، از آن پس، معامالت 
قیمت نفت در بازارهای جهانی 
به سمت شرایط کونتانگو رفته 
در  قیمت  ها  اکنون  و  است 
نیز  محموله  تک  بازارهای 
عقب نشینی را آغاز کرده است 
و نشانه   هایی از تنگناهای سه 

ماه دوم مشاهده می شود.
شرایط کنونی به معنای آن 
است که معامله گران بازارهای 
جهانی نفت خام با چشم شک 
و تردید به اقدام های اوپک 
پالس برای برقراری تعادل در 
بازار نفت در ماه های باقیمانده 
 ۲۰۲۱ اوایل سال  و  امسال 
میالدی می نگرند. تا زمانی که 
سرعت رشد اقتصادی جهان و 
احیای مصرف نفت خام با بهبود 
قابل توجه ای همراه نباشد، 
تولیدکنندگان عضو ائتالف 
ر  مقدا باید  پالس  اوپک 
بیشتری از عرضه نفت خود 
بکاهند در غیر این صورت 
قیمت های جهانی نفت خام 
کاهش می یابد تا همچنان برای 
بیشتری شاهد  مدت زمان 
کاهش تولید نفت شیل در 

ایاالت متحده آمریکا باشیم.
نویسنده: جان کمپ
مترجم: امیر دشتی

منبع: رویترز 

در تصمیم ها و رفتار اعضای 
سازمان اوپک پالس  

نشانه هایی از تضعیف تعهد 
به توافق تاریخی کاهش 
عرضه نفت در ماه آوریل 

سال جاری میالدی مشاهده 
شده است از ماه اوت تا پایان 

سال جاری میالدی تنها روزانه    

 میلیون

هزار
از عرضه نفت خود 

بکاهند

www.mashal.ir
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مرکزاندازه گیری  اساسی  تعمیرات 
خانگیران درحوزه عملیاتی شرکت 

بهره برداری نفت و گاز شرق پایان یافت.
فرشید خیبری، مدیرعملیات شرکت 
گفت:  وگازشرق  نفت  بهره برداری 
تعمیرات اساسی ساالنه تأسیسات، ضامن 
تولید پایدار گاز در فصول سرد سال است.

وی افزود: ازساعات اولیه روزششم شهریورماه، گاز ترش 
ارسالی به شرکت پاالیش شهیدهاشمی نژاد قطع و 
براساس هماهنگی بین دوشرکت، ایمن  سازی و آماده  
سازی مرکزاندازه گیری بارعایت الزام های ایمنی، بهداشتی 
و زیست محیطی آغاز شد. مدیرعملیات شرکت 
بهره برداری نفت وگازشرق گفت: از آنجا که چهار هدر 
موجود درمرکز اندازه گیری خانگیران، شریان های اصلی 
تأمین گاز پاالیشگاه برشمرده می شوند و توقف واحدهای 
تصفیه نیزباید درکمترین زمان ممکن انجام شود، 
تعمیرات اساسی این مرکز اهمیت بسزایی دارد. خیبری 
بااشاره به این که تأمین کاالی مورد نیازیکی ازمهم ترین 
شاخص ها درانجام دقیق وبه موقع تعمیرات اساسی است، 
افزود: با همکاری واحدهای تعمیراتی، کاالهای مورد 

نیازشناسایی و با تالش همکاران اداره 
تدارکات کاال به تأمین آن اقدام شد. وی 
تصریح کرد: این بخش ازتعمیرات 
اساسی تأسیسات تولید گاز به عنوان 
ین  س تر حسا و  ین  مهم تر
به صورت  ساالنه  رویدادتعمیراتی 
شبانه روزی و با انجام بیش از730 مورد 
درخواست کار تعمیراتی اعم از پیشگیرانه و اصالحی و 
صرف 6300 نفر-ساعت ازسوی 19 گروه کاری، محقق 
شد. مدیرعملیات شرکت بهره برداری نفت و گازشرق، 
هماهنگی وبرنامه  ریز ی های پیشین در واحدهای 
بهره برداری، بازرسی فنی، تعمیرات، اچ  اس  ای، خدمات 
پشتیبانی وتدارکات کاال رابرای انجام صحیح ومطمئن 
تعمیرات، مهم خواندوافزود: ازبهمن ماه پارسال 
برنامه ریزی وعیب یابی نقاط اصالحی و تعمیراتی انجام وبا 
اجرای کامل، ایمن و موفق، تعمیرات اساسی طبق برنامه، 
دهم شهریورماه پایان یافت. خیبری گفت: با توجه به 
شیوع بیماری کرونا، تعمیرات اساسی امسال با رعایت 
همه پروتکل های بهداشتی مصوب و بدون ایجاد 

هیچ گونه خللی در برنامه ها انجام شد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری 
نفت و گاز غرب از تولیدی 
شدن دوباره چاه نفت شماره 
مالکوه درحوزه  1سرکان- 
جغرافیایی شهرستان پل دختر 
استان لرستان، خبر داد. سعید 
این که  بیان  با  ناصری پور 

حفاری و بهره برداری ازاین چاه نفت در سال 
1370انجام شده است، افزود: چاه مزبور براثر 
بارندگی  و آسیب دیدن تأسیسات سرچاهی، 
خطوط لوله جریانی وانتقال نفت به واحد بهره  بر 
داری، متوقف شده بود. وی افزود: با فروکش 
کردن وکاهش سطح آب رودخانه کشکان و 
فراهم شدن امکان دسترسی به خطوط لوله 
منتهی به چاه، تعمیر چاه و خطوط لوله جریانی 
آن در دستور کار قرار گرفت. مدیرعامل شرکت 
بهره برداری نفت وگازغرب اظهارکرد: تعمیرو 
راه اندازی چاه و مرمت خطوط لوله جریانی 
باتالش متخصصان و کارکنان شرکت بهره برداری 
نفت و گازغرب در واحدهای عملیات، تعمیرات، 

مهندسی ساختمان، ترابری، 
اچ اس ای ودیگربخش هاتحت 
فنی  بازرسی  واحد  نظارت 
وباصرف هزینه  تقریبی 6میلیارد 
ریال انجام شده است. ناصری  پور، 
له ها  لو مسیر  ری  ا برد گود
لوله  خطوط  به  ودسترسی 
جریانی، برشکاری سرد وگرم، جوشکاری خط 
لوله، تست رادیوگرافی از سرجوش ها، زنگ زدایی، 
قالب بندی  همچنین  لوله ها،  عایق کاری 
وبتن ریزی سطح لوله برای قرارگرفتن در بستر 
رودخانه کشکان را مجموعه عملیات انجام شده 
برای تولیدی کردن دوباره چاه نفت شماره 
1سرکان– مالکوه برشمرد. وی با اشاره به 
بهره برداری دوباره ازاین چاه بادبی روزانه حدود 
900 بشکه نفت، ازتالش موفق کارکنان شرکت 
بهره برداری نفت وگازغرب به منظورانجام ایمن 
این عملیات درشرایط ویژه اقلیمی وجغرافیایی 
وسخت گذر منطقه با رعایت پروتکل های 

بهداشتی، قدردانی کرد.

  مدیرعملیات ترابری و پشتیبانی 
طق  منا ملی  شرکت  لید  تو
نفت خیزجنوب گفت: سال گذشته، 
به طورمیانگین، هشت میلیون نفربا 
ناوگان ترابری این شرکت جا به جا 
شده اند. مهران حسنوند افزود: 
درسال 98 به طورمیانگین روزانه 

15هزارنفر شامل کارکنان واحدهای عملیاتی، 
ستادی، مسافران مأموریتی اهواز - تهران و... به  وسیله 
333 دستگاه اتوبوس ومینی بوس وهزار و 484 

دستگاه وسیله نقلیه سبک جابه جا شدند.
وی با اشاره به این که عمر ناوگان ترابری شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب به اندازه تاریخ اکتشاف نفت 
است، یکی ازمهم ترین برنامه های این واحد را نوسازی 
ناوگان ترابری درهمه حوزه  اعالم کرد. مدیرعملیات 
ترابری وپشتیبانی تولید شرکت ملی مناطق 
نفت خیزجنوب یادآورشد: این واحد با دراختیارداشتن 
سه هزار و287دستگاه انواع وسایل نقلیه وماشین آالت 
سیارساختمانی، همچنین دستگاه های ویژه عملیات 
خطوط لوله، افزون برتأمین نیازهای حمل ونقلی 

شرکت های بهره برداری نفت وگاز 
کارون و مارون در زمینه حمل ونقل 
سنگین، اتوبوسرانی و ماشین آالت 
لیت  مسئو  ، نی ختما سا ر سیا
حمل ونقل مدیریت های تعمیر، 
چاه ها،  فنی  و خدمات  تکمیل 
مدیریت تعمیرات تجهیزات صنعتی 
وماشین آالت فرآیندی، فنی، تولید، همچنین 
مهندسی وساختمان، تدارکات و امورکاال، عملیات 
غیر صنعتی ودیگر سازمان های عملیاتی و مهندسی 
مستقر در اهواز را نیز به عهده دارد. حسنوند بر لزوم 
حفظ و نگهداشت این حجم از ماشین آالت تأکید و 
تصریح کرد: چهارتعمیرگاه تخصصی ویک تعمیرگاه 
عمومی برای تعمیر و بازسازی دستگاه ها وماشین آالت 
وجود دارد که تجهیزات مورد نیاز و تکنیسین های 
مجرب در آنها مستقرند. به گفته وی، باارتقای کیفیت 
تعمیرات، خدمات ارائه شده، همچنین با بررسی 
مستمر عیوب تکرارشونده و حل ریشه ای معایب، 
کیفیت تعمیرات نسبت به سال های پیش رشد 

فزاینده ای داشته است.
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    شرکت ملی 
حفاری ایران  
استقرارسومین 
دکل حفاری 
سنگین 
در میدان 
نفت شهر

مدیر پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی نفت شهر در شرکت ملی حفاری ایران از استقرار 
سومین دستگاه حفاری سنگین خشکی در این موقعیت با هدف شتاب بخشی در اجرای پروژه 
خبر داد. غالمرضا آل محمود گفت: پیش ازاین دستگاه های حفاری 35 و81فتح در این میدان 
استقرار یافته اند وحفاری چاه های 22و 31نیزدرحال اجراست. وی با بیان این که تعمیر وتکمیل 
چاه 22 مراحل پایانی رامی گذراند و چاه 31 نیز درمرحله راندن جداری دوم است، افزود: دکل 

حفاری 48فتح روی چاه 25 درحال برپایی است و به زودی درچرخه عملیات قرار می گیرد. 
 مدیر پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی نفت شهر درشرکت ملی حفاری اظهارکرد: 
پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی نفت شهر دراستان کرمانشاه، از پروژه های توسعه ای 
شرکت ملی نفت ایران است که در گستره عملیاتی شرکت نفت مناطق مرکزی ازسوی شرکت 
ملی حفاری به صورت EPD/EPC اجرا می شود.  آل محمود با بیان این که این پروژه شامل 
حفاری یک حلقه چاه توسعه ای وچهارحلقه چاه تعمیری تکمیلی است، تصریح کرد: باتوجه به 

شرایط میدان نفت  شهرازنظر پیچیدگی مخزن، ترکیب نفت وگازدرسطح، همچنین شکستگی 
سازندها و تراکم گاز درآن، کاردراین پروژه، باوجودعمق کم، پر ریسک و زمان بر است؛ ضمن آن 
که به دقت عمل باالیی نیازدارد.  وی یادآور شد: متخصصان شرکت ملی حفاری ایران، سابقه 
حفاری در همه میدان های نفت و گاز درمناطق خشکی ودریایی کشور را به موازات ارائه خدمات 
فنی ومهندسی یکپارچه دارند وپیش از این چاه های توسعه ای و تکمیلی متعددی رادر میدان نفتی 

نفت شهر برای شرکت نفت مناطق مرکزی با موفقیت اجرا و تکمیل کرده اند.
نوسازی ناوگان فوریت های پزشکی

 رئیس فوریت های پزشکی شرکت ملی حفاری ایران ازبازسازی و نوسازی25دستگاه آمبوالنس  
جدیدمجهزبه شاخص های استاندارد)A-1( ناوگان فوریت های پزشکی دراین شرکت خبر داد.

پریسا قاسمی درآئین بهره برداری ازآمبوالنس های جدید مجهز به شاخص های استاندارد گفت: با 
توجه به گستره عملیاتی شرکت ملی حفاری ایران، نوسازی و روزآمد کردن ناوگان آمبوالنسی 

درشرایط کنونی، مشتمل بر 75 دستگاه آمبوالنس است که 25 دستگاه آن در گام نخست، برای 
اعزام به موقعیت های دکل های حفاری تخصیص یافت. وی بابیان این که دو مناقصه دیگربرای 
روزآمدکردن50دستگاه آمبوالنس دیگر در مراحل انجام است، تصریح کرد: جایگزینی 
آمبوالنس  های جدید نیزاز طریق برون سپاری در دستور کار قرار دارد. مهرداد شریفی، 
مشاوربهداشتی وسالمت استاندارخوزستان نیز دراین آئین گفت: باتوجه به ماهیت کارحفاری، 
گستره عملیاتی و دور از دسترس بودن مناطق حفاری چاه های نفت وگاز، این شرکت 
بایدازنظرتجهیزات فوریت  های پزشکی مانند آمبوالنس، تازه ترین فناوری های روزآمد را در اختیار 
داشته باشد. وی افزود: منابع انسانی مهم ترین سرمایه هرسازمان است و سالمت کارکنان در مراکز 
صنعتی همانند شرکت ملی حفاری ایران که نقش محوری در تولید و اقتصاد ایفا می کند، باید در 
اولویت همه امور قرار گیرد. شریفی تصریح کرد: این اقدام های ارزشمند، سرمایه گذاری برای شرکت 
است وبه سالمت کارکنان و دلگرمی آنها، همچنین ایجاد انگیزش بیشتر در میان آنان می انجامد.

    شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
برق رسانی به آبان و پایدار 

غرب عملیاتی می شود
مدیرمهندسی وساختمان شرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران ازعملیاتی شدن پروژه برق رسانی به 
طرح توسعه میدان های مشترک آبان و پایدار غرب 
تا پایان آذرماه امسال خبرداد.  پیمان ایمانی با بیان 
این که تأمین انرژی مورد نیاز تلمبه های درون چاهی 
با هدف شتاب بخشی به طرح توسعه این میدان ها 
دردستورکار است، افزود: توسعه، ارتقا و بهینه سازی 
شبکه برق موجود درمیدان پایدارغرب، همچنین 
احداث شبکه برق جدید درمیدان آبان به منظور 
برق رسانی به 38 حلقه چاه، نیازمند25مگاوات 

انرژی برای نصب پمپ های درون چاهی است.
وی افزود: اجرای این پروژه درقالب دوپروژه مستقل، 
بابرگزاری دو مناقصه درآذرماه پارسال، ازسوی 
شرکت نفت مناطق مرکزی به پیمانکاران داخلی 

واگذارشده است.
مدیرمهندسی وساختمان شرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران اظهارکرد: تأمین برق طرح توسعه 
میدان های مشترک آبان و پایدارغرب باایجاد 50 
کیلومترزیرساخت شبکه برق وبرآورد صرفه جویی 
اقتصادی 42 میلیون یورویی، هم اکنون در دست 

اجراست.
ایمانی تامین انرژی مورد نیاز، بهره گیری از توان 
بخش خصوصی داخلی، جلوگیری ازخروج ارز 
ازجمله  را  وایجاد فرصت های جدید شغلی 
ویژگی های پروژه برق رسانی به طرح توسعه 

میدان های مشترک آبان و پایدار غرب برشمرد. 
وی تاکید کرد: باوجود شیوع بیماری کرونا، نوسانات 
نرخ ارز، همچنین کار درشرایط سخت وطاقت فرسا، 
تالش براین است که پروژه برق رسانی به آبان و 
پایدارغرب، تا پایان آذرماه امسال تکمیل وعملیاتی 

شود.

    شرکت پاالیش گاز ایالم

   هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی شستا کاهش هدررفت گازهای مشعل با پاالیشگاه پتروشیمی ایالم
)تاپیکو(

بهبود 150 میلیون دالری با اصالح قیمت 
خوراک

مدیرعامل هلدینگ نفت وگاز و پتروشیمی شستا )تاپیکو( به عنوان 
سهامدار49درصدی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، ازبهبود 150میلیون 
دالری اقتصاد این پاالیشگاه بامصوبه اصالح قیمت خوراک پاالیشی ها 
خبر داد. محمود مخدومی درگزارش مجمع عمومی عادی ساالنه 
تاپیکوگفت: به  تازگی شرکت های پاالیشی، مردادماه امسال ابالغیه ای 
برای اصالح قیمت خوراک دریافت کردند که اجرای آن به طورمیانگین 
150 میلیون دالر برای اقتصاد پاالیشگاه ستاره خلیج فارس موثر خواهد 
بود.  مدیرعامل تاپیکو افزود: این پاالیشگاه نقش ویژه ای در تامین انرژی 
کشوردارد از این رو انتظارمی رود تخفیفی که داده می شود معادل 
تخفیف ارائه شده به پترو پاالیشی برزویه باشد. مخدومی درباره تعیین 
نرخ استهالک نیز گفت: باتوجه به تازه ساز بودن پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس، در سال های نخست رقم استهالک آن بسیار زیاد خواهد بود، 
ازاین روگزارشی برای ارزیابی عمرمفید تجهیزات آماده شده است که 
برپایه آن برخی عمر تجهیزات از 15به 25 وشاید 30 سال افزایش 

می یابدوحاشیه سودپاالیشگاه راحدود دودرصد بهبود می  بخشد.
وی یادآورشد: اگرپاالیشگاه سودآورشودهمه کارهابرای قرارگیری آن 
در منطقه ویژه اقتصادی، صنعتی ومعدنی خلیج فارس انجام شده است 
و می توان از مزایای آن استفاده کرد.   به گفته مدیرعامل تاپیکومهم ترین 
برنامه این شرکت برای سال مالی جاری، اصالح ساختار مالی و ورود به 
بازار سرمایه شرکت نفت ستاره خلیج فارس است. مخدومی بابیان این 
که ازاواخرسال 98 کارگروهی تشکیل و وضع شرکت نفت ستاره خلیج 
فارس رابه طورمستمربررسی کرده است، افزود: خروجی این کارگروه به 
گزارشی باچهارسرفصل اصلی شامل مزیت های پاالیشگاه، موانع 
ومشکالت، تامین مالی وگام های اجرایی برای اصالح ساختار مالی و 
ورود به بازار سرمایه منجر شده است. مدیرعامل تاپیکو گفت: پس از 
تهیه این گزارش، شرکت نفت ستاره خلیج فارس ازطریق سهامداران 
اصلی خود ومراجع باالترازجمله شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، 
صندوق نفت و وزارت نفت، گزارشی برای مراجعی ازجمله مجلس 
شورای اسالمی، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و وزارت اموراقتصاد 
ودارایی وکارگروه اقتصادی دولت ارسال یاارائه کردند تا درجریان 
مشکالت ومسائل پیش روی بزرگترین طرح ملی اجرا شده در دولت 
دوازدهم قرارگیرند. مخدومی یادآورشد: این بررسی ها و رصدها و 
پیگیری ها به جایی رسید که رهبرمعظم انقالب نیزطی سه ماه گذشته 
دوباردرباره اهمیت پاالیشگاه تحریم شکن نفت ستاره خلیج فارس به 
عنوان نماد خودکفایی و خودباوری اشاره کردند ودفتر ایشان نیز ازطریق 
یک نماینده، مسائل پاالیشگاه راهم پیگیری می کنند وهم قول 
مساعدت در حل مشکالت داده اند. به گفته وی این پاالیشگاه هم اکنون 
50درصد نیازبنزین کشور را با تولید روزانه 42 میلیون لیتر و 25درصد 
از نیاز کشور به گازوئیل را با تولید روزانه17میلیون لیترتامین می کند 
وبرای نخستین بارکشور رادرتامین بنزین مورد نیاز کشورخودکفاوایران 

رابه صادرکننده بنزین تبدیل کرده است.
مدیرعامل تاپیکواظهارکرد: اگراین پاالیشگاه نبود، ساالنه معادل10 
میلیارد دالر ارز برای تأمین بنزین از کشورخارج می شد بنابراین این 
پاالیشگاه از ذخایر ارزی کشورصیانت می کند. وی ایجاد3800 شغل 
مستقیم و20 هزارشغل غیرمستقیم را از دیگر مزیت های این پاالیشگاه 
برشمرد. مخدومی افزود: ازمنظرملی نیزپاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
در زمان تحریم مزیت های ویژه ای داردکه مصرف روزانه 420 هزاربشکه 
میعانات گازی معادل 12 فاز پارس جنوبی و کمک به استمرار استخراج 
گازازاین مخازن، توجیه پذیری سرمایه گذاری عظیم 35 میلیارد دالری 
در پارس جنوبی و افزایش سرعت برداشت از میدان های مشترک گاز 

