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 جمع آوری گازهای همراه نفت در مسیر تحقق اهداف 
زیست محیطی از جمله اهداف و اولویت های وزارت 
نفت است که در این مسیر تاکنون اقدام های مهمی 
صورت گرفته و در حال انجام است. در همین زمینه، 
مدیریت  و  زیست محیطی  آالینده های  کاهش 
جمع آوری گازهای فلر، بهبود شرایط کسب وکار 
خصوصی و رفع موانع مرتبط با این عرصه ها و... از 
محورها، موضوعات و برنامه های مرتبط با تحقق شعار 

امسال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« است که 
به دستگاه های مرتبط با صنعت نفت ابالغ شده است. 
طبق اعالم بیژن زنگنه، وزیر نفت با توجه به اقدام هایی 
که در دستور کار است، در پایان سال 1401 دیگر گاز 
همراهی وجود ندارد که در مشعل ها بسوزد. گازهای 
همراه نفت از جمله منابع هیدروکربوری محسوب 
می شوند که با فراورش اولیه آنها می توان گاز سبک و 

مایعات گازی )NGL( تولید کرد. 

نوفلرینگ چشمه خوش در 1400

تبدیل کردستان به کارگاه 
عظیم گازرسانی
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وش  بر اوضاع فر
نفت مسلط تر 

شده ایم

اتکای بودجه ۹۹ به 
نفت ۸ درصد بوده 

است

 سامانه تولید هم زمان 
برق و حرارت در مسیر 

تجاری سازی 

30

 مدال طالی آسیا بر گردن
 وزنه بردار ملی حفاری

 نگاهی به پتانسیل بازار کار صنعت پتروشیمی به بهانه روز کارگر  

شگفتی سازی در مرز ایران و عراق

رئیس جمهوری:

   جهانگیری:

 صنعت پتروشیمی در چند دهه گذشته ضمن گسترش همه جانبه 
در عرصه هاي مختلف، تنوع محصوالت و ارائه خدمات در جاي جاي 
کشور و صادرات محصوالت مختلف به کشورهای همسایه و منطقه 
و بخشهایی دیگر از بازارهای جهانی ، نقشي بي بدیل در اقتصاد 
کشور و کمک به تحوالت اقتصادي و به خصوص توسعه اشتغال 
کشور داشته است. این صنعت در ذیل صنعت بزرگ نفت در 
کشورمان توانسته تغییرات و توسعه ای درونی و خودکفا را رقم بزند 
و امروز به جایی برسد که بسیاری از نیازهای خود را در داخل کشور 
تامین کند. صنعت پتروشیمي به تنهایی و در ارتباط با صنایع 
تکمیلی ، تأمین کننده 11 صنعت پایین دستي خود است و به همین 

دلیل تاثیرگذاری باالیی در شاخصه های اقتصادی و...



اخبار بین الملل
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  مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب: 

۳۵۰۰ کیلومتر از لوله های طرح ۲۸ مخزن را شرکت های ایرانی می سازند
 خرید ۷۰ قلم کاالی صنعت نفت 
دارای مشابه داخلی ممنوع شد

 در نشست مشترک مدیرعامل نفت خزر و سفیر ترکمنستان

راهکارهای گسترش همکاری های نفتی ایران

 و ترکمنستان بررسی شد

    پایان انحصار خارجی ها 
در تأمین کاتالیست های صنعت پتروشیمی

دومین فراخوان انتخاب و توسعه مدیران عمومی در صنعت نفت

پیام وزیر نفت برای درگذشت محمدهادی نژادحسینیان

وزیر نفت و وزیر برق عراق راه حل های دریافت مطالبات 
گازی ایران از بغداد را بررسی کردند. بیژن زنگنه عصر 
روز شنبه، یازدهم اردیبهشت ماه در دیدار با ماجد 
مهدی حنتوش در ساختمان مرکزی وزارت 
نفت اظهار کرد: رابطه بسیار قوی بین ملت 
و دولت ایران با عراق وجود دارد، امیدوارم 
سفر شما به توسعه روابط دو طرف و 
وزارتخانه های نفت ایران و برق عراق که 
بنیان های خوبی برای آن گذاشته شده است، بینجامد. 
وی با اشاره به اینکه دو قرارداد مهم در زمینه صادرات 
گاز ایران به عراق در سال های گذشته با وزارت برق این 
کشور امضا شده است، تصریح کرد: تاکنون 2۷ میلیارد 
مترمکعب گاز ایران به عراق صادر شده است. وزیر نفت 
گفت: البته پرداخت  پول گاز با مشکالتی روبه روست که 
امیدواریم به زودی بتوانیم به راه حلی در این زمینه 
برسیم. وزیر برق عراق هم در این دیدار اظهار کرد: رابطه 
ایران و عراق خوب و ممتاز است و تالش می کنیم روابط 
را روز به روز توسعه دهیم. وی با اشاره به قرارداد 

صادرات گاز بین دو کشور برای راه اندازی نیروگاه های 
برق عراق، گفت: تالشمان این است راه حلی برای 
مشکل پرداخت ها پیدا شود و پول گاز را به ایران 

برسانیم.

تاکید شرکت ملی گاز ایران بر توسعه 
همکاری ها با عراق

حسن منتظرتربتی، معاون وزیر نفت در امور گاز هم در 
این دیدار گفت: امیدواریم جریان صدور گاز کشور 
عراق، هر روز بهتر و بیشتر از قبل برقرار باشد و بتوانیم 
سهم خود را در تأمین نیازمندی های این کشور توسعه 
دهیم. وی در واکنش به درخواست وزیر برق عراق 
مبنی بر صادرات بیشتر گاز طبیعی از ایران به این کشور 
تاکید کرد که شرکت ملی گاز ایران تقاضای وزیر برق 
جمهوری عراق را با دید مثبت پیگیری می کند و البته 
انتظار دارد که وزارت برق عراق پایبندی بیشتری در 
انجام تعهدات قراردادی به ویژه در زمینه پرداخت بهای 

گاز صادراتی داشته باشد.

دبیرکل انجمن صنفی و کارفرمایی صنعت پتروشیمی از عزم 
صنعت پتروشیمی به ویژه شرکت پژوهش و فناوری 
پتروشیمی برای بومی سازی کاتالیست ها با هدف پایان انحصار 
خارجی ها خبر داد. احمد مهدوی ابهری از آمادگی و همکاری 
جدی شرکت های پتروشیمی با شرکت پژوهش و فناوری 
پتروشیمی به منظور بومی سازی کاتالیست های مورد نیاز این 
صنعت خبر داد و گفت: به دنبال تولید تمامی کاتالیست های 
مورد نیاز صنعت و حتی صادرات هستیم و امیدوارم با همکاری 
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و پژوهشگران و 
کارشناسان این شرکت در آینده نزدیک، از واردات کاتالیست 
بی نیاز شویم. وی افزود: کاتالیست ها در صنعت پتروشیمی 
نقش مؤثر و مهمی دارند و اگر کاتالیست ها نباشند در حقیقت 
صنعت پتروشیمی نمی تواند حرکت کند و اکنون در سال 
»تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« صنعت پتروشیمی ایران 
با تکیه بر توان داخلی همگام با افزایش ظرفیت تولید با شتابی 
مطلوب در مسیر توسعه قرار گرفته است. دبیرکل انجمن 
صنفی و کارفرمایی صنعت پتروشیمی با تأکید بر اینکه شرکت 
تمامی  R&Dهای  و  پتروشیمی  فناوری  و  پژوهش 
پتروشیمی ها در تالش هستند کاتالیست ها را در داخل کشور 
بومی سازی کنند، ادامه داد: خوشبختانه در این زمینه به 
از  بسیاری  سال  هر  و  رسیده ایم  هم  موفقیت هایی 
کاتالیست های گوناگون را در داخل کشور با کیفیت بسیار 
خوب بومی سازی و تولید می کنیم، همچنین باید توجه داشت 

که محصول کاتالیست تولیدی محصول مرغوبی است. مهدوی 
با تأکید بر اینکه تا دو سال پیش محتاج شرکت های خارجی 
مانند شرکت بازل بودیم، گفت: اکنون صنایع پایین دستی 
پتروشیمی محصوالت متنوعی را در بخش های مختلف به ویژه 
محصوالت پلیمری تولید و روانه بازارهای داخلی و خارجی 
می کنند و این حاصل اعتماد شرکت های باالدست پتروشیمی 
به کاتالیست های ایرانی است. وی ادامه داد: دانش فنی موجود 
در کشور در بهترین شرایط قرار دارد و در صنعت پتروشیمی 
بدون کاتالیست دچار مشکل می شویم، بنابراین برای تحقیق 
و توسعه در این زمینه باید بیش از گذشته همسو با شرکت 
پژوهش و فناوری پتروشیمی و شرکت های دیگر بخش 
خصوص فعال در این حوزه تالش کنیم و این موضوع 
نویدبخش پیشرفت و توسعه است. دبیرکل انجمن صنفی و 
کارفرمایی صنعت پتروشیمی درباره همکاری و استقبال 
از شرکت پژوهش و فناوری  شرکت های پتروشیمی 
پتروشیمی، اظهار کرد: هر دو طرف از این همکاری استقبال 
می کنند و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی نیز رابطه 
خوبی با واحدهای پتروشیمی دارد. شرکت پژوهش و فناوری 
پتروشیمی مورد حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی و 
شرکت های پتروشیمی است تا به نتایج خوبی برسند و ما از 
واردات بی نیاز شویم. مهدوی تصریح کرد: برای فاصله گرفتن 
از خام فروشی، باید به صنعت پتروشیمی نگاهی ویژه داشت 

و بخش خصوصی آماده همکاری است.

مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت به منظور اجرای طرح 
»انتخاب و توسعه مدیر عمومی در صنعت نفت« فراخوان 
داد. مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت در زمینه اجرای 
ابالغیه مورخ 12 مردادماه سال 94 وزیر نفت، با هدف 
شناسایی، ارزیابی و تربیت و معرفی نسلی نو از مدیران و 
اعطای گواهینامه صالحیت حرفه ای به آنان، از همه شاغالن 
واجد شرایط برای ثبت نام در دومین فراخوان طرح »انتخاب 
و توسعه مدیر عمومی در صنعت نفت« دعوت کرده است. 
بر اساس این گزارش، ثبت نام از تاریخ 13 اردیبهشت ماه 
PORTAL. لغایت 30 اردیبهشت ماه امسال در سامانه
NIOC.IR امکان پذیر است و متقاضیان و عالقه مندان 
می توانند برای مرور شرایط ثبت نام اعم از سن، سابقه کار و 
مدرک تحصیلی و...، متن فراخوان و به منظور آگاهی از نحوه 

ثبت نام، دستورعمل راهنمای ثبت نام را مطالعه و به منظور 
کسب اطالعات بیشتر به سایت مرکز توسعه مدیریت 
صنعت نفت و پورتال سامانه جامع فناوری اطالعات و 

ارتباطات شرکت ملی نفت ایران مراجعه کنند.

محمدهادی  سید  درگذشت  پیامی  در  نفت  وزیر 
نژادحسینیان را به خانواده محترم ایشان تسلیت گفت. 

متن پیام بیژن زنگنه به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اناهلل و اناالیه راجعون
 »جناب آقای سید محمدهادی نژادحسینیان همکار 
قدیمی صنعت نفت و خدمت گزار صدیق جمهوری 
اسالمی ایران، پس از سال ها بیماری به لقاءاهلل پیوست. 
این ضایعه را به همسر گرامی، فرزندان محترم، خانواده و 

دیگر وابستگان و دوستان ایشان تسلیت عرض می کنم. 
ایشان سال ها به عنوان معاون وزیر نفت صادقانه به 
صنعت نفت کشور خدمت کردند و عالوه بر آن مدت ها 
نیز به عنوان وزیر، مسئولیت وزارتخانه های راه و ترابری 
و صنایع سنگین و عالوه بر آن سفارت و نمایندگی 
جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل متحد را به عهده 
داشتند. از خداوند متعال، مسئلت دارد که او را با اجداد 
طاهرینش محشور و به همسر، فرزندان و خانواده محترم 

ایشان، صبر و اجر عطا فرماید.«

 در دیدار وزیر نفت و وزیر برق عراق

راه حل  دریافت مطالبات گازی ایران از 
عراق بررسی شد

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت: 
3۵00 کیلومتر از لوله های مورد نیاز طرح 28 مخزن را 
شرکت های بزرگ ایرانی می سازند. احمد محمدی اعالم 
کرد که برای اجرای طرح توسعه 28 مخزن افزون بر ۵000 
کیلومتر انواع لوله نیاز است که تاکنون 3۵00 کیلومتر از 
آن در برنامه تولید سازندگان داخلی قرار گرفته و 
قرارداد ساخت 1000 کیلومتر لوله قطعی شده است. وی 
افزود: در این زمینه طی ارزیابی شرکت های توانمند 
داخلی، تاکنون شرکت های لوله  سازی اسفراین، گروه 
ملی صنعتی فوالد ایران، لوله سازی اهواز و لوله  سازی 
ساوه برای ساخت لوله های مورد نیاز این طرح ملی در 
نظر گرفته شده اند. مدیرعامل شرکت مناطق نفت خیز 
جنوب ادامه داد: در طرح توسعه 28 مخزن، حجم زیادی 
از کاالهای مورد نیاز متعلق به لوله های درون چاهی و 

روسطحی اختصاص یافته و از این نظر زمینه مناسبی 
برای افزایش تولید شرکت های لوله سازی و فوالدسازی 
فراهم شده است. محمدی گفت: لوله های روسطحی و 
درون چاهی مورد استفاده در این طرح در دو بخش 
لوله های بدون درز و لوله های درزدار تقسیم بندی 
می شود و ویژگی های لوله ها به شرکت های داخلی ارائه 
شده است تا در قالب همکاری مطلوب آنها را بسازند و 
نیازهای صنعت نفت را پاسخ دهند. وی با اشاره به اولویت 
این شرکت برای حمایت  از ساخت داخل، تصریح کرد: 
مناطق نفت خیز جنوب در سال های اخیر توان خود را 
برای ارتقای دانش فنی و سطح کیفی سازندگان داخلی 
به کار بسته و در سالی که به نام »تولید، پشتیبانی ها و 
مانع زدایی ها« نام گذاری شده است، این رویه بیش از 

پیش تقویت خواهد شد. 
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وزیر نفت در ابالغیه ای خرید ۷0 قلم کاال و تجهیزات 
مصرفی خارجی مورد نیاز وزارت نفت را که دارای تولید 
مشابه داخلی هستند، همسو با حمایت از ساخت داخل 
کاالها ممنوع کرد. در متن ابالغیه بیژن زنگنه به مدیران 
عامل شرکت های اصلی وزارت نفت، معاونان وزیرنفت، 
مدیران و رؤسای واحدهای ستادی، اعضای کمیسیون های 
معامالت/ مناقصات شرکت های اصلی و فرعی تابعه، رئیس 
هیئت رئیسه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه 
کارکنان صنعت نفت و مدیران عامل شرکت های تابع و 
مدیرعامل شرکت هلدینگ خلیج فارس و مدیران عامل 
شرکت های تابعه آمده است: دراجرای منویات مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( در حمایت از کاالی ایرانی و قانون 
»حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت 
از کاالی ایرانی« پیرو ابالغیه شماره 3۵1-2/20 تاریخ 
21/۵/139۷ در خصوص ممنوعیت خرید کاالی خارجی 
دارای تولید مشابه داخلی، بدین وسیله فهرست تکمیلی 
۷0 قلم کاال و تجهیزات مصرفی وزارت نفت جهت اعمال 
ممنوعیت خرید کاالی خارجی توسط شرکت های اصلی، 
تابعه و پیمانکاران طرف قرارداد آنها )به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم( ابالغ می شود. ضروری است مدیران همه 
شرکت های اصلی و تابعه با ایجاد سازوکارهای مناسب 
کنترلی و نظارتی، برای حصول اطمینان از تأمین کاالهای 
تاریخ  ابالغیه شماره 2/20-۵4۷  بر اساس  یادشده 
29/8/1399 از طریق فهرست بلند منابع واحد دستگاه 
مرکزی وزارت نفت )AVL( بر حسن اجرای این ابالغیه 
نظارت الزم را به عمل آورند. معاونت مهندسی و پژوهش و 
فناوری موظف است با همکاری دست اندرکاران ذی ربط، 
نسبت به تداوم فرآیند به روزرسانی فهرست یادشده، اقدام 

الزم معمول نمایند.«

راهکارهای گسترش همکاری های نفتی ایران و 
ترکمنستان در نشست مشترک مدیرعامل 
شرکت نفت خزر و سفیر ترکمنستان در ایران 
بررسی شد. علی اصولی، مدیرعامل شرکت نفت 
خزر در این دیدار به تاریخچه مناسبات ایران و 
ترکمنستان به عنوان دو کشور همسایه با 
ارتباطات عمیق قومیتی و گستره مرزی مشترک 
در خشکی و دریا، فعالیت ها و مأموریت های 
شرکت نفت خزر را معرفی و به توانمندی ها و 
دستاوردهای کسب شده در آب های عمیق خزر 
اشاره کرد. وی تشکیل کنسرسیوم مطالعاتی 
خزر جنوبی، بلوک بندی و اولویت بندی ساختارها 
و اولویت بخشی به عملیات حفاری اکتشافی در 
بلوک های 6.2 و 8.1 و توافق همکاری نفتی با 
جمهوری آذربایجان در بلوک البرز را بخشی از 
اقدام ها و فعالیت های مهم شرکت نفت خزر 
تأسیسات  استقرار  به  اشاره  با  و  برشمرد 
کشتی سازی در شمال ایران و تجربه ساخت 
سکوهای ایران خزر، سکوی نیمه شناور ایران  
امیرکبیر و شناورهای چندمنظوره کاسپین اظهار 
کرد: ظرفیت های ایران در این بخش، ظرفیت 
بالقوه ای برای ارائه خدمات در حوزه همکاری های 
مشترک دو کشور به شمار می رود. احمد قربانف، 
سفیر ترکمنستان در ایران نیز ضمن قدردانی از 
برگزاری این نشست، به تشریح دوران طالیی 

مناسبات بین دو کشور پرداخت و بر ضرورت 
همکاری های دوجانبه در زمینه طرح های نفت و 

گاز تأکید کرد. 
وی در صحبت های خود به گسترش همکاری ها 
به ویژه در بخش های فنی و مهندسی استقبال و 
به نقش سفارت به عنوان پل ارتباطی بر مبنای 
به  اجرایی  و  منطقی  پیشنهادهای  ارائه 
شرکت های فعال در ترکمنستان اشاره کرد. 
به  اشاره  با  ایران  در  ترکمنستان  سفیر 
همکاری های ایران و آذربایجان، اظهار امیدواری 
کرد که کشور ترکمنستان نیز بتواند از خدمات و 
دانش فنی ایران در آب های عمیق دریای خزر 
استفاده کند و نشست کمیسیون اقتصادی با 
حضور شرکت های فنی و تخصصی دوطرف 
هرچه سریع تر تشکیل شود. قربانف با اشاره به 
دستاوردهای شرکت نفت خزر در آب های عمیق 
خزر و بهره مندی این شرکت از حضور متخصصان 
و کارشنان خبره و فنی افزود: ظرفیت های زیادی 
برای گسترش همکاری های ترکمنستان و ایران 
در بخش انرژی در دریای خزر وجود دارد که 
می تواند به توسعه اقتصادی دو کشور کمک کند. 
بر اساس اعالم شرکت نفت خزر، در این نشست، 
راه های گسترش همکاری های مشترک بین دو 
کشور و پیشنهادهای مرتبط با این موضوع مطرح 

و بحث و تبادل نظر شد.

   از سوی مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت اعالم شد:
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   بازدید معاون سازمان برنامه و 
بودجه از مناطق عملیاتی فالت قاره

معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه 
کشور در بازدید از مناطق عملیاتی شرکت نفت فالت 
قاره ایران گفت: پیگیری مشکالت کارکنان عملیاتی و 
اعتبارات الزم برای اجرای طرح های بازسازی و توسعه ای 

در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار دارد. 
سیدحمید پورمحمدی به همراه جمعی از مسئوالن 
سازمان برنامه و بودجه کشور در سفری یک روزه به پایانه 
شناور فرآورشی )FPSO( کوروش و سکوی نفتی 
سلمان که روز پنجشنبه نهم، اردیبهشت ماه انجام شد، 
ضمن آشنایی با روند فعالیت های کارکنان شرکت نفت 
فالت قاره ابراز امیدواری کرد با پیگیری های انجام شده 
مشکالت کارکنان صنعت نفت دریایی ایران برطرف 

شود.
 علیرضا سلمان زاده، مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره 
ایران نیز در این بازدید گزارش کاملی از اقدام ها و 
فعالیت های انجام شده از سوی کارکنان این شرکت در 
بهره برداری و استخراج نفت و گاز خلیج فارس ارائه کرد.
 این گروه در این سفر یک روزه ضمن بازدید از منطقه 
عملیاتی کیش و ارائه توضیحات الزم پیرامون روند کار 
در این منطقه، به الوان رفتند و در نشستی با بهروز 
مهم ترین  درباره  الوان  منطقه  رئیس  علی آبادی، 
مشکالت و چالش های کارکنان مناطق عملیاتی بحث و 

بررسی شد.
 سکوی بهره برداری سلمان، مقصد بعدی این گروه بود 
که طی آن شهرام شریفی، معاون سکوی سلمان گزارش 
کاملی درباره روند فعالیت ها، مشکالت و چالش های 

کارکنان اقماری ارائه داد.
 پورمحمدی در پایان این سفر ضمن تمجید از تالش های 
کارکنان صنعت نفت دریایی ایران در ایجاد ارزش افزوده 
و تولید ثروت برای کشور، پیگیری مشکالت کارکنان 
عملیاتی و اعتبارات الزم در اجرای طرح های بازسازی و 

توسعه ای را در برنامه های آن سازمان قرار داد. 
معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه 
همچنین ابراز امیدواری کرد روند اصالح و واقعی شدن 
بودجه اختصاص یافته به این شرکت ادامه داشته باشد. 
سلمان زاده نیز از نگاه ویژه سازمان برنامه و بودجه در 
اصالح بودجه تخصیص یافته به این شرکت قدردانی کرد.

مشعل شماره 1014 

معاون اول رئیس جمهوری:

بر اوضاع فروش نفت مسلط تر شده ایم
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معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه تالش کرده ایم تحریم 
را خنثی کنیم، گفت: فروش نفت بسیار کاهش یافت، اما اکنون 
شرایط بهتر است و بر اوضاع مسلط تر شده ایم و امکان افزایش 
صادرات نفت تا 2.۵ میلیون بشکه را پس از رفع تحریم داریم.
به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری شامگاه جمعه 10 
اردیبهشت ماه به تشریح اقدام های دولت در مواجهه با 
تحریم و آثار آن پرداخت و گفت: معتقدم در جنگ 
اقتصادی آمریکا، در 200 سال گذشته این حجم تحریم و 
پیگیری و اصرار بر اجرای آن بی سابقه بوده است. تمام 
سفارتخانه های آمریکا موظف به رصد معامالت شده بودند 
و بر صفر شدن فروش نفت ایران، فلج کردن سیستم 
حمل ونقل دریایی و شناسایی تمامی گلوگاه ها اصرار 
داشتند.  وی ادامه داد: به حدی جسور شده بودند که در 
هرجایی نفتکش ما را شناسایی می کردند، انفجار ایجاد 
می کردند. حدود 200 نفتکش ما را دچار سانحه کردند. 
گاهی از طریق خودشان و گاهی از طریق نیابتی هایی 
همچون اسرائیل و سعودی. معاون اول رئیس جمهوری با 
اشاره به اعتراف مقام های آمریکا برای شکست فشار 
حداکثری، اضافه کرد: بسیاری از سران کشورها در دیدار 
با رئیس جمهوری در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد گفته بودند ترامپ گفته است سه ماه صبر کنید هیچ 
چیزی از این نظام و ایران باقی نمی ماند. با این شرایط، 
ایران ماند و سرافراز ایستادگی کرد. جهانگیری با بیان 
اینکه همین االن بیشترین دستاورد را نسبت به دولت های 
پیشین داشته ایم، گفت: برداشت از ذخایر مشترک با قطر 
پیش از این دولت به نفع قطر پیش می رفت، غارت اموال 
کشور فقط گرفتن وام و پرداخت نکردن آن نیست. امروز 
ما بیش از 600 میلیون مترمکعب گاز یعنی بیش از قطر از 
پارس جنوبی برداشت می کنیم. وی افزود: کارهای بزرگی 
انجام شد. بزرگ ترین انتقال آب در استان های غرب 
کشور اجرا و حجم ذخایر پتروشیمی و فوالد افزوده شد. 
بزرگ ترین کمک به حقوق بگیران ثابت، بازنشستگان 
انجام شد و امیدواریم در این دور مذاکرات، تحریم 

برداشته و مشکالت مردم برطرف شود.

