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خانواد ه نفت

گفت وگو با نخبه شركت 
ملی حفاری ایران: 

نصرتی:پور موسی:

روایتیازبهبودیافتگانکرونا
درشرکتبهرهبردارینفتو

گازگچساران

یک سالی از آغاز شیوع ویروس کرونا د ر 
سطح جهان می گذرد ؛ اما این ویروس و یکه 
تازی هایش، همچنان د ر صد ر خبرها قرار 
د ارد  و د ائماً آمار فوتی ها، بهبود  یافتگان و 
روش های مقابله با آن را از رسانه های 
مختلف می شنویم. د ر این میان روایت 
بهبود یافتن مبتالیان و تجربه آنها برای عبور 
از این گذرگاه سخت، شنید نی است. آنها 
ناخواسته به بیماری کرونا مبتال شد ند  و 
روزها و د قایق طاقت فرسایی را پشت سر 
گذاشته اند ، لحظاتی که بنا به اظهاراتشان، 
فکر نمی کرد ند  گریبانشان را بگیرد  و به این 
اند ازه سخت باشد  که صد  البته از خانه ماند ن 
و سپری کرد ن اوقات د ر منزل که برای برخی 
صرفاً گالیه و شکایت به همراه د ارد ، بسیار 
سخت تر بود ه است. اکنون تعد اد ی از این 
بهبود یافتگان که مد تی د رگیر و میزبان 
ناخواسته آن بود ه اند ، تجربیات و حال و 
احوال خود  را برای همگان به اشتراک 
گذاشته اند  تا آنان که هنوز آسیب های این 
ویروس را جد ی نمی گیرند ، به خود  آیند  و 
بیشتر د قت کنند  و کسانی که د ر آغاز راه 
مبارزه هستند  نیز بتوانند  با بهره گیری از این 
مطالب، سکان مبارزه با کرونا را د ر د ست 
گرفته و این بیماری را بهتر کنترل کنند . 
آنچه بهبود یافتگان این بیماری، د رباره 
عوامل شیوع و انتشار ویروس کرونا به 
د یگران می گویند ، ترس و د لهره، ناآگاهی 
مرد م از بیماری و رعایت نکرد ن بهد اشت 
فرد ی است؛ موارد ی که شاید  با اند کی د قت 
و بها د اد ن به مسائل بهد اشتی، بتوان بسیار 

ساد ه، زنجیره انتقال آن را قطع کرد . 

مدیرعاملشرکتملی
نفتایران:
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    افزایش 2 برابری ظرفیت پاالیشگاه 
بیجی عراق 

وزارت نفت عراق اعالم کرد  که ظرفیت پاالیشگاه بیجی را افزایش 
د اد ه و به روزانه 140 هزار بشکه  رساند ه است. وزارت نفت عراق روز 
د وشنبه )22 د ی ماه( اعالم کرد  که پس از بازسازی بخشی از 
بزرگ ترین پاالیشگاه نفت عراق د ر شهر بیجی د ر استان صالح الد ین، 
تولید  فراورد ه های نفتی خود  را از 70 هزار بشکه به 140 هزار بشکه 
د ر روز رساند ه است. بر اساس بیانیه منتشرشد ه از سوی وزارت نفت 
عراق، احسان عبد الجبار اسماعیل، وزیر نفت عراق د ر آیین افتتاح 
نوسازی بخش صالح الد ین-2 پاالیشگاه بیجی اظهار کرد ه است: این 
وزارتخانه قصد  د ارد  ظرفیت پاالیشگاه را به سطح پیشین خود  پیش 
از جنگ با د اعش یعنی 280 هزار بشکه د ر روز بازگرد اند . وی افزود : 
با توجه به توانایی های موجود ، پس از تخریب این پاالیشگاه  از سوی 
د اعش، موفق به بازسازی بخش صالح الد ین-2 پاالیشگاه با ظرفیت 
70 هزار بشکه د ر روز شد یم. این وزارتخانه اواسط سال 2018 موفق 
شد  بخش صالح الد ین-1 پاالیشگاه بیجی با ظرفیت تولید  روزانه 70 
هزار بشکه نفت سفید ، گازوییل و بنزین را احیا کند . هنگامی که 
شبه نظامیان د اعش د ر سال 2014 بخش های زیاد ی از استان 
صالح الد ین را تصرف کرد ند ، این سایت عظیم پاالیشگاهی شاهد  
د رگیری شد ید ی بود . نظامیان عراق آوریل 201۵ این پاالیشگاه و 

مناطق اطراف آن را آزاد  کرد ند .

قیمت 65 د الری د ر انتظار 
نفت خام برنت

بانک آمریکایی گلد من ساکس انتظار د ارد  قیمت نفت خام برنت تا 
تابستان 2021 به 6۵ د الر برای هر بشکه برسد . بانک آمریکایی 
گلد من ساکس روز د وشنبه )22 د ی ماه( اعالم کرد  که کاهش تولید  
نفت عربستان و انتقال قد رت به د موکرات ها د ر ایاالت متحد ه آمریکا 
سبب می شود  قیمت نفت خام برنت تا تابستان 2021 به 6۵ د الر برای 
هر بشکه برسد . این بانک سرمایه گذاری وال استریت پیش از این 
پیش بینی کرد ه بود  قیمت نفت تا پایان سال 2021 به 6۵ د الر می رسد . 
تحلیلگران گلد من د ر یاد د اشتی اظهار کرد ند : انتقال قد رت به 
د موکرات ها د ر آمریکا و بیانیه اخیر عربستان مبنی بر کاهش تولید  
د اوطلبانه و یکجانبه نفت این کشور، چشم اند از میان مد ت بازارهای 

نفت را محد ود تر کرد ه است.
این بانک سرمایه گذاری هفته گذشته اعالم کرد  که تعهد  عربستان 
مبنی بر کاهش یک میلیون بشکه ای تولید  فراتر از توافق اوپک 
پالس، نشانه کاهش تقاضای نفت د ر پی قرنطینه های جد ید  

اعمال شد ه برای مهار ویروس کروناست.
قیمت نفت خام برنت روز د وشنبه یک د الر برای هر بشکه کاهش 
یافت و حد ود  ۵۵ د الر برای هر بشکه معامله شد . قیمت نفت 20 

د رصد  از ارزش خود  را د ر سال 2020 از د ست د اد .
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كاهش ارزش پول ملی با افزایش سهم نفت د ر 
منابع عمومی 

تسلیت روابط عمومی وزارت نفت برای د رگذشت اختصاص۱5۰۰ میلیارد  تومان برای گازرسانی به مناطق محروم
رئیس روابط عمومی پاالیشگاه الوان

  

 معاوناولرئیسجمهوری:
  بنزین و گازوییل مصرفی د ارای استاند ارد  

 

جهانی است   

سخنگوی د ولت گفت: افزایش سهم نفت د ر منابع 
عمومی، آن هم از محل افزایش قیمت ارز، بد ون 
شک ارزش پول ملی را کاهش می د هد . به گزارش 
شانا، علی ربیعی، روز سه شنبه )23 د ی ماه( د ر 
نشست خبری که از طریق وید ئوکنفرانس برگزار 
شد ، د ر پاسخ به پرسشی د رباره برخی اظهارنظرهای 
نمایند گان مجلس د ر خصوص الیحه بود جه سال 
آیند ه گفت: ما نیاز د اریم خارج از هیاهوهای بیهود ه 
د ر آستانه قرن جد ید  و د ورانی که ترامپ د ر حال 
شکست است و می تواند  نقطه عطف شود  و زند گی 
جامعه را عوض کند ، بود جه مناسبی را ارائه کنیم. 
و  مطالعات  نتیجه  بود جه،  افزود : الیحه  وی 
بررسی های تفصیلی و همه جانبه کارشناسان خبره 
د ولت با توجه به الزام ها و اقتضائات اقتصاد ی کشور 

بود ه و بر اساس قواعد  و شرایط کشور تهیه و تنظیم 
شد ه است. سخنگوی د ولت تصریح کرد : کلی گویی 
د رباره بود جه از سوی برخی افراد  و بیان اینکه 
بیشترین عواید  بود جه نصیب د الالن و سود جویان 
خواهد  شد ، تعبیر د رستی نیست، یا اینکه بود جه به 
تعابیر  این  می شود .  منجر  نظام  فروپاشی 
غیراقتصاد ی و غیرکارشناسی زیاد ی که امروز بیان 
می شود ، به مصلحت جامعه نیست. ربیعی با بیان 
اینکه د ولت، بود جه سال آیند ه را شفاف د ر منظر 
افکار عمومی قرار د اد ه است، گفت: افزایش سهم 
نفت د ر منابع عمومی آن هم از محل افزایش قیمت 
ارز، بد ون شک ارزش پول ملی را کاهش می د هد . 
افزایش قیمت تعرفه ها اگر د ر مجلس تصویب شود ، 

سبب تورم می شود .

سخنگوی کمیسیون تلفیق بود جه مجلس گفت: براساس مصوبه این 
کمیسیون مقرر شد  1۵00 میلیارد  تومان برای گازرسانی به روستاها و 
تکمیل پروژه های نیمه تمام گازرسانی با اولویت مناطق محروم اختصاص 
یابد . رحیم زارع، روز شنبه )20 د ی ماه( د ر نشست خبری به تشریح 
مصوبات کمیسیون تلفیق الیحه بود جه 1400 پرد اخت و گفت: براساس 
مصوبه این کمیسیون، د ولت سال آیند ه د ر صورت فروش مازاد  بر میزان 
پیش بینی شد ه نفت، می تواند  منابع حاصله را برای طرح های تملک د ارایی 
سرمایه ای مانند  حمل ونقل عمومی، تولید ی، د ولت الکترونیک، سالمت، 

آموزش، محیط زیست و تحقیقات صرف کند .
وی افزود : براساس الیحه بود جه سال 1400، 40 د رصد  سهم عوارض از 
مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی برای تأمین و استاند ارد سازی گرمایشی 
مد ارس باید  مصرف شود  که به موجب این مصوبه کمیسیون، این رقم به 
۵0 د رصد  افزایش یافت و مقرر شد  منابع حاصل از آن برای تأمین و 
استاند ارد سازی گرمایشی 100 هزار کالس د رس از طریق سازمان نوسازی 
و تجهیز مد ارس با اولویت مناطق محروم روستایی و عشایری هزینه شود .
سخنگوی کمیسیون تلفیق بود جه مجلس شورای اسالمی عنوان کرد : د ر 

این کمیسیون مقرر شد  به میزان 1۵00 میلیارد  تومان از محل 14.۵ د رصد  
سهم نفت روستاها گازرسانی و پروژه های نیمه تمام گازرسانی د ر روستاها 
و شهرهای کشور با اولویت مناطق محروم، سخت گذر، کوهستانی، 
سیستان و بلوچستان و کمتر برخورد ار از منابع گازی تکمیل شود  و 
هزینه های مربوط به گازرسانی مد ارس، مساجد ، حوزه ها، پایگاه های 
مقاومت و پاسگاه های ناجا نیز از این محل د ر همین روستاها قابل تأمین 

است.
زارع با بیان اینکه براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بود جه، سهم سه د رصد  
نفت د ر مناطق نفت خیز محروم تنها برای اجرای طرح های تملک د ارایی 
سرمایه همین مناطق مصرف می شود ، گفت: وزارت نفت سال آیند ه مکلف 
شد  الگوی مصرف گاز خانگی برای اقلیم های مختلف کشور را د و ماه پس 
از تصویب قانون بود جه 1400 تهیه و آیین نامه آن را تد وین کند ، همچنین 
وزارت نفت مکلف به فروش میعانات گازی به شرکت های د اخلی 

پتروشیمی به صورت اعتبار اسناد ی د اخلی شد .
مصوبه های کمیسیون تلفیق بود جه سال 1400 د ر حوزه های مختلف باید  

د ر جلسه علنی مجلس شورای اسالمی نیز تصویب شوند .

عمومی  روابط  کل  اد اره 
شت  گذ د ر نفت  ت  ر ا ز و
حسین کاظمی، رئیس روابط 
عمومی پاالیشگاه نفت الوان 
را تسلیت گفت. د ر کمال 
تأسف و تاثر حسین کاظمی، 
رئیس روابط عمومی شرکت 
پاالیش نفت الوان شنبه)20 
را ود اع  د ی ماه( د ار فانی 

گفت.
اد اره کل روابط عمومی وزارت نفت، این ضایعه بزرگ را به همکاران روابط 
عمومی  تسلیت عرض می کند  و از خد اوند  متعال برای روح آن مرحوم که 
چهره ای تالشگر و خوشنام از خود  به یاد گار گذاشت، طلب آرامش د ارد  و برای 

خانواد ه بزرگوارشان صبر خواستار است.

رئیسجمهوری:
هزینه های جاری باید  از منابعی به جز نفت تأمین شود 

رئیس جمهوری گفت: همه تالش د اریم که وابستگی بود جه جاری از 
د رآمد های نفتی را برای همیشه قطع کنیم و این کار د ر این د و سه سال 
اخیر بخوبی انجام شد ه است. امید واریم هزینه های جاری به نفت وصل 
نشود  و از منابع د یگر تأمین شود . به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست 
جمهوری، د کتر حسن روحانی، عصر روز سه شنبه )23 د ی ماه( د ر پایان 
نشست سران قوا که به میزبانی رئیس قوه قضاییه برگزار شد ، با ابراز 
خوشحالی از نشست د وباره سران د ر فاصله زمانی کوتاه و گفت وگوهای 
خوبی که د ر این نشست انجام شد ، گفت: مهم ترین مباحث نشست سران 

قوا، سالمت، معیشت و بی اثر کرد ن و لغو تحریم های ظالمانه بود .
وی افزود : د ر زمینه سالمت، مرد م کار بسیار بزرگی د ر این مد ت انجام 
د اد ند ، اجرای مطلوب و د قیق پروتکل های بهد اشتی سبب شد  آمار فوتی ها 
د وباره به سطح د ورقمی برسد  و برای ما بسیار مهم است که این  آمار و روند  
کاهشی آن را پاید ار نگه د اریم. رئیس جمهوری تصریح کرد : امروز هم با 
رؤسای مجلس شورای اسالمی و قوه قضاییه د رباره آنچه د ر الیحه د ولت 
آمد ه بود  و آنچه د ر کمیسیون تلفیق انجام می شود ، بحث هایی د اشتیم. 
تالش ما این است که د ید گاه های د ولت و مجلس به هم نزد یک تر شود  تا 
بتوانیم اهد افی را که د ر این الیحه مورد  نظر بود ه، با همفکری بین د ولت و 
مجلس و کمیسیون تلفیق محقق کنیم. روحانی عنوان کرد : امروز تصمیم 
گرفتیم کمیسیون تلفیق و نمایند گان د ولت نشست های بیشتری با هم 
د اشته باشند  تا بود جه به گونه ای تصویب شود  که به نفع همه مرد م، اقتصاد  
و رشد  و توسعه کشور باشد . وی گفت: همه تالش د اریم وابستگی بود جه 
جاری از د رآمد های نفتی را برای همیشه قطع کنیم و این کار د ر این د و 
سه سال اخیر بخوبی انجام شد ه است، امسال هم د ر بود جه همین طور 
خواهد  بود . امید واریم هزینه های جاری به نفت وصل نشود  و از منابع د یگر 
تأمین شود . رئیس جمهوری با اشاره به اینکه د ولت د ر این سه سال با کمک 
مرد م و هد ایت مقام معظم رهبری توانست تحریم را کم اثر کند ، افزود : 
البته آثار تحریم را نمی شود  صفر کرد ؛ اما اجازه ند اد یم که د شمنان به 
اهد اف خود  برسند ، آنچه را مورد  نیاز ضروری مرد م بود ه، با همه سختی ها 
وارد  کرد یم. آن مقد اری که الزم بود ه، کاال صاد ر کنیم به هر قیمتی بود ، 
انجام د اد یم؛ البته مقد اری با مشکالت توأم بود ه، اما امسال هم تا این 

مقطعی که هستیم، رقم صاد رات و وارد ات قابل قبول است.
محمد باقر قالیباف نیز پس از نشست سران قوا گفت: خوشحالم که 
نشست های سران قوا نسبت به گذشته با فاصله زمانی کمتر برگزار 
می شود  و این نشست ها نسبت به گذشته با نزد یکی و تمرکز بیشتر بر 

موضوع های مهم و اساسی کشور مورد  بحث قرار می گیرد .
رئیس مجلس شورای اسالمی، یکی از موضوع های مهم امروز جامعه را 
سند  مالی بود جه کشور برشمرد  و افزود : د ر حوزه راهبرد ها، بین قوا 
هماهنگی و وحد ت نظر کامل وجود  د ارد  و همان طور که رئیس جمهوری 

عنوان کرد ند ، هر سه قوه به د نبال این هستیم که کاهش وابستگی بود جه 
به نفت را بیشتر از گذشته پیش ببریم. این مسأله به این معناست که 

د رآمد های نفتی را صرف هزینه های جاری نکنیم.
وی تصریح کرد : رئیس جمهوری نیز بر این موضوع تأکید  و عنوان کرد ه 
بود ند  که چون ما به سمت کاهش وابستگی به نفت حرکت می کنیمف به 
ما »بارک اهلل« بگویید ، من د ر نشست امروز به ایشان گفتم و اینجا هم تکرار 
می کنم که »بارک اهلل و صد بارک اهلل«، باید  د ر این مسیر گام برد اریم و این 

یکی از محورهای مهم و اساسی د ر اصالح ساختار بود جه است.

معاون اول رئیس جمهوری گفت: بنزین و گازوییل مصرفی د ر 
کشور د ارای استاند ارد  جهانی است، به طوری که د ر د وران تحریم 
فراورد ه های نفتی ایران بویژه بنزین مشتریان پروپاقرص خود  را 
د ارند . به گزارش پایگاه اطالع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، 
اسحاق جهانگیری، روز شنبه )20 د ی ماه( د ر آیین گشایش 
عملیات اجرایی شارباغ حضرت زهرا )س( و بهره برد اری از فاز 
د وم بزرگراه شهید  نجفی رستگار که با حضور پیروز حناچی، 
شهرد ار تهران، محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران و 
سرد ار سعید  محمد ، فرماند ه قرارگاه خاتم االنبیا برگزار شد ، با 
طرح این پرسش که چرا با وجود  اجرای کارهای بزرگ د ر 
پایتخت، همچنان مشکالت بزرگی نظیر ترافیک، آلود گی هوا و 
توزیع نامناسب امکانات وجود  د ارد ، گفت: اگر طرح ها با رویکرد  
مناسب و برنامه ریزی د قیق انجام می شد ، باید  هر سال بخشی از 
مشکالت کاهش می یافت؛ اما به نظر می رسد  موازی با این طرح ها 
اقد ام هایی انجام د اد ه ایم که آثار مثبت طرح های انجام شد ه را از 
بین برد ه است. وی با اشاره به اینکه آلود گی هوا، موضوعی جد ی 
است که د رباره آن کارهای پراکند ه ای انجام شد ه است، افزود : 
امروز بنزین و گازوییل مصرفی د ر کشور استاند ارد های د نیا را 
د ارد ، به طوری که د ر د وران تحریم فراورد ه های نفتی ایران بویژه 
بنزین مشتریان پروپاقرص خود  را د ارند  که د لیل آن استاند ارد  
و کیفیت خوب این محصول تولید ی ایران است. معاون اول 
رئیس جمهوری تصریح کرد : د ر تولید  خود رو هم مشکالتی وجود  
د ارد  که البته از حجم آن کاسته شد ه است، د ر زمان تصد ی 
وزارت صنایع از افتخارهای ما متوقف کرد ن تولید  پیکان به د لیل 
ند اشتن ایمنی و استاند ارد های الزم بود  و برخی خود روهای 
جد ید  وارد  خطوط تولید  شد ند ؛ البته قرار بود  تولید  برخی 

خود روهای آالیند ه هوا متوقف شود  و باید  مسؤوالن د ر این باره 
توضیح د هند .

جهانگیری عنوان کرد : همه د ستگاه ها د ر موضوع آلود گی هوای 
پایتخت و کالنشهرها باید  با یکد یگر همکاری د اشته باشند  و هیچ 
د ستگاهی حق تعلل ند ارد . د رباره موضوع سوزاند ن مازوت برای 
نیروگاه ها نیز باید  گفته شود  که هیچ کد ام از نیروگاه های تهران، 
کرج و شهرهای اطراف از سوخت مازوت استفاد ه نمی کنند . د ر 
سال 92 حد ود  48 د رصد  سوخت نیروگاه ها به کشور از گاز بود . 
امسال با وجود  افزایش، مصرف خانگی سوخت بیش از 70 د رصد  
نیروگاه های کشور گازی است، اولویت نخست ما د ر این شرایط 

قطع نشد ن آب، برق و گاز مشترکان خانگی بود .

براساسمصوبهکمیسیونتلفیقبودجهاجراییمیشودسخنگویدولتتاکیدکرد:
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معاونوزیرنفتدرامورپتروشیمی:

خوراک پتروشیمی ها افزایش می یابد 

مد یرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: ظرفیت های خوبی د ر صنعت 
نفت ایجاد  شد ه و ایران قاد ر خواهد  بود  سهم خود  را از بازار نفت 
بگیرد . مسعود  کرباسیان د ر حاشیه برگزاری آیین امضای هشت 
قرارد اد  طرح نگهد اشت و افزایش تولید  نفت، د ر جمع خبرنگاران، 
د ر پاسخ به این سؤال که د ر صورت رفع تحریم ها، آیا ایران قاد ر به 
احیای بازار خود  خواهد  بود ؟ گفت: د ر مد ت تحریم ها چرخ توسعه 
نفت متوقف نماند ؛ ظرفیت های خوبی ایجاد  شد  و می توانیم سهم مان 

را از بازار بگیریم.
وی با اشاره به ضرورت اجرای طرح نگهد اشت و افزایش توان تولید  
نفت برای مد یریت افت طبیعی تولید  مید ان های نفتی، د رباره تأمین 
منابع مالی مورد  نیاز این طرح یاد آور شد : منابع این طرح از طریق 
انتشار اوراق مشارکت و بازپرد اخت از محل افزایش تولید  مید ان ها 

تأمین خواهد  شد  و وابسته به بود جه نیست.

بنا بر اعالم اد اره کل تد وین و هماهنگی مقررات اد اری و 
استخد امی وزارت نفت، آن د سته از کارکنان که سه چهارم 
خد مت وظیفه آنان د ر جبهه از 6 ماه بیشتر باشد ، مشمول مزایای 

تعد یل مد رک بیش از یک مقطع تحصیلی خواهند  بود .
به گزارش معاونت توسعه مد یریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، 
اد اره کل تد وین و هماهنگی مقررات اد ارای و استخد امی د ر این 
زمینه اعالم کرد ه است: »از آنجا که بر اساس مفاد  د اد نامه شماره 
اد اری،  99.2.16 هیأت عمومی د یوان عد الت  2۵7 مورخ 
سه چهارم خد مت سربازان وظیفه د ر جبهه های د فاع مقد س 
به عنوان خد مت د اوطلبانه تلقی شد ه است، بنابراین چنانچه 
سه چهارم خد مت وظیفه د ر جبهه کارکنان شاغل از 6 ماه بیشتر 
باشد ، مشمول مزایای اطالعیه ذکر شد ه )تعد یل بیش از یک 
مقطع( قرار می گیرند .« پیش از این، بنا بر اطالعیه اد اره کل 
تد وین و هماهنگی مقررات اد اری و استخد امی، ایثارگران 
)جانبازان، آزاد گان، فرزند ان شاهد  و رزمند گان با حد اقل 6 ماه 
پیاپی یا 9 ماه متناوب حضور د اوطلبانه د ر جبهه( د ر صورت 
رعایت شرایط احراز تحصیلی سمت تحت تصد ی، از شمول 
محد ود یت تعد یل مد رک یک مقطع تحصیلی حین خد مت، خارج 
و مد ارک تحصیلی مأخوذه ازسوی مشموالن با طرح د ر شورای 

بررسی و تعیین سوابق، قابل تعد یل اعالم شد ه بود .

مشمولیتجانبازانوفرزندانشاهدقراردادینفت
بر اساس اعالم اد اره کل تد وین و هماهنگی مقررات اد اری و 
استخد امی نفت د رباره موضوع برخورد اری رزمند گان مشمول 
از مزایای یک مقطع تحصیلی باالتر و پیرو پیگیری های به عمل 
آمد ه د ر این زمینه، جانبازان و فرزند ان شاهد  قرارد اد  مد ت معین 
و مد ت موقت وزارت نفت نیز مشمول مزایای یک مقطع تحصیلی 

باالتر خواهند  بود .  

مدیرعاملشرکتملینفتایران:

سهم مان را از بازار 
نفت می گیریم

تعد یل مد رک تحصیلی 
ایثارگران صنعت نفت

معاون وزیر نفت د ر امور پتروشیمی با تأکید  
تولید   راه  تنها  که  هوشمند   توسعه  بر 
محصوالت پر ارزش پتروشیمی از مسیر 
تولید  محصوالت اولیه نفت و گاز است، 
گفت: مصرف خوراک پتروشیمی ها د ر پایان 
سال 140۵، معاد ل 2 میلیون و 200 هزار 

بشکه نفت خام د ر روز خواهد  بود .
به گزارش خانه ملت، بهزاد  محمد ی د رباره 
وجود  انتقاد هایی مبنی بر اینکه شرکت های 
پتروشیمی به اسم اجرای اصل 44 قانون 
اساسی به هلد ینگ های وابسته به د ولت 
واگذار شد ه اند  و این شرکت ها د ر انحصار 
خصولتی ها هستند ، توضیح د اد : به یقین د ِر 
همه  ی  و ر به  شیمی  و پتر صنعت 
سرمایه گذاران باز است و هر سرمایه گذاری 
که برای توسعه طرح ها سرمایه و اید ه د ارد ، 
می تواند  به شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
مراجعه کند  و ما خوراک د ر اختیار آنها قرار 

می د هیم و حمایتشان می کنیم.
وی اد امه د اد : د ر 10 سال گذشته واگذاری ها 
به هلد ینگ های د ولتی و خصولتی بیشتر 
خرید   له  مسأ زمان  آن  زیرا   ، بود ه
پتروشیمی ها ازسوی بخش خصوصی مطرح 
نبود ، بنابراین بیشتر هلد ینگ های خصولتی 
برای خرید  شرکت های پتروشیمی مراجعه 

می کرد ند ؛ اما امروز د رها به طور کامل برای 
توسعه این صنعت باز است و شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی به عنوان متولی توسعه 
ز  ا رد   د ا آماد گی  پتروشیمی  صنعت 

سرمایه گذاران حمایت کند .
معاون وزیر نفت د ر امور پتروشیمی، د رباره 
انتقاد هایی مبنی بر وجود  فضای رقابتی 
پتروشیمی  شرکت های  میان  لم  ناسا
خصولتی و خصوصی اظهار کرد : هر شرکت 
خصوصی یا د ولتی تنها با تولید  محصوالت 
باکیفیت د ر بازار مطرح خواهد  شد . برای 
نمونه بسیاری از هلد ینگ های خصوصی 
بسیار هوشمند تر و با سود  سرشارتری د ر 
حال فعالیت هستند ؛ زیرا رشد  آنها به د ولتی 
یا خصوصی بود نشان ارتباطی ند ارد ، د ر 
واقع هر شرکتی محصول با کیفیت تری 
تولید  کند ، د ر بازار د اخلی و خارجی موفق تر 

خواهد  بود .
محمد ی با اشاره به نگاه شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی برای جلوگیری از خام فروشی 
گفت: خام فروشی شعار نیست، مفهومی 
بسیار مهم است که فقط با توسعه هوشمند  
می توان از مسیر تنها تولید  محصوالت اولیه 
نفت و گاز به سمت تولید  محصوالت پرارزش 

پتروشیمی حرکت کرد .

30درصدبازارصادراتغیرنفتیدر
اختیارپتروشیمیها

برنامه ریزی های  براساس  کرد :  عنوان  وی 
انجام شد ه د ر پایان سال 140۵ معاد ل 2 میلیون 
و 200 هزار بشکه نفت خام د ر روز، مصرف 
خوراک د ر حوزه پتروشیمی خواهد  بود  که این 
موضوع، اتفاق مهمی د ر مسیر توسعه کشور 
است. مد یرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 

د ر حوزه  پتروشیمی  اینکه صنایع  بیان  با 
صاد رات غیرنفتی نقش نخست را د ر کشور 
د ارند ، گفت: حد ود  30 د رصد  بازار د ر حوزه 
صاد رات غیرنفتی د ر اختیار پتروشیمی هاست، 
همچنین سال گذشته نزد یک به 1۵ میلیارد  
د الر د رآمد  ارزی د اشتیم که 10 میلیارد  د الر آن 
حاصل صاد رات خارجی و ۵ میلیارد  د الر آن 

حاصل از فروش د اخلی بود .
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معاونوزیرنفتدرامورگاز:

فقط 5 د رصد  سوخت نیروگاه ها با مازوت تأمین می شود 

معاون وزیر نفت د ر امور گاز گفت: از ابتد ای امسال تاکنون تنها پنج 
د رصد  سوخت نیروگاه ها با مازوت تأمین شد ه، از سویی امسال 
تأمین سوخت نیروگاه های مازوت سوز نزد یک کالنشهرها به طور 
کامل با گاز طبیعی یا نفت گاز انجام شد ه است. حسن منتظرتربتی 
د ر واکنش به گفته هایی مبنی بر اینکه افزایش غلظت مازوت د ر 
هوا به د لیل استفاد ه بعضی صنایع و نیروگاه ها و کم کاری شرکت 
ملی گاز د ر تحویل گاز به آنهاست، اظهار کرد : امسال موضوع کمبود  
تولید  گاز به هیچ عنوان مطرح نبود ه؛ زیرا با توسعه فازهای جد ید  
پارس جنوبی، تولید  روزانه گاز به طور میانگین از ابتد ای امسال 
تاکنون نسبت به زمان مشابه پارسال، روزانه 39 میلیون مترمکعب 
افزایش یافته است. وی افزود : این افزایش تولید  د ر د ی  امسال نیز 
نسبت به زمان مشابه پارسال، روزانه 64 میلیون مترمکعب هم 
بیشتر شد ه است. مد یرعامل شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد : د ر 
زمان موازنه منفی تولید  و مصرف، مصرف مازوت د ر نیروگاه ها برای 
تأمین بخش کمی از نیاز سوخت نیروگاه ها متد اول است و د ر مد ت 
سپری شد ه امسال نیز تنها پنج د رصد  سوخت مورد نیاز نیروگاه ها 
با مازوت تأمین شد ه، از سویی امسال تأمین سوخت نیروگاه های 
مازوت سوز نزد یک کالنشهرها به طور کامل با گاز طبیعی یا نفت گاز 
انجام شد ه است. تربتی با اشاره به مسؤولیت شرکت ملی گاز و 
وزارت برای حفظ جان شهروند ان آسیب د ید ه از آالیند ه ها، گفت: 
موضوع حفاظت از محیط زیست به طور عام که به طور خاص شامل 
جلوگیری از آلود گی هوا نیز می شود ، همواره از رؤوس راهبرد ی 
شرکت ملی گاز ایران بود ه و این شرکت د ر بیانیه های مختلف، از 
جمله بیانیه خط مشی نظام مد یریت یکپارچه، بیانیه مسؤولیت های 
اجتماعی و اسناد  د یگر به بهبود  مستمر فرایند ها و کیفیت 
محصوالت و خد مات، حفاظت و صیانت از محیط زیست و رعایت 
حقوق شهروند ی د ر محد ود ه فعالیت های شرکت متعهد  شد ه است؛ 
اما فرایند های د یگر سازمان ها را شامل نمی شود  و هر سازمانی 
مطابق با الزام های قانونی موجود ، مسؤول پیامد های ناشی از 

فعالیت های خود  است.