پارس جنوبی در مقایسه با کشور قطر از آن جمله است.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم دربازدید علی اکبر بسطامی، 
نماینده ایالم درمجلس شورای اسالمی از پاالیشگاه گازایالم، 
اظهارکرد: در آینده نزدیک باراه اندازی پتروشیمی ایالم ودریافت 
گازمایع )ال پی جی( توسط آن شرکت، سوختن گازهای ارسالی به 
مشعل پاالیشگاه و آلودگی ناشی از این سوختن به میزان قابل 
مالحظه ای کاهش خواهد یافت. روح اهلل نوریان با بیان این که در فاز 
دوم این واحدصنعتی، واحد TGTU همسو با دستیابی به 
استانداردهای زیست محیطی در واحد بازیافت گوگرد ساخته 
خواهدشد، تصریح کرد: باوجود واحدمزبور، دستیابی به استاندارد های 
زیست محیطی در واحد تولید گوگرد محقق می شود. نوریان بااشاره 
به تنوع تولید محصوالت این پاالیشگاه، گفت: درپاالیشگاه گاز ایالم 
زنجیره متنوعی ازمحصوالت متان، اتان، پروپان، میعانات گازی و 
گوگرد تولید می شود. وی تصریح کرد: این واحد صنعتی برای افزایش 
تولید محصوالت جانبی خودبرنامه های مدونی طراحی کرده که 

درحال اجراست و درصورت موافقت ستاد شرکت ملی گاز ایران، در 
آینده نزدیک مطالعات و کارهای اجرایی آن آغاز می شود. به گفته 
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم، درالگوی تعالی سازمانی، 
پاالیشگاه ایالم همگام با شرکت ملی گاز ایران معیارها واهدافی در 

زمینه حفاظت محیط زیست در دستور کارقرارداده است و مسئوالن 
و کارکنان آن نیز خود را مؤظف به رعایت حداکثری و حفظ محیط 
زیست در بخش های آب، خاک و هوا می دانند. نوریان با اشاره به این 
که بانصب و راه اندازی زباله سوز واحد تصفیه  خانه پساب صنعتی، 
لجن های تولیدشده در واحد تصفیه خانه پساب صنعتی به نحومطلوبی 
امحا می شوند، این مهم را گامی مهم برای مدیریت پسماند و حفظ 
محیط زیست درپاالیشگاه گاز ایالم برشمرد. وی همچنین از مطالعات 
اولیه برای فروش گوگرد مذاب در این پاالیشگاه خبر داد. علی اکبر 
بسطامی، نماینده ایالم درمجلس نیزگفت: درشرایط کنونی اقتصاد 
ی کشور، تالش برای تولید پایدار، اشتغال وخدمت بی منت به مردم، 
موضوع مهمی است که پاالیشگاه گازایالم برای آن قدم های مثبتی 
برداشته است. وی افزود: خدمتگزاری و ترویج گفتمان خدمت 
بی منت از شاخص های اصلی نظام اسالمی مبتنی بر فرهنگ علوی 

و فاطمی است.

   شرکت ملی گاز ایران    

برنامه های تشویقی برای کاهش مصرف گاز
شرکت گاز برنامه های تشویقی را برای کاهش مصرف 
گاز در نظر دارد اما آنچه که امروز دربرخی رسانه ها 
مبنی بر رایگان شدن قبض گاز مطرح شده صحت 

ندارد.
به گزارش ایسنا، محمد عسگری، سخنگوی شرکت 
ملی گاز ایران در واکنش به اخباری که امروز )18 
شهریور( در برخی رسانه ها مبنی بر رایگان شدن قبوض 
گاز مطرح شده است، اظهار کرد: در حال حاضر در 
هیات دولت به دنبال ایجاد ساز و کارهایی برای 

مدیریت مصرف هستیم.
وی با تاکید بر اینکه تاکنون موضوعی مبنی بر رایگان 
شدن قبوض گاز مطرح نشده است، تصریح کرد: برخی 
طرح های تشویقی را برای این مهم در نظر گرفته ایم 
گاز مشترکان خانگی  که موجب کاهش مصرف 

می شود.
به گفته سخنگوی شرکت ملی گاز ایران، در حال حاضر 
بهینه سازی سوخت جز اولویت های اصلی ما است و 
تالش می کنیم که موتورخانه های منازل را که مصرف 
زیادی دارند، بدون اعمال هزینه اضافی برای مردم به 
گونه ای اصالح کنیم که مصرف گاز 10 تا 20 درصد 

کاهش پیدا کند.

    شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
جابه جایی 8 میلیون نفر با ناوگان ترابری درسال 98

    شرکت بهره برداری نفت وگازشرق
پایان تعمیرات اساسی مرکز اندازه گیری خانگیران

     شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب 
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پخش  ملی  کت  شر یر  مد
منطقه  نفتی  ی  ه ها د ر و ا فر
گفت:  بختیاری  و  چهارمحال 
پیش بینی های الزم برای تأمین 
طق  منا نی  مستا ز خت  سو
اقلیم  به  توجه  با  سخت گذر 
جغرافیایی و سردسیر بودن استان 

انجام شده است. جعفر ساالری نسب در نشستی 
باحضور مسئوالن واحدها و نواحی شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی منطقه چهار محال و 
بختیاری افزود: با توجه به برودت هوا در ماه های 
پیش رو، الزم است فروشندگی های نفت سفید 
پیش از آغاز فصل سرما نسبت به خرید و ذخیره 
سوخت مورد نیاز خانوارهای ساکن درمناطق 
سخت گذر اقدام کنند تا در تأمین گرمایش در این 
مناطق مشکلی پیش نیاید. وی با تاکید بر این که 

تأمین و ذخیره سازی نفت سفید و 
سوخت رسانی به نقاط مختلف 
استان درحال انجام است، تصریح 
کرد: هیچ گونه کمبودی در تأمین 
نفت سفید مورد نیاز خانوارهای 
ثبت نام شده در سامانه درخواست 
نفتی  ی  ه ها د ر و ا فر
NEWTEJARATASAN.NIOPDC.(
IR( وجود ندارد. ساالری نسب ادامه داد: توزیع 
نفت سفید با انجام هماهنگی و اقدام های الزم، با 
استفاده از بستر بانکی و اعالم مقدار سهمیه 
خانوارهای نفت سوز انجام می شود. وی بر 
هماهنگی و کنترل روند توزیع سوخت مایع 
به صورت مطلوب در نقاط مختلف استان توسط 
مسئوالن واحدهای مرتبط و رؤسای نواحی تأکید 

کرد.

 مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان 
رضوی گفت: برای نخستین بار در 
کشور، طرح تجهیزایستگاه های تقلیل 
فشارگاز )سی جی اس( به سامانه 
مانیتورینگ تزریق ادرانت دراین 
استان و به صورت پایلوت از شهرستان 
حسن  است.  شده  آغاز  چناران 

افتخاری با اشاره به تحریم های ظالمانه و ضرورت 
مدیریت بهینه مصرف ادرانت در شرکت های گاز 
استانی، اظهار کرد: تزریق ادرانت با مانیتورینگ سبب 
دسترسی آنالین کاربر به میزان مصرف و مدیریت 
قابل توجه مقادیر تزریق می شود. وی با قدردانی از 
اقدام های کارکنان امور اندازه گیری و توزیع گاز استان 
دراجرای طرح سامانه مانیتورینگ تزریق ادرانت 
شرکت  افزود:  اس  سی  جی  درایستگاه های 
نخستین شرکت  به عنوان  گازخراسان رضوی 

گازاستانی کشور نسبت به برنامه ریزی و 
راه اندازی این سامانه اقدام کرده است. 
مدیرعامل شرکت گازاستان خراسان 
رضوی بابیان این که طرح مانیتورینگ 
تزریق ادرانت درمرحله نخست به صورت 
سی جی اس  یستگاه  ا در  یلوت  پا
شهرستان چناران با ظرفیت 20 هزار 
متر مکعب در ساعت اجرا شده است، اظهار کرد: 
امیدواریم طی 6ماهه دوم امسال، شاهد ادامه اجرای 
این طرح در دیگر ایستگاه های سی جی اس استان که 
دارای تابلوی اتومات ادورایزر هستند باشیم. افتخاری 
تصریح کرد: بااجرای طرح مانیتورینگ تزریق ادرانت 
در ایستگاه های سی جی اس، اطالعات تزریق ادرانت 
بادو نسبت میلی گرم بر دقیقه و میلی گرم برمترمکعب 
گاز، به  صورت برخط)آنالین( درنرم افزار مانیتورینگ، 

قابل مشاهده است. 

عملیات اجرایی تعویض پوشش هفت 
هزار متر ازخط لوله انتقال فرآورده 
کرمانشاه - سنندج پایان یافت. رحمان 
رضایی، رئیس مهندسی خوردگی 
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
منطقه غرب گفت: اجرای این پروژه 
به منظورافزایش ضریب ایمنی خط، 

انتقال پایدار مواد نفتی و ترمیم نقاط خوردگی، پس 
از انجام عملیات سی اسکن خط لوله یادشده در 
دستور کار قرار گرفت. وی با بیان این که این پروژه 
ازکیلومتر34تا41انجام شده است، اظهار کرد: 
عملیات تعویض پوشش طبق برنامه زمان بندی 
شده، فروردین ماه امسال آغازشد وبا پیگیری های 
مدیرمنطقه، همچنین تالش  کارکنان واحد 
خوردگی، پنج ماه زودتر از زمان پیش بینی شده 
پایان یافت. رئیس مهندسی خوردگی شرکت 

خطوط لوله و مخابرات نفت 
منطقه غرب تصریح کرد: 
هم زمان بااجرای عملیات 
تعویض پوشش، ترمیم نقاط 
خوردگی نیزبا حساسیت و 
دقت بسیار باالیی انجام و همه 
نقاط خوردگی اعالم  شده در 
این محدوده ترمیم وتعویض شد. به گفته وی 
عملیات پوشش نیزبدون بروز هیچ گونه حادثه  و 
مطابق با استانداردهای موجود انجام گرفت. رضایی 
عبور لوله از زمین های زراعی- کشاورزی، کانال های 
آبیاری کشاورزی و تقاطع باجاده آسفالت روستایی 
را ازجمله مشکالت اجرای پروژه تعویض پوشش 
خط لوله انتقال فرآورده نفتی کرمانشاه-سنندج 
عنوان واظهارکرد: این عملیات، بدون بروزهیچ 
حادثه  و مطابق با استاندا ردهای موجود انجام شد.
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    شرکت 
بهینه سازی مصرف 
سوخت  
بررسی طرح 
جایگزینی 
پنجره های 
دوجداره در 
شورای اقتصاد

مدیر بهینه سازی انرژی دربخش ساختمان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت از بررسی طرح 
جایگزینی پنجره های دوجداره در شورای اقتصاد خبرداد. کوروش هاشمی با اشاره به اوج گیری 
مصرف گاز در ماه های سرد سال، اظهار کرد: انتظار می رود این به تصویب شورای اقتصاد برسد وبا 
اجرای آن، گامی درجهت کاهش مصرف گاز کشور وتأمین امنیت عرضه گاز طبیعی برداشته شود. 
وی مصرف گاز کشور درسال 97 را بنابرآمارشرکت ملی گاز ایران، 198میلیارد مترمکعب اعالم 
واظهارکرد: بیش از58میلیارد مترمکعب از این مقدار دربخش خانگی و تجاری مصرف شده است. 
هاشمی با اشاره به این که مصرف گاز خانگی و تجاری در زمستان سال مزبور به600 میلیون 
مترمکعب در روز رسید، این رقم رایک رکورد در مصرف گاز کشور عنوان کرد. مدیر بهینه سازی 
انرژی دربخش ساختمان شرکت بهینه سازی مصرف با بیان این که مصرف بسیار باالی گاز 
درماه های سرد سال موجب کاهش عرضه گاز به بخش های نیروگاهی و صنایع عمده می شود، 
اظهار کرد: باادامه روند کنونی مصرف آن به ویژه درماه های سرد سال، کشوردر سال های آینده برای 
تأمین نیازهای داخلی با مشکل روبه رو خواهد شد؛ ازاین رو تمرکز براجرای طرح های بهینه سازی 

وصرفه جویی در مصرف گاز، یکی از اصلی ترین مأموریت های شرکت بهینه سازی است که 
درچارچوب ماده 12قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، انجام می شود.  وی تصریح کرد: براساس 
این قانون، با سرمایه گذاری عامل صرفه جویی، طرح های کاهش مصرف انرژی اجرایی وپس ازتحقق 
صرفه جویی، بازپرداخت صرفه جویی به سرمایه گذار طرح، پرداخت می شود. مدیر بهینه سازی 
انرژی در بخش ساختمان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، اتالف حرارتی ساختمان ها به دلیل 
رعایت نکردن مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و استفاده از تجهیزات گرمایشی بازدهی پایین 
را از دالیل عمده مصرف باالی گاز در بخش خانگی برشمرد.  وی به میزان باالی هدررفت انرژی 
در ساختمان ها از طریق پنجره های فلزی تک جداره اشاره وتصریح کرد: پنجره های فلزی تک جداره 
در فصل های گرم وسرد سال به ترتیب سبب خروج هوای خنک و گرم داخل ساختمان به محیط 
خارج و موجب هدررفت برق و گاز ساختمان می شود. هشامی گفت: به همین دلیل طرح جایگزینی 
پنجره های دوجداره نوین در ساختمان های موجود درکشور، ازسوی شرکت بهینه سازی مصرف 
سوخت تهیه و پس از تأییدیه وزیر نفت برای دریافت مصوبه شورای اقتصاد به سازمان برنامه ارسال 

شده است. هاشمی هدف ازاجرای طرح جایگزینی پنجره های دوجداره راجایگزینی 130میلیون 
مترمربع پنجره معمولی باپنجره های دوجداره نوین عنوان و اظهارکرد: این طرح درساختمان های 
مسکونی وتجاری، بیمارستان ها، خوابگاه  های دانشجویی با عمر کمتر از 30 سال قابل اجرا خواهد 
بود.  وی گفت: طبق بررسی های انجام شده دراقلیم های معتدل مانند شهر تهران به ازای جایگزینی 
هرمترمربع پنجره دوجداره نوین، بیش از 43 مترمکعب گازطبیعی درسال صرفه جویی می شود 
واین مقدار دراقلیم های سردسیر مانند اردبیل افزون بر 76 مترمکعب گازطبیعی درسال است. 
هاشمی همچنین گفت: طرح جایگزینی یک میلیون آبگرمکن فرسوده با آبگرمکن فوری 
گازسوزدارای حدقل رده برچسب انرژی C، طرح هوشمند سازی تأسیسات گرمایش مرکزی 
ساختمان ها بااستفاده ازسیستم کنترل هوشمند موتورخانه ها، همچنین طرح جایگزینی نصب 
بویلرهای چگالشی بابویلرهای فرسوده وبازدهی پایین درپنج هزارموتورخانه ساختمان های موجود 
و در حال ساخت، دیگرطرح هایی هستند که به معاونت برنامه ریزی وزارت نفت ارسال شده اند 

وبرخی نیز درحال ارسال به این معاونت جهت بررسی است .

    منطقه 10 عملیات انتقال گاز ایران
اتصال تأسیسات خیرگو 8به 

خط لوله چهارم و هشتم

عملیات اتصال نهایی تأسیسات تقویت فشار گاز 
خیرگو )8(باهدف افزایش حجم انتقال گازتوسط 
کارکنان منطقه 10عملیات انتقال گاز وشرکت 

مهندسی و توسعه گاز ایران انجام شد.
حمید خدری، مدیر منطقه 10عملیات انتقال 
گازایران گفت: باتوجه به انجام عملیات اتصال نهایی 
)Tie In( تأسیسات تقویت فشارخیرگو 8 به 
قدرت  سراسری،  وهشتم  چهارم  خطوط 
مانوروظرفیت انتقال گازدرآینده ای نزدیک افزایش 

می یابد.
وی ادامه داد: این عملیات از اواخر مردادماه امسال با 
هماهنگی مدیریت برنامه ریزی دیسپچینگ شرکت 
ملی گازایران و همکاری شرکت مهندسی و توسعه 

گاز آغاز شد وهم اکنون پایان یافته است.
مدیرمنطقه 10عملیات انتقال گازایران انجام 
برشکاری خط لوله، نصب سه راهی در مبادی ورودی 
و خروجی خط لوله چهارم و هشتم را از بخش های 
این عملیات برشمرد وتأکید کرد: مرکز بهره برداری 
تابناک و شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در 
اجرای ایمن و موفقیت آمیز این پروژه نقش اساسی 

داشتند و این منطقه را یاری کردند.

   شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی    

   شرکت بهره برداری نفت و گاز راه اندازی سامانه اعالن حریق با تکیه بر توان داخل
مسجدسلیمان

پایداری برق مشترکان در شهر اللی
شبکه برق مشترکان خانگی شهر اللی با ظرفیت سازی حاصل از 
اجرای پروژه عمرانی شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان تثبیت و پایدار 
شد. هم زمان با اجرای پروژه عمرانی و عام المنفعه استخر سرپوشیده 
در شهر اللی ازسوی مدیریت مهندسی و ساختمان، برق 50 
خانواراین شهر نیزکه پیش از این دچار نوسان و افت ولتاژ بود تثبیت 
شد. شرکت بهره برداری نفت و گازمسجدسلیمان برای احداث و 
اجرای شبکه برق فشار میانگین که420مترطول دارد، دومیلیاردریال 
اعتبار اختصاص داده است. با اجرای این پروژه، افزون بر تأمین برق 
استخر سرپوشیده اللی که مقرر شده به اداره کل ورزش وجوانان 
خوزستان اهدا شود، 50مشترک دیگر نیز از انرژی الکتریسیته پایدار 

وفاقد افت ولتاژ، بهره مند شده اند.
 

   شرکت ملی نفت ایران
برگزاری نمایشگاه بین المللی نفت 

ایران درمهرماه امسال
 بیست وپنجمین دوره نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و 
پتروشیمی، طبق اعالم ستاد برگزاری، مهرماه امسال برگزار می شود.
در اطالعیه ستاد برگزاری نمایشگاه بین المللی نفت ایران آمده است: 
»با توجه به شرایط همه گیری ویروس کووید19، بیست وپنجمین 
نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش وپتروشیمی ایران بارعایت 
پروتکل های بهداشتی، در بازه زمانی 21 تا 24 مهرماه برگزار می شود.

 براساس تصمیم های گرفته شده باهمکاری انجمن های صنفی 
غیردولتی در شورای سیاست گذاری نمایشگاه، این دوره از نمایشگاه 
ویژه متخصصان برگزار می شود. دراین دوره ازبرگزاری، تنها، مدیران 
ارشد ومیانی وعملیاتی بخش های دولتی، مدیران بخش های 
خصوصی و تعاونی، استادان ودانشجویان ممتاز دانشگاه های کشور، 
همچنین مقام های سیاسی ومدعوین شرکت های غرفه  دا ر 
وانجمن های تخصصی وحرفه ای، به  صورت هدفمند حضورخواهند 

داشت.
 

   پخش فراورده های نفتی منطقه گیالن
رشد بیش از 15 درصد مصرف 

سی ان جی
 مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گیالن گفت: 
مصرف گاز طبیعی فشرده )سی ان جی( استان گیالن درپنج ماه 
نخست امسال، بیش از 15 درصد افزایش داشته است. علی اصغر 
عباسی با بیان این که مصرف سی ان جی دربازه زمانی یاد شده 
140میلیون و425 هزار و 663 مترمکعب بوده است، اظهار کرد: این 
میزان درمقایسه با مدت مشابه سال قبل، 15.6درصد افزایش را 
نشان می دهد. وی با اشاره به استقبال مردم ازاستفاده از سی ان جی 
افزود: مدیریت مصرف سوخت، اجرای طرح رایگان دوگانه سوزکردن 
خودروها و ثابت ماندن قیمت سی ان جی از مهم ترین عوامل رشد 
مصرف این سوخت پاک است. مدیر شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی منطقه گیالن با تأکید بر استفاده از سی ان جی به جای بنزین 
که سبب صرفه اقتصادی و کاهش آالینده های زیست  محیطی 
می شود، اظهارکرد: ازفروردین ماه تامردادماه امسال ، با استفاده از 
بیش از140میلیون مترمکعب سی ان جی، درمصرف افزون بر 
137میلیون لیتر بنزین صرفه جویی شده است. عباسی تصریح کرد: 
در استان گیالن 100 جایگاه عرضه سی ان جی فعال است که با 
توجه به پایش مستمر وضع عملکرد و تجهیزات فنی این جایگاه ها، 

سوخت رسانی در وضع مطلوبی قرار دارد.