کاهش شدید منابع ارزی
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به کاهش شدید منابع 
ارزی از 100 میلیارد دالر به ۵ میلیارد دالر به واسطه فشار 
ادامه داد: در هر سال تالش شد میزان  تحریم ها 
تخصیص ارز 4200 تومانی کاهش یابد و حتی تصمیم 
داشتیم در آخر سال 99 این ارز حذف شود، اما مجلس 
ناگهان این مسئله را رسانه ای کرد و سبب شد کاالها 
انبار شوند. جهانگیری درباره ارز 4200 تومانی توضیح 
داد: بر اساس تصمیم سران قوای سه گانه، قرار شد نرخ 
4200 تومن ثابت بماند، اما در پایان تصمیم گیری به 
رئیس جمهوری پیشنهاد کردند برای اینکه در جامعه 

این خبر مطرح شود، آقای جهانگیری اعالم کند و این 
کار انجام شد. نرخ ثابت 4200 تومان، مصوبه سران 
قواست. وی تصریح کرد: من تالش کردم که 4200 تومان 
ثابت نباشد و همراه با تورم تغییر کند، اما اکنون مهم تر 
این است که از زندگی مردم حفاظت کنیم. دولت ایران 
یارانه های پیدا و پنهان زیادی دارد. بیش از یک میلیون 
و 400 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و بیش از 300 هزار 
میلیارد تومن یارانه آشکار پرداخت می کنیم. تنها بیش 
از ۵0 هزار میلیارد تومان یارانه نان پرداخت می کنیم. 
معاون اول رئیس جمهوری گفت: من درباره بنزین 
پیشنهاد داشتم که به جای تخصیص بنزین به خودرو، 
به افراد اختصاص یابد تا به نفع افراد مرفه نشود. بیش 

از 48 درصد جمعیت هیچ خودرویی ندارند.

پول های نفتی که برنگشت
جهانگیری به پرونده هایی مانند فروش نفت به بابک زنجانی، 
فروش نفت به ستاد کل نیروی مسلح و نیروی انتظامی و 
برنگشتن پول آن در دولت احمدی نژاد اشاره کرد و گفت: امروز 
شرکت نفت ما یکی از بزرگ ترین بدهکاران دولتی است. وی 
ادامه داد: من بر خالف نظر برخی در دولت ماندم تا امثال بابک 
زنجانی دیگری ایجاد نشود. بدون مصوبه شورای عالی امنیت 
ملی یک میلیارد دالر پول به بانک بابک زنجانی در مالزی واریز 
شده بود. 1.۷ میلیارد دالر نفت به وی داده شد. نفت را 
می گرفته و پول آن را بر نمی گردانده، دوباره به او نفت 
می دادند. معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه تالش 
کرده ایم تحریم را خنثی کنیم، ادامه داد: فروش نفت بسیار 
کاهش یافت، اما اکنون شرایط بهتر است و بر اوضاع مسلط تر 
شده ایم و امکان افزایش صادرات نفت تا 2.۵ میلیون بشکه را 
پس از رفع تحریم داریم. جهانگیری یادآوری کرد: پیچیدگی 
فروش نفت و گرفتن پول و تبدیل آن به کاال بسیار سخت 
است. اینکه درآمد 100 میلیارد دالری به ۵ میلیارد دالر 
رسیده، توجیه نیست. در بودجه امسال کشور تنها 12 هزار 

دالر درآمد نفتی پیش بینی شده است.

بیش از 100 الیحه دولت در مجلس مانده است
وی افزود: بیش از 100 الیحه دولت در مجلس مانده و مجلس 
به مجلس طرح ها تبدیل شده است. الیحه در نظام قانون گذاری 
اصل است، هشت الیحه دولت که با وجود گذشت زمان زیادی 
ارسال شده، حتی اعالم وصول نشده است. این خالف قانون 
اساسی است. مجلس حق ندارد الیحه را اعالم وصول نکند. 
معاون اول رئیس جمهوری گفت: اگر بخواهیم ابعاد بودجه 1400 
را بر زندگی مردم تشریح کنیم چند ساعت زمان الزم دارد. 
کدام مجلسی رأی می دهد که 2 درصد نرخ ارز نباید کمتر 
کاهش یابد؟ این فقط متوجه مجلس نیست، مجمع تشخیص 
مصلحت هم این گونه است، چند مصوبه در این مجمع مانده 

است و هیچ پاسخی هم نمی دهند.

از  یکی  را   99 رئیس جمهوری سال 
ایران  تاریخ  در  سخت ترین سال ها 
دانست و گفت: در این سال اتکای 
بودجه به نفت هشت درصد بود که 

بی سابقه است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست 
جمهوری، دکتر حسن روحانی روز 
در  اردیبهشت ماه(   1۵( چهارشنبه 
نشست هیئت دولت، با اشاره به انجام 
مذاکرات احیای برجام در وین، گفت: 
امروز مردم ثمره صبر و مقاومت خود را 
در وین می بینند و از نظر من به عنوان 
رئیس دولت، تحریم شکسته شده و اگر 
و  ه کاری  سیا باشیم،  متحد  همه 
دغل بازی نشود و گزارش ها درست به 
مردم برسد، به زودی تحریم برداشته 

خواهد شد.
وی افزود: آمریکا و طرف های ما در 
مذاکرات راهی جز این ندارند که به 

قانون برگردند و به تعهدهای خود کامل 
عمل کنند، امروز همه دنیا در این زمینه 
یکصداست و می گویند که راهی جز 
اجرای کامل برجام و بازگشت به تعهدها 
و قانون وجود ندارد و این یک پیروزی 
 . ست ا ن  ا یر ا ملت  ی  ا بر گ  ر بز
رئیس جمهوری تصریح کرد: سال 99 از 
سخت ترین سال های تاریخ ایران بود، 
برای اینکه بدانید چقدر سخت بود، 
اتکای ما به نفت و میعانات گازی در 
بودجه 2 درصد و به نفت و فرآورده های 
نفتی 6 درصد بوده است. یعنی اگر همه 
اینها را هم حساب کنیم، 8 درصد تکیه 
بودجه ما به نفت بوده که در تاریخ 

بی سابقه است.
نقد  را  آنهایی که دولت  روحانی گفت: 
می کنند که اگر نقد درست باشد بسیار هم 
خوب است و از آنها متشکریم، به این نکات 
هم توجه کنند که اتکای دولت در بودجه به 
نفت و میعانات فقط 2 درصد بوده و این در 
و  است  مهمی  مسئله  ر  بسیا ریخ  تا
می خواستیم به دستور مقام معظم رهبری 

در این باره عمل کنیم.
وی گفت: قولی که به مردم دادیم این 
است که در این ماه های پایانی دولت، 
همچنان اهدافمان را دنبال می کنیم. 
هدف ما این است که تحریم را برداریم، 
کرونا را مهار کنیم،  معیشت مردم بهتر 
شود و تا آنجایی که می توانیم طرح های 

نیمه تمام را تکمیل کنیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی کشور با اشاره به مشکالت 
تحریمی کشور پیش از حصول توافق برجام از جمله 
مشکالت در زمینه فروش نفت، دریافت پول نفت و 
عبور کشتی های تجاری، گفت: تحریم های فلج کننده 
قبل از برجام را فراموش نکنیم. علی اکبر صالحی، 
شامگاه جمعه دهم اردیبهشت ماه به تحریم های پیش 
از توافق برجام اشاره کرد و گفت: طوری صحبت نشود 
که گویا پیش از برجام همه چیز گل و بلبل بوده و صرفا 
چون آمریکا از برجام بیرون رفت، پس مقصر همه 
مشکالت برجام است. وی افزود: آن زمان در شرایطی 

بودیم که حتی با عراق هم نمی توانستیم مراوده مالی داشته باشیم. هر 6 ماه 
صادرات نفت ما 20 درصد کاهش می یافت، برای دریافت پول نفت با مشقت های 
بسیاری روبه رو بودیم. حتی به خاطر قطعنامه 1929 نمی توانستیم کشتی های 

تجاری را عبور دهیم. کشتی های بزرگ باید در امارات 
را منتقل  بارها  لنج،  با  باید  ما  و  پهلو می گرفتند 
می کردیم. رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه 
برجام و مذاکره برای رفع تحریم و خروج از قطعنامه ها 
بود، تصریح کرد: ما در آن زمان شرایط بسیار سختی 
داشتیم و برجام آمد تا آن شرایط را تغییر دهد. صالحی 
با اشاره به خروج ترامپ از برجام، گفت: نباید بگوییم 
که برجام باعث مشکالت امروز شده است. پس از 
برجام، دو سال گشایش فوق العاده ای در کشور ایجاد 
شد و نرخ رشد اقتصادی افزایش یافت. وی با بیان 
اینکه برخی معتقدند بیشتر مشکالت ناشی از ناکارآمدی دولت است و نه 
تحریم، گفت: یک دولت ایده آل با همه تصمیم های درست اگر نتواند نقل و 

انتقال مالی داشته باشد، چه خواهد کرد.  عملکرد وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و 
صنعت، معدن و تجارت در سال 99 براساس گزارش سازمان برنامه و 

بودجه کشور در نشست هیئت دولت بررسی شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، در نشست عصر 
یکشنبه )1 اردیبهشت ماه( هیئت دولت که به ریاست دکتر حسن 
روحانی، رئیس جمهوری برگزار شد، سازمان برنامه و بودجه کشور 
گزارشی از عملکردهای بودجه سال 1399 و اقتصاد کشور به هیئت 

وزیران ارائه داد. 
براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، سال گذشته 92 هزار 
میلیارد تومان اعتبارهای عمرانی تخصیص یافته و با هدف کاهش آثار 
کرونا بر معیشت قشور ضعیف، 108 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به 
قشور مختلف جامعه پرداخت شده است. باوجود پیش بینی های منفی 
از رشد اقتصادی در سال 1399، محاسبات نشان می دهد رشد اقتصادی 
کشور در این مدت مثبت بوده است. در این گزارش همچنین عملکرد 
پارسال وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و 

صنعت، معدن و تجارت بررسی شد.

روایت رئیس سازمان انرژی اتمی از تحریم های فلج کننده پیش از برجامگزارش سازمان برنامه و بودجه از عملکرد وزارت نفت در سال ۹۹

رئیس جمهوری:

اتکای بودجه ۹۹ به نفت ۸ درصد 
بوده است
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مشعل   در یک بازه  زمانی 2۵ ساله، مسؤولیت نصب و راه اندازي 40 ایستگاه تقویت فشار در اقصي 
نقاط کشور را عهده دار بود که در نوع خود رقمي حیرت انگیز و رکوردي دست نیافتني به شمار مي آید. 
سید احمد مهیمني، کارشناس طرح ایستگاه هاي تقویت فشار در شرکت مهندسي و توسعه گاز ایران 
و دانش آموخته دانشگاه صنعتي شریف در رشته مهندسی شیمي گرایش گاز، تاریخ ناطق تاسیسات 
تقویت فشار گاز ایران است. او در نصب و راه اندازي 1۷۵ واحد توربوکمپرسوري مشارکت داشته و به 
صورت مستقیم رئیس راه اندازي 13۵ واحد در سراسر کشور بوده است. مهیمني و همکارانش از 
ایستگاهي به ایستگاهي دیگر در سرماي زمستان و گرماي تابستان آنقدر تاسیسات تقویت فشار گاز 

روي خطوط لوله سراسري احداث کرده اند که امروزه دیگر کسي نگران انتقال ذخایر گازي 
در سطح کشور نیست و گاز با فشار مطلوب همچون خون در رگ هاي ایران جاري می شود. 

دغدغه مهندس خوشفکر صنعت گاز این است که نسل جوان بدانند چه مسیري طي 
شده تا امروز به چنین جایگاهي در راهبري، ساخت و راه اندازی  این تجهیزات 
استراتژیک دست یافته ایم. امروزه و با رشد چشمگیر در ساخت توربین ملي و 
توربوکمپرسور هاي ساخت داخل، شاید خیلي از این موفقیت ها بدیهي به نظر برسد. 

در حالي که تا همین دو دهه پیش برندهاي روسي، ایتالیایي، آلماني و اوکرایني در خاک 
ایران فرمانروایي مي کردند. در ادامه، صحبت هاي او درخصوص دیروز و امروز ایستگاه ها 

را می خوانیم.

در چه شرایطي گام به عرصه راه اندازي تاسیسات تقویت فشار 
گاز گذاشتید و در آن زمان ایستگاه ها چه حال و هوایي داشت؟

در سال ۷۵ وارد عرصه تاسیسات تقویت فشار گاز شدم. آن زمان 
مقارن با ورود سیستم هاي دیجیتالي و کامپیوتري در ایستگاه ها بود 
و سیستم ها از حالت دستي و نیوماتیک سابق خارج شده بودند. 
فعالیت بنده در ایستگاه هاي فراشبند و پتاوه روي خط دوم سراسري 
بود. توربوکمپرسورهاي این ایستگاه ها از برند Nuvo Pigano ایتالیا 
بودند که تحت لیسانس جنرال الکتریک آمریکا ساخته شده بود. در 
آن زمان به دلیل شرایط ویژه تحریم ها تنها این شرکت ایتالیایي 
حاضر به کار در ایران بود؛ اما ایتالیایي ها تنها کارشناسان خارجي در 
ایستگاه ها نبودند. درست است که تاسیسات از سه بخش اصلي 
توربوکمپرسور، فیلتراسیون و خنک کن استفاده می شود؛ اما 
بخش هاي جانبي زیادي همچون سیستم هاي برق، ایمني ، کنترل، 
کمپرسور هوا، ژنراتور اضطراري، آشکارساز گاز، مقابله با آتش ، روغن 
و سوخت تشکیل شده است که مدیریت هر کدام از این بخش ها را 
کارشناسان خارجي از ملیت هاي مختلف اروپایي و کره اي به عهده 
داشتند. بنابراین ما در پروژه هاي نصب و راه اندازی  ایستگاه با جمع 
زیادي از کارشناسان خارجي مواجه بودیم که در جلسات راه اندازی  
و بحث هاي فني، نظر کارشناسان ایراني را جدی نمی گرفتند و نقطه 

نظرات مهندسان داخلي خریدار نداشت.

 از وابستگي عملیات  فني به کارشناسان 
خارجي چه خاطراتي در ذهن دارید؟

یکي از بزرگ ترین مشکالت ، تقارن موعد راه اندازي با 
تعطیالت ماه ژانویه میالدي بود. به خاطر دارم که کارشناسان خارجي 
بدون توجه به زمان اوج مصرف در زمستان ها به تعطیالت دراز مدت 
می رفتند و در سرد ترین موعد سال که با احتمال قطعي گاز همراه 
بود، »دست ما را در پوست گردو مي گذاشتند.« آنها حتي با وجود 
پرداخت هاي بیشتر نیز حاضر به ماندن در ایران نمي شدند و رفتن 
به تعطیالت برایشان ارجح بود. از آنجا که عملیات راه اندازي کامال به 
دانش و تخصص نیروي انساني وابسته است، در این مواقع حضور 
نداشتن نیروي ماهر کامال خود را نشان می داد و تصمیم گیري و ابتکار 
عمل در دست خارجی ها بود؛ البته ناگفته نماند که روند رو به رشد 
در مهندسان ایراني طی سال هاي بعد، بتدریج خود را نشان داد و 
دانشي که با تجربه راه اندازي ایستگاه هاي مختلف حاصل شده بود، 
سبب شد جوانان ایراني اعتماد به نفس و تجربه الزم را براي عرض 
اندام در مقابل خارجي ها پیدا کنند و در سال هاي بعد زمین بازي را 
به دست بگیرند. یک بار در جلسه اي که در یک سوي میز آن 
کارشناسان باتجربه آلماني بودند، حاضر شدم و سعي در متقاعد 
کردن آنها در مشکالت فني تجهیزات داشتم که با حمایت مدیر 
پروژه این قضیه انجام شد و خارجي ها بتدریج احساس کردند که 
ایراني ها حرف هایی فني براي گفتن دارند. الزم است عنوان کنم که 
تا ابتداي دهه 80 هنوز ابتکار عمل، فرماندهي و تصمیم گیري در 
دست خارجي ها بود؛ اما اطالعات حاصل شده و تالش هاي 
شبانه روزي همکاران در مطالعه کتب فني و کسب تجربه، بتدریج و 

گام به گام ایراني ها را به سمت پیشرفت سوق داد. 

 در سال 80 قراردادي ارزشمند و تاریخي براي انتقال فناوري 
ساخت توربوکمپرسور از شرکت زیمنس آلمان به شرکت 
OTC ایران منعقد شد تا این فناوري پیشرفته 
وارد ایران شود. این اقدام در عرصه اجرا چه 

دستاوردهایي داشت؟
این پروژه، گامي بسیار بزرگ بود و عمال 
ایران را وارد عرصه ساخت توربوکمپرسور 
کرد. تا قبل از آن، تجربه واردات دستگاه هاي 
روسي، ایتالیایي و آلماني را داشتیم و به 
دلیل تالش هاي عملیاتي و شبانه روزي 
همکاران صنعت گاز، دانش خوبي در 

تخصص هاي گوناگون مرتبط با توربوکمپرسور تجمیع شده بود. رفته 
رفته اختالف سطح دانش بین ایراني ها و خارجی ها کمتر شد و اشراف 
همکاران به ریزه کاري هاي فني افزایش یافت. به همین دلیل و 
همزمان با تالش ها براي بومي سازي ساخت این تجهیز استراتژیک، 
ما نیز با گردهم آوردن جمعي از مهندسان باتجربه برق، کنترل، 
مکانیک و پایپینگ، بخش راه اندازی  تاسیسات را تشکیل دادیم که 
ریاست آن را به عهده داشتم. در این قرارداد ساخت ۵0 
توربوکمپرسور پیش بیني شده بود و اولین دستگاه آن در سال 82 
در ایستگاه پتاوه و آخرین آن، سال 90 در ایستگاه خیرگو نصب شد. 
این قرارداد آینده نگرانه براي صنعت گاز کشور بسیار پرخیر و برکت 
بود و در مدت 10 سال پیاده سازي آن، بخش هاي مختلف 
توربوکمپرسور مانند سوخت و فرماندهي توربین بومي سازي شد و 
با گذشت زمان سهم ایراني ها در طراحي و ساخت این تجهیز 

راهبردي افزایش یافت. 

شما شانس حضور در راه اندازی  ۵0 دستگاه توربوکمپرسور را   
داشتید که تجربه اي منحصر به فرد به شمار مي آید. به نظر شما این 

انتقال فناوري چقدر در روند رو به رشد صنعت گاز تاثیر داشت؟
 بسیاري از توفیقات فعلي ما مرهون همین قرارداد داخلي سازي ۵0 
دستگاه است. نسل جوان باید بداند که این موفقیت ها به آساني 
حاصل نشده است. تا قبل از این قرارداد، ما در حالي تاسیسات را 
می ساختیم که تحویل توربین گاهي اوقات بسیار سخت می شد و 
حتي در هاله اي از ابهام قرار می گرفت و همه نگران تحویل بهنگام آن 
بودند؛ اما اکنون به درجه اي از پیشرفت رسیده ایم که توربین، اولین 
کاالیي است که زودتر از سایر اقالم به سایت پروژه می رسد و این 
دستاورد کمي نیست. هم اکنون در ایستگاه هاي خورموج و آب پخش 
که مدیریت آن را به عهده دارم، توربین داخلي، جلوتر از دیگر اقالم 
آماده و در دسترس است. سخن از تجهیزي است که به لحاظ 
تکنولوژي بسیار پیچیده است و براي خرید و راه اندازی  آن باید ارز 
بسیار زیادي از کشور خارج می شد و چشم همه ما به دستان 
خارجی ها بود که بیایند و آن را نصب کنند. عالوه بر این، بسیاري از 
مهندسان ایراني طي این سال ها کارکشته شده اند و دانش متمرکز 
در بخش هاي کارفرمایي و پیمانکاري ایجاد شده و افراد دلسوزي 
پرورش یافته اند که آینده صنعت گاز را تضمین می کنند، ضمن آنکه 
این قرارداد که با رویکرد اصولي اجرا و به قراردادهایي بزرگ تر 
همچون قرارداد 200 دستگاه در سال هاي آینده منجر شد، سهم 
بومي سازي را به کامل ترین حد ممکن افزایش داد. به طوري که با 
وجود خروج زیمنس از ایران در اوایل دهه 90، پروژه ساخت توربین 
ملي با تکیه بر دانش داخلي به ثمر نشست و در ایستگاه هاي دهق ، 
این دستگاه ملي عملکردي به مراتب بهتر از نمونه مشابه آلماني 
داشت. از سال 94 تاکنون تمامي توربین هاي نصب شده در 
ایستگاه ها از نوع داخلي هستند و در خط ششم سراسري، جهرم، 

خورموج، پارچین و سمنان می درخشند.

 در پایان اگر نکته ای باقی مانده، بفرمایید.
قدر داشته هاي خود را بدانیم. به حافظه تاریخي خود رجوع کنیم و 
ببینیم که آنچه امروز در اختیار ماست، به چه قیمتي به دست آمده 
است. بومي سازي و رمزگشایي از فوت و فن هاي هر قطعه از قطعات 
این دستگاه هاي پیچیده، با هزاران ساعت تالش عملیاتي انجام شده 
و امروزه ده ها شرکت پیمانکاري در بخش هاي مختلف رشد یافته اند 
که می توانند آینده اي روشن براي کشور ترسیم کنند. من پیامدهاي 
حضور طوالني مدت در راه اندازی  پشت سر هم و فشرده ایستگاه هاي 
خطوط سوم، چهارم، ششم، هشتم و نهم سراسري را در زندگي 
شخصي ام دیده ام و بخش مهمي از روند بزرگ شدن فرزندم را از 
دست داده ام و در کنارش نبوده ام. از تمامي عزیزاني که از این پروژه ها 
حمایت کرده و از گذشته تاکنون پشتیبان این دستاوردهاي ملي 
بوده و این افتخارات را رقم زده اند، تشکر مي کنم و قدردان همت و 

حسن نیت آنها هستم.

داخلي سازي توربوکمپرسورها؛ نتیجه برنامه 
درازمدت و تالش مستمر 



مهدی مهرابی نخستین بار، سال ۷0 بود که گازرسانی به استان 
کردستان در قالب خط لوله فلزی 20 اینچ از همدان کلید خورد و 
شعله های گاز، مهمان شهرهای قروه، دهگالن و سنندج شد.  
گازرساني در استان کردستان از سال ۷0 آغاز شد و سال ۷2 
بهره برداري از گاز در شهرهاي قروه و سنندج کلید خورد. در ادامه 
توسعه زیرساخت های گازرسانی، شرکت گاز استان کردستان از سال 
۷۷ به عنوان شرکتی مستقل )سهامي خاص( به منظور ارائه خدمات 
گازرساني متناسب با نیازها وانتظارات مشترکان گاز طبیعي فعالیت 
خود را آغاز کرد.  با نگاهی دقیق تر به جغرافیای استان کردستان که 
پوشیده از جنگل، مراتع، پوشش گیاهي، کوه هاي سر به فلک کشیده، 
رودخانه هاي خروشان و مسیرهاي تردد سخت گذر است، به زیبایي 
زائد وصف و سرسبزي این استان پي برده و با گسترش شبکه هاي 
گاز رساني در سطح شهرها و روستاهاي این استان نقش ارزنده 
صنعت گاز در حفظ منابع طبیعی و نظیر بخوبي محسوس است.  از 
سال 83 تا 88، همه شهرستان هاي استان کردستان از نعمت گاز 
بهره مند شدند و گازرسانی به 300 روستا در دستور کار قرار گرفت. 
در ادامه و همزمان با سفر مقام معظم رهبری )مدظله العالی( به این 
استان، گازرسانی به 400 روستای دیگر نیز در دستور کار قرار گرفت.