شرکتگازدربارهنوعسوختنیروگاههاتصمیم
نمیگیرد

وی اد امه د اد : تخصیص سوخت گاز طبیعی نیروگاه ها خارج از حیطه 
اختیارات این شرکت است و تصمیم گیری د ر این باره از سوی 
کمیته های ذی ربط د ر سطح وزارت نفت و با د ر نظر گرفتن منابع 
تأمین شد ه از باالد ست )شرکت ملی نفت ایران( و اولویت های تأمین 
گاز بخش های مختلف انجام می شود . معاون وزیر نفت د ر امور گاز 
تصریح کرد : اولویت های مذکور و نیز مقررات و الزام های مربوط به 
تأمین تقاضای مصارف گاز طبیعی از مد یریت های ذی ربط همچون 
و  تلفیقی  برنامه ریزی  گازرسانی،  امور  هماهنگی  مد یریت 

د یسپچینگ قابل استعالم است.
تربتی گفت: از آنجا که مصرف سوخت های سنگین از جمله مازوتاز 

سوی نیروگاه ها به عنوان مهم ترین عوامل آلود گی هوا د ر روزهای 
اخیر یاد  شد ه، بعضی از الزام های قانونی مرتبط با موضوع را تشریح 
می کنیم. وی با اشاره به این مواد  قانونی تاکید  کرد : ماده 44 قانون 
برنامه ششم مصوب سال 139۵ مجلس شورای اسالمی، دولت را 
مکلف کرد ه است به منظور افزایش ارزش افزوده انرژی و تکمیل 
زنجیره ارزش و کاهش شدت انرژی، مصرف انرژی برای واحد تولید  
در طول اجرای قانون برنامه اقدام هایی را انجام د هد . مد یرعامل 
شرکت ملی گاز ایران د ر این باره اظهار کرد : بر این اساس باید  
ترتیبی اتخاذ کند  که ساالنه تلفات انرژی در بخش ساختمان پنج 
درصد کاهش یابد. آیین نامه اجرایی این جزء، د ر مدت 6 ماه پس از 
الزماالجرا شدن این قانون از سوی وزارتخانه نیرو، راه و شهرسازی 

و نفت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد .
وظیفهوزارتخانهودستگاههایدیگربرایمهار

آالیندههاچیست؟
تربتی تصریح کرد : همچنین وزارت نیرو موظف است برای افزایش 
بازدهی و ضریب بهرهوری نیروگاه ها، موافقت اصولی برای ایجاد 
نیروگاه ها با بازدهی ۵۵ تا 60 درصد صادر کند ، همچنین طبق ماده 
44 قانون برنامه ششم مصوب سال 139۵ مجلس، وزارتخانه های نفت 
و نیرو موظفند  با همکاری د یگر دستگاه های اجرایی ذی ربط، برنامه 
اجرایی »طرح جامع انرژی کشور« را تا پایان سال نخست اجرای 
قانون برنامه د ر چارچوب قوانین مربوطه و همسو با سند  ملی انرژی 
کشور مصوب شورای عالی انرژی کشور، تهیه کنند  و به تصویب هیأت 
وزیران برسانند . وی یاد آور شد : براساس ماد ه 13 قانون هوای پاک 
مصوب سال 96 مجلس هم حد اکثر یک سال پس از الزم االجرا شد ن 
این قانون، همه مراکز صنعتی، تولید ی، عملیات معد نی، خد ماتی، 
عمومی و کارگاهی شامل د ولتی و غیرد ولتی موظفند  از سوخت 
استاند ارد  مصوب استفاد ه کنند . د ر صورت نبود  سوخت مناسب، 
واحد های یاد شد ه مکلف  هستند  به هر نحو ممکن ترتیبی د ر نظر 
بگیرند  تا آالیند ه های منتشر شد ه، د ر حد ود  مجاز انتشار آالیند ه های 
هوا باشد . معاون وزیر نفت د ر امور گاز اد امه د اد : ماد ه 18 قانون هوای 
پاک مصوب سال 96 مجلس وزارت نفت را مکلف کرد ه است حد اکثر 
تا سه سال پس از الزم االجرا شد ن این قانون، سوخت تولید ی کشور 
از جمله بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید  را مطابق با استاند ارد  
ملی مصوب عرضه کند . سازمان مکلف است از تولید  سوخت 
غیراستاند ارد  جلوگیری کرد ه و پس از مهلت موضوع این قانون، 
سازمان ملی استاند ارد  موظف است جلوی وارد ات سوخت فاقد  
استاند ارد  ملی را بگیرد . وزارت نفت و سازمان ملی استاند ارد  ایران 
موظفند  گزارش عملکرد  موضوع این ماد ه را هر 6 ماه یک بار منتشر 
کنند . تربتی همچنین توضیح د اد : طبق ماد ه 3 آیین نامه اجرایی ماد ه 
2 قانون هوای پاک مصوب سال 97 هیأت د ولت هم از ابتد ای 1400، 
کل سوخت تولید ی بنزین و نفت گاز کشور براساس استاند ارد  ملی 
خواهد  بود  و براساس ماد ه 23 آیین نامه اجرایی ماد ه 2 قانون هوای 
پاک مصوب همین سال، وزارت نیرو موظف است تا پایان تیر سال 
98 همه نیروگاه هایی که د ر طول سال 97 به د لیل مصرف سوخت 
مازوت بیش از 30 روز حد ود  مجاز انتشار آالیند گی را رعایت نکنند ، 
با تأیید  سازمان به نصب تجهیزات کاهش نشر آالیند ه های هوا مجهز 
کند . وی تأکید  کرد : طبق مواد  قانونی فوق، ضمن کاهش تلفات د ر 
بخش ساختمان و ارتقای راند مان نیروگاه های کشور همسو با کاهش 
مصرف، سوخت مصرفی از جمله گاز طبیعی باید  مطابق استاند ارد  
ملی تولید  شود  و از طرفی، هیأت د ولت با علم به کمبود  سوخت گاز 
طبیعی د ر بعضی از فصول و به منظور آماد گی به استفاد ه از سوخت 
مازوت برای تولید  برق، وزارت نیرو را به تجهیز نیروگاه های 
مصرف کنند ه سوخت مازوت به تجهیزات کاهش نشر آالیند ه های 
هوا تا تیر سال 98 موظف کرد ه، به  نحوی  که خروجی آنها مطابق با 

حد ود  انتشار آالیند ه های هوا باشد .
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مشعلقرارد اد های مرحله سوم طرح نگهد اشت و افزایش توان تولید ، با امضای هشت قرارد اد  به ارزش 1/2میلیارد  د الر، 
میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت های پیمانکار ایرانی همراه بود . طبق اعالم وزیر نفت اگر این قرارد اد  1۰۰ هزار بشکه 
د ر روز به تولید  نفت اضافه کند ، این عد د  د ر یک  سال به ۳۶ میلیون بشکه می رسد  که با محاسبه قیمت ۴۰ د الری برای 

نفت، د رآمد ی معاد ل یک میلیارد  و ۵۰۰ میلیون د الر د ر سال ایجاد  خواهد  کرد .
قرارد اد های این مرحله مشتمل بر هفت بسته قرارد اد ی مید ان های بینک، سوالبد ر، اللی بنگستان، گچساران ۳ و ۴، 
گلخاری، بی بی حکیمه و اهواز 2، ۳ و ۵ شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب د ر استان های بوشهر، فارس، خوزستان و 
کهگیلویه و بویراحمد  و بسته قرارد اد ی مید ان رشاد ت شرکت نفت فالت قاره ایران د ر حوزه د ریایی استان هرمزگان 

د ر خلیج فارس است.
قرارد اد های گلخاری، گچساران ۳ و ۴، بینک، بی بی حکیمه، سوالبد ر و اللی بنگستان به ترتیب با شرکت های حفاری 

شمال )هلد ینگ انرژی گستر سینا(، شرکت مهند سی و ساخت تاسیسات د ریایی ایران، توسعه پتروایران، مشارکت 
ماشین سازی اراک، مشارکت صنایع نفت و انرژی قشم و مارون کاران، شرکت ملی حفاری ایران و مهند سی و ساختمانی 

جهانپارس به امضا رسید  و قرارد اد  بسته های اهواز 2 و ۳ و ۵ و رشاد ت نیز با قرارگاه خاتم االنبیا امضا شد .

قرارد اد های مرحله سوم طرح نگهد اشت و افزایش تولید  نفت امضا شد 

نگاهی گذرا به طرح نگهد اشت و افزایش تولید  نفت
اگر بخواهیم نگاهی گذرا به طرح نگهد اشت و افزایش تولید  نفت د اشته باشیم، باید  بد انید  که این طرح د ر گستره جغرافیایی هفت استان کرمانشاه، ایالم، خوزستان، 
کهگیلویه و بویر احمد ، بوشهر، فارس و هرمزگان و محد ود ه فعالیت سه شرکت تابع شرکت ملی نفت ایران )شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، شرکت نفت فالت 

قاره ایران و شرکت نفت مناطق مرکزی ایران( تعریف شد ه و شامل ۳۳ پروژه )2۹ پروژه د ر بخش خشکی و چهار پروژه د ر بخش فراساحل( است.

همه مراحل قرارد اد ی
شرکت ملی نفت ایران بهمن سال 1۳۹۷ بود  که د ر مرحله نخست واگذاری این پروژه ها اقد ام به تهیه و انتشار اسناد  و برگزاری مناقصات 1۰ پروژه از مجموعه 
پروژه های این طرح کرد  که نتیجه آن امضای 1۰ قرارد اد  مهند سی، تأمین کاال و تجهیزات، ساختمان و نصب و اجرای حفاری )EPC-EPD( به ارزش حد ود  
۸۰۰ میلیون د الر شد . به موازات اجرای پروژه های مرحله اول طرح د ر سال 1۳۹۸ برگزاری مناقصات 1۳ پروژه مرحله د وم به ارزش قرارد اد ی قریب به 
1.۷ میلیارد  د الر د ر اولویت کاری شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت که با اتمام فرایند  مناقصات مربوطه و مشخص شد ن برند گان آنها، د ر مرد اد  سال 1۳۹۹ 
به پیمانکاران منتخب واگذار شد ند  و اکنون پس از طی فازهای مهند سی و خرید  کاال بتد ریج وارد  مراحل اجرایی می شوند .پیش بینی می شود ، با فعال 
شد ن پروژه های مرحله سوم، آمار د کل های شاغل د ر طرح به ۵۵ د کل حفاری خشکی و د ریایی بالغ شود . تاکنون، ساخت بالغ بر ۶۶ هزار تن لوله های 
جد اری و جریانی از سوی پیمانکاران پروژه ها به سازند گان د اخل کشور سفارش گذاری شد ه که پیش بینی می شود  تا انتهای طرح، مجموع این سفارش ها 
به بیش از 1۸۰ هزار تن افزایش یابد . سایر کاالهای اساسی مورد  نیاز برای حفاری چاه ها از جمله تجهیزات سرچاهی و تجهیزات تکمیل چاه نیز کامالً به 
سازند گان د اخلی سفارش گذاری شد ه اند . بر این اساس د ر پایان اجرای این طرح، سهم ساخت د اخل به ۸۰ د رصد  بالغ خواهد  شد . اجرای این پروژه ها 
د ر شرایط خاص اقتصاد ی کشور منجر به اشتغال حد اکثری نیروهای بومی د ر استان های محل اجرا و نیز نیروهای متخصص صنعت نفت د ر ارکان 
اجرایی پروژه ها از جمله پیمانکاران، شرکت های خد مات د هند ه و مشاوران شد ه است. عمل به وظایف و مسؤولیت های اجتماعی شرکت ملی نفت 
ایران از طریق اختصاص ۴ د رصد  از مبلغ هر قرارد اد  به انجام پروژه های عام المنفعه شامل احد اث جاد ه ها، مد رسه ها، آموزشگاه های فنی و حرفه ای 
و د رمانگاه ها د ر روستاها و شهرستان های نزد یک به محل اجرای هر پروژه با هماهنگی مقامات استانی صورت می گیرد  که متناسب با پیشرفت طرح 

هزینه خواهد  شد .

ایجاد  ظرفیت های تازه صاد رات، انتقال و د ریافت پول نفت د ر شرایط تحریم
مجموعه فعالیت های انجام شد ه د ر قالب طرح نگهد اشت و افزایش توان تولید  نفت د ر د وره تحریم های بی سابقه را باید  حاصل تد بیر وزارت نفت 
د انست که از یکسو طرح های مهم د ر این حوزه را معطل نگذاشته است و از د یگر سو ظرفیت و توان د اخلی را به کار گرفته تا ضمن اشتغالزایی، 
تولید  د اخل را هم زند ه نگه د ارد . آن گونه که بیژن زنگنه، وزیر نفت د ر سخنان خود  د ر مراسم امضای هشت قرارد اد  از مجموع قرارد اد های طرح 
نگهد اشت و افزایش توان تولید  نفت با یاد آوری این راه سخت اشاره کرد  که ما د ر د وران تحریم به عنوان خد متگزاران ملت بسیار سختی کشید یم، 
ملت ما بسیار سختی کشید ه است؛ اما د رس های بزرگی آموختیم و ظرفیت های بزرگی د ر کشور طی این د وره ایجاد  شد ه است. ما به د لیل 
مصلحت کشور نتوانستیم د رباره این ظرفیت ها و توانمند ی ها و چیزهایی که به آن د ست یافتیم، بگوییم. تحریم ها مرد نی و رفتنی هستند ؛ اما 
از ظرفیت هایی که به وجود  آورد یم، د ست نخواهیم کشید  و آنها را ساماند هی و تقویت می کنیم؛ ظرفیت امروزمان د ر بخش فروش نفت، انتقال 
نفت و د ریافت پول نفت به هیچ وجه با ابتد ای سال ۹۷ و آغاز تحریم ها قابل مقایسه نیست. ما اجازه نخواهیم د اد  این ظرفیت ها از بین برود . ما 
این ظرفیت ها را ساماند هی می کنیم.« زنگنه ضمن اشاره به ظرفیت ایجاد شد ه د ر بخش پیمانکاری و ساخت تجهیزات این نکته را هم یاد آوری 
کرد  که »البته اگر شرکت های خارجی بیایند  با آنها همکاری خواهیم کرد ؛ اما این موضوع به آن معنا نیست که آنچه را به د ست آورد یم، کنار 

می گذاریم. ما بر پایه جد ید ی که بسیار استوارتر و د ر مرتبه باالتر است، با د یگران صحبت خواهیم کرد .«
او گفت: »خوشحالم که امروز برای سومین بار د ر اینجا و برای امضای قرارد اد های جد ید  نفتی د ر قالب EPC و EPD د ر خد مت د وستان 
هستیم. از حضور همه د وستان و همکاران، بویژه نمایند گان مجلس با وجود  مشغله کاری که د ارند ، قد رد انی می کنم. این حضور نشانه  حمایت 
مجلس و کمیسیون انرژی و مایه د لگرمی است. د ر زمینه افزایش ضریب بازیافت مخازن، یک د رصد  افزایش ضریب بازیافت نفت خام معاد ل 
۷ میلیارد  بشکه است که با نفت ۴۰ د الری، د رآمد ی ۳۰۰ میلیارد  د الری به د نبال د ارد ، بنابراین افزایش ضریب بازیافت باید  به خواست و 
توقع ملی تبد یل شود  و ضرایب قابل بحث نیست. ارزش این قرارد اد ها یک میلیارد  و 2۰۰ میلیون د الر است که اگر 1۰۰ هزار بشکه د ر روز 
به تولید  نفت اضافه کند ، این عد د  د ر یک  سال به ۳۶ میلیون بشکه می رسد  که با محاسبه قیمت ۴۰ د الری برای نفت، د رآمد ی معاد ل یک 
میلیارد  و ۵۰۰ میلیون د الر د ر سال ایجاد  خواهد  کرد ، بنابراین سرمایه گذاری د ر کمتر از یک سال بازمی گرد د ؛ البته افت به طور طبیعی 
وجود  خواهد  د اشت.  زنگنه گفت: »سی ویکمین قرارد اد  از بسته نگهد اشت و تولید  را امضا می کنیم که آثار بسیار مهمی د ارد  و خواهد  
د اشت.« وزیر نفت د ر این باره به سه تصمیم مهم د ر این طرح ها اشاره و اظهار کرد : »نخستین تصمیم این است که تمامی قرارد اد ها د ر 
این طرح ها، فقط با پیمانکاران د اخلی و ایرانی امضا شود ، همچنین تصمیم گرفته شد  پیوستی د ر قرارد اد ها گذاشته شود  که تجهیزاتی 
که د ر قرارد اد ها ذکر شد ه، حتماً باید  از شرکت ها و سازند گان د اخلی خرید اری شود .« وی تصریح کرد : »تاکنون به ۷2 د رصد  ارزش 
ساخت د اخل رسید یم و شرکت هایی مثل ماشین سازی و لوله سازی اسفراین فعال شد ند . لوله سازی اسفراین د ر یک مقطع برای تولید  
1۰ هزار تن التماس می کرد ؛ اما اکنون همکاران ما باید  به آنها التماس کنند  که کار را سروقت تحویلشان د هد ؛ این به آن معناست که 
شرکت های د یگری نیز د ر این زمینه سرمایه گذاری کنند  تا ظرفیت ملی باال برود . این برای نخستین بار است که طرح های نفتی به 

اتکای بازار سرمایه اجرا می شود .« وی افزود : »ما د ر این شرایط نمی توانستیم به امید  صند وق توسعه ملی بمانیم.« 

ایجاد  اشتغال و امید  برای پیمانکاران 
زنگنه با تأکید  بر اینکه هر طرحی که به پیمانکار د اد ه می شود ، یک هد ف مشخص تولید  د ارد  که باید  د ر زمان مشخص به آن د ست 
یابد ، گفت: »پیش از این، میلیارد ها د الر برای افزایش تولید  هزینه شد ه؛ اما افزایش تولید  اتفاق نیفتاد ه است. د ر این قرارد اد ها 
پیمانکار پول خود  را از محل ۵۰ د رصد  افزایش تولید  د ریافت می کند . همه قرارد اد های طرح های نگهد اشت و تولید  بجز د و مورد  
که با قرارگاه خاتم االنبیا امضا شد ه، د ر قالب مناقصه واگذار شد ه است. د ر این طرح ها برای نخستین بار عنوان شد ه که ۴ د رصد  از 
هزینه های هر طرح، باید  صرف فعالیت های اجتماعی شود  که بسیار هم مهم است. ما د ر اوج شرایط تحریم و د ر سال ۹۷ این 
قرارد اد ها را امضا کرد یم. هد فمان هم این بود  که برای پیمانکاران و سازند گانمان اشتغال و امید  ایجاد  کنیم، آن هم د ر شرایطی 

که به د لیل تحریم، 1۴.۵ د رصد  سهم وزارت نفت از صاد رات نفت از بین رفت.« 
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اید ه  توسعه چاه محور
زنگنه با بیان اینکه یکی از آرزوهایم این است که شرکت های استانی تقویت شوند  و د ر لیست 
شرکت های تأیید  صالحیت شد ه قرار بگیرند ، اظهار کرد : »40 سال تجربه ما به روش امانی د ر استان 
خوزستان و مناطق نفت خیز جنوب نشان د اد  که آن روش غلط است و د ر این سال ها یک پیمانکار 
قوی د ر استان تشکیل نشد ه و هیچکس هم جوابگو نیست. از اهد اف طرح این است که ما حتما از 
مشاور استفاد ه و شرکت های خود  را تقویت کنیم.« وی با اشاره به اید ه تمرکز بر توسعه چاه محور 
گفت: "د ر این اید ه فکر می کنیم که چاه های معلق یا کم بازد ه را با اتکای ظرفیت های فناور و استارت 
آپ احیا کنیم تا استارت آپ ها زند ه شوند . د ر این طرح مهم تر از احیای چاه ها، ایجاد  ظرفیت های 
جد ید  فناور د انش بنیان برای کشور است.« وی افزود : »این اید ه پس از فرمایشات مقام معظم 
رهبری د ر نشست سران سه قوه و شورای عالی اقتصاد ی که عنوان کرد ند  نفت یکی از زمینه های 
ایجاد  اشتغال و توسعه اتکای شرکت های د انش بنیان است، به ذهن د وستان رسید  و آن را 
پیگیری کرد ند  که این اید ه با همکاری شرکت های بهره برد اری،  کامل می شود  و انشاءاهلل آن 
را به نقطه خوبی می رسانیم. اید ه د یگر با موضوع بهینه سازی مصرف انرژی با اتکای 

شرکت های د انش بنیان و ظرفیت استارت آپ است. ما یکی از کشورهایی هستیم که د انش آموخته های 
زیاد ی د ر این بخش د اریم و می توانیم از آنها استفاد ه کنیم. د ر واقع اید ه می تواند  این باشد  که به طور ساد ه 
انرژی صرفه جویی شد ه از سوی شرکت های د انش بنیان از سوی د ولت خرید اری شود . این کار خیلی مهمی 

است که باید  به آن پرد اخته شود . از همه د وستان هم د ر این زمینه کمک فکری می خواهم.«

مرد م فکر می کنند  پنجره ها باز باشد  کرونا می رود 
افزایش بی رویه مصرف گاز بار د یگر د ر سخنان وزیر نفت مورد  اشاره قرار گرفت که د ر این زمینه یاد آوری 
کرد : »مصرف سوخت های مایع د ر سال 99 به طور متوسط یک میلیون و ۵00 هزار بشکه د ر روز و میانگین 

مصرف گاز طبیعی برابر روزانه ۵ میلیون بشکه است که این رقم د ر زمستان بیشتر می شود .«
زنگنه گفت: »امسال تولید  گاز کشور برابر2/۵  فاز پارس جنوبی یعنی 64 میلیون مترمکعب افزود ه شد ه 
است، با این شرایط بازهم ما مشکل تامین گاز د اریم. مصرف گاز د ر بخش خانگی کل کشور نسبت به پارسال 
12 د رصد  و مصرف گاز د ر تهران نیز د ر 42 روز اخیر 1۵ د رصد  افزایش یافته است. مگر می توان چنین 
رشد ی را تامین کرد ؟! تاکید  اصلی باید  بر بهینه سازی مصرف انرژی باشد ؛ اما مرد م فکر می کنند  اگر پنجره ها 

باز باشد ، کرونا می رود ، د ر حالی که مصرف را افزایش می د هند . برای خانه ها الزم نیست پنجره باز شود  و 
نقشی د ر کنترل شیوع بیماری کرونا ند ارد . اولویت نخست، تامین گاز بخش خانگی است و افزایش مصرف 

گاز د ر این بخش، سبب فشار آورد ن به صنایع می شود  و ما ناچار به استفاد ه از سوخت مایع هستیم.«

چرا د ر کار هم د خالت می کنیم؟
او د ر اد امه با تاکید  بر اینکه د ر استان های تهران، البرز و قم هیچ مازوتی مصرف نمی شود ، گفت: »د ر قم هم 
نیروگاهی که مازوت مصرف کند ، ند اریم.« زنگنه د ر واکنش به انتقاد   برخی از مسئوالن د رباره اینکه مصرف 
مازوت د ر کشور به د لیل ناتوانی د ر صاد رات این فراورد ه نفتی است، پاسخ د اد : »همین جا اعالم می کنم که 
اگر 30 میلیون لیتر مازوت هم بد هند ، ظرفیت صاد رات د اریم؛ مد یر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران 
هم بتازگی اعالم کرد ه که مخازن خالی است و برای صاد رات به مازوت نیاز د ارند . پس ما هرچقد ر مازوت 
د اشته باشیم، می توانیم صاد ر کنیم. بعد  می گویند  حاال که نمی توانید  مازوت صاد ر کنید ، ما شرکتی معرفی 
می کنیم که مازوت ببرد  و اتوبوس بد هد . اگر آن کشور که شما می گویید  خرید ار بود ، پول های بلوکه شد ه 

ایران را آزاد  کند . چرا د ر کار هم د خالت می کنیم؟«

نفت نشریه کارکنان صنعت نفت ایران مشعل شماره 1001 

 مسعود  کرباسیان، مد یرعامل شرکت ملی نفت ایران: طرح نگهد اشت و افزایش توان تولید  نفت با ابتکار مهند س زنگنه د ر د ستور کار قرار 
گرفت؛ شورای اقتصاد  د ر سال 97 آن را تصویب کرد  و همان سال قرارد اد های مرحله نخست )10 قرارد اد ( امضا شد ، قرارد اد های مرحله 
د وم )13 قرارد اد ( مرد اد  سال 97 امضا شد  و د ر مرحله سوم این قرارد اد ها )8 قرارد اد ( به ارزش 1.2 میلیارد  د الر و با هد ف افزایش 9۵ 
هزار بشکه ای ظرفیت تولید  روزانه نفت امضا می شود . با توجه به تأمین منابع مالی طرح نگهد اشت و افزایش تولید  نفت از محل انتشار 
اوراق مشارکت، 3 هزار میلیارد  تومان اوراق د ر سال 97 منتشر شد  و 2 هزار میلیارد  تومان اوراق نیز تا پایان د ی امسال منتشر می شود . 
33 بسته کاری طرح نگهد اشت و افزایش تولید  نفت مشتمل بر 29 پروژه خشکی و چهار پروژه فراساحل است که امید واریم با اجرای 
کامل 33 بسته، توان تولید  روزانه نفت کشور حد ود  280 هزار بشکه افزایش یابد . خوشبختانه به برکت قرارد اد های جد ید  نفتی، 17 شرکت 
اکتشاف و تولید  ایرانی، 16 شرکت عملیات حفاری و 22 شرکت رتبه یک EPC، شناسایی شد ه اند  که همه سرمایه های کشور هستند  و 
قطعا د ر آیند ه می توانند  پروژه های بزرگتری را عهد ه د ار شوند . مجموع ارزش قرارد اد های واگذارشد ه د ر این 31 پروژه  3.7 میلیارد  د الر 

است. با توجه به میانگین 30 د رصد ی پیشرفت 10 قرارد اد  مرحله نخست طرح نگهد اشت و افزایش تولید  نفت، پیشرفت پروژه ها از طریق 
سامانه مد یریت پروژه این شرکت به طور د قیق رصد  می شود  و بتد ریج استفاد ه از ظرفیت های این سامانه برای د یگر طرح ها و پروژه های 
شرکت ملی نفت هم محقق می شود . مزیت د یگر این طرح، سهم حد اکثری ساخت د اخل است که به واسطه اجرای طرح بومی سازی 10 گروه 
کاالهای کاربرد ی نفت که از سال 93 د ر وزارت نفت آغاز شد ، امکان استفاد ه از ظرفیت های سازند گان ایرانی د ر سه بخش تجهیزات 
سرچاهی، رشته های تکمیلی د رون چاهی و لوله های بد ون د رز فراهم شد  تا جایی که سفارش های کاالی نفت د ر برخی زمینه ها گاه به میزانی 
فراتر از ظرفیت های فعلی سازند گان د اخلی رسید ه است. سهم ساخت د اخل د ر طرح نگهد اشت و افزایش تولید  نفت 72 د رصد  است و 
پیش بینی می شود  این سهم د ر پایان اجرای قرارد اد ها به بیش از 80 د رصد  برسد . همچنین د ر حال حاضر 18 د کل حفاری د ر طرح نگهد اشت 
و افزایش تولید  نفت فعال است که با فعال شد ن تمام 33 بسته قرارد اد ی، این تعد اد  به ۵۵ د کل افزایش خواهد  یافت. اختصاص 4 د رصد  از 

ارزش قرارد اد  به ایفای مسؤولیت های اجتماعی از د یگر محاسن این طرح ملی است. 

 تقد یر  از  اعتماد    وزارت     نفت    به   توان    د اخلی
 جعفر صفری، مد یرعامل شرکت ماشین سازی اراک: این شرکت با بیش از نیم قرن سابقه فعالیت د ر حوزه های مختلف صنایع 
نفت و گاز، امروز د ر مسیر توسعه طرح های مید ان محور قرار گرفته و همه تالش خود  را برای به سرانجام رساند ن هر چه بهتر آن 
به کار می بند د . این موفقیت نتیجه همکاری مسؤوالن و د ست د رکاران شرکت های تابع نفتی است و شرکت ماشین سازی د ر نظر 
د ارد  برای اجرای طرح های محول شد ه، از ظرفیت نخبگان، بویژه نخبگان استان خوزستان نهایت استفاد ه و بهره را ببرد ، بنابراین 
امید واریم برای موفقیت روزافزون این هد ف، همکاری و تعامل د وجانبه ای میان ما و مسؤوالن استانی شکل گیرد . اید ه و ابتکار وزارت 

نفت برای اتکا به توانمند ی د اخلی د ر این برهه از زمان را باید  به فال نیک گرفت؛ چراکه عد م وابستگی به شرکت های خارجی، 
زمینه سازی الزم برای اشتغال د اخلی و امید  به آیند ه را فراهم ساخته است. حمایت وزارت نفت از توان د اخلی، قابل تقد یر است؛ چرا 
که این امر د ر بلند  مد ت، عد م وابستگی به شرکت های خارجی را به همراه د ارد  و زمینه ساز اشتغال د اخلی و امید  به آیند ه است. پیش 
از این پروژه، د ر مید ان بی بی حکیمه 1 و 2 و مید ان نرگسی، حفر 6 حلقه چاه، تعمیرات ترمیمی برخی چاه ها، توسعه ظرفیت واحد های 
بهره برد اری و شیرین سازی و به روزرسانی آنها به عهد ه شرکت ماشین سازی اراک بود  که این طرح با هزینه کرد  104 میلیون د الر د ر 
بازه زمانی تعیین شد ه با موفقیت تکمیل شد . توسعه فاز 14 پارس جنوبی از د یگر طرح های اجراشد ه از سوی شرکت ماشین سازی 
اراک است. حال که این فرصت برای ماشین سازی اراک فراهم شد ه تا از یک سازند ه به یک ای پی سی کار د ر توسعه میاد ین تبد یل 
شود  و کار جد ید ی را آغاز کند ، بر خود  واجب می د انیم، تمام تالش خود  را به کار ببریم تا بتوانیم این طرح را با موفقیت و د ر زمان 

مناسب به سرانجام برسانیم و کاری ارائه کنیم که قابل افتخار برای حال و آیند ه کشور باشد .

 مجلس د ر کنار د ولت

حسین حسین زاد ه، رئیس کمیته نفت و پتروشیمی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی: سال 96 به د لیل 
تحریم ها، صاد رات نفت ایران د چار چالش شد ، بنابراین یکی از این راه های کاهش وابستگی به نفت، صیانت 
از مخازن نفت و گاز است. با توجه به اهمیت صیانت از مخازن نفت و گاز هرچقد ر بیشتر بتوانیم مید ان های 
مشترک با کشورهای همسایه را توسعه د هیم، افزون بر افزایش تولید ، د یپلماسی انرژی را هم تقویت می کنیم 

و قد رت چانه زنی مان د ر مجامع بین المللی باال می رود . همچنین استفاد ه از ظرفیت جوانان و نخبگان د ر صیانت از مخازن نفت و گاز 
حائز اهمیت است، ضمن آنکه معتقد یم طرح های جلوگیری از خام فروشی د ر نفت، گاز و پتروشیمی که مد نظر مقام معظم رهبری 
است، نیز باید  به سمت تکمیل زنجیره ارزش افزود ه د ر بخش پایین د ست حرکت کند . ایران باتوجه به د ارا بود ن ذخایر عظیم انرژی، 
یکی از کشورهای ثروتمند  د نیا د ر این زمینه محسوب می شود  و این موضوع کار ما را بسیار سخت می کند . وابستگی ما به نفت د ر 
بیش از 100 سال اخیر سبب شد ه است که بود جه ساالنه ما نیز به نفت وابسته باشد . کمیسیون انرژی مجلس از نیروهایی متخصص، 
باتجربه  و جوان شکل گرفته، بنابراین شرایط بخش نفت و انرژی کشور را بخوبی د رک می کند  و آماد ه است د ر بخش های مختلف 

د ر حوزه نفت و انرژی با د ولت همکاری کند .

 نهاد ینه         شد ن       اتکا      به    توان    د اخل
احمد  مراد ی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی: خوشحالیم که د ستاورد  نظام جمهوری اسالمی 
بعد  از 40 سال این است که اتکا به نیروی د اخلی و شرکت های د انش بنیان د ر کشور نهاد ینه شد ه است. شاهد  
امضای قرارد اد های بزرگ نفتی هستیم که 100 د رصد  آن از سوی نیروهای د اخلی انجام می شود  که از وزیر نفت 

و همکاران پرتالش او تشکر می کنم.
با تعامل و همکاری می توان کارهای بزرگی د ر کشور انجام د اد . امروز نعمت خد اد اد ی به نام نفت د ر کشور ما وجود  د ارد ، بنابراین 

چگونه استفاد ه کرد ن و چگونه بهره  برد ن از این نعمتف بسیار مهم است.
 امروز شاهد  آن هستیم که د ر هفت استان برخورد ار کشور د ر حوزه نفتی، شرکت ها و مجموعه های بزرگی فعالیت می کنند  که 100 
د رصد  نیروهای آن، د اخلی هستند  و این مهم، بیانگر توانایی باالی ما د ر بخش نیروی انسانی است که امروز د ر قالب قرارد اد های 

بزرگ نفتی نشان د اد ه شد ه است.

ح نگهد اشت و افزایش توان تولید  نفت از زبان کرباسیان  طر

 وزیر نفت: ارزش این قرارد اد ها یک میلیارد  و ۲۰۰ میلیون د الر است که اگر ۱۰۰ 
هزار بشکه د ر روز به تولید  نفت اضافه کند ، این عد د  د ر یک  سال به ۳۶ میلیون 

بشکه می رسد  که با محاسبه قیمت ۴۰ د الری برای نفت، د رآمد ی معاد ل یک 
میلیارد  و ۵۰۰ میلیون د الر د ر سال ایجاد  خواهد  کرد 



از آنجا که کشور به شد ت به محصول 
 GTPP پروپیلن نیاز د ارد ، برای رفع این کمبود ، طرح
اسالم آباد  توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان طرحی 
با فناوری خاص با د انش فنی بومی شرکت پژوهش و فناوری 
پتروشیمی د ر حال توسعه است که با تولید  پلی پروپیلن نیاز 
 GTPP غرب و شمال غرب کشور را تأمین می کند . یک طرح
هم د ر بند ر انزلی د ر نظر گرفته شد ه است. افزون بر این، 
شرکت پتروشیمی امیرآباد  برای اجرا د ر بند ر امیرآباد  
د ر شرق مازند ران ثبت و سرمایه گذار تعیین شد ه است 
که مجوز آن برای طرح GTPP به زود ی فعال می شود . 
همچنین برای استفاد ه از محصول پتروشیمی ها به 
عنوان خوراک، سه طرح MTP د ر منطقه عسلویه 
تعریف شد ه است که از مسیر متانول موجود  به 
راهبرد ی  و  ارزش  با  محصول  تولید   سمت 
مانند   مشوق هایی  شود .  حرکت  پروپیلن 
تخفیف د ر خوراک، پرد اخت هزینه د انش 
از تولید  محصول، مشوق های  فنی پس 
ی  ا بر مین  ز تخصیص  و  تی  لیا ما
سرمایه گذاران د ر نظر گرفته شد ه است 
که جذابیت اجرای پروژه را افزایش 
د هد . هلد ینگ خلیج فارس نیز یک 
طرح PDH د ر عسلویه اجرا خواهد  
کرد  که د ر مجموع، این طرح ها 
تنی  هزار   ۹۵۰ تولید   ظرفیت 
پروپیلن د ر کشور را به حد ود  
یش  ا فز ا تن  ن  میلیو  ۴ . ۵
می د هد . تحقق این برنامه، به 
گسترش زنجیره ارزش از 
و  کمک  پروپیلن  مسیر 
نیازهای د اخلی کشور را 

تأمین می کند .

تالش ها برای بومی کرد ن پروپیلن 
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به عنوان بازوی پژوهش صنعت 
پتروشیمی چند ی قبل گواهینامه ثبت اختراع فناوری تولید  پروپیلن از 
متانول د ر ایران را از اتحاد یه اروپا د ریافت کرد . علی پژوهان،  مد یرعامل 
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با اشاره به مشقاتی که د ر د وران 
تحریم و بد  قولی شرکتهای خارجی برای د ستیابی به این فناوری د اشته 
اند ، گفت: با پشت سرگذاشتن سختی های بسیار، سرانجام با اعمال 
تغییرات و بهینه سازی های گسترد ه د ر د موپلنت، د انش فنی MTP به طور 
کامل از سوی این شرکت کسب و واحد  عملیاتی شد  و به تولید  رسید  و 
هم اکنون امکان ارائه اسناد  مهند سی به طور کامل وجود  د ارد . مد یرعامل 
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با اشاره به اینکه متانول د ر ایران 
مانند  چین د ر سبد  سوختی کشور قرار ند ارد  و کمتر از ۵ د رصد  آن د ر 
کشور مصرف می شود  و محصول صاد راتی است، افزود : این بهترین 
فرصت است که د ر شاخه پروپیلن و پلی پروپیلن کار کنیم، زیرا 
پایین د ست پروپیلن به شد ت گسترد ه است و کمبود  این محصول همواره 
سبب توسعه نیافتن پایین د ست پروپیلن شد ه است.پژوهان اظهار 
امید واری کرد  که با اجرای طرح هایGTPP  ،MTP و طرح های پیشران و 
به د نبال آن تولید  پروپیلن د ر جنوب و شمال کشور و انتقال به مرکز کشور 
با د انش فنی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، شاهد  تحرک شگرفی 
د ر پایین د ست زنجیره پروپیلن خواهیم بود .پژوهان با بیان اینکه ارزش 
افزود ه زنجیره پایین د ست پروپیلن بسیار باال و بازار مصرف آن نیز بسیار 
خوب است، بنابراین مشکلی د ر مصرف آن وجود  ند ارد ، گفت: واحد های 
پایین د ست پروپیلن و از جمله واحد  پلی پروپیلن بازگشت سرمایه باالی 
۲۰ د رصد  د ارد  و این یک موتور محرکه برای صنعت شیمیایی کشور است.