رئیس اچ اس ای شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی از راه 
اندازی سامانه اعالن حریق متعارف))F&G(درمنطقه عملیاتی 
سرخون و گشوی جنوبی به همت متخصصان این شرکت خبرداد.

علیرضا امینی بابیان این که سنسورهای نقطه ای و راداری، شناسایی 
عالئم آتش ماننددود وحرارت، کلیدهای دستی، آژیرخطر، همچنین 
پنل مرکزی، تلفن اتوماتیک و کابل های ارتباطی، اجزای تشکیل 
دهنده سامانه اعالن حریق متعارف است، افزود: سامانه 
مزبوردرمجموعه ساختمان  های اداری و انبار کاالی منطقه عملیاتی 
سرخون وگشوی جنوبی به مساحت دوهزارمترمربع اجراشده است.

به گفته وی سامانه F&Gباپایش مداوم وگزارش دهی شرایط 
غیرعادی مانند آتش سوزی دراسرع وقت، دستورالزم برای 
جلوگیری ازحادثه را صادر می کند. امینی بابیان این که درسال98، 
هزینه اجرای این پروژه از سوی پیمانکار حدود11میلیارد ریال 
برآوردشده بود، تصریح کرد: سامانه مزبوربا استفاده از امکانات و توان 
متخصصان شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی تنها با 
دومیلیارد ریال شامل خرید تجهیزات و خدمات مشاوره وبیش از 
80 درصد صرفه جویی در هزینه هاانجام شده است. رئیس اچ اس ای 

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، استفاده از اجناس 
مرغوب، کسب دانش ومهارت اجرای پروژه های این چنینی از سوی 
کارکنان اچ اس ای، آموزش اپراتوری و روش های نگهداری و 
تعمیرات، همچنین دستیابی به نقشه های فنی این گونه سامانه ها 
را از جمله مزیت های پروژه مزبور برشمرد. وی بااشاره به این که با 
توجه به شیوع ویروس کرونا وضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی، 
اجرای پروژه اعالن متعارف حریق با حدود 480 نفر -ساعت کار 
پایان یافته است، تصریح کرد: اجرای این سامانه هشدار دهنده در 

منطقه عملیاتی آغار وداالن نیز دردست اجراست.
برگزاری رزمایش کمک های مؤمنانه

دومین مرحله رزمایش کمک های مؤمنانه کارکنان ستادشرکت 
بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، هم زمان با دهه نخست محرم 
با توزیع 60 بسته حمایتی میان نیازمندان و اقشار آسیب دیده از 
بیماری کرونا انجام شد. سیدمحمود میرباقری، فرمانده پایگاه 
مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی گفت: 
کمک های مؤمنانه کارکنان این شرکت به همت پایگاه مقاومت 
بسیج جمع آوری و میان 60 خانوار آسیب دیده از شیوع ویروس 
کرونا در شیراز توزیع شد. وی افزود: این بسته های معیشتی شامل 
برنج، روغن، ماکارونی، سویا، رب گوجه فرنگی، ماسک و 
موادضدعفونی کننده دست بود که میان خانواده های نیازمند توزیع 
شد. فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز 
زاگرس جنوبی یادآورشد: کارکنان ستاد و مناطق عملیاتی این 
شرکت، اردیبهشت ماه امسال نیز درنخستین مرحله رزمایش 
کمک های مؤمنانه، 500 بسته معیشتی را میان خانوارهای 

آسیب دیده از بیماری کرونا توزیع کردند.

   شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون
60 میلیارد ریال هزینه کرد برای آبرسانی به غیزانیه

 مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت وگازمارون باتشریح مهم ترین 
خدمات این شرکت درحوزه مسئولیت های اجتماعی گفت:  این 
شرکت برای اجرای طرح آبرسانی به روستاهای غیزانیه 60میلیاردریال 
اعتبار هزینه کرده است. حمید کاویان با بیان این که عمل به 
مسئولیت های اجتماعی گامی مهم به موازات تولید است، اظهارکرد: 
از سال های گذشته برای عمران و آبادانی روستاهای همجوار تأسیسات 
نفتی مارون گام های خوبی برداشته شده که اختصاص6دستگاه تانکر 
آبرسان به روستاهای بخش غیزانیه، همچنین کمک به تجهیزخانه 
بهداشت روستای غیزانیه وروستای عوده، مهم ترین آنهاست. وی 
همچنین کمک60میلیارد ریالی شرکت بهره برداری نفت وگازمارون 
برای آبرسانی به روستاهای بخش غیزانیه را از اقدام های مهم این 
شرکت در حوزه مسئولیت های اجتماعی و محرومیت زدایی مناطق 
روستایی بر شمرد. مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون 
یادآورشد: تهیه و توزیع 750 بسته کمک  آموزشی برای دانش آموزان 
کم  برخوردار و اختصاص چهاردستگاه مینی بوس برای آمد و شد دانش 
آموزان روستایی نیز بخش دیگری ازاقدام های این شرکت درجهت 
توانمندسازی ساکنان روستاهای همجوار تأسیسات نفت و گاز مارون 
بوده است. کاویان یکی دیگر از فعالیت های شرکت بهره برداری نفت 

و گازمارون را تأمین 11هزار اصله نهال با هدف صیانت ازمحیط زیست، 
عنوان و اظهارکرد: این تعداد اصله نهال به مناسبت های)زمین وهوای 
پاک(به منظور توزیع در روستاهای همجوار تاسیسات نفتی، تحویل 
بخشداری غیزانیه شده است. وی همچنین با اشاره به کمک های این 
شرکت درسیالب سال 98 گفت: ارسال سه محموله موادغذایی 
وپوشاک ودیگر ملزومات ضروری به ارزش 5.5ریال برای کمک به 
سیل زدگان، بخشی دیگرازخدمات شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مارون در حوزه مسئولیت اجتماعی بوده است. مدیرعامل شرکت 
بهره برداری نفت وگازمارون، بازسازی وبهسازی 32 مسجد وحسینیه، 
احداث 15مدرسه وبهسازی 19مدرسه رابخش دیگری از مهم ترین 
خدمات شرکت در سال های اخیر خواند. به گفته کاویان بیش 
از23میلیارد ریال نیز درحوزه های فرهنگی، مذهبی، آبرسانی و 
پشتیبانی ترابری، همچنین ورزش و سالمت، بسیج سازندگی  و ساخت 
و تعمیر مدارس از سوی این شرکت هزینه شده است. به گفته وی 
درهفت ماه گذشته نیزشرکت بهره برداری نفت وگاز مارون، باشیوع 
بیماری کرونا، به تهیه وتوزیع هزارلیترموادضدعفونی  کننده و 2600 
بسته کمک معیشتی برای توزیع درشهرها، روستاها ومناطق پیرامونی 

تأسیسات خود اقدام کرده است.

    خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه غرب  
تعویض پوشش 7 هزار متری در خط لوله کرمانشاه - سنندج

    پخش فراورده های نفتی منطقه چهارمحال و بختیاری
آمادگی تأمین سوخت زمستانی مناطق سخت گذر

    شرکت گاز استان خراسان رضوی
تجهیز ایستگاه های سی جی اس به مانیتورینگ تزریق ادرانت
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خانواده یکی از ارکان اساسی و محل تربیت فرد و بنیان سالمت اجتماعی محسوب 
می شود و در دین مبین اسالم از جایگاه بسیار باالیی برخوردار است. اسالم خواستار 
موفقیت تربیتی در خانواده است و خانواده دینی در صورتی موفق و آرمانی خواهد 
بود که اساس و پایه ریزی آن در تمام ابعاد زندگی و همچنین الگوپذیری اش بر محوریت 
سیره تربیتی اهل بیت)ع( باشد. در مطلب پیش رو، برآنیم با نگاهی کوتاه به سیره 
تربیتی امام حسین)ع(، به برخی از موارد مهم و اساسی اشاره کنیم و آنها را مورد 

بررسی قرار دهیم.

1- احترام به مقدسات و شعائر دینی
از وظایف مهم خانواده، توجه و اهمیت دادن به انجام واجبات الهی و ترک محرمات 
و آموزش دادن آن به فرزندان است. نماد مهم دینی که در سیره تربیتی امام حسین)ع( 
کامال مشهود و جلوه گر است. امام حسین)ع( به ما آموخت که چگونه باید به مقدسات 

اهمیت داد. در ادامه به مواردی از این احترام حسینی اشاره می کنیم.

الف( نماز و نماز اول وقت
اهمیت به نماز و نماز اول وقت یکی از اساسی ترین الگوپذیری ها در سیره تربیتی 
امام حسین)ع( است. امام حسین)ع( به ما آموخت، حتی در روز عاشورا هنگام وقت 
نماز و در میان آماج تیر و سنگ از سوی دشمن، می توان نماز را اقامه کرد. این مسئله 

نشان می دهد که اقامه نماز هنگام جنگ هم تعطیل بردار نیست.
ب( عزای امام حسین)ع( در محرم و صفر

 یکی از شعائر دینی مذهبی بسیار مهم، حفظ مکتب و نهضت امام حسین)ع( و 
توجه و اهمیت دادن به آن در ماه های محرم و صفر است. محرم و صفر ماه های یادآوری 
دالوری ها، شهادت ها و ایثارگری های امام حسین)ع( و یاران باوفایش در کربالست. 
امام رضا)ع( درباره برپایی عزای امام حسین)ع( می فرماید: هنگامی که ماه محرم 
فرا می رسید، کسی پدرم را خندان نمی دید و همواره محزون و غمگین بود تا روز 
دهم عاشورا و آن روز، روز مصیبت، حزن و اندوه و گریه پدرم بود و می فرمود امروز 

روزی است که حسین)ع( شهید شده است. 
ج( حرمت کعبه 

حج و اعمال آن از شعائر دینی مذهبی بسیار مهم مسلمانان است و اهمیت 
برپایی آن در قرآن و روایات به وضوح بیان شده است. امام حسین)ع( برای 
احترام و حفظ حرمت کعبه و حج، در روز هشتم 
ذی الحجه )یعنی روز ترویه( برای 
آنکه مبادا خونی در مکه ریخته 
شود، حج را نیمه تمام رها 
کرده و  این شهر را به 

قصد کوفه ترک کرد.

2- عبادت و نیایش
و  دعا  عبادت، 
نیایش، نیاز فطری 
ز  ا و  نسان  ا هر 
ضرورت های زندگی 
بشر محسوب می شود. در 
مذاهب مختلف، به ویژه در دین 
ی  ا ند ین  ا به  م  سال ا مبین 
فطرت جویانه انسان ها توجه و اهمیت 
خاصی داده شده است. با کمی دقت در دعا 
و نیایش های ائمه معصومین)ع( کامال مشاهده 
می کنیم که دعا و نیایش آنان قدرت معنوی بسیار 
باالیی دارد. از جمله این نیایش ها که دارای مضامین بسیار 
امام  عرفه  دعای  است،  عالیه ای 
بهره مندی  است.  حسین)ع( 
خانواده از این نیایش ها و دعاها 
اثرات بسیار خوبی در تربیت 

خانواده دارد. 

 الف( نیایش و حفاظت از آلودگی های اخالقی
خانواده دینی برای حفظ همسر و فرزندان خود از آلودگی های غیراخالقی در 
مرحله اول نیاز به دعا و نیایش به درگاه الهی دارد. امام سجاد)ع( در دعای بیست و 
پنجم صحیفه سجادیه با خداوند متعال چنین سخن می گوید: پروردگارا خانواده ام را 
درباره آنچه از تو طلب می کنم، یاورم گردان. خدایا من و ذریه ام را از شیطان رانده 

شده پناه ده. 
 ب- نیایش و آرامش در خانواده

ارتباط با خداوند موجب آرامش انسان می شود. خانواده ای از آرامش برخوردار 
است که تمامی اعضای آن توجه به عبادت و نیایش را سرلوحه زندگی شان قرار دهند. 
حضرت امام حسین)ع( در تمامی حاالت و در بحرانی ترین پیشامدها با یاد خدا آرامش 
می یافت و این اطمینان قلبی را به خانواده و یارانش نیز منتقل می کرد که به چند نمونه 

از عبادت و نیایش آن حضرت می پردازیم:
1- مناجات عارفانه امام حسین)ع( با معبودش در روز عرفه.

2- امام حسین)ع( در شب عاشورا مهلت گرفت که بتواند تا به صبح به نماز و قرآن 
و ذکر و مناجات با خداوند بپردازد.

3- صبح عاشورا لشکر دشمن در حال عزیمت به طرف امام حسین)ع( و یارانش 
بود که حضرت فرمود: خدایا در هر گرفتاری تو تکیه گاه منی. 

4- طبق نقل منابع تاریخي، امام حسین)ع( ]قبل عزیمت به سوی مکه[ بارها به 
زیارت جد بزرگوارش، رسول گرامی اسالم)ص( نائل شد. بنا به نقل خطیب خوارزمي، 
همان شب که امام حسین)ع( از مجلس ولید خارج شد، به حرم رسول خدا)ص( وارد 
شد و با این جمالت به زیارت آن حضرت پرداخت: درود بر تو اي رسول خدا. من حسین 
فرزند تو و فرزند زاده تو هستم. من سبطی هستم )فرزند شایسته تو هستم( که براي 
هدایت و رهبري امت، مرا جانشین خود قرار داده ای. ای پیامبر خدا، اینك آنها مرا 
تضعیف کرده و آن مقام معنوي مرا حفظ نکرده اند و این است شکایت من به پیشگاه 

تو تا به مالقات تو بشتابم.
5- امام حسین)ع( پس از تصمیم حرکت به سوی کوفه، در شب دوم و براي دومین 
بار به زیارت حرم پیامبر خدا)ص( رفت. بنا به نقل خوارزمي، امام آن شب را تا به صبح 

در کنار قبر پیامبر)ص( مشغول عبادت و مناجات با پروردگار بود. 

3- محبت و مهربانی به همسر و فرزندان
محبت و مهربانی به همسر و فرزندان، نقش مهم و موثری در تربیت دینی دارد. 
خانمی که از محبت همسرش برخوردار باشد، روحی سرشار از عاطفه، آرامش و 
احساس دارد و می تواند فرزندانش را خوب تربیت کند و برعکس آن، اگر روح او مورد 
تهاجم قرار گیرد، شخصیت وی در منظر فرزندان تحقیر شود و مورد اهانت قرار گیرد، 
بدیهی است که روان سالمی نخواهد داشت. بنابراین آرامش خود را از دست می دهد 
و اضطراب و نگرانی او در فرزندان نیز اثر می گذارد. محبت ورزی و برخورد عاطفی به 
ایجاد احساس کرامت نفس در کودکان کمك می کند. به علم و تجربه ثابت شده است 
کسانی که در کانون مهر و عاطفه خانواده از محبت سیراب شده اند و در این زمینه 
کمبودی احساس نمی کنند، کمتر در معرض آسیب های اجتماعی قرار می گیرند. 
محبت و مهربانی به همسر و فرزند را باید از مکتب امام حسین)ع( آموخت، زیرا امام 
حسین)ع( همسر و فرزندانش را مورد محبت و احترام قرار می داد. حضرت امام 
حسین)ع( با بیان اشعاری، باالترین سطوح تکریم همسر و فرزندانش را به تصویر 
می کشد. در کتاب بحاراالنوار، جلد 45، صفحه 4۷ آمده است که ایشان درباره 
دخترش حضرت سکینه و همسرش رباب چنین می سراید: سوگند به جان تو، سوگند، 
من خانه ای را دوست دارم که در آن سکینه و رباب باشند. من آنها را دوست دارم و 

اموال خود را به آنان می بخشم، به کسی سزاوار نیست که مرا سرزنش کند.

4- مواسات یا حس نوع دوستی
مواسات حس نوع دوستی از زیباترین ارتباط عمومی انسان ها با یکدیگر است. از 
جلوه های زیبا در زندگی انسان ها حس نوع دوستی است که هر خانواده مسلمان باید 
این صفت را در خود تقویت کند، زیرا دوستی موجب تقرب انسان به خداوند است. 
امام صادق)ع( در این باره می فرمایند: با دستگیری از برادرانتان خود را به خداوند 

متعال نزدیك سازید. 
جلوه های مواسات و حس نوع دوستی را می توان در نهضت کربال کامال مشاهده 
کرد. همچنین اوج مواسات و همدلی را می توان در وجود حضرت ابوالفضل)ع( دید 

که با لب تشنه وارد فرات شد و با آنکه می توانست آب بنوشد، اما از نهر بیرون آمد تا 
آب را به حرم برساند و کودکان تشنه حرم را سیراب کند. در زیارت ناحیه مقدسه و 
از زبان امام مهدی)ع( به حضرت ابوالفضل)ع( این گونه سالم شده است: سالم بر 
ابوالفضل عباس، فرزند امیر مؤمنان؛ از خود درگذرنده با جان برای برادر، برگیرنده از 
دیروزش برای فردایش، فدایی او، نگهدارنده، کوشنده برای رساندن آب به او و کسی 
که دست هایش بُریده شد.  این روحیه مواسات، همدلی و نوع دوستی، پیام همه 
شهدای کربال به خانواده هاست تا فرزندان خود را با مکتب امام حسین)ع( این گونه 

تربیت و آشنا کنند.

5- ایجاد خودباوری و کرامت نفس
کرامت، عزت نفس و خودباوری یکی از تمایالت عالیه انسان هاست. عزت نفس  
است که به قضای حکیمانه الهی با سرشت بشر آمیخته شده و در نهاد آدمیان ریشه 
فطری دارد و تمام مردم به طور طبیعی به شرافت و عزت نفس  متمایل هستند و از آن 
خشنود می شوند و از پستی و فرومایگی متنفرند. بسیاری از مشکالت انسان ها، به ویژه 
جوانان از نداشتن روحیه اعتمادبه نفس و خودباوری، ناشی می شود و براساس 
فرمایشات امامان معصوم ترس از ورود به اجتماع و اظهار اندیشه ها، نپذیرفتن 
مسئولیت و بسیاری از ناکامی ها و شکست ها عوارضی است که پیامد حقارت و 
ذلت نفس است.  پیامبر گرامی اسالم در این باره می فرمایند: »اگر حاجتی به دیگران 
دارید، با عزت نفس بخواهید و خود را ذلیل نکنید«. عزت نفس است که به انسان 
شخصیت و شرافت می بخشد و انسان را از هرگونه پستی، زبونی و تن دادن به ذلت 
بازمی دارد. امام حسین)ع( به همه انسان ها درس آزادگی، عزت نفس و داشتن روحیه 

کرامت نفس را آموخت. در ادامه به مواردی می پردازیم: 
الف( امام حسین)ع( در روز عاشورا در مقابل نبرد با دشمنان اسالم در ضمن 
سخنانی چنین فرمود: »به خدا، قسم آنچه را از من مي خواهند)تسلیم شدن( را 
نخواهم پذیرفت. هیهات که من جانب ذلت را بگیرم، این را خدا و رسول و دامان های 
پاک عترت و جان های غیرتمند و باعزت نمی پذیرند. هرگز اطاعت فرومایگان را بر 

شهادت کریمانه ترجیح نخواهم داد«.
ب( امام حسین)ع( در سخنانی می فرماید: عبیداهلل بن زیاد مرا در پذیرش یکی از 
دو راه، مجبور کرده است؛ بین مرگ و ذلت، اما هیهات که ما ذلت و خواری را بپذیریم. 
خداوند، رسول او، مومنین و دامن های پاک و غیرتمندان بر ما نمی پسندند که اطاعت 

فرومایگان و پس فطرتان را بر مرگ باعزت و شرافتمندانه ترجیح دهیم. 
ج( هنگامی که می خواستند به زور از امام حسین)ع( برای یزید بیعت بگیرند، 
ایشان با رد درخواست آنها این گونه فرمود: »به خدا سوگند، نه دست ذلت به آنان 

می دهم و نه چون بردگان تسلیم حکومتشان می شوم«.