توسعه گاز در مرز ایران و عراق
در همین حال، مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان با اشاره به 
مرزی بودن این استان با کشور عراق می گوید: کردستان از سمت 
غرب با کشور عراق مرز مشترک دارد و بسیاری از روستاهای این 
مناطق که زمستان های سختی را تجربه می کنند، به شبکه گاز متصل 
شده اند؛ این در حالی است که روستاهای هم مرز در کشور عراق به 
هیچ وجه گازرسانی نشده است. عالوه بر روستاها، تعدادی از »کوخ« 
های سطح استان نیز گازرسانی شده اند. به گفته احمد فعله گری، از 
آنجا که کردستان در منطقه ای کوهستانی واقع شده است، 
زمستان های سخت و سردی را تجربه کرده و می کند. در برخی موارد 
بارش برف به حدی است که مسیر ارتباطی بسیاری از روستاهای این 
منطقه برای چند روز مسدود می شود، بنابراین یکی از مهم ترین 
دغدغه های آنها به تامین سوخت مورد نیاز خود در این فصل از سال 
مربوط است. تامین سوخت مورد نیاز همواره یکی از مشکالت 
روستاییان در فصول سرد سال به شمار می آید که با گازدار شدن 
بسیاری از روستاها این دغدغه از بین رفته و اکنون زمستان ها را در 

گرما سپری می کنند. 

پیشتاز در مسیر پویش سبز گازرسانی
مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان، با اشاره به بخشی از 
فعالیت های این شرکت در سطح استان می گوید: جمع شبکه هاي 
اجرا شده گاز در بخش شهري و روستایي استان کردستان 11 هزار 
و442 کیلومتر بوده که از این میزان، 3 هزار و ۵09 کیلومتر در شهرها 

و ۷ هزار و 933 کیلومتر در روستاها اجرا شده است.
وی ادامه می دهد: هم اکنون کارگاه عظیم گازرساني در استان فعال 
است و براي حرکت در مسیر هدف استراتژیک پویش سبز برنامه 
مدون و منظمي تدوین شده و به منظور تحقق این هدف راهبردی 
هم اکنون ضریب نفوذ گاز طبیعي در جمعیت کل استان کردستان 

به مرز 98 درصد رسیده است.

توسعه گاز در دولت تدبیر و امید
فعله گری یادآور می شود: در ابتداي فعالیت دولت تدبیر و امید، درصد 
نفوذ گاز طبیعي در جمعیت روستایي کردستان 44 درصد بود که با 
تالش هاي صورت گرفته این ضریب هم اکنون به 93 درصد رسیده 
که این افزایش، نشان از رشد 111 درصدي نفوذپذیري در این بخش 
دارد. با افزایش ضریب نفوذ گاز طبیعي در جمعیت روستایي که 93 
درصد و جمعیت شهري که 100 درصد بوده و با ضریب نفوذ کل 98 

درصد، استان کردستان به عنوان استان سبز لقب گرفته است. 
مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان در ادامه می گوید: یکی از 
موثرترین و مهم ترین اقدام هایی که در چند دهه اخیر انجام شده و 
تداوم دارد، گازرسانی به روستاهاست که عالوه بر سهولت در زندگی 
و ماندگاری روستاییان، نوید بخش مهاجرت معکوس و ایجاد صنایع 
کوچک روستایی است. توسعه زیرساخت های روستایی را می توان 
سرمایه های عمومی و اجتماعی روستاها دانست که به این دلیل 
توسعه این زیرساخت های اجتماعی، فیزیکی و نهادی باعث بهبود 
شرایط و کیفیت زندگی و معیشت مردم محلی و ارتقای کارایی 

زندگی اجتماعی و اقتصادی آنان خواهد شد.
به گفته وی، در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام سال »تولید، 
توسعه  است،  نامگذاری شده  زدایی«  مانع  و  پشتیبانی ها 
زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی همچون تسهیالت و خدمات 
بهداشتی و آموزشی، تامین انرژی پایدار باعث بهبود کیفیت زندگی 
روستاییان و افزایش توانایی های آنان )در جایگاه های فردی و 
اجتماعی( خواهد شد. از سوی دیگر، اشتغالزایی، از عناصر ارزنده  
پیشرفت اقتصادی کشورها محسوب می شود و شرکت گاز استان 
کردستان با گسترش شبکه های گازرسانی در سطح روستاها و 
پراکندگی بسیار مطلوب آنان، زمینه تامین انرژی پایدار برای افزایش 

تولیدات دامی و کشاورزی و صنایع تبدیلی را فراهم کرده است.

با نگاه دقیق تر به آمار وضعیت گازرساني در استان کردستان 
مشخص مي شود که این استان، داراي 31 شهر گازدار و 1402 
روستاي گازدار بوده و عملیات گازرساني در تعدادي از روستاهاي 
استان نیز در حال انجام است. با شروع سال 1400 تعداد روستاهاي 
گازدار استان کردستان از 1400 مورد عبور کرد و این نقطه عطف 
گسترش خدمات در کردستان است که برگ زریني در تاریخ این 
استان رقم خواهد خورد و براي نسل آینده میراث گرانبهایي به یادگار 

خواهد ماند. 

   عملکرد سال 99 گاز کردستان در یک نگاه
مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان، با نگاهی به عملکرد کارکنان 
این شرکت در سال 99 می گوید: در سال گذشته بیش از 660 کیلومتر 
شبکه گازرسانی در سخت گذر ترین مناطق کوهستاني و نقاط مرزي 
این استان اجرا و 11 هزار عملک در روستاهاي با بافت سنگي بسیار 

سخت، معابر داراي شیب غیر متعارف و پلکاني نصب شده است.
به گفته وی، با اجرا و توسعه زیرساخت های گازرسانی یادشده در 
سطح استان، 10۵ روستا و 144 واحد صنعتي مصوبه شوراي اقتصاد 
به شبکه گاز متصل و 23 هزار مشترک جدید جذب شد و زمینه ساز 

تحقق اشتراک پذیري 111 درصد در این استان شد.
فعله گری تاکید کرد: همچنین با گازرسانی پایدار به بخش های 
مختلف، 3 میلیارد و 210 میلیون مترمکعب گاز مصرف شد. از سوی 
دیگر، توسعه زیرساخت های گازرسانی زمینه ساز جایگزیني 2۷ هزار 
متر مکعب گاز طبیعي به جاي سوخت هاي مایع در این استان مرزی 
شد که این اقدام در حوزه کاهش قاچاق سوخت نیز تاثیر بسزایی 
داشته است. وی با بیان اینکه 30 درصد مجموع گاز استان به نیروگاه 
برق سنندج اختصاص می یابد، تاکید می کند: در سال گذشته در 
مجموع بیش از 918میلیون و 398 هزار متر مکعب گاز طبیعی در 
بخش نیروگاه تولید برق سیکل ترکیبی شهرستان سنندج مصرف 
شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن)سال 98( 

افزایش حدود 11 درصدی را نشان می دهد.
مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان در پایان یادآور می شود: 
پیشرفت پروژه GIS، ارائه خدمات بدون وقفه و بدون قطعي گاز در 
شرایط بحراني زمستان، افتتاح دومین ایستگاهCGS شهرستان 

ث سنندج با ظرفیت 100 هزار متر مکعب  ا حد ا و 
کم شبکه توزیع گازرساني روستایي 

عنوان فشار در روستاهاي پلکاني به 
به  انشعاب  نصب  و  پایلوت 
ز  ا  . . . و  رایزري  یگر صورت  د
ز  گا رکنان  کا م های  قدا ا
کردستان در سال 99 به شمار 

می آید.
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نفت

مشعل: جمع آوری گازهای همراه نفت در مسیر تحقق اهداف زیست محیطی از جمله اهداف و اولویت های وزارت 
نفت است که در این مسیر تاکنون اقدام های مهمی صورت گرفته و در حال انجام است.

در همین زمینه، کاهش آالینده های زیست محیطی و مدیریت جمع آوری گازهای فلر، بهبود شرایط کسب وکار 
خصوصی و رفع موانع مرتبط با این عرصه ها و... از محورها، موضوعات و برنامه های مرتبط با تحقق شعار امسال »تولید، 

پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« است که به دستگاه های مرتبط با صنعت نفت ابالغ شده است.
طبق اعالم بیژن زنگنه، وزیر نفت با توجه به اقدام هایی که در دستور کار است، در پایان سال 1401 دیگر گاز همراهی 

وجود ندارد که در مشعل ها بسوزد.
گازهای همراه نفت از جمله منابع هیدروکربوری محسوب می شوند که با فراورش اولیه آنها می توان گاز سبک و مایعات 
گازی )NGL( تولید کرد. محصوالت به دست آمده از فراورش این گازها می توانند برای تولید برق، تزریق به مخازن 

و خوراک واحدهای مختلف پتروشیمی به کار گرفته شوند.
در هفته های اخیر با حضور وزیر نفت، شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس، قراردادهای ساخت ۲4 دستگاه 
کمپرسور سانتریفیوژ و احداث ایستگاه جمع آوری گازهای همراه نفت منطقه رگ سفید به ارزش 1۶۵ میلیون یورو را 

با هدف اجرای طرح جمع آوری گازهای مشعل با سه شرکت ایرانی امضا کرد.
 در همین خصوص، مسعود کرباسیان، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم بتازگی خبر داده است که در نیمه نخست 
امسال 14 قرارداد دیگر مرتبط با طرح های جمع آوری گازهای مشعل امضا می شود و با اتکا به توان داخلی، همه 

مشعل ها خاموش خواهند شد.
در مسیر تحقق جمع آوری گازهای همراه، اقدام های مختلفی را می توان برشمرد. به عنوان نمونه با تدوین نقشه راهي 
براي جمع آوري 90 درصد از گازهاي همراه نفت در حوزه شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب،  عالوه بر صیانت از 

محیط زیست، گام موثري در اشتغالزایي نیروهاي بومي در منطقه به شمار مي رود.
مثال دیگری که می توان مورد اشاره قرار داد، آغاز عملیات اجرایی پروژه جمع آوری گازهای مشعل میدان 
نفتی چشمه خوش در استان ایالم است که در گستره فعالیت شرکت نفت مناطق مرکزی ایران قرار دارد 

که این شرکت همسو با برنامه های کالن وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران مبنی بر شتاب بخشی در 
اجرایی کردن دستورعمل های حفظ محیط زیست و کاهش آالینده های زیستی، جمع آوری گازهای مشعل 

را هدف گذاری و عملیاتی کرده است.
 شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، جمع آوری گازهای مشعل میدان نفتی چشمه خوش را اواخر سال گذشته به یک 
شرکت داخلی واگذار کرد که بر اساس قرارداد ۶۷ میلیون فوت مکعب در روز از گازهای انتقالی به مشعل در مدت 

۶ ماه جمع آوری می شود.
پیش بینی می شود تا ابتدای مهرامسال، واحد جمع آوری گاز همراه  و استحصال میعانات گازهای مشعل چشمه خوش، 
راه اندازی و وارد فاز تولید شود و از محل فروش گازهای این میدان، حدود ۵ میلیون دالر در سال ارزش افزوده رقم 
بخورد. با توجه به اهمیت این طرح، هفته نامه »مشعل« درباره جزییات آن با احمد رجبی، مدیر تولید شرکت نفت 

مناطق مرکزی ایران گفت و گو داشته است.
 مدیر تولید شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، هدف از اجرای این پروژه را بهره برداری مناسب از سرمایه های ملی، 
استفاده از توانمندی های داخلی در زمینه ساخت تجهیزات کاربردی از جمله کمپرسورها، توسعه اقتصادی و حذف 

یا کاهش حداکثری آالینده های زیست محیطی دانست که با تکمیل زنجیره ارزش در فرایند نفت و گاز، ایجاد 
فرصت های سرمایه گذاری مولد، رونق کسب وکار و اشتغالزایی را در منطقه غرب کشور فراهم می آورد.

افزون بر آن، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران پروژه های مختلفی را برای جمع آوری گازهای مشعل در دست اجرا 
دارد و در این زمینه با هدف کاهش آثار سوء زیست محیطی ناشی از آن و ایجاد ارزش افزوده از این منابع و همچنین 
ایجاد فرصت سرمایه گذاری و کسب وکار برای نخستین بار در مناطق نفت شهر، سروستان و سعادت آباد جمع آوری 
گازهای همراه در مجموع به میزان ۲۶.1 میلیون فوت مکعب گاز همراه در روز را در حال اجرا دارد. طرح جمع آوری 

گازهای همراه و احداث ایستگاه تقویت فشار گاز دهلران با سرمایه گذاری افزون  بر 1۲۵ میلیون یور   از دیگر پروژه ها 
به شمار می رود و طرح جمع آوری گازهای همراه میدان خشت نیز به زودی به پیمانکار واگذار و قرارداد منعقد خواهد 
شدمیدان نفتی چشمه خوش از میدان های نفتی ایران است که در منطقه دشت عباس، استان ایالم، در فاصله ۵۲ 
کیلومتری از جنوب شهرستان دهلران و ۷0 کیلومتری غرب شهرستان اندیمشک قرار دارد. سابقه کشف این میدان 

نفتی به سال 1343 باز می گردد و بهره برداری از آن در سال 13۵۶ ثبت شده است.
نفت تولیدی این میدان پس از فراورش در واحد بهره برداری چشمه خوش، از طریق خط لوله ای به طول 1۵3 کیلومتر، 

به مجتمع بهره برداری اهواز3 انتقال می یابد و در نهایت به منظور تأمین خوراک پاالیشگاه ها یا صادرات، از طریق پایانه 
نفتی، به جزیره خارگ ارسال می شود. متن کامل این گفت وگو را بخوانید:

در گفت وگو با مدیر تولید شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بررسی شد

نشریه کارکنان صنعت نفت ایران مشعل شماره 1014 
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  ابتدا با این سوال آغاز کنیم که طرح جمع آوری 
گازهای همراه چشمه خوش از چه زمانی شروع شد و در 

این مسیر مهم چه هدفگذاری را دنبال می کند؟
مزایده فروش گازهای همراه چشمه خوش در سال 1399 
انجام و قرارداد فروش گازها در دی سال 1399 با یک 
شرکت داخلی منعقد شد. با امضای قرارداد اجاره و تحویل 
زمین، پروژه به شکلی عملی کار خود را در اسفند سال 

1399 آغاز کرد. 

  این طرح چه هدفی را دنبال می کند؟
هدف از اجرای این پروژه، جمع آوری گازهای همراه چشمه 
 LPG خوش و استحصال گاز سبک و میعانات گازی شامل
و C۵+ است. بهره برداری مناسب از سرمایه های ملی، 
استفاده از توانمندی های داخلی در زمینه ساخت تجهیزات 
کاربردی از جمله کمپرسورها، توسعه اقتصادی، حذف یا 
کاهش حداکثری آالینده های زیست محیطی است که با 
ایجاد  گاز،  و  نفت  فرایند  در  ارزش  زنجیره  تکمیل 
و  رونق کسب وکار  مولد،  فرصت های سرمایه گذاری 

اشتغالزایی را در منطقه غرب کشور فراهم می آورد.

  سهم شرکت های داخلی در اجرای این طرح چه میزان 
است و اگر بخواهیم جزییات بیشتری از قرارداد آن بدانیم، 

شامل چه مواردی می شود؟
این طرح شامل طراحی، تامین کاال، احداث و بهره برداری 
واحدهای تقویت فشار گاز و استحصال میعانات گازهای 
همراه چشمه خوش است. حدود 8۵ تا 90 درصد کاالی 

طرح از سوی شرکت های داخلی ساخته می شود.

  با این اوصاف براساس اجرای این طرح در پایان کار 
شاهد جمع آوری چه میزان گاز با چه ارزشی و در چه مقطع 

زمانی خواهیم بود؟
در این پروژه و طبق قرارداد حدود ۶۷ میلیون فوت مکعب 
در روز )یک میلیون و 89۵ هزار متر مکعب در روز( گاز 
همراه جمع آوری می شود که قیمت هر متر مکعب گاز ۷۵ 
صدم سنت دالر است که ارزش روزانه گاز حدود 14 هزار 
دالر خواهد بود. طبق برنامه های موجود، فعال به مدت 

حدود یک سال این مقدار گاز جمع آوری می شود. 

   با توجه به اینکه وعده زمانی زیادی برای اجرای آن 
درنظر گرفته نشده، اشاره کنید که این طرح در حال حاضر 

در چه مرحله ای قرار دارد؟ 
 هم اکنون قراردادهای فروش گاز و اجاره زمین منعقد و 
زمین تحویل و مین روبی انجام شده است. طراحی کامل 
صورت گرفته و کاالها عمدتا سفارش و کمپرسورها ساخته 
شده اند، ضمن اینکه فعالیت های اجرایی نیز آغاز شده 

است. 

  ارزش اقتصادی این طرح در پایان کار چه میزان 
تخمین زده می شود؟

ارزش ساالنه طرح حدود پنج میلیون دالر است که از محل 
فروش گاز حاصل خواهد شد. پیمانکار خریدار گاز 

نیز از محل فروش گاز سبک و میعانات 
گازی تولیدی، کسب درآمد خواهد 

کرد.
اثرات  این طرح چه  اجرای    

زیست محیطی، اقتصادی و در بعد 
کالن تر در تکمیل زنجیره ارزش 

خواهد داشت؟
اجرای این طرح ضمن جلوگیری 
از سوزاندن گازهای همراه و 

آلودگی محیط زیست، باعث رونق کسب 
و کار و ایجاد اشتغال و نیز ارزش افزوده 
و کسب درآمد خواهد شد، ضمن آنکه 
تکمیل زنجیره ارزش گازهای همراه نفت 

را به دنبال خواهد داشت.

  چرا این طرح زودتر اجرایی نشد و 
آن  اجرای  شاهد  موجود  شرایط  در 

هستیم؟
طرح اصلی جمع آوری گازهای همراه 
چشمه خوش و میادین اقماری آن در 
قالب طرح توسعه 1۶ میدان شرکت نفت 
مناطق مرکزی ایران انجام شده و حدود 
8۵ تا 90 درصد پیشرفت دارد. هدف این 
طرح ارسال گاز همراه جمع آوری شده به 
کارخانه NGL3100 است؛ اما با توجه 
به برنامه راه اندازی و بهره برداری از 
کارخانه NGL3100 در اواسط سال 
1401، طرح جمع آوری گاز نیز همزمان با 
ان جی ال 3100 تکمیل و بهره برداری 
خواهد شد.به همین دلیل تصمیم برآن 
شد که با برگزاری مزایده فروش گازهای 
همراه چشمه خوش، تا موعد راه اندازی و 
 ،NGL3100دریافت گاز توسط کارخانه
در طرح دیگری گازهای همراه جمع آوری 

شود و مورد استفاده قرار گیرد.

نفتی  میدان  درباره  توضیحاتی    
چشمه خوش و سابقه و میزان تولید و 
وضعیت فعلی یا احیانا برنامه توسعه ای 

آن ارائه کنید.
میدان نفتی چشمه خوش که در سال 
134۶ کشف شده و در سال 13۵۶ مورد 
بهره برداری قرار گرفته، در استان ایالم 
واقع است. ظرفیت تولید میدان در حال 
حاضر حدود 80 هزار بشکه در روز است. 

کنسرسیوم  اینکه  به  توجه  با    
توسعه دهنده میدان های چشمه خوش، 
پایدارشرق در طرح جامع  و  دالپری 
توسعه این میدان ها، برنامه نگهداشت و 
بهبود برداشت )IOR( میدان ها را ارائه 
کرده، در عین حال نیز مکلف شده که 
برنامه ازدیاد برداشت )EOR( را نیز با در 
نظر گرفتن آینده تولید از مخزن پس از 
10 سال ارائه دهد. هم اکنون در این بخش 
چه روندی را شاهد هستیم و آیا در این 
زیست  بعد  در  هم  فعالیت  از  بخش 
محیطی مالحظات منظور در نظر گرفته 

شده است؟
و  تکمیلی  توسعه  فعلی  برنامه  در 
از  استفاده  میدان،  تولید  نگهداشت 
تلمبه های درون چاهی در نظر گرفته 
محیطی  زیست  بحث  در  است.  شده 
مرتبط با گازهای همراه تولیدی، پیمانکار 
برنامه خاصی ارائه نکرده؛ بنابراین همان 
برنامه اولیه شرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران مبنی بر جمع آوری گازهای همراه 
و ارسال به کارخانه NGL3100 مد 
نظر شرکت نفت مناطق مرکزی است. 

گازهای همراه تا قبل از راه اندازی این کارخانه در 
پروژه مزایده فروش گازها، جمع آوری و مصرف 

خواهد شد.

 شما چه نگاهی به اثرات اقتصادی زیست 
آوری  جمع  طرح های  اجتماعی  و  محیطی 

گازهای همراه دارید؟
طرح های جمع آوری گازهای همراه نفت ضمن 
جلوگیری از هدر رفت و سوزاندن گازها و 
آلودگی محیط زیست، با تکمیل زنجیره 
ارزش تولید گاز باعث تولید گاز سبک )برای 
تزریق در مخازن نفتی یا مصرف در شبکه 
گاز کشور( و میعانات گازی ارزشمند، 
ایجاد ارزش افزوده باال، رونق کسب و کار 
و ایجاد اشتغال مولد بخصوص در مناطق 
محروم در جوار تاسیسات نفتی می شود، 
ضمن آنکه در صورت تزریق گاز سبک 
در مخازن نفتی باعث افزایش ضریب 
افزایش  و   )EOR ( نفت  بازیافت 
برداشت از مخازن نفتی خواهد شد. 
در توسعه میادین نفتی باید به گونه 

ای برنامه ریزی شود که 
طرح جمع آوری و 
ی  ها ز گا ف  مصر
همراه نفت تولیدی 
نیز همزمان با طرح 
ن،  میدا توسعه 
اجرا شود و مورد 
بهره برداری قرار 
گیرد تا به هیچ 
وجه و در هیچ 
زمانی،  برهه 
ه  ا همر ز  گا
ه  ند ا ز سو

نشود. 
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میلیون فوت مکعب در روز 
) یک میلیون و 895 هزار متر مکعب در 

روز( 
گاز همراه جمع آوری می شود که ارزش 

روزانه گاز حدود 14 هزار دالر خواهد 
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 مشعلصنعت پتروشیمی در  نگاهی به پتانسیل بازار کار صنعت پتروشیمی به بهانه روز کارگر 
چند دهه گذشته ضمن گسترش 

همه جانبه در عرصه هاي مختلف، تنوع 
محصوالت و ارائه خدمات در جاي جاي کشور 

و صادرات محصوالت مختلف به کشورهای 
همسایه و منطقه و بخشهایی دیگر از بازارهای جهانی ، 

نقشي بي بدیل در اقتصاد کشور و کمک به تحوالت اقتصادي 
و به خصوص توسعه اشتغال کشور داشته است. این صنعت در ذیل 

صنعت بزرگ نفت در کشورمان توانسته تغییرات و توسعه ای درونی و 
خودکفا را رقم بزند و امروز به جایی برسد که بسیاری از نیازهای خود را در 

داخل کشور تامین کند. صنعت پتروشیمي به تنهایی و در ارتباط با صنایع تکمیلی 
، تأمین کننده 11 صنعت پایین دستي خود است و به همین دلیل تاثیرگذاری باالیی در 

شاخصه های اقتصادی و به خصوص ضریب اشتغال دارد. این مجموعه های تولیدی و عملیاتی 
در هر مرحله از توسعه و تولید خود میزانی از خودکفایی و اثرگذاری را به همراه دارند و تعداد قابل 

توجهی از شرکت های و پیمانکاران و به طبع تعداد قابل توجهی از نیروی انسانی در سطوح مختلف را به 
کار می گیرد. روند رو به رشد و پر سرعت افتتاح واحدهای جدید در صنعت پتروشیمی می تواند اتفاق و شرایطی 

مستمر و امیدوار کننده برای نیروی کار در این صنعت باشد و این شرایط با توجه به افق پیش رو در جهش دوم و سوم 
با امیدواری صعودی ادامه دارد.  اشتغال در صنعت پتروشیمی را می توان به نوعی اشتغال پایدار و بلند مدت در واحدهاي 

تولیدي برشمرد که چه در مرحله ساخت و اجرا و چه در مرحله تولید، سهم قابل توجه خود را ایفا می کند. صنعت پتروشیمی 
در عبور از نیمه جهش دوم خود و شروع برنامه های جهش سوم ، افقی بلند مدت و روشن را در شهرهای عملیاتی و جنوبی و شهرهای 

پراکنده در نقاط دیگر کشور دارد که می تواند سهم قابل توجهی از رضایت بازار کار را فراهم کند.  از نگاه دیگر عملکرد صنعت پتروشیمي 
در توسعه و روی ریل افتادن صنایع پایین دستي خود و چرخه هاي بعدي محصوالت پلیمري هم اهمیت زیادی دارد و می تواند ظرفیت هاي 

تولیدي و اشتغالزایي را در سطوح مختلف به حرکت در بیاورد. در همسویی با همین هدف بوده است که در مناطقی همچون ماهشهر، فاز دوم منطقه 
ویژه اقتصادي ماهشهر یا منطقه ویژه اقتصادي پارسیان در جهت تکمیل و اجرای صنایع پایین دستي و تکمیلي پتروشیمی پیش بیني شده اند و 

مي توانند با نزدیکي به مراکز تولید و بسیاري از مولفه هاي زیرساختي زمینه تولید و اشتغال همزمان را فراهم کنند. 