رقابت هلد ینگ ها برای بازار جد ید  پروپیلن 
پس از تعیین نقشه راه برای تولید  بیشتر د اخلی پروپیلن و جلوگیری 
از وارد ات و تامین مواد  اولیه برای محصوالت د یگر د ر مناطق مرکزی 
کشور، فرصتها و تشویق های زیاد ی برای بخش خصوص و هلد ینگ های 

مختلف فراهم شد ه است. 
چند ی قبل و د ر جریان افتتاح واحد های الفین و گوگرد زد ایی 
پتروشیمی ایالم بیژن زنگنه، وزیر نفت ضمن ارائه توضیحاتی د رباره این 
واحد  و اهمیت آن اعالم کرد  که یک واحد  پلی پروپلین د ر ایالم با ظرفیت 
۱۵۰ هزار تن و سرمایه گذاری ۵۰ میلیون د الر د ر پایین د ست این 

پتروشیمی با پیشرفت ۵۲ د رصد  د ر حال اجراست.
جعفر ربیعی، مد یرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس هم 
د ر این مراسم به طرح ها و برنامه های هلد ینگ خلیج فارس و شرکت های 
زیرمجموعه برای توسعه صنایع پایین د ستی اشاره و اظهار کرد : طرح 
تولید  پلی پروپیلن از پروپیلن تولید ی پتروشیمی ایالم د ر پایین د ست 
این مجتمع د ر حال اجراست که ۵۲ د رصد  پیشرفت د ارد  و محصول بسیار 
باارزشی تولید  خواهد  کرد .ربیعی اظهار کرد : ساخت یک پارک 
پلی پروپیلن د ر کنار این واحد  پیش بینی شد ه است که خوراک آن را 
هلد ینگ خلیج فارس تضمین می کند  و با سرمایه گذاری یک هزار و 
۶۵۰ میلیارد  تومان بخش خصوصی انجام می شود  که ثروت آفرینی و 
اشتغال زایی باالیی را به وجود  خواهد  آورد .وی چند ی قبل هم د ر 

نشستی د ر استان ایالم تاکید  کرد  که تأمین خوراک طرح های 
پایین د ستی پلی پروپیلن د ر ایالم تضمین شد ه است و گفت: یکی از 
مهم ترین سیاست های شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس د ر استان 
محروم ایالم، توسعه زنجیره های ارزش با هد ف اشتغال بیشتر 
فارغ التحصیالن د انشگاه ها و مرد م بومی استان د ر صنعت پتروشیمی 
است.مد یرعامل هلد ینگ خلیج فارس، خواستار مشارکت بیشتر 
سرمایه گذاران بخش خصوصی د ر طرح های تکمیل زنجیره پتروشیمی 
ایالم شد  و اد امه د اد : مسئولیت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تنها 
ساخت و توسعه صنایع باالد ستی و میان د ستی با هد ف تامین خوراک 
صنایع تکمیلی و پایین د ستی است و با تولید  محصوالت میانی، فعاالن و 
سرمایه گذاران بخش خصوصی باید  از این فرصت برای ساخت 
کارخانه های جد ید  با هد ف تکمیل زنجیره ها و تولید  محصوالت نهایی و 
کاالهای اساسی مرد م استفاد ه کنند .ربیعی، زمان بند ی بهره برد اری از 
کارخانه پلی پروپیلن پتروشیمی ایالم را نیمه نخست سال ۱۴۰۱ عنوان 
کرد  و گفت: با ساخت و بهره برد اری از این واحد ، زمینه ارزش سازی د ر 
ایالم فراهم می شود  و باید  اد اره صمت استان از امروز برای فراخوان و 

جذب سرمایه گذاران خصوصی پایین د ستی پلی پروپیلن اقد ام کند .

ظرفیت های سرمایه گذاری د ر ایالم
اما از آنجا که این پروژه به عنوان پروژه ای ملی و راهگشا برای استان 
ایالم قلمد اد  می شود ، چند ی قبل استاند ار ایالم نیز د ر جلسه ای مشترک 
با د و مد یرعامل هلد ینگ خلیج فارس و ایرانیان زمینه های همکاری برای 
این پروژه را بررسی کرد ند  و د و هلد ینگ بزرگ کشور د ر صنعت 
پتروشیمی هم آماد گی خود  را برای راه اند ازی پارک پلی پروپیلن ایالم 
اعالم کرد ند . قاسم سلیمانی د شتکی د ر این نشست گزارشی از وضعیت 
استان د ر خصوص فرصت های سرمایه گذاری از جمله ظرفیت هایی نفت 
و گاز و پتروشیمی و صنایع پائین د ستی ارائه د اد . وی خواستار سرمایه 
گذاری شرکت ها و هلد ینگ های بخش خصوصی د ر پارک پلی پروپیلن 
استان شد  و گفت: امروز استان ایالم به عنوان قطب صنعت پتروشیمی 
د ر غرب کشور به شمار می رود  و د ر این زمینه ظرفیت های بسیار مهمی 
برای سرمایه گذاری بخش خصوصی د ر صنایع پایین د ستی وجود  د ارد . 
اما جد ای از این برنامه های اجرایی، اقد امات قابل توجهی نیز د ر حوزه 
پژوهش و د انش فنی صنعت پتروشیمی انجام شد ه که امید وار کنند ه 
هستند . شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی د ر چند  سال اخیر تالش 
کرد ه تا با پروژه های MTP و GTPP به بازار د اخلی پروپیلن کمک کند . مهر 
ماه امسال برای اولین بار قرارد اد  واگذاری لیسانس، اسناد  مهند سی 
فرآیند ی و مهند سی پایه طرح تولید  پروپیلن از متانول با ظرفیت ساالنه 
۱۲۰ هزار تن میان شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، شرکت  فاتح 

کیمیا امضا شد ه و طبق زمانبند ی پیش می رود . 
وی با بیان اینکه پروژه GTPP اسالم آباد  غرب شامل سه واحد ؛ تولید  
متانول با ظرفیت حد ود  ساالنه ۶۶۰ هزار تن، یک واحد  تبد یل متانول به 
پروپیلن و یک واحد  تولید  پلی پروپیلن از پروپیلن است، اد امه د اد : این 
پروژه نیز براساس الیسنس و اسناد  مهند سی فرآیند ی و پایه این شرکت 

احد اث می شود .

پتروشیمی

مشعل  صنعت پتروشیمی سالهاست که به عنوان صنعت پیشران د ر د ل صنعت بزرگ نفت پیش می رود  و د ر این راه پر فرازونشیب توانسته به خوبی برنامه های تولید  و توسعه خود  را با وجود  شرایط 
سخت تحریم ها و جنگ اقتصاد ی و فشارهای اقتصاد ی د ر د اخل کشور پیش ببرد . صنعت پتروشیمی د ر آستانه سال ۱۴۰۰ و نیمه های جهش د وم خود  د ر راستای برنامه های بلند  مد ت توسعه ای 
خود ، طرح های راهبرد ی را تعریف کرد ه تا ضمن جلوگیری از خام فروشی، به تنوع سبد  تولید ات و کاهش وارد ات برخی از محصوالت کمک کند . با این اهد اف، ۳۱ طرح راهبرد ی د ر سه بخش 

طرح های خوراک ترکیبی، طرح های تولید  پروپیلن و طرح های پیشران تعریف شد ه است که برخی از آنها به خصوص د ر بخش پروپیلن د ر حال اجرایی شد ن هستند . 
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 توسعه منطقه 7 عملیات انتقال گاز با احد اث كريد ور انتقال گاز د ر غرب كشور 

منطقه ای راهبرد ی که با پوشش مناطق سرد سیر کشور از جمله استان های مرکزی، لرستان، کرد ستان، کرمانشاه، ایالم، همد ان و بخشی 
از استان های آذربایجان غربی و قزوین سهم قابل توجهی د ر انتقال پاید ار گاز، بویژه د ر مناطق سرد سیر کشور و گرمابخشی به منازل هموطنان 
عزیزمان به عهد ه د ارد . افزون بر موارد  یاد شد ه، این منطقه یکی از مجاری صاد رات گاز به عراق است که این وظیفه سنگین را با بهره گیری 
از نیروی انسانی و ظرفیت تاسیسات اند ازه گیری نفت شهر به بهترین شکل ممکن اجرایی کرد ه است.د ر سه سال گذشته، راه اند ازی مراکز 
بهره برد اری خطوط لوله خرم آباد - سنند ج _کوهد شت و ایالم و تجهیز این مراکز به ماشین آالت مورد  نیاز، راه اند ازی و شروع بهره برد اری 
از خطوط سراسری ششم و نهم سراسری به عنوان کرید ور انتقال گاز د ر غرب کشور و همچنین راه اند ازی تاسیسات تقویت فشار گاز 
کوهد شت د ر هفته د ولت امسال با حضور وید ئو کنفرانسی ریاست جمهوری؛ از جمله اقد ام های مهم توسعه ای منطقه 7 عملیات انتقال گاز 

به شمار می آید . د ر اد امه گفت و گو با امین عباد ی، مد یر منطقه 7 عملیات انتقال گاز را می خوانیم.

  د ر ۶ ماه امسال چند  میلیارد  مترمکعب گاز از سوی منطقه 
منتقل و د ر این بازه زمانی، چند  کیلومتر از خطوط لوله منطقه 

پیگرانی و نشت یابی شد ه است؟
د ر سال گذشته حد ود  ۳۳ میلیارد  مترمکعب و طی ۶ ماه امسال 
حد ود  ۱7/۵ میلیارد  مترمکعب گاز از این منطقه منتقل شد ه که 
افزایش حد ود ا ۱۱ د رصد ی را نسبت به مد ت مشابه سال گذشته 
نشان می د هد ، همچنین حد ود  ۴ هزار کیلومتر پیگرانی و ۲ هزار 

و ۵۰۰ کیلومتر نیز نشت یابی انجام شد ه است.

   چه برنامه هایی د ر خصوص توسعه همکاری با شرکت های 
د اخلی، برای تامین اقالم و تجهیزات مورد  نیاز د اشته اید ؟

به طور کلی، تهیه اجناس تولید  د اخل د ر د ستور کار منطقه است 
و د ر صورتی که کاالهای مورد  نیاز بخش های مختلف عملیاتی، 
د ارای مشابه ایرانی نباشد ، سعی می شود  از طریق شرکت های 
د انش بنیان بومی سازی )ساخت د اخل ( شود . شرکت های 
د انش بنیان با بازد ید  از تاسیسات و تجهیزات منطقه و تحویل 

نمونه ای از کاالی مورد  نظر و با استفاد ه از مهند سی معکوس، 
امکان تولید  د اخلی را بررسی می کند . د ر این باره، جلسات متعد د  
و بازد ید  های مکرری برای توسعه همکاری با شرکت های تولید  

کنند ه د اخل انجام می شود  و نتایج مطلوبی حاصل شد ه است.

   به طور خاص د ر سال های ۹8 و ۹۹ چه اقد ام هایی برای 
تحقق شعار سال)رونق تولید ( و جهش تولید  و حمایت از 

شرکت های ایرانی د اشته اید ؟
د ر سال گذشته، 7۶ د رصد  از کاالهای مورد  نیاز، از تولید ات د اخلی 
تامین شد ه است. با توجه به تخصصی بود ن اقالم مورد  نیاز د ر 
صنعت گاز کشور که اکثریت آنها منشا خارجی و اروپایی د ارند ، 
این رقم د رصد  باالیی است. این منطقه امسال نیز بخش قابل 
توجهی از اقالم مورد  نیاز منطقه را از شرکت های د اخلی تامین 
کرد ه و بهره وری خد مات را به عنوان یکی از مصاد یق جهش تولید  

د ر د ستور کار خود  قرار د اد ه است.
   حفظ حریم خطوط انتقال گاز از جمله چالش های مناطق 

عملیاتی به شمار می آید . چه فعالیت هایی برای حفظ حریم 
خطوط لوله د اشته اید  و از چه نرم افزارهایی د ر این حوزه بهره 

می برید ؟ 
برقراری گشت های متناوب د ر هر یک از حوزه های بهره برد اری 
خطوط لوله منطقه به منظور کنترل هر چه بهتر حریم، تهیه 
فهرستی از فرماند اری ها، بخشد اری ها و د هیاری های مجاور خطوط 
لوله برای برقراری ارتباط د ر زمینه تشریح مسائل حریم و 
پاسخگویی به سؤال ها، برقراری ارتباط بهینه با برخی پاسگاه های 
انتظامی مستقر د ر حوزه های بهره برد اری خطوط لوله برای استفاد ه 
از خد مات آنان د ر زمان های مورد  نیاز همچون تسطیح مسیر و 
رفع تجاوزات به حریم خطوط لوله، استفاد ه از نرم افزار GIS، به 
روزرسانی  اطالعات نرم افزار با توجه به گشت های متناوب انجام 
شد ه و به روزرسانی و د رج تابلوهای اطالع رسانی د ر خصوص حریم 
خطوط لوله با همکاری واحد  روابط عمومی منطقه و از همه مهم تر 
اقد ام بنیاد ین آموزش آشنایی با حریم خطوط لوله د ر مد ارس 

انتخابی از جمله موارد  انجام شد ه د ر این زمینه است.
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به کاشانه هموطنان گرما و نور 
می بخشیم

سعید  د ه حقی، متولد ۵۶ و د ارای مد رک فوق 
لیسانس مهند سی مکانیک هستم. از سال 8۰ 
وارد  صنعت نفت و د ر سال 8۳ جذب شرکت ملی گاز 
شد م. هم اینک رئیس بهره  برد اری تاسیسات تقویت فشار 
گاز اراک بود ه و د ر این سمت انجام وظیفه می کنم. خانواد ه  بزرگ 
شرکت انتقال گاز به سختی های کار عملیاتی آگاه هستند .  کار د ر 
تاسیسات تقویت فشار به سبب حیاتی بود ن مرکز، با سختی و 
د شواری ویژه ای همراه است؛ چگونگی کارکرد ن تاسیسات تقویت 
فشار د ر تحقق ماموریت چهارگانه شرکت انتقال گاز، بسیار اثرگذار 
بود ه و این امر، حساسیت و اهمیت تاسیسات را نمایان می سازد . با 
این شرح، از عوامل مشترک سختی کار د ر همه  تاسیسات تقویت 
فشار، »عملیاتی بود ن و الزام به آماد ه به کاری«، »وجود  تاسیسات 
گازد ار و مخازن تحت فشار«، »کار با تجهیزات د وار« و »برق ولتاژباال« 
را می توان برشمرد . ساختار شرکت انتقال گاز به گونه ای است که 
»پراکند گی مراکز« و» بعد  مسافت بین ستاد  منطقه )پشتیبانی( با 
واحد های صف« نیز کار را د شوارتر کرد ه و به طور خاص برای 
تاسیسات اراک، د وری از شهر و مراکز امد اد ی هم به سختی های این 

کار می افزاید .  

خد مت رسانی 
رضايت بخش 

است
امید  باشنگ، د اراي مد رک 
مکانیک  لیسانس  فوق  تحصیلي 
گرایش طراحي کاربرد ي هستم. د ر سال 8۴ به عنوان 
نوبت کار ارشد  بهره برد اري تاسیسات تقویت فشار گاز 
کنگان به استخد ام شرکت انتقال گاز ایران د رآمد م و 
د ر حال حاضر به عنوان رئیس تعمیرات تاسیسات 
تقویت فشار گاز فامنین د ر منطقه 7 عملیات انتقال گاز 
مشغول به کار هستم.  چون با عالقه وارد  شرکت انتقال 
گاز شد م، از شغلم راضي هستم و همین که به عنوان 
عضو کوچکي از شرکت گاز مي توانم کمک کنم تا 
انتقال مستمر و ایمن گاز گرمابخش منازل هموطنانم 
د ر سراسر کشور باشد . برایم خیلي رضایت بخش و 
زیباست. صنعت گاز، صنعتی پرخطر است و مي توان 
پتانسیل بروز خطر د ر عملیات بهره برد اري و تعمیرات 
د ر تاسیسات گاز را از سختي هاي کار د ر شرکت گاز 

عنوان کرد . 

تاسیسات همانند  يک د انشگاه است
حسین عبد ی، متولد  ۶۲ و د ارای مد رک کارشناسی ارشد  مهند سی برق 
هستم. از شهریور 88 وارد  شرکت انتقال گاز شد م و د ر حال حاضر با 
سمت رئیس تعمیرات د ر تأسیسات تقویت فشار گاز بیجار مشغول به 
خد مت هستم. از زیبایی های کار ما این است که تأسیسات مانند  یک 
د انشگاه است، یعنی هر روز یک چیز جد ید  برای یاد گیری وجود  د ارد . بیشترین 

سختی کارکرد ن د ر تأسیسات با توجه به حساس بود ن، استرس زا بود ن آن است.

کار عملیاتی پويايی د ارد 
حمید  رضا میرزایی، کارشناس ارشد  برق کنترل، استخد ام سال 8۶ و 

رئیس تعمیرات تاسیسات صاد رات گاز نفت شهر هستم. 
زیبایی کار ما، پویایی واحد  تعمیرات، یکنواخت نبود ن کار، نیاز به کار و 
مطالعه همیشگی است، به نحوی که مانند  یک د انشجو برای به روز و 
پاسخگو بود ن، باید  د ائم د ر همه عرصه های کاری پویا باشیم. سختی کار شرایط 
اقماری، تکمیل نبود ن چارت نیروی انسانی، حساسیت ویژه کار د ر تاسیسات صاد راتی 

و تعمیرات و نگهد اری تجهیزات با توجه به شرایط ویژه کنونی است.

   د ر حوزه روزآمد  کرد ن تجهیزات و نرم افزارهای 
کاربرد ی منطقه چه فعالیت هایی انجام شد ه است؟

د ر حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات سعی شد ه از 
 ICTتکنولوژی های روز د نیا د ر ایجاد  زیر ساخت مناسب
استفاد ه شود  و مرکز د اد ه و زیرساخت شبکه منطقه از به 
روزترین مراکز د اد ه و شبکه د ر سطح شرکت ملی گاز 
است. از جمله اقد ام های انجام شد ه د ر این حوزه، می توان 
به استقرار کامل سیستم مکانیزه مد یریت و نگهد اری 
تعمیرات IPCMMS د ر بخش های مختلف تاسیسات 
تقویت فشار گاز و مراکز بهره برد اری خطوط لوله، استقرار 
و راه اند ازی سرورهای GIS د ر مراکز بهره برد اری خطوط 
لوله و ستاد  منطقه به صورت ۱۰۰ د رصد ی، طراحی و 
راه اند ازی شبکه های مبتنی بر نرم افزار sdn و طراحی 
نرم افزارهایtsr ،help desk و مد یریت اموال د ر سامانه 
bpms و تهیه زیرساخت های الزم به منظور ارتباط وید ئو 
کنفرانسی ۱۲ مرکز و تاسیسات منطقه با ستاد  منطقه 
 apn اشاره کرد . شایان ذکر است، با استفاد ه از سرویس
برای اولین بار د ر سطح شرکت انتقال گاز، عالوه بر افزایش 
میزان پاید اری ارتباطات و کاهش هزینه های مخابراتی 

بالغ بر 7۵۰۰ میلیون ریال صرفه جویی شد ه است. 

   آیا به طور اختصاصی با شرکت های د انش 
بنیان و پارک های علم و فناوری همکاری د ارید ؟
بله. ارتباطات مفید ی با مراکز علمی و پژوهشی 
برقرار کرد ه ایم، بویژه د ر زمینه امور پژوهشی 
با پارک علم و فناوری همد ان د ر ارتباط 
هستیم، با مراکز علمی مانند  د انشگاه بوعلی 

سینا، د انشگاه صنعتی همد ان، د انشگاه 
علوم پزشکی همد ان و د انشگاه 

آزاد  اسالمی واحد  همد ان 
ارتباطات علمی مناسبی 
طی  همچنین   . یم ر د ا
صورت  برنامه ریزی های 
گرفته، د ر آیند ه با د انشگاه 
علم وصنعت وشرکت های 
د انش بنیانی که شرکت انتقال 
گاز با آنها همکاری د اشته و از 

نتایج فعالیت آنها رضایت کامل د ارد ، تعامالت موثری انجام 
خواهد  شد .

   فصل جد ید ی از خود کفایی د ر شرکت انتقال گاز 
ایران رقم خورد ه است. د ر منطقه 7 عملیات انتقال گاز 
شاهد  بومی سازی و خود کفایی د ر چه بخش هایی هستیم؟
منطقه 7 عملیات انتقال گاز با همکاری کمیته خود کفایی 
شرکت انتقال گاز ایران بیش از ۱۵۰ قلم )شامل بیش از 7۰۰ 
قطعه( از قطعات ید کی مورد  نیاز توربین های گازی را د ر 
د اخل کشور بومی سازی کرد ه است. بیشتر این اقالم 
مربوط به قطعات ید کی توربین MAN است که تا قبل از 
این د ر کشورهای اروپایی و با صرف هزینه های باالی ارزی 
تامین می شد . همچنین این منطقه د ر نظر د ارد  برای 
قطعات مورد  نیاز توربین زاریا، ایستگاه های اند ازه گیری 
گاز و کمپرسورهای گاز موجود  د ر سطح منطقه نیز از 
تولید کنند گان د اخلی استفاد ه کند . فیلترها و ابزارآالت 
کارگاهی نیز از جمله کاالهای پرمصرفی هستند  که با 
کمک سازند گان د اخلی بومی سازی شد ه اند . همچنین 
کارت های الکترونیکی، وسایل و تجهیزات ابزار د قیق مورد  
نیاز نیز از سوی شرکت های د انش بنیان با همکاری 
کارشناسان و تکنیسین های منطقه تعمیر یا بازسازی 
شد ه است. الزم است اشاره کنم، د ر این زمینه 
اختراعات، ابتکارات و د ستاورد های فنی و 
خود کفایی همکاران متخصص، متعهد  و خالق 
منطقه د ر نمایشگاه د ستاورد های ۴۰ ساله بسیج 
استان همد ان د ر معرض د ید  متخصصان و 
عالقمند ان قرار گرفته که نشان د هند ه عزم جد ی 
متخصصان منطقه برای مقابله با تحریم ها و بروز 

توانمند ی های فنی آنان است.

   د رباره برنامه های تعمیرات 
اساسی سال ۹۹ توضیح د هید . چه 
حجم از فعالیت و د ستور کار رقم 

خواهد  خورد ؟ 
تعمیرات اساسی منطقه د ر 
۹۹ د ر د و بخش  سال 
تاسیسات تقویت فشار 

و خطوط لوله شامل اورهال د و د ستگاه کمپرسور گاز، یک 
د ستگاه توربین گاز، تعویض پوشش و تعویض لوله خطوط 
و تعمیرات گسترد ه خطوط لوله است. به طور کلی برنامه 
تعمیرات اساسی منطقه تا پایان مهرماه به میزان7۰ د رصد  
پیشرفت واقعی د اشته که مطابق برنامه زمان بند ی د رحال 

انجام است.

   عالوه بر نرم افزارIPCMMS، از نرم افزارهای 
کاربرد ی د یگر د ر حوزه تعمیرات اساسی بهره می برید ؟

بله، عالوه بر این نرم افزار، از نرم افزارکاربرد ی MFP نیز 
استفاد ه می شود .

   د ر پایان اگر نکته ای باقي ماند ه، بیان فرمایید .
ما د ر ابتد ای سال جاری »افزایش بهره وری د ر خد مات« را 
به عنوان یکی از مصاد یق جهش تولید  د ر د ستور کار قرار 
د اد یم که می توانم به افزایش ۵۰ د رصد ی صاد رات، تعمیر 
و بازسازی ۲۴ د ستگاه از شیرآالت سایز باال، کاهش قابل 
توجه و مصرف بهینه انرژی الکتریکی د ر سطح منطقه، رفع 
7۵ د رصد  از نشتی های منطقه، راه اند ازی طرح هد فمند  
پاسخگویی به ذینفعان، راه اند ازی طرح ابتکاری حفاظت 
و حراست از ایستگاه های بد ون نگهبان، صرفه جویی ۱۵ 
میلیارد  ریالی د ر پروژه های رنگ آمیزی صنعتی تاسیسات 
و تجهیزات خطوط لوله شامل النچرها، رسیورها و 
ایستگاه های شیر بین راهی، برگزاری بیش از ۲۵۰۰ نفر_ 
ساعت آموزش برخط، اصالح و بهینه سازی موتورخانه های 
سطح منطقه برای سیاست های کالن شرکت ملی گاز و د ر 
نهایت، توسعه مد ل کمی ارزیابی شاخص پسماند  صفر برای 
نخستین بار د ر سطح شرکت انتقال گاز ایران، اشاره کنم.

د ر پایان شایسته است اشاره کنم که منطقه 7 عملیات 
انتقال گاز، د ارای نیروی انسانی کارآمد ی است که عاشقانه 
د ر خد مت به هم میهنان عزیز د ر تالشند . همکاران بند ه د ر 
واحد های عملیاتی و پشتیبانی با استفاد ه از تخصص و 
تجارب خود ، متعهد انه می کوشند  تا د ر انجام ماموریت 
اصلی خود ، یعنی انتقال گاز پاید ار به استان های غرب کشور 

سرافراز باشند .  

منطقه 7 عملیات انتقال گاز با حد ود  ۵ هزار کیلومتر خط لوله د ر اند ازه های ۲ تا ۵۶ )اینچ( 
بیش از ۱۳ د رصد  از خطوط لوله د رحال بهره برد اری کشور را تحت پوشش د ارد . این منطقه، 
به عنوان یکی از مناطق راهبرد ی د ر شرکت انتقال گاز ایران، د ارای باالترین نرخ رشد  و 

توسعه د ر چند  سال گذشته بود ه است.
این منطقه، به مرکزیت شهر همد ان مسؤولیت د ریافت، تقویت فشار و انتقال گاز به 
استان هاي مرکزي، لرستان، کرد ستان، کرمانشاه، ایالم و همد ان و بخشی از استان های 
آذربایجان غربی، قزوین و زنجان را به  عهد ه د ارد . گسترد گی خطوط د ر مساحتی به میزان 
۱۵۰ هزار کیلومتر مربع همراه با انتقال گاز به بیشترین تعد اد  ایستگاه های CGS کشور بین 
مناطق ۱۰گانه، از ویژگی های مهم منطقه 7 عملیات انتقال گاز به شمار می رود  و خطوط لوله 
ششم و نهم سراسری و به عبارتی کرید ور انتقال گاز غرب کشور د ر این منطقه واقع شد ه 
است. هم اکنون د ر این منطقه برای نگهد اری، تعمیرات، پایش و استمرار انتقال گاز، 
بیشترین تعد اد  مراکز بهره برد اری خطوط لوله بین مناطق ۱۰گانه به تعد اد  هشت مرکز د ر 
شهرهای همد ان، کرمانشاه، اراک، بیجار، خرم آباد ، سنند ج، ایالم و کوهد شت فعال هستند  
که سرویس د هی به ۲8۰ ایستگاه شیر خود کار و ۱۳۲ایستگاه حفاظت از زنگ، بخشی از 

خد مات این مراکز بهره برد اری است. همچنین این منطقه، د اراي یک تأسیسات تقویت 
فشار گاز د رشهر اراک روي خطوط۳۰ و۳۶ اینچ غرب کشور، د و تأسیسات تقویت فشار 
د ر شهرهاي همد ان و بیجار روي خط ۴8 اینچ سوم آذربایجان و یک تاسیسات تقویت 
فشارد ر شهرکوهد شت روی خط ۵۶ اینچ ششم سراسری بود ه و برای برد اشت گاز از خطوط 
ششم و نهم سراسری، د ارای ۴ ایستگاه کنترل فشار است. ۹ تاسیسات تقویت فشار گاز 
نیز به صورت د وگانه روی خطوط ششم و نهم سراسری د ر شهرهاي پلد ختر، کوهد شت، 

صحنه، د هگالن و د یواند ره احد اث خواهد  شد .
 د ر این منطقه عملیاتی، تاسیسات صاد رات گاز به کشورهاي همسایه د ر حال فعالیت است 

و بیش از یک سوم صاد رات گاز کشور از طریق این منطقه انجام مي شود .
منطقه 7 عملیات انتقال گاز، سال ۹8 نشان سه ستاره تعالي سازماني د ر سطح منطقه 
مستقر کرد ه و بیش از ۳ میلیون نفر_ساعت کار بد ون حاد ثه را پشت سر گذاشته و براي 
سومین سال پیاپي، مقام ممتاز سالمت اد اري را بین مناطق ۱۰گانه انتقال گاز کشور کسب 

کرد ه است.
د ر اد امه، گپ وگفت با چند  تن از همکاران منطقه 7 عملیات انتقال گاز را می خوانیم.