6- عفاف و حجاب
یکی از ضروریات دین مبین اسالم، حفظ حجاب و پوشش شرعی بانوان است. 
همچنین حفظ دیدگان زن و مرد از نگاه نامحرم از واجبات بوده و قرآن به صراحت به 
آن پرداخته است. کـرامـت انـسـانـي زن، در سـایـه عـفاف او تامین می شود. 
حجاب یکي از احکام دیني است که بـراي عـفـیـف سـاختن و پاکدامني زن و حفظ 
جامعه از آلودگی های غیراخالقي تشریع شده است. یکی از اهداف نهضت عاشورا، 
احیاي ارزش های دیني بود و در سایه آن حجاب و عفاف زن مسلمان نیز جایگاه خود 
را یـافـت و امـام حـسـیـن)ع( و زیـنـب کـبـري)س( و دودمـان رسـالت، چـه 
بـا سخنانشان و چـه با نحوه عملشان، یـادآور ایـن گـوهـر نـاب شدند. براي زنان، 
زینب کبري)س( و خاندان امام حسین)ع(، الگـوي حـجـاب و عـفـاف هستند. آنها 
در عـین مشارکت در حماسه عظیم عاشورا و اداي رسالت حساس و خطیر اجتماعي، 
متانت و عفاف را هم مراعات کردند و اسوه همگان شدند. برای نمونه به موارد ذیل 

اشاره می کنیم : 
 الف( همچنین حضرت زینب)س( در کاخ یزید خطبه ای بی نظیر ایراد کرد و درباره 
حجاب فرمود: »آیا این عدالت است که همسران و کنیزان خودت را در پشت پرده ها 
قرار داده ای، ولی دختران رسول خدا)ص( را به عنوان اسیر روانه کرده، پرده های 
حرمت آنان را دریده، چهره هایشان را آشکار ساخته ای و زیر سلطه دشمنان از شهری 
به شهری می گردانی، آن گونه که مردم شهرها، آبادی ها، قلعه ها و بیابان ها به آنان 

می نگرند و دور و نزدیك، چهره آنان را تماشا می کنند؟ 

نویسنده: )حجت االسالم و المسلمین، سلطان علی مردادی(

برداشتي از درد دل های بیشتر اسیران روزمرگی های امروز که توسط دام های 
رنگارنگ دنیا از وادي عشق حضرت اباعبداهلل)ع( دور افتاده اند:
قد می کشید آهسته، بي جنجال با من
عشق شما در سینه ام هر سال با من

در تکیه ها بودیم شب های محرم
احمد، سیاوش، قاسم و اقبال با من

 یك شال سبز کربالیی داشتم که
دعوایشان می شد سِر آن شال با من
 گشتند در برپایي هیات شریك آه
آن دوستان اهل شور و حال با من
 خرج برنج نذری اش با بچه ها بود
بشقاب و دیگ و قاشق و چنگال با من
 گفتند تا من نوحه خوان باشم و خواندم
طی شد محرم ها بر این منوال با من
 خوشحال بودم که دمی همراه می شد
دل های از عشق تو ماالمال با من
تا آنکه َرأَْست را شبي در خواب دیدم
من بودم و آن قبله  آمال با من
دیدار رویت بر سر ني کرد آن شب
ل حال...« با من کاری شبیه ذکر »َحِوّ
 از غربت و تنهایی ات هرچند گفتند
چشمانتان بی هیچ قیل وقال با من،
همراه شد نور امیدی ماورایی
با دیدنت در اوج استیصال با من
 باقی نماند از بار دنیا با نگاهت
حتی به قدر کمتر از مثقال با من
 گفتم: »شکسته بال من...«گفتید: خاموش!
خود را رها کن در هوایم، بال با من!...
 اسب تو تنها بود و گویی حرف می زد
بانگ غم انگیز تو از گودال با من
با دیدنش آقا نمی دانی چه  ها کرد

آن قطره های خون روی یال با من!...
 اما ربود آن حال خوش را تا نسازد
این سرنوشت رو به اضمحالل با من؟

 دنیا الك کرد و کسی از عاشقانت
باقی نمانده کنج این غربال با من
آقا شما که خوب می دانی چه کرده،
این روزگار وحشی دجال با من!
 پس دستگیرم شو که اینجا بعد یك 
عمر،

من ماندم و یك مشت کور و الل با من!...
شعر از: مهدي ناصریان، شرکت پاالیش 
نفت بندرعباس

تربیت دینی در مکتب امام حسین)ع(
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تاریخ

شاید در میان همه چهره سیاسی عصر پهلوی دوم، هیچ چهره ای جنجالی تر از فضل اهلل زاهدی، فرمانده 
کودتای 28 مرداد که بعد از محمد مصدق به نخست وزیری رسید وجود نداشته نباشد. او که 28 مرداد را 
در تاریخ ایران به روز عجیبی تبدیل کرد، مزدش را گرفت، اما نفت، او را مجالی نداد و عنان حکومت  را از 
دستش در آورد. درباره برآمدن و فرو افتادن، فضل اهلل زاهدی سخنان بسیاری وجود دارد اما در مطلب 
پیش رو کوشیده ایم تا زندگی و احوال فرمانده کودتای نفتی تاریخ معاصر ایران را از زاویه جدیدتری مورد 

بررسی اجمالی قرار دهیم. 
.

 با ظهور و بروز اختالف هایی که بعد از 30 
تیرماه هر روز و هر روز عمیق تر می شد، 
جریان های مختلف و متحد در نهضت ملی 
شدن صنعت نفت بیشتر و بیشتر وارد 
خصومت می شدند. اختالف ها میان آیت اهلل 
کاشانی و دولت مصدق بسیار باال گرفت و 
فضا به سمت و سویی رفت که طراحان کودتا 
احساس کردند که وقت ضربه نهایی فرا 
رسیده است. 25 مرداد 1332 ضربه ناکام 
ماند و دفع شد اما روز 28 مرداد، جوالن تانك 
ها در خیابان های تهران کار خودش را کرد و 
مردمی ترین و ضد استعماری ترین دولت 
تاریخ معاصر ایران که بر خالف جریان کلی 
آب سیاست و کمرانی پهلوی ها شنا می کرد، 
از بین رفت. این میدان طراحانی مهم و البته 
مجریانی بسیار مهم نیز داشت. اصلی ترین 
مجری کودتای نفتی، یك نظامی با سابقه به 
نام فضل اهلل زاهدی بود کسی که به نخست 
وزیری رسید و بعد از برکناری اش جمله 
مهمی گفت که در تاریخ ثبت شده است و 
نشان از قدرت نمایی و جاه طلبی او دارد. 
ابراهیم صفایی در کتاب »زندگی سپهبد 
زاهدی« درباره این جمله نوشته است:»وقتی 
زمزمه برکناری زاهدی بر سر زبان ها افتاد، او 
عنوان نمود که من با تانك به نخست وزیری 
رسیده ام و با تانك هم کنار می روم. این جمله 
به خوبی مبین آن است که زاهدی به قدرتی 

فراتر از شاه و قانون می نگریست«.

نگاهی به آراء و احوال فرمانده 
کودتای نفتی مرداد سال 1332 
خورشیدی )بخش اول(

رسیدن به 
ریاست شهربانی 
پس ماجرای شکست زاهدی در فارس، او یك 
سال بیکار بود تا اینکه پهلوی اول او را 
می بخشد و برای دلجویی و قدردانی از 
خدماتش به ریاست کل شهربانی منسوب 
می کند. اما یك ماجرای عجیب دوباره او را 
مغضوب پهلوی اول کرده و تا پایان شهریور 
1320 بدون پست حساس لشکری یا کشوری 
باقی می ماند. اما عجیب تر اینکه بعدها به جرم 
جاسوسی برای آلمانی ها از طرف انگلیسی ها 
به فلسطین تبعید می شود. ابراهیم صفایی در 
کتاب»زندگی نامه سپهبد زاهدی« در این باره 
می نویسد:»در زمان ریاست شهربانی زاهدی 
یکی از زندانیان معروف به نام »سیدفرهاد« و 
»لوریس« انگلیسی که به اتهام جاسوسی 
دستگیر شده بودند، از زندان قصر فرار کردند. 
این واقعه باعث شد، او از طرف رضاخان از 
پوشیدن لباس نظامی منع شود، زندانی شود. 
او با شفاعت عده ای آزاد شد و به سمت 
تشریفاتی ریاست باشگاه افسران برگزیده 
شد؛ اما تا شهریور 1320خورشیدی شغل 
دی  در  نشد...  داده  او  به  حساسی 
1320خورشیدی، زاهدی با اجازه پهلوی دوم 
از سوی وزارت جنگ به خدمت دعوت شد و 
با درجه سرلشگری به فرماندهی لشگر 
اصفهان منصوب شد. زاهدی در جنگ جهانی 
دوم به علت فعالیت ها و هواداری   هایی که از 
نازی ها می کرد، توسط انگلیسی ها دستگیر و 
به فلسطین تبعید شد. گفته می  شد، او برای 
حفظ امنیت منطقه فارس و اصفهان با 
خان  های متنفذ بختیاری و قشقایی روابط 
دوستانه برقرار کرد. »مایر« جاسوس آلمانی به 
اصفهان رفت تا با کمك زاهدی ترتیب طغیان 
قبایل جنوب را بر حذف بر حکومت مرکزی، 
همزمان با ورود ارتش آلمان بدهد... زاهدی 

پس از سه سال تبعید به ایران آمد« 

زاهدی و جبهه ملی 
بعد از اینکه هژیر ترور می شود، پهلوی دوم زاهدی را به سمت شهربانی کل کشور منصوب می کند. حاال که هژیر ترور شده است و 
مشخص شده که ترور او به خاطر تقلب اش برای انتخابات مجلس بوده، به نظر می رسد که زاهدی حساب کار دستش آمده باشد. پس 
نوبت به جبهه ملی و عوامل نهضت نفت است که با رئیس پرماجرای شهربانی ارتباط بگیرند و او را برای ملی شدن صنعت نفت همراه 
خود کنند. آنچه از مطالب تاریخی برمی آید این است که زاهدی در برابر رزم آرا به خواست نفتی مجلسی ها تن داد و نه به خاطر باور به 
آرمان آنها.  ابراهیم صفایی و محمود طلوعی در کتاب های خود در باره این همراهی و ارتباط نفتی می گویند:» پس از ترور »هژیر« وزیر 
دربار، رییس شهربانی از کار برکنار شد و از سوی شاه، زاهدی به ریاست شهربانی منصوب شد. جبهه ملی برای موفقیت در انتخابات 
مجلس شورای ملی بر آن شد، تا با زاهدی ارتباط برقرار کند و سرانجام توانستند، او را برای پشتیبانی از جبهه ملی در جریان انتخابات 
تهران همراه سازند. کمك زاهدی در موفقیت جبهه ملی تأثیر زیادی گذاشت؛ البته رقابت بین زاهدی و رزم آرا که در آن موقع در رأس 
ستاد ارتش بود، به پیروزی دکتر مصدق و یاران او انجامید. در واقع کار زاهدی مبارزه  جویی با رزم  آرا بود، نه عالقه و اعتقاد به دکتر 
مصدق، ولی همین امر روابط دوستانه ای بین آن دو به وجود آورد«. این همکاری که فضای ملی شدن صنعت نفت را مهیاتر کرده بود، 
زاهدی را برای حضور سیاسی بیشتر شایق کرد. زاهدی تصمیم گرفت وارد وادی سیاست شود، لذا در 20 بهمن ماه 1328 وارد مجلس 
سنا شد و به سناتوری رسید. با ترور رزم آرا و روی کار آمدن دولت بسیار محافظه کار و کوتاه مدت حسین عالء، فضل اهلل زاهدی که 
سناتور همدانی ها بود به مقام وزارت کشور رسید و در دولت عالء جایی دست و پا کرد. عالء که کنار رفت و مصدق به نخست وزیری 
رسید به مقام و وزارت زاهدی دست نزد و بدین ترتیب، فضل اهلل زاهدی از اعضای کابیه دکتر مصدق شد. دولتی که نفت را ملی کرد و 

سیاست های خاص ضد استعماری اش در جهان صدا کرده بود.

قای کودتا پیشینه آ
زاهدی سال 12۷6 خورشیدی در شروین همدان متولد شد، از کودکی به مسائل نظامی عالقه داشت و باالخره بعد از پایان تحصیالت 
متوسطه اش به مدرسه نظامی رفت. خیلی زود به جرگه قزاق ها پیوست و   و زیر دست رضاخان شد. جالب ترین نکته این است که 
زاهدی پیش از کودتای 28 مرداد در کودتای اسفند 1299 نیز به همراه رضاخان بوده و مشق کودتا را خیلی خوب بلد بوده است. طلوعی، 
مهدی نیا و صفایی در کتاب هایشان به نام های، »بازیگران عصر پهلوی«، »زندگی سیاسی سپهبد زاهدی« و »زندگی نامه سپهبد 
زاهدی« اطالعات بسیار دقیقی درباره پیشینه زندگی او تا رسیدن به ریاست کل شهربانی نوشته اند:»در نیروی قزاق ترقی کرد و در 
25 سالگی به درجه سروانی رسید. هنگامی که رضاخان به فرماندهی آتریاد همدان منصوب شد، زاهدی به درجه یاوری یا سروانی 
رسیده بود. زاهدی افسر زیردست رضاخان بود که همراه او در جنگ با »جنگلی ها« و »بلشویك ها« در گیالن شرکت کرد و هنگامی 
که رضاخان به درجه میرپنجی یا سرتیپی رسید، زاهدی هم سرهنگ شد. زاهدی در کودتای 1299 خورشیدی همراه افسران تحت 
فرمان رضاخان شرکت کرد... در بهار 1301 خورشیدی »آذربایجان« گرفتار ناامنی شد، در این منطقه حساس »اسماعیل آقا سمیتقو« 
علم طغیان برافراشته بود که زاهدی توانست، با حمله بر قلعه چهریق بر او پیروز شود و به موجب این پیروزی توانست، نشان ذوالفقار و 
آجودانی را از رضاشاه بگیرد...  زاهدی مأمور خواباندن شورش نفتی شیخ خزعل در خوزستان شده بود... او توانست شیخ خزعل را 
دستگیر کند. پس از این مأموریت زاهدی از طرف رضاخان به فرماندهی کل نیروهای خوزستان و فرماندار نظامی آن منطقه منصوب 
شد... زاهدی در آغاز پادشاهی پهلوی اول به ریاست کل امنیه مملکتی)ژاندارمری( منصوب شد. در فروردین سال 1308 خورشیدی 
عازم جنوب شد، تا در سرکوبی شورش فارس به نیروهای مستقر در آن استان کمك کند؛ اما زاهدی در این مأموریت توفیقی نیافت و 

به دستور رضاخان خلع درجه شد«. 

سنگ بنای اختالف
 دوستی و مراودات زاهدی با مصدق خیلی طول نکشید چرا که در 30 تیرماه 1330 خورشیدی در بهارستان اتفاقی افتاد که زاهدی را از کابینه مصدق خارج 
کرد و اندک اندک در برابر نهضت ملی شدن صنعت نفت قرار داد. صفایی در کتاب»زندگی نامه سپهبد زاهدی« در این باره می نویسد:» تیرماه 1330خورشیدی 
»هاریمن« نماینده ویژه رییس جمهور آمریکا وارد تهران شد. مردم در میدان بهارستان تظاهرات کردند که با شلیك نیروهای پلیس و کشتار تظاهرکنندگان 
همراه بود. دکتر مصدق که مخالف تیراندازی بود، رییس شهربانی را مقصر دانست که بدون کسب اجازه، دستور تیراندازی داده است و سرلشگر »بقایی« را 
از کار برکنار کرد. زاهدی در اعتراض به اظهارات مصدق و برکناری رییس شهربانی از وزارت کشور استعفا داد؛ ولی از سناتوری استعفا نداد. او چندی بعد در 
اندیشه نخست وزیری افتاد«. ماجرای بعدی که مصطفی فاتح در کتاب » 50 سال نفت ایران« روایت کرده است، کار زاهدی  با دولت ملی مصدق را به جای 
باریك تری کشاند و روابط زاهدی و مصدق را تا مرز اتهام به قتل، بازداشت های متعدد و تالش برای براندازی دولت مصدق رساند مسائلی که کار خصومت 
های زاهدی را به مرزهایی برد که به هر طریق و با همکاری هر شخص و دولتی برای سرنگونی دولت ملی شدن صنعت نفت تالش کند.»حکومت دکتر مصدق 
چند روزی با نخست وزیری »قوام السلطنه« متوقف شد. مصدق پس از زمامداری مجدد و مسائل پیش آمده، شاید حدس زده بود که باید قدرت را در قبضه 
انحصاری خود در آورد... از این به بعد بسیاری از سناتورها، مخالف کارهای دولت مصدق شدند و او که تحمل این مخالفت ها را نداشت، با نهایت سرسختی از 
دولت خود دفاع می کرد... زاهدی سرسختانه برای براندازی دولت تالش می کرد، از این رو دکتر مصدق به فکر بستن مجلس سنا افتاد و به موجب طرحی که 
در آبان 1331خورشیدی به تصویب مجلس شورا رسانید، مجلس سنا را منحل کرد. پس از انحالل آن زاهدی مورد پیگرد قانونی قرار گرفت. یك بار هم در 4 
اسفند 1331خورشیدی به استناد قانون حکومت نظامی بازداشت شد؛ اما چون بازداشت زاهدی در میان ارتشیان برای دولت بازتابی نامطلوب داشت، آزاد 
شد؛ ولی در روز 13 اردیبهشت 1332ش. پس از کشته شدن یکی از افسران طرفدار دکتر مصدق سرتیپ »افشار طوس« رییس شهربانی که مصدق منصوب 
کرده بود، چند تن از مخالفان دولت و از جمله سرلشگر زاهدی و اردشیر زاهدی متهم به قتل او شدند و زاهدی 14 اردیبهشت در مجلس شورا متحصن شد«.  

ادامه دارد... 

منابع: 
1-کتاب»زندگی نامه 

سپهبد زاهدی« نوشته 
ابراهیم صفایی. 

2-کتاب»50 سال نفت 
ایران« نوشته مصطفی 

فاتح. 
3-کتاب »بازیگران 

عصر پهلوی« نوشته 
محمود طلوعی. 

4-کتاب »زندگی 
سیاسی سپهبد زاهدی« 

نوشته جعفر مهدی نیا. 



کتاب ها 

نگاهی به چند مستند دیدنی و 
کتاب هایی که خواندن آنها ذهنمان را 
تقویت می کند

دیدن مارهای غول پیکر 
و خواندن تجدد قاجاری 

علی بهرامی -  سینما فقط و فقط فیلم بلند داستانی نیست، بلکه فیلم های 
کوتاه، فیلم های نیمه بلند و به خصوص انواع مختلف مستندها هم جزئی از 
سینما محسوب می شود. اتفاقا اغراق نیست اگر بگوییم بسیاری از 
مستندها ارزنده تر و جذاب تر از خیلی از فیلم های سینمایی بلند 
هستند. ما در چند شماره گذشته سعی کردیم نمونه های 
خوبی از سینمای مستند ایرانی و غیرایرانی را به شما 
معرفی کنیم. این بار در این زمینه تالش کرده ایم 
چند مستند متنوع، جذاب و دیدنی را به صفحه 
فرهنگ و هنر بیاوریم. در کنار این مستندها 
معرفی  شما  به  هم  تاریخی  کتاب  دو 
کرده ایم، دو کتاب خواندنی و آموزنده ای 
هشی  و پژ و  علمی  ت  عا طال ا که 

دست اولی دارند. 

تاریخ ایران، پژوهش آکسفورد
 شاید خیلی وقت ها پیش آمده که دوست داشته ایم، 
نگاهی کلی به تاریخ ایران بیندازیم و بدانیم چه بر سر 
»ایران« آمده و »ایران« چگونه روزگار بلند خود را سپری 
کرده است. اکثر کتاب های تاریخ خیلی تخصصی و جزئی 
دوران های خاصی از کشورمان را مورد بررسی قرار داده اند. 
برای مثال تاریخ معاصر، تاریخ دوران اسالمی ایران و تاریخ 
پیش از اسالم یا تاریخ سلجوقیان، تاریخ صفویان و ... را، 
اما کتابی که می خواهیم به شما معرفی کنیم تالش کرده 
در سلسله مقاالتی که متخصصان هر دوره تاریخی 
نگاشته اند، نگاهی کلی و یکپارچه  به تاریخ ایران از 

باستان تا معاصر بیندازد. کتاب »تاریخ ایران، پژوهش آکسفورد« را تورج دریایی تالیف و هدایت 
کرده و شهربانو صارمی آن را ترجمه کرده است. پشت جلد این کتاب آمده است: »علت وجودی 
این کتاب آن است که کتاب های تالیف  شده درباره تاریخ ایران یا فقط بر دوره خاصی تاکید دارند 
یا به یك اندازه به همه دوره ها نپرداخته اند. از این رو نیاز به کتابی احساس می شد که تاریخ فالت 
ایران را باز نماید، از کسانی بگوید که در این سرزمین زیستند و مردند؛ خالقان فرهنگی که به 
طرق گوناگون در منطقه و قاره رسوخ کرده است. مولفان این کتاب تالش می کنند نه فقط تاریخ 
ایران عصر جدید، بلکه تا حد امکان کل تاریخ ایران را بازگو کنند. این اولین و شاخص ترین 
تفاوت این کتاب با کتاب های دیگری است که درباره تاریخ ایران نگاشته شده است. دوم آنکه 
متخصصان هر دوره با مقاالت تخصصی در حوزه مطالعاتشان اطالعاتی قابل فهم در اختیار 
دانشجویان و عالقه مندان قرار می دهند. مولفان این کتاب مورخ، زبان شناس و متخصص در 
زمینه مطالعات ایرانی هستند. آنها کوشیده اند چکیده ای از تاریخ و فرهنگ ایران را به 

شیوه ای روشن و قابل فهم در اختیار مخاطبان قرار دهند«. 