طبق گزارش های شرکت ملی صنایع پتروشیمی حداقل 10 تا 1۲ میلیارد 
دالر طرح در صنعت پتروشیمي برای چند سال آینده و تا 1404 نهایي شده 
که در آستانه اجرا و یا در مرحله برنامه ریزی هستند و می توانند در کنار خود 
تعداد زیادی از طرح هاي میاني و پایین دستي پتروشیمي را همراه داشته باشند. 
بر این اساس در صورت فعال شدن این پروژه هاي صنعت پتروشیمي اشتغالزایي و 
درآمدزایي و سود خوبي برای این صنعت و کشور حاصل می شود. به این ترتیب و با توجه 
به زمان بندي که به عنوان جهش دوم در آن قرار داریم، بسیاري از طرح ها  و برنامه ریزي 
ها در دستور کار قرار دارند و در این روند آنچه به شکلي پلکاني افزایش مي یابد، آمار اشتغال 
است. بر این اساس قرار است تا پایان سال 1400، ۲۷ طرح در قالب جهش دوم صنعت پتروشیمی 
به بهره برداری برسند و ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی به 100 میلیون تن در سال برسد.بر 
اساس اعالم شرکت ملی صنایع پتروشیمی که بیش از  8 میلیون تن محصول به صنایع پایین دستی 
عرضه می شود و این حجم محصول منجر به رونق و اشتغال بی نظیری در 1۵ هزار بنگاه بزرگ و کوچک 
در پایین دست صنعت پتروشیمی در قالب 33 انجمن و سندیکا است. او پیشتر اعالم کرده بود که حداقل 
108 هزار نفر به طور مستقیم در مجموع طرح ها و مجتمع هاي تولیدي پتروشیمي اشتغال دارند و قرار است 
این رقم در سال 1400 به 1۲3 هزار نفر برسد و باید توجه داشت که عدد اشتغال غیرمستقیم عددي بیش از این 
رقم است. معاون وزیر نفت با بیان اینکه اشتغال زایي دغدغه دولت است، تصریح کرد: شرکت ملي صنایع پتروشیمي 
به دنبال این است که سبد اشتغال را متنوع کند و از نیروهاي جوان و کارآمد در کنار افراد مجرب استفاده شود. در 
سال 99 مجتمع های پتروشیمی میاندوآب، کاوه ، لرستان ، کیمیا پارس خاورمیانه ، بوشهر ، لردگان ، سولفات پتاسیم 

پتروشیمی ارومیه، هگمتانه ، واحدهای الفین و گوگردزدایی پتروشیمی ایالم، بید بلند خلیج 
فارس ، واحد بازیابی اتان پتروپاالیش کنگان افتتاح و آماده بهره برداری شدند و عملیات اجرایی 

طرح پتروشیمی اسالم آباد غرب و عملیات ساخت طرح پتروشیمی کیان آغاز شد. همچنین از 
مجموع 1۷ طرحی که قرار بود در سال 99 افتتاح شوند ، پنج طرح باقی مانده که بهار 1400 رسیده و 

قرار است طرح های پتروشیمی سبالن، فاز یک مسجدسلیمان، پارسیان سپهر، فاز یک آرتا انرژی و فاز 
نخست طرح پتروکیمیای ابن سینا به زودی به بهره برداری رسمی برسند و در این مجموعه ها نیز تعداد 

دیگری از نیروی های تحصیلکرده و نیروی کار ماهر بومی و غیر بودمی مشغول به کار شوند.  در همه این 
مجموعه ها نیز تعداد قابل توجهی از مهندسان، نیروی کار ماهر و کارگران مشغول به کار شده اند که بخش زیادی 

از آنها طبق قانون و تاکیدهای وزارت نفت در باالدست از نیروهای بومی انتخاب شده اند. مسئله قابل توجه درباره 
این تعداد شغل ایجاد شده آن است که این پتانسیل محدود به یک جغرافیای خاص و محدود نبوده و می توان گفت 

با گسترگی فعالیتهای صنعت پتروشیمی، در کل کشور پراکنده شده است. همچنین باید توجه داشت که این برنامه 
های افتتاح و ادامه روند توسعه و تولید با وجود تحریم های گسترده، شرایط سخت اقتصادی و محدودیتهای سنگین 

به دلیل شیوع ویروس کرونا اتفاق افتاده و هنوز هم ادامه دارد. وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملي صنایع پتروشیمي 
در روزهاي کرونایي بر ادامه فعالیت واحدهاي تولیدي و پروژه هاي اجرایي پتروشیمي تاکید داشتند تا هیچکدام از 

این پروژه ها متوقف و نیرویي از نیروهاي این مجموعه ها تعدیل و حذف نشوند. به عبارتي در شرایطي که بسیاري از 
اقتصادهاي دنیا با خطر ورشکستگي رو به رو است، صنعت پتروشیمي توانسته است با فراز و نشیبي سخت همه دارایي 

هاي مادي و معنوي خود از جمله نیروي انساني خود را حفظ کند. 

وشیمی  موج جدیدی از بازار اشتغال در صنعت پتر

وشی  وی کار متخصص اشتغال بعالوه جلوگیری از خام فر وشیمی مرجعی برای ظهور نیر پتر
آنچه امروز به عنوان جلوگیری از »خام فروشی« در صنعت پتروشیمی مطرح و اجرایی شده است، در پروسه 

ای حداقل دو دهه ای حاصل شده و همزمان جریانی از اشتغال و تولید و تحوالت اقتصادی را به همراه داشته 
است. نهم دي ماه 99 و در روز گرامیداشت صنعت پتروشیمي بیژن زنگنه، وزیر نفت در دیدار حسن روحاني، رئیس 

جمهور با فعاالن صنعت پتروشیمي در کنار گزارش مفصلي که ارائه شد، درباره آن صحبت کرد. وزیر نفت با اشاره به 
برخي سیاست هاي مورد تاکید نظام مانند جلوگیري از خام فروشي، توسعه و اشتغال زایي گفت: عملکرد صنعت پتروشیمي 

کامال در مسیر تحقق این سیاست ها بوده است و راه اندازي هر واحد پتروشیمي نیز به توسعه بیشتر صنایع پایین دستي، ایجاد 
هزاران واحد فرعي و اشتغال زایي قابل توجه مي انجامد. حسن روحاني، رئیس جمهور هم گفت: براساس آمار ارائه شده در بهار و 

تابستان، روند اشتغال با وجود فشارها و تحریم ها در مسیري درست قرار داشته و وقتي اشتغال روند خود را به درستي طي کند، به 
معناي این است که تولید در مسیر درستي قرار گرفته است.

صنعت پتروشیمی از جمله مجموعه هایی است که می توان گفت از صفر شروع کرد و حاال پس از گذشته سه دهه توانسته به نقطه ای از بالندگی و خوداتکایی 
در بخش های مختلف خوب برسد و یکی از زمینه های مهم این خوداتکایی، تالش و مبارزه و تربیت مدیران و نیروی کار تحصیلکرده و شجاع بوده است. دامنه 
ریسک و اتفاقات پیش بینی نشده در این صنعت بسیار باال بوده و چه بسیار مجموعه هایی که در این سالها به دلیل محاسبات اشتباه متوقف و روی زمین 
ماندند. در همین دوران مدیران و متخصصانی مجرب توانسته اند مجتمع های زیادی را دوباره زنده کننده و مگاپروژه های روی زمین مانده را در فاصله چند 
سال تبدیل به بزرگترین دستاوردها در یک شهر و استان و کشور کنند. به همین دلیل است که گفته می شود یکی از سرمایه های اصلی صنعت پتروشیمی 
نیروی انسانی متخصص و مدیریت نیروی کار در بخش های مختلف آن است. اگرچه در بخشهای مختلف صنعت نفت زمینه های خروج نیروی کار 
متخصص و ماهر به کشورهای منطقه و غربی را شاهد هستیم اما صنعت پتروشیمی به عکس در این سالها تبدیل به مجموعه ای شده که حتی مدیران 
بخش های دیگر صنعت نفت را هم  به خود جذب کرده و توسعه روز افزون آن در بخش های علمی و فناوری ، توسعه و بازرگانی مدیران و متخصصان 
زیادی را در درون خود حفظ کرده است. نمونه چنین حضوری را می توان در حوزه تولید انواع کاتالیست های استراتژیک و وارداتی دید که در 

فاصله چند سال به مدد تالش نیروی متخصص داخلی از واردات بخش قابل توجهی از آنها بی نیاز شده ایم و این روند همچنان ادامه دارد. 

بر اساس اعالم شرکت ملی صنایع پتروشیمی حداقل

هزار نفر
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و مجتمع هاي تولیدي پتروشیمي
 اشتغال دارند
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ویروس کرونا از زمان ظهور بحران جهانی تا کنون، تأثیرات عمیقی در تمام 
سطوح جوامع داشته است. پاندمی این ویروس تقریبا تمامی جنبه های دنیای 
کار و کارگر را تحت تاثیر قرار داده و شیوه های جدید کار کردن مانند تکیه 
گسترده بر دورکاری، موقعیت های جدیدی را برای کارکنان به ارمغان آورده  
است. با این حال این موقعیت ها، ریسک های جدیدی مانند ریسک های روانی- 
اجتماعی یا افزایش خشونت را در بر داشته  است. گزارش های جهانی نشان 
می دهند که چگونه بحران پاندمی کرونا، اهمیت و ضرورت تقویت سیستم های 

ایمنی و سالمت کار، از جمله خدمات سالمت شغلی را تضعیف کرده است.
در این میان بهداشت حرفه ای می تواند در محیط کار، از کارکنان در مقابل 
ریسک ها و خطرات احتمالی محافظت کند که این موضوع به نفع مدیران و 
کارکنان و حفظ سرمایه های یک سازمان است تا بتوانند خطرات شغلی و 
ریسک های حاصل از آن را کنترل کنند؛ البته باید در نظر داشت که منظور از اچ 
اس ای، حرفه درمانی نیست؛ بلکه قسمتی از موقعیت های درمانی را شامل 

می شود. 

صیانت از سالمت کارکنان

  سعدی حصاری، کارشناس بهداشت حرفه ای بهداشت و درمان 
صنعت نفت شمالغرب با اشاره به اقدام های این منطقه در مقابله 
با کرونا و همچنین پیرو خط مشی سازمان بهداشت و درمان در 
خصوص صیانت از سالمت کارکنان، بیماران، خدمت گیرندگان و 
پیشگیری از حوادث می گوید: »کمیته راهبردی مدیریت کرونای این 
مرکز بهداشت و درمان، با محوریت ستاد ملی مقابله با کرونا و کمیته 
راهبردی مدیریت کرونای بهداشت و درمان صنعت نفت پس از مواجهه 
با این بحران، برای مقابله با کرونا در محیط های کار اقدام به برگزاری 
جلسات کمیته سالمت به صورت هفتگی کرده و اقدام های ویژه ای را 
در این خصوص انجام داد، از جمله توصیه به رعایت فاصله گذاری، ارائه 
و تشریح دستورعمل های بهداشتی محیط کار برای مشاغل با ضرورت 
فعالیت زیاد مانند کارکنان خدمات بهداشتی و درمانی، حمل و نقل، 
اداری، شرکت های تحت پوشش و طرح تشدید بازرسی های بهداشت 
حرفه ای و کنترل عفونت برای نظارت بر ضد عفونی، گندزدایی و اجرای 
صحیح دستورعمل های بهداشتی در بهداشت و درمان منطقه، تشکیل تیم 
EOC ، اجرای برنامه های مربوط به مسؤولیت های اجتماعی این بهداشت و 
درمان، توزیع ماسک سه الیه ) سهمیه هر نفر به صورت ماهانه (، N9۵ و سایر 
تجهیزات حفاظت فردی بین کارکنان، تهیه و توزیع مواد ضد عفونی کننده، 
پایش مراجعان از بدو ورود به بهداشت و درمان و در ورودی واحدهای با مراجعان 
زیاد )دندانپزشکی، اورژانس( با انجام تب سنجی، پالس اکسی متری و . . . انجام 

شده است.«

نظارت بر فعالیت پیمانکاران  

 به گفته حصاری، »روزانه بازدید از بخش ها/ واحد های مختلف، تهیه گزارش و 
تکمیل چک لیست های مربوطه و اعالم همه ایرادها و نواقص حفاظتی و بهداشتی 

در زمینه ایمنی ساختمان، ایمنی برق و ایمنی تجهیزات پزشکی را در دستور 
کار داریم، ضمن آنکه ایمنی بیمار، کنترل عفونت ها ، سیستم مجوز انجام کار ، 
ایمنی تاسیسات، ایمنی حریق ، ایمنی آزمایشگاه، ایمنی مواد شیمیایی و ... و 
ارائه پیشنهادهای الزم برای رفع آنها و انجام پیگیری های مربوطه در برنامه قرار 

دارد.«
او با بیان اینکه عالوه بر این موارد، همچنین نظارت بر موارد اشاره شده، نظارت 
بر سیستم های اعالم و اطفای حریق، نظارت بر سیستم های تهویه صنعتی و 
تهویه مطبوع، ارزیابی ریسک در واحد های مختلف بیمارستان، انجام آنالیز 
شغلی، مدیریت پسماندها، )Housekeeping (، کنترل حشرات و جوندگان در 
سطح بهداشت و درمان و همکاری با شرکت های تحت پوشش با همکاری 
کارشناس ارشد بهداشت محیط بهداشت و درمان را نیز دنبال می کنیم. این 
کارشناس بهداشت حرفه ای بهداشت و درمان صنعت نفت شمالغرب ادامه 
می دهد: »با واحد تدارکات در زمینه تعیین و خرید نوع وسایل حفاظت فردی، 
متناسب با هر شغل، براساس ارزیابی ریسک انجام شده متناسب با هر بخش 
پلی کلینیک و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در 
محیط کار همکاری داریم، ضمن آنکه برکیفیت آنها براساس فرایند انتخاب و 
خرید با واحد مربوطه، آموزش و بر استفاده مستمر و نگهداری صحیح از وسایل 

حفاظت فردی نیز نظارت می کنیم.« 

نظارت برانجام معاینات شغلی

او از دیگر موارد انجام شده و در حال انجام را نظارت بر استقرار و راهبری سیستم 
مدیریت مواد شیمیایی برای تمامی مواد شیمیایی مورد مصرف و استفاده در 
همه مکان ها و آموزش همه موارد به شاغالن در معرض با همکاری سایر بخش های 
مرتبط یا عالقه مند در پلی کلینیک )در مراحل انبارش و نگهداری، مصرف و دفع 
بهداشتی ( عنوان می کند. حصاری با بیان اینکه اندازه گیری و تعیین تمامی 
پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و باکتریولوژیکی آبهای شرب را دنبال می کنیم، 
می گوید: »برنامه ریزی برای اجرا و نظارت برانجام معاینات شغلی)قبل 
ازاستخدام، دوره ای و اختصاصی( و تشکیل پرونده سالمت شاغالن و تهیه 
برنامه ها و اقدام های اصالحی و ارائه گزارش بر اساس دستورعمل ها و پروتکل های 
جاری، نظارت بر پیمانکاران در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه ای و رعایت مقررات 
مطابق با آیین نامه های مربوطه، از جمله آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری را نیز 
دنبال می کنیم، همچنین این بهداشت و درمان همسو با اجرای برنامه های 
عملیاتی و دستورعمل های ستاد بهداشت و درمان صنعت نفت پروژه استقرار

HSE-MS  )سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست( را شروع کرده 
که انشاهلل تا پایان سال 1400 به طور کامل اجرا خواهد شد.

مشعل   بحران کرونا نشان داد که بهداشت حرفه ای نه تنها می تواند بحث پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر ناشی از عوامل زیان آور محیط کار مانند 
عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و ارگونومی را تحت پوشش قرار دهد؛ بلکه می تواند در شرایط اپیدمی یا همه گیری جهانی نظیر آنچه در مورد ویروس 
کرونا اتفاق افتاد، به بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی کمک کند و میزان تاب آوری آنها در مقابل بیماری را افزایش دهد؛ چراکه اگر محیط های کار آمادگی 

الزم برای رویارویی با این ویروس را نداشته باشند، منجر به قطع فعالیت اقتصادی آنها می شود؛ همچنان که این اتفاق را در کشور خودمان و جهان شاهد 
بودیم. ویروس کرونا به ما هشدار داد که نه تنها عوامل و شرایط زیان آور محیط کار که منجر به بیماری های غیرواگیر می شوند را باید در نظر گرفت؛ بلکه 

حتما باید راهبردهایی جدی برای پیشگیری و مقابله با بیماری های واگیردار نظیر کرونا هم داشته باشیم. در ادامه به بررسی این ویروس از بعد بهداشت 
حرفه ای پرداخته ایم:

بهداشت و درمان صنعت نفت شمالغرب همسو با اجرای برنامه های عملیاتی و دستورعمل های ستاد بهداشت و درمان 

)سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (
   HSE-MS وژه استقرار   صنعت نفت پر

1400  به طور کامل اجرا خواهد شد وع کرده که تا پایان سال       را شر

گزارش »مشعل« از تاثیر بهداشت حرفه ای در افزایش تاب آوری محیط های 
کاری در مقابل کرونا



دستورعمل ها و روش های اجرایی عملیات را مورد بازنگری قرار دهید تا اشکاالت و نقاط ضعف آن در مورد راه اندازی مجدد، از سرویس 
خارج کردن یا مشکالت فرایندی مشخص شود. دستورعمل باید افراد مجاز و غیر مجاز را برای انجام کار مشخص کند. اگر این موارد واضح 
و شفاف نیست، آن را با رئیس واحد در میان بگذارید. نمونه ای از سواالتی که پاسخ به آن باید در دستورعمل های عملیاتی مشخص باشد، 

در زیر آورده شده است: 
1(  حضور چه کسی برای انجام این وظیفه ضروری است؟ چه کسی باید در محل باشد؟ چه کسی باید نگران افراد اضافی در محل کار باشد 
و چه کسی باید بقیه را به محیط امن تر هدایت کند؟ برای فعالیت های طراحی شده مانند راه اندازی یا از سرویس خارج کردن، باید زمان 

تعیین شود و تهیه این برنامه طراحی شده مشخص باشد. 
2(  اگر اشتباهی رخ دهد، چه اتفاقی ممکن است برای افراد حاضر در محیط 

رخ دهد؟
3(  دستورعمل شرایط اضطراری در هنگام نشت مواد را 

بازنگری کنید. آیا جلوگیری از حضور افراد غیر ضروری 
در زمان بررسی نشت مواد، مد نظر قرار گرفته 

است؟ 
4(  آیا تمامی افراد حاضر در محیط کار، 

وظیفه خود را هنگام نشتی و وقوع شرایط 
وسایل  آیا  می دانند؟  اضطراری 

حفاظت فردی مناسبی دارند؟ 
از حضور  پیشگیری  برای    )5
م  نجا ا موظف،  غیر  د  فرا ا
غیر  عملیات  و  لیت ها  فعا
تعویق  به  ا  ر رد  ندا ستا ا

بیندازید. 
6(  در زمان انجام فعالیت های 
عملیاتی، اگر وظیفه مشخصی 
با  در عملیات ندارید، می توانید 

اطالع و اجازه سرپرست خود در 
محل حضور نداشته باشید.
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ح حادثه شر
در بیشتر مواقع افراد زیادی بدون داشتن مسؤولیت، در صحنه حوادث حضور دارند، از این نمونه می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
1(  هنگام بررسی نشتی خط لوله نفت در پاالیشگاه، ناگهان میزان نشت بخار قابل اشتعال افزایش یافت و مشتعل 
شد که 19 نفر مجبور به فرار و تخلیه محیط شدند؛ اگر چه گسترش ناگهانی شعله های آتش برخی از افراد را تحت 

تاثیر قرار داد. 
2(   هنگام راه اندازی مجدد مخزن ذخیره در سیستم تصفیه پساب و تخلیه بخارات از این مخزن از طریق کمپرسور، 
انفجاری صورت گرفت که باعث کشته شدن 1۷ نفر شد. بر خالف انتظار، درون مخزن بخارات قابل اشتعال وجود 

داشت. 
3(   سه نفر از پنج کارگری که نشتی خط لوله را در یک واحد تولید فلزات بررسی می کردند، به دلیل آتش سوزی 

ناشی از هیدروژن بشدت مجروح شدند. 
هنگام راه اندازی، از سرویس خارج کردن یا شرایط غیر عادی در دستگاه ها و تجهیزات، احتمال بروز حادثه بسیار 
زیاد است. چرا؟ در برخی از موارد، سیستم های ایمنی ممکن است کامال عملیاتی نباشند. در زمان راه اندازی 
تجهیزات، این احتمال وجود دارد که به اشتباه تمامی موارد دیده نشده باشد. شاید ولوی که باید بسته شود، باز 
مانده یا صفحه مسدود کننده در مسیر برداشته نشده باشد یا اشکاالت دیگری وجود داشته باشد. معموال هنگام 
راه اندازی، تمرکز بر وظایفی است که باید صورت گیرد و کمتر به مواردی که امکان اشتباه دارد، پرداخته می شود. 
در چنین شرایطی ممکن است هشدارها و سیگنال های متعددی ایجاد شود و مشکالتی که بالقوه خطرناک هستند، 

مخفی بمانند. 
در چنین محیطی، تعداد زیادی از افراد در اتاق کنترل یا واحد مشغول به کار هستند و ممکن است به دلیل مشغله 
کاری یا حواس پرتی، تصمیم های نادرستی اتخاذ و منجر به حادثه شود. به دلیل وقوع این حادثه، ممکن است حتی 

خودشان مجروح شوند و دلیل موجهی برای حضور خود در آن محیط نداشته باشند. 

شما چه کاری 
می توانید 

انجام دهید؟

صنعت نفت، از صنایع  مشعل 
پیچیده و با ریسک باالست که بروز حوادث در آن، 

می تواند خسارت هاي جاني و مالي جبران ناپذیري به همراه 
داشته باشد. در طول تاریخ، حوادث زیادي در این صنعت رخ داده که 

پیامدهاي فراواني در بر داشته است؛ از این رو اهمیت درس آموزي از حوادث 
و سوانح در این صنعت، براي شناسایي مناطق پر ریسک چند برابر می شود. 