خ رشد  و توسعه  منطقه 7 عملیات انتقال گاز د ارای باالترين نر



یک سالی از آغاز شیوع ویروس کرونا د ر سطح جهان می گذرد ؛ اما این 
ویروس و یکه تازی هایش، همچنان د ر صد ر خبرها قرار د ارد  و د ائماً آمار 
فوتی ها، بهبود  یافتگان و روش های مقابله با آن را از رسانه های مختلف 
می شنویم. د ر این میان روایت بهبود یافتن مبتالیان و تجربه آنها برای 
عبور از این گذرگاه سخت، شنید نی است. آنها ناخواسته به بیماری کرونا 
مبتال شد ند  و روزها و د قایق طاقت فرسایی را پشت سر گذاشته اند ، 
لحظاتی که بنا به اظهاراتشان، فکر نمی کرد ند  گریبانشان را بگیرد  و به 
این اند ازه سخت باشد  که صد  البته از خانه ماند ن و سپری کرد ن اوقات 
د ر منزل که برای برخی صرفاً گالیه و شکایت به همراه د ارد ، بسیار 

سخت تر بود ه است.
اکنون تعد اد ی از این بهبود یافتگان که مد تی د رگیر و میزبان ناخواسته 
آن بود ه اند ، تجربیات و حال و احوال خود  را برای همگان به اشتراک 
گذاشته اند  تا آنان که هنوز آسیب های این ویروس را جد ی نمی گیرند ، 
به خود  آیند  و بیشتر د قت کنند  و کسانی که د ر آغاز راه مبارزه هستند  
نیز بتوانند  با بهره گیری از این مطالب، سکان مبارزه با کرونا را د ر د ست 

گرفته و این بیماری را بهتر کنترل کنند .
آنچه بهبود یافتگان این بیماری، د رباره عوامل شیوع و انتشار ویروس 
کرونا به د یگران می گویند ، ترس و د لهره، ناآگاهی مرد م از بیماری و 
رعایت نکرد ن بهد اشت فرد ی است؛ موارد ی که شاید  با اند کی د قت و 
بها د اد ن به مسائل بهد اشتی، بتوان بسیار ساد ه، زنجیره انتقال آن را 
قطع کرد . به د لیل اهمیت این موضوع، پای صحبت کارکنان شرکت 
بهره برد اری نفت و گاز گچساران نشسته ایم و از چگونگی ابتال و تجربه 
خود  د ر سپری کرد ن این شرایط سخت گفته اند  که د ر اد امه می خوانید :
علی وفایی، یکی از بهبود  یافتگان کرونا که خود  را ۵۰ ساله و شاغل د ر 
شرکت بهره برد اری نفت و گاز گچساران معرفی کرد ه، آغاز بیماری خود  
را این گونه روایت می کند : »اواخر شهریور ماه د و تن از بستگانم برای 
شرکت د ر د وره های آموزشی به تهران سفر کرد ند  و د ر ابتد ای مهرماه، 
یک د ورهمی خانواد گی برگزار کرد یم که آنها نیز د ر این د ورهمی حضور 
د اشتند . این د ورهمی باعث ابتالی ۲۰ نفر از اعضای خانواد ه ام به این 
بیماری و حتی مرگ یکی از براد رانم شد ، ۶ نفر از اعضای خانواد ه ام به 
د لیل وخامت حال عمومی د ر بیمارستان بستری شد ند  و بقیه د ر منزل 

قرنطینه بود ند .«
به گفته او، »ابتد ا عالئمی مانند  سرد رد ، گلود رد ، تب و لرز د اشتم؛ اما به 
هیچ عنوان تصور نمی کرد م که به کرونا مبتال شد ه باشم. بعد  از مراجعه 
به واحد  غربالگری )تریاژ( د رمانگاه مرکزی بیمارستان نفت گچساران 
و گرفتن تب و اکسیژن خون، اعالم شد  که مشکوک به بیماری کرونا 
هستم. سپس با انجام سی تی اسکن مشخص شد  که سطح د رگیری 
ریه ام پایین است. ۴ روز ابتد ایی د ر قرنطینه خانگی بود م؛ اما د ر روز 
پنجم عالوه بر عالئم قبلی، تنگی نفس شد ید  پید ا کرد م و مجبور شد م 

د وباره سی تی اسکن انجام  د هم. د ر سی تی اسکن د وم مشخص شد  
که سطح د رگیری ریه ام به 8۵ د رصد  افزایش یافته است.« وفایی 
می گوید : »۱۳ روز د ر بیمارستان نفت بستری بود م، کاد ر د رمان 
رسید گی خوبی  د اشتند  و پس از پنج روز، تب و بد ن د رد  من کاهش 
یافت و سرفه ام خیلی کم شد . با توجه به اینکه د رگیری ریه ام به 8۵ 
د رصد  افزایش یافته و سطح اکسیژن خونم نیز 8۳ د رصد  بود ، پیشنهاد  
شد  که جهت اد امه مد اوا و رسید گی بهتر به بیمارستان معین مرکز 
استان منتقل شوم؛ اما به علت ابتالی همسر و فرزند انم به این بیماری 
و همچنین اعتقاد  کامل به کاد ر د رمان بیمارستان بعثت صنعت نفت 

گچساران نپذیرفتم.«
این بهبود  یافته از کرونا به تالش کارکنان بیمارستان نفت برای رسید گی 
و د رمان این بیماران اشاره می کند  و اد امه می د هد : »آنها با وجود  همه 
نگرانی ها، د لسوزانه کار می کرد ند  و خد مات می د اد ند  و بیماران با رعایت 
موارد  و توصیه های گفته شد ه، کم کم سالمت خود  را به  د ست 
می آورد ند . تا د و هفته بعد  از ترخیص، واحد  آموزش بیمارستان، روزانه 
با من تماس  می گرفت و آموزش های الزم د ر خصوص ورزش، نوع تغذیه 

و د فع زباله را به ما ارائه می د اد .«
او توصیه می کند : »با توجه به اینکه حضور د ر د ورهمی خانواد گی، باعث 
ابتالی من به این ویروس شد ه است، توصیه می کنم که مرد م د ورهمی 
و مهمانی ها را تعطیل کنند  و رعایت شیوه نامه بهد اشتی و استفاد ه از 

ماسک را به هیچ وجه فراموش نکنند .«

کرونا شوخی برد ار نیست
سید  عبد ل افضلی ۵۵ ساله نیز یکی از بهبود یافتگان این بیماری است 
که د رباره نحوه ابتالی خود  به کرونا می گوید : »اوایل آبان، عالئمی مانند  
تهوع، بد ن د رد ، سرفه شد ید ، تب و لرز د اشتم و د ر اسرع وقت به 
اورژانس بیمارستان نفت مراجعه کرد م. با وجود  این عالئم و انجام سی 
تی اسکن مشخص شد  که به بیماری کرونا مبتال شد ه ام. به مد ت ۱8 روز 
د ر بخش کرونا )یک( بیمارستان نفت بستری شد م و روزانه از سوی 

پزشک متخصص بیماری های عفونی ویزیت می شد م.«
این بهبود  یافته از کرونا که جانباز شیمیایی د وران د فاع مقد س است، 
اد امه می د هد : »به د لیل عوارض ناشی از جانبازی، مد ام د ر طول سال 
د چار سرماخورد گی می شوم و همیشه از ابتال به این بیماری واهمه 
د اشتم. روزهای نخست بستری د ر بیمارستان، به علت پایین بود ن 
اکسیژن خون و مشکل تنفسی به د ستگاه تنفس مصنوعی )ونتیالتور( 

نیاز پید ا  کرد م.«
به گفته او، »این بیماری اصالً شوخی برد ار نیست و باید  با آن کامالً جد ی 
برخورد  کرد . من پس از مراجعه به پزشک و بستری چند  روزه د ر 
بیمارستان،  اکنون بهبود  یافته ام؛ اما همچنان نکات بهد اشتی را رعایت 
می کنم تا ناخواسته موجب مبتال شد ن د یگران به این بیماری خطرناک 
نشوم. این ویروس بسرعت به بد ن منتقل و بسختی از آن خارج 
می شود . مرد م این ویروس کرونا را جد ی بگیرند  و با رعایت کامل مسائل 
بهد اشتی، به زند گی خود  اد امه د هند .«افضلی د ر پایان از زحمات 
کارکنان بیمارستان نفت گچساران قد رد انی می کند  که با صبر و 

حوصله، باعث بهبود  او و افراد  مبتال به این ویروس می شوند . 
تجربیات بهبود یافتگان از زبان آنها شاید  تلنگری باشد  برای تمامی 
کسانی که بیماری کرونا را جد ی نمی گیرند  و به این ترتیب، خود  و 
اطرافیان را د رگیر می کنند ؛ البته به اشتراک گذاشتن تشریح احوال 
مبتالیان، این نوید  را نیز به همراه د ارد  که می توان د ر ابتد ا با اند کی 
رعایت موارد  بهد اشتی، د ر د ام این بیماری نیفتاد ؛ اما د ر عین حال اگر 
هم تحت هیچ شرایطی امکان د وری از ویروس نبود ، می توان با امید ، 
اراد ه و توکل به خد اوند  متعال و د ر کنار آن، بهره گیری از کاد ر د رمانی 
مجرب و د لسوز، بار د یگر به بهترین نعمت خد اوند ی که همانا نعمت 

سالمت است، د ست یافت.
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روايتی از بهبود يافتگان كرونا د ر شركت بهره برد اری نفت و گاز گچساران

وفایی:
با توجه به اینکه حضور د ر د ورهمی 

خانواد گی، باعث ابتالی من به این ویروس 

شد ه است، توصیه می کنم که مرد م 

د ورهمی و مهمانی ها را تعطیل کنند  و 

رعایت شیوه نامه بهد اشتی و استفاد ه از 

ماسک را به هیچ وجه فراموش نکنند 
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صنعت نفت از صنایع پیچید ه و 
با ریسک باالست که بروز حواد ث د ر آن 

می تواند  خسارت های جانی و مالی جبران ناپذیری به 
همراه د اشته باشد . د ر طول تاریخ، حواد ث زیاد ی د ر این صنعت 

رخ د اد ه که پیامد های فراوانی د ر بر د اشته است؛ از این رو اهمیت د رس 
آموزی از حواد ث و سوانح د ر این صنعت، برای شناسایی مناطق پر ریسک 

چند  برابر می شود . همانطور که می د انید ، د انش به د ست آمد ه د ر مورد  علل 
حاد ثه، می تواند  اجازه استقرار اقد ام های پیشگیرانه و کاهش د هند ه حواد ث د ر 

محل را صاد ر کند ، ضمن آنکه بازخورد  ناشی از آن، باعث بهبود  رفتار ایمنی د ر 
افراد  مستقر د ر فضای صنعت نفت می شود . با بهره مند ی از نکات »د رس آموزی 
از حواد ث«، می توان از نوع وقایع ناخواسته تشد ید کنند ه و بازد ارند ه آن، عواقب 
احتمالی وقایع ناخواسته و... به اقد ام های کنترلی که می تواند  عواقب ناشی از 
حواد ث را محد ود  کند ، د ست یافت. به د لیل اهمیت این موضوع، هفته نامه 

»مشعل« قصد  د ارد  با چاپ برخی »د رس آموزی از حواد ث صنعت نفت 
ایران و جهان«، گامی د ر مسیر کاهش حواد ث بر د ارد . د ر اد امه، 

د رس آموزی از حواد ث» سیستم فعال کنند ه ولو« د ر یکی 
از مناطق عملیاتی را می خوانید :

آیا می د انید  که گازها و 
مایعات تحت فشار د ر فرایند ، احتمال 

نشت د ر سیستم فعال کنند ه ولو را د ارند . این 
فشار ممکن است به اند ازه ای باشد  که عمل نکرد ن به 

سیستم فعال کنند ه را باعث شود .
 برخی تجهیزات مانند  سیستم فعال کنند ه ولو د ر حاد ثه شماره 

یک که د ارای یک د ریچه تخلیه یا د رپوش مخصوص برای کاهش 
فشار هستند ، ممکن است به د لیل خار و خاشاک یا رنگ مسد ود  

شوند .
 برخی ولوها یا تجهیزات ابزار د قیق ممکن است به منظور تأمین 

فشار برای فعال شد ن، از گازهای فرایند  استفاد ه کنند .
 هریک از تجهیزاتی که به د لیل عملکرد  ناد رست اپراتور یا 

تعمیرات نامناسب تحت فشار قرار گیرد ، می تواند  
حاد ثه آفرین باشد .

عملکرد  
سیستم های کاهش فشار را د ر 

د ستگاه ها و تجهیزاتی که احتمال افزایش فشار 
د ارند ، فرا گیرید . تجهیزاتی مانند  سیستم فعال کنند ه ولو، 

بخصوص وسایلی را که برای فعال شد ن از گازهای فرایند ی استفاد ه 
می کنند ، فراموش نکنید .

 اطمینان حاصل کنید  که تمامی مستند ات مربوط به سیستم کاهش فشار 
را د ارید  و چگونگی تشخیص عملکرد  صحیح ند اشتن این تجهیزات را یاد  

بگیرید .
 بسیاری از عملیات تعمیراتی، مانند  رنگ کاری و عایق کاری از سوی کارکنان 
پیمانکاری و کارگران موقت انجام می شود  که واحد  را نمی شناسند . بنابراین ممکن 
است د ریچه تخلیه فشار را رنگ بزنند  یا stem ولو را عایق کاری کرد ه و از حرکت 
آن ممانعت کنند . این افراد  به د لیل ند اشتن شناخت کافی، ایمنی واحد  را به خطر 
می اند ازند . بنابراین بهتر است این افراد  قبل از انجام کار، آموزش الزم را فرا 

بگیرند ، ضمن آنکه بر عملکرد  آنها نظارت کافی وجود  د اشته باشد  و 
تجهیزاتی که روی آن کار کرد ه اند ، قبل از قرارد اد ن د ر سرویس، 

بررسی شد ه و از عملکرد  صحیح آنها اطمینان حاصل شود .

 گاز د ر عملیات فرایند  از 
طریق stem ولو ۱۰ اینچ به د اخل چرخ 

د هند ه ولو نشت پید ا کرد . چرخ د ند ه ولو به 
گونه ای طراحی شد ه بود  که د ر صورت وقوع چنین 

پد ید ه ای، گاز خارج شود ؛ اما این سیستم عمل نکرد . فشار 
د ر د اخل محفظه چرخ د ند ه افزایش یافت و صفحه فلزی ۵ 

اینچی د ر باالی ولو پرتاب شد . خوشبختانه این صفحه فلزی 
به کسی برخورد  نکرد . بررسی ها نشان د اد  که د ریچه تخلیه 
د ر باالی ولو رنگ شد ه بود  و به همین د لیل، بد رستی عمل 

تخلیه انجام نشد . کارکنان واحد  از احتمال انتقال گاز به 
د اخل جعبه د ند ه ولو و لزوم بررسی حصول 

اطمینان از تخلیه فشار د ر چرخ د ند ه بی خبر 
بود ند .

 
سیستم کاهش فشار با 

گاز طبیعی روی کنترل ولو نصب 
شد ه بود . سیستم فعال کنند ه ولو ترکید  و 

تکه های آن به فاصله چند  متر پرتاب شد . آیا 
سیستم فعال کنند ه ولو افزایش فشار د اشته یا 

خورد گی، آسیب د ید گی یا معیوب بود ن آن باعث این 
حاد ثه شد ه است؟ ما اطالعات کافی د رخصوص علت 
این حاد ثه ند اریم؛ اما یکی از این عوامل، علت 

حاد ثه بود ه است. خوشبختانه د ر این مورد  هم 
تکه های پرتاب شد ه به کسی برخورد  نکرد .
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شعیب بهمن-  صنعت نفت همواره یکی از جذاب ترین بخش ها برای سرمایه گذاری شرکت های بزرگ 
بود ه است. با این حال جذابیت و البته سود آوری باالی این صنعت د ر سال های اخیر د ستخوش تحوالت 
جد ی شد ه است. به نحوی که برخی تصور می کنند  با توجه به گرایش روزافزون برخی از کشورها به 
انرژی های پاک و تجد ید پذیر احتمال آنکه سرمایه گذاری د ر صنعت نفت کاهش یابد ، وجود  د ارد . اکثر 
گروه ها و احزاب سبز به خصوص د ر کشورهای اروپایی حامی این اید ه هستند  که جهان باید  به سمت 
انرژی های تجد ید پذیر حرکت کند  و از تولید  بیشتر نفت و گاز اجتناب ورزد . این جریان ها که د ر طول 
سال های گذشته بر تعد اد  هواد ارانشان افزود ه شد ه است، موفق شد ه اند  سیاستمد اران برخی از کشورها 
به خصوص کشورهای اروپایی را به سمت استفاد ه از انرژی های پاک و کاهش سرمایه گذاری د ر انرژی های 
فسیلی متقاعد  کنند . د ر چنین شرایطی این پرسش اساسی به وجود  می آید  که حرکت کشورهای 
مختلف به سمت انرژی های تجد ید پذیر تا چه حد  می تواند  بر آیند ه سرمایه گذاری شرکت های بزرگ 

بر صنعت نفت تاثیرگذار باشد ؟

نفت يا محیط زيست؟
طبق معاهد ه زیست محیطی پاریس که د ر سال ۲۰۱۵ تصویب شد ، همه کشورهای امضاکنند ه باید  تا پایان سال ۲۰۲۰ اهد اف مشخص خود  برای کاهش مصرف سوخت های فسیلی و گازهای 
آالیند ه د ر د هه آیند ه را اعالم کنند . بر این اساس اتحاد یه اروپا د ر حالی برای تسریع روند  کاهش گازهای گلخانه ای از کشورهای عضو خواسته است هد ف تعیین شد ه برای کاهش میزان 
تولید  گازهای آالیند ه تا سال ۲۰۳۰ را از ۴۰ به ۵۵ د رصد  د ر مقایسه با میزان ثبت شد ه د ر سال ۱۹۹۰ افزایش د هند  که عمال اجماعی میان کشورهای اروپایی د ر این خصوص وجود  ند ارد . کما 
اینکه رهبران کشورهای عضو د ر جلسه ماه گذشته خود  د ر مورد  این موضوع مذاکره کرد ند  اما با توجه به چالش های اجرای این طرح برای بسیاری از کشورهای اروپایی هنوز د ر مورد  آن به 
توافق نرسید ه اند . البته برخی برآورد ها نشان می د هد  که احتماال کشورهای اروپایی د ر جلسه ماه د سامبر و قبل از تصویب قانون جد ید  زیست محیطی اتحاد یه اروپا به نوعی توافق برسند . 
البته اروپایی ها طی سال های گذاشته، گام های بزرگی د ر خصوص کاهش تولید  گازهای گلخانه ای برد اشته اند . آخرین گزارش ساالنه اتحاد یه اروپا د ر زمینه محیط زیست نشان می د هد  که 
میزان تولید  گازهای گلخانه ای د ر کشورهای عضو این اتحاد یه از سال ۱۹۹۰ تاکنون ۲۴ د رصد  کاهش یافته است. با این همه اتحاد یه اروپا تاکید  کرد ه که اقد امات الزم برای به صفر رساند ن 
میزان تولید  آالیند ه ها تا سال ۲۰۵۰ را افزایش خواهد  د اد . کمیسیون اروپا د ر بخش د یگری از گزارش خود  تاکید   کرد ه که احیای سریع فعالیت های اقتصاد ی ممکن است به افزایش چشمگیر 
تولید  گازهای آالیند ه منجر شود . از این رو تنها راه پیشگیری از وقوع این حالت سوق د اد ن مشوق های اقتصاد ی و سرمایه گذاری د ر نحوه تولید  و مصرف پاکیزه تر است. بر این اساس کمیسیون 
اروپا متعهد  شد ه که د ر سیاست های مربوط به احیای اقتصاد  اروپا پس از بحران کرونا د ر عرصه سوخت های فسیلی سرمایه گذاری نخواهد  کرد .  حال این سوال پیش می آید  که اروپا برای تحقق 
هد ف تعیین شد ه خود  د ر سال ۲۰۵۰ و رساند ن میزان تولید  گازهای آالیند ه به حد  صفر د ر تمامی عرصه های اقتصاد ی و تولید ی چگونه می تواند  عمل کند ؟ آیا صرفا کاهش سرمایه گذاری د ر بخش 

سوخت های فسیلی می تواند  اتحاد یه اروپا را به این مقصد  برساند ؟ آیا اساسا اتحاد یه اروپا قابلیت جایگزینی انرژی های پاک با سوخت های فسیلی را د ارد ؟

وند های جهانی وابستگی به نفت د ر ر
از نظر اتحاد یه اروپا، تامین انرژی امن، پاک، پاید ار و د ر د سترس از اولویت هایی است که باعث حفظ توان رقابتی 
اتحاد یه اروپایی می شود . د ر حقیقت اتحاد یه اروپا سعی د ارد  کشورهای عضو را از سیاست گذاری های مجزا به 
سوی سیاست گذاری های مشترک د ر حوزه انرژی سوق د هد . با این حال د ر شرایطی که احزاب سبز و حامیان 
حفاظت از محیط زیست تالش می کنند  سیاستمد اران را د ر سطح جهانی نسبت به خطرات تد اوم استفاد ه از 
سوخت های فسیلی آگاه کنند ، به نظر می رسد  د ست کم چند  روند  جهانی مانع از کاهش سرمایه گذاری د ر 

صنعت نفت شود :

نخستین روند ، چرخش توازن اقتصاد ی جهان از غرب به شرق است. چین د ر سال های آیند ه 
از لحاظ اقتصاد ی آمریکا را پشت سر خواهد  گذاشت و به قد رت اول اقتصاد ی جهان تبد یل 
خواهد  شد . این د ر حالی است که هیچ نشانه ای برای کاهش تقاضای استفاد ه از نفت د ر 
چین مشاهد ه نمی شود . د ر واقع تقاضا برای انرژی د ر چین به عنوان بزرگترین اقتصاد  
آیند ه جهان همچنان رو به فزونی خواهد  بود . د ر عین حال تبد یل شد ن چین به اقتصاد  
برتر جهان موجب انتقال مرکز ثقل تقاضا و تجارت انرژی به جنوب و شرق آسیا خواهد  
شد . نکته قابل تامل آن است که د ر بین هیچ یک از کشورهای این حوزه، اثری از حرکت به 
سوی کاهش استفاد ه از نفت د ید ه نمی شود . بر این اساس اقتصاد های بزرگ جهان همچنان د ر 

آیند ه از نفت به عنوان مهمترین منبع انرژی استفاد ه خواهند  کرد . 

د ومین روند ، حرکت شتابان و فزایند ه آمریکا برای تولید  
و صاد رات نفت شیل د ر بازارهای جهانی است. این 
حرکت آمریکا که با تغییر استراتژی های کالن انرژی د ر 
این کشور صورت گرفته، نشان می د هد  که ایاالت 
متحد ه تمایل د ارد  د ر بازارهای جهانی انرژی به ایفای 
نقش بپرد ازد . سرمایه گذاری های نسبتا کالن د ر حوزه 
نفت شیل که از لحاظ اقتصاد ی د ارای صرفه پایین تری 
نسبت به میاد ین نفتی معمولی هستند ، نشان می د هد  
که آمریکا یک استراتژی بلند مد ت را د ر این خصوص 
د نبال می کند . د ر نتیجه می توان پیش بینی کرد  که سیاست 
ایاالت متحد ه همچنان بر حمایت از تولید  نفت شیل تد اوم 
خواهد  یافت. به خصوص که این مسئله د ارای ارتباط مستقیمی 

با ایجاد  اشتغال و بیکاری د ر د اخل آمریکا نیز است. 

سومین روند ، عد م کاهش وابستگی کشورهای 
تولید کنند ه نفت به د رآمد های حاصل از فروش انرژی 
است. اکثر کشورهایی که به عنوان تولید کنند ه سنتی 
نفت شناخته می شوند ، همچنان برای اد اره امور اقتصاد ی 
خود  نیازمند  فروش نفت و د رآمد های حاصل از آن 
هستند . د ر نتیجه هیچ تغییری د ر راهبرد های 
نفتی این کشورها ایجاد  نخواهد  شد  و تا زمانی که 
تقاضا برای خرید  نفت خام وجود  د اشته باشد ، 
تولید کنند ه های سنتی به صاد رات خود  اد امه 

خواهند  د اد . 
با توجه به روند های فوق، به نظر می رسد  باوجود  تمایل 
اروپایی ها برای کاهش سرمایه گذاری د ر صنعت نفت، اما 
این صنعت همچنان به د لیل وجود  تقاضا برای مصرف به عنوان 
مهمترین منبع انرژی د ر جهان باقی بماند . د ر چنین شرایطی 
اگر اروپایی ها برای عد م سرمایه گذاری د ر صنعت نفت مصر 
باشند ، احتماال فقط به شرکت های نفتی وابسته به خود  آسیب 
زد ه اند ؛ زیرا د ر غیاب این شرکت ها احتماال شرکت های بزرگ 
چینی و حتی امریکایی ها گوی سبقت را از رقبای اروپایی خود  

خواهند  ربود . 
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د وبخش بستری 23 تخت خوابی 
)پشتیبان کووید  19(، بخش د اخلی-
جراحی مرد ان، سه د ستگاه کاربرد ی 
د رآزمایشگاه ویک د ستگاه سونوگرافی 
جد ید ، د ربیمارستان توحید  جم به 
بهره برد اری رسید . این طرح ها د ر 
بهد اشت  سفرمد یرعامل سازمان 

ود رمان صنعت نفت به منطقه ویژه پارس جنوبی و 
بازد ید  ازبیمارستان توحید جم افتتاح شد .  د راین 
سفر، سید مهد ی  هاشمی د ر نشست های مختلف، با 
رؤسای ستاد ی و مراکزد رمانی، نمایند گان پزشکان 
عمومی و متخصص، همچنین مترون، پرستاران 
وکارکنان د ید ار و گفت وگو کرد . هاشمی باتأکید  براین 
که هد ف سازمان بهد اشت و د رمان صنعت نفت، رفع 
مشکالت برای ارائه خد مات باکیفیت و مناسب است، 
به برگزاری نشست های هفتگی با حضور مد یران و 
رؤسای ستاد ی و سه منطقه تهران، اهواز و بوشهر 
اشاره و تصریح کرد : روند  پیگیری مسائل مطرح شد ه 

د راین نشست ها به صورت جد ی 
د رحال پیگیری است وهد ف، 
برقراری ارتباط مستقیم ستاد  با 
مناطق برای افزایش امنیت خاطر 
کارکنان و جمعیت زیر پوشش 
است. مد یرعامل سازمان بهد اشت 
ود رمان صنعت نفت همچنین با 
اشاره به سیاست های سازمان د رباره ضرورت توجه 
به مد یریت هزینه ها افزود : تخصیص بود جه به مناطق 
مبتنی بر ارائه گزارش عملکرد وهد ف ازآن ارائه 
راهکارهای عملیاتی د رمد یریت هزینه ها، همچنین 
ارتقای سطح سالمت کارکنان است. هاشمی با تأکید  
بر شفاف سازی حوزه مالی اظهار کرد : اختصاص 
شامل  عملکرد ،  گزارش  بر  مبتنی  بود جه 
تولید خد مت)سالمت و بهد اشت(، طب صنعتی و 
طب خانواد ه است و مد یریت بهینه هزینه های د رمان 
سازمان،  خد مات  ازپیش  بیش  واثربخشی 

ازسیاست های اصلی به شمار می رود .

مد یرعملیات شرکت بهره برد اری نفت و 
گازغرب گفت: تعمیرات اساسی د ر واحد  
نمک  زد ایی و بهره برد اری قد یم د هلران 
باهد ف حفظ، نگهد اشت و استمرار تولید  
د رقالب فعالیت تعمیراتی، با صرف بیش 
از 45 هزار- نفرساعت د ر کمتر از د و ماه 
پایان یافت. میرحسین کاظمی افزود : 

باهمکاری مهند سان وکارکنان مناطق عملیاتی 
چشمه خوش/ د هلران/ سرکان، بابرنامه ریزی و 
زمان بند ی د قیق، د رکناربسیج امکانات د رواحد های 
عملیاتی، مهند سی و پشتیبانی، یکی از کامل ترین 
عملیات های تعمیرات اساسی شرکت بهره برد اری نفت 
و گاز غرب با عبور از سد  مشکالت ناشی از تحریم ، 
کمبود  مواد  اولیه و قطعات مورد  نیاز د ر شرایط جوی 
نامساعد  و شیوع بیماری کرونا، بد ون وقوع حاد ثه انجام 
شد . وی باتشریح فعالیت های تعمیرات د رپنج گروه 
اصلی شامل تعمیرات خطوط لوله، مکانیک، برق، ابزار 
د قیق و کارگاه مرکزی اظهار کرد : ازجمله موارد  این 

تعمیرات مهم و اساسی می توان به 
رنگ آمیزی  و  بالست  گریت 
س  سا ا بر صلی  ا ت  ا تجهیز
گزارش های بازرسی فنی شامل 
تمیزکاری وشست وشوی مخزن 
ذخیره هوا، تست تفکیک گر، برج 
گوگرد  زد ا، مخزن بهره برد اری، 
 ،CPI و IGF تعمیر و تنظیم شیرهای ایمنی مخزن
 OFF همچنین تعمیرمخزن ،ON SPEC مخزن
SPE، جوشکاری، هید روتست، تمیزکاری وترمیم 
پیش  گرم  کن  های 1و 2، د یسالتر 1 و 2 ومخازن 
 Treated و Dilution Water وFresh Water
Water اشاره کرد . واحد  بهره برد اری د هلران د ر 20 
کیلومتری جنوب غرب شهرستان د هلران د ر استان 
ایالم قرار د ارد  و با ظرفیت اسمی 55 هزار بشکه د ر روز، 
نفت تولید ی مید ان های د هلران و د انان را پس از 
فرآورش و شیرین سازی به واحد  بهره برد اری 

چشمه خوش ارسال می کند .

پژوهشکد ه توسعه گوگرد خانگیران 
باتوجه به ضرورت همکاری د انشگاه 
و شرکت های د انش بنیان باصنعت 
همسو با انجام فعالیت های پژوهشی 
هد فمند  و ایجاد  ارزش افزود ه گوگرد  
افتتاح شد . سعید  ضرابی، رئیس 
واحد  پژوهش شرکت پاالیش 

گازشهید  هاشمی نژاد  د راین باره گفت: پاالیشگاه 
خانگیران به عنوان یکی از بزرگ ترین تولید کنند گان 
گوگرد  د ر ایران، راهبرد  هد فمند  توسعه محصوالت 
گوگرد ی را به عنوان یکی از محورهای اصلی 
فعالیت های پژوهشی د نبال می کند . وی افزود : با 
توسعه شهرک گوگرد ی گنبد لی تأمین نیازهای 
نوآورانه، فناورانه و مهند سی د راولویت خواهد  بود  تا 
فرصت های الزم برای انجام تحقیقات د ر حوزه 
محصوالت با ارزش افزود ه ایجاد  شود . رئیس واحد  
پژوهش شرکت پاالیش گازشهید  هاشمی نژاد  تصریح 
کرد : به همین منظوربا راه اند ازی پژوهشکد ه توسعه 

گوگرد ، زمینه فعالیت شرکت های 
و  ن  یا نشجو د ا  ، ن نش بنیا د ا
فارغ التحصیالن د انشگاهی، همچنین 
صنعتگران و شرکت های فناور مستقر 
د رپارک علم و فناوری استان خراسان 
رضوی فراهم شد ه است تا د ر این مسیر 
فناورانه  نیازهای  و  برد ارند   گام 
شرکت های سرمایه گذار را تأمین کنند . ضرابی 
یاد آورشد : همسو با این موضوع برای ارج نهاد ن به 
تالش های پژوهشگر برتر وزارت نفت، پژوهشکد ه 
مذکوربا عنوان یاد مان شاد روان علی اصغر محجوبی نام 
گذاری شد . وی با بیان این که 70 د رصد  د رآمد  شرکت 
پاالیش گازشهید   هاشمی نژاد  از طریق گوگرد  تأمین 
می شود ، گفت: شرکت های خصوصی فعالیت د ربخش 
پایین د ستی محصول گوگرد  راخواستارهستند  
وهم اکنون برای ارزش آفرینی محصوالت تولید ی 
گوگرد ، چهارشرکت خصوصی د رمنطقه عملیاتی 

خانگیران سرمایه گذاری کرد ه اند  و فعالیت می کنند .
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    شركت ملی نفت 
ايران  
برگزاری 
نمایشگاه 25 
نفت با شعار 
»نفت ملی، 
کاال و خد مات 
ایرانی«

 بیست وپنجمین نمایشگاه نفت با شعار »نفت ملی، کاال و خد مات 
ایرانی«، با هد ف معرفی د ستاورد های صنعت نفت و برنامه های 
آیند ه، سوم تا ششم بهمن ماه 1399 برگزار می شود . بیست وپنجمین 
نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی با توجه به مجوز 
وزارت صمت و وزارت بهد اشت، د رمان و آموزش پزشکی برای 
برگزاری نمایشگاه های تخصصی، و بهبود  نسبی وضع کرونا، 
همچنین موافقت وزارت نفت و هماهنگی های انجام شد ه با مسئوالن 

شرکت سهامی نمایشگاه ها برگزار می شود .

تأكید  بر اجرای پروتکل های سختگیرانه بهد اشتی
این نمایشگاه با رعایت کامل پروتکل های بهد اشتی و رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی برگزار می شود  وافزون بر پروتکل های مصوب 
نمایشگاه و ستاد  کرونا، شامل استفاد ه مشارکت کنند گان و 

بازد ید کنند گان از بسته بهد اشتی حاوی ماسک، د ستکش و مواد  
ضد عفونی کنند ه د ر ورود ی و د اخل سالن ها، عریض ترشد ن راهروها 
و موارد  مربوط به غرفه سازی و... که د ر نمایشگاه های کنونی رعایت 
می شود ، وزارت نفت نیز پروتکل های سختگیرانه ای برای حفظ 
سالمتی مشارکت کنند گان و بازد ید کنند گان د ر نظر گرفته است.

بازد يد  ويژه متخصصان و فعاالن صنعت
یکی از این اقد ام ها شرایط بازد ید  تنها برای متخصصان است. از 
این رو طی هماهنگی و مکاتبه با ستاد  وزارت نفت و چهار شرکت 
اصلی وزارت نفت، شرکت های تابع، تشکل ها و انجمن های 
تخصصی، د انشگاه ها و مراکز علمی، با برنامه ای هد فمند ، کارت های 
د عوت بر اساس روزهای نمایشگاه و براساس سهمیه تخصیص یافته 
طبق اسامی و نفرات اعالم شد ه بخش های فوق توزیع می شود . 

بازد ید  از نمایشگاه تنها بر اساس ارائه کارت د عوت روز مربوطه 
امکان پذیر خواهد  بود .

جانمايی بر اساس خد مات و گروه های كااليی
د ر این د وره، مشارکت کنند گان براساس گروه های کاالیی مد نظر 
وزارت نفت جانمایی شد ه اند  و بعضی از سالن های مهم به شرح زیر 

است:
سالن 7: ماشین های د وار؛

سالن 8 و 9: شرکت های باالد ستی نفت؛
سالن 10و11: د انشگاه ها و مراکز علمی، استارت آپ ها، 

شتاب د هند ه ها و پارک های علم و فناوری؛
سالن 14 و 15: پتروشیمی و صنایع مرتبط؛
سالن 41: پاالیش و پخش و صنایع مرتبط؛

سالن 38: گاز و صنایع مرتبط، لوله و پوشش لوله، شیرآالت.

    شركت نفت مناطق مركزی 
ايران

د ستیابی به سقف برنامه تولید  
تکلیفی گاز

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با تولید  روزانه 
241میلیون متر مکعب گاز د ر نخستین روزهای 
زمستان، به سقف برنامه تولید  تکلیفی خود  د ر سال 
99 د ست یافته است. احمد  رجبی، مد یر تولید  
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران گفت: باتحقق این 
رقم تولید ، حد ود  30 د رصد  ازگاز تولید ی کشور و37 
د رصد  از کل گازمصرفی خانگی و تجاری از سوی 

این شرکت تأمین شد ه است.
وی افزود : به نحوی برنامه ریزی شد ه است تا د ر 
صورت نیاز، میزان گاز تولید ی د ر فصل زمستان 
امسال به بیش از 247 میلیون متر مکعب د ر روز 

افزایش یابد .
مد یرتولید  شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با بیان 
این که ذخیره سازی گاز د رمخازن شوریجه 
خانگیران وسراجه قم بیش از 10د رصد  از کل گاز 
رابه  این شرکت  عملیاتی  د رحوزه  تولید ی 
خود اختصاص د اد ه است، گفت: این شرکت با 
ذخیره سازی گاز د رمخازن یاد  شد ه د رفصل تابستان 
و استفاد ه از آن د رفصل زمستان، با همکاری 
بخش های مختلف صنعت نفت، نوید بخش گرمایی 
پاید ار د ر تأمین نیاز گاز مصرفی خانگی و تجاری 

است.

   وزارت نفت    

 پااليشگاه اصفهان انتخاب کارکنان نمونه سال 98 صنعت نفت
اهد ای 1500 تبلت به د انش آموزان 

تحت پوشش کمیته امد اد 
پاالیشگاه نفت اصفهان، افزون بر فعالیت های پاالیشی، د ر 
زمینه عمل به مسئولیت اجتماعی،1500تبلت به د انش آموزان 
تحت پوشش کمیته امد اد  امام خمینی)ره( استان اصفهان 
اهد ا کرد .کریم زارع، مد یرکل کمیته امد اد امام خمینی)ره( 
اصفهان د رآیینی به همین منظور، با قد رد انی ازمد یرعامل 
شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: تبلت های اهد ایی براساس 
نیازسنجی و اولویت بند ی به د انش آموزان خانوارهای تحت 
حمایت د ر سراسر استان اهد ا خواهد  شد .وی با اشاره به 
تحصیل حد ود  19هزار د انش آموز د ر خانوارهای زیر پوشش 
کمیته امد اد  استان اصفهان، تصریح کرد : ابتد ای سال 
تحصیلی 4500 نفرازاین عزیزان فاقد  امکانات الزم برای 
تحصیل غیرحضوری بود ند  که با احتساب تبلت های اهد ایی 
شرکت پاالیش نفت اصفهان و همکاری خیران، نیکوکاران و 
صاحبان نیک اند یش صنایع بزرگ استان، 3500 نفر از آنها  
صاحب تبلت یا گوشی هوشمند  شد ه اند .مرتضی ابراهیمی، 
مد یرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان نیز گفت: با توجه به 
مشکالت د انش آموزان نیازمند  تحت پوشش کمیته امد اد  امام 
خمینی)ره( و ناتوانی د ر تأمین هزینه خرید  تبلت، این شرکت 
با هد ف بهره مند ی د انش آموزان زیر پوشش این نهاد  از آموزش 
مجازی و ایجاد  شرایط برابر با د یگر د انش آموزان کشور، تامین 
1500 تبلت را متقبل شد .محمد صاد ق حاجیان، رئیس روابط 
عمومی شرکت پاالیش نفت اصفهان نیز گفت: پاالیشگاه 
اصفهان همواره د ر توسعه کسب وکار، به مسئولیت های 
اجتماعی  توجه د اشته است.وی افزود : امسال وبرای مقابله با 
کرونا، این پاالیشگاه 9 میلیارد  تومان به نهاد هایی همچون 
ماد ه  و  کرد ه  کمک  اصفهان  پزشکی  علوم  د انشگاه 
ضد عفونی کنند ه مولتی اکسید ان تولید ی این شرکت نیز د ر 
اختیار سازمان ها، مساجد ، خیریه ها و...قرار گرفته است.رئیس 
روابط عمومی شرکت پاالیش نفت اصفهان کمک به کمیته 
امد اد  امام خمینی)ره( استان اصفهان، کمک به بهسازی 
مید ان استقالل اصفهان، کمک به اد اره بهزیستی و کمک به 
سیل زد گان سال های اخیررا از د یگرفعالیت های این شرکت 

د رحوزه مسئولیت های اجتماعی برشمرد .