بازخوانی تجدد و مدرنیته در مطبوعات ایران در دوره قاجار 
»بازخوانی تجدد و مدرنیته در مطبوعات 
ایران دوره قاجار« عنوان کتابی است نوشته 
مهدیه حمزه ای، فارغ التحصیل دکترای علوم 
ارتباطات اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی 
و کارشناس ارشد برنامه ریزی مدیریت توسعه 
منابع انسانی شرکت ملی پاالیش و پخش که 
به تازگی از سوی نشر نگاه معاصر به چاپ 
رسیده است. در این کتاب که حاصل پژوهش 
مبتنی بر تحلیل محتوای عمقی کلیه مطالب 
منتشر شده در پنج نشریه وقایع اتفاقیه، 

دولت علیه ایران، اختر، تمدن، و حبل المتین طی ۷0 سال روزنامه نگاری دوره قاجار 
است، نویسنده با تفکیك مفاهیم تجدد و مدرنیته، چگونگی ورود و انعکاس عناصر 
مادی )نظیر صنایع و فناوری ها، نهادها، موسسات و وزارتخانه های مختلف( و عناصر 
غیرمادی فرهنگ )مقوله های فرهنگی و ارزشی نظیر برابری خواهی، قانون و 
قانون گرایی، حرمت و حقوق انسانی، پاسخگویی دولت و...( به صفحات نخستین 
رسانه ایران و نحوه تحول آن را بررسی کرده است. در این میان، نحوه شکل گیری 
و تحول تاریخی ساختار و ارکان نشریات ایران اعم از سرمایه های فیزیکی و 
انسانی مورد توجه قرار گرفته است. در این کتاب، تصاویری از مطالب نشریات 
مذکور و همچنین نخستین آگهی های چاپ شده در مطبوعات ایران نیز دیده 
می شود که به مخاطب در ترسیم و ادراک زمینه متن و فضای دوره قاجار و 
ذهنیت و گرایش ها انسان ایرانی نوگرای آن دوره کمك می کند. از آنجا که 
مطبوعات، آیینه تعاملی افکار گروه نخبگان به شمار می آیند، مطالعه این اثر 
پژوهشی می تواند برای عموم متخصصان حوزه های برنامه ریزی توسعه، 

ارتباطات، تجددشناسی و آسیب شناسی مدرنیته قابل استفاده باشد.
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رمز و راز ملکه
پیرزن سیاستمداری که اگر بگوییم بیش از 50 سال است که در البه الی اخبار مختلف در انواع زبان ها، نامش را می شنویم، تبدیل به زنی مرموز شده که 
کنجکاوی های بسیار زیادی پیرامونش به وجود آمده است. این کنجکاوی ها و نقش او در سیاست های انگلستان و جهان، پس از مرگ عروسش »پرنسس 
دایانا« چندین برابر شده است. مستندی با نام »رمز و راز ملکه« کوشیده است با محور قرار دادن زندگی ملکه الیزابت، به شیوه و ساختار حکومت داری 
بریتانیا و جایگاه ملکه در آن بپردازد و زوایای مختلفی را که ما در اخبار و مطالب رنگارنگ و مختلف انگلیسی نمی بینیم به ما نشان دهد. عوامل این مستند 
درباره آن نوشته اند: »مستند »رمز و راز ملکه« به ارکان حکومت انگلیس و چگونگی شکل گیری مقام ملکه در این کشور می پردازد. پشت یکی از درهای 
کاخ باکینگهام، زنی زندگی می کند که حدود نیم قرن است فرمانده بالمنازع انگلستان محسوب می شود؛ الیزابت دوم با نام کامل الیزابت آلکساندرا مری، 

قدرتمندترین زن انگلیس که همه راه ها به او ختم می شود«. مستند »رمز و راز ملکه« به کارگردانی مهدی نقویان در سال 1393 ساخته شده است.

مردی که زیاد می دانست
چهره متین، آرام و مهربانش را حتما به یاد دارید و در خاطرتان ثبت شده است. مردی که تمام عمرش را برای کسب دانش و علم گذاشت و مشهور 
است که حتی در لحظات پایانی زندگی اش نیز دست از مطالعه و کتاب برنداشت. پرفسور حسابی، دانشمند فقید ایرانی در تهران و با اصالتی تفرشی 

در سال 1281 خورشیدی زاده شد و در سال 13۷1 خورشیدی در دیار اجدادی اش، تفرش به خاک سپرده شد. شاید هیچ مستندی به اندازه »مردی که 
زیاد می دانست« نتواند عمق نگاه و زندگی زیبای این استاد و دانشمند ایرانی و با فرهنگ را نشان دهد و دستاوردهای علمی او را به مخاطب بشناساند. 
اگرچه کتاب »استاد عشق« نیز که به شرح زندگی و احوال این دانشمند ایرانی پرداخته نیز بسیار خواندنی است. مستند »مردی که زیاد می دانست« را 

رضا محمدی در سال 1390 خورشیدی کارگردانی کرده است. 

نامه های کارستن
جنگ جهانی دوم بنا بر نظر بسیاری از اندیشمندان، یکی از خونبارترین و خشونت آمیزترین جنگ های تاریخ بشریت بوده است. در این جنگ بنا بر اقوالی، بیش از 
25 میلیون نفر کشته شدند و کشورهای مختلفی تقریبا ۷0 درصد از زیربناهای توسعه ای و اقتصادی شان را از دست دادند، حتی کشورهایی که به طور مستقیم هم 
درگیر جنگ نبودند، دچار آسیب شدند، از جمله کشور ما با اینکه اعالم بی طرفی کرده بود با مشکالت بسیار زیادی مواجه شد. به هر حال جنگ هم مانند بسیاری 
از رخدادها و رویدادهای جهان، روی دیگری غیر از خون و خشونت نیز دارد. مستند »نامه های کارستن« دقیقا می کوشد همان روی دیگر جنگ را نشان دهد، روی 
انسانی و عاطفی آن را. عوامل این مستند درباره آن نوشته اند: »نامه های کارسِتن مستند عاطفی است که در جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده است. روایتی از زنانی که 
مردانشان را روانه جبهه های نبرد کردند. لیانا یکی از همین زن هاست که برای همسرش کارستن که خلبان جنگنده آلمانی است و برای جاسوسی به ایران آمده، نامه 
می نویسد. روایتی از جنگ و رخدادهایش از طریق نامه هایی که بین این دو ردوبدل می شود، شکل می گیرد«. نکته جذاب و قابل توجه این مستند، درگیری ایران و 
نقش آن در جنگ جهانی دوم است و این مسئله  جذابیت های آن را دوچندان کرده است. این مستند را عطا پناهی در سال 139۷ کارگردانی کرده و محمد سلطانی، 

فرشته ارسطویی، علیرضا اخوان، پرنیان پزشك پور و سپهر صادقی در آن ایفای نقش کرده اند.

فیلسوف گفت وگو
 نمی دانیم شاید برنامه معرفت در شبکه4 را که چند سالی است پخش می شود، دیده باشید. برنامه ای گفت وگومحور که مالحت و شیرینی خاصی دارد. استاد این برنامه 

تلویزیونی »غالمحسین دینانی« است و البته از بزرگ ترین استادان فلسفه اسالمی در ایران کنونی محسوب می شود. استاد دینانی در زمستان سال 1313 خورشیدی در 
اصفهان به دنیا آمد و سال ها در کسوت استادی دانشگاه تهران به تدریس فلسفه مشغول بود. او کتاب های بسیار زیادی در زمینه فلسفه و عرفان اسالمی منتشر کرده است که 

از جمله مهم ترین آنها می توان به دفتر عقل و آیت عشق، درخشش ابن رشد در فلسفه مشاء، ماجرای فکر فلسفی در جهان اسالم، هستی و مستی، عقالنیت، معنویت و... اشاره 
کرد. دینانی چهره ماندگار ایرانی در رشته فلسفه اسالمی است و تاکنون چندین بار برنده جایزه کتاب سال شده است. مستندی با نام »فیلسوف گفت وگو« تالشی است برای 

معرفی این استاد فلسفه و عرفان اسالمی و ضمن این معرفی، آثار و دیدگاه های او را مورد بررسی و واکاوی قرار داده است. مستند »فیلسوف گفت وگو« را سیدجواد میرهاشمی 
در سال 1390 خورشیدی کارگردانی کرده است.  

مارهای غول پیکر
مارها حیوانات بسیار ترسناکی هستند. در افسانه و داستان ها و در بسیاری از مستندها و فیلم های سینمایی، دیده ایم، شنیده ایم و خوانده ایم که چگونه به جان 
انسان ها می افتند یا حتی یك نفر را می توانند ببلعند. مارها انواع بسیار زیادی دارند و دنیای این خزنده خونسرد به قدری پیچیده و عجیب است که به راحتی 

نمی توان درباره آن نظری داد. اگر می خواهید کمی از فضای ترس آلود درباره مارها بیرون بیایید و اندکی درباره این موجودات عجیب چیزهایی بدانید و البته در 
کنار اینها، اوقات بسیار هیجان انگیزی داشته باشید، حتما مستند زیبا و بسیار جذاب »مارهای غول پیکر« را ببینید. این مستند در میان همه مارهای جهان به دنبال 
انواع غول پیکر و عظیم الجثه آنها رفته است و چنان شما را جذب خواهد کرد که نمی توانید از دیدن آن بگذرید. مستند »مارهای غول پیکر« را نشنال جئوگرافیك 

فارسی در سال 2018 ساخته است. 

کایوتی پیترسون
مستندهای حیات وحش همیشه جذابند، به خصوص اگر درباره حیوانات عجیب و پررمز و راز باشند. خیلی زمان ها پیش آمده که با دیدن برخی صحنه های این 

مستندها، هیجان خاصی را تجربه کرده ایم. حاال می خواهیم به شما مستندی را معرفی کنیم که سراسر آن هیجان نفسگیری است. این مستند با نام »کایوتی 
پیترسون« مستندی است که فقط و فقط به دنبال حیوانات بسیار خطرناک و وحشی رفته است. حاالت شکار، نوع دیدن، شنیدن و بوییدن آنها و بسیاری از موارد 

بسیار خاص و نادر را که در هیچ کتاب و فیلم دیگری نخوانده اید و ندیده اید، در این مستند جذاب، باکیفیتی بسیار مطلوب می توانید نظاره گر باشید. روایتگر این 
مستند که خود در صحنه های بسیار خطرناک آن حضور دارد، کایوتی پیترسون است. او لحظاتی را تجربه می کند که دیدن آنها نفستان را در سینه  حبس خواهد 

کرد.  مستند »کایوتی پیترسون« را مارک وینز در سال 2020 کارگردانی کرده است. 
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مسواک
از  یکي  که مي دانید مسواک  همانطور 

آلوده ترین وسایلي است که به آساني مي تواند باعث 
بیماري شود. براساس تحقیقات بنیاد ملی علوم، مشخص 

شده مسواکي که در دستشویی قرار داده شده است به راحتي 
مي تواند آلوده به باکتري هاي کلیفرم مدفوع شود. برخی افراد برای 

محافظت از مسواک آن را در جامسواکی قرار می دهند، اما این کار 
هم باعث می شود محیط مناسبی برای رشد باکتری ها به وجود آید و 
تا استفاده بعدی، مسواک مرطوب باقی بماند. بنابراین برای 
جلوگیری از انتقال بیماری از طریق مسواک، توصیه مي شود هر 
سه یا چهار ماه مسواک قدیمي خود را دور بیندازید و از مسواک 

جدیدي استفاده کنید. همچنین پس از هر بار استفاده 
مسواکتان را در آب داغ بشویید و اجازه دهید که در 

فضای مناسب خارج از سرویس بهداشتی 
خشك شود.

یخچال
همیشه با خیال راحت غذا، میوه و سبزیجات را داخل 

یخچال می گذاریم و تصور مي کنیم که مواد غذایي مان در این 
فضا از هرگونه میکروب و باکتری دور است، درحالی که اصال چنین 

چیزي نیست و محیط یخچال مي تواند محل مناسبي براي رشد میکروب ها 
باشد. عالوه بر این روی هم قرار دادن مواد غذایی درون قفسه های یخچال و تمیز 

نکردن لکه هاي به وجود آمده، می تواند باعث رشد قارچ و باکتری  شود، نتیجه این 
اتفاق هم آلوده شدن مواد غذایي است که در داخل یخچال نگهداري مي کنیم.

با توجه به مواردي که آوردیم، برای جلوگیری از رشد باکتری  ها در یخچال رعایت این نکات 
ضروري است:

   مواد غذایی پخته شده را بیشتر از چهار روز در یخچال نگهداری نکنید.
  نباید مرغ و گوشت خام را بیشتر از یك روز در یخچال نگه دارید.

  چند روز یك بار همه جاي یخچال را ضدعفونی کنید و اجازه دهید برفك هاي آن آب 
شود.

  لکه های ایجاد شده را با آب گرم و مواد شوینده تمیز کنید و خوب بشویید.
  از قرار دادن غذای گرم داخل یخچال بپرهیزید، زیرا رطوبت را افزایش 

مي دهد و به رشد باکتری کمك مي کند.
  در یخچال را زیاد باز و بسته نکنید تا  از این طریق از تغییر 

درجه حرارت داخل آن جلوگیری شود.

ی  سپر ا
خوشبوکننده هوا

بیشتر افراد برای خوشبو کردن خانه، به خصوص 
سرویس هاي بهداشتی از این اسپري ها استفاده می کنند. 

این افراد شاید ندانند که خوشبوکننده ها، روغن ها و شمع ها 
حاوی مواد شیمیایی هستند که می توانند باعث سردرد و 
سوزش چشم شوند. به همین دلیل برای مقابله با بوی بد 
مي توان به جاي استفاده از این اسپری های خوشبوکننده، 

در  و پنجره  را باز کرد و اجازه داد هوای تازه وارد خانه شود. 
براي سرویس هاي بهداشتي هم استفاده از جوش 

شیرین، زغال فعال یا سرکه سفید گزینه 
مناسبي براي از بین بردن بوي بد و 

میکروب زدایي است.

حوله دست
مرطوب شدن حوله پس از خشك کردن 

دست و صورت، محل مناسبي را براي رشد 
ذرات معلق موجود در هوا فراهم می کند. از این رو 
متخصصان توصیه کرده اند برای جلوگیری از 

رشد باکتری ها از دستمال کاغذی استفاده 
شود یا اینکه هر دو روز یك بار حوله هاي 

مورد استفاده شسته شوند.

ساکت هاي دستي 
این ساک ها سازگار با محیط زیست هستند، اما 

در این شرایط کرونایي، خطری برای سالمت 
خانواده ها محسوب مي شوند، زیرا بعد از هر بار خرید، 
باکتری موجود در محصوالت شسته نشده در 
کیسه ها باقي  مي مانند. از این رو شستن آنها براي 

جلوگیري از انتشار و انتقال ویروس کرونا پس 
از هر بار استفاده ضروری است.

سردوش حمام
یکي دیگر از وسایلي که در خانه باعث بیماري 

مي شود، سردوش حمام است. اگرچه میکروب هاي آن 
قابل رویت نیستند، اما مطمئنا محل تجمع آنها به شمار 

مي رود. مایکوباکتری های غیر سلی )NTM( از آن دست 
باکتری هایی هستند که در آب و خاک وجود دارند که البته 
مي توانید آنها را در سردوش حمام هم بیابید. سردوش ها به دلیل 
گرما و رطوبت محل مناسبی برای زندگی باکتری ها هستند و 

با هر بار دوش گرفتن، تغذیه مي شوند و افزایش مي یابند. 
برخي از باکتري هاي موجود در حمام مي توانند باعث 

عفونت شدید ریه شوند، به خصوص در افرادی 
که دارای سیستم ایمنی ضعیفی 

هستند.

قی جاروبر
این وسیله، امروزه یکی از ابزار های اصلی 

تمیز کردن خانه است، با این حال به همان اندازه 
که باعث تمیزي و از بین رفتن گردوغبار مي شود، 

می تواند به تولید باکتری و آلرژن ها در هوا کمك کند. 
جاروبرقی های قدیمی و آنهایی که فیلتر تمیز یا قابل تعویض 
ندارند، خطر زیادي در انتشار بیماري دارند. براساس مطالعات 
انجام شده، باکتری ها می توانند تا دو ماه در کیسه جاروبرقی 
زنده بمانند. به همین دلیل توصیه شده که فیلتر جاروبرقي 

مرتبا تمیز شود و کیسه آن بعد از هر بار استفاده خالی 
و شسته شود )کیسه هاي کاغذي هم مرتبا عوض 

شوند( تا از این طریق بتوان به حفظ 
سالمت خانواده کمك کرد.

یکي از بهترین راه ها براي 
پیشگیري و عدم انتشار و انتقال 

ویروس کرونا و میکروب ها تمیز نگه داشتن 
محل زندگي است. وسایل زیادی در خانه وجود دارد 

که باکتری و میکروب های آنها به اندازه اي است که 
تصورش را هم نمي توانید بکنید، از این رو توجه به این 

مسئله و تمیز کردن مرتب آنها امري ضروري است. 
عناصري که مي توانند به ناراحتي معده، سرماخوردگي، 
آنفلوانزا، تنگي نفس و از همه مهم تر کرونا منجر شوند. 

به همین بهانه در ادامه به برخي از وسایل مورد 
استفاده در خانه که آلوده بودن آنها مي تواند بر 

سالمت افراد خانواده تاثیرگذار باشد، 
اشاره کرده ایم.

تابلو فرش 
درست است که تابلوفرش ها باعث زیبایي 

خانه مي شوند، اما شاید ندانید که این تابلوها 
می تواند در بیمار شدن شما نقش زیادي داشته باشند. 

تابلوفرش یکی از مکان های مناسب برای تجمع میکروب 
و باکتری است، چیزي که تقریبا مي توان گفت خیلي اهمیت 
به تمیزي آن داده نمي شود. این تابلو ها هم مانند فرش و موکت 
گرد و غبار زیادی به خود جذب می کنند که اگر زود به زود 
آنها را از شر گردوغبار خالص نکنیم، در الیاف فرش باکتری 

و قارچ تولید مي شود که خالصي از آنها به سختي 
امکانپذیر است. برای جلوگیری از این مسئله باید 

تابلوفرش ها را هم مانند فرش و موکت زود به 
را  آنها  روي  یا  کرد  تمیز   زود 

جاروبرقی کشید.
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نماد استواری و 
استقامت

قله دماوند 
قله دماوند بلند ترین کوه ایران و بزرگ ترین آتشفشان خاورمیانه محسوب مي شود. این کوه اگرچه 
از لحاظ تقسیمات کشوری جزو رشته کوه هاي البرز است، اما در روزهاي صاف و آفتابی از شهرهاي 
تهران، قم و ورامین نیز دیده مي شود. قله دماوند به عنوان اولین اثر طبیعی ایران در فهرست آثار 
ملی کشور به ثبت رسیده است. نکته قابل توجه این کوه اینکه در اساطیر و کتاب های متعددي 

نام کوه دماوند آورده شده است.

کوه سبالن
 سبالن)در تلفط ترکی ساواالن(، یك کوه مرتفع است که در 
شمال غربي کشور جا خوش کرده است. این کوه، سومین قله بلند 
ایران است که آتشفشانی غیرفعال دارد. سبالن به خاطر آب 
گرم ها و چشمه هاي طبیعی که در دامنه خود جا داده، طبیعت 
تابستانی زیبایي دارد. در قسمت غربی این کوه، قله سلطان و در 
کنار جان پناه آن، سنگی به شکل عقاب دیده مي شود که در طول 

زمان به نماد سبالن تبدیل شده است.