همانطور که می دانید، دانش به دست آمده در مورد علل حادثه، می تواند اجازه استقرار 
اقدام هاي پیشگیرانه و کاهش دهنده حوادث در محل را صادر کند، ضمن آنکه بازخورد 
ناشي از آن نیز بهبود رفتار ایمن در افراد مستقر در فضاي صنعت نفت را به دنبال خواهد 
داشت. با بهره مندي از نکات »درس آموزي از حوادث«، می توان از نوع وقایع ناخواسته 
تشدیدکننده و بازدارنده آن، عواقب احتمالي وقایع ناخواسته و... به اقدام هاي کنترلي 

که می تواند عواقب ناشي از حوادث را محدود کند، دست یافت. به دلیل اهمیت این 
موضوع، هفته نامه »مشعل« قصد دارد با انتشار برخي »درس آموزي از حوادث 

صنعت نفت ایران و جهان«، گامي در مسیر کاهش حوادث بر دارد. در 
ادامه، درس آموزي از »حضور غیر مجاز در صحنه حادثه 

ممنوع؟« را می خوانید:
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 روند تحوالت حوزه انرژی در حال سرعت گرفتن است، تولید و مصرف انرژی های تجدیدپذیر مانند باد و خورشید به سرعت در حال افزایش است، بی شک شما هم حین 
رانندگی و گذر از بزرگراه ها با عبور تریلی های حامل توربین های بادی غول پیکر روبه رو شده اید. در بودجه پیشنهادی جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا که به تازگی ارائه 
شده است ؛ مبلغ زیادی به تحقق اهداف تغییرات آب و هوایی از جمله مشوق هایی برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر تخصیص یافته است. برای نمونه بودجه وزارت 
انرژی آمریکا حدود 10 درصد افزایش می یابد در حالی که برای توسعه نسل های نو وسائط نقلیه برقی، راکتورهای هسته ای و دیگر انرژی های نو با ۲۷ درصد افزایش نسبت 
به گذشته 8 میلیارد دالر در نظر گرفته شده است. هزینه ساخت صفحه های فتوولتائیک خورشیدی و توربین های بادی دریک دهه اخیر بسیار کاهش یافته است و 
قیمت باتری های ویژه ذخیره برق در دو سال گذشته نصف شده است. مسئله توسعه انرژی های تجدیدپذیر به منظور جایگزینی سوخت های فسیلی با هدف کاهش 
گازهای گلخانه ای  )GHG(و جلوگیری از آثار منفی گرم شدن کره زمین، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. برآورد افزایش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و کاهش 
مصرف سوخت های فسیلی کار چندان مشکلی نیست. صنعت زغال سنگ مجبور به پذیرش این واقعیت شده، اما صنعت نفت و گاز که طی ۲0 سال گذشته به ویژه در 
زمینه انقالب شیل موفق بوده ، تمایلی به پذیرش این واقعیت ندارد و این موضوع هم قابل درک است زیرا سودهایشان کاهش می یابد و مشاغل زیادی از بین می روند.

روند کاهش مصرف سوخت های فسیلی و کاهش نقش صنایع نفت و گاز آهسته یا پرشتاب خواهد بود؟ روند تعدیل به صورت تدریجی طی می شود یا با اختاللی دردناک 
روبه رو خواهیم بود؟ بعضی از پرسش ها با مشخص شدن آمارهای مربوط به سبز شدن صنایع برق و حمل ونقل ایاالت متحده آمریکا، دو مصرف کننده بزرگ نفت و گاز 
پاسخ داده می شود، تجزیه و تحلیل در این باره بیش از حد ساده است اما هنوز خردمندانه به شمار می آید. براساس آمارهای اداره اطالعات انرژی آمریکا، با بررسی مصرف 
سوخت های فسیلی در ایاالت متحده آمریکا در سال ۲018 میالدی و مقایسه  آن با روند توسعه انرژی های تجدیدپذیر و هسته ای می توان به درک صحیحی از تحوالت 
پیش رو رسید. در تجزیه وتحلیل  آمارها حتی رشد جمعیت جهان و نیاز به انرژی اضافی  نیز لحاظ نشده است، اگرچه این موضوع می تواند تا سال ۲040 میالدی نیز 

مسئله ای قابل توجه باشد.

 برق سبز
جمع آوری داده ها در ایاالت متحده آمریکا برای حرکت به سوی برق 
سبز یک چالش به شمار می آید زیرا شرایط کنونی هر ایالت و اوضاع آنها 
در سال ۲0۵0 میالدی متفاوت خواهد بود. با این حال، به طور کلی آمریکا یک نقطه 
انتهایی دارد: تولید 100 درصدی برق با کربن صفر تا سال ۲03۵ میالدی، همان طور 
که رئیس جمهوری آمریکا  پیشنهاد داده است و انرژی هسته ای در این 
هدف گذاری به عنوان انرژی تجدیدپذیر در نظر گرفته می شود. نقطه آغاز این رقم 
38 درصد است که از منابع تجدید پذیر در کنار منابع هسته ای حاصل می شود. 
بخش هسته ای قابل بحث و در عین حال قابل توجه است و به تحقق 100 درصدی 
هدف تعیین شده کمک می کند. اگر قرار است برق آمریکا تا سال ۲03۵ میالدی 

بدون کربن باشد، تمام برق تولید شده از منابع زغال سنگ و گاز طبیعی باید با 
انرژی های تجدیدپذیر مانند باد و خورشید جایگزین شود زیرا احتمال دارد انرژی 
هسته ای آمریکا جای چندانی برای توسعه نداشته باشد ، بنابراین دیگر انرژی های 
تجدیدپذیر باید از رقم کنونی 8 واحد به 31 واحد در سال ۲03۵ برسد و باید دید 
که چنین هدف بزرگی تا چه اندازه عملی خواهد بود. براساس سناریوی تعریف 
شده برچیدن نیروگاه های زغال سنگ غیرواقعی نیست زیرا بسیاری از آنها پیش تر 
از بین رفته اند یا تاریخ پایان عمر آنها پیش از سال ۲03۵ میالدی خواهد بود، اما 
پایان بخشیدن به فعالیت نیروگاه های گازی برق آسیب های قابل توجه در پی 
خواهد داشت، برای تحقق این هدف مصرف گاز طبیعی باید از 31 واحد به ۲1 واحد 
برسد و این موضوع بیانگر افت خیره کننده 3۲ درصدی مصرف گاز طبیعی در طول 
1۵ سال است. کاهش 3۲ درصدی مصرف گاز طبیعی شامل بخش های دیگر از 
جمله صنعتی، مسکونی و تجاری نمی شود، اما به تبع آن مصرف این بخش ها نیز 
کاهش می یابد. برای نمونه، چند شهر در ایالت کالیفرنیا در حال بررسی ممنوعیت 
استفاده از گاز طبیعی در ساختمان های جدید یا به طور کلی استفاده از این سوخت 
فسیلی هستند که با این وضع رقم کاهش مصرف گاز از 3۲ درصد نیز فراتر می رود.

صنعت حمل و نقل بیشترین مصرف کننده نفت به شمار می آید از این رو  زمان 
آن رسیده است که مطالعه  خود را روی تحوالت پیش روی این صنعت در 
آینده متمرکز کنیم. روند سبز شدن سوخت مصرفی ماشین ها و کامیون ها 
در بعضی از کشورها شتابی قابل توجه دارد. نروژ با مصرف بیش از ۵0 درصدی 
وسائط نقلیه برقی در زمینه فروش خودروهای جدید پیشتاز است، اما آمریکا 
به طور جدی در این زمینه از قافله عقب است.  استرالیا هم از این قافله عقب 
مانده است، در حالی که استرالیای جنوبی، یکی از هفت ایالت این کشور در 
زمینه تولید برق از منابع انرژی های تجدید پذیر پیشتاز است و بعضی از 
ایالت های دیگر این کشور نیز چندان هم از این فضا عقب نیستند. کارخانه 
خودروسازی فولکس واگن به تازگی از حرکت خود به سمت توسعه تولید 
خودروهای الکتریکی  )EV(خبرداده است. قیمت خودروی »SRV پایه« 
که »ID.4« نامیده می شود 40 هزار دالر است و ۲۵0 مایل بر ساعت سرعت 
دارد. این کارخانه آلمانی برای فروش یک میلیون خودروی برقی در سال 
۲0۲1 میالدی هدف گذاری کرده است و به نظر می رسد حتی قصد دارد در 
ایاالت متحده آمریکا ایستگاه های شارژ برق بسازد. در آمریکا، خودروهای 
برقی نیز وارد بازار مصرف شده اند، اما این رقم کمتر از ۲ درصد کل 
خودروهای فعال در این کشور است و اگر ایستگاه های شارژ به سرعت 
ساخته نشوند، نمی توان چندان به افزایش استفاده از این خودروها امیدوار 
بود.  مصرف سوخت در صنعت حمل و نقل ایاالت متحده آمریکا در سال 
۲018 میالدی ۲۶ واحد بوده است و وزارت زیرساخت، حمل و نقل و  توسعه 
منطقه ای استرالیا پیش بینی می کند که فروش وسائط نقلیه برقی تا سال 
۲040 میالدی به ۵0 درصد می رسد. برای نمونه اگر این برآورد بدان معنا باشد 
که تا سال ۲040 میالدی یک سوم کل وسائط نقلیه جاده ای برقی می شوند، 
در این صورت رقم ۲۶ واحد مربوط به صنعت حمل و نقل متکی به نفت، با 9 
واحد کاهش روبه رو می شود. از آنجا که براساس برآورد اداره اطالعات انرژی 
آمریکا، کل مصرف نفت 3۷ واحد است، کاهش 9 واحدی به معنای افت ۲4 
درصدی تولید نفت در آمریکا تا سال ۲040 میالدی خواهد بود، اما چنانچه 
مصرف صنعتی نفت هم با کاهش همراه باشد، همان طور که انتظار می رود، 

رقم کاهش تولید نفت آمریکا بیشتر از ۲4 درصد خواهد بود. 

  سراشیبی کاهش تولید نفت و گاز 
بنابراین با برآوردی تقریبی، تولید گاز طبیعی آمریکا تا سال ۲03۵ میالدی با 3۲ درصد کاهش 
و تولید نفت خام این کشور تا سال ۲040 میالدی با ۲4 درصد افت روبه رو می شود. افت تولید گاز 
طبیعی بر مبنای هدف دولت فدرال استوار است که البته احتمال دارد برای تحقق آن باید سازوکار 
قیمت گذاری کربن مسیری موفقیت آمیز را طی کند. پیش بینی کاهش تولید نفت خام بر مبنای 
مطالعه  جامع مدل سازی افزایش شمار وسائط نقلیه برقی تا سال ۲040 میالدی بوده است. مسیر 
سراشیبی عنوانی جالب برای توصیف انتقال تدریجی به سمت کاهش تولید نفت و گاز است. 
متداول ترین برآورد برای رسیدن به انتهای این سراشیبی سال ۲0۵0 در نظر گرفته شده که به طور 
کلی به عنوان هدف به صفر رساندن انتشار گازهای گلخانه ای پذیرفته شده است. اما در این مقاله 
مسیر سراشیبی دارای افت ارتفاع 3۲ درصدی تا سال ۲03۵ میالدی برای گاز طبیعی و افت 
ارتفاع ۲4 درصدی تا سال ۲040 میالدی برای نفت خام است. این درصدها احتماال در حد 
پایین تری هستند بنابراین وقتی شرکت های نفت و گاز درباره رهایی از شیوع ویروس کرونا و 
بازگشت به مسیر بهبود، قیمت نفت و چاه هایی که در سال ۲0۲0 تعطیل شدند صحبت می کنند، 
دلیلشان این است که تمایل دارند سود و تعداد مشاغل این صنایع را ثابت نگه دارند. چنین 
استداللی با تصویری ساده از عرضه و تقاضا بر مبنای آمارهای اداره اطالعات انرژی آمریکا منافات 
دارد. در ایاالت متحده، اگر تقاضا برای سوخت های فسیلی در بخش های برق و حمل ونقل کاهش 
یابد، احتمال دارد این کاهش عرضه به صورت افت تولید نفت و گاز خود را نشان دهد. در حالی 
که دولت فدرال، موضوع تغییرات اقلیمی را تا حد شرایط »بحرانی« اعالم می کند و زمینه ای تازه 
برای اقدام های اقلیمی در میان جمعیت ایاالت متحده ظاهر می شود، از حرکت در مسیر کاهش 
تولید نفت و گاز حمایت می شود.  شاید عاقالنه باشد که شرکت های نفت و گاز هم موضعی فعاالنه  
داشته باشند و تحوالت پیش روی تجارت خود را هر چند که ممکن است ناخوشایند باشد، بررسی 
کنند. ممکن است ساده ترین راه پیش رو برای شرکت های نفت و گاز ورود به عرصه تولید 

انرژی های تجدیدپذیر باشد.
شرکت انگلیسی بی پی این کار را با تعهد به 40 درصد سرمایه گذاری در زمینه توسعه تولید انرژی  
از منابع تجدیدپذیر تا سال ۲030 در پیش گرفته و شرکت فرانسوی توتال نیز این مسیر را با 

 Adani Green( خرید سهام شرکت هندی آدانی گرین انرژی
Energy( به ارزش ۲ میلیارد و ۵00 میلیون دالر طی کرده 

است. اکسان موبیل آمریکا شرکتی به نام »اکسان موبیل 
 ExxonMobil Low Carbon( »لو کرین سولوشنز

Solutions( تاسیس کرده است که در ابتدا در زمینه 
جلوگیری از انتشار و ذخیره سازی کربن فعالیت 
خواهد کرد و شرکت آمریکایی اکسیدنتال پترولیوم 
در حال ساخت دیواری عظیم از طرفداران به صفر 

رساندن کربن و ذخیره سازی آن در زیر زمین است. 
از این رو روند تحوالت حوزه انرژی شتاب گرفته است.

منبع: فوربز
نویسنده: ایان پالمر
مترجم: امیر دشتی
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    شرکت نفت و 
گاز پارس

نخستین ردیف 
شیرین سازی 
پاالیشگاه 
فاز14 تحویل 
گروه راه انداز 
می شود

    منطقه 9 عملیات انتقال گاز
عملیات اجرایی خط دوم 

انتقال گاز شمال ایران آغاز 
می شود

انتقال گاز گفت:  مدیرمنطقه9عملیات 
مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی گازایران 
درباره اجرای خط دوم 30اینچ شمال کشور 

عملیاتی می شود.
مقدم بیگلریان درنشست بااحمد حسین 
زادگان، استاندار مازندران باموضوع »پایداری 
اظهار کرد:  مازندران«  استان  گاز  انتقال 
مهم ترین نیاز اجرایی این پروژه ملی، تأمین 
مالی، سفارش و ساخت لوله بود که خوشبختانه 

این مهم در مرحله پایانی است.
وی با بیان اینکه طراحی تفصیلی وتهیه 
اسناد مناقصه نیز انجام شده است، تصریح کرد: 
پروژه هم اکنون در مرحله تشریفات مناقصه قرار 
دارد. وی با اشاره به اینکه در این پروژه از لوله 
باکالس ساختمانی باالیی استفاده می شود، 
اظهار کرد: این مهم، حریم ایمنی خط لوله 
فشارقوی را به مقدارقابل توجهی کاهش خواهد 
داد و موجب خواهد شد فشار گاز با نصب 
ایستگاه کنترل فشار در قطعه مجاور آن نیز 
کاهش یابد. بیگلریان گفت: تحقق این امر، 
افزون بر کاهش قابل مالحظه حریم ایمنی خط 
لوله گاز در این منطقه و رفع مشکالت مردم و 
شرکت انتقال گازدرباره فواصل حریم ایمنی، با 
آزاد شدن زمین ها وکاهش حریم ها، رونق 
اقتصادی قابل توجهی را نیز در منطقه رقم 

خواهد زد.
مدیرمنطقه 9عملیات انتقال گاز بر اهمیت 
اجرای این پروژه تاکید و تصریح کرد: با 
بهره برداری از خط دوم انتقال گاز شمال ایران، 
ظرفیت مخزنی قابل توجهی ایجاد می شود و 
این نکته در شرایط پیک مصرف فصل سرما 
برای ناحیه مرکزی و غرب استان مازندران 

بسیار اهمیت دارد.

   شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

 توربین گازی تلمبه خانه نفت گوره بازسازی شد
و  صنعتی  تجهیزات  تعمیرات  مدیریت  سرپرست 
ماشین آالت فرآیندی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب  از 
بازسازی و تعمیر اساسی یکی از توربین های گازی تلمبه خانه 

گوره خبر داد.
همایون داودی فیل آبادی با بیان اینکه توربین گازی 
تلمبه خانه گوره از نوع ورکسپور است، گفت: بازسازی و مونتاژ 
توربین یاد شده بدون استفاده از دانش فنی کارخانه سازنده، 
با بهره گیری از توانمندی و تجربه متخصصان این مدیریت در 
کارگاه مرکزی اهواز انجام شد. وی افزود: این تجهیز دو بخش 
مولد گاز داغ و توربین نیرو را شامل می شود و هر بخش از دو 
قسمت بدنه  و روتور تشکیل شده است، ضمن آنکه عملیات 
بازسازی و تعمیرات اساسی این بخش ها،همچنین مونتاژ 
نهایی این توربین با استفاده از قطعات یدکی ساخت 
شرکت های توانمند داخلی، امکانات موجود کارگاهی و تجربه 

و دانش فنی کارکنان با کیفیت باالیی انجام شده است. 
سرپرست مدیریت تعمیرات تجهیزات صنعتی و ماشین آالت 
فرآیندی گفت: در این تعمیرات کمپرسور هوا،کمپرسور 
توربین و پوسته میانی،همچنین توربین نیرو و روتورمولد گاز 
داغ، مطابق با استانداردهای فنی بازسازی و مونتاژ شده اند. 
داودی فیل آبادی بابیان اینکه توربین های گازی رکسپور 
ازجمله توربین هایی است که ازچند دهه پیش در تلمبه خانه 
نفت گوره فعال  است، یادآور شد: تعمیرات اساسی این نوع 
توربین،  دوره ای و ازسوی مدیریت تعمیرات تجهیزات صنعتی 

و ماشین آالت فرآیندی انجام می شود.

ساخت 3500کیلومتر لوله طرح 28 مخزن به 
وسیله شرکت های ایرانی 

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با بیان 

اینکه برای اجرای طرح توسعه 28 مخزن افزون بر 5 
هزارکیلومتر انواع لوله نیازاست، افزود: از3500کیلومتر لوله 
که در برنامه تولید سازندگان داخلی قرار گرفته، قرارداد ساخت 

هزار کیلومتر آن قطعی شده است.
احمد محمدی با اشاره به ارزیابی های انجام شده درباره 
شرکت های توانمند داخلی تصریح کرد: تاکنون شرکت های 
لوله  سازی اسفراین، گروه ملی صنعتی فوالد ایران، لوله سازی 
اهواز و لوله  سازی ساوه برای ساخت لوله های مورد نیاز این 

طرح ملی در نظر گرفته شده اند.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ادامه داد: 
درطرح توسعه 28مخزن، حجم زیادی از کاالهای مورد نیاز 
به لوله های درون چاهی و روسطحی اختصاص یافته و از این 
نظر زمینه مناسبی برای افزایش تولید شرکت های لوله سازی 

و فوالدسازی فراهم شده است.

   پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان

توزیع و فروش مرزی بیش از 17 میلیون لیتر نفت گاز 
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه زاهدان از توزیع و فروش بیش از17میلیون 
لیترنفت گاز در پایانه ها و بازارچه های مرزی این 

منطقه در سال گذشته خبر داد.
به منظورتسهیل  گفت:  پوریزدانی  براهیم  ا
درصادرات فرآورده های نفتی، کاهش قاچاق سوخت 
و تأمین سوخت ناوگان ترانزیتی، پارسال17میلیون 
و293 هزارلیترنفت گاز ازطریق بازار چه  ها و 
پایانه های مرزی زاهدان، زابل و سراوان توزیع شده 
است. وی با اشاره به اینکه فروش سوخت مرزی در 
سال 99 نسبت به سال قبل از آن، با کاهش 
است،عرضه سوخت  بوده  روبه رو  39درصدی 
مرزنشینان در بورس، کاهش ترددهای مرزی به دلیل 
ویروس کرونا، همچنین فروش سوخت در قالب طرح 

رزاق را ازجمله دالیل این کاهش برشمرد. مدیر 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان 
به برخی طرح های حمایتی دولت از مرزنشینان از 
جمله رزاق اشاره و تصریح کرد: توزیع سوخت با نرخ 
صادرات مرزی در قالب طرح رزاق باهدف تأمین 
معیشت مرزنشینان، کمک به صادرات و پیشگیری 
از قاچاق سوخت، از ماه های پایانی سال 99 در 
سیستان و بلوچستان آغاز شده است. پوریزدانی 
مقدار سوخت توزیع  شده میان مرزنشینان از طریق 
طرح رزاق در سال گذشته را بیش از 2میلیون لیتر 
اعالم و اظهار کرد: با هماهنگی های انجام  شده، 
سوخت مورد نظر توسط متولیان طرح مزبور، 
ازمبادی پاالیشگاهی تأمین، حمل و با قیمت 

صادرات مرزی، بین مرزنشینان توزیع شده است.

مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از برگزاری 
چهارمین نشست کارگروه تعدیل حق الزحمه جایگاهداران عرضه 
سوخت کشور خبر داد. مجید مجیدی راد گفت: این نشست براساس 
ابالغیه هیات وزیران و با هدف بررسی و تعیین حق الزحمه 
جایگاهداران در سال 1400برگزار شده است. وی افزود: نمایندگان 
برنامه ریزی نفت،سازمان حمایت مصرف کنندگان و  معاونت 
تولیدکنندگان، رئیس و نایب رئیس هیات مدیره کانون انجمن های 
صنفی کارفرمایی جایگاه های اختصاصی سوخت کشور، رئیس هیات 
مدیره ونمایندگان انجمن های اماکن فروش وعرضه فرآورده های 
نفتی، همچنین نمایندگان انجمن صنفی کارفرمایی مجتمع های 
خدماتی رفاهی بین  راهی کشور و نمایندگان مدیریت ها و اداره های 
ستادی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در این نشست 
حضور داشتند. مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران اظهار کرد: در این نشست درباره هزینه های تمام  شده ارائه 
خدمات عرضه سوخت در جایگاه ها به منظورتعیین نرخ حق الزحمه 

سال 1400 بحث و تبادل نظر شد.

    شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
برگزاری نشست کارگروه تعدیل 
حق الزحمه جایگاهداران سوخت

www.mashal.ir
باشگاه خبر

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: نخستین 
ردیف شیرین سازی فاز 14پارس جنوبی، نیمه تیرماه 

امسال تحویل گروه راه انداز می شود.
محمد مشکین فام بااشاره به فعالیت های پیمانکاران 
پاالیشگاه فاز14پارس جنوبی در جبهه های کاری 
مختلف بخش خشکی این طرح اظهارکرد: طبق برنامه 
تعیین  شده، نخستین ردیف شیرین سازی پاالیشگاه 
فاز 14 اواسط تیرماه امسال تحویل گروه راه انداز 
می شود و در ادامه، فعالیت های راه اندازی به منظور 
آماده سازی واحدهای مختلف این ردیف تا ورود گاز 
در نخستین ردیف پاالیشی فاز 14 انجام خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری مستمر نشست های هفتگی 

در ستاد مرکزی و سایت پاالیشگاه فاز  14پارس 
و  باقیمانده  کاالهای  پیگیری  منظور  به   جنوبی 
رسیدگی به مشکالت پیمانکاران، افزود: با توجه به 
پیگیری های انجام  شده، واحدهای جانبی فاز14آماده 
راه اندازی شده اند و در بخش فرآیندی نیز واحدهای 
ورودی، طبق تعهد پیمانکاران تا خردادماه امسال 

آماده دریافت گاز خواهند بود.
یکی  زپارس  گا و  نفت  شرکت  مدیرعامل 
ازچالش های موجود در ادامه فعالیت های اجرایی 
کرونا  چهارم  موج  یجاد  ا 14را  فاز پاالیشگاه 
درکشورخواند و افزود: متأسفانه پس از تعطیالت سال 
نو وتشدید شیوع ویروس کووید-19درشهرهای 

مختلف کشور،برخی افراد شاغل در پاالیشگاه به این 
ویروس مبتال شدند وباوجود تهمیدات پیش بینی شده 

روند افزایشی را نسبت به اسفندماه سال 99 رقم زد.
مشکین فام شیوع کرونا بر زمان تحویل نخستین 
ردیف عملیاتی پاالیشگاه فاز 14به گروه راه انداز را 
تأثیرگذارعنوان و اظهار کرد: با توجه به اعالم پیشین، 
مقررشده بود این ردیف تا پایان خردادماه امسال 
تحویل گروه راه انداز شوداما به دلیل همه گیری ویروس 
اروپایی و تعطیلی کارخانه  کرونا در کشورهای 
سازندگان، دریافت کاالهای مورد نیازبا تأخیر روبه رو 
و برنامه تحویل این ردیف به گروه راه انداز، به اواسط 

تیرماه امسال موکول شد.