  شركت گاز استان خراسان جنوبی
گازرسانی به بیش از 1000 واحد  

صنعتی و تولید ی
مد یرعامل شرکت گازاستان خراسان جنوبی ازبهره مند ی 
هزارو112واحد  صنعتی و تولید ی این استان از گاز طبیعی د ر 
سه سال اخیر خبر د اد . سید محمود  هاشمی گفت: هم اکنون 
هزارو525واحد  صنعتی استان زیرپوشش گاز طبیعی قرارد ارد  
که امید واریم باحل موانع و تأمین به موقع منابع مالی واتصال 
115واحد  د یگر به شبکه گازطبیعی، د رصد  صنایع بهره مند  

استان ازگازبه 96 برسد .
وی تصریح کرد : باوجود محد ود یت های بود جه ای وشرایط 
اقتصاد ی کشور، گازرسانی د راستان خراسان جنوبی د رسه سال 

اخیر، شتاب قابل توجهی د اشته است.
مد یرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی یاد آورشد : سال 
گذشته، این شرکت د ر میان د یگر شرکت های گازاستانی، موفق 
به کسب رتبه نخست ازنظر تعد اد  صنایع بهره مند  از مفاد  مصوبه 

شورای اقتصاد  شد ه است.

مد یران، کارمند ان )رسمی، قرارد اد ی مد ت معین و موقت( و 
بازنشستگان نمونه صنعت نفت د ر سال 1398 انتخاب شد ند .

کارکنان نمونه صنعت نفت د رسال 1398شامل مد یران، کارکنان 
رسمی وغیررسمی )قرار د اد ی، مد ت معین و مد ت موقت( و 
بازنشستگان د ر چارچوب ضوابط ومقررات موضوعه، انتخاب شد ند .

معاونت توسعه مد یریت وسرمایه انسانی وزارت نفت د راین زمینه 
اعالم کرد ه است:  با توجه به خط  مشی و سیاست های متخذه و 
به منظور ایجاد  فضای رقابتی سالم و سازند ه، ترویج الگوهای رفتاری 
مطلوب سازمانی و شناسایی وتجلیل از کارکنان ساعی و شایسته ای 
که د ر تحقق اهد اف صنعت نفت تالش برجسته ومضاعفی به عمل 
می آورند ، فرآیند  انتخاب کارکنان نمونه صنعت نفت د رسال 1398 
براساس د ستور ابالغی وزیرمحترم نفت ود ستورعمل انتخاب 
وتشویق مد یران، کارمند ان وبازنشستگان صنعت نفت، از اواخر 
مرد اد ماه سال جاری آغاز و پس از انجام مراحل ارزیابی و بررسی 

شاخص های مورد  نظر انجام شد . بر اساس این گزارش، پس از انجام 
پروژه های ساماند هی وضعیت کارکنان قرارد اد ی که د ر سال های 
گذشته د ر صد ربرنامه های اولویت د ار معاونت توسعه مد یریت 
وسرمایه انسانی وزارت نفت قرار د اشته است، د ر این د وره و برای 
اولین بار د رصنعت نفت، کارکنان قرارد اد ی اعم ازمد ت معین ومد ت 

موقت از فرصتی برابربا کارکنان رسمی برخورد ار بود ه و د ر فرآیند  
انتخاب کارمند ان نمونه مد نظر قرار گرفته اند . فرزین  مینو، معاون 
توسعه مد یریت و سرمایه انسانی وزیر نفت بااشاره به انتخاب مد یران 
و کارمند ان نمونه د رقالب جشنواره شهید رجایی گفت:  امسال به 
د لیل شرایط کرونایی حاکم برکشور، همچنین ضرورت پرهیز 
ازتجمعات، امکان برگزاری مراسم حضوری تقد یر از کارکنان نمونه 
میسر نشد . وی فرآیند  انتخاب مد یران و کارمند ان نمونه را بر اساس 
د ستورعمل های جاری د انست و افزود :  شرکت های نفت، گاز، 
پاالیش و پخش و صنایع پتروشیمی طبق سهمیه و شرایط اعالم 
شد ه، به معرفی کارکنان نمونه خود  اقد ام کرد ند . مینو ضمن تبریک 
به برگزید گان اد امه د اد :  با توجه به نگرش ویژه مقام عالی وزارت، 
انجام این فرآیند  د رسال جاری نیز با زمان بند ی مناسب تر وبازتعریف 
معیارهای انتخاب مد یران و کارکنان نمونه د ر د ستور کار این معاونت 

قرار د ارد .

   شركت بهره برد اری نفت و گاز اروند ان
افتتاح یک مد رسه 3کالسه د ر د ارخوین

مد رسه سه کالسه سرد ار سپهبد  شهید  حاج قاسم سلیمانی 
د ر روستای کوی البوبالد  د ارخوین ازسوی شرکت نفت و گاز 
اروند ان افتتاح شد .  جهانگیرپورهنگ، مد یرعامل شرکت نفت 
وگازاروند ان د ر آئینی ضمن تسلیت ایام فاطمیه و بزرگد ا شت 
یاد وخاطره شهید  واالمقام سرد ارسلیمانی گفت: این شرکت 
همسو با وظایف ذاتی خود  تالش کرد ه است د ر زمینه 
مسئولیت های اجتماعی به مناطق پیرامونی تأسیسات نفتی 

د ر غرب کارون ارائه خد مات د اشته باشد .
وی افزود : ازشماراین خد مات که باپیگیری مستمر پایگاه 
مقاومت بسیج شهد ای رمضان شرکت بهره برد اری نفت و گاز 
اروند ان ود رقالب بسیج سازند گی انجام شد ، اجرای طرح 
ساخت ومرمت چند  مد رسه ازجمله مد رسه سه کالسه سرد ار 
سپهبد  شهید  حاج قاسم سلیمانی است. مد یرعامل شرکت 
نفت و گازاروند ان بااشاره به تأمین اعتبار این گونه فعالیت های 
عام المنفعه از طریق صرفه جویی د رهزینه های جاری و مختلف 

شرکت گفت: شرکت بهره برد اری نفت وگازاروند ان تالش 
د ارد د ر زمینه محرومیت زد ایی وتأمین نیازهای مناطق همجوار 
تأسیسات خد مات مؤثری ارائه د هد  و به وظایف خود  د ر این 
زمینه عمل کند . رحمان توکلی، فرماند ه پایگاه مقاومت شهد ای 
رمضان شرکت نفت وگاز اروند ان نیز با ارائه گزارشی 
ازفعالیت های این پایگاه د ر زمینه مسئولیت های اجتماعی، 
گفت: این مد رسه سه کالسه که به نام سرد ار سپهبد  شهید  
حاج قاسم سلیمانی نام گذاری شد ه است، 120 مترمربع زیر 
بنا د ارد  و برای ساخت و تجهیز آن د و میلیارد  و 300 میلیون 
ریال هزینه شد ه است. وی بااشاره به وسعت عملیات و 
گسترد گی تأسیسات شرکت نفت وگاز اروند ان افزود : 
شهرستان های شاد گان، خرمشهر، هویزه، د ارخوین وگاه 
سوسنگرد  د رگستره فعالیت های این شرکت واقع شد ه اند  
وتالش براین است که بتوان د رحد  مقد ورات به این مناطق 

پیرامونی شرکت ارائه خد مات شود .

    پااليشگاه شهید  هاشمی نژاد   
افتتاح پژوهشکد ه توسعه گوگرد  خانگیران

    سازمان بهد اشت و د رمان صنعت نفت
بهره برد اری از طرح های د رمانی بیمارستان توحید  جم

     شركت بهره برد اری نفت و گاز غرب 
پایان تعمیرات واحد  نمک زد ایی د هلران
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مد یرعامل شرکت نفت خزرامضای 
تفاهمنامه مشترک باشرکت مهند سی و 
توسعه گاز را گامی د ر مسیر تد اوم 
همکاری های فیمابین این د ومجموعه 
خواند وگفت: نفت خزربرای انتقال د انش 
وتجربیات خود  به منظورهم افزایی هرچه 
بیشترباصنعت گازبرای نیل به اهد اف 

مد نظر د ر استان های شمالی کشور آماد گی کامل د ارد .
علی اصولی د ر آئین امضای تفاهم نامه همکاری میان 
شرکت نفت خزر وشرکت مهند سی و توسعه گاز ایران، 
با اشاره به سابقه تعامل د و مجموعه د رسال های گذشته 
و فعالیت هایی که نفت خزر د رمنطقه صوفیکم د اشته 
است، افزود : مد یریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران 
نیز هم اکنون فعالیت هایی راد راستان گلستان د رد ست 
پیگیری د ارد  وامید  است زمینه د ستیابی به ذخایر 
هید روکربوری د ر این خطه فراهم شود . اصولی 
به  ند اشتن  د ستیابی  د رصورت  یاد آورشد : 
ذخایرهید روکربوری، می توان ازظرفیت  های موجود  

د راین بخش برای ذخیره سازی 
گازبهره مند  شد  که د راین زمینه، 
مخزن ذخیره  سازی سراجه قم، نمونه 

موفق و مناسبی است.
مد یرعامل شرکت نفت خزرگفت: 
تالش ها  که  د   و ر رمی  نتظا ا
برای  نفت  وفعالیت های صنعت 
تسهیل فرایند های گازرسانی به استان های شمالی 
کشور، باهم افزایی مناسب زیرمجموعه های مربوط، به 
نتایج مد نظر برسد . همکاری  های علمی و فنی طرفین 
به منظور انتقال د انش و تجربیات با محوریت مطالعه های 
مید ان ها وساختارهای واقع د رد شت گرگان وحوضه خزر 
و ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی؛همچنین 
همکاری های آموزشی و پژوهشی د رقالب برگزاری 
د وره های آموزشی کوتاه مد ت، بلند مد ت، تخصصی و 
کارگاه آموزشی و اجرای طرح های پژوهشی و کاربرد ی 
ازجمله مفاد  تفاهم نامه امضا شد ه میان شرکت نفت 

خزربا شرکت مهند سی و توسعه گاز ایران است.

مد یرشرکت ملی پخش فرآورد ه های 
نفتی منطقه شاهرود ازتوزیع نزد یک 
به100 میلیون لیتر انواع فرآورد ه نفتی 
د .  د ا خبر  ل   مسا ا ه  ما ر ذ آ د ر
علی اکبرعرب عامری گفت: تأمین وارسال 
سوخت مورد نیازاستان سمنان و برخی 
شهرستان های استان های همجواربا 

وجود  شرایط سخت زمستانی وکرونایی د ر حال انجام 
است. وی بااشاره به رسالت شرکت ملی پخش 
فرآورد ه های نفتی منطقه شاهرود  د ر تأمین سوخت 
بخش های مختلف حمل ونقل، خد ماتی، تولید ی، 
صنعتی، کشاورزی، اصناف ونیروگاه ها، تصریح کرد : این 
خد مت رسانی به طور مستمرد رایام تعطیل، غیر تعطیل 
و د رشرایط  مختلف جوی انجام می شود . عرب عامری 
تأکید  کرد : آذرماه امسال با تالش شبانه روزی خاد مان 
عرصه سوخت  رسانی و حمل ونقل، تأمین و ارسال 
به موقع 95 میلیون لیترانواع فرآورد ه  نفتی مورد  نیاز 
بخش های مختلف استان انجام شد . به گفته وی 

سوخت مورد  نیاز د و نیروگاه بزرگ 
برق شهرستان های شاهرود  و 
سمنان و همچنین شرکت های 
بزرگ تولید ی، تامین و ارسال شد . 
مد یرشرکت ملی پخش فرآورد ه های 
نفتی منطقه شاهرود  گفت: د ر بازه 
زمانی یاد  شد ه حد ود  پنج میلیون 
لیترانواع فرآورد ه  نفتی شامل نفت کوره، نفت گاز، بنزین 
و نفت سفید  نیز به نیروگاه برق نیشابور و شهرستان های 
مشهد ، گرگان، سبزوار، نیشابور، همچنین کاشمر، 
اسفراین وبرخی د یگرازشهرستان های استان های 
خراسان رضوی، جنوبی، شمالی و گلستان ارسال شد ه 
است. عرب عامری با قد رد انی ازتالشگران حوزه 
سوخت رسانی اظهارکرد : با برنامه  ریزی های انجام شد ه، 
ذخایر سوخت مورد  نیازاستان د ر انبارهای نفت د ر حد  
مطلوب است و سوخت مورد نیاز جایگاه های عرضه 
سوخت استان و بخش های مختلف به موقع تأمین و 

ارسال می شود .

استان  گاز  مد یرعامل شرکت 
خراسان رضوی گفت: سومین 
نمونه د ستگاه بوسنج گاز طبیعی 
شرکت  یک  زسوی  ا جهان 
مرحله  به  ایرانی  د انش بنیان 
ساخت رسید . حسن افتخاری 
اظهار کرد : ایران سومین کشوری 

د رجهان است که موفق به تولید  وساخت این 
به  نسبت  بیشتر  با ظرفیت های  د ستگاه 
نمونه های خارجی آن شد ه است. وی با بیان 
این که د ستگاه بوسنج گازطبیعی ایرانی مطابق 
استاند ارد  جهانی ASTM D6273 ساخته 
شد ه است، افزود : وجود  د ستیار هوشمند  
اپراتور،  به  قابلیت کمک  با  اند ازه گیری 
کالیبراسیون د یجیتال، نیازند اشتن به تصحیح 
نتایج، قابلیت ثبت وارسال نتایج، گیرند ه 
جی پی اس، همچنین بی نیازی به تصحیح 
به  اتصال  و  گیری  اند ازه   محل  ارتفاع 

د ستگاه های همراه مانند  
تبلت و موبایل، از ویژگی های 
این د ستگاه است. مد یرعامل 
شرکت گازاستان خراسان 
رضوی با اشاره به تحریم های 
بین المللی علیه ایران گفت: 
تولید شد ه  نمونه  قیمت 
د ستگاه د اخلی بوسنج گازطبیعی حد ود  60 
د رصد  نمونه خارجی آن است و تجاری سازی 
و تولید  انبوه این د ستگاه، ایران را از وارد ات 
نمونه خارجی آن به صورت کامل بی نیاز خواهد  
کرد . افتخاری تصریح کرد : پروژه ساخت این 
د ستگاه باحمایت شرکت گازاستان خراسان 
رضوی وهمکاری یک تیم د انش بنیان مستقر 
د رپارک علم و فناوری خراسان د ر سه مرحله 
د رحال انجام است و د رمرحله نهایی، به تولید  
نخستین نمونه د ستگاه بوسنج هوشمند  گاز 

طبیعی جهان می رسیم.
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   شرکت نفت و 
گاز پارس  
بهره برد اری 
از مخازن 
ذخیره سازی 
میعانات گازی 
 پاالیشگاه 
فاز 14

مد یرعامل شرکت نفت و گاز پارس از تکمیل عملیات راه اند ازی و 
بهره برد اری از د و مخزن ذخیره سازی میعانات گازی پاالیشگاه فاز 

14پارس جنوبی خبر د اد .
محمد  مشکین فام با اشاره به ایجاد  ظرفیت های جد ید  انبارش 
میعانات گازی پارس جنوبی، گفت: براساس برنامه مقرر، د و مخزن 
ذخیره سازی میعانات گازی پاالیشگاه فاز 14 پارس جنوبی تکمیل 
و آماد ه پذیرش میعانات گازی شد ه و هم اکنون انبارش این محصول 

د ر یکی از این مخازن اد امه د ارد .
وی به آماد گی مخزن د وم پاالیشگاه این فاز به منظور انبارش میعانات 
گازی اشاره و تصریح کرد : آماد ه سازی مخزن سوم نیز د رحال انجام 
است وطبق برنامه، تا پایان د ی ماه امسال آماد ه بهره برد اری می شود .

مد یرعامل شرکت نفت و گاز پارس همچنین با بیان این که واحد های 

جانبی پاالیشگاه فاز 14 پارس جنوبی تا پایان امسال به بهره برد اری 
می رسد ، تصریح کرد : هم اکنون واحد های جانبی پاالیشگاه فاز 14 
آماد ه راه اند ازی است و به زود ی واحد  هوای ابزار د قیق وارد  مد ار تولید  
می شود . مشکین فام با اشاره این که همه واحد های یوتیلیتی به 
ترتیب عملیاتی می شوند ، گفت: با برق د ار شد ن قریب الوقوع 
پست های برق پاالیشگاه، واحد  تأمین سوخت گازی عملیاتی و 
شرایط تأمین و توزیع سوخت مورد  نیاز واحد های پاالیشگاهی 
امکان پذیر می شود . وی با بیان این که با اجرایی شد ن این فعالیت ها، 
د یگر سرویس های جانبی به ترتیب وارد  مد ار بهره برد اری ومشعل 
پاالیشگاه فاز 14 تا پایان امسال روشن خواهد  شد ، تصریح کرد : با 
تحقق این فعالیت ها، گام مهمی برای ورود  گازخام به پاالیشگاه این 
طرح برد اشته می شود . مد یرعامل شرکت نفت وگازپارس ازتأمین و 

ورود  قطعات مورد  نیاز رد یف های شیرین  سازی پاالیشگاه فاز 14، 
همچنین ایجاد  جبهه های کاری جد ید  خبر د اد  و افزود : با توجه به 
محد ود یت های بین المللی ناشی ازکرونا و شرایط تحریم، تأمین برخی 
از قطعات و شیرآالت باقی ماند ه با تأخیر جزئی مواجه شد ه که د ر 

حال پیگیری تأمین این اقالم هستیم.
تنبک د ر آستانه راه اند ازی

مشکین فام همچنین با بیان این که تکمیل تست های برق و ابزار 
د قیق اسکله صاد رات گاز مایع تنبک مراحل پایانی خود  را می گذراند ، 
گفت: هم اکنون فعالیت های راه اند ازی این پروژه د رحال انجام است 
و امید واریم تا پایان د ی ماه امکان بهره برد اری از اسکله صاد رات گاز 

مایع سرد  فراهم شود .
وی افزود : با عملیاتی شد ن یک پست اسکله LPG این پروژه، امکان 

صاد رات گاز مایع پاالیشگاه های گازی سایت د و تحقق خواهد  یافت.
مد یرعامل شرکت نفت و گاز پارس همچنین از راه اند ازی مخازن گاز 
مایع پاالیشگاه فازهای 13 و 22 تا 24 پارس جنوبی تاپایان امسال 
خبر د اد  و افزود : مطابق برنامه ریزی، برای هریک از پاالیشگاه های 
این د و طرح، یک مخزن ذخیره سازی پروپان و یک مخزن 
ذخیره سازی بوتان تحویل بهره برد ار خواهد  شد . مد یرعامل شرکت 
نفت و گاز پارس با بیان اینکه راه اند ازی مخازن بوتان و پروپان 
پاالیشگاه فازهای 22 تا 24 وارد  فاز عملیاتی شد ه و تست مخازن با 
گاز نیتروژن د رحال انجام است، گفت: د ر پاالیشگاه فاز 13 
نیزعملیات اجرایی آماد ه سازی مخازن LPG د ر حال پیگیری است 
وبا فاصله حد ود  یک ماه، مخازن گاز مایع این طرح به مرحله 

راه اند ازی می رسد .

    خطوط لوله و مخابرات نفت 
منطقه اصفهان

تامین خوراک پتروشیمی 
شازند  با خط لوله بند رعباس 

- اصفهان

برای نخستین بارمحموله نفتای شرکت پاالیش نفت 
تأمین خوراک  به منظور  ستاره خلیج فارس 
پتروشیمی شازند  از طریق خط لوله بند رعباسـ  
اصفهان ارسال شد . ابراهیم اسد ی سامانی، رئیس 
مرکز انتقال نفت شهید ان رهنما )شماره 8 اصفهان( 
گفت: براساس توافق های انجام شد ه بین شرکت های 
پتروشیمی شازند  اراک و خطوط لوله ومخابرات نفت 
ایران، مقررشد  ماهانه 30میلیون لیترنفتای تولید ی 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس ازطریق خط لوله انتقال 
فرآورد ه  نفتی بند رعباس به اصفهان د راین مرکز 
انتقال نفت د ریافت و پس ازذخیره سازی د رمخازن 
انبار نفت شهید  محمد  منتظری از طریق خط لوله 
8اینچ تلمبه خانه نفتا به پتروشیمی شازند  ارسال 
شود . سامانی تصریح کرد : به همین منظور نخستین 
محموله نفتی به مقد ار17میلیون لیتر د ریافت و به 

پتروشیمی شازند  ارسال شد ه است.
زنفتای  ا بخشی  زاین  ا پیش  افزود :  وی 
مورد نیازپتروشیمی شازند  ازطریق پاالیشگاه اصفهان 
وبقیه به  وسیله تانکرهای حامل سوخت ازجنوب 
کشورتأمین می شد  که افزون برخطرهای حمل 

جاد ه ای وهزینه باال، ازپاید اری الزم برخورد ارنبود .

   شرکت ملی حفاری ایران    

  خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهرانحفر و تکمیل 107 حلقه چاه
ایمن سازی خط لوله قزوین - رشت 

د ر تقاطع رود خانه سپید رود 

 رئیس واحد  تأسیسات وساختمان شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت منطقه تهران گفت: خط لوله قزوین– رشت د ر تقاطع با رود خانه 
سپید رود  با ایجاد  یک د یواره بتنی د ر کنار سد  سنگی روی رود خانه 
سپید رود  د رمحد ود ه امام زاد ه هاشم د ر مسیر خط لوله 14 اینچ قزوین 
– رشت مقاوم  و ایمن سازی شد . جعفرصمغ آباد ی افزود : د یواره 
مذکور واقع د ر کیلومتر 287 خط لوله قزوین – رشت، د رحالی اجرا 
شد  که این گذرگاه با د ارا بود ن یک لوله زمینی و یک لوله هوایی 
ازعرض رود خانه، نیازمند  مستحکم سازی برای جلوگیری از 
آب برد گی لوله زیرین د ر بستر رود  و آب برد گی پِی لوله های هوایی 
بود . وی با اشاره به زمان 4 ماهه اجرای پروژه تصریح کرد : برای ساخت 
این د یواره بتنی پس از انحراف مسیر آب، عرض رود خانه، هشت متر 
وعمق آن نیز 1.5متر خاکبرد اری و حفاری شد . به گفته صمغ آباد ی، 
د یواره مزبورباسنگ آرموربه وزن معاد ل یک تن وحجم بیش ازیک 
مترمکعب، چید ه وپس ازیکنواخت سازی وپرکرد ن بین آن 
باقلوه سنگ و الشه  سنگ، با فواصل 25 سانتی متر، آرماتوربند ی شد ه 
است. رئیس واحد  تأسیسات و ساختمان شرکت خطوط لوله 
ومخابرات نفت منطقه تهران همچنین با اشاره به این که اجرای این 
عملیات با حمل سنگ های حجیم و چید مان مناسب، کنارسد  
صورت انجام شد ه است، اظهارکرد : با انجام موفقیت آمیزاین عملیات 
د یگر نباید نگران اختالل د رانجام عملیات د راین مسیر وطغیان 
رود خانه براثر بارش باران و سیالب باشیم. صمغ آباد ی تصریح کرد : 
د راحد اث سد  احد اث سد  سنگی – بتنی که د رمحل تقاطع با رود خانه 
سفید رود  – امامزاد ه  هاشم به شکل پلکانی بناشد ه، 80 عد د  پایل 10 

اینچ د ر طول 150 متر از عرض رود خانه استفاد ه شد ه است.
وی با بیان این که این عملیات با هد ف افزایش ایمنی و جلوگیری از 
آسیب د ید گی، آب برد گی و تخریب لوله انجام شد ه است، انتقال پاید ار 
و ایمن فرآورد ه های نفتی و حفظ و نگهد اری خط لوله را از د یگر اهد اف 
این طرح برشمرد . رئیس واحد  تأسیسات و ساختمان شرکت خطوط 
لوله ومخابرات نفت منطقه تهران گفت: د راین عملیات گسترد ه که 
به د لیل تخریب های ایجاد  شد ه ناشی از بارند گی های زیاد  
د رمسیرعبورخط لوله ری–قزوین–رشت، انجام شد ، واحد های 
مختلف شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه تهران ازجمله 
ترابری، تعمیرات خط و ساختمان بااستفاد ه ازماشین آالت سنگین 
مناطق جنوب شرق، شمال شرق، شمال  غرب و شمال، فرآیند  
خاکریزی، پایل کوبی، سنگ ریزی وایمن سازی لوله را د ر بستر 
رود خانه انجام د اد ند . سرپرست نگهد اری وتعمیرات خط شرکت 
خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه تهران نیزمیزان تقریبی حجم 
سنگ تخلیه شد ه د ر این عملیات را 750 تن اعالم و اظهارکرد : حجم 
خاک ومخلوط جابه جا شد ه نیزبیش از 15هزارمترمکعب بود  که پس 
از انحراف آب به سمت سد  از پیش ساخته شد ه، شرایط محیط را 
برای اجرای عملیات فراهم کرد ه است. سعید  فوالد وند  گفت: با ایمن 
سازی خط لوله قزوین– رشت د رتقاطع رود خانه سپید  رود ، شد ت 
آب عبوری ازاین گذرگاه نیز د ربرخورد  آن با خط لوله مزبور، مهار و 
از بروز موارد ی همچون شکست لوله و تبعات آن جلوگیری شد ه 

است.

معاون شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به نقش این 
 )EPDS( شرکت د ر اجرای پروژه های کلید  د ر د ست
د رمید ان های نفتی مشترک د ر غرب کارون گفت: با بهره 
گیری از ناوگان ملی حفاری، تاکنون 107 حلقه چاه د ر 

این موقعیت حفاری، تکمیل و عملیاتی شد ه است.
علیرضا الیجی د رتشریح فعالیت های عملیات حفاری 
شرکت ملی حفاری ایران د ر غرب کارون اظهارکرد : این 
شرکت د رهمه مراحل اکتشاف، توسعه وتعمیرچاه ها 
د رمید ان های آزاد گان، یاران و یاد آوران، نقش محوری 
به عهد ه د اشته است.  وی افزود : حفاری وتکمیل 70حلقه 
چاه د ر بخش جنوبی وشمالی مید ان آزاد گان به متراژ 
137هزار و 900 متر، یکی از شاخص های برجسته 
عملکرد  شرکت ملی حفاری ایران د ر اجرای پروژه های 
کلید  د ر د ست د ر مید ان های نفتی خشکی به شمار 

می آید .  معاون مد یرعامل شرکت ملی حفاری ایران د ر 
پروژه های حفاری اظهار کرد : این شرکت همچنین 
حفاری 24حلقه چاه با متراژ 82 هزار و 699متر د ر 
مید ان یاد آوران و 13حلقه چاه د رمید ان یاران جنوبی به 
متراژ حفاری بیش از 52هزار متر را د ر کارنامه 

فعالیت های خود  د ر صنعت نفت کشور د ارد . 
الیجی د رباره پروژه های د ر د ست اجرا د راین منطقه 
نیزگفت: از پروژه 23حلقه چاه د ر مید ان آزاد گان جنوبی، 
آخرین حلقه چاه د رحال تکمیل است وبا استقرارد ستگاه 
حفاری 37 فتح روی این چاه، پیش بینی می شود  تاد و 

ماه آیند ه این چاه نیزتکمیل و تحویل کارفرما شود . 
وی با بیان این که شرکت مهند سی و توسعه نفت )متن( 
مجری طرح توسعه مید ان های نفتی د ر غرب کارون 
است، افزود : پروژه 10حلقه چاه د ر آزاد گان جنوبی نیز 

د یگر پروژه ملی شرکت ملی حفاری ایران است که 
به وسیله سه د ستگاه حفاری د رحال اجراست و متراژ 

حفاری این چاه ها به 12هزار متر رسید ه است. 
 معاون مد یرعامل شرکت ملی حفاری ایران د ر پروژه های 
حفاری با اشاره به این که این شرکت د ربخش ارائه 
خد مات یکپارچه فنی مهند سی نیزبا شرکت مهند سی و 
توسعه نفت همکاری مستمرد ارد ، اظهارکرد : شرکت ملی 
حفاری ایران با هماهنگی وهمکاری متخصصان شرکت 
متن، تالش د ارد  تا پروژه 10 حلقه چاه را د ر نیمه نخست 

سال 1400 به پایان برساند .
الیجی تصریح کرد : شرکت ملی حفاری ایران برای پاسخ 
گویی به نیازهای صنعت نفت و به منظورتحقق برنامه های 
شرکت ملی نفت ایران، آماد گی کامل د ارد  تاظرفیت های 
تخصصی، تجهیزاتی، فنی و مهند سی وعملیاتی خود  را 

د ر هرمنطقه که ضرورت ایجاب کند ، به  کار گیرد .

برگزاری نخستین د وره آموزش کنترل 
فوران چاه های نفت و گاز

 اد اره آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی حفاری 
ایران نخستین د وره آموزش مجازی کنترل فوران 

چاه های نفت و گاز )IWCF( را برگزار کرد .
سید محمد حسین جزایری، سرپرست آموزش حفاری 
اد اره آموزش وتجهیزنیروی انسانی شرکت ملی حفاری 
ایران گفت: د وره های آموزشی پیش ازاین به صورت 
حضوری تشکیل می شد  اما هم اکنون به د لیل شیوع 
بیماری کووید  19 والزام رعایت شیوه  نامه های بهد اشتی، 
این مهم حسب اهمیت د وره، از طریق بستر فضای 
مجازی برگزار می شود . وی افزود : برگزاری د وره های 

IWCF سال ها براساس قرارد اد  همکاری میان شرکت 
ملی حفاری ایران و یک شرکت خارجی د ر اهواز برگزار 
می شد  که چند  سال به سبب تحریم ها تشکیل آن د چار 
وقفه و تأخیر شد . سرپرست آموزش حفاری اد اره آموزش 
وتجهیزنیروی انسانی شرکت ملی حفاری ایران اظهار 
کرد : با توجه به اهمیت تشکیل این د وره ها به ویژه پس از 
حاد ثه فوران چاه 147 رگ سفید ، به د ستور وزیرنفت 
مبنی بر الزام گذراند ن د وره های آموزشی کنترل فوران 
چاه د ر سطوح مختلف برای کارکنان شاغل د ر واحد های 
عملیاتی، فنی، تخصصی و مهند سی، پروژه های خد مات 
فنی و ویژه د رجهت شیوه نامه صالحیت حرفه ای کارهای 
مربوط به عملیات حفاری، برگزاری این د وره ها ازسوی 
اد اره آموزش وتجهیز نیروی انسانی ملی حفاری تحت 
نظارت مرکز آموزش شرکت ملی نفت ایران د ر د ستور 

کار قرار گرفت. جزایری گفت: باهمکاری مد یریت فناوری 
اطالعات وارتباطات شرکت ملی حفاری ایران نسبت به 
تهیه نرم افزارهای آموزشی اقد ام و همسو با آن د ر زمینه 
تولید  محتوا، کتاب های مرجع و جزوه های آموزشی اقد ام 
و این د وره آموزشی د ر نخستین گام برای 25نفر از 

کارشناسان د ر سطوح د و و سه برگزار شد .
سرپرست آموزش حفاری اد اره آموزش و تجهیز نیروی 
انسانی شرکت ملی حفاری ایران افزود : شرکت کنند گان 
د ر این د وره ها د رصورت د ریافت نمرات قبولی، گواهینامه 

با اعتبار د و ساله د ریافت می کنند .
 وی اظهارکرد : تا پایان امسال نیز40نفرد یگراز کارشناسان 
شرکت ملی حفاری ایران، حسب نوع مسئولیت عملیاتی 
که د ارند  فرصت حضور د ر د وره های آموز شی کنترل 

فوران چاه را خواهند  د اشت.

   شرکت گاز استان خراسان رضوی  
ایران د رجمع د ارند گان فناوری بوسنج گاز طبیعی 

   شرکت نفت خزر
تد اوم همکاری  با مهند سی و توسعه گاز د ر گلستان

     پخش فرآورد ه های نفتی منطقه شاهرود  
توزیع 100 میلیون لیتر انواع فرآورد ه  نفتی
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اگر شخصیت فاطمه زهرا)س( برای 
ذهن های ساد ه و چشمهای نزد یک  بین 
تصد یق  هم  ما  می  شد   آشکار  ما 
می کرد یم که فاطمه زهرا)س( سرور 
همه زنان عالم است، بانویی که د ر سنین 
کم و د ر عمر کوتاه به مقامات معنوی و 
علمی و معرفتی و به مرتبه  ای برسد  که 
برابر مرتبه انبیا و اولیاست. فاطمه زهرا 
فجر د رخشانی است که از گریبان او 
نبوت  و  والیت  و  امامت  خورشید  
د رخشید ه است. آسمان بلند  و رفیعی 
است که د ر آغوش آن ستاره های 
فروزان والیت قرار گرفته است. همه 
ائمه)ع( برای ماد ر بزرگوار خود  تکریم و 
تجلیل قائل بود ند  که برای کمتر کسی 
آن  از  را  تجلیل  و  احترام  این همه 
بزرگواران می شود  د ید . زنان مسلمان 
و  اجتماعی  شخصی،  زند گی  د ر 
خانواد گی خود  باید  زهرا)س( را از جهت 
خرد مند ی، فرزانگی و عقل و معرفت، 
الگو و سرمشق خود  قرار د هند  و از بُعد  
عباد ت، مجاهد ت، حضور د ر صحنه، 
اجتماعی،  عظیم  تصمیم گیری های 
تربیت  و  همسرد اری  خانه د اری، 
فرزند ان صالح از زهرای اطهر)س( 
پیروی کنند . اسالم فاطمه)س( را، آن 
عنصر برجسته و ممتاز ملکوتی را، 
به عنوان نمونه و اسوه زنان معرفی 
می کند . آن زند گی ظاهری او، جهاد  او، 
او،  او، سخنوری  د انش  او،  مبارزه 
فد اکاری او، شوهرد اری او، ماد ری او، 
همسری او، مهاجرت او و حضور او د ر 
و  نظامی  و  مید انهای سیاسی  همه 
انقالبی و برجستگی همه جانبه او که 
مرد های بزرگ را د ر مقابل او به خضوع 
واد ار می کرد . اصوالً د رک ناد رست از 
نامبارک  میراث  که  زن،  شخصیت 
د ر  فرهنگ های غیراسالمی د خیل 
اند یشه مسلمانان است، باعث شد ه 
زاویه  از  تنها  است که آن حضرت 
د ختری برای پیامبر)ص( و ماد ری برای 
ائمه)ع( مطرح شود  و آن شایستگی ها 
شکل گیری  د ر  که  الهی  گزینش  و 
زند گی و شخصیت آن حضرت نقش 
برجسته د اشته و زند گی و صفات فاطمه 
زهرا)س( را به عنوان اسوه ای برای همه 
زنان و همه انسان ها، به ویژه زنان، مطرح 

می سازد ، مجهول بماند .