کوه تفتان 
این کوه تنها آتشفشان  فعال کل کشور است که در 
منطقه جنوب شرقی ایران قرار گرفته  است. تفتان در 
زبان پارسی به معنای مکان گرماست. از آتشفشان فعال 
این کوه همواره غبارهاي گوگردي منتشر می شود که 
قابل رویت است. در ارتفاعات تفتان سه دریاچه مشهور 
به دریا سر دیده مي شود که دو دریاچه در بخش شمالی 
آن واقع شده که آب آنها کم عمق و شیرین است. دریاچه  

دیگر نیز نسبتا بزرگ است و آب شوري دارد.
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شبنم اعماری      کوه ها نماد استواری و استقامت هستند، به طوري که با تماشاي 
آنها مبهوت عظمت شان خواهیم شد. کشور پنهاورمان ایران، دیدني هاي زیادي دارد 
که این جاذبه ها در آثار تاریخي، مذهبي، جنگل و رود و بیابان خالصه نمي شوند. 
کوه ها از مهم ترین بخش هاي طبیعت محسوب مي شوند که در تعیین اقلیم جغرافیایی 
و آب و هوایی نقش موثري دارند. از این رو مي توان آنها را جاذبه اي منحصر به فرد 
دانست که براي دیدنشان کافي است دل به کوه و کمر بسپارید تا در پاي قله ها، 

عظمت کوه ها را به معناي واقعي دریابید.

نادرترین جاذبه طبیعی ایران
دریاچه اي در 35 کیلومتري شرق آبدانان استان ایالم 
خودنمایي مي کند که یکي از نادرترین پدیده هاي طبیعي 
ایران است. دریاچه  دوقلوي سیاه گاوه که دشت ها و 
کوه هاي مرتفعي اطراف آن را فرا گرفته اند، 12 متر عمق و 
4500 متر مساحت دارد. چشم اندازهاي زیباي این دریاچه 
دوقلو گردشگاه قابل توجهی ایجاد کرده که به عنوان مثال 
مي توان به کانالی طبیعی اشاره کرد که به وسیله آن، دو 
دریاچه به هم متصل شده اند. آب این دریاچه به قدري 
زالل است که مي توان تا عمق 3 متري ماهي ها را در آن به 
تماشا نشست، به طوري که گویي مقابل آکواریومي پر از 
ماهي نشسته اید. قدمت دریاچه سیاه گاو به هزاران سال 
پیش برمي گردد. در حال حاضر نیز به دلیل عواملی چون 
فرسایش، مساحت آن در حال کم شدن است. علت 
نامگذاري این دریاچه به دلیل ظاهر آن است. این پدیده 
طبیعي بي نظیر، شکلی هاللی شبیه به شاخ گاو دارد، از 

این رو به دریاچه سیاه گاو معروف شده است.
رودخانه سیاه گاو پس از گذشتن از میان صخره ها، 
دره ها و ارتفاعات کبیرکوه، به دو دریاچه تبدیل می شود 
که دریاچه  اول با اختالف سطح اندکي در باالدست دریاچه  
دوم قرار گرفته است. از ویژگي هاي این جاذبه طبیعي نادر 
مي توان به وجود ماهیان و آبزیان رنگارنگ، سنگواره ها، 
پوشش گیاهی متنوع، شفافیت و فوران آب از عمق 
دریاچه، خزندگان کمیاب ، خنکی شگفت انگیز آن در 
تابستان و گرماي دل انگیزش در زمستان اشاره کرد. 

وجود امالح مختلف و گوگردی بودن آب دریاچه و 
از جمله  هم  آن  داخل  چشمه  های جوشان شیرین 

ویژگي هاي ممتاز دریاچه سیاه  گاو است که باعث شده 
آبی شیرین و قابل آشامیدن داشته باشد. بهترین زمان 

برای سفر به این تفرجگاه فصل بهار است، اما به دلیل 
شرایط جغرافیایی دریاچه سیاه گاو، در تمام فصول 

سال امکان بازدید از آن وجود دارد.

کتیبه ها و 
نقش برجسته های 

باستانی
تاریخ نگاری در ایران در زمان باستان به این صورت بود که 
پادشاهان ترجیح می دادند اتفاقات رخ داده در دوران حکومت 
خود را به شکلي روایت کنند که از گزند حوادث دور بمانند. از 
این رو دستور می دادند رویدادهاي مهم را بر سینه ستبر کوه ها 
حك کنند یا به صورت نگاره و در قالب کتیبه درآورند. 
نقش برجسته ها و کتیبه هایي که نمونه هاي زیادي از آنها بجا 

مانده که بسیار دیدني و قابل توجه هستند. 

در محوطه باستانی طاق بستان در شمال کرمانشاه، 
مجموعه ای بي نظیر از زیباترین نقش برجسته های دوران 

ساسانی به یادگار مانده است. قدیمی ترین اثر نیز نقش برجسته اي 
از اردشیر دوم است که در حال گرفتن حلقه قدرت از اهورمزداست. 
پشت سر اردشیر دوم  هم میترا ایستاده و بَرَسمی )ترکه اي از چوب 
درخت انبار یا سنجد( در دست دارد. زیر پای اردشیر دوم، پیکر 
ژولیانوس امپراتور روم دیده می شود که در جنگ با سپاه ساسانی 

شکست خورد و کشته شد.

 نقش رستم، مشهورترین نقش برجسته ساسانی )محوطه 
آرامگاه شاهان هخامنشی در نزدیکی تخت جمشید( است که 

صحنه پیروزی شاپور اول بر والرین، امپراتور روم در سال 262 
میالدی را به تصویر کشیده است. با وجود اینکه پیروزی پادشاه 
ساسانی بر امپراتوری رم در نقش برجسته های زیادي به تصویر 
کشیده شده اند، اما این نقش برجسته به دلیل ظرافت هنری، 
ترکیب بندی و بیان جزئیات بیشتر و تزئینات خاص از اهمیت زیادي 

برخوردار است.

بیشاپور، شهري در نزدیکی کازرون امروزی در اوایل دوران 
ساسانی مد تی پایتخت این سلسله بود. در تنگه زیبایی که کنار 

بیشاپور قرار دارد و به تنگه چوگان معروف است، شمار زیادي از 
مهم ترین کتیبه ها و نقش برجسته های دوران ساسانی دیده می شود 
که بیشتر آنها صحنه پیروزی شاپور اول بر والرین امپراتور رم را به 
تصویر کشیده اند. روي یکی از این نقش برجسته های بسیار زیبا، 
تصویر شاپور اول را مي بینیم که چیرگي خود بر رومیان را به رخ 

کشیده است.

بیشترین و زیباترین نقش برجسته های عصر هخامنشی را باید 
در تخت جمشید جست وجو کرد. در این مجموعه به هر سو که 

بنگیرید، سنگ نوشته یا سنگ نگاره ای از صورت شاهان، سربازان و 
نمایندگان ملل تابع دولت هخامنشی مي بینید، اما یکی از زیباترین 
سنگ نگاره های تخت جمشید، پلکان های شمالی و  شرقی کاخ 
آپاداناست که از آن مي توان اطالعات قابل توجهي از تاریخ دوره 
هخامنشی و چگونگی اجرای مراسم نوروز در تخت جمشید به دست 

آورد.

تخت جمشید )شیراز(تنگه چوگان )کازرون(نقش رستم )مرودشت(طاق بستان )کرمانشاه(
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آشپزی

حلوا شکالتی

مریم روزبهانی

 آتينا عالي

مواد الزم
آرد: یک پنجم ليوان  

تخم مرغ: 2 عدد 
پودر کاکائو تيره و مرغوب: 4 قاشق غذاخوری 

سرپر 
شکر: یک پنجم ليوان

شير: یک ليوان
وانيل: نوک قاشق چایخوری

بيکينگ پودر: 2 قاشق مرباخوری

طرز تهیه
ابتدا با مواد باال یک کيک شکالتی ساده درست می کنيم. 

اجازه می  دهيم کيک خنک شود. سپس آن را کامال پودر کرده 
و به کيک گاناش)انواع کرم های شکالتی که از ترکيب خامه و 

شکالت درست می شود( اضافه می کنيم.
برای درست کردن گاناش 100 گرم خامه 

را روی حرارت می گذاریم. همين که 
از اطراف شروع به حباب زدن 

کرد، خاموش می کنيم و 100 گرم 
شکالت تخته ای داخل خامه 

می ریزیم تا با گرمای آن آب 
شود. خوب هم می زنيم تا کامال 

مخلوط و یکدست شود. در این 
مرحله کرم شکالتی آماده شده 

را به کيک اضافه کرده و چند 
قاشق شير نيز داخل آن می ریزیم 

و کيک را خوب ورز می  دهيم به 
اندازه ای که چسبندگی پيدا کند. 

سپس مخلوط کيک و گاناش را روی 
کيسه فریزر می ریزیم و کيسه را رول 

می کنيم. سه ساعت در یخچال قرار می دهيم 
تا رولت خانگی مان آماده شود. با اضافه گاناش هم 

می توانيم رولتمان را تزیين کنيم.
نکته

* مقدار شير خيلی زیاد نباشد تا کيک چسبندگی داشته باشد. 
می توان به جای شير از کرم شکالتی که درست کرده ایم، استفاده کنيم.

* اگر گردوی نگينی شده هم داخل مواد رولتمان خوشمزه تر می شود.

تبدیل کیک 
ولت خانگی به ر

مواد الزم
آرد: 2۵0گرم

آرد نخودچی: 1۳۵گرم
شکالت تخته ای: 1۸0گرم

کره: ۷0گرم
روغن جامد: ۷۵گرم
پودر قند: 1۵0گرم

دارچين: یک دوم قاشق چایخوری
پودر هل: یک دوم قاشق چایخوری
خالل بادام خرد شده: یک پيمانه

خالل پسته: برای تزیين

طرز تهیه
مخلوط آرد و آرد نخودچی را داخل ظرفی مناسب 

می ریزیم و روی حرارت قرار داده و مقداری تفت 
می دهيم تا بوی خامی آرد گرفته شود. سپس در 

صورت نياز آرد را الک کرده و مجددا به همراه کره 
و روغن جامد روی شعله تفت می دهيم به اندازه ای 

که بوی آرد دربياید و رنگش کمی طالیی شود. 
از روی حرارت برمی داریم و صبر می کنيم تا از 

حرارت بيفتد، سپس پودرشکر، دارچين و 
پودر هل را اضافه کرده و مخلوط می کنيم. 

حاال شکالت تخته ای بن ماری شده را به 
آرامی اضافه می کنيم)بهتر است شکالت 

کم کم اضافه شود تا حلوا شل نشود(. 
بادام خرد شده را هم می افزایيم و مواد 

را کامال با هم مخلوط می کنيم تا 
یکدست شود. حلوا را داخل ظرف 

چهارگوش می  ریزیم و به مدت دو 
تا سه ساعت داخل یخچال قرار 

می دهيم تا آماده برش زدن 
شود. حلوا را به شکل دلخواه 

برش می زنيم و داخل ظرف 
مورد نظر می چينيم و با خالل 
تزیين  پسته  یا  بادام 

می کنيم.

  
مواد الزم

بادمجان دلمه ای: ۵00 گرم
پياز: یک عدد

روغن: به ميزان الزم
گوشت چرخ کرده: 200 گرم

قارچ خرد شده: 100 گرم
سير: 2 حبه

جعفری خرد شده: به ميزان الزم
گوجه گيالسی و زیتون: 100 گرم

نمک و فلفل: به ميزان الزم
پنير پيتزا: به ميزان الزم

 

 طرز تهیه
ابتدا بادمجان ها را نصف می کنيم و به آنها کمی نمک می زنيم 

و می گذاریم تا تلخی شان گرفته شود. سپس درون روغن با حرارت 
مالیم آنها را سرخ می کنيم، طوری که حسابي مغز پخت شوند. وقتي 

از حرارت افتادند، مغز بادمجان ها را خالی کرده و با پياز و کمی روغن سرخ 
می کنيم. گوشت چرخ شده را اضافه می کنيم و نمک و فلفل را می افزایيم.

قارچ و سير له شده را اضافه می کنيم و همه مواد را با هم خوب تفت می دهيم. 
مغز بادمجان هایی را که درآورده ایم با چنگال له کرده و همراه با جعفری به 
موادمان اضافه می کنيم. شکم بادمجان ها را با این مواد پر کرده و روی هر 
کدام از آنها پنير پيتزا، گوجه گيالسي و زیتون می گذاریم. بادمجان های 

آماده را روی سينی فر می چينيم و داخل فر با دماي 1۸0 درجه 
سانتيگراد به مدت 1۵ دقيقه قرار می دهيم. 

مشعل شماره 9۸4

  
 مهسا محمودی

غذاهای زیادی را می توان با بادمجان تهيه 
کرد، غذاهایی که هر کدام طعم دلپذیر خود را 

دارند، اما یکی از غذاهای معروف و خوشمزه ما ایرانی ها 
بادمجان شکم پر است. البته این غذا در کشورهای آسيایی 

همچون فلسطين و ترکيه هم از محبوبيت زیادی برخوردار است 
و به روش  های مختلفی طبخ می شود. همچنين در برخی از 
شهرهای کشورمان از آن به عنوان یک غذای مجلسی در مهمانی ها 

استفاده می کنند. 
بادمجان شکم پر را بدون گوشت هم می  توان تهيه کرد. برای 
خوشمزه تر شدن این غذا می توان به آن قارچ و پنير پيتزا هم 

اضافه کرد. حاال اگر شما هم از طرفداران پروپاقرص 
بادمجان هستيد، دست به کار شوید و این غذای 

لذیذ را بپزید و در کنار خانواده از خوردن آن 
لذت ببرید.

غذایی معروف و محبوب
بادمجان شکم پر



 از بيوگرافی خودتان شروع کنيد و اینکه چند سال است در خط لوله فعاليت 
می کنيد و از چه زمانی وارد شرکت نفت شدید؟

 من متولد 1۳61 از الهيجان هستم. سال ۸4 وارد مجموعه نفت شدم و از ابتدا کارم 
را از خط لوله آغاز و به صورت پيمانکاری در واحد حراست شروع کردم و در خصوص 

تحصيالت هم باید بگویم دانشجوی رشته کامپيوتر در مقطع کاردانی هستم.

  چند سالی است که در ورزش های رزمی فعاليت دارید، در این مورد توضيح دهيد؟
حدودا از 1۷ سال پيش در ورزش کيک بوکسينگ فعاليت دارم و 9 سال است که در رشته 
کونگ فوتوآی اصيل یا سنتی مشغول هستم. کيک بوکسينگ در واقع از دو قسمت 
)کيک، یعنی ضربه پا( و )بوکسينگ، یعنی مشت زدن( تشکيل شده که تکنيک های 

اصلی آن  هم در مشت و ضربه پاست.

  درباره مولفه های این ورزش هم توضيح می دهيد؟
در کيک بوکسينگ ضربات مشت، لگد، زانو، آرنج و گرفتن همدیگر آزاد است، 
ولی زدن حریفی که روی زمين افتاده، ممنوع است. در کل این ورزش اعتماد به 
نفس خاصی به هنرجو می دهد و باعث تقویت روح و جسم هنرجو در مدت 
بسيار کوتاه می شود و برخالف ورزش های رزمی دیگر، هنرجو می تواند در 
کمترین زمان به باالترین ارتقای روحی و جسمی برسد و بتواند در برابر چند 
مهاجم از خود دفاع کند، در نتيجه شما می توانيد با این ورزش به مشکالت 

روحی و جسمی خود پایان دهيد.

   به مراحل کونگ فو هم اشاره می کنيد؟
این رشته دارای هفت  خط است که از شال بند سفيد شروع می شود 
و تا شال بند سبز ادامه می یابد. خط یک، آناتوآ با ۵1۵ تکنيک و 
ترکيب عکس العمل سازی. خط دو، آتادو به معنای اسرار با ۳1۷ 
تکنيک و ترکيب عکس العمل. خط سه، سوتو نام دارد و به معنای 
خروج از ترس است. خط چهار سام سامائه و به معنای کاوش 
با ۵011 تکنيک و ترکيب عکس العمل سازی. خط پنج، مایانه، 
مربوط به من، تو و طبيعت است. خط شش، کوانه، 
وست مایانه و دارای ۸۷6۵ تکنيک و عکس العمل سازی 
است. خط هفت هم وای مابتو به معنای پنجه  مرگ با 
۳۳01 تکنيک ترکيب و عکس العمل سازی همراه است. 
افراد بعد از اتمام این مراحل وارد شال بند سبز 

می شوند.

  چند سال است که در این رشته هستيد؟
قریب به 9 سال است که به صورت حرفه ای در 
این سبک کار می کنم. سعی کرده ام که همين 

رشته را تا آخر عمر ادامه دهم.
  با این همه سال سابقه، جایگاه خود 

را در این رشته چطور می بينيد؟ 

در حال حاضر درجه  ارشدی این رشته را دارا هستم و این اجازه را دارم که مربيگری کنم، اما مشغله کاری 
این اجازه را از من سلب کرده است.

  چه عاملی باعث شده که تصميم بگيرید تا آخر عمر این ورزش رزمی را دنبال کنيد؟
استاد من آقای رحمت اهلل یوسفی، یکی از چهره های شناخته  شده در جهان است که ۳۵ سال سابقه 
مربيگری کونگ فو را دارد. این بيانگر آن است که رشته مذکور مقطعی نيست که بخواهيم نيمه کاره 
رهایش کنيم. در ضمن این ورزش نيازمند به روز شدن است و از جمله رشته هایی به شمار می رود که 

دنيایی از تکنيک در آن نهفته است.

  عوامل حرفه ای شدن در این رشته چيست؟
از نظر یک کونگ فوکار حرفه ای، دست کم باید هشت سال کار و تمرین کرد، تازه آن زمان یک کونگ فوکار 
مبتدی به شمار می آیيد. این ورزش آیين خاص خود را دارد که انسان را شاهکار طبيعت می داند و معتقد 
است آدمی باید خود را در معنویت جست وجو کند. به طور کلی می توان اذعان کرد که نه تنها این ورزش، 

بلکه تمام ورزش ها موجب تذهيب نفس می شوند.

   شما در کدام طبقه از این رشته قرار دارید؟
همانطور که گفتم این رشته هفت خط دارد، البته مدت ها زمان می برد تا بتوان به خط هفتم رسيد. من 9 
سال در این رشته هستم، با وجود تمرینات فشرده، تازه به خط چهار رسيده ام. افرادی که شال سفيد 
می بندند، کسانی هستند که در این رشته تازه به خط یک رسيده اند، گرچه رسيدن به همين رتبه هم 

سه سال زمان می برد.

  درباره  خط چهار توضيح دهيد؟
خط چهار یا سام سائه به معنای کاوش؛ تلفيقی از تکنيک، مبارزه و دفاع شخصی است که سبک 
جنگ آوران محسوب می شود و فکر را درباره شکل آدميت و نوع انسانيت، همراه با ۵011 تکنيک ترکيب 

عکس العمل سازی با رسيدگی تن و روان مشغول می سازد.
 

  شال شما چه رنگی است؟
من شال قهوه ای فدراسيونی می بندم، اما در باشگاه خط چهار را کار می کنم.

  مگر شال فدراسيونی نوع خاصی دارد؟
شال ها را فدراسيون رده بندی می کند.ا گر سبک اصيل را با ميزان زمانی که من در این رشته صرف 
کرده ام، محاسبه کنيم معادل 20 سال تالش است که با کسب این جایگاه، مستحق بستن کمربند قهوه ای 

می شوید.

  ظاهرا خيلی به این ورزش عالقه مندید؟
من عاشق این ورزش هستم. راستش فکر می کنم این ورزش طریقت دانایی و انشای تن و روان است. 
من از بچگی به این رشته عالقه مند بودم و برایش ارزش زیادی قائل هستم. هفت استاد عوض کردم تا به 
استادی که هم اکنون با او کار می کنم، رسيدم. شاید باورش برایتان سخت باشد، ولی برای یافتن چنين 
استادی به همه جای ایران سفر کردم تا با سبک و سياق اساتيدی که در این رشته تبحر داشتند، آشنا 

شوم تا اینکه باالخره او را انتخاب کردم.

  مهم ترین شاخصه این رشته چيست؟
نظم در این رشته بسيار حاکم است. استادم می گوید، من فکر می کنم اگر کوه باشيد، ولی نظم نداشته 

باشيد پودر می شوید. 

  چه عاملی باعث شده شما تا این اندازه به ورزش عالقه مند باشيد؟
ورزش هم قواي جسمي و هم قواي روحي را تقویت مي کند. تحرک و به کار انداختن ماهيچه ها موجب 
شادابي مي شود و آدم را براي انجام کارهاي روزانه آماده تر می کند، از پليدی ها دور و از ایجاد افسردگی 

پيشگيری می کند. 

  از نظر شما ورزش در زندگي چه تاثيری دارد؟
مسلما یک شخص ورزشکار با تنبلي و کسالت بيگانه است و عالوه بر داشتن هيکلي متناسب و خوش فرم 
از روحيه باال و شادابي نيز برخوردار است و این موفقيت، ارتباطات او را در زندگي روزمره، چه در خانواده 

و چه در اجتماع یا محيط کار تضمين مي  کند. 