فراخوان انتخاب، ارزیابی، 
آموزش و روزآمدی داوطلبان 
وهمیاران ایمنی و آتش نشانی 
شرکت ملی نفت ایران منتشر 

شد.
با توجه به دستور معاون 
وزیر و مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران و به منظور تقویت و 

حمایت ازعملیات، فرآیندها و اقدام های کارساز در حوزه 
سالمت، ایمنی و آتش نشانی، مدیریت توسعه منابع انسانی 
با همکاری مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست این 
شرکت در نظر دارد پس از انتخاب و ارزیابی داوطلبان، 
برگزاری دوره های آمادگی حرفه ای و تخصصی و روزآمدی 
آنها در بلندمدت، از ظرفیت همکاران عزیز در صیانت از 
سرمایه های انسانی و اموال شرکت و کشور بهره مند شود. 
کارکنان رسمی و قراردادی با حداکثر 35 سال سن و 
سابقه حداقل دو سال کار در صنعت نفت می توانند در این 

فراخوان ثبت نام کنند.
متقاضیان و عالقه مندان 
می توانند پس از مطالعه متن 
فراخوان و راهنمای ثبت نام از 
تاریخ 11 اردیبهشت تا 5 
PORTAL. خرداد به نشانی

NIOC.IR مراجعه کنند.

تجهیز بیمارستان شهرستان کوار با حمایت 
نفت

بیمارستان حضرت فاطمه زهرا)س( شهرستان کوار 
در استان فارس از محل اعتبارات مدیریت نظارت بر 
طرح های عمرانی مناطق نفت خیز شرکت ملی نفت ایران 
تکمیل و تجهیز شد. این بیمارستان 32 تختخوابی با 
اختصاص 25 میلیارد ریال اعتبار و مساعدت مدیریت 
نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز با همکاری 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز تجهیز شده است.

   شرکت ملی نفت ایران
فراخوان همیاران ایمنی و آتش نشانی در نفت

 رئیس اداره نگهداری و 
کت  شر ت  ا تعمیر
گاز  و  نفت  بهره برداری 
تعویض  ز  ا ری،  جا غا آ
تیغه های متحرک توربین 
سوالر با تکیه بر دانش و 
توان کارشناسان تعمیرات 

این شرکت خبر داد.  
فرسایش  به  توجه  با  دهبانپورگفت:  محسن 
توربین،  این  تیغه های ردیف نخست کمپرسور 
مهندسان شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری با 
انجام آزمایش هایی، تیغه ها را از نظر آنالیز جنس و 
اندازه گیری زاویه حمله هوای داغ  ارزیابی کردند. وی 
با اشاره به اهمیت عملکرد توربین ها به عنوان مهم ترین 
تجهیزات فرآیندی افزود: پس از بررسی دقیق، 
کارشناسان متوجه شدند تیغه مرحله دوم توربین،هم 
از نظرآنالیز و هم از نظر فنی با تیغه مرحله نخست آن 

همین  بر  است؛  مشابه 
تی  عملیا ر  د س  سا ا
تیغه های مرحله دوم به 
مرحله  تیغه های  جای 
و  ی  ر ا گذ جا نخست 

پین کوبی شد.
رئیس اداره نگهداری 
کت  شر ت  ا تعمیر و
بهره برداری نفت و گاز آغاجاری ادامه داد: از پارسال 
تاکنون همکاران ما دربخش تعمیرات موفق به 
راه اندازی شش دستگاه توربین سوالر با استفاده از ایده 
داخلی سازی شدند وامسال نیزیک دستگاه توربین 
دیگر با دقت باال تعمیر و استفاده شده است. دهبانپور 
از تالش متخصصان داخلی شرکت  با قدردانی 
بهره برداری نفت و گاز آغاجاری و مشارکت خوب دیگر 
اداره ها اظهارکرد: سود و صرفه اقتصادی حاصل از این 

عملیات بیش از 15 میلیارد ریال برآورد شده است.

     شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

بازسازی قطعات توربین سوالر 

مشعل شماره 1014 

   شرکت ملی حفاری ایران
5.2 هزار میلیارد ریال اعتبار 

برای بازسازی دکل های حفاری 
شرکت ملی حفاری ایران 5 هزار و 200 میلیارد ریال 
اعتبار برای بازسازی و روزآمدی  دکل ها و تجهیزات 
کاربردی صنعت حفاری در بخش های عملیاتی، خدمات 

فنی و تخصصی و لجستیکی خود اختصاص داد.
شهرام شمی پور، مدیربازسازی وارتقای دستگاه ها 
وتجهیزات حفاری و خدمات جنبی شرکت ملی حفاری 
ایران گفت: با تخصیص این اعتبار و هماهنگی با مدیریت 
امور مهندسی، مناقصه ها برگزار و قرارداد بازسازی بیش 
از220 تجهیز مربوط به دکل های حفاری، خدمات فنی، 
ترابری، همچنین خدمات ویژه، ابزار در گردش و ایمنی، 
بهداشت و محیط زیست، امضا می شود.وی افزود: 
پمپ های سیال، دستگاه های دراورکس، انواع ابزار 
نمودارگیری، پمپ تراک های سیمان زنی واسیدزنی، 
کامیون های کشنده، کرن، پاوریونیت های لوله  گذاری، 
دستگاه های مولد هوای تنفسی، انواع ژنراتور،همچنین 
آچارهوا، مجموعه های فوران  گیر، سیستم مقابله با گاز 
هیدروژن سولفوره، مخازن پوشش دارذخیره اسید و 
بونکرهای حمل سیمان ازجمله تجهیراتی هستند که ارتقا 
است.  قرار گرفته  کار  آنها در دستور  روزآمدی  و 
شمی پوراظهار کرد: پارسال نیزاین مدیریت همانند دیگر 
مجموعه ها همسو با اهداف شرکت نسبت به حضور 
مستمر و مؤثر در افزایش تولید از مخازن هیدروکربوری 
و مشارکت در توسعه پروژه های میدان محور از طریق 
بازسازی و نوسازی ناوگان دستگاه های حفاری خدمات 
پشتیبانی،  بخش های  دیگر  و  ویژه  خدمات  فنی، 
برنامه ریزی بلندمدت داشته است. وی به ایمن سازی پنج 
دستگاه حفاری و17تجهیز مربوط به دستگاه های حفاری 
در قالب قراردادهای سندبالست، رنگ آمیزی، سازندگی 
و جوشکاری با به کارگیری بیش از35 هزار نفر- ساعت 
اشاره و تصریح کرد: تعمیرات اساسی یک دستگاه سویول، 
مجموعه باالبرنده، کرون بالک، موتورهای اصلی،18 
دستگاه الک لرزان، دو دستگاه تانکر یک دستگاه 

ایرهوست از دیگر اقدام های این مدیریت است.

دکل 60فتح در موقعیت چاه تنگو عملیاتی شد
مدیر پروژه  حفاری 6+8 حلقه چاه اکتشافی شرکت ملی 
حفاری ایران ازعملیاتی شدن دستگاه حفاری فوق سنگین 
)سوپرریگ(60 فتح درموقعیت چاه شماره2 تنگو درمنطقه 

هندیجان استان خوزستان خبر داد.
نصراهلل عباسی گفت: این دستگاه حفاری که  3 هزار 
اسب بخار توان عملیاتی دارد، پس از ترخیص از میدان نفتی 

آزادگان جنوبی در موقعیت جدید استقرار یافت.
وی افزود:چاه شماره2 تنگو درقالب پروژه هشت حلقه 
چاه اکتشافی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در 
عمق بیش از 4هزار متر حفر و تکمیل می شود.عباسی با 
بیان اینکه تاکنون از پروژه هشت حلقه چاه، حفاری چهار 
حلقه چاه به پایان رسیده و حفاری دو حلقه چاه نیز با 
استفاده از دستگاه های 32 و60در حال اجراست، اظهار کرد: 
از پروژه شش حلقه چاه نیز سه حلقه تکمیل شده وحفاری 
یک حلقه چاه با به کارگیری دستگاه حفاری سنگین31 فتح 
درمراحل پایان کار قرار دارد. به گفته عباسی، دستگاه 
حفاری60فتح با برخورداری از متخصصان کارآزموده و 
مجرب، انجام حفاری18حلقه چاه توسعه ای، توصیفی و 

اکتشافی به متراژ77هزار و600 متر را در کارنامه دارد.
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    پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس

تضمین 
برداشت 
صیانتی از 
فازهای پارس 
جنوبی

    پاالیش گاه ایالم
افزایش 51 درصدی تحویل 

برق به شبکه غرب کشور

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم از 
افزایش 51 درصدی تحویل برق نیروگاه این 
پاالیشگاه به شبکه غرب کشور در سال 99 خبر 

داد.
روح اهلل نوریان گفت: درتابستان و زمستان 
سال گذشته، بیش از 41 هزار و500مگاوات 
ساعت به شرکت مدیریت شبکه برق ایران 
تحویل شد که نقش مهمی درجلوگیری از 
خاموشی های ناشی از کمبود انرژی استان  

داشت.
وی با بیان اینکه فروش این مقدار انرژی 
برای کمک به تأمین برق کشور بوده است، 
تصریح کرد: همه واحدهای داخلی پاالیشگاه از 
برق تولیدی توربین های پاالیشگاه استفاده 
می کنند و توربین های مولد برق، اصلی ترین 
مبادی تولید انرژی در واحدهای صنعتی به ویژه 

در پاالیشگاه هستند.

   پژوهشگاه صنعت نفت

 سامانه تولید هم زمان برق و حرارت در مسیر تجاری سازی 
مدیرپروژه سامانه میکرو سی اچ پی پردیس انرژی ومحیط 
زیست پژوهشگاه صنعت نفت گفت: سامانه تولید هم زمان 
برق وحرارت در مقیاس میکرو سی اچ پی در مسیر تجاری 
 سازی قراردارد وقابلیت رقابت بیشتر و فروش باالتری در 

بازارپیدا کرده است.
محمدرضا حبیبی با بیان اینکه پروژه سامانه تولید 
هم زمان برق وحرارت سال 93 آغاز شد و تا سال97ادامه 
یافت، افزود: مهم  ترین هدف از راه اندازی این سامانه تولیدیک 
موتور صنعتی دائم کار و بومی با مشارکت شرکتی آلمانی بوده 
است. وی با اشاره به اینکه درکنار توسعه موتور، دیگرمتعلقات 
مورد نیاز این سامانه از جمله طراحی و ساخت مبدل چگالشی 
نیز به روش مهندسی معکوس توسعه داده شد، تصریح کرد: 
درابتدا برای سامانه کنترلی، جرقه و سوخت رسانی، از نمونه 
خارجی استفاده می شد اما اکنون این سامانه بومی سازی  شده 

و این مهم کمک زیادی به کاهش ارزبرِی کرده است. مدیر 
پروژه سامانه میکرو سی اچ پی پردیس انرژی ومحیط زیست 
پژوهشگاه صنعت نفت درباره بازدهی این سامانه و مقایسه 
آن با نمونه خارجی گفت: در اتاق آزمون، بازدهی 91.5 درصد 
از آن گرفته شده است؛ یعنی از100واحد سوخت گاز طبیعی 
ورودی به سیستم 12کیلووات الکتریسیته و25کیلووات 
حرارت تولید می شود که به معنای تبدیل91.5  درصد ارزش 

حرارتی سوخت ورودی به انرژی مفید است.
حبیبی با بیان اینکه هدف گذاری پروژه 85 درصد بوده و 
نتیجه به  دست آمده بیشتر ازآن است، تصریح کرد: این موتور 
برای مصرف خانگی، اداری و مصرف تجاری محدود مانند 

فروشگاه  ها تا حدود 100 مترمربع قابل استفاده است.
وی گفت: مراکز تجاری مانند رستوران ها هم که به آب 
گرم نیاز دارند، بسیاراستقبال کرده اند، چون این دستگاه با 

گاز طبیعی شهری کارمی کند.  حبیبی گفت: این دستگاه 
برای مراکزی مانند رستوران ها منفعت بیشتری دارد و 
بازگشت هزینه آن سه تا چهار سال زمان خواهد برد که اگر 
دولت در این زمینه مشوق هایی در نظر بگیرد بی شک 
استقبال بیشتری می شود. مدیرپروژه سامانه میکرو سی اچ پی 
پردیس انرژی ومحیط زیست پژوهشگاه صنعت نفت گفت: 
درهمه کشورها برای اینکه این دستگاه تجاری شود و ازسوی 
خریداران استفاده شود، چه در خرید اولیه و چه در برقی که 
تولید می کند، یارانه هایی به آن تعلق می گیرد. وی تصریح 
کرد: قرارداد تجاری سازی این دستگاه بین پژوهشگاه صنعت 
نفت و شرکت سامانه های انرژی آران امضا شده و درهمین 
مدت کوتاه 75دستگاه پیش خرید شده است که این 75 
دستگاه هم می تواند موتور ژنراتورباشد وهم با افزودن یک 

مبدل می تواند به پمپ حرارتی گازسوز تبدیل شود.

    منطقه 6 انتقال گاز ایران

تعمیرات خط لوله زیر دریایی جنوب کشور پایان یافت
مدیرمنطقه 6عملیات انتقال گازازپایان عملیات رفع 
نشتی خط لوله گاز12اینچ زیر دریا خبر داد و گفت: همه 
مراحل تعمیراتی این عملیات با استفاده از دانش بومی و 
توان داخلی انجام شده است. علیرضا عربلو با اشاره 
گزارش های دریافتی مبنی بر وجود نشتی در این خط 
لوله تصریح کرد: با توجه به بی نتیجه بودن عملیات 
آچارکشی فلنج ها در توقف نشتی خط لوله مزبور، 
تعمیرات آن با استفاده از خدمات وتجهیزات داخلی و 
شناسایی شرکت های دریایی توانمند در دستور کار قرار 
گرفت. وی با اشاره به مراحل پیمان سپاری، امضای قرارداد 
با شرکت های دارای صالحیت استفاده از تجهیزات دریایی 
و غواصی به روشAir اظهار کرد: عملیات تعمیرات نشتی 
بانظارت منطقه  بندر پهل وبندرالفت  در محدوده 
6عملیات انتقال گاز انجام شده است. به گفته عربلو 

عملیات اجرایی تعمیر این خط لوله زیر دریا با بیش از 35 
هزار- نفرساعت اسفندماه 99 آغاز شد وپس از 44 روز 

تالش بی وقفه در فروردین ماه امسال پایان یافت.
مدیرمنطقه 6عملیات انتقال گاز قرار داشتن موقعیت 
نقطه تعمیراتی در تنگه خورخوران در عمق 32 متری و 
جریان شدید آب در زمان های جزرومد، همچنین کاهش 
دید به  دلیل وجود گل و الی اطراف لوله را از چالش های 

مهم در اجرای این عملیات عنوان کرد.
عربلو با بیان اینکه خط لوله 12 اینچ قشم -بندرعباس 
به طول 1850متر بین جزیره قشم و بندر پهل واقع شده 
است، ادامه داد: بهره برداری، تعمیرات و نگهداری ازخط 
زیر دریا به آموزش، برنامه ریزی وتجهیزات خاص نیاز دارد 
وهمه این موارد با استفاده از توان و تجهیزات داخلی انجام 

می شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان تقویت 
شبکه حمل ونقل و رفع موانع موجود در این زمینه را از اولویت های 

کاری منطقه برشمرد.
سیدباقرنورالدینی به اقدام های منطقه برای جلوگیری از عرضه 
خارج از شبکه فرآورده های نفتی و ابطال کارت های سوخت مهاجر 

اشاره کرد و گزارشی از اقدام ها در حوزه بسیج  ارائه داد.
وی با اشاره به نقش ویژه تأمین و توزیع سوخت در چرخه 
اقتصادی کشور اظهار کرد: برطرف کردن مشکالت شبکه حمل ونقل 
فرآورده های نفتی در استان از اولویت های منطقه به شمار می رود و 
با هماهنگی های انجام شده، بسیاری از مشکالت مربوط به این حوزه 

برطرف شده است.

    پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان
تقویت شبکه حمل ونقل فرآورده های 

نفتی

www.mashal.ir
باشگاه خبر

مدیر مالی شرکت نفت ستاره خلیج فارس گفت: 
درسال پیش رو، برنامه افزایش ظرفیت پاالیش پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس تا روزانه 480 هزار بشکه میعانات 
گازی در دستور کار قرار دارد و این به معنای تضمین 
برداشت صیانتی گازغنی از فازهای میدان مشترک 
پارس جنوبی است.وحید اسکندری از مدیریت همه 
منابع مالی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس دربانک های 
هرمزگان از سال 98تاکنون خبرداد واعالم کرد: با توجه 
به اولویت توانمندسازی زیر ساخت ها و حمایت از اقتصاد 
استان، نقدینگی و گردش ریالی- ارزی شرکت در 
بانک های هرمزگان تمرکز یافته است و براساس 
توافق های انجام  شده بین شرکت با بانک های استان، 

افزون بر دو شعبه  کنونی که در پاالیشگاه دایر است، دو 
شعبه مستقل ریالی -ارزی دیگر در سال 1400 به نام 
شعبه نفت ستاره خلیج فارس در ساختمان اداری جدید 

افتتاح می شود.
مبنی  شده  مطرح   شایعه   به  اشاره  با  وی 
برتمرکزحساب های بانکی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
در دیگر استان ها و بی نصیب ماندن هرمزگان از مواهب 
این گردش مالی اظهار کرد: هم اکنون دو بانک 
اختصاصی تجارت و ملت در ساختمان مرکزی پاالیشگاه 
فعال  هستند که اواسط سال 98 با پیگیری مسئوالن 
این پاالیشگاه درتوافق با مدیریت بانک تجارت استان 
هرمزگان، باجه بانک تجارت درساختمان مرکزی 

پاالیشگاه به شعبه اختصاصی ریالی -ارزی نفت ستاره 
خلیج فارس تبدیل شد. مدیرمالی شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس تصریح کرد: برهمین اساس از آن زمان 
بخش عمده ای ازحساب های این پاالیشگاه به این شعبه 
انتقال یافت و درسال گذشته پرونده تسهیالت ریالی  
شده دریافتی از صندوق ذخیره ارزی با مبلغ 13هزار و 
600میلیارد ریال از شعبه مرکزی تهران که در زمان 
ساخت پاالیشگاه دریافت شده بود، به شعبه اختصاصی 
نفت ستاره خلیج فارس منتقل شد. وی گفت: منافع 
حاصل ازعملکرد وام یادشده بدون خروج منابع نقدی، 
سهم بانک تجارت استان  هرمزگان در سال 99 و سه 

سال آینده خواهد شد.

با هدف  انتقال نفت نورآباد  مشعل فلر مرکز 
صرفه جویی در مصرف انرزی به سیستم جرقه زن 

مجهز شد.
فرزاد مهدي یار، رئیس واحد ابزاردقیق شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه فارس گفت: با 
به  انتقال  فلر مراکز  دائم  بودن  به روشن  توجه 
منظورسوزاندن گازهاي حاصل از استارت توربین ها، 
صرفه جویي در مصرف انرژي به پیشنهاد معاون 
عملیات منطقه و تصویب در کمیته انرژي، در دستور 

کار واحد ابزار دقیق منطقه فارس قرارگرفت.
وي افزود:هم اکنون فلرپیش ازاستارت توربین 
توسط بهره بردار روشن و پس از اتمام کار خاموش 

مي شود.
مهدی یار با اعالم ارسال دو مشعل از سه مشعل فلر 
مرکزانتقال نفت نورآباد به یکي از شرکت هاي دانش 
بنیان حاضر در پارک علم و فناوري تصریح کرد: این 
مشعل ها پس از انجام تغییرات و نصب جرقه زن روي 

آنها،همراه با تجهیزات مربوط به مرکز انتقال نفت 
نورآباد منتقل وپس از کابل کشی، نصب و راه اندازی به 

بهره بردار تحویل شد.
وی گفت: این عملیات طی شش ماه با همکاری 
واحدهای ترابری و مرکز انتقال نفت نورآباد انجام شده 

است.

کالیبراسیون مخزن تعادلی مرکز انتقال 
نفت شهید صفری نژاد

رئیس واحد ابزاردقیق شرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت منطقه اصفهان همچنین از کالیبراسیون 
مخزن تعادلی TK31 در مرکزانتقال نفت شهید 
صفری نژاد برای نخستین بار در این منطقه عملیاتی 

خبرداد.
مهدی یار گفت: کالیبراسیون این مخزن تعادلی با 
هدف تعیین دقیق حجم مخزن درمرکز انتقال نفت 

شهید صفری نژاد انجام شده است.

   خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه فارس
تجهیز مشعل فلر مرکز انتقال نفت نورآباد  به سیستم جرقه زن

معاون عملیات شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت منطقه اصفهان گفت: سال گذشته در بخش 
آزمایشگاه کنترل کیفیت این منطقه عملیاتی  بیش 

از16میلیارد ریال صرفه جویی شده است.
حشمت اهلل امیری با بیان اینکه آزمایشگاه کنترل 
کیفیت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه 
اصفهان یکی از مجهزترین آزمایشگاه های کنترل 
کیفیت مواد نفتی کشوربه شمار می رود، افزود:سال 
گذشته در این آزمایشگاه روزانه به طورمتوسط 
20آزمایش مختلف انجام و به واسطه آن بیش از 
16میلیارد و80 میلیون ریال صرفه جویی شده است.
وی تعداد آزمایش های انجام شده روی مواد نفتی 
دریافتی و ارسال روغن های صنعتی  را در سال 
گذشته،6 هزارو700 مورد اعالم و اظهار کرد: 
بیشترین تعداد آزمایش انجام شده در بازه زمانی یاد 

شده  مربوط به بنزین و نفت گاز بوده است.
امیری افزود: این آزمایشگاه به صورت 24 ساعته 
وظیفه نظارت بر کیفیت و گرفتن تالقی فرآورده های 
دریافتی و ارسالی خطوط 16، 18، 20، 24 و 32 اینچ 
از قبیل؛ نفت خام، انواع فرآورده های نفتی شامل؛ 
بنزین موتور، سوپر و یورو 4، نفت سفید، نفت گاز، 
ATK، نفتا و غیره را روی خطوط و مخازن را به عهده 

دارد.
معاون عملیات شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت 
از  را  آزمایشگاه  این  اصفهان، خدمات  منطقه 
نظرصرفه جویی در زمان وهزینه ها، همچنین کیفیت 
مواد ارسالی و دریافتی را مهم برشمرد و افزود: 
آزمایشگاه کنترل کیفیت منطقه اصفهان باه ماهنگی 
واحدهای کنترل و عملیات، مسئولیت استحصال 

فرآورده های آلوده را نیز به عهده دارد.

     خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان

ثبت بیش از 16میلیارد ریال صرفه جویی در آزمایشگاه 
کنترل کیفیت
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   شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 
تشریح طرح مطالعات جامع 

مخازن نفت مرکزی

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران گفت: 
مطالعه میدان های سرخون، سراجه و تنگ بیجار درقالب 
طرح مطالعات جامع مخازن این شرکت پایان یافته و 

مطالعه جامع میدان کنگان نیز رو به تکمیل است.
رامین حاتمی با اشاره به واگذاری مطالعات جامع 
9میدان این شرکت گفت: تاکنون مطالعه میدان های 
سرخون، سراجه و تنگ بیجار به پایان رسیده است و 

میدان های دهلران و هما نیز امسال نهایی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه براساس ابالغیه راهبرد توسعه و 
بهره برداری صیانتی از مخازن نفت و گاز ازسوی وزارت نفت، 
مطالعه چهار میدان کنگان، خانگیران، سروستان و 
سعادت آباد نیز واگذار شده است، اظهارکرد: مطالعه میدان 
کنگان در حال پایان است و نتایج آن ماه آینده به واحد 
برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران ارائه خواهد شد.