منبع: برگرفته از مجموعه »یک رهبر به 
تمام معنا«، بخشی از بیانات د ر سایت 

مقام معظم رهبری. 

مسئول قرارگاه فرهنگی خلیج فارس صنعت نفت از اهد ای پرچم 
مسجد  مقد س جمکران به مد یرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس 
خبر د اد . حجت االسالم و المسلمین حمید  فالحتی گفت: این مراسم 
آئینی با حضور خاد مان مسجد  مقد س جمکران، مسئول شورای اقامه 
نماز وامور روحانیون شرکت ملی پاالیش و پخش، مد یر روابط عمومی 
شرکت ملی پاالیش و پخش و مد یران شرکت نفت ستاره خلیج فارس 
برگزار شد . د ر ابتد ای مراسم، محمد  علی د اد ور، مد یرعامل ستاره 
خلیج فارس ضمن خوش آمد گویی به خاد مان مسجد  مقد س جمکران 
وجود  این پرچم مقد س د ر پاالیشگاه را مایه  افتخار د انسته وابراز 
امید واری کرد  د ر سایه عنایت های حضرت صاحب االمر)عج( گام 
های بلند ی د ر راستای خد مت به کشور و نظام مقد س اسالمی 
برد اشته شود . سخنرانی، مد احی و مرثیه سرایی خاد مان افتخاری 
مسجد  مقد س جمکران و سخنرانی حجت االسالم عباس ثقفی از 
د یگر برنامه های این مراسم بود . این مراسم با پرچم گرد انی خاد مان 
و توزیع تبرکی مسجد  مقد س جمکران و اهد ای پرچم به مد یرعامل 

شرکت نفت ستاره خلیج فارس پایان یافت. 

انتشار کتاب »سرد ار مقاومت و سرباز 
والیت« با حمایت شورای فرهنگی و 

ستاد  اقامه نماز وزارت نفت

د ر نخستین سالگرد  شهاد ت سرد ار مقاومت سپهبد  شهید  حاج قاسم 
سلیمانی، با حمایت شورای فرهنگی و ستاد  اقامه نماز وزارت نفت، 

کتاب »سرد ار مقاومت و سرباز والیت« منتشر شد .
با توجه به اینکه روز شهاد ت سرد ار سلیمانی روز جهانی مقاومت 
نامگذاری شد ه است،  د و فصل ابتد ایی این کتاب به مبحث مقاومت 
از د ید گاه قرآن و اهل بیت و همچنین بیانات مقام معظم رهبری 
پرد اخته و د ر فصل های بعد  به مباحثی همچون مکتب حاج قاسم، 
نگرشی بر اند یشه های ایشان وگزید ه ای از خاطرات سرد ار به زیور 
طبع آراسته شد ه است. این کتاب د ر پنج فصل شامل مفهوم مقاومت 
د ر آیات و روایات، مقاومت و مولفه های آن د ر کالم رهبری، سرد ار 
سلیمانی اسوه بارز مقاومت، نگرشی بر اند یشه های شهید  سپهبد  
سلیمانی و همچنین خاطراتی از سرد ار شهید  سپهبد  سلیمانی د ر 

1۴۸ صفحه به چاپ رسید ه است.

 الگوی رفتاری

 د ر خانواد ه
 )بخش سوم(

حضور د ر خانواد ه؛ 
د فاع از حقیقت

فاطمه زهرا)س( 
 از نگاه

 رهبر معظم 
انقالب

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، میزبان 
پرچم مسجد  مقد س جمکران

زند گی د رخشان و پر از مبارزه د ختر گرامی پیامبر اسالم)ص( سرشار از نکات تربیتی و اخالقی است که می تواند  برای بشر 
امروز و خصوصا زنان مسلمان یک الگو و اسوه کامل ایمانی باشد . زند گی پرفرازونشیب حضرت زهرا)س( از تولد  تا شهاد ت 

د رس هایی د ارد  که می تواند  د ر کوره راه های زند گی و پستی و بلند ی های آن سرمشقمان باشد . د ر سلسله مطالب پیش رو 
کوشید ه ایم تا بخشی از نکات د رس آموز زند گی آن حضرت را بیان کنیم. اینک بخش سوم را می خوانید .

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

از د ید گاه آموزه  های اسالمی، انسان نسبت به سرنوشت فرد ی 
و اجتماعی خویش مسئول است و نمی تواند  د ر رابطه با حواد ث، 
جریانات و واقعیت  های پیرامون خویش بی تفاوت باشد . یکی از 
مهم  ترین موضوعاتی که تأثیری عمد ه بر سرنوشت بشریت 
د ارد ؛ رهبری و مد یریت سیاسی جامعه است که برخورد  
مسئوالنه تمامی افراد  جامعه را د ر قبال خود  طلب می کند  و د ر 
این رابطه جنسیت مطرح نیست. از این زاویه است که حضرت 
فاطمه)س( د ختر پیامبر گرامی اسالم)ص( سزاوارترین افراد  
برای مشارکت سیاسی و حضور د ر صحنه سیاست است و 
علی رغم اشتغاالت اجتماعی متعد د  و خستگی  های ناشی از کار 
روزانه و رسید گی به امور خانه و سرپرستی چند  کود ک 
خرد سال، خود  را از سیاست د ور نمی  د ارد  و همچون 
سیاست مد اری قهرمان د ر صحنه اجتماع حاضر می شود  و د ر 

د فاع از حق و عد الت جان مبارک خویش را نثار می کند .

خانواد ه و فعالیت های سیاسی- اجتماعی
حضرت فاطمه)س( زند گی سیاسی و آشنائی با الفبای آن را از 
همان د وران خرد سالی آغاز کرد  و با فعالیت های سیاسی و 
اجتماعی پد ر بزرگوار خویش و مشکالت و مصائب بی شمار از 
نزد یک مأنوس بود ؛ حتی جبهه جنگ می رفت و د ر غزوه های 
متعد د ی همراه با پیامبر)ص( شرکت می کرد . بعد  از ازد واج و 
زند گی مشترک باز هم د ر جریان زند گی اجتماعی همگام با 
حضرت امام علی)ع( به پیش می رود . اما پس از وفات پیامبر)ص( 
فصلی جد ید  از زند گی را آغاز کرد  که برای تحکیم پایه های 
انقالب نوپای پیامبر اکرم)ص( و حفظ و تد اوم حکومت اسالمی، 
د ست به احقاق حق و مبارزه گشود  و د ر جریان سیاسی عظیمی 
حضوری آشکار یافت. حضرت فاطمه)س( خود  را زنی مسلمان 
می د انست که باید  به وظایف خویش آشنا بود ه و تکلیف و وظیفه 
شرعی اش را شخصاً عمل کند ، بد ین خاطر د ر روزهای آتش و 
خون و شکنجه پس از وفات پیامبر)ص( و د ر روزهایی که 
سیاست روز آتش زد ن به د ر خانه و بیعت  خواهی از روی زور و 
اعمال قد رت بود ، قد  علم کرد  تا تکلیف د ینی و سیاسی خود  را 

نیکو به انجام رساند .

د فاع از حریم رسالت و امامت
د ر اوایل بعثت، حفظ جان پیامبر)ص( و د فاع و حمایت از آن 
حضرت از مهم ترین وظایف کسانی بود  که علی رغم مشکالت 
و تنگناهای موجود  د ر جامعه نوپای اسالم، به حّقانیت 
پیامبر)ص( و آیین او ایمان آورد ه بود ند . تعد اد  انگشت  شماری 
نیز با استفاد ه از موقعیت اجتماعی، سیاسی و د یگر توانایی های 
خود ، بیشتر به این امر می پرد اختند  که ازجمله آنها حضرت 
زهرا)س( بود . رسول خد ا)ص( از هنگامی که به رسالت مبعوث 
شد ند ، تا زمانی که به مد ینه هجرت کرد ند  د ر مکه مورد  آزار و 
اذیت فراوان قرار گرفتند . بزرگان قریش و حتی عموهای پیامبر 
اکرم)ص( عالوه بر تشویق و تحریک مرد م و کود کان جهت آزار 
و اذیت به پیامبر)ص(، خود  نیز به طور مستقیم از هیچ تالشی 
د ر این زمینه د ریغ ند اشتند . آن بانوی بزرگوار د ر موارد ی عالوه 
بر اطالع و پیش گیری از اقد ام آنان، خود  مستقیماً به صحنه 
می رفت و به حمایت و د فاع از پیامبر عزیز می  پرد اخت. زهرای 
مرضّیه)س( د ر اثبات حق و مقابله با انحراف د ر رهبری امت 
اسالمی از هیچ کوششی فروگذار نکرد  و این امر را تکلیف خود  
می د انست. گاهی شب ها همراه امام علی)ع( به د ر خانه 
مهاجرین و انصار می رفت و حمایت از والیت و وصّیت رسول 
خد ا)ص( را د ر یاد ها زند ه می  کرد  و آنان را به د فاع از حق 
همسرش د ر مسأله خالفت و حق خود ش فراخواند ؛ اگرچه 
چیزی جز کالم سرد  و بی مهری نمی شنید . حضرت فاطمه)س( 
عنایت ویژه ای به مسأله د فاع از امامت و والیت امام علی)ع( 
د اشت و به عنوان یک وظیفه اجتماعی د ر قالب های مختلف 

روی آن اهتمام و جد یّت می ورزید .

اعتراض به سکوت مرد م
د خت گرامی رسول خد ا)ص( می د ید  که با خروج رهبری 

از محور خود  چه  بسا ممکن است امور مهم د یگر نیز 
د چار این آفت شود  و هرگونه ساکت ماند ن نوعی 

مهر تأیید  بر کارهای ناروا باشد  و چه  بسا 
حتی برای همیشه کاری قانونی 

جلوه د اد ه شود  و نشانی بر حقانیت مد ّعیان خالفت تلقی 
شود ، بد ین جهت آن حضرت د ر موارد ی مخالفت خود  را با 
اعتراض و انتقاد  و شکوه به اثبات رساند  و فرمود ند : »ای 
انجمن بزرگان، ای بازوان مّلت، ای حافظان اسالم، این 
غفلت و سستی د ر مورد  حق من چیست؟ و چرا د ر برابر 

د اد خواهی من سهل انگاری می کنید ؟«

افشای فتنه  ها
حضرت زهرای مرضیه)س( حکومت امام علی)ع( را همان 
حکومت پیامبر)ص( و استمرار نبوت و رسالت می د انست. 
خانه امیرالمؤمنین)ع( را مهبط وحی و شخصیت آن 
حضرت را شخصیتی د انا به امور د نیا و آخرت معرفی می 
فرمود  و کنار زد ن آن بزرگوار را خسارتی بزرگ و روشن 
می  شمرد . از اقد ام  های روشنگرانه آن حضرت افشای 
ماهیت سیاست ستیز با امام علی)ع( بود ، او معتقد  بود  
کسانی که حضرت علی)ع( را از صحنه بیرون کرد ه  اند ، از 
شد ّت عمل او د ر برابر مخالفان د ین و قاطعیتش د ر مقابل 
د شمنان اسالم و افزون  طلبان بیم د ارند ؛ آنان می د انند  
حضرت علی)ع( د ر اجرای عد الت ذره ای کوتاهی نخواهد  
کرد  و د ر راه تحقق احکام الهی از مرگ نمی هراسد ، ازاین 
 رو او را کنار زد ند  تا به آسانی به اهد اف شخصی و خواسته 
 های نفسانی  شان د ست یابند ، شاید  آن روزها بسیاری از 
اصحاب و تابعین و کسانی که تازه مسلمان شد ه بود ند  
نمی توانستند  باور کنند  د ست هایی که امام علی)ع( را کنار 
زد ه اند  از سر هواپرستی چنین ظلمی را مرتکب شد ه 
باشند ، چون آنها نیز ظاهراً سال  ها د ر رکاب نبی 
اکرم)ص( شمشیر زد ه و به اسالم گروید ه بود ند ، 
به  عالوه برخی از آنها جزو د انشمند ان جامعه 
لذا کسی جرأت  به حساب می آمد ه اند ، 
نمی کرد  به آنان گمان بد  برد ه و آنها را 
به بی د ینی و خیانت متهم کنند ، 
گروه  د و  مرد م  بنابراین 
از  گروه  یک  بود ند : 

ریشه د شمنی و مخالفت با امام علی)ع( خبر ند اشتند  و 
گروه د یگر شجاعت و شهامت بیان حقایق را ند اشتند ، ولی 
حضرت زهرا)س( با کمال شجاعت ماهیت کینه  توزانه آنان 
را افشا کرد  و ریشه های فاسد  د شمنی با موالی متقیان 

علی)ع( را برمال ساخت.

 د شمن  شناسی
شناخت د شمن و آگاهی از معیارهای د شمنی، اند یشه ای 
روشن د ر فراز و فرود های زند گی فرد ی و اجتماعی به انسان 
می بخشد . حضرت صد یقه کبری)س( با سخن آسمانی خود  
نخستین معیار د شمن  شناسی را د شمنی و مخالفت با اهل 
بیت رسول خد ا)ص( معرفی می کند  و با صراحت بسیار 
می فرماید : »هر کس با ما د شمنی کند ، با خد ا ستیز کرد ه 
است و آن کسی که با ما مخالفت کند ، با پرورد گار رود ررو 
شد ه است و مخالف ما عذاب د رد ناک و مجازات شد ید  الهی 
د ر د نیا و آخرت بر او واجب می گرد د «.  هرگاه د ر آیینه سخن 
و سیره آن حضرت بنگریم به خوبی د رمی یابیم که ستایش 
د وستان و نکوهش د شمنان خط پایانی نخواهد  د اشت. 
حضرت زهرا)س( با ارائه تد بیری خرد مند انه، عرصه ستم 
 ستیزی و مید ان مبارزه با د شمن را فراتر از زمان و مکان 
گسترش د اد ه بود  تا افراد  از ارزش د وستی های الهی و زشتی 
د شمنی های شیطانی تا روز رستاخیز آگاهی یابند ؛ ازاین  رو 
د ر وصیتش به امیر مؤمنان)ع( فرمود : »تو را وصیت می کنم 
هیچ  یک از آنان که به من ظلم کرد ند  و حق مرا غصب 
کرد ند ، نباید  د ر تشییع جنازه من شرکت کنند ، زیرا آنها 
د شمن من و د شمن رسول خد ا)ص( هستند  و اجازه مد ه 
فرد ی از آنها و پیروانشان بر من نماز بخوانند  و مرا شب د فن 
کن، آن هنگام که چشم ها آرام گرفته و د ید ه ها به خواب 

فرو رفته باشند «.
 این وصیت ضربه سهمگینی بر پیکر د شمنان والیت وارد  
ساخت؛ ضربه ای که تا قیام قیامت استمرار خواهد  د اشت و 
سند ی زند ه و ماند گار بر محکومیت حکومت و غیرعاد النه 

بود ن آن از منظر زهرای مرضیه)س( به شمار می آید .

خبر
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تاریخ

علی بهرامی    کشف نفت اگر 
چه از سوی عوامل د ارسی و د ر 

د وران معاصر تاریخ ایران انجام شد ، اما 
شواهد  و قرائن تاریخی و باستانی زیاد ی 

نشان می د هد  که این ماد ه سیاه رنگ، 
حضوری جد ی د ر جنوب و غرب ایران د اشته 
است. بعید  نیست انگلیسی ها با خواند ن تاریخ 
و مطالعات باستان شناسی، تاریخی و زمین 
شناسانه پیش از کشف نفت د ر مسجد  سلیمان، 

ریسک سرمایه گذاری د ر اکتشاف نفت د ر 
جنوب و غرب ایران را به جان خرید ه باشند . د ر 

مطلب پیش رو کوشید ه ایم نگاهی بیند ازیم به 
حضور نفت د ر تاریخ سرزمین پهناور ایران؛ البته 
نگاهمان بیشتر از هر چیز به جنوب و غرب سرزمین مان 
است؛ یعنی همان جاهایی که انگلیسی ها آن را کاوید ند  

و به نفت رسید ند . 

محققان، سفرنامه نویسان
 و تاریخ نگاران از حضور نفت 
د ر ایران خبر د اد ه بود ند 

د رست است که به صورت صنعتی و 
 12۸7 ایران د ر سال  نفت  مد رن 
ی  د یکی ها نز د ر  شید ی  ر خو
استخراج  و  مسجد سلیمان کشف 
شد ؛ اما از قرن ها پیش، حتی پیش از 
طلوع خورشید  اسالم د ر سرزمین ما، 

رد  پای نفت د ید ه شد ه است.
 مرد م ایران از نفت استفاد ه هایی 
د اشتند  و د ر زند گی های کوچ نشینی، 
روستانشینی و شهرنشینی از آن 

بهره می برد ند . 
جنوب و غرب ایران پیشتاز بهره 
برد اری از نفت بود ه است و د ر میان 
سرزمین های مختلف ایرانی د ر این 

زمینه شهرت د ارد .
   سخن از همان سرزمین هایی است 
که د ر آخرین سال های قرن 13هجری 
خورشید ی صفحه تاریخ معاصر ایران 
را ورق زد ند  و لکه هایی از نفت را د ر 

همه صفحات بعد ی آن نشاند ند . 

د رباره نفت حرف هایی وجود  د اشت
 اصال بعید  نیست فعالیت های باستان شناسانه و تاریخی و بیرون کشید ن اطالعات د ست اول علمی- تاریخی باعث شد ه باشد  که د ارسی به فکر ریسک 
سرمایه گذاری د ر نفت ایران بیفتد ؛ البته د ارسی خیلی آد م اهل ریسکی بود . د رباره زند گی عجیب او د ر کتاب »تاریخ جهانی نفت« نوشته د انیل یرگین آمد ه 
است: »د ارسی د ر سال 1۸۴9 میالد ی د ر شهر د یوون انگلیس متولد  شد ه و بعد ها به استرالیا مهاجرت کرد ه بود . وی د ر استرالیا به شغل وکالت د عاوی د ر 
شهری کوچک مشغول شد ه بود  و ضمنا د ر این مد ت عالقه عجیبی به شرط بند ی د ر مسابقات اسب سواری پید ا کرد ه بود . د ارسی بسیار اهل ریسک بود  و 
د ر بزرگترین ریسک زند گی اش پیش از سرمایه گذاری د ر نفت ایران، یک معد ن متروک طال را د ر استرالیا خرید اری کرد  و کمی بعد  معلوم شد  معد ن را بد ون 
د لیل متروک کرد ه اند  و هنوز مقاد یر زیاد ی طال د ر آن معد ن موجود  بود . عواید  ناشی از استخراج طال، د ارسی را به مرد ی بسیار ثروتمند  تبد یل کرد ، به طوری 
که به عنوان یک میلیونر به لند ن بازگشت. پس از این اتفاقات، د ارسی به د نبال زمینه هایی بود  که سرمایه خود  را به جریان بیند ازد  و به همین د لیل، پیشنهاد  
سرمایه گذاری د ر نفت ایران از جانب او با استقبال روبه رو شد . نتیجه این بود  که منشی خود  آل ماریوت را د ر مارس 1901 میالد ی به ایران فرستاد  تا شرایط 
اخذ امتیاز را بررسی کند .« اما به هر حال ریسک های د ارسی بد ون پشتوانه عقلی هم نبود ؛ زیرا اگر چنین بود ، ریسک پذیری با بی عقلی برابری می کرد . پس 
او به اخبار مطالعات باستان شناسان، زمین شناسان و د انشمند ان علوم تاریخی احتماال د سترسی د اشته یا از طریق مشاورانش می د انسته که باید  د ر کجا 
ریسک سرمایه د اشته باشد . د ر کتاب »خون خاک« نوشته خسرو معتضد  نیز د رباره اطالعات نفتی پیش از حضور د ارسی آمد ه است:»سن اوستن هنری 
الیارد  که د ر سال های د هه 1۸۴0 میالد ی همزمان با سلطنت محمد  شاه د ر جنوب ایران به سر می برد ه، د ر سفرنامه خود  می نویسد : نزد یک ظهر به محلی به 
نام چشمه نفت رسید یم. از این چشمه مقد اری مایع تیره رنگ به نام مومیایی تولید  می شود  که معموال ایرانی ها برای د رمان کوفتگی های شد ید  و د رد  مفاصل 
به کار می برند «... برای نخستین بار لفتوس، زمین شناس انگلیسی هنگامی که از جنوب باختری ایران د ید ن می کرد ، متوجه وجود  رگه های نفت د ر آن زمین ها 
شد . او مقاله ای با عنوان »د رباره زمین شناسی نواحی مرزی عثمانی و ایران و نواحی مجاور آن« نوشت و به وجود  منابع نفت د ر مسجد سلیمان و نواحی جنوب 
غربی ایران اشاره کرد ... سه د هه بعد ، ژاک د مورگان، زمین شناس فرانسوی نیز راه او  را پی گرفت و د ر مقاالتی که نوشت، خبر از وجود  نفت د ر نواحی جنوب 
و غرب ایران د اد ... چند  سال بعد  باستان شناس آلمانی با نام هوتم شیند لر،د نباله رو محققان د یگر شد  و د ر مناطقی از جنوب و جنوب غربی ایران خبر از نفت 

د اد .«  

گزارش ها و مطالعات نفتی چه می گفتند ؟ 
بسیاری از محققان قد یمی و کسانی که به قصد  کنجکاوی و جهانگرد ی یا تجارت از ایران گذر کرد ه اند ، معموال به وجود  نفت اشاره ای د اشته اند . 
نفتی که گاه د ر شکل قیر نیز مورد  استفاد ه قرار می گرفته است. د ر کتاب »کاربرد های نفت و گاز د ر ایران باستان« نوشته فرشید  خد اد اد یان 
آمد ه است: »ابواسحاق ابراهیم بن محمد  استخری، جغرافید ان ایرانی که د ر سد ه چهارم هجری )قرن د هم میالد ی( می زیست، د ر کتاب 
»المسالک و الممالک« اظهار می  د ارد  که د ر غاری د ر د ارابگرد  )د ارابجرد ( واقع د ر والیت فارس، مومیا یافت می شود  و قد رت شفابخش آن، 
چند ان ارزشی د ارد  که یک نگهبان همیشه د ر کنار این غار کشیک می د هد  و این مومیا را یک بار د ر سال د ر ظرفی سنگی جمع آوری 
می کنند  و نزد  حاکم والیت می برند ... تامس هربرت انگلیسی که به د ربار شاه عباس کبیر آمد ه بود ، از معد ن )زهک( مومیا د ر جهرم د ید ن 
کرد ه و د ر نامه اش نوشته است که این روغن تند بو و مرطوب بر زهر، کارگر می  افتد  و اگر حرف مرد م را باور کنیم، عالج تام و تمامی است 
برای هر گونه زخم، تا آنجا که وقتی شاهان د یگر طال و مروارید  و هد ایای گرانبها برای شاه عباس می فرستند ، وی د ر عوض مقد اری از این 
مرهم می  فرستد .« خبر از نفت را ابن بطوطه جغرافید ان مشهور جهان اسالم د ر قرن هشتم نیز د ر کتاب مشهور خود  د اد ه است. جالب 
اینجاست که محمد  علی موحد ، یکی از بزرگترین متفکران و محققان ایرانی که اتفاقا د ر حوزه نفت ید طوالیی د اشته و خود ش از کارکنان 
بسیار قد یمی صنعت نفت است، کتاب ابن بطوطه را ترجمه و تصحیح کرد ه است. ابن بطوطه مراکشی د ر د ید ار خود  از ایران به نفت اشاره هایی 

مستقیم د اشته و آن را د ر قالب قیر و استفاد ه های د رمانی و طبی د ر سفرنامه خویش روایت کرد ه است. 
شاید  یکی از قوی ترین مطالعات و د قیق ترین آنها د رباره نفت پیش از حضور د ارسی را جرج کرزن انجام د اد ه باشد . او کتاب بسیار معتبری 
به نام »ایران و قضیه ایران« د ارد  که سرشار از نکات برجسته و قابل توجه تاریخی د ر همه ابعاد  زند گی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصاد ی 
ایرانیان د ر اواخر د وران قاجار است. او سال ها به گشت و گذار و مطالعه د ر ایران پرد اخت و هر بار بخشی از مشاهد ات د قیقش را با جزئیات 
باورنکرد نی د ر روزنامه تایمز لند ن منتشر شود . د ر کتاب »ایران و قضیه ایران« کرزن د رباره مشاهد ات نفتی اش آورد ه است: »تحقیقاتی که 
تا به حال د ر نارستان، 35 کیلومتری جنوب شرقی برازجان انجام شد ، شایعات را د رباره نفت تایید  نکرد ه و معلوم شد  رگه هایی از زغال 
وجود  د اشت و سنگ هایی سخت که به قیر آغشته شد ه بود ند ... اما باید  به این نکته توجه کرد  که د ر تپه های اطراف د الکی، رگه های قیر 
بسیار زیاد ی د ید ه می شود  و از د یر باز نیز گفته اند  که منابع ممتاز زیرزمینی نفت د ر این منطقه وجود  د ارد . د ر این حد ود ، د و چشمه آب 
سبزفام نیز بیرون می آید  که د رجه حرارت آن 95 فارنهایت است و با مواد  گوگرد  و هید روژن مخلوط شد ه و بوی تند ی از آن متصاعد  می شود  
و بر سطح آن نیز نفت شناور است... محل د یگری که ظاهرا نفت د ر آن وجود  د ارد ، ناحیه رامهرمز است؛ ناحیه ای که د ر مجاورت کارون قرار 
گرفته و بنابر تحقیقات سه بخش نفتی د ر آن وجود  د ارد . اولی د ه جارد ین است که بالغ بر 10 چشمه نفت د ارد  که سه تای آنها مهم تر هستند  
و روزانه به طور متوسط 25 گالن نفت می د هند ... د ومی د ر 2۴ مایلی »ولیس« د ر ساحل کارون است و سومی د ر ۴5 مایلی جنوب شرقی 
شوشتر. د ر آنجا شش گود ال کم عمق هست و یکی از آنها نفتی د ارد  که بد ون تصفیه، می توان آن را د ر چراغ به کار برد  و د ر بازارهای اصفهان، 
تهران و شوشتر به فروش می رسد . می گویند  د ر د زفول نیز نفت هست و همچنین د ر نزد یکی قصر شیرین و کلهر از توابع کرمانشاه و کرد ستان 
ایران. محصوالت نفتی د ر احمد ی و رود ون و بند رعباس هم مشاهد ه شد ه است. با همه اینها باید  بگویم د ر تنها محلی که نفت برای مصرف 
استخراج می شود ، د ر بخش »سلخ« د ر جزیره قشم است که نفت زبر و خام؛ اما خوشایند ی به د ست می آید  که محلی ها برای روشنایی و 

د رمان د رد های رماتیسم به کار می برند .« 
به نظر می رسد ، احتمال بسیار باالیی وجود  د اشته باشد  که د ارسی و عوامل آن د ر ایران با توجه به جمیع مطالعات انجام شد ه و گزارش های 
موجود  تاریخی محققان مختلف د ر قالب سفرنامه نویسی، مطالعات تاریخی، علوم جغرافیایی و نظامی و... د ست به چنین ریسک بزرگی زد ه 
باشند ؛ اطالعاتی که د ر متن های سد ه های ششم تا سیزد هم هجری د رباره نفت ایران وجود  د اشت و همگی گواه حضور نفت د ر خاک ایران 

بود ، اطالعات تاریخی نشان می د اد  که ایران آمد ه است تا با پید ایش نفت، وارد  د نیای تاریخی د یگری شود . 
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خ د یوانه )د وره سی و سوم، سال 1393( ر
امروز د یگر کمتر کسی است که ند اند  حضور جوانان و نوجوانان د ر شبکه های اجتماعی و د ر فضای مجازی، د ر کنار ویژگی هایی که د ارد ، د ارای چه مخاطرات سهمگینی است. شاید  باور نکنید  
اگر به شما بگوییم که ابوالحسن د اود ی، کارگرد ان فیلم »رخ د یوانه« شش سال پیش د رباره این مخاطرات د ر فیلمش سخن گفته و هشد ار د اد ه است. »رخ د یوانه« چند  سال از جامعه اش جلوتر 
بود ؛ فیلمی کامال اجتماعی، هشد ار د هند ه و آسیب شناسانه که این روزها خیلی بهتر از هر زمان د یگری د رک می شود . د ر خالصه د استان »رخ د یوانه« آمد ه است: » د استان چند  جوان که د ر 
یک قرار اینترنتی با یکد یگر آشنا شد ه و به د نبال یک شوخی و شرط بند ی د ر مسیری پیچید ه و د لهره آور می  افتند ؛ مسیری که د رک جد ید ی از زند گی و اجتماع را برای هرکد امشان رقم می زند  
و باعث می شود  سرهم کاله بگذارند  و ...«. د استان فیلم، خیلی سرزند ه و سرحال است و با شیوه روایی که د ارد ، جذابیت بیشتری برای مخاطب خود ش ایجاد  کرد ه است. بازیگران فیلم تالش 
کرد ه اند  بهترین بازی خود  را ارائه کنند . شاید  گزاف نباشد  اگر بگوییم که ابوالحسن د اوود ی با »رخ د یوانه« تقریبا بهترین فیلم تمام د وران حرفه ای اش را کارگرد انی کرد ه است. پس د ر جریان 
باشید  که همه چیز برای د ید ن یک فیلم خوب و ارزشمند  آماد ه است و پیشنهاد  می کنیم، تماشای فیلم اجتماعی و جذاب »رخ د یوانه« را از د ست ند هید . طناز طباطبایی، صابر ابر، ساعد  سهیلی، 

امیر جد ید ی، نازنین بیاتی، گوهر خیراند یش و بیژن امکانیان، بازیگران اصلی این فیلم هستند . 

ایستاد ه د ر غبار)د وره سی و چهارم، سال 1394( 
باورش سخت بود ؛ اما باالخره سینما و هنر ایران باید  باور می کرد  که جوانی به نام محمد  حسین مهد ویان، کاری کرد ه است کارستان. »ایستاد ه د ر غبار« را که ببینید ، اول نمی د انید  با فیلمی مستند  
طرف هستید  یا د استانی. کمی که بگذرد ، تازه متوجه می شوید  د ر سینمای ایران، سبک کارِی جد ید ی خلق شد ه است؛ سبکی که می کوشد  تا ترکیبی میان مستند ، د استان و روایت سینمایی ایجاد  
کند  و مرزهای مرسوم سینمایی را بشکند . سبک و سیاِق فیلمسازی مهد ویان، چشم د اوران و منتقد ان را گرفت و البته د ر د ل بینند گان و مخاطبان سینمای ایران نیز اثر کرد . »ایستاد ه د ر غبار« د ر 
میانه تاریخ سینمای ایران ایستاد  تا د ر آغاز د هه 90 باز هم شاهد  طلوعی د یگر د ر سینما و هنر ایران باشیم. د ر خالصه د استان این فیلم آمد ه است: »احمد  متوسلیان که د وران نوجوانی  اش را د ر سکوت 
گذراند ه و اکنون بزرگتر شد ه، فرماند ه لشکری می شود  که باید  د ر د روازه های خرمشهر با د شمن بجنگند ؛ اما سرنوشت او فرسنگ ها د ورتر از مرزهای ایران رقم می خورد . این فیلم د رباره زند گی احمد  
متوسلیان است.« اگر چه این فیلم د ر جرگه فیلم های د فاع مقد س قرار می گیرد ؛ اما با هر فیلم د فاع مقد سی و جنگی که د ید ه اید ، فرق می کند . هاد ی حجازی فر د ر نقش احمد  متوسلیان، بازیگر اصلی 

این فیلم است. 

ماجرای نیمروز )د وره سی و پنجم، سال 1395(
د وره سی و پنجم هم د وره مهد ویان بود . او این بار ثابت کرد  که کارش د ر »ایستاد ه د ر غبار« اصال و ابد ا موقتی و یک بار برای همیشه نبود ه و با »ماجرای نیمروز« نشان د اد  که جای پای محکمی د ر سینمای 
ایران پید ا کرد ه است. این فیلم هم سبک و سیاقی مستند گونه د ارد ؛ اما د نیای آن کامال متفاوت از »ایستاد ه د ر غبار« است. د استان، جزئیات بسیار زیاد  و د قیقی د ارد  و د هه 60 خورشید ی را چنان بازسازی 
کرد ه که انگار فیلم اصال فیلمی نیست که د ر د هه 90 ساخته شد ه باشد . بازی ها د ر »ماجرای نیمروز« د رخشان هستند . برخی بازیگران مثل جواد  عزتی، بهترین سکانس های عمر هنری اش را به نمایش 
گذاشته اند . احمد  مهران فر نیز از ارسطوی سریال پایتخت، کیلومترها فاصله گرفته و بازی د رخشانی از خود  به نمایش گذاشته است. د ر خالصه د استان این فیلم می خوانید : »فیلم به ترورهای سال 1360 به 
د ست گروه منافقین می  پرد ازد . د رگیری ها پس از برکناری ابوالحسن بنی  صد ر از ریاست جمهوری توسط مجلس شورای اسالمی شد ت می گیرد . پس از برکناری ابوالحسن بنی صد ر، گروه های ضد  انقالب 
اسالمی مانند  منافقین د ست به ترورهای مقامات ارشد  و یاران امام خمینی)ره( می زنند . از سوی د یگر، نیروهای اطالعاتی و امنیتی مختلفی با همکاری هم، د رصد د  د ستگیری اعضای گروه منافقین هستند ....«. 
وفاد اری، خیانت، سیاست بازی و ترور، د رونمایه های اصلی فیلم »ماجری نیمروز« هستند . شخصیت های مختلفی د ر فیلم وجود  د ارد  که هم بخوبی ساخته و پرد اخته شد ه  و هم خاکستری اند . شخصیت هایی 
که تا پایان فیلم به برخی از آنان نمی توان اعتماد  کرد . مهرد اد  صد یقیان، احمد  مهران فر، هاد ی حجازی فر، جواد  عزتی، مهد ی پاکد ل، حسین مهری،  لیند ا کیانی و محیا د هقانی از بازیگران اصلی این فیلم هستند .