  این درست است که می گویند ورزش باعث تقویت عملکرد ذهن می شود؟ 
بله همين طوراست. باید بگویم که آثار مثبت ورزش فقط در افزایش فعاليت  جسماني خالصه نمي شود. 
بسياري از ورزش هاي امروزي نظير پينگ پنگ، اسکيت، اسکي، بسکتبال و شنا نياز به یادگيري و حتي 
مربيان مجرب دارند و کار فکري زیادي را نيز مي  طلبند. بنابراین ورزش هاي امروزي فقط یک فعاليت 
جسمي ساده نيستند، بلکه قابليت هاي پيچيده مغز را در امور مختلف از جمله هماهنگي، چاالکي، درست 
عمل کردن و درست تصميم گرفتن را تقویت مي  کنند. به گونه ای که در یک شخص غيرورزشکار این 
قابليت  هاي مغز، خاموش مي  ماند و به تدریج ذهن تنبل و سست مي  شود و این گونه افراد، بيشتر تمایل 
دارند در یک گوشه بنشينند و در فکر فرو روند! به طور کلي مي  توان گفت ورزش در همه اجزاي جسم و 

ذهن بدن و در همه مراحل زندگي انسان تاثير غيرقابل انکار و بسزایي دارد.

  حاضرید آنچه را تاکنون در این رشته آموخته اید برای کارکنان عالقه مند آموزش دهيد؟
اگر خللی در کارم ایجاد نشود با کمال ميل می پذیرم، اگرچه پرداختن به این ورزش به صورت تفریحی و 

تفننی امکان پذیر نيست و باید به صورت مستمر آن را دنبال کرد. 

  غير از کونگ فو ورزش دیگری هم انجام می دهيد؟
بله. کوهنوردی، رشته ای که از تفریحات سالم و مورد عالقه من است.
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باشگاه نفت   سرپرست مدیرعاملی 
مسجدسليمان از راه اندازی تيم های 
پایه این باشگاه برای اولين بار خبر 

داد.
با  گفت وگو  در  یزدی  هدایت 
»مشعل« در خصوص راه اندازی 
نفت  ه  شگا با یه  پا ی  تيم ها
برای  گفت:  مسجدسليمان 
ل  تبا فو ش  ز ر و سعه  تو
ستان  ا و  مسجدسليمان 
 خوزستان و با هدف کشف 
و  آموزش  و  استعدادها 
هدایت آنها به سمت تيم  
به زودی  بزرگساالن، 
باشگاه  پایه  تيم های 
مسجدسليمان  نفت 
راه اندازی و مدیر آن 

نيز معرفی خواهد  شد.
یزدی با بيان اینکه این اقدام طی سال های 
آینده می تواند به فوتبال مسجدسليمان و 
خوزستان کمک شایانی کند، خاطرنشان 
نفت  فوتبال  تيم  گذشته  در   : کرد
سهميه  از  نمی توانست  مسجدسليمان 
بازیکنان جوانان و اميد خود استفاده کند، 
ضمن اینکه فضا برای ورزشکاران جوان و 
مستعد منطقه فراهم نمی شد، چراکه در 
باشگاه نفت مسجدسليمان، تيم های پایه  
وجود نداشتند، اما با تشکيل تيم های پایه، 
این امکان برای جوانان شهر و استان مهيا 
شده که توانایی های خود را در این ویترین 
فوتبالی و مستطيل سبز به نمایش بگذارند.

نفت  ه  شگا با ملی  عا یر مد ست  پر سر
مسجدسليمان همچنين با تشکر از زحمات 
و دست درکاران  پيشکسوتان  مربيان، 

فوتبال مسجدسليمان و استان خوزستان 
تاکيد کرد: استعداد و ظرفيت خوبی در 
شهرستان و استان وجود دارد که باید در 
تيم های پایه رشد و خود را به فوتبال  کشور 
معرفی کنند که هدف گذاری مهم ما و یکی 
از دالیل اصلی قبول مسئوليتم نيز در 
باشگاه نفت مسجدسليمان همين بود. با 
معرفی مدیر تيم های پایه و راه اندازی آن با 
استفاده از تمام ظرفيت های موجود، بسيار 
اميدواریم که این مهم بتواند طی سال های 
آینده در بهتر شدن روند تيم بزرگساالن 
باشگاه پرطرفدار نفت مسجدسليمان و 
استان خوزستان نيز تاثيرگذ ار باشد و 
داشتن  دنيا،  روز  فوتبال  در  مطمئنا 
آکادمی ها و فوتبال پایه نقش بسزایی در 
موفقيت آن باشگاه و تيم بزرگساالنش 

دارد.

تیمهایپایهباشگاهنفتمسجدسلیمانراهاندازیمیشود
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از کارکنان واحد حراست خط لوله منطقه تهران است که 
سال ها در ورزش کونگ فو فعاليت می کند. ورزشی که 

قریب به 40 سال در سراسر دنيا رشد کرده و از ورزش های 
پرطرفدار در بين مردم جهان شناخته می شود.عبداهلل 

قاسمی عقيده دارد ورزش هم قواي جسمي و هم قواي روحي 
را تقویت مي کند، تحرک و به کار انداختن ماهيچه ها موجب 

شادابي مي شود و آدم را براي انجام کارهاي روزانه آماده تر 
می کند، از پليدی ها دور و از ایجاد افسردگی پيشگيری می کند. 

با رزمی کار خط لوله منطقه تهران گفت وگویی داشته ایم 
که با هم می خوانيم. 

ورزشقوایجسمیو
قوایروحیراتقویت
میکند

رزمی کار خطوط و لوله در گفت وگو با مشعل: 
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 تيم فوتسال ملی حفاری 
اهواز برای حضوری موفق 
در فصل جدید ليگ برتر 
فوتسال باشگاه های ایران 
با  2 بازیکن جدید قرارداد 
بست و قرارداد هفت بازیکن 
فصل قبل خود را هم تمدید 
کرد. هومن یعقوبی، سينا 
ممبينی، محمد ربی هاوی، 
یان  شا و  رستمی  ميد  ا
بنادری، پس از مذاکره و 
توافق با مدیرعامل این باشگاه، قرارداد خود را تا پایان فصل 1400 - 1۳99 
تمدید کردند. همچنين ضياغم که فصل گذشته به عنوان مربی در تيم 
ملی حفاری مشغول به فعاليت بود، برای فصل جاری ليگ برتر فوتسال به عنوان 
بازیکن با این باشگاه قرارداد بست. وحيد کاظمی بازیکن سابق تيم ملی حفاری 

که به تيم گاز جنوب بصره پيوسته بود، مجددا با حفاری قرارداد همکاری بست. 
فرشاد کالهکج بازیکن سابق حفاری نيز که به علت گذراندن دوره خدمت 
مقدس سربازی راهی مقاومت البرز شده بود، پس از اتمام دوره سربازی اش، 
برای فصل پيش روی ليگ برتر با باشگاه ملی حفاری به توافق رسيد و قرارداد 
همکاری منعقد کرد. فرید نمازی کاپيتان باسابقه تيم فوتسال ملی حفاری و 
احمد مالعلی از قدیمی های این تيم، پس از مذاکره و توافق با مدیرعامل این 
باشگاه، قرارداد خود را تا پایان فصل 1400 - 1۳99 تمدید کردند. البته در این 
بين ملی حفاری 2 بازیکن جدید هم خرید  حسين فهيمی بازیکن فصل گذشته 

تيم  در  فعاليت  سابقه  که  ملی حفاری را نيز دارد و نيز گيتی پسند 
محمد صفری بازیکن فصل پيش الشرطه 
عراق با عقد قراردادی به عضویت تيم 

فوتسال حفاری درآمدند. ملی حفاری 
اميدوار است در فصل پيش روی 
ليگ برتر بتواند نتایج ضعيف فصل 

قبل را جبران کند.

مجتبیحسینیسرمربیتیم
فوتبالنفتمسجدسلیمانشد

قرارداد7بازیکنتیمفوتسالحفاریتمدیدشد

سرمربیتیمفوتسال
ملیحفاری

با اعالم باشگاه نفت مسجدسليمان، پس از مذاکرات 
به عمل آمده بين مجتبی حسينی و اعضای هيات 
مدیره باشگاه، این مربی 46 ساله هدایت طالیی 
پوشان نفت مسجدسليمان را برعهده گرفت. باشگاه 
نفت مسجدسليمان که بعد از جدایی مهدی تارتار به 
دنبال یک گزینه مناسب برای نيمکت این تيم بود با 
مجتبی حسينی مربی موفق و جوان به توافق رسيد. 
نفت مسجدسليمان که فصل گذشته در رتبه هشتم 
جدول به پایان رساند، بعد از چند دور مذاکره در 
نهایت با سرمربی فصل گذشته مس کرمان قراردادی 

را به مدت یکسال امضا کرد.
 او در حالی هدایت نفت مسجدسليمان را پذیرفت 

که باشگاه سپاهان به طور جدی خواهان حضورش 
روی نيمکت این تيم بوداما تيم مدیریتی و نقل و 
انتقاالتی نفت مسجد سليمان توانستند این عمليات 
مهم و دشوار را با موفقيت انجام داده و با این مربی 

جوان قرارداد امضا کنند. 
مربی 46 ساله هفته گذشته در جلسه ای با مدیران 
نفت مسجد سليمان برای یک فصل به توافق رسيد. 
حسينی فصل گذشته هدایت تيم مس کرمان در 
رقابت های ليگ یک را برعهده داشت و تا مرز صعود 
به ليگ برتر پيش رفت. این مربی همچنين سابقه 

مربی گری در تيم ذوب آهن را در کارنامه دارد.

آمادگیپاالیشنفتآبادانبرایمیزبانینیمفصلدوملیگبرتربسکتبال
  ليگ برتر بسکتبال باشگاهای ایران در فصل جدید به دليل ویروس کرونا 
و اینکه بازیکنان و کادر فنی تيم ها کمتر در معرض خطر باشند و نيز از سفر 
های پی در پی دوری کنند، قراراست به صورت متمرکز و در دونيم فصل 

اول و دوم در دو شهر برگزار شود.
 به همين منظور مدیر تيم بسکتبال پاالیش نفت آبادان با تایيد این خبر از 
برگزاری مسابقات نيم فصل اول ليگ برتر کشور به ميزبانی تهران خبر داد 
و گفت: به منظور حفظ سالمت بازیکنان و همچنين رعایت پروتکل های 
بهداشتی مقرر شد ليگ برتر بسکتبال در دو گروه هشت تيمی و به صورت 

نيمه متمرکز و زوج و فرد برگزار شود.
مرتضی سام بوشهری در پاسخ به این سوال که برنامه تيم پاالیش نفت 
آبادان برای آغاز فصل جدید ليگ برتر بسکتبال چيست، اظهار کرد: پس 
از این که در نشست رئيس فدراسيون و مدیران تيم های ليگ برتر بسکتبال 
مقرر شد مسابقات مجدد آغاز شوند، تيم پاالیش نفت آبادان نيز مانند 
سایر تيم ها با جذب بازیکنان مدنظر که با هماهنگی مدیریت باشگاه بود، 
تمرینات خود را آغاز کرد. سام بوشهری همچنين درباره نحوه برگزاری 

مسابقات با توجه به شيوع ویروس کرونا گفت: با توجه به مشکالت ناشی 
از ویروس کرونا در کشور و بنا به صحبت رئيس فدراسيون، ستاد ملی 
مبارزه با کرونا در صورتی مجوز برگزاری مسابقات بسکتبال را صادر 
می کند که این بازی ها به صورت نيمه متمرکز در تهران برگزار شوند. البته 
با توجه به این که تهران برای سایر تيم ها دسترسی آسان تری دارد و 
همچنين دارای تجهيزات و امکانات بيشتر و سالن استاندارد است، این 

تصميم گرفته شده است.
مدیر تيم بسکتبال پاالیش نفت آبادان افزود: در همين راستا 12 شهریورماه 
نشستی در فدراسيون برای برگزاری مسابقات فصل جدید بسکتبال به 
ریاست رئيس فدراسيون تشکيل و مصوب شد بازی ها به صورت نيمه 
متمرکز و به ميزبانی تهران در دو گروه هشت تيمی برگزار شود. همچنين 
در این نشست مقرر شد مسابقات به صورت زوج و فرد و با در نظر گرفتن 

رتبه فصل گذشته تيم ها باشد.
سام بوشهری با بيان این که به دنبال چرخش بسکتبال در کشور هستيم، 
گفت: با توجه به این که شيوع کرونا ما را در شرایط بحرانی قرار داده و 

مشکالت تحت تاثير این ویروس بسيار زیاد است، بنا بر اذعان همه حاضران 
در این نشست نيز به دنبال آن هستيم تا چرخه این رشته ورزشی را با 

رعایت پروتکل های بهداشتی مجدد به حرکت درآوریم .
سام بوشهری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که عدم حضور تماشاگر 
در سالن برگزاری مسابقات چه تاثيری بر روند بازی ها، تيم و بازیکنان دارد، 
گفت: ورزش قسمت بسيار بزرگی از جامعه را در بر می گيرد و چه از لحاظ 
اقتصادی برای ورزشکاران و چه از بُعد روحی و روانی برای آحاد مردم 
جامعه مفيد است.  پس از این همه قرنطينه و ایجاد مشکالت ناشی از 
ویروس کرونا در کشور به نظر می رسد ورزش و برگزاری مسابقات می تواند 
عامل افزایش روحيه عالقه مندان به رشته های مختلف ورزشی شود. لذا 
به ترتيبی که عنوان شد باید امسال را بگذرانيم، هر چند متاسفانه شرایط 
برای تيم های پر تماشاگر مانند پاالیش نفت آبادان، شهرداری گرگان، 
پتروشيمی بندر امام خمينی )ره(، بندرعباس و حتی کردستانی که امسال 

وارد این دوره از رقابت های ليگ برتر شده و سایر تيم ها ایده آل نيست.
مدیر تيم بسکتبال پاالیش نفت آبادان خاطرنشان کرد: همانگونه که همگان 

مستحضر هستند، بسکتبال یکی از رشته های پر مخاطب و پر طرفدار 
است که عدم وجود تماشاگر در سالن برگزاری مسابقات می تواند در نحوه 
پيروزی یک تيم، امتيازآوری و حتی روحيه بازیکنان تاثير بسيار زیادی 
بگذارد اما در شرایط فعلی چاره ای نداریم و مجبور هستيم بازی ها را به این 

شکل برگزار کنيم.
بوشهری همچنين در پاسخ به این سوال که آیا نحوه برگزاری مسابقات 
ليگ برتر بسکتبال تا پایان فصل به این شکل خواهد بود یا خير، گفت: 
خير، این مسابقات تا نيم فصل به این ترتيب برگزار خواهد شد و پس از 
نيم فصل برای ادامه بازی ها تصميم گيری می شود. اميدواریم تا نيم فصل 
نيز بيماری کرونا در کشور ریشه کن و یا واکسن آن تهيه شود تا بتوانيم 
بازی ها را به صورت رفت و برگشت در شهرها برگزار کنيم. در غير 

این صورت نيز مسابقات به شکل قبل برگزار خواهد شد.
مدیر تيم بسکتبال پاالیش نفت آبادان در پاسخ به این سوال که آیا آبادان 
توانایی ميزبانی مسابقات را دارد یا خير، گفت: ما از قبل برای ميزبانی 
مسابقات فصل پيش رو اعالم آمادگی کردیم، پس توانایی برگزاری بازی ها 

در آبادان با توجه به آب و هوای فصل که احتمال 
ابتالی بازیکنان به بيماری و آنفلوآنزا در آن 

کمتر است، وجود دارد. این مهم نيز ممکن 
است بنا به تصميم ستاد ملی مبارزه با 
کرونا در دور برگشت به ميزبانی آبادان 

انجام شود.
 سام بوشهری در پاسخ به سوال دیگر مبنی 

بر این که باشگاه پاالیش نفت چه تدابيری برای 
بازگشایی اماکن ورزشی تحت امر خود دارد  گفت :  باشگاه برای 
بازگشایی اماکن ورزشی حداقل برای تمرین تيم های قهرمانی 
رایزنی ها و مکاتباتی را انجام داد. در این راستا دستورالعمل ها و 
پروتکل هایی از سوی فدراسيون بسکتبال به باشگاه ابالغ شد. 
همچنين پس از دریافت مجوز از سوی وزارت نفت، اداره ورزش 
و جوانان و فرمانداری ویژه آبادان، سالن ها را بازگشایی کرده و 

تمرینات آغاز خواهد شد.

برایقهرمانی
تالشمیکنیم

سرمربی تيم فوتسال ملی حفاری اهواز با بيان این که 
صحبت کردن از قهرمانی تيم در ليگ برتر کمی 

سخت است، می گوید: حریفان ما امکانات مالی 
در  دارند،  خوبی  خيلی  افزاری  و سخت 

حالی که ما از داشتن چنين مواردی بی بهره 
هستيم. اما هرگز از تالش دست بر نمی 
داریم و برای رفتنی بر روی سکو تالش 
می کنيم. با کيانوش عالسوند سرمربی تيم 
فوتسال ملی حفاری اهواز در خصوص 

وضعيت تيمش گفتگویی داشتيم که باهم 
می خوانيم.

 اوضاع تيم چطور است؟ بازیکنان مدنظر شما جذب 
شدند؟

 تقریبا بازیکنان مدنظر جذب شده اند و 
منتظر دریافت مجوز برای آغاز تمرینات 
هستيم. زمان کمی تا شروع ليگ داریم 
وهمين نيز کار را برای بازیکنانی که حدود 
هفت ماه است، تمرین نداشته اند سخت 
می کند. از تمام بازیکنانی که امسال با ما 
هستند، تست آمادگی جسمانی و بدنی 
گرفتيم که متاسفانه همگی از شرایط 
بدنی الزم دور هستند و باتوجه به زمان 
اندک تا شروع ليگ و این که هنوز مجوز 
آغاز تمرینات صادر نشده است، کار 
سخت خواهد بود و ممکن است 

بازیکنان به خطر بيفتند.

 با توجه به این شرایط، 
حضور در ليگ را چطور 

می بينيد؟
سختی  ع  و شر
خواهيم داشت ولی 
وارد  که  رفته  رفته 
ها  بچه  شویم  مسابقات 
و  می شوند  بهتر  و  تر  آماده 

می توانيم به اهدافمان برسيم.

 اهداف شما و باشگاه در ليگ امسال چيست؟
 هدف و سياستگذاری باشگاه این است که تا آن جا که 
می توان از ظرفيت بومی استفاده کرد. تالش می کنيم 
جایگاه خيلی بهتری نسبت به فصل قبل کسب کنيم و 
ملی حفاری به جایگاه هميشگی خود برگردد و شخصيت 
خوب گذشته اش را پيدا کند. هدف این است که تغيير 
نسل خوبی داشته باشيم و نسل جدیدی را به فوتسال 

نفت ارائه دهيم.

  با این اوصاف تا چه اندازه شرایط تيم را برای 
موفقيت در فصل جدید ليگ برتر فراهم می دانيد؟ 

همکاری مدیریت باشگاه و شرکت فوق العاده بوده و 
یکی از سال هایی است که توانسته ایم تيم را به راحتی 
ببندیم. اگرچه با کاهش ۵0 درصدی بودجه مواجه بودیم 
اما همکاری و همراهی مجموعه باشگاه بسيار خوب بوده 
است. البته چگونگی نتيجه گيری  تيم به شرایط ليگ و 
زمان آغاز آن بستگی دارد. فعال مثل سایر تيم ها 
نمی دانيم قرار است ليگ چه زمانی شروع شود. اگر ليگ 
به صورت مجتمع برگزار شود، شرایط و برنامه ریزی 
خاص خود را دارد و تالش مان را می کنيم که در چنين 

شرایطی بهترین نتيجه را بگيریم.

 فکر می کنيد جایگاه ملی حفاری  اهواز در پایان 
فصل کجای جدول باشد؟ قولی برای قهرمانی داده اید؟

و  نيست  معلوم  االن  ز  ا  
نمی شود هيچ حرفی زد. هم من و هم 

بازیکنان به دنبال این هستند بهترین جایگاه را 
کسب کنند. من هيچ قولی برای قهرمانی نداده ام 

چون هيچ مربی قول قهرمانی نمی دهد. برای همين 
در مورد جایگاه خاصی صحبت نشد اما هدف گذاری 
ما و باشگاه این است که شان باشگاه ملی حفاری حفظ 
شود. تالش ما این است که اگر بازی ها به صورت 
مجتمع بود به دور دوم صعود کنيم و اگر هم گروهی 
بود که به جایگاه سابق مان برگردیم و حداقل بر روی 

سکو برویم و جزو 4 تيم نخست باشيم.