به گفته حاتمی، مطالعات میدان های شامل شانول، 
وراوی، نفت شهر، تابناک، آغار و داالن نیز در مرحله انجام 

مناقصه و تعیین مشاور قراردارند.
حاتمی درباره واگذاری پروژه های مطالعات میدان  محور 
با مشارکت دانشگاه های معتبر کشور گفت: پروژه های 
درحال اجرای میدان محور که بامشارکت دانشگاه ها اجرا 
می شود، شامل فعالیت های مطالعاتی، آزمایشگاهی و ازدیاد 

برداشت است.
 وی افزود: در این بخش 6 میدان در قالب سه پروژه در 
حال اجراست که مطالعات میدان های تنگ بیجار، باباقیر، 
بانکول و سمند به دانشگاه شهید چمران و میدان خشت به 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران واگذار 
شده است.مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 
یادآورشد: مطالعات میدان دانان نیز به دانشگاه ایالم واگذار 

شده و در مرحله نهایی شرح کار فنی است.

27 پروژه مهندسی و ساختمان دردستور کار
مدیر مهندسی و ساختمان شرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران گفت: با هدف حفظ، نگهداشت و افزایش تولید نفت 

و گاز، 27 پروژه در دستور کار این شرکت قرار دارد.
پیمان ایمانی گفت: این پروژه ها در میدان های با 
سرپرستی شرکت نفت مناطق مرکزی در مناطق مختلف 

کشور اجرا خواهند شد.
وی افزود: این طرح ها شامل 14پروژه شامل نصب 
تسهیالت سرچاهی و خطوط لوله جریانی، هشت پروژه با 
محوریت احداث مراکز بهره برداری، خطوط لوله انتقال و 
برق رسانی چاه ها و پنج پروژه در زمینه احداث موقعیت 

چاه هاست.
مدیر مهندسی و ساختمان شرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران تصریح کرد: این 27 پروژه با سرمایه  گذاری افزون بر 
از  استفاده  با  یورو  ریال و25 میلیون  4هزارمیلیارد 

توانمندی های داخلی عملیاتی می شوند.
ایمانی زمان بهره برداری از این پروژه ها براساس 

پیش بینی های انجام شده پایان امسال اعالم کرد.
وی درباره عملکرد مدیریت مهندسی و ساختمان در 
سال گذشته نیز گفت: در بازه زمانی یاد شده، احداث 
موقعیت، نصب تسهیالت سرچاهی و خطوط لوله جریانی 
هشت حلقه چاه تولید نفت و گاز اجرا و عملیاتی شده است.
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ماه مبارک رمضان، دعوت 
خداوند به ضیافتی برای تناول از مائده 

تقواست و پایان این مهمانی، عید فطر است. عید فطر 
نماد یک ماه بندگی است و روز جشن رضایت خدا از بنده 

است. رضایت خدا از بنده، از باالترین نعمت های الهی است. 
مسلمانان در پایان ماه مبارک رمضان که ماه عبودیت، بندگی و ضیافت 

خداوند است از اینکه توفیق درک این روزها و این ماه عزیز به آنان عطا 
شده بار دیگر از این لطف بیکران خداوند سپاسگزاری می کنند. در مطلب 
پیش رو کوشیده ایم تا گوشه ای از حکمت و زیبایی این عید بزرگ را نشان 
دهیم. عید فطر؛ روز عیدی گرفتن روزه دارانی است که در میهمانی خداوند 
حاضر شده و شب های قدر را درک کرده اند و با تالوت قرآن و خواندن 

دعا دست های خود را به طرف آسمان بلند کرده اند و از خداوند 
آمرزش طلبیده اند. در فضیلت این روز همین بس که خداوند در 

قرآن کریم می فرماید: »من پاداش مومنانی را که در ماه 
رمضان روزه گرفتند و به نماز ایستادند، خرسندی 

و آمرزش خودم قرار دادم«.

یک ماه بندگی
بی شک هر روزى که انسان در آن گناه نکند و از 

صبحگاهان تا آخر شب از معصیت پروردگار، آن روز برایش 
عید محسوب می شود و به این ترتیب ما می توانیم تمام ایام 

سال را ایام عید خود قرار دهیم. در باب حکمت جشن و شادى 
در روز عید فطر، باید به بیان نورانی امام علی)ع(در این زمینه 
اشاره کرد که فرمود: »امروز، عید است براى کسانی که روزه 

آنان قبول شده و به سعی آنها پاداش داده شده و 
گناهانشان بخشوده شده است. امروز براى ما عید 

است و هر روزى که در آن معصیت خداوند را 
نکنیم، آن روز هم براى ما عید است«. 

جشن بازگشت به 
فطرت پاک انسانی

فطر؛ جوشش چشمه سار حقیقت و برگشت به فطرت پاک انسانی است. فطرت 
انسان، به مانند آبی پاک و زالل که از چشمه فوران می کند، جوشش دارد. آبی که از 

سرچشمه فوران می کند، لحظه به لحظه اش نو و تازه است. عید؛ هم که از کلمه عود به 
معنای بازگشت دوباره است، یعنی لحظه به لحظه تازه و نو شدن. کسانی که همواره بر فطرت 

خود عمل می کنند، لحظه به لحظه عید دارند، چراکه آنان هر لحظه با یک تجلی تازه از حق 
روبه رو هستند. اما کسانی که در طول سال بر اثر ارتکاب گناه، دچار آلودگی های ظاهری و باطنی 
برخالف فطرت شده و از حقیقت خویش دور شده اند، خداوند با عطا کردن فرصتی بسیار مهم 
و معنوی همچون ماه مبارک رمضان، زمینه سعادتمندی آنان را فراهم می سازد. در این ماه، 
بندگاِن روزه دار، با برقراری ارتباطات پی درپی با خدا؛ روح و جان خود را به فطرت اولیه 

خویش نزدیک می کنند. آنان در ماه رمضان، با امساک  و خود داری  از ُمْفِطرات )ُمبِطالت 
روزه(  قلبشان را به  نور ایمان  روشن تر می کنند. این روشنایی، سبب قوی شدن اراده 

آنان در مقابله با گناهان می شود. حال، نور و قدرت حاصل از اطاعت  خدا، 
فطرتشان را به سپری نیرومند، در برابر آتش  جهنم  می سازد. به این 

ترتیب؛ روزه داران پایان ماه مبارک رمضان، روز بازگشت انسان 
به فطرت حقیقی خویش را با نام عید فطر جشن 

می گیرند. 

دعای ویژه امام سجاد)ع( درباره ماه رمضان

وداع با ماه خیر و برکت
ماه رمضان رو به پایان است و اندوه را برای همگان، چه کسانی که آن را قدر دانسته اند و چه افرادی که این فرصت را سوزانده اند، به 
همراه دارد. امام سجاد)ع( برای وداع با این ماه دعایی دارند که در صحیفه سجادیه در بخش دعای چهل و پنجم آمده است. متن 

عربی به همراه ترجمه فارسی این دعای شیرین و سراسر عرفانی را می خوانید: 
اَعاِت.  َلُم َعَلْیَك یَا أَْکَرَم َمْصُحوٍب ِمَن اْلَْوَقاِت، َو یَا َخْیَر َشْهٍر ِفي اْلَیَّاِم َو الَسّ َلُم َعَلْیَك یَا َشْهَر الَلّ اْلَْکَبَر، َو یَا ِعیَد أَْولَِیائِِه. * الَسّ الَسّ
َلُم َعَلْیَك ِمْن َقِریٍن َجَلّ َقْدُرُه َمْوُجوداً، َو أَْفَجَع َفْقُدُه َمْفُقوداً،  َلُم َعَلْیَك ِمْن َشْهٍر َقُربَْت ِفیِه اْلَماُل، َو نُِشَرْت ِفیِه اْلَْعَماُل. * الَسّ * الَسّ
َلُم َعَلْیَك ِمْن ُمَجاِوٍر َرَقّْت ِفیِه الُْقُلوُب، َو  ، َو أَْوَحَش ُمْنَقِضیاً َفَمَضّ * الَسّ َلُم َعَلْیَك ِمْن أَلِیٍف آنََس ُمْقِبًل َفَسَرّ َو َمْرُجٍوّ آلََم ِفَراُقُه. * الَسّ
َلُم َعَلْیَك َما أَْکَثَر ُعَتَقاءَ الَلّ  َل ُسُبَل اْلِْحَساِن * الَسّ ْیَطاِن، َو َصاِحٍب َسَهّ َلُم َعَلْیَك ِمْن نَاِصٍر أََعاَن َعَلی الَشّ نُوُب. * الَسّ َقَلّْت ِفیِه الُذّ
َلُم َعَلْیَك َما َکاَن  نُوِب، َو أَْسَتَرَك ِلَنَْواِع الُْعُیوِب! * الَسّ َلُم َعَلْیَك َما َکاَن أَْمَحاَك لِلُذّ ِفیَك، َو َما أَْسَعَد َمْن َرَعی ُحْرَمَتَك بَِك! * الَسّ
َلُم َعَلْیَك ِمْن َشْهٍر ُهَو ِمْن  َلُم َعَلْیَك ِمْن َشْهٍر َل تَُناِفُسُه اْلَیَّاُم. * الَسّ أَْطَولََك َعَلی الُْمْجِرِمیَن، َو أَْهَیَبَك ِفي ُصُدوِر الُْمْؤِمِنیَن! * الَسّ
ا َدنََس  َلُم َعَلْیَك َکَما َوَفْدَت َعَلْیَنا بِالَْبَرَکاِت، وَ َغَسْلَت َعَنّ َلُم َعَلْیَك َغْیَر َکِریِه الُْمَصاَحَبِة، َو َل َذِمیِم الُْمَلبََسِة * الَسّ ُکِلّ أَْمٍر َسَلٌم * الَسّ
َلُم َعَلْیَك ِمْن َمْطُلوٍب َقْبَل َوْقِتِه، َو َمْحُزوٍن َعَلْیِه َقْبَل َفْوتِِه.  َلُم َعَلْیَك َغْیَر ُمَوَدٍّع بََرماً َو َل َمْتُروٍك ِصَیاُمُه َسأَماً. * الَسّ الَْخِطیَئاِت * الَسّ
َلُم َعَلْیَك َو َعَلی لَْیَلِة الَْقْدِر الَِّتي ِهَي َخْیٌر ِمْن أَلِْف  ا، َو َکْم ِمْن َخْیٍر أُِفیَض بَِك َعَلْیَنا * الَسّ َلُم َعَلْیَك َکْم ِمْن ُسوءٍ ُصِرَف بَِك َعَنّ * الَسّ
َلُم َعَلْیَك َو َعَلی َفْضِلَك الَِّذي ُحِرْمَناُه، َو َعَلی  َلُم َعَلْیَك َما َکاَن أَْحَرَصَنا بِاْلَْمِس َعَلْیَك، َو أََشَدّ َشْوَقَنا َغداً إِلَْیَك. * الَسّ َشْهٍر * الَسّ

َماٍض ِمْن بََرَکاتَِك ُسِلْبَناهُ. 
سلم بر تو ای بزرگ ترین ماه خدا! و ای عید دوستانش! * سلم بر تو ای گرامی ترین همنشین از میان اوقات! و ای بهترین ماه، در 
ایام و ساعات! * سلم بر تو، ماهی که در آن، آرزوها و حاجات، به برآورده شدن نزدیك است؛ و اعمالی که موجب خشنودی خداست، 
در آن پخش شده. * سلم بر تو، ای همنشینی که هنگام موجود بودن، منزلتش بزرگ؛ و وقت مفقود شدن، فقدانش دردناك؛ و مایه 
امیدی که دوری اش، رنج آور است. * سلم بر تو همدمی که چون رو کند، مونس گردد و مسرور و شاد کند و زمانی که سپری شود، 
به وحشت اندازد و دل ها را به درد آورد. * سلم بر تو، همسایه ای که دل ها در آن نرم و گناهان در او کم شد. * سلم بر تو یاوری که 
ما را در مبارزه با شیطان، یاری داد؛ و رفیقی که راه های احسان را هموار و آسان ساخت. * سلم بر تو؛ چه بسیارند آزادشدگان خدا 
در تو و چه خوشبخت است کسی که احترامت را برای وجود خودت، رعایت کرد. * سلم بر تو؛ چه بسیار گناهان را محو کردی و چه 
بسیار عیب ها را پوشاندی. * سلم بر تو؛ چه طولنی بودی بر گناهکاران و چه با هیبت بودی در قلوب اهل ایمان. * سلم بر تو؛ ماهی 
که تمام زمان ها، قدرت رقابت با او را ندارند. * سلم بر تو؛ ماهی که نسبت به هر کاری، مایه سلمتی است. * سلم بر تو که مصاحبت 
و هم نشینی اش ناپسند و معاشرتش نکوهیده نیست. * سلم بر تو، چنانکه با برکات بر ما وارد شدی و چرك خطاها را از ما شستی. 
* سلم بر تو که وداع با تو، نه از باب خستگی و فراغت از روزه ات، نه به خاطر مللت است. * سلم بر تو که قبل از آمدنش خواستارش 
بودیم و پیش از رفتنش بر او اندوهگینیم. * سلم بر تو؛ چه بدی ها که به سبب تو از ما برطرف شد و چه خوبی ها که به وسیله تو بر 
ما فرو ریخت. * سلم بر تو و بر شب قدری که از هزار ماه بهتر است. * سلم بر تو که دیروز، نسبت به تو چه خواستار و آرزومند بودیم 
و فردا به سوی تو، چه بسیار شوق داریم. * سلم بر تو و بر فضیلتت که از آن محروم شدیم و بر برکات گذشته ات که از ما گرفته شد.

دلتنگی در فراق امام عصر)عج(
لطیف ترین تعبیر درباره بازگشت به سوی خداوند و لقا و دیدار با او در آیه 6 سوره 

انشقاق آمده که خطاب به انسان مى فرماید: »یا أَیَها اْلِنَْساُن إِنَّک کاِدٌح إِلَى َربِّک کْدًحا 
َفُماَلِقیِه: ای انسان تو در حرکت و تکاپو هستى و سرانجام این تالش این است که با پروردگار خود 

مالقات خواهى کرد«. روز عید فطر تجلى این حقیقت و معرفت دینى است. معرفتى که پیشوایان الهى، 
عید فطر را از این منظر مورد توجه قرار داده اند. امام على)ع( روز عید فطر خطبه خواند و چنین فرمود: 

»ای مردم این روز شما، روزی است که به نیکوکاران ثواب و پاداش داده شده و گناهکاران در آن زیان مى بینند. 
این روز، شبیه ترین روز به روز قیامت شماست. پس با خروج از منازل خود به سوی مصالهایتان یاد کنید از 

خروج از قبرها به سوی پروردگارتان و با ایستادن در محل نماز)عید(، یاد کنید از وقتى که در قیامت در پیشگاه 
خداوند ایستاده اید و با بازگشت از محل نماز به منازل خود، یاد کنید از آن زمانى که به بهشت یا دوزخ باز 

مى گردید«. 
برترین فضیلت ماه مبارک رمضان ، نزول قرآن در این ماه بوده است. قرآن در آیه 158 سوره بقره، ماه رمضان را 
چنین معرفى مى کند: »َشْهُر رََمضاَن الَّذی أُنِْزَل فیِه الُْقْرآُن ُهدی لِلَنّاِس وَ بَیناٍت ِمَن الُْهدی وَ الُْفْرقاِن؛ ماه رمضانى 
که در آن قرآن نازل شده است برای هدایت انسان ها همراه با دالیل روشن و نیروی فرق گذار بین حق و باطل 

است«
همچنین خداوند در آیه 82 اسرا، فلسفه نزول کتاب خود را اینگونه بیان داشته است: »َونَُنزُِّل ِمَن 

الِِمیَن إاِلَّ َخَساًرا؛ ما از قرآن آنچه مایه شفای  ِّْلُمْؤِمِنیَن َواَل یِزیُد الظَّ الُْقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْحَمه ل
دردهای مؤمنان و نیز رحمت برای آنان است فرو فرستاده ایم و این قرآن برای ستمگران 

جز مایه زیان چیز دیگری نیست«. 
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که حقیقت عید فطر، جشن راهیابى 

به مسیر هدایت و تشخیص حق از باطل است. همچنان که عید 
رحمت و مهربانى و برقراری دوستى با خداوند 

متعال است.

عید فطر در کالم رهبر معظم انقالب
هر عید فطری، برای انسان مسلمان آگاه هوشیار، می تواند یك روز عید 
حقیقی باشد. روز شروع دوباره زندگی معنوی و روحی؛ مثل بهار برای 
گیاهان و درختان. انسانی که ممکن است در طول سال دچار انواع 
آلودگی های و گناهان شود و انسانی که بر اثر هوای نفس و خصلت ها و 
صفات زشت، خود را تدریجا از ساحت رحمت الهی دور کرده است، هر 
سال از طرف پروردگار عالم از یك فرصت استثنایی برخوردار می شود و 
آن فرصت، ماه مبارك رمضان است. در طول ماه رمضان، دل ها نرم می شود، 
روح ها تأللو و درخشندگی پیدا می کند، انسان ها آماده قدم نهادن در وادی 
رحمت خاصه الهی می شوند و هر کس به قدر استعداد، همت و تلش خود، 
از ضیافت عظیم الهی برخوردار می گردد. بعد از آنکه این ماه مبارك به 
پایان رسید، روز شروع سال جدید، روز عید فطر است. یعنی روزی که 
انسان می تواند با استفاده از دستاوردهای ماه رمضان، راه مستقیم الهی را 

پیش گیرد و از کج راهه ها پرهیز کند.
بخشی از بیانات رهبر معظم انقلب  در خطبه های
 نماز عید فطر  1377/12/11
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تاریخ

از تهران تا کاراکاس  
این کتاب دو جلدی است شامل مجموعه ای از خاطرات منوچهر فرمانفرمایان از رجال عصر پهلوی و از نخستین فارغ التحصیلن مهندسی نفت 
در ایران است. یك نکته مهم که کتاب او را خواندنی می کند این است که او نه صرفا مورخی بیرون از صنعت نفت ایران بلکه مشاهده گری است 
که از ماجراهای نفت ایران برای مخاطب خود روایت گری می کند. نویسنده به دلیل پست های فراوانی که در صنعت نفت ایران در عصر پهلوی 
داشته، خاطرات خود را در ابعاد گسترده و با جزئیات زیادی منتشر کرده است. در میان کتاب های تاریخ نفت، شیوه خاطرات نویسی کمتر پیدا 
می شود و شاید بتوان گفت یکی از نمونه های منحصر به فرد همین کتاب »از تهران تا کاراکاس« است. خواندن این کتاب می تواند شما را با جزئیات 
زیادی از تحولت اقتصادی و سیاسی نفت در دوران پهلوی آشنا کند. سه سمت بسیار مهم فرمانفرمایان عبارت بود از: مدیرکلی اداره نفت و 

امتیازات، معاونت مدیر فروش شرکت نفت ملی ایران و عضویت هیات مدیره کنسرسیوم بین المللی نفت. 

تش نشانان، سربازان بدون پالک    آ
این کتاب خاطرات شفاهی است و به نوعی کوشیده است تا با روایت گری از 
فعالیت آتش نشانان مناطق نفت خیز جنوب، سیر تاریخی حضور این کارکنان 
صنعت نفت ایران را در برهه های زمانی مختلف نشان دهد. آتش نشانان نفت در 
صحنه های تاریخی زیادی حضورهای ماندگاری داشته اند و اگر می خواهید با 
بخشی از این حضور آشنا شوید، حتما این کتاب سرشار از رخدادهای تلخ و 
شیرین و حماسی را بخوانید. در پشت جلد کتاب»آتش نشانان، سربازان بدون 
پلك« آمده است: »کتاب حاضر از مجموعه تاریخ شفاهي صنعت نفت است که 
در آن، آقاي ناصر سعدي پیشکسوت ایمني و رئیس پیشین اداره ایمني و 
آتش نشاني شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران، خاطرات و تجربیات خود را 
در سه بخش ارائه مي کند: بخش نخست خاطرات مربوط به حضور شرکت هاي 
خارجي تا مقطع انقلب اسلمي، بخش دوم آغاز جنگ تحمیلي تا مقطع بازسازي 
و سومین بخش حوادث و رویدادهاي پس از جنگ تاسال 13۹0 را شامل مي شود 

که به نوعي بي تأثیر از رویدادهاي جنگ نیست«. 

اعتصاب کارکنان صنعت نفت 
ی انقالب اسالمی وز و پیر

در آستانه رخداد پیروزی انقلب اسلمی در سال 1357 یك رویداد بسیار مهم، 
نقش بسیار حیاتی داشت. اعتصاب کارکنان صنعت نفت ایران توانست به قدری 
بر تحولت انقلب اسلمی اثر بگذارد که تمامی معادلت دربار پهلوی و حامیان 
بین المللی آن را بر هم زد. کتاب »اعتصاب کارکنان صنعت نفت و پیروزی انقلب 
اسلمی« که مرکز اسناد انقلب اسلمی آن را به چاپ رسانده، مجموعه ای بسیار 
نفیس از اسناد و مکاتبات این دوران و این رخداد بزرگ است. در این کتاب به 
ترتیب و توالی زمانی نشان داده می شود، کارکنان صنعت نفت چگونه وارد عمل 
شدند و برای پیروزی انقلب دست به اعتصاب زدند. همچنین واکنش های 
حکومت در ابعاد محلی و مرکزی در این کتاب درج شده است. اگر به خواندن 
تاریخ از روی اسناد معتبر تاریخی علقه مند هستید، خواندن این کتاب را از 
دست ندهید. برخی نامه ها و گزارش های این کتاب به قدری خواندنی هستند 

که گویی در حال تماشای یك سریال تاریخی هستید. 

آیت هللا کاشانی و ملی شدن 
صنعت نفت  

جنبش ملی شدن صنعت نفت بیش از هر چیز، با نام دکتر محمد مصدق گره 
خورده است؛ در حالی که آیت الل کاشانی با سابقه مبارزاتی بسیار بالیی که در 
عراق نیز داشت، توانست تاثیر بسیار زیادی بر این جنبش ملی ایرانی داشته 
باشد. ملی شدن صنعت نفت نه تنها در ایران دگرگونی های مهمی ایجاد کرد، 
بلکه تا سال های سال و حتی تاکنون که نزدیك به هفتاد سال از وقوع آن 
می گذرد، تاثیرات شگرفت منطقه ای و بین المللی نیز داشته است. کتاب 
»آیت الل کاشانی و ملی شدن صنعت نفت« نوشته وحید کارگر جهرمی کوشیده 
است تا به نقش و تاثیر آیت الل کاشانی بر فراز و فرودهای جنبش ملی شدن 
صنعت نفت ایران بپردازد. جهرمی با دقت و با بررسی اسناد معتبر، جزئیات 
بسیار زیادی از شخصیت، تاریخ مبارزات و دیدگاه های آیت الل کاشانی را بیان 
کرده است. این کتاب می تواند شما را با یك جنبش مهم تاریخ معاصر ایران 
آشنا کند؛ در حالی که تمرکزش نه بر دکتر محمد مصدق بلکه بر یکی دیگر از 

رهبران یعنی آیت الل کاشانی است. 

 از نفت تا داستان 
 چنانکه می دانید، داستاِن نفِت ایران و پیدایش صنعت نفت در 
کشورمان از جنوب و در حوالی مسجدسلیمان آغاز شد. هم اکنون 
نیز مناطق نفت خیز جنوب، بزرگترین تولید کننده نفت ایران است 
و قلب صنعت نفت کشورمان در آنجا می تپد. کشف نفت و توسعه و 
گسترش صنایع مربوط به آن چیزی نبود که صرفا تاثیرات فناورانه 
داشته باشد بلکه اثرات اجتماعی و فرهنگی و هنری بسیار زیادی در 
منطقه جنوب و جنوب غربی ایران گذاشت. کتاب از »نفت تا داستان« 
نوشته شبنم حاتم پور به زاویه مهمی از تاثیر صنعت نفت در فرهنگ 
و هنر مناطق نفت خیز جنوب پرداخته است. این کتاب می کوشد تا 
با نگاهی تاریخی و تحلیلی نشان دهد که نفت چگونه در داستان های 
نوشته شده توسط نویسندگان جنوبی ایران، خودش را نشان داده 
است. این کتاب اگر چه به داستان نویسی مرتبط می شود اما در 
حقیقت نگاهی است تاریخی به سیر تحولت داستان نویسی نفتی 
در جنوب ایران. اگر اهل داستان و رمان هستید ، خواندن این کتاب 
قطعا بسیار جذاب خواهد بود. از خصلت های ویژه این کتاب این است 
که شما را با تاریخ حضور نفت در مناطق نفت خیز جنوب از زاویه ای 

ادیبانه آشنا خواهد کرد. 

قای رهبر          آ
شهید غلمرضا رهبر، خبرنگار، گزارشگر، مستندساز و گوینده رادیو نفت ملی آبادان بود. سید قاسم حسینی کوشیده است 
تا در قالب کتابی که مجموعه ای از خاطرات همکاران نفتی شهید رهبر است، مجموعه ای مدون و منظم از زندگی این شهید 
به مخاطبان و علقه مندان عرضه کند. نکته بسیار جالب توجه درباره کتاب »آقای رهبر« این است که در لبه لی تك تك 
خاطرات مکتوب شده، تاریخ صنعت نفت موج می زند. در حقیقت می توان گفت این کتاب یك تاریخ مردمی از صنعت نفت 
از سوی کارکنان آن است. تاریخی که در جزئیات بسیار دقیق و فنی روایت شده و خواندن آن می تواند مخاطبان را با دنیای 
نفتی کارکنان صنعت نفت و یکی از مشهورترین شهیدان صنعت نفت ایران آشنا سازد. نویسنده و گردآورنده خاطرات کتاب 
درباره شیوه کار و نحوه جمع آوری این کتاب نوشته است:»برای حفظ تسلسل تاریخی، سعی کردم خاطرات به صورت 
تاریخ مند و به اصطلح کونولوژیك کنار هم چیده و در حد مقدور روایتی خطی از آغاز زندگی تا شهادت شهید غلمرضا رهبر 
به دست دهم. البته برخی از خاطرات فاقد تاریخ بودند. تاریخ برخی از خاطرات را با توجه به قراین درون و برون متنی، پیدا 

کردم، اما برخی از خاطرات همچنان بی تاریخ ماندند. سعی کردم در تدوین نهایی، آنها را در جای مناسبی بنشانم«. 

   اصالح طلبی ناکام       
کتاب »اصلح طلبی ناکام: واکاوی تئوریك جنبش ملی نفت و دولت دموکراتیك مصدق« را عباس نعیمی نوشته است. 
کتابی تاریخی – تحلیلی که تاکید آن بر اندیشه های دکتر مصدق و کسانی است که دولت او را شکل دادند. این کتاب ضمن 
توجه به وقایع و رخدادها می کوشد تا شیوه حکمرانی و کنش های سیاسی – اجتماعی مصدق و یارانش را از منظر تاریخ 
اندیشه، بررسی و واکاوی کند. اگر چه نویسنده به درستی جنبش و فکر دکتر مصدق را در اصلح امور و شرایط اساسی 
اجتماعی و اقتصادی ایران دوران پهلوی دوم، دچار ناکامی می بیند اما مسئله اساسی کتاب، شناخت و درك صحیح از این 
ناکامی است. این کتاب بیش از آنکه بر احوالت و شخصیت های تاثیرگذار در جنبش ملی شدن صنعت نفت بپردازد، بر 
کنش ها و واکنش های نیروهای اثرگذار در این جنبش در حدود سالهای 1327 تا 1333 متمرکز است. کتاب »اصلح طلبی 
ناکام« تحلیلی های قابل توجهی دارد و چنانچه آن را مطالعه کنید، با یك تاریخ تحلیلی و فکری مواجه خواهید بود که ممکن 
است در وهله نخست اندکی کسل کننده به نظر برسد، اما با کمی دقت بیشتر خواهید دید که شما را به لیه های عمیق تری 

از یك برش تاریخی کشورمان خواهد برد. 

نگاهی به چند کتاب کاربردی برای 
شناخت تاریخ نفت در ایران )بخش نخست( 

علی بهرامیخیلی صریح بگوییم، کتاب کم می خوانیم و مطالعه مان اندك شده است. 
معمول از هرکس هم که بپرسی، یك پاسخ می شنوی، »وقت نداریم«، »مشغله ها 
نمی گذارد«. حال که کرونا رهایمان نکرده و همه زندگی و کار و بار مان را تحت تاثیر قرارداده، 
اکثریت ما اندکی فراغ بال پیدا کرده ایم. درست است مشکلت زیاد است اما اگر با این 
شرایط کرونا کمی وقت هایمان را مدیریت کنیم، جایی برای خواندن کتاب هم می توانیم 
باز کنیم. اگر مشعل را دنبال کرده باشید، خوب می دانید که یکی از اصلی ترین تلش های 
ما در نشریه خودتان، معرفی کتاب های خوب و ارزنده برای خواندن بوده است. موضوع 
اصلی بخشی از این کتاب ها، تاریخ صنعت نفت در ایران معاصر بوده است. موضوعی به 
غایت چند وجهی، اثرگذار و بسیار مهم که مطالعه درباره آن می تواند شما را علوه بر 
شناخت عمیق با تاریخ صنعت نفت ایران، با ابعاد مهمی از تاریخ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
کشورمان نیز آشنا سازد. این بار هم با ما باشید در صفحه تاریخ، شما را با برخی کتاب های تاریخ 
نفت که بهترین نمونه های تاریخ نگاری درباره صنعت نفت ایران هستند، آشنا کنیم. بخش 

نخست این مطلب را دنبال کنید.
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ونایی )بخش سوم( وزهای کر   نگاهی کوتاه به چند مستند دیدنی برای ر

داستان نا تمام 
یک حزب  

قطعا هنوز هم که از کنار دکه های مطبوعاتی عبور می کنید، چشمتان به 
روزنامه جمهوری اسلمی می افتد. شاید ندانید که این روزنامه زمانی دور، 

روزنامه رسمی حزبی بود به همین مان، حزب »جمهوری اسلمی«. می دانید که 
در واقعه هفتم تیر دفتر این حزب منفجر شد و تروریست ها توانستند بهشتی و 
یارانش را به شهادت برسانند. اگر علقه دارید بخشی از تاریخ اوایل انقلب اسلمی 
را بهتر بشناسید و البته این مهم را با تمرکز روی شناخت حزب »جمهوری اسلمی« 
به دست آورید، حتما سری به مستند »داستان نا تمام یك حزب« بزنید. مستند 
بسیار جذاب و دیدنی که در قالب تصاویر مستند و آرشیوی، بعلوه گفت وگوهای 

دقیق تاریخی با اعضای سابق و یا مرتبطین مطلع با حزب جمهوری اسلمی 
توانسته است یکی از بهترین مستندهای تاریخی ایران را به تصویر بکشد. 

با دیدن این مستند با زوایای مختلف حزب، از جمله تاسیس، رهبران 
و مواضع آن آشنا خواهید شد. سید مهدی دزفولی این 

مستند را در سال 13۹4 ساخته است. 

 

ادوارد 
  

مسیحیان ایرانی سالهاست که با دِل خوش و در کمال آرامش و 
امنیت در کنار همه ایرانیاِن مسلمان زندگی می کنند. آنها توانستند در 
صحنه های متنوع ملی و میهنی ثابت کنند که دل در گرو ایران دارند و 

اختلف دینی شان با اکثریت ایرانیان، هیچ خللی در محب تان به کشور 
ندارد. جنگ هشت ساله ایران و عراق، یکی دیگر از محك هایی بود که 
نشان داد مسیحیان، مردانه پای ایران ایستاده اند. یکی از این سرو قامتان 
ایستاده، »ادوراد« است. یك مسیحی ایرانی که با حضور در جبهه ها، 
جانش را کف دستش گذاشت، حماسه ها آفرید و در نهایت به نه سال به 

اسارت در عراق رفت. مستندی از زندگی این رزمنده ایرانی مسیحی با 
عنوان »ادوارد« توسط محمدباقر شاهین در سال 13۹6 ساخته شده 

است. »ادوارد« به قدری زنده و جذاب است که امکان ندارد آن را 
رها کنید. خاطرات ادوارد جذاب و شنیدنی است و تا کنون از 

زبان کمتر کسی شنیده شده است.
 

 
 

 

 
 اسرار زندان 

ابوسلیم  
قیام های ده سال پیش کشورهای عربی هنوز هم تا حدودی زنده هستند 

و برخی از کشورها مانند لیبی به آرامش نرسیده اند. ماجرای کشور لیبی، 
سرزمینی صحرایی و نفت خیز در شمال آفریقا، ماجرای بسیار پرفراز و نشیبی 

است که نیم قرن تمام، نام این کشور و رهبر عجیب و غریبش را  بر سر زبان ها 
انداخت. معمر قذافی بعد از مدتی مخفی شدن، توسط قیام کنندگان کشته شد 
اما پشت پرده های مخوف حکومت بلند مدت او شهره عام و خاص شده است. 
یکی از این اسرار حکومتی، زندان ابوسلیم است. زندانی مخوف که قذافی از آن 

برای تسویه حساب های سیاسی با مخالفانش استفاده می کرد. 
مستند»اسرار زندان ابوسلیم« درباره راز و رمزها و پیچیدگی های 

امنیتی و سیاسی این زندان است. این مستند دیدنی و عبرت آموز را 
از دست ندهید. در اثنای دیدن این مستند، با تاریخ لیبی و منطقه 
شمال افریقا نیز آشنایی پیدا خواهید کرد. مستند »اسرار 
زندان ابوسلیم« را حسن اسلم زاده در سال 13۹2 

ساخته است. 

 سمفونی مرگ 

   اطلعات خیلی دقیقی درباره نحوه ورود قلیان در 
کشورمان وجود ندارد، هر چند که کتاب هایی در این باره نوشته 
شده است و در برخی از آنها نوشته اند که »قلیان« را پرتغالی ها در 

دوران صفویه به ایران آورده اند. هر چه بود و هر چه شد، الن مهم سلمتی 
ایرانیان است. قلیان کشیدن چه قبل از کرونا و چه پس از آن موجب هشدارهای 

بسیار زیادی درباره اثرات سوء آن شده است. مستند »سمفونی مرگ« به طور دقیق 
و علمی و در گفت وگو با کارشناسان حوزه سلمت و بهداشت به مسئله قلیان 

کشیدن ایرانیان پرداخته است. اگر خدای ناکرده به قلیان کشیدن عادت دارید و 
یا فکر می کنید فقط تفریحی و گاه به گاه قلیان می کشید، حتما این مستند را 

که محمد کارت آن را سال 13۹5 ساخته است، ببنید. البته شما که اهل 
قلیان نیستید نیز می توانید با دیدن این مستند خیلی بهتر و بیشتر، به 

اطرافیان تان که نزدیکی و همنشینی با قلیان دارند، هشدار 
دهید. 

 مک دونالدز  
فست فود دنیای ما را چنان در بر گرفته است که تقریبا امکان 

هیچ فراری از آن داریم. خیلی اندك هستند کسانی که بتوانند در 
یك هفته یا یك ماه فست فود نخورند  و بسیار اندك تر هستند کسانی 

که در یك فصل یا یك سال، لب به فست فوت نزده باشند. یکی از اصلی ترین 
کشورهایی که مبدع فست فود بوده، آمریکاست و یکی از مشهورترین برندهای 

فست فود آمریکایی، مك دونالد است. مستند »مك دونالدز« یکی از دیدنی ترین 
مستندهایی است که درباره خوراك و غذا ساخته شده است. تاریخچه فست فود، 
نحوه تاسیس و گسترده مك دونالد و پشت پرده های این برند عجیب که تقریبا 
تمام دنیا را اشغال کرده، مهمترین موضوعاتی هستند که محتوای مستند 
را شکل داده اند. اگر می خواهید درباره صنایع غذایی در دنیای کنونی 

اطلعات دقیقی به دست بیاورید، حتما این مستند را ببینید. 
مطمئن هستیم اگر بیننده و مخاطب این مستند باشید، 

خودتان را نجات خواهید داد و کمتر از آنچه تا کنون 
فست فود می خورید، خواهید خورد. این مستند را 

توحید ابراهیمی در سال 13۹8 کارگردانی 
کرده است. 

 بزم رزم 
همه خوب می دانیم موسیقی فقط جنبه لذت های زودگذر 

و تفریحی ندارد. ظرفیت های موسیقی به قدری بالست که در 
قالب سرود ملی یك کشور، موجب می شود یك ملت به احترم آن 

بایستند. موسیقی در حوزه های نظامی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
کاربردهای بسیار زیادی دارد. مستند »بزم رزم« یکی از بهترین نمونه هایی 
است که می تواند نمایان گر ظرفیت های بسیار بالی موسیقی باشد. »بزم 
رزم« به ساخت و پرداخت و اجرای آهنگ و ترانه های دوران انقلب و دفاع 

مقدس می پردازد. زمانی که موسیقی با توانایی بسیار بالیی توانست در کنار 
جامعه و برای مردم باشد. »بزم رزم« از زبان بسیاری از هنرمندان حوزه 
موسیقی کوشیده است تا امانت دارترین و بهترین روایت گر، موسیقی 
حماسی در بحبوحه جنگ ایران و عراق باشد. جنگی که هشت سال 

به ما تحمیل شد و صدها قطعه موسیقی در درون آن متولد 
شدند. این مستند را سعید وحید حسینی در سال 

13۹6 ساخته است. 

 

 

 
کرونا فعل ول کن   علی بهرامی

جهان نیست و چه بخواهیم و چه خواهیم تمام دنیا 
را عذاب می دهد و اذیت می کند. همه چیز بشر کرونایی 

شده و این کرونایی شدن، فرهنگ و هنر را هم در بر گرفته است. 
سینما، تئاتر، کنسرت، گالری هنری و نمایشگاه های فرهنگی و ... 

هیچکدام از گزند کرونا در امان نمانده اند. با همه اینها اینترنت و فضای مجازی 
یکی از بهترین راه ها برای بهره مندی از محصولت فرهنگی و هنری است. در 

یك سال و چند ماه گذشته، انواع سایت های پخش آنلین فیلم و سریال توانسته 
اند موفق عمل کرده و مشتری هایشان را بیش از پیش به سمت خود جلب کنند. مدت 
هاست که در مشعل کوشیده ایم تا بهترین محصولت هنری را برای دیدن و شنیدن 
از طریق اینترنت، به شما معرفی کنیم که از جمله اینها، فیلم های مستند هستند. 
ضمن احترام و ارزش نهادن برای انواع فیلم ها و سریال های ایرانی، معتقدیم اندکی 

هم برای مستند دیدن وقت بگذاریم و صد البته از گشت و گذار بیهوده در شبکه 
های اجتماعی به شدت پرهیز کنیم و مستند دیدن را تجربه کنیم. دنیایی 

از یادگرفتن و لذت بردن دارد. در بخش سوم معرفی مستندهای دیدنی 
ایرانی همراه مان باشید: 



سیستم ایمنی متشکل از ساختارها و فرایندهای بیولوژیکی بسیاری در بدن است که اگر 
این سیستم به درستی عمل نکند، سلمتي مان به خطر مي افتد. از آنجا که سیستم ایمنی بدن 
برای دور نگه   داشتن از بیماری های مختلف وظایف زیادي را برعهده دارد، سالم و قوی نگه  داشتن 
آن امري بسیار مهم است که نباید از آن غفلت شود،  به خصوص در این روزهاي کرونایي که 
تقویت سیستم ایمني بدن مي تواند از ابتل به این ویروس کشنده جلوگیري کند. همانطور که 
مي دانید، سیستم ایمنی ضعیف، بدن را در برابر میکروب ها و باکتری هایی که روزانه با آنها در 
تماس هستیم، بی دفاع مي کند و باعث آسیب پذیري مان در برابر بیماري ها مي شود. با این حال 
این تنها ویروس ها و باکتری ها نیستند که عامل ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن هستند،  بلکه 
عوامل بسیاری وجود دارد که ممکن است به سیستم ایمنی بدن آسیب برساند و باعث ضعیف 

شدن آن شود. مواردي که در ادامه به برخي از آنها اشاره کرده ایم.
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کم تحرکی

یکي دیگر از عواملي که منجر به تضعیف 
سیستم ایمني بدن مي شود، کم تحرکي است. 

اتفاقي که سیستم ایمنی را با مشکلت زیادی مواجه 
مي کند. تمرینات ورزشی ملیم، عملکرد سیستم 

ایمنی را تقویت می کند، جریان خون را افزایش می دهد 
و فرایند خروج مواد سمی از بدن را بهبود می بخشد. 

گردش خون مناسب، خود باعث افزایش گردش 
آنتی بادی ها و گلبول های سفید می شود که 
وجودشان برای مبارزه با آلودگی ها بسیار 

ضروری است. 

 
بهداشت شخصی

رعایت نکردن بهداشت شخصی هم از دیگر 
عواملي است که مي تواند به طور مستقیم بر 
سیستم ایمنی تاثیر بگذارد. سبك زندگی 

غیربهداشتی، بدن  را در معرض میکروب های بیشتری 
قرار می دهد و باعث ابتل به بیماری ها و عفونت های بیشتری 
مي شود. در مقابل اما بهداشت مناسب به حذف میکروب ها 

و باکتری ها منجر خواهد شد. این نکته را همیشه به 
خاطر داشته باید که ویروس ها و باکتری ها همه  جا 

هستند..

 
اجتناب از نور 

خورشید

نور خورشید به تقویت سیستم ایمنی کمك می کند. 
در واقع زماني که بدن در معرض نور خورشید قرار می گیرد، 

ویتامین D تولید می کند. وجود این ویتامین در عملکرد 
مناسب سلول هايT که در دفاع ایمنی نقش دارند، ضروری 

است. بنابراین محروم کردن خود از نور خورشید باعث تضعیف 
سیستم ایمني مي شود، ضمن اینکه قرار گرفتن بیش از حد 

در معرض اشعه  فرابنفش نیز برای پوست و سلمت بدن 
مضر است. برای اینکه ویتامین D به مقدار کافی در 

بدنتان تولید شود، مي توانید هر روز 10 تا 15 
دقیقه در معرض نور خورشید قرار بگیرد. 

 
 استفاده از 

حشره کش ها

مطالعات انجام شده نشان داده که استفاده از 
حشره کش های شیمیایی چه در داخل منزل و 

چه بیرون از آن، احتمال بروز بیماری های 
خودایمنی را بال می برد. از این رو توصیه شده 
به جاي استفاده از این نوع حشره کش ها، از 

نوع غیرشیمیایي آن استفاده کنیم.

 
آلودگی هوا

براساس تحقیقات انجام شده، ارتباط 
زیادي بین آلودگی هوا و آسیب دیدگی 

سیستم ایمنی وجود دارد. ماده 
هیدروکربنی PAHS که به دلیل مختلف از 

جمله اگزوز ماشین، آسفالت و... در هوا 
پراکنده مي شود، نقش زیادي در 

ضعف سیستم ایمني بدن 
دارد. 

 
کمبود آب

مایعات نقش زیادي در دفع سموم 
تخریب کننده سیستم ایمنی ایفا مي کنند. 

آب رسانی مناسب براي حفظ سلمتی و تقویت 
سیستم ایمنی بسیار ضروری است، چراکه بدون آب نه 

تنها اعضاي بدن، بلکه سیستم ایمني هم به مخاطره 
مي افتد و نمي تواند به درستی کار کند. همانطور که 

گفتیم، نوشیدن آب کافی به خروج مواد سمی، مضر و 
مواد دفعی از بدن کمك می کند، اتفاقي که باعث 

می شود سیستم ایمنی بدن در مقابله با 
بیماری ها بهتر عمل کند.

 
 مصرف قند و 

شكر

مصرف بیش از اندازه قند و شکر، توانایی 
سلول های سفید خون براي از بین بردن 
باکتري ها را به شدت کاهش مي  دهد. 

بنابراین براي داشتن سیستم ایمني بدني 
قوي باید مصرف قند و شکر را 

محدود کرد. 

 
آنتی بیوتیک ها

مصرف خودسرانه، نامناسب و بیش از 
اندازه آنتی بیوتیك ها به سیستم ایمنی بدن 
آسیب می رساند، حتي گاهي اثرات جانبي 

ناخواسته اي دارد که مي تواند سلمت کلی بدن 
را هم به خطر بیندازد. از این رو از مصرف 

خودسرانه آنها خودداری و حتما 
آنتي بیوتیك ها را با تجویز پزشك 

مصرف کنید.

 
کمبود خواب

 کم خوابی باعث کم شدن تعداد 
سلول هایی مي شود که بدن برای از بین 

بردن باکتري ها و ویروس ها به آن نیاز دارد. 
خواب تأثیر مستقیمی بر کارکرد سیستم ایمنی 

مي گذارد و کم خوابی مي تواند کارایی آن را 
کاهش دهد. بنابراین در طول شبانه روز بین 

هفت تا هشت ساعت بخوابید تا کمبود 
خواب نداشته باشید.

 
افكار منفي 

سلول های ایمنی بدن وظیفه حفاظت از 
بدن را دارند که اگر این سلول ها به هر دلیلي با 

مشکل مواجه شوند، توانایی سیستم ایمنی پایین 
مي آید و نمي تواند به درستي با عوامل بیماري زا 
مقابله کند. بر این اساس احساسات منفی مثل 

استرس، ترس، خشم و نگراني سیستم ایمنی را 
ضعیف مي کند و عملکرد مناسب سیستم 
ایمنی را تحت تاثیر قرار مي دهد، از این رو 

دور کردن افکار منفي را جدي 
بگیرید.

عواملی که باعث
 تضعیف

 سیستم ایمنی

 در اين روزهاي سخت كرونايي تقويت سيستم ايمني بدن امري ضروري 
است كه نبايد آن را ناديده گرفت، چراكه مي تواند از ابتال به ويروس كرونا 

تا حد زيادي جلوگيري كند
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مواد الزم

کاهو: یك بوته
خیار: 2 عدد

گوجه: یك عدد
پیاز قرمز ریز: 3 عدد

زیتون سیاه: 10 گرم )اگر سیاه نداشتید از زیتون بی هسته 
هم می توان استفاده کرد(

پنیر فتا: به میزان لزم
سیاهدانه: کمی

سینه مرغ: یك عدد
پودر سیر، فلفل سیاه و نمك: به مقدار لزم

 
طرز تهیه

سینه مرغ را به ابعاد دلخواه برش می زنیم و با 
نمك، فلفل سیاه و پودر سیر مزه دارش می کنیم. 

سپس با کمی روغن زیتون روی حرارت زیاد به مدت 5 
دقیقه می پزیم. کاهو را هم خرد کرده و درون ظرفی 

می  ریزیم. خیار را دو به قسمت عمودی تقسیم می کنیم و 
برش می زنیم. گوجه را هم چهار قسمت کرده و برش 

می زنیم. سپس پیاز را به صورت حلقه حلقه درمی آوریم 
و زیتون بدون هسته را هم از وسط نصف می کنیم. 

مواد خرد شده را به کاهو اضافه می کنیم و به 
سراغ سس سالد می رویم.

 
طرز تهیه سس

سرکه سیب، نمك، ادویه و شوید را با 
هم مخلوط کرده و در آخر کم کم روغن 

زیتون را اضافه می کنیم. سس آماده را با سالد 
کامل مخلوط کرده و داخل ظرف مناسبی 

می ریزیم. مرغ پخته شده را هم به همراه پنیر 
تکه شده ای که کمی سیاهدانه روی آن 

ریخته ایم، روچین می کنیم.

  آتینا عالی

مواد لزم 
آرد: 2 لیوان

زرده تخم مرغ: 2 عدد
شیر: یك دوم لیوان

بیکینگ  پودر: 2قاشق چایخوری
جوش شیرین: یك دوم قاشق چایخوری) برای 

پف کردن بیشتر خمیر(
وانیل: نوك قاشق چایخوری

روغن جامد آب کرده: یك قاشق چایخوری
نمك: یك هشتم قاشق چایخوری

طرز تهیه
ابتدا زرده ها را با وانیل مخلوط کرده و کمی هم می زنیم. 

جوش شیرین را با شیر مخلوط کرده و به زرده ها اضافه 
می کنیم. سپس روغن جامد آب کرده، آردی که سه بار الك 

کرده ایم و بیکینگ پودر را کم کم اضافه می کنیم و در پایان 
هم نمك را می افزاییم. حال موادمان را با نوك انگشت ورز 

می دهیم تا خمیر یکدستی به دست آید، سپس آن را در کیسه 
استراحت می دهیم. حال  و دو ساعت  فریزر می گذاریم 

خمیرمان را با وردنه باز کرده و به قطر 3 میل باز 
می کنیم و به شکل لوزی برش می زنیم. از 

وسط تکه های برش خورده را جمع 
می کنیم