تنگه ابوقریب )د وره سی و ششم، سال 1396( 
تا به حال هر چه فیلم د ر حوزه د فاع مقد س د ید ه اید  را فراموش کنید . بهرام توکلی، »تنگه ابوقریب« را چنان کارگرد انی کرد ه که واقعا بعید  به نظر می رسید ، چنین فیلمی خلق کند . چند  سرباز با معرفت و با مرام که 
رفاقتشان خاص است، تا آخرین لحظه و آخرین قطره خون خود  پای یک حمله ناجوانمرد انه می ایستند . د ر خالصه د استان آمد ه است: »این فیلم که بر اساس واقعیت ساخته شد ه، روایتی است از د فاع گرد ان عمار 
یاسر لشکر 27 محمد  رسول اهلل)ص( د ر برابر لشکرکشی رژیم بعث د ر موقعیت تنگه استراتژیک ابوُقَریب د هلران و حمله به َفّکه و شرهانی، د ر روزهای پایانِی جنگ. بعثی ها برای رسید ن به اهد افشان باید  از سد  
یک پایگاه که شکل تنگه است، عبور کنند  و د ر این میان، با مقاومت شد ید  نیروهای ایرانی روبه رو می شوند .« آتش از هر طرف می بارد  و جنگ روی خشونت آمیزش را به باالترین حد  ممکن نشان می د هد ؛ اما جمع 
رفقایی که با هم، هم قسم و هم عهد  شد ه اند ، به هیچ وجه نمی شکند . »تنگه ابوقریب« چنان مخاطب را میخکوب می کند  که محال است بتواند  یک لحظه چشم از لحظه های د لهره آور آن برد ارد . بازی های د رخشان 
فیلم، د ید نی و د استان آن خیلی خوب روایت شد ه است. شخصیت ها کامال واقعی هستند  و از شخصیت های خارق العاد ه و فانتزی برخی فیلم های جنگی خبری نیست. مرد انگی د ر فیلم موج می زند  و مخاطب هر 

لحظه منتظر شهاد ت یکی از رفقاست... جواد  عزتی، حمید رضا آذرنگ، امیر جد ید ی، مهد ی پاکد ل، علی سلیمانی، قربان نجفی و بانیپال شومون از بازیگران اصلی فیلم »تنگه ابوقریب« هستند . 

شبی که ماه کامل شد  )د وره سی و ششم، سال 1397(
همین اول به شما بگوییم، اگر فیلم »شبی که ماه کامل شد « را ببینید ، به احتمال بسیار زیاد ، غمبار ترین فیلم 10 سال اخیرتان را د ید ه اید . د استان فیلم با اینکه کارگرد ان د ر آن تصرفاتی د اشته؛ اما واقعی است. حتما 
ماجرای ریگی را به خاطر د ارید . براد رش را هم ممکن است به یاد  د اشته باشید . این فیلم د استان براد ر ریگی است که یکی از غمبارترین و اسفناک ترین تراژد ی های د و د هه گذشته ایران را رقم زد . با د ید ن این فیلم، بازی 
د رخشان هوتن شکیبا را محال است فراموش کنید . نوع د گرد یسی و تغییرات هویتی او د ر برابر براد ر جنایتکارش، بسیار د ید نی است. د استان فیلم به بهترین نحو ممکن پرد اخته شد ه و حرکت به سمت فاجعه به قد ری 
د قیق پیش می رود  که امکان ند ارد  چشم از صحنه های مهیج و پر جزئیات آن برد ارید . د ر خالصه د استان این فیلم آمد ه است: »شبی که ماه کامل شد ، روایت د ختر جوانی از مناطق جنوب شهر تهران است که د رگیر عشق 
جوانی شهرستانی می شود  و این د ر حالی است که پس از ازد واج بنا به د الیلی مجبور به مهاجرت از ایران است. د ر این مسیر، براد رش با او همراه می شود ؛ اما د ر میانه راه، اتفاقاتی برای آنها رقم می خورد . این فیلم براساس 
د استان واقعی عبد الحمید  ریگی و همسرش فائزه منصوری است....« خیلی راحت به شما بگوییم اگر د لش را ند ارید ، این فیلم را نبینید ؛ اما اگر می خواهید  به تماشای یکی از بهترین فیلم های 10 سال اخیر سینمای ایران 
بنشینید ، د ل به د ریا زد ه و بینند ه »شبی که ماه کامل شد « به کارگرد انی نرگس آبیار باشید .. الناز شاکرد وست، هوتن شکیبا، فرشته صد رعرفایی، پد رام شریفی، بانیپال شومون، امین میری و شبنم مقد می بازیگران اصلی 

فیلم هستند . 

خورشید  )د وره سی و هشتم، سال 1398( 
د ر سال های پایانی د هه 90 باز هم پای مجید  مجید ی به سیمرغ بهترین فیلم باز شد  تا خاطره خوش، »پد ر«، »بچه های آسمان«، »باران« و ... د وباره زند ه شود . عجیب این است که مجید ی، متخصص بازی گرفتن از نابازیگران 
است. نابازیگران د ر فیلم های او چنان بازی می کنند  که انگار سال هاست د ر حرفه ای ترین فیلم های د نیا نقش د اشته اند . فیلم »خورشید « هم از این بابت بسیار موفق است. کود کان خیابانی این فیلم به قد ری طبیعی اند  که نمی توان 
گفت بازیگر نیستند . د استان های مجید ی، ساد ه و معمولی؛ اما پر چالش و اضطراب آور است و او د ر ایجاد  این پاراد وکس های د استانی، تخصص د ارد . این بار  مجید ی پیگیر وضعیت کود کان کار شد ه است. د ر خالصه د استان فیلم 
آمد ه است: »خورشید  به مسأله کود کان کار می پرد ازد . د استان د رباره نوجوانی به نام علی است که از طرف یک مرد  به د نبال یک زیرخاکی می رود .« »خورشید « د ر تمام معنای خود  یک فیلم اجتماعی محسوب می شود  که د استانی 
بسیار جذاب د ارد . این را هم اضافه کنیم که آخرین فیلم مجید ی، حضوری جد ی د ر جشنواره های مختلف سینمایی د نیا د اشته و البته نمایند ه ایران د ر اسکار نیز بود ه است. چشم نوازی د ر طراحی صحنه و شیوه نگارش د یالوگ های 

فیلم، از د یگر نقاط قوت آخرین اثر مجید  مجید ی محسوب می شود . جواد  عزتی، طناز طباطبایی، علی نصیریان و روح اهلل زمانی از بازیگران اصلی فیلم هستند .

نگاهی به برترین فیلم های د وره های مختلف جشنواره فجر )بخش پنجم و پایانی(

 علی بهرامی جشنواره فیلم فجر، قد متی طوالنی د ارد  و بهمن سال گذشته که هنوز کرونا مید ان د ار همه جهات زند گی انسان ها نشد ه بود ، سی و هشت د وره آن برگزار شد . اگر به رسم 

جشنواره های سینمایی بنا بود ه که هر سال، سیمرغ بهترین فیلم بر شانه یک فیلم بنشیند ، استثناهایی هم وجود  د اشته است. به عنوان مثال، د ر د وره های اول، د وم، چهارم، ششم، 

د وازد هم و سی ام، بهترین فیلم معرفی نشد  و د وره های پنجم، بیستم و سی و د وم، همزمان د و فیلم، سیمرغ بهترین را گرفتند . حاال که روزهای کرونایی کوتاه نیامد ه اند ، ما هم کوتاه 

نخواهیم آمد  و مروری بر بهترین فیلم های جشنواره فجر خواهیم د اشت. شاید  آنها را ند ید ه باشید  یا بخواهید  تجد ید  خاطره کنید . اگر با این گزارش همراه شوید ، احتماال کمتر حوصله تان 

سر خواهد  رفت. بخش پنجم و پایانی این گزارش را می خوانید :
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انسان همواره به د نبال کسب تجربه و آگاهي از آنچه پیرامونش وجود  د ارد ، بود ه 
تا بر د انش روزافزونش بیفزاید . از این رو همیشه به د نبال اسرار پنهان د ر جهان 
هستي است، حقایقي که با د انستن آنها شگفت زد ه مي شود  و انگشت به د هان 
مي ماند . به همین بهانه د ر اد امه د انستني هایي را برایتان آورد ه ایم که بسیار 

جالب توجه و مفید  هستند .

  
گیرند ه هاي 

د رد  د ر بد ن زنان د و 
اما  است،  مرد ان  برابر 

توانایي تحمل د رد  د ر زنان 
مرد ان  از  بیشتر  بسیار 

است.

ني    زما مد ت  وقتی 
استخر  یا  حمام  د ر  اینکه بتوانید  اجسام و اشیا را د ر زیر آب ایجاد  چنین وضعیتي مي شود ، آن هم براي چیز د یگري است؛ واکنش مغز به محیط باعث مصرف زیاد  آب، این اتفاق افتاد ه، اما واقعیت می شود  که تصور بر این است که به د لیل مي مانید ، پوست د ستتان چروکید ه طوالنی 

محققان د ریافته اند    لمس کنید .
که د ر میان 27 نوع احساس 

اما ساعت به طول بینجامد ، از این رو مي کشد . این احساس مي تواند  120 بشر، غم بیشتر از همه طول  است،  حس  ماند گارترین 
شاد ي تنها 36 ساعت عمر 

د ارد .

  
 

تاثیر انرژي مثبت به 
اند ازه اي است که اگر خود تان 

منتقل مي کند ، حتي اگر این اتفاق و احساس خوب خوابید ن را به شما د اشته اید ، مغزتان هم فریب می خورد  را متقاعد  کنید  که خواب خوبي 
نیفتاد ه باشد .

  
 

بیني  حفره هاي 
یکساني  عملکرد   انسان 

راست  سمت  حفره  است و حفره سمت چپ کار مسئول تشخیص بوهاي مطبوع تر ند ارند ؛ 
را  بوها  تمایز  و  تشخیص 

برعهد ه د ارد .

  
  

هورمون  کمبود  
سروتونین باعث مي شود  که 

بیش از حد  احساساتي باشید . 
د لیل اشک ریختن برخي افراد  
ي  فیلم ها د ید ن  م  هنگا

احساسي نیز همین است.

  
 

ایمني  سیستم 
بد ن حد اقل روزي یک بار 

سلولي را نابود  مي کند  که اگر 
زند ه بماند  مي تواند  به سلول 

سرطان تبد یل شود .

  
 

به  د ست  ناخن های 
نور  با  بیشتر  تماس  بلند ترین ناخن د ستان همیشه روی د یگرتان بلند  مي شود ، ضمن اینکه زیاد  کار می کنید ، زود تر از ناخن های د ست جالب  اینکه ناخن های د ستی که با آن خورشید ، سریع تر رشد  می کنند . د لیل 

انگشت وسط است. 

 حجم و اند ازه ریه ها   
کامال متفاوت است، علت آن 

هم محل قرارگیری قلب است. 
ریه سمت چپ است تا جای کافی ریه راست سنگین تر و بزرگتر از 

برای قلب وجود  د اشته باشد .

 اگر چشم انسان یک   
چشم، گیرند ه های کمتری د ارند .رنگ د ارد ، د ر حالي که گوشه های د ر مرکز چشم حد ود  200 هزار گیرند ه مساوی پخش نشد ه اند . یک میلیمتر مربع بود . با این حال این پیکسل ها به طور هر چشم بین120 تا 1۴0 مگاپیکسل د وربین د یجیتال بود ، رزولوشن 

گوش بعضي از افراد  بعد    
گاهي باعث کاهش موقت شنوایی و یا شیرین و خوراکي هاي کافئین د ار نیز باعث شنید ن صد ا شوند . غذا های بسیار شور روي سطح مایع گوش د اخلی تاثیر بگذارند  و که بسیاری از نوشید نی ها و غذا ها مي توانند  زنگ می زند . علت این اتفاق این است از خورد ن یک وعد ه غذایی کامل 

حتی سرگیجه مي شوند .

  
 

شاید  تعجب کنید ، اما اگر 
بوی سیر مي گیرد ، چون بوي آن د ر کل مي خورند ، نه تنها د هانشان بلکه کل بد نشان چشایی د هان برسد . به همین د لیل افراد ي که سیر نفوذ، د ر جریان خون حرکت کند  و به جوانه های سیر اتفاق می افتد . این ماد ه می تواند  از غشای سلول است، ترکیبي ارگانیک که د ر عمل تخریب مکانیکی می کنید . د لیل این اتفاق وجود  آلیسین د ر سیر د قیقه مزه و بوی آن را د ر د هانتان احساس به کف پایتان سیر بمالید ، بعد  از 30 

خونشان حل شد ه است.

انجام    تحقیقات 
شد ه ثابت کرد ه که بیشتر 

افراد  به خاطر کارهایی که 
پشیمان  ند   د ه ا ند ا نجام  ا
می شوند ، نه کارهایی که 

انجام د اد ه اند .

حقایق 
شگفت  انگیز

بد ن انسان

از هر 200 نفر، یک   
نفر با یک د ند ه اضافی به د نیا 

نیست و مشکلي براي فرد  ایجاد  باالی ترقوه قرار گرفته، آزارد هند ه گرد نی مي گویند . این د ند ه اضافي که می آید  که پزشکان به آن د ند ه 
نمي کند .
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د ی  ا فر ا

خود  را کم می کند  تا انرژی کمتری مصرف احساس کمبود  انرژی کند ، سرعت سوخت و ساز که اشاره کرد یم، بد ن انسان هوشمند  است و اگر بد ن انرژی کمتری برای گرم کرد ن خود ش د ارد . همانطور د ریافتی، سرعت سوخت و ساز نیز کاهش می یابد ، د ر نتیجه را به خوبی حفظ کند . عالوه بر این با کم شد ن کالری های این رو وقتی مقد ار چربی  ها کم باشد ، بد ن نمی تواند  گرما چربی های بد ن مانند  یک عایق عمل می کنند ، از احساس سرما می کنند . همان طور که می د انید ، از اند ازه الغر هستند ، نیز همیشه که کمبود  وزن د ارند  و بیش 
کند . 

 

کمبود  وزن

از د یگر عواملی که باعث   
د مای مرکزی بد نتان افت کند .همان زمانی که شب های قبل خواب بود ید ، شب های د یگر بید ار بمانید ، ممکن است د ر به چرخه خواب عاد ت می کند ، اگر شبی بیش از بد ن د ر شب د چار تغییر می شود  و از آنجایی که بد ن باعث احساس سرما می شود . عالوه بر این د مای سرعت سوخت و ساز بد ن را پایین می آورد  و کنید ، خستگی مزمن است. مشکلی که می شود  همیشه احساس سرما 

 

کمبود  خواب 

  
تمایل ما 

به مصرف غذای گرم و 
چربی کافی می تواند  کمک کنند ه د انه های خوراکی می شوند . بنابراین خورد ن جایگزین مواد  غذایی سالمی مثل مغزها و غذایی خنک کنند ه ای مثل میوه ها  و آبمیوه ها رژیم های غذایی که چربی کمی د ارند ، مواد  سیری کنیم و هم احساس گرمای بیشتر. د ر د ارد . چربی ها کمک  می کنند  هم احساس زیاد  د ر فصل سرما د الیل زیاد ی 

باشد .

 

چربی ناکافی 

  
کم آبی 

باعث می شود  خون به 
د رستی د ر بد ن به گرد ش 

خواهد  شد . به همین د لیل خورد ن کم آب شود ، از این مزیت نیز محروم خود  حفظ می کند ، بنابراین وقتی بد ن د رنیاید . همچنین آب، گرما را د ر 
هشت لیوان آب د ر روز توصیه 

شد ه است.

 

کم آبی

تود ه عضالنی د ر   
بد ن تولید  گرما می کند ، د ر 

نتیجه د یگر قسمت های بد ن 
گرم باقی می ماند . انجام منظم 
ورزش به عضله سازی منجر 

خواهد  شد .

 

ند اشتن عضله 
کافی

  
د رست 

است که د مای مرکزی 
می تواند  یکی از علت های سرد  مرد ان است. این تفاوت زیاد  نیست، اما زنان به طور متوسط 3 د رجه پایین تر از بیشتر از مرد هاست، اما د مای د ست بد ن زن ها حد ود  0/۴ د رجه 
پاهایتان  و  بود ن د ست ها 

باشد .

 

د مای د ست زنان

و    د ست ها  گر  ا
پاهایتان همیشه سرد  است، 

رفع این مشکل توصیه می کنند  که گرد ش خونتان باشد . متخصصان برای ند ارید ، شاید  مشکلتان ضعف طبیعی اما هیچ بیماری مزمن و خاصی 
مرتب ورزش کنید  و از طب 

سوزنی کمک بگیرید .

 

ضعف     سیستم 
گرد ش خون 

 

احساس سرمای د ائمی،  
نشانه کم خونی ناشی از فقر آهن 

است. گلبول های قرمز خون برای حمل 
اکسیژن د ر جریان خون به آهن نیاز د ارند . وقتی 

سطح آهن بد ن پایین باشد ، گرد ش خون د ر بد ن با 
مشکل مواجه می شود . احساس سرما د ر د ست ها و پاها 

بیشتر است، چراکه بد ن انسان هوشمند انه عمل می کند  

به این شکل که اول خون را به سمت اند ام های حیاتی اش 

مثل قلب و مغز می فرستد .  گوشت قرمز مهم ترین منبع 
غذایی آهن است که می تواند  به رفع کمبود  آهن 

د ر بد ن کمک کند . سبزیجات برگ د ار و 
حبوبات هم از منابع خوب این ماد ه به 

شمار می روند .

کمبود  آهن 

 

از   ناشی  کم خونی 
ویتامین ب 12 هم احساس 

سرما، بی حسی و پایین بود ن سطح 
که  افراد ی  د ارد .  د نبال  به  را  انرژی 

گیاهخوارند ، معموال با کمبود  این ویتامین 
مواجه هستند ، چراکه ویتامین ب 12 بیشتر 
د ر فرآورد ه های حیوانی یافت می شود .  

تخم مرغ، ماست و پنیر از منابع خوب 
ویتامین ب 12 هستند . 

کمبود  ویتامین 
ب ۱۲ 

 

 
وقتی 

بد ن به میزان کافی 
هورمون تیروئید  برای تنظیم 

سوخت و ساز خود  تولید  نکند ، 
احساس سرما به سراغمان می آید . از 
تیروئید   کم کاری  نشانه های  د یگر 
می توان به ریزش مو یا یبوست اشاره 

کرد . از این رو بهتر است با یک 
آزمایش ساد ه از سالمتی مان 

مطمئن شویم.

مشکلی به نام 
تیروئید  

چرا همیشه سرد مان است
احساس سرما د ر روزهای سرد  سال اتفاقی طبیعی است، اما هستند  افراد ی که همیشه سرد شان است. این افراد  معموال د ست ها و پاهایشان یخ 
می زند  و د ر تمام فصول سال احساس سرما می کنند ، حتی با پوشید ن لباس های گرم.  اگر شما هم جزو این د سته از افراد  هستید ، نباید  به ساد گی از 
کنار این مسئله عبور کنید  و بگویید  که مشکلی وجود  ند ارد . احساس سرمای همیشگی، ممکن است نشان د هند ه وجود  مشکل د ر بد نتان باشد . د ر 

اد امه برخی از عواملی را که باعث می شود  همیشه احساس سرما کنید ، برایتان آورد ه ایم.
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کاپ کیک شکالت چیپسی
 محمد  غفاری

بشقاب د اغ

مواد  الزم
آرد : 100 گرم

بیکینگ پود ر: یک د وم قاشق مرباخوری
نمک: یک هشتم قاشق چایخوری

کرم نرم شد ه: 100 گرم
شکر: 100 گرم

وانیل: یک چهارم قاشق مرباخوری
تخم  مرغ د رشت: 2 عد د 

شکالت چیپسی: 70 گرم

طرز تهیه 
آرد ، کره، شکر، بیکینگ پود ر، وانیل و تخم مرغ را د ر یک 
کاسه بزرگ با همزن مخلوط می کنیم تا کامال یکد ست 
شود . سپس چیپس شکالت را اضافه می کنیم. مایع به 
د ست آمد ه را با یک قاشق د رون کاغذهای کاپ کیک 
می ریزیم و پس از آن، سینی کاپ کیک ها را د اخل فر 
از قبل گرم شد ه با د رجه 190د رجه سانتی گراد  به 
مد ت 20 تا 25 د قیقه قرار می د هیم تا کامال پخته 
شوند  )برای اطمینان از پخت با یک خالل د ند ان 
امتحان کنید (. بعد  از خارج کرد ن کاپ کیک ها از 
اجازه  و  می چینیم  ظرف  د اخل  را  آنها  فر، 

می د هیم تا خنک شوند . 

  
           مواد  الزم

کد و: 500 گرم 
خامه: 100 گرم
کره: 50 گرم 

شکر: به میزان الزم
عسل: به د لخواه 

زعفران: به مقد ار د لخواه

 

 طرز تهیه
ابتد ا کد وها را د اخل قابلمه می گذاریم و با حرارت بسیار کم 

اجازه می د هیم تا بپزند  و نرم شوند . سپس د اخل بلند ر می ریزیم 
و کامال پوره می کنیم. پوره کد و را از صافي رد  کرد ه و د اخل قابلمه 
می ریزیم و کم کم کره را اضافه می کنیم. بعد  خامه را مد ام هم می زنیم 
تا برید ه نشود ، د ر آخر هم شکر را می افزاییم. این سوپ پر از 
رسپی های )مجموعه ای از مواد  غذایی( خوشمزه است. می توانیم 

کمی عسل و زعفران نیز به آن کنیم. حاال می توانیم سوپ 
آماد ه مان را د اخل ظرف مورد  نظر بریزیم و با د انه هاي کد و 

سوپ خوش عطر و رنگ مان را تزیین کنیم. 
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 پژمان علیزاد ه  
ز  ا یکي   ، تنبل کد و  پ  سو

خوشمزه ترین و مقوي ترین سوپ هاست 
 B وA،  C که د ارای مقاد یر زیاد ی ویتامین

است. همچنین منبع غنی آنتی اکسید ان ها به 
شمار می رود ، از این رو د ر فصل پاییز و زمستان 
طرفد اران زیاد ی د ارد  و می تواند  به تقویت سیستم 
ایمنی بد ن و جلوگیری از سرماخورد گی کمک 
کند . این سوپ خوشمزه عالوه بر طعم خوبی که 

د ارد ، بسیار خوشرنگ است و باعث باز شد ن 
اشتها نیز می شود . 

سوپ کد و تنبل
سالم و مقوی مناسب فصل پاییز و زمستان

 د اوود  اعماری

مواد  الزم
چیپس: یک بسته

قارچ: 300 گرم
ژامبون: 200 گرم 

پنیر پیتزا: 250 گرم
سس سفید : به میزان د لخواه
سس قرمز: به میزان د لخواه

نمک، فلفل و آویشن: به میزان الزم 

طرز تهیه
چیپس را خرد  می کنیم و د ر ظرفی می ریزیم، سپس 

مقد اری سس سفید  و سس قرمز ریخته و بعد  از آن کمی 
پنیر پیتزا می ریزیم. قارچ را خرد  کرد ه و سرخ می کنیم و 

کمی نمک به آن می افزاییم. سپس کالباس را کبریتی خرد  
کرد ه و به چیپس مان اضافه می کنیم. حاال مقد اری آویشن 

به قارچ اضافه کرد ه و آن را روی ژامبون ها می ریزیم. د وباره 
سس سفید  و سس قرمز ریخته و د ر پایان هم یک الیه پنیر 

پیتزا روی مواد مان می ریزیم و د اخل فر از قبل گرم شد ه با د مای 
150 د رجه سانتی گراد  می گذاریم. به محض طالیی شد ن پنیرها، 

ظرفمان را از فر خارج می کنیم.
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   چه شد  هد ایت پارس جنوبی را قبول کرد ید ، آن 
هم د ر حالی که د ر ابتد ا به چوکا رفته بود ید ؟

همان طور که گفتید ، ابتد ا با تیم چوکا 
تالش به توافق رسید ه بود م، ولی 
بعد  از چند  روز د ید م بستر کار 
و  نیست  فراهم  تالش  د ر 
نمی شود  با این تیم کار کرد  و 
نتیجه الزم را گرفت برای همین 
د وستانه از این تیم جد ا شد م. سپس 
با پیشنهاد  تیم پارس جنوبی مواجه 
شد م و مذاکرات خوبی با مد یرعامل 
باشگاه پارس جنوبی بهرام رضاییان و نیز 
ایرج خرمد ل، مد یرعامل سازمان منطقه ویژه 
اقتصاد ی انرژی پارس د اشتم و د ر نهایت وقتی 
شرایط را بررسی کرد م و د ید م می توانم با این 
تیم به خوبی کار کنم و موفق باشم، هد ایت 
پارس جنوبی را قبول کرد م و خد ا را شکر 
انتخابم د رست بود  و االن می بینید  که نتایج خوبی 

گرفته ایم.

   بیشتر توضیح  می د هید ؟
پارس جنوبی به معنای واقعی یک باشگاه است. 
امکانات سخت افزاری و نرم افزاری خوبی د ارد . به 
خوبی از سوی مد یران حمایت می شود . زمین 
تمرین خوب و نیز ورزشگاه استاند ارد  د ارد . این  تیم 
هویت د ارد ، د ر لیگ برتر بود ه و هواد اران خونگرمی 
د ارد . شرایط کار د ر این باشگاه فراهم است و مد یری د ارد  که 
کارهای بیرون زمین را خود ش حل می کند  و نیازی نیست مربی 
به د نبال مشکالت باشگاه باشد  و متعاقبا شما تمام فکر و ذکر خود  

را برای تمرین و مسابقه می گذارید .

   د ر این مد ت شرایط را چطور ارزیابی کرد ید ؟
شرایط خوب است. االن کل فوتبال ایران با مشکل 
اقتصاد ی مواجه است. حتی تیم های بزرگی مثل 
پرسپولیس و استقالل هم با همین مشکل مواجه هستند . 
خد ا را شکر تا به االن مشکل خاصی ند اشتیم و شرایط 
خوب است مد یریت باشگاه آقای بهرام رضاییان و 
همچنین مد یر اجرایی تیم آقای چراغی هم برای تیم 
زحمت زیاد ی می کشند  تا مشکل ند اشته باشیم. بنابراین 
باید  بگویم کار د ر پارس جنوبی خوب است و راضی هستم. 

    پارس جنوبی لیگ را پرقد رت شروع کرد  و از همان اول 
برای حریفان خط ونشان کشید  و هم اکنون د ر باالی جد ول حضور 

د ارد ؟
همیشه آغاز لیگ ها د ر روند  نتیجه گیری تیم ها بسیار مهم است. 
تمام تیم ها با برنامه های زیاد ی وارد  این مسابقات می شوند  و تیم 
ما هم از این موضوع مستثنا نیست. برای همین ما از همین ابتد ا 
سعی کرد یم قد رت و شیوه بازی خود  را به حریفان د یکته کنیم. 
پیروزی د ر روزهای نخست لیگ انگیزه خوبی به بازیکنان و تیم 
می د هد  و باعث می شود  با اعتماد به نفس باالتری کار را اد امه د هید . 
خد ا را شکر با کسب نتایج خوب باالنشین هستیم و باید  این روند  

را اد امه د هیم.

   د اوری ها د ر لیگ یک را تاکنون را چطور د ید ید ؟
 واقعا نمی خواهم راجع به د اوری صحبت کنم، اما کارشناسان 
می توانند  روی صحنه های د اوری نظر بد هند . د ر مجموع د اوری 
چنگی به د ل نمی زند . مثال د ر بازی آخر ما از د اوری ضربه خورد یم. 
متاسفانه د ر لیگ برتر هم د اوری های خوبی نمی بینیم. امید وارم 

فد راسیون امسال این مشکل را حل کند .

   بازیکنان پارس جنوبی تاکنون انتظارات شما را برآورد ه 
کرد ه اند ؟

از عملکرد  بازیکنانم د ر لیگ تاکنون راضی هستم. همه می د انند  
بازی د ر لیگ خصوصا هفته های ابتد ایی خیلی سخت است. 
شاگرد انم برای پیروزی د ر بازی های لیگ خیلی زحمت کشید ند  
و من از آنها ممنون هستم؛ بنابراین باید  بگویم انتظارات من را 
برآورد ه می کند . البته باید  بگویم هنوز برای بهتر شد ن کار د اریم 

چراکه می توانیم بهتر از این باشیم.

    پارس جنوبی می تواند  به لیگ برتر صعود  کند ؟
نه تنها باشگاه پارس، بلکه 12 تا 13 تیم د یگر همگی هد فشان 
صعود  است. ما از این قضیه مستثنا نیستیم و د ر این راه بازیکنان 
باتجربه و جوانی د اریم، از همه مهم تر وجود  انگیزه است. با تمام 
این اوصاف فعال حرف زد ن د ر این مورد  خیلی زود  است. ما تازه 
ابتد ای راه هستیم و باید  بگویم برنامه های زیاد ی برای این فصل 
د اریم و متعاقبا هنوز با تیم اید ه آل مان هم فاصله د اریم. د ر روزهای 
آیند ه با اضافه شد ن چند  بازیکن د یگر، ترکیبمان کامل تر خواهد  
شد  و می توانیم به اهد اف بزرگ تری بیند یشیم. ما راه سختی را 
د ر لیگ یک د ر پیش د اریم و د ر این رقابت ماراتن گونه باید  هفته 
به هفته رشد  کنیم و تیم شخصیت خود ش را پید ا کند . شما 
مطمئن باشید  هد ف ما صعود  به لیگ برتر است و با توجه به 
مجموعه خوبی که د اریم، می توانیم به هد فمان برسیم. البته این 

را هم بگویم برای رسید ن به این هد ف تمام تالش خود  را 
می کنیم و کم نمی گذاریم.

    باشگاه ابزار و امکانات صعود  را برای شما فراهم 
کرد ه است؟

مد یرعامل باشگاه د ر این مد ت خیلی برای تیم زحمت 
کشید ه اند  و تمام تالش خود  را کرد ه اند  تا بهترین 

شرایط برای تیم فراهم شود . همان طور که گفتم ما 
زمین، تمرین و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری 
خوبی د ر باشگاه د اریم. بازیکنانی را هم که 
می خواستیم جذب کرد یم. ضمن اینکه چند  

بازیکن د یگر هم قرار است به جمع ما اضافه شوند ، 
بنابراین باشگاه همکاری خوبی با کاد ر فنی و تیم د اشته است.

   شما بازیکنان بومی و جوان هم د ر تیم د ارید ؟
 ما هشت بازیکن تیم امید  د اریم و د ر جمع بزرگساالن هم چند  
بازیکن جمی و بوشهری هستند . به نظر من بازیکن با سن پایین تر 
مستعد  رشد  و پیشرفت است. ما تالش کرد یم از بازیکنان بومی 
استفاد ه زیاد ی کنیم و بازیکنان با استعد اد  را د ر ترکیبمان قرار 
د هیم. مثال ناصری پور که به تیم ملی جوانان د عوت شد . من االن 
به یک بازیکن 18 ساله و یک د فاع وسط 21 ساله بازی می د هم. 

به هر حال هد ف ما این است که بازیکنان جوان را به فوتبال 
ایران معرفی کنیم.

   به اد امه مسابقات د ر شرایط کرونایی راضی 
هستید ؟

خد ا را شکر د ر ورزشگاه ها پروتکل های بهد اشتی 
رعایت می شود  و از این بابت مشکلی نیست. ما 

هم د ر باشگاه تمام شرایط را رعایت 
می کنیم تا بازیکنان، کاد ر فنی و سایر 
عوامل تیم با مشکل مواجه نشوند . 
مرد م که د ر این شرایط نمی توانند  به 
ورزشگاه بیایند  حد اقل می توانند  از 
طریق تلویزیون بازی تیم شهرشان را 

ببینند  و با نتایج تیم هایشان شاد  شوند ، 
پس برای همین نباید  این شاد ی را از مرد م 

گرفت. وزارت بهد اشت، وزارت ورزش و فد راسیون هم رای به 
اد امه بازی ها د اد ه اند . من هم عقید ه د ارم با رعایت موارد  الزم 
می توان هم لیگ برتر و هم لیگ یک را با قد رت برگزار کرد . 
امید وارم هرچه زود تر این ویروس ریشه کن شود  و مرد م بتوانند  

به زند گی نرمال خود  برگرد ند .

آرش جعفری     تیم فوتبال پارس جنوبی جم بعد  از سقوط از لیگ برتر به لیگ د سته یک فوتبال باشگاه های ایران، د وباره به روزهای 
خوب برگشته است و با حضور د ر باالی جد ول این مسابقات امید وار است د وباره به لیگ برتر برگرد د .  پارسی های جم این ماموریت را به 

محمد  نصرتی، مربی جوان و آیند ه د ار فوتبال ایران واگذار کرد ه اند .  مد افع سابق تیم ملی ایران و تیم های پاس و پرسپولیس از سال 
گذشته وارد  جرگه مربیان شد ه است و حاال برای تکمیل کار و نتایج خوب خود  می خواهد  با پارس جنوبی جم به لیگ برتر صعود  کند .  

با محمد  نصرتی، سرمربی جوان و موفق پارس جنوبی جم د ر خصوص آمد ن به جم و قبول هد ایت این تیم گفت وگویی د اشتیم که 
با هم می خوانیم.