 برنامه شما برای پاسخ به انتظارات هواداران 
ملی حفاری برای کسب عنوان قهرمانی چيست؟

من گفتم صحبت کردن از قهرمانی کمی سخت است 
زیرا حریفان ما امکانات مالی و سخت افزاری خيلی 
خوبی دارند، در حالی که ما از داشتن چنين مواردی 
بی بهره هستيم. البته نيروی انسانی خيلی خوبی داریم 
ولی امکانات الزم را نداریم و همين کار ما را سخت 
می کند. در هر دوره ای که هدایت تيم حفاری را 
برعهده داشته ام، هميشه تالش کرده ایم که جزو 
بهترین ها باشيم. باوجود تمام سختی ها، قول می دهم 
که تمام تالش مان را کنيم تا بهترین نتيجه ممکن را 

کسب و دل هواداران را شاد کنيم.



حساب زباله های  بيمارستان ها و مراکز درمانی جداست 
بسياری از بيمارستان ها و مراکز درمانی ویژه کرونا یا مراکزی که 
بيماران عمومی را پذیرش می کنند، در این مدت ميزان قابل توجهی 
ماسک، گان، دستکش و سایر اقالم مصرفی داشته اند که همه آنها 
تجدیدناپذیرند و باید به شکلی جداگانه از زباله های عادی جمع آوردی 

و دفن شوند، اما در بخش زیادی از کشورها از جمله کشور ما این 
روند به طور کامل رعایت نمی شود و این زباله ها تفکيک جداگانه 

ندارند و حتی در مواردی نيز رها می شوند. این پسماندها به شکل 
خطرناکی در اطراف ما هستند و الزم است در هر بار مراجعه 

اجباری به بيمارستان ها از این زباله ها دور بمانيم و 
بيمارستان ها هم الزم است درباره این زباله ها 

تدابيری خاص و مجزا داشته باشند. فارغ از 
تمام اینها باید به کارگران شهرداری و 

ل  و مسو که  یی  ن ها کبا پا

جمع آوری 
زباله ها هستند 

هم رحم کنيم، افرادی 
که ارتباط مستقيمی با زباله ها 

دارند و با رعایت پروتکل ها و رها 
نکردن ماسک و دستکش  خطر ابتالی آنها 

را کاهش دهيم و از این طریق کارشان را کمتر 
کنيم. 

ماسک و دستکش به جای غذا 
بسياری از دامپزشکان و فعاالن زیست محيطی در این مدت از 
خطر انتقال انواع بيماری و ویروس کرونا از طریق ارتباط حيوانات به 
انسان ها خبر داده اند. به این ترتيب عالوه بر خطر برای انسان ها، جان 
حيوانات هم به خطر افتاده است. بسياری از حيواناتی که در خيابان ها 
زندگی می کنند با خوردن دستکش های پالستيکی و ماسک بيمار 
شده اند، یعنی جدای از احتمال بيماری برای حيوانات، خوردن ماسک 
و دستکش، جان حيوانات را هم به خطر می اندازد. این زباله ها ساعات 
زیادی در طول روز در خيابان رها هستند و حيوانات گرسنه آنها را 
می خورند و بعد در سطح شهر تردد می کنند. همچنين این زباله ها 
وارد فاضالب ها، کانال های شهری، رودخانه و دریا ها می شود و به این 
ترتيب ویروس را در همه جا منتشر می کند. در عين حال همان ماسک 
و دستکش پالستيکی ممکن است به جای غذا توسط انواع آبزیان 
خورده شود. به عنوان نمونه گفته شده که دستکش های یکبار 

مصرف التکس می توانند 
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بارون درخت نشین 
کتاب »بارون درخت نشين« از مهم ترین آثار ایتالو کالوینوست که شخصيت 
اصلی آن جهانی تازه را به تصویر می کشد؛ جهانی بر باالی درختان. در این 
رمان، نویسنده با بهره گيری از زبان طنز به مسائل سياسی – اجتماعی 
می پردازد و تالش می کند با فاصله گرفتن از موضوعات مختلف، دید بهتری 
به دست آورد. شخصيت اصلی این رمان از سنت های کهنه و قيد و بند 
زندگی اجتماعی فرار می کند و شيوه ای خاص برای زندگی برمی گزیند. 
شخصيت اصلی این رمان »کوزیمو الورس دو روندو« است که 1۵ ژوئن سال 
1۷6۷ آخرین روزی بود که همراه خانواده اش سر سفره حاضر شد. بعد از 
این روز، کوزیمو به شکل تمام قد در برابر خانواده خود می ایستد و حاضر 
نيست که شيوه زندگی آنها را ادامه دهد. در ابتدای کتاب ما با فضای خشک، 
رسمی و مقرراتی خانواده بارون آشنا می شویم و می بينيم که پدر خانواده 
– که یکی از اشراف محلی بود و مادر خانواده – که دختر یکی از ژنرال های 
معروف جنگی بود و بعدها خود نيز ژنرال لقب گرفت – چه انتظاراتی از 
کوزیمو و برادر کوچکترش، یعنی »بياجو« دارند. این کتاب را مهدی سحابی 

ترجمه و انتشارات نگاه آن را منتشر کرده است. 
قسمتی از متن کتاب: 

... بعدازظهر انگار پایان نداشت. گهگاه صدای ضربه گنگی، از آنگونه صداها 
که اغلب در باغ شنيده می شود، به گوش می رسيد. به دو خودمان را به باغ 
می رساندیم، به این اميد که او بر آن شده باشد که پایين بياید. سرانجام 
چشمم به نوک درخت ماگنوليا افتاد که تکان می خورد و کوزیمو از آن سوی 
دیوار سر کشيد و باال آمد. از درخت توت باال رفتم تا خودم را به او برسانم. 

با دیدن من انگار روترش کرد: هنوز از دستم خشمگين بود.

بخوانیم؟ چه

مازیار فالحی خواننده، آهنگساز و نوازنده ایرانی است. ساخت 
موسيقی متن، ترانه ها و خوانندگی فيلم های »دو راه حل برای یک 
مسئله«، »مدرسه ای برای دیگران«، »نبش قلب«، »ققنوس«، 
تيتراژ سریال »لحظه دیدار«، فيلم های »به دنبال خوشبختی«، 
»دلواپسی«، »بی ستاره«، »سرسپرده«، تيتراژ فيلم سينمایی 
»دختران«، »سریال قلب یخی« و فيلم سينمایی »پروانگی« از 
جمله کارهای هنری اوست. آلبوم »قلب یخی«، اولين آلبوم 
رسمی موسيقی مازیار فالحی است. او در سال 1۳92 دومين 
آلبوم رسمی خود با نام »لعنت به من« را روانه بازار کرد و سومين 
آلبومش نيز با نام »ماه هفتم« در سال 1۳9۳ منتشر شد. آخرین 

آلبوم فالحی هم »یادم تو را فراموش« نام دارد. 

ماه هفتم 

»یک حبه قند« ساخته رضا ميرکریمی، 
محصول سال 1۳90 است. نگار 
جواهریان، رضا کيانيان، فرهاد 
اصالنی، سعيد پورصميمی، ریما 
و  هاشمی  هدایت  رامين فر، 
پریوش نظریه از جمله بازیگران 
این فيلم هستند که نمایی از 
زندگی سنتی در شهر یزد را 
با  داستان  می دهد.  نشان 

مهمانی ازدواج خواهر کوچکتر و 
دور هم جمع شدن خواهرها و باجناق ها 
و حواشی آنها شروع می شود، اما در 
ادامه اتفاقات دیگری رقم می خورد. 
از  یکی  نيز  فيلم  این  موسيقی 
موسيقی های تحسين شده و شنيدنی 
است. در این روزهای کرونایی که 
شرایط حضور در سينما وجود ندارد، 
می توانيد این فيلم را از سراچه های 

خرید آنالین مشاهده کنيد. 

یک حبه قند 

هر آن سری که در سر داری با دوست در ميان منه، 
چه دانی که وقتی دشمن گردد و هر گزندی که توانی، 

به دشمن مرسان که باشد که وقتی دوست شود. 
رازی که نهان خواهی، با کس در ميان منه، وگرچه 

دوست مخلص باشد که مر آن دوست را نيز دوستان 
مخلص باشد، همچنين مسلسل.
خامشی به که ضمير دل خویش
با کسی گفتن و گفتن که مگوی
ای سليم آب ز سرچشمه ببند

که چو پر شد نتوان بستن جوی
سخنی در نهان نباید گفت

که بر انجمن نشاید گفت
*سعدی / گلستان/ باب هشتم در آداب صحبت

دریچه

مشعل شماره 9۸4

تهدیدجدیدزمینماسکودستکش
مشعل: ویروس کرونا، در شش ماه گذشته تا به امروز شرایط 
زندگی انسان ها را دچار چالش ها و محدودیت های زیادی کرده 
است. انسان ها در این مدت برای ادامه زندگی، ترددها و جریان 
عادی زندگی مجبور به رعایت پروتکل های بهداشتی بوده اند و 
استفاده از ماسک، دستکش و برخی دیگر از لوازم یکبار مصرف 
یکی از الزامات این پروتکل های بهداشتی است. ماسک، دستکش 
و پالستيک های یکبار مصرف لوازمی بودند که تا قبل از کرونا بر 
اساس توصيه های زیست محيطی استفاده از آنها مجاز نبود و تا 
حد امکان می شد مصرف آنها را کاهش داد، اما حاال و در شرایط 
کرونایی که جان انسان ها در خطر است، دیگر توصيه های 
محيط زیستی در اولویت نيستند. با وجود این همچنان توصيه 
برای رها کردن نکردن ماسک، دستکش و اقالم پالستيکی در 
طبيعت مورد تاکيد است. هر فرد ممکن است هر روزی که از خانه 
بيرون است، حداقل دو تا سه ماسک یکبار مصرف و چندین 
دستکش استفاده کند و وارد شدن این اقالم به محيط شهری، 
کانال های آب و فضای سبز می تواند دردسرهای بزرگی را برای 
جانداران محيط شهری و بيرون از آن محيط ایجاد کند. در همين 
مدت چند ماهه بارها مسئوالن و فعاالن محيط زیستی درباره رها 
شدن این لوازم بهداشتی در طبيعت و گرفتاری، خطر و تهدید 
جان حيوانات مختلف و آلودگی های محيطی هشدار داده اند و 
این می تواند هشدار خطی مضاعف برای چرخه طبيعت شده 
است. طبيعت براساس ساختاری که بر مبنای ميليون ها سال 
شکل گرفته، مجموعه آالینده هایی را که از سوی بشر توليد 
می شود، به روش های گوناگون تصفيه می کند. بسياری از 
آالینده ها همچون انواع فاضالب ها در طبيعت به اشکال مختلف 
به طور طبيعی برطرف می شوند و آسيبشان به حداقل می رسد، 
اما برخی از این آالینده ها به راحتی از بين نمی روند و ساليان سال 
و چندین نسل می توانند در چرخه محيط زیست باقی بمانند. 
جنس و مواد مصرف شده در ماسک و دستکشی که هر روز برای 
دوری از کرونا استفاده می کنيم هم از همين مواد پالستيکی 
پایدار در طبيعت هستند که ساليان سال در طبيعت باقی می ماند 
و رها کردن آنها می تواند تا سال های سال وبال جان طبيعت باشد، 
از این رو خوب است که درباره رها کردنشان در طبيعت بازنگری 

کنيم. 

الک پشت ها و سایر پستانداران را در معرض 
صدمات شدید و مرگ قرار دهند، چراکه 
ممکن است این پسماند ها به اشتباه به عنوان 
جانداری دریایی مصرف شوند. به گفته 
سازمان ملی اقيانوس ها، وجود پالستيک در 
اکوسيستم دریا ویران کننده است. زمانی که 
زباله های پالستيکی وارد آب دریا ها و 
اقيانوس ها می شوند، پس از گذشت مدتی به 
قطعات بسيار ریزی که »ميکروپالستيک« نام 
دارند، تبدیل می شوند. کارشناسان می گویند 
 ، ن یا بز آ ی  نه ها گو ز  ا ی  ر بسيا
ميکروپالستيک های شناور در دریا را به 

اشتباه به عنوان غذا مصرف می کنند.

جریمه برای رها کردن ماسک و دستکش
از آنجایی که این رفتار اشتباه را در بسياری 
از کشورها شاهد هستيم و در این مدت هم 
همچنان ادامه داشته است، بسياری از 

کشورها برای جلوگيری از رها کردن ماسک و 
دستکش در معابر عمومی و تهدید جان افراد 
و جانداران دیگر، برای این رفتار پرخطر جریمه 
به عنوان مثال برون  در نظر گرفته اند. 
پوارسون، وزیر مشاور در امور تغييرات 
زیست محيطی دولت فرانسه گفته که با 
تصویب قانون ضدزباله که در ماه فوریه )بهمن 
9۸( منتشر شد، ميزان جریمه از 6۸ یورو به 
1۳۵ یورو افزایش یافته است و رقم جریمه 
حتی می تواند تا ۳۷۵ یورو هم افزایش یابد. 
این جریمه فقط مختص به ماسک نيست، بلکه 
شامل دستمال، دستکش و حتی پرتاب قلم، 
کاغذ و قوطی هم می شود. دليل این تاکيد نيز 
این است که بسياری از محققان و فعاالن 
محيط زیست در همين مدت رد ماسک و 
دستکش را حتی در اقيانوس ها هم پيدا 
کرده اند و رها کردن این زباله ها می تواند 
آسيب هایی بسيار جبران ناپذیر برای طبيعت 

باشد. 
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وع سال تحصیلی شر
 جدید مدارس

سال تحصیلی 1400-  1399  روز شنبه 
- 1۵ شهریور با وجود ادامه شیوع کرونا و با 

رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس 
نقاط مختلف کشور آغاز شد.  

مشعل- بسياری از فرزندان کارکنان و خانواده بزرگ نفت عالوه 
بر حوزه های تحصيلی خود در حوزه های جانبی و فوق العاده هم 

فعال هستند و حتی موفق به کسب موفقيت های قابل توجه 
کشوری و ملی و بين المللی می شوند. تورج طاهری سرپرست برق 

و تهویه شرکت رامپکو است که به طور مستقيم با شرکت فجر انرژی 
خليج فارس همکاری می کند. او از سال ۸0 با این مجموعه همکاری خود 

را شروع کرده و در این سالها با تغييراتی در حوزه کاری همچنان به فعاليت 
خود ادامه می دهد و تالش کرده تا شرایط شغلی خود را بهبود ببخشد. او 

در این سال ها به ورزش فوتبال و پينگ پونگ هم پرداخته اما بيشتر از همه 
تالش کرده تا عالقه تنها دخترش به ورزش کاراته در سطح قهرمانی شکوفا 

شود و حاال دخترش جدای از مقام های کشوری و بين المللی به دنبال مسابقات 
انتخابی تيم ملی است. 

او می گوید دخترش تيام از هشت سالگی به ورزش کاراته عالقه نشان داد و او و 
همسرش هم از این فعاليت و تالش دخترشان حمایت کرده اند. طاهری می افزاید: 

انتخاب رشته کاراته برای دخترم انتخاب خوبی بود و ما پس از برسی خيالمان راحت 
بود که این ورزش به شکل انفرادی می تواند زمينه خوبی برای فعاليت باشد، مخصوصا 

که در رده ورزش های المپيکی هم قرار گرفته و در چند سال اخير با وجود محدودیت 
هایی که برای ورزش بانوان وجود دارد ، فدراسيون مربوطه حمایت های خوبی برای تيم 

های مختلف داشته اند. 
تيام طاهری هم در گفت و گو با مشعل بيشتر درباره دنيای پر موفقيت کاراته ای که تاکنون 

ساخته حرف زد. او به آن تابستانی که برای اوقات فراغت به یکی از کالس های ورزشی نزدیک 
خانه رفت و عاشق کاراته شد اشاره کرد و گفت: قرار بود فقط یک تابستان سرگرم باشم اما 

بعد به این ورزش عالقه مند شدم و حضور در مسابقات و رسيدن به قهرمانی برایم جذابيت 
زیادی پيدا کرد. 

او می گوید بریا شروع با یکی از مربيان کار را شروع کردم و به موفقيت های خوبی در استان رسيدم 
و برنامه ای را برای قهرمانی در نظر گرفته اما در ادامه مربی ام به آلمان رفت و دستيارش تا امروز کار 

هدایت من را بر عهده دارد. 
تيام به همراهی که پدر و مادرش برای رسيدن به این موفقيت های ورزشی و امورات دیگر زندگی از 

جمله درس خواندن داشته اند ، اشاره کرد و گفت: کالس ها و تمرینات در خانه و یا شهر بندر امام بود اما 
برای مسابقات باید به شهرها و حتی کشورهای دیگری می رفتم و در این مسير خانواده حمایت مادی و 

معنوی زیادی داشته اند. 
او می گوید در این مدت به عنوان بازیکن آزاد فعاليت داشته ولی بسياری از فعاليتها و محل تمرینات او با تيم 

کاراته بندر امام همزمان و هم مکان است و می افزاید: در این سالها با تيم خاصی همراه نبوده ام و به صورت 
آزاد فعاليت می کنم و برای مسابقات با تيم ها همراه و اعالم حضور می کنم و در حال حاضر هم برنامه آینده ام 

اتخاب شدن برای تيم ملی است. 
تيام می گوید این فعاليت همزمان با درس خواندن در این سن و سال سختی های خودش را دارد اما چون به ورزش 

کاراته عالقه دارم تالش می کنم همه امور را با هم همزمان پيش ببرم. او درباره فعاليت ها و تمریناتش در دوران 
کرونایی این چند ماه هم می گوید: تمریناتم در خانه است و از تمام مراحل فيلم می گيرم و برای مربی ام ارسال می 

کنم تا اشکاالت گرفته شود. این فرزند موفق و ورزشکار خانواده نفت می گوید به تحصيل در رشته تجربی عالقه 
زیادی دارد و می افزاید: در این سالها همزمانی ورزش قهرمانی کاراته و تمرینات سنگين با درس خواندن و امتحانات 

سخت بوده اما تالش کردم تا هر دو را به سرانجام برسانم. 
تيام به برخی از موفقيت های ورزشی خود هم اشاره کرد و گفت: در سال 96 در مسابقات جهانی در ترکيه مقام سوم را 

کسب کردم و در سال 9۷ در مسابقات جام پارس – انتخابی فيليپين نفر اول شدم. همچنين در مسابقات بين المللی ایران 
– ژاپن نيز که در سال 9۷ در تهران برگزار شد مقام سوم را کسب کردم. همچنين چندین بار در مسابقات کشوری و استانی 

سالهای اخير مقام اول تا سوم را کسب کرده ام. 
تيام می گوید در بهمن و اسفند ماه سال گذشته در اردوی انتخابی تيم ملی نفر اول استان شده و قرار بوده برای مرحله بعد به 

تهران بيایند اما به دليل شيوع کرونا این مسابقات کنسل شده است. او می گوید برنامه فعلی او انتخاب شدن در تيم ملی است و 
در این چند ماه باقی مانده باز هم تمرینات خود را ادامه می دهد تا در مسابقاتی که قرار است با تاخير در بهمن و اسفند 99 برای 

انتخابی تمی ملی برگزار شود ، دوباره حضور پيدام کند. 

هوورچت، یک برنامه چت است که امکان چت 
همزمان با انجام کارهای دیگر را می دهد و برای 
فرستادن پيغام به دوستانتان نيازی نيست که از 
کاری که در حال انجامش هستيد خارج شوید. شما 
می توانيد شفافيت این برنامه را به دلخواه تغيير 
دهيد و هنگام تماشای یک فيلم با دوستان خود 

چت کنيد.

 
Cerberus کاربردهایی بيشتر از پيدا کردن دستگاه گمشده تان دارد. 
کاربر می تواند از راه دور این برنامه را کنترل کرده و دستوراتی مثل قفل شدن، 
پاک کردن اطالعات، زنگ زدن، ضبط صدا، دیدن فهرستی از تماسها و حتی 

پنهان کردن خود برنامه برای دور ماندن از چشم سارق را بدهد.

 Google Keep HoverChat

Cerberus

Google Keep را می توان یک ابزار قدرتمند برای ثبت هر آنچه در ذهنتان است 
معرفی کرد. این برنامه به شما امکان می دهد هر چيزی را که می خواهيد با رنگهای مختلف 
ثبت کنيد. در ضمن اگر پيغام صوتی را ضبط کنيد، برنامه به طور خودکار آنرا برایتان به 

متن تبدیل می کند.
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برنامه آینده ام انتخاب شدن برای 
تیم ملی است
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