سرمربی تیم فوتبال پارس جنوبی :

هد ف ما صعود  به لیگ برتر است
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پورموسوی:  
با 85 د رصد  بازیکن بومی 
نتایج خوب را گرفتیم
سیروس پورموسوی بعد  از د ید ار تیمش مقابل نساجی 
که با پیروزی یک  بر صفر این تیم همراه بود ، گفت: خد ا 
را شکر می کنم د ر یک بازی بیرون از خانه 3 امتیاز خوب 
از تیم خوب نساجی گرفتیم. نساجی رو به توپ های 
بلند  آورد ه بود  برای همین ما کمی عقب رفتیم، ولی خد ا 
را شکر با اد اره  بازی موفق شد یم 3 امتیاز خوب کسب 

کنیم.
سرمربی صنعت نفت آباد ان د ر خصوص د اوری این بازی 
گفت: چون نساجی د ر بازی های قبل لطمه خورد ه بود  
یک مقد ار این تیم با هیجان و استرس بیشتر کار را 
د نبال می کرد . فکر نمی کنم د اوری مشکلی د اشت و فقط 
یک صحنه به د اور د ر مورد  تمارض بازیکن حریف 
اعتراض کرد م و گفتم باید  به بازیکن حریف اخطار بد هد . 
بازیکنان نساجی کمی انیمیشنی خود  را به زمین 
می اند اختند ، ولی د ر کل د اوری مشکلی ند اشت. از نظر 
من د اور بازی مسابقه را مد یریت کرد  و می توانست د ر 
ولی  بد هد ،  اخطار  بازیکنان  به  از صحنه ها  خیلی 
همان طور که اشاره کرد م د اوری روی بازی اثر ند اشت.

سرمربی نفت آباد ان د ر خصوص بازیکنان بومی تیمش 
گفت: ما 85د رصد  از نیروهای بومی استفاد ه می کنیم. 
د روازه بان تیم ما و حنفی غیربومی هستند ، ولی بقیه 

بازیکنانمان همان بازیکنان سال گذشته و 
بومی هستند .

سرمربی صنعت نفت آباد ان با اشاره به 
د الیل موفقیت تیمش گفت: فاکتور 
نفت  باشگاه  اول، همد لی مجموعه 

آباد ان و اعضای هیات مد یره، بازیکنان 
و کاد ر فنی است. فاکتور د وم هم 

و  می  بو ن  یکنا ز با ر  حضو
غیربومی است که باعث شد  
یک تیم خوب و صمیمی را 
یکد یگر تشکیل  کنار  د ر 

بد هیم.
 

بعد  از د رخشش بسکتبالیست های پاالیش نفت آباد ان د ر 
د رخشش  به  نوبت  حاال  ایران  بسکتبال  برتر  لیگ 
یک  د سته  لیگ  د ر  امید یه  نفت  بسکتبالیست های 
بسکتبال ایران رسید ه است. تیم بسکتبال بزرگساالن 
نفت امید یه د ر پایان د ور رفت این رقابت ها د ر جایگاه د وم 
گروه خود  قرار گرفت.  بر همین اساس، د ر چارچوب 
رقابت های لیگ د سته یک بسکتبال باشگاه های ایران 

بسکتبالیست های نفت امید یه د ر پایان رقابت های د ور 
رفت که به میزباني بوشهر و به  صورت متمرکز د ر گروه 
شش تیمي برگزار شد ، موفق شد  د ر رتبه د وم جد ول قرار 
بگیرد . تیم بسکتبال نفت امید یه که از مد عیان صعود  به 
شمار می رود ، د ر مجموع د ور رفت با انجام پنج بازي 
توانست سه برد  و د و باخت کسب کند  و د رنهایت با کسب 

8امتیاز د ر جایگاه د وم گروه خود  قرار بگیرد .    

مد یران نفتی 
گزینه نایب رئیسی 
فد راسیون فوتبال 
شد ند 

د رخشش آسمان خراش های نفت 
امید یه د ر لیگ یک

منصور قنبرزاد ه، مد یرعامل سابق باشگاه نفت تهران و یکی 
از معاونان اد اره کل ورزش وزارت نفت و حسن نصراصفهانی، 
رئیس هیات مد یره باشگاه صنعت نفت آباد ان به عنوان گزینه 
پیشنهاد ی حید ر بهاروند  و مصطفی آجرلو برای پست 

نایب رئیسی فد راسیون فوتبال پیشنهاد  شد ند .
 ثبت نام کاند ید اهای هیات رئیسه فد راسیون فوتبال د ر 
پست های مختلف ازجمله ریاست، نواب رئیسی، نمایند گان 
هیات های فوتبال استانی، نمایند گان باشگاه ها و کارشناسان 
هفته گذشته به پایان رسید . د ر میان اسامی که ثبت شد ند ، 
قرار گرفتن نام منصور قنبرزاد ه،  مد یرعامل سابق نفت تهران 
و حسن نصراصفهانی، رئیس هیات مد یره باشگاه صنعت نفت 

آباد ان جالب توجه بود . حید ر بهاروند  که کاند ید  ریاست 
فد راسیون فوتبال شد ه است، منصور قنبرزاد ه را به عنوان 
نایب رئیس خود  معرفی کرد ه است. از سوی د یگر مصطفی 
آجرلو یکی د یگر از کاند ید اهای ریاست فد راسیون فوتبال، 
اقد ام به ثبت اسامی حسن نصراصفهانی به عنوان یکی از سه 

نایب رئیس پیشنهاد ی خود  کرد .
نصراصفهانی که کارمند  وزارت نفت د ر پاالیش و پخش است، 
از سه سال پیش تاکنون به عنوان رئیس هیات مد یره د ر 
باشگاه صنعت نفت آباد ان فعالیت د اشته است. حاال باید  د ید  
کد ام یک از این د و نفتی می توانند  به عنوان مد یر د ر بد نه 

فد راسیون فوتبال مشغول به کار شوند .

تیم فوتبال صنعت نفت آباد ان، ول کن رقابت د ر صد ر جد ول با مد عیان 
نیست و با یک پیروزی د یگر جای خود  را د ر میان مد عیان محکم تر از قبل 

کرد . 
شاگرد ان سیروس پورموسوی که فقط به خاطر تفاضل گل کمتر با امتیاز 
برابر د ر رد ه د وم جد ول بعد  از استقالل قرار د اشتند ، د ر هفته یازد هم لیگ 
برتر فوتبال باشگاه های ایران ضمن کسب یک پیروزی د یگر به طلسم 
ناکامی های خود  د ر بیرون از خانه هم پایان د اد ند .  تیم فوتبال صنعت نفت 
آباد ان د ر هفته یازد هم لیگ برتر د ر قائمشهر مهمان تیم فوتبال نساجی 
این شهر بود  که موفق شد  با تک گل طالب ریکانی، کاپیتان خود  با نتیجه 
یک  بر صفر میزبانش را شکست د هد  تا 21 امتیازی شود  و د ر صد ر جد ول 
قرار بگیرد .صنعت نفت آباد ان از ابتد ای لیگ برتر تاکنون موفق نشد ه بود  
بیرون از خانه مقابل هیچ تیمی به پیروزی برسد . حاال شاگرد ان پورموسوی 
با یک پیروزی شیرین به این ناکامی هم پایان د اد ند  تا صنعت نفت آباد ان تا 
به اینجا یک  فصل رویایی را پشت سر گذاشته باشد . تیم فوتبال صنعت نفت 
آباد ان با اد امه این روند  می تواند  یکی از گزینه های کسب سهمیه آسیایی 

د ر پایان فصل باشد . 

یکی از تصمیمات جالب توجه سیروس پورموسوی، به کار گرفتن فرزین گروسیان به جای حامد  فالح زاد ه 
د ر د رون د روازه صنعت نفت آباد ان د ر جد ال با نساجی بود . د روازه بان صنعت نفت آباد ان د ر بازگشت به 
ترکیب اصلی نمایش بسیار موفقی مقابل نساجی  د اشت و بارها با خروج های مناسب خود  مانع از د ستیابی 
حریف به موقعیت گلزنی شد . مهمترین موقعیت نساجی که برای فرار از شکست بی تابی می کرد ، روی پنالتی 
رقم خورد . د ر د قیقه 70 بازی و د ر حالیکه نساجی صاحب یک موقعیت مناسب از روی نقطه پنالتی شد ه بود ، 
گروسیان ضربه پنالتی  حامد  شیری، کاپیتان نساجی را مهار کرد  تا نقش پر رنگی د ر نخستین پیروزی خارج 
از خانه صنعت نفت آباد ان د اشته باشد . سنگربان تیم فوتبال صنعت نفت آباد ان امید وار است د ر تیم جد ید ش 
بتواند  کلین شیت های زیاد ی را به ثبت برساند  و نیز با حضور د ر میان 4 تیم برتر د ر پایان فصل با این تیم 
سهمیه آسایی کسب کند . با فرزین گروسیان سنگربان 28 ساله و تنکابنی که د ر نقل و انتقاالت تابستانی، 

راهی صنعت نفت آباد ان شد  گفتگویی د اشتیم که با هم می خوانیم.

با نفت سهمیه آسیایی می گیریم

    صنعت نفت آباد ان صد رنشین جد ید  لیگ برتر 

وازه بان صنعت نفت آباد ان:  د ر

  چه شد  تیم فوتبال صنعت نفت آباد ان را برای 
حضور د ر لیگ برتر انتخاب کرد ی؟

همان طور که می د انید ، من د ر لیگ یک به همراه استقالل 
خوزستان به مقام نهم رسید م. سال خیلی خوبی د ر تیم 
استقالل خوزستان د اشتم و روزهای خوبی را با این تیم پشت 
سر گذاشتم. برای همین از تمام اعضای این تیم تشکر می کنم و 
قد رد ان آنها هستم که همیشه به من کمک کرد ند ، چراکه د وباره د ر این 
تیم به روزهای خوب رسید م و توانستم به لیگ برتر برگرد م. اما اینکه چه 
شد  به تیم فوتبال صنعت نفت آباد ان پیوستم، باید  بگویم فوتبال نفت و 
آباد ان را به خوبی می شناختم و عالوه بر این می د انستم نفت آباد ان چه 
هواد اران خوب و پرشوری د ارد . از سوی د یگر حضور آقای پورموسوی باعث 
شد  که به نفت بیاییم. من قصد  د ارم همان روند  خوبی را که د ر استقالل 
د اشتم د ر آباد ان هم اد امه د هم. مرد م آباد ان تعصب زیاد ی روی تیمشان 

د ارند  و من می خواهم با عملکرد ی خوب د ل آنها را شاد  کنم.

  لیگ را د ر آباد ان با یک برد  د راماتیک شروع کرد ید ، د ر حالی که 
بازیکنان جد ید  نمی توانستند  د ر آن بازی به مید ان بروند ؟

 بله، متاسفانه همین طور بود . بازی با پیکان د ید ار سختی بود . ما هیچ 

شناختی از رقیب ند اشتیم. مربی تیم کلی برنامه ریزی کرد ه بود  که د ر لحظه 
آخر همه چیز خراب شد . ما با بازیکنان جوان به مید ان رفتیم و د ر حالی که 
هیچ کس فکر نمی کرد  برند ه شویم د ست به کار بزرگی زد یم و بازی باخته 
را با برد  عوض کرد یم. همین باعث شد  که روحیه تیم باال برود . جوانان آباد انی 

د ر روز اول کار بزرگی کرد ند . 

  اما د ر هفته د وم مقابل پرسپولیس متوقف شد ید  و توهم د رون د روازه 
بود ی؟

بازی خوبی بود  و صنعت نفت نمایش خوبی د اشت. از سوی د یگر هوا بارانی  
و چمن خیس بود . البته چمن را قبل از بازی با پالستیک پوشاند ه بود ند ، با 
این حال چمن کمی بلند  بود  و این کار را سخت و نیز از کیفیت بازی کم کرد ه 
بود . می توانستیم حد اقل یک امتیاز را بگیریم که متاسفانه این اتفاق نیفتاد . 
ما با یک گل و از روی نقطه پنالتی باختیم. به نظر من آن صحنه پنالتی نبود . 
من د ر آن زمان د ر د و قد می صحنه بود م و د ید م که اصال خطایی اتفاق نیفتاد . 
با این حال به نظر د اور احترام می گذاریم و امید وارم د ر بازی های آیند ه شاهد  

سوت هایی که به ضرر نفت آباد ان زد ه می شود ، نباشیم. 

  صنعت نفت آباد ان امسال نتایج خیره کنند ه ای گرفته، فکر می کنی 

بتوانید  این نتایج را اد امه د هید ؟
ما تیم خیلی خوبی د اریم. تلفیقی از بازیکنان جوان و باتجربه که همه برای 
موفقیت تیم تالش می کنند . از سوی د یگر یک مربی بسیار خوب و باد انش 
د اریم که به کارش خیلی وارد  است و می د اند  د ر هر بازی چه چیزی 
می خواهد . من مطمئن هستم با اد امه این روند  می توانیم یکی از تیم های 

باالنشین جد ول باشیم و حتی سهمیه آسیایی کسب کنیم.

  گفتی که د ر لیگ یک فصل خوبی را پشت سر گذاشتی، آیا می توانی 
د ر تیم فوتبال صنعت نفت آباد ان هم موفق عمل کنی؟

همان طور که گفتم من د ر استقالل خوزستان سال خوبی را پشت سر 
گذاشتم و کلین شیت های زیاد ی د اشتم. قصد  د ارم همان روند  خوب سال 
قبل را د ر صنعت نفت اد امه د هم و امید وارم که بتوانم سال خوبی با 
کلین شیت های زیاد  د اشته باشم. مطمئن باشید  روند  خوب خود م را اد امه 

می د هم.

  د ر بازی با نساجی یک پنالتی مهم گرفتی که باعث اولین برد  خارج از 
خانه شد . از این بازی و پنالتی بگو؟

نساجی تیم خوبی بود . این تیم چند  هفته بود  که نتیجه نمی گرفت و برای 
همین مقابل ما برای جبران مافات آمد ه بود  و فشار زیاد ی به ما آورد . اما 
ماهم خوب بازی کرد یم. بچه ها به خوبی آنها را کنترل کرد ند  و د ر نهایت به 
یک پیروزی شیرین د ست پید ا کرد یم. د ر مورد  پنالتی هم باید  بگویم خد ا 
کمک کرد . من قبال پنالتی های شیری را د ید ه بود م، برای همین می د انستم 
کجا می زند . به سمت توپش رفتم و موفق شد م ضربه را مهار کنم. خد ا را 

شاکرم که سهم کوچکی د ر پیروزی تیمم د اشتم.

  تو یک رقیب جد ی د ر تیم د اری، رابطه ات با حامد  فالح زاد ه چطور 
است؟

تیم فوتبال صنعت نفت آباد ان سه د روازه بان خوب د ارد  . پیام پارسا، حامد  
فالح زاد ه و من که فقط و فقط برای موفقیت تیم تمرین و تالش می کنیم . ما 
سه نفر با هم رفیق هستیم و رابطه خیلی خوبی د اریم. هرکد ام از ما بازی 
کنیم، فرقی نمی کند . این سرمربی است که تصمیم نهایی را می گیرد  چه 
کسی بازی کند . مطمئن باشید  هر کد ام از ما بازی کنیم برای موفقیت تیم 

تالش می کنیم. 

  د ر پایان حرف خاصی اگر د اری؟
د ر ابتد ا باید  بگویم از انتخاب خود م بابت نفت آباد ان خیلی راضی هستم. 
د ر اد امه از آقایان پورموسوی و عیسی زاد ه کمال تشکر را د ارم و امید وارم 
که بتوانم جواب اعتماد  آنها را بد هم. از هواد اران آباد انی نیز تشکر ویژه ای 
د ارم و بابت لطفی که به من د اشتند ، از آنها سپاسگزارم. من و بقیه بازیکنان 
به د نبال این هستیم که با ارائه بازی های خوب فصل خوبی را برای هواد اران 

نفت و آباد انی ها رقم بزنیم.
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کتاب »هویت« نوشته میالن کوند ار، نویسند ه ای اهل 
چک است. د ر ایران او را بیشتر به خاطر رمان بار 
هستی می شناسند . کوند را رمان  نویس اند یشمند  و 
نوگرای معاصر، د ر کشور چک به د نیا آمد . کتاب هویت 
د رباره زند گی شانتال و ژان مارک زن و شوهری است 
که یکد یگر را د وست د ارند ، شریک زند گی یکد یگرند  
و جهانی را که نمی پسند ند  تنها د ر پرتو عشق خویش 
تاب می آورند . شانتال به واقع یگانه پیوند  عاطفی ژان 
مارک با جهان است، هیچ کس به جز شانتال نمی تواند  
او را از حالت بی اعتنایی برهاند  و تنها با واسطه اوست 
و به خاطر اوست که به جهان می نگرد . شانتال نیز، از 
نخستین لحظه د ید ار، شیفته ژان مارک شد ه است. 
رمان هویت نسبت به د یگر آثار کوند را از پیچید گی 
های کمتری برخورد ار است و به همان نسبت شخصیت 
ها هم کمتر هستند . کتاب هویت روایتی است فلسفی 
از سوء تفاهماتی که ریشه د ر عد م شناخت د قیق 
انسان ها از یکد یگر د ارد  و می تواند  بزرگترین عشق 
ها را به ساد گی ببلعد  و ویران کند . جد ایی و غربتی که 
د ر هر حال ما را د ر بر گرفته و مانع وحد ت روح 
این  از  رهایی  بال  محض،  صد اقت  و  انسانیست 
تنهاییست این کتاب را پرویز همایون پور ترجمه کرد ه 

و از سوی نشر قطره منتشر شد ه است.  

؟ نیم ا بخو چه 

 
محسن یگانه خوانند ه سبک پاپ ایرانی است که با 
پشتکار عجیبی به نواختن گیتار اد امه د اد  تا جایی که 
د ر نوازند گی به حد ی رسید  که بتواند  خود  این ساز را 
آموزش د هد . محسن یگانه اولین ترانه خود  را د ر کنار 
محسن چاوشی و حامد  هاکان با نام نشکن د لمو با 
ترانه سرایی و آهنگسازی خود ش و تنظیمی از 
محسن چاوشی اجرا کرد . اولین آلبوم رسمی او د ر 
سال 1387 به نام »نفس های بی هد ف« منتشر شد . 
آلبوم معروف د یگر او »رگ خواب« بود  که د ر سال 89  
وارد  بازار شد  و ترانه سکوت بسیار مورد  استقبال قرار 
گرفت و محبوب ترین آهنگ سال " 1389" شناخته 

شد . 

کد ر  با

یت هو
یاد  ایـامی که د ر گلشـن فـغانی د اشـتم
د ر میـان اللـه و گـل آشـیـانی د اشـتم
گرد  آن شمع طرب می سوختم پروانه  وار
پای آن سرو روان اشک روانـی د اشـتم

آتشم بر جان ولی از شکوه لب خاموش بود 
عشق را از اشک حسرت ترجمانی د اشتم

چون سرشک از شوق بود م خاکبوس د رگهی
چون غبار از شکر سر بر آسـتانی د اشتم
د ر خزان با سرو و نسرینم بهاری تازه بود 
د ر زمین با ماه و پروین آسـمانی د اشـتم
د رد  بی عشقی ز جانم برد ه طاقت ورنه من
د اشـتم آرام تـا آرام جـانـی د اشـتـم
بلبل طبعم رهی باشـد  ز تنهایی خموش
نغـمه ها بـود ی مرا تا هـمزبانی د اشـتم

رهی معیری

شـعر

آخرین ساخته مصطفی کیایی است که می توان 
و  بد نه  نمونه های سینمای  بهترین  از  را  آن 
ایران  اخیر سینمای  د ر چند  سال  گیشه ای 
د انست. فیلم روایتی است از زند گی جوانی به نام 
حامد  با بازی بهرام راد ان که د ر بستری طنز به 
مشکالت اجتماعی نسل امروز می پرد ازد . بهرام 
راد ان ، محسن کیایی، سحر د ولتشاهی ، بهاره 
کیان افشار، پژمان بازغی و رضا کیانیان بازیگران 

مطرح این فیلم هستند . 

مشعل شماره 1001 

د ر مراحل مختلف زند گی چقد ر به خود مان اهمیت می د هیم؟

خود م، برای خود م ،با خود م، کنار خود م
مشعل شعر نسبتا معروفی وجود  د ارد  که شروع آن این بیت است: »چه استراحت خوبی 
است د ر جوار خود م / خود م برای خود م با خود م کنار خود م«. ممکن است این بیت شعر از 
»احسان افشاری« شعری ساد ه شبیه شعرهای د یگر باشد  اما بر یک مفهوم کلی و قابل توجه 
تاکید  می کند  که بسیاری از روان شناسان و مشاوران تخصصی د ر همه د وره های سنی آن 
را مورد  تاکید  قرار می د هند  و آن ارزش قائل شد ن برای خود مان است. بسیاری از  ما د ر برهه  
های مختلف زند گی، شرایط اجتماعی و د ر ارتباط با افراد  مهم زند گیمان، اولویت را از خود مان 
به د یگران منتقل و حتی خود مان را فراموش کرد یم. این فراموش کرد ن خود  البته د ر جامعه 

ما و همه جوامع انسانی می تواند  د ر نقش های اجتماعی مثل پد ر و ماد ر بود ن، خواهر و براد ر 
بود ن، همسر بود ن، د وست بود ن، معلم بود ن، کارمند  خوب بود ن و ... تعریف و توجیه های 
متفاوتی پید ا کند ، اما د ر نهایت آنچه اتفاق افتاد ه، اثر خود ش را بر روح و روان ما گذاشته 
است و ما خود مان را از اولویتمان حذف کرد ه ایم. د رباره اهمیت د اد ن به خود مان د ر شرایط 
مختلف زند گی و د ر نقش های مهم زند گی، توصیه های قابل توجهی وجود  د ارد  که می توانیم 
آنها را مرورکنیم و ببینیم با کد ام یک از این موارد  تا به حال مواجه بود ه ایم و کد ام یک می 

تواند  خود مان را از د ست خود مان نجات د هد . 

از شناخت خود تان شروع کنید 
زمانی تالش خواهیم کرد  که با خود مان مهربان تر 
باشیم و خود مان را د ر اولویت بگذاریم که شناخت 
بیشتر و نزد یکتری از خود مان د اشته باشیم. همه ما 
د ر د وران کود کی و د وره های بعد ی د ر معرض شرایط 
و آسیب های زیاد ی بود ه ایم که ممکن است متوجه 
اثرات آنها نباشیم؛ به همین د لیل بهتر است با کمک 
مشاور یا خواند ن کتاب های خود شناسی، شناخت از 

خود مان را باال ببریم. 

خود مان بود ن به معنای تنها شد ن نیست 
برای خود مان زند گی کرد ن به این معنا نیست که 
نیازی به د یگران ند اریم و الزم است تنها شویم یا 
د یگران را ناد ید ه بگیریم. آنچه د ر این میان اهمیت 
د ارد  این است که رضایت خود مان را د ر اولویت 

بگذاریم. 

د ر نقش خود مان بمانیم 
یکی از احساساتی که ممکن است از جایی به بعد  ما 
را با خود  ناراضی د رونمان مواجه کند ، این است که از 

آنچه واقعا هستیم و می خواهیم، د ور شویم و خود مان 
را د ر نقش ها و تصاویری که د یگران د وست د ارند ، 

قرار د هیم. 

با خود مان روراست باشیم 
عد م رضایت از خود  و زند گی، احساسی است که همه 
ما د ر د وره های مختلفی تجربه کرد ه ایم، این عد م 
رضایت، احساسی معمول برای همه انسانهاست که 
آرمانگرا، تنوع طلب و د نبال کیفیت هستند ، اما الزم 
است با خود مان برای خواسته ها و آرزوها و نیازهایمان 

روراست باشیم. 

زمان بند ی زند گی خود مان را د اشته باشیم 
بهتر است متناسب با سقف آرزوها و خواسته های 
د رونی خود مان و نه خواسته های د یگران، برای 
خود مان برنامه زمانی بگذاریم. قرار نیست د ر بیست 
سالگی به آرزوها برسیم و قرار هم نیست د ر 50 
سالگی هنوز د نبال برنامه ریزی باشیم؛ این برنامه 

ریزی مختص زند گی ماست. 

وقت بیشتری به خود مان بد هیم 
هر کسی شخصیت، خانواد ه، توانایی ها و شرایط 
خاصی د ارد  که با د یگران متفاوت است. بهتر است 
خواسته ها و انتظاراتمان از خود مان را د ر سطح همین 
شرایط قرار د هیم تا از خود مان ناامید  و شرمند ه 
نباشیم، اما د ر عین حال خوب است برای شناخت 
خود مان و رسید ن به حس رضایت از خود مان صبوری 

بیشتری به خرج د هیم. 

انگیزه خود مان باشیم 
ممکن است برای بسیاری از آرزوها و اهد اف مهم زند گی 
تنها باشیم و برای موقعیتهای حساسی مثل کنکور یا 
استخد ام یا موضوعات د یگر تنهای تنها باشیم، اما مگر 
کسی غیر خود مان، همراه تر و مهمتر و د لسوزتر از خود مان 
هم د اریم ؟ به همین د لیل الزم است رضایت خود مان، 

مهمترین انگیزه خود مان باشد . 

همین یک زند گی را د اریم 
شاید  الزم باشد  هر چند  وقت یک بار به خود مان 
یاد آوری کنیم که فقط یک بار طعم زند گی کرد ن را 

تجربه می کنیم و فرصت زند گی کرد ن کوتاه است و 
نباید  بگذاریم تعد اد  کارهایی که همیشه د وست 
د اشتیم روزی انجام د هیم، زیاد  شود  و به ما حس 

بیهود گی بد هد . 

د ر گذشته نمانید  
ممکن است د ر جریان شناخت خود تان با چالشها و 
اشکاالتی د ر مسیر رشد  و گذشته خود  و خانواد ه رو 
به رو شوید ، اما آیا می توان آنها را اصالح یا حذف 
کرد ؟ هیچ کد ام قابل تغییر نیستند  و تنها چیز مهم و 
د ر د سترس که باید  به آن توجه کنید ، خود تان است. 
الزم است با آگاهی و شناخت از خود تان د ر گذشته 

برای حال و آیند ه برنامه ریزی کرد .  

شناخت د یگران بعد  از شناخت خود تان 
شناخت قد رت ها و ضعف ها، عالیق و ترس ها، خواسته ها و 
آرزوها و همه خصوصیات ذاتی و ... ما را از محد ود یت ها و 

اشکاالتمان آگاه می کند  و می تواند  د نیای پیش روی 
ما را شفاف تر کند  و د ر اد امه برای د یگران به ما کمک 

کند  و حتی د رک بیشتری از رفتارها به ما بد هد .

ب ا گ خو ر
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گفت وگو با نخبه شرکت ملی حفاری ایران: 

 

رعه گل نرگس د ر گلستان مز

بزرگ ترین مزرعه یکپارچه گل نرگس کشور د ر 
 

آزاد شهر استان گلستان قرار د ارد .
 این باغ 10 هکتاری هر ساله د ر اوایل فصل زمستان 

و با رویید ن گل های نرگس، طبیعت چشم نوازی را به 
وجود  می آورد .

 رویش گل های نرگس باعث اشتغالزایی خانواد ه های 
محلی شد ه و همچنین منطقه  گرد شگری را برای 

د وستد اران طبیعت ایجاد  می کند .

 

عکس: محمد  نسائی -  مهر  

برنامه Sleep as Android هم یکی از کاربرد ی ترین برنامه های اند روید ی کنونی 
موجود  به شمار می رود . این برنامه قاد ر است وضعیت خواب شما را رد یابی کند . با استفاد ه 
از این برنامه، می توانید  ساعت خواب خود  را مشخص و برای بید اری د ر ساعت خاصی 
زنگ هشد ار تعیین کنید ، سپس گوشی اند روید ی خود  را د ر کنار تختخواب  قرار  د هید . 
اپلیکیشن Sleep as Android  می تواند  با توجه به حرکات شما، میزان کیفیت 

خوابتان را می سنجد .

اپلیکیشن WiFi Analyzer  د ر  واقع یک برنامه کارآمد  است. با استفاد ه از این 
برنامه، می توانید  به اطالعات جامعی از شبکه های وای فای موجود  د ر اطراف خود  و 
شبکه وای فایی که به آن متصل هستید ، د ست پید ا کنید . یکی از اصلی ترین 
کاربرد های این برنامه، تعیین بهترین مکان قرار د اد ن مود م د ر ساختمان است. این 
اپلیکیشن از فرکانس وای فای 2.4 تا 5 گیگاهرتز پشتیبانی می کند  و با سنجش 
کیفیت شبکه وای فای د ر نقاط مختلف ساختمان، می تواند  کمک بسزایی د ر افزایش 

کیفیت و سرعت اینترنت وای فای شما د اشته باشد .  

همان طور که از نام این اپلیکیشن مشخص است، مجموعه ای از 
کاربرد ی ترین برنامه های اند روید ی را د ر اختیارتان قرار می د هد . 
بنابراین این اپلیکیشن مستقل، شامل چند  برنامه کاربرد ی متنوع 
 Smart Tools است؛ البته اغلب برنامه هایی که د ر اپلیکیشن
ارائه می شوند ، کاربرد  عمومی د ارند  و روی زمینه تخصصی خاصی 
متمرکز نیستند . د ر هر صورت این برنامه، یکی از کاربرد ی ترین 
برنامه های اند روید ی کنونی موجود  خواهد  بود ؛ چراکه براحتی 
مجموعه ای از کارآمد ترین قابلیت ها را د ر اختیارتان قرار 

می د هد .

د وست د ارم به کشور خود م خد مت کنم

مشعل  عباس اورکی، از کارکنان مد یریت خد مات فنی شرکت 
ملی حفاری ایران است که توانسته با وجود  شرایط سخت و 
محد ود یت هایی که برای مخترعان و فعاالن حوزه پژوهش وجود  
د ارد ، تعد اد ی از اختراعات خود  را به مراحل اجرایی برساند . 
اورکی، لیسانس مهند سی برق و قد رت، شاخه الکتروتکنیک 
د ارد  و از د وران کود کی و مقطع د انش آموزی، شروع به 
اختراعات مختلفی کرد ه است.  »قطع کنند ه سرم و کیسه 
خون«، یکی از اختراعات اوست که د ر د وران د انش آموزی آن 
را به ثبت رساند ه است. او از سال 89 وارد  صنعت حفاری شد ه 
و شروع کارش از شرکت حفاری شمال د ر منطقه نفت شهر بود ه 
است. این مهند س نفتی د ر همان زمان، تجهیز »فوران گیر 
هوشمند  چاه های نفت و گاز« را اختراع می کند  که این طرح او 
توانسته د ر سال 2013، مد ال طالی مسابقات جهانی اختراعات 
و ابتکارات )IENA( د ر شهر نورنبرگ آلمان را د ر میان 500 

اختراع از سراسر جهان کسب کند . 
او می گوید : پس از مد تی احساس کرد م باید  از این شرکت 
جابه جا شوم، به همین د لیل به اد اره بناد ر و د ریانورد ی رفتم؛ 
اما آنجا هم شرایط مناسبی برای کار ند اشتم، د ر نهایت د ر سال 
94 وارد  شرکت ملی حفاری ایران شد م و توانستم طی این 

چند  سال، چند  طرح را به ثبت برسانم. 
او به یکی از طرح های خود  که د ر صنعت نفت کاربرد ی هم شد ه 
است، اشاره می کند  و می گوید : طرح نوآوری »رفع انسد اد  
سیمان د ر سنسور کوریولیس )وزن نما(«، صرفه جویی ارزی 
قابل توجهی به همراه د اشته و یک شرکت د انش بنیان این 

تجهیز را ساخته و برای شرکت ملی حفاری ارائه می کند . اختراع 
د یگر من »جوشکاری و نحوه عملیات حرارتی روی لوله مغزی 
سیار« است.  د ر این پروژه که د ر صنعت حفاری بسیار پرکاربرد  
است، توانستیم نوع خاصی از جوشکاری با الکترود  خاص را 
طراحی کنیم و جوش این تجهیز را انجام د هیم که این کار، 

صرفه جویی باالیی برای شرکت به همراه د ارد . 
اورکی می افزاید : این تجهیزات تنها از سوی یک شرکت 
آمریکایی د ر امارات وجود  د اشت و حاال د ر ایران امکان انجام 

این کار فراهم شد ه است. 
این نخبه صنعت نفت که د ر سال 99 مقام د وم چهارمین المپیاد  
بین المللی مهند سی نفت د انشگاه صنعتی شریف را هم به د ست 
آورد ه است، اد امه می د هد : مد یرعامل شرکت طرح را تایید  
کرد ند  و قرار شد  پیشنهاد هایی را به طرح اضافه کنم؛ اما این 
اقد ام ها به هزینه ای حد ود  40 میلیون تومان نیاز د اشت و من 
امکان تامین این هزینه را ند اشتم و پیگیری کار را کنار گذاشتم. 
اورکی به اختراعات خود  د ر بخش گاز هم اشاره و عنوان می کند : 
»سیستم هوشمند  کنترل وضعیت فشار ایستگاه های تقلیل 
فشار گاز« د ر یک شرکت اجرایی شد ه و کارایی بسیاری د ارد .

 این سیستم کمک می کند  به جای خواند ن و ثبت حضوری فشار 
د ر خانه ها یا ایستگاه های تقلیل فشار، این اطالعات از طریق 
مانیتور خواند ه  شود . اورکی که 30 ساله و متولد  شهرستان ایذه 
است ، د ر کارنامه خود  کسب د و مقام سوم د ر المپیاد  بین المللی 
مهند سی نفت د انشگاه صنعتی شریف د ر سال 98 و کسب مقام 
اول استارتاپ روید اد  بومی سازی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی 

د ر سال 99 را هم د ر کارنامه تالشهای 
خود  د ارد .

او با بیان اینکه تحریم ها د ر چند  سال 
اخیر بر کارهای تحقیقاتی و اجرایی او 

تاثیر زیاد ی د اشته و به واسطه شرایط 
موجود ، پیشنهاد های خارجی زیاد ی را از 

د ست د اد ه اد امه می د هد : گزینه مهاجرت 
برای من و افراد ی مثل من وجود  د ارد ، اما 

د وست د اریم د ر کشور خود مان بمانیم و به 
نتایج خوبی برسیم. 

این نخبه نفتی که د ر حال حاضر د ر بخش 
تعمیرات مشغول فعالیت است، تاکید  د ارد  که 

استخد ام و به کارگیری افراد  نخبه د ر بخش های 
غیرتخصصی و عملیاتی، انرژی و زمان این افراد  را 

صرف اموری غیرضروری می کند .
 او می گوید : الزم است وزارت نفت و شرکت ملی 

حفاری، د ستورعملی برای حمایت از مخترعان د ر 
بخش های مختلف تد وین کنند  تا این افراد  د ر حوزه 

کاری خود ، یعنی پژوهش و فناوری و مهند سی به کار 
گرفته شوند . 

فعالیت این افراد  د ر واحد های عملیاتی و تعمیراتی مثل 
سیمان کاری و تعمیرکاری، فرصت اید ه و اختراع را از آنها 

می گیرد .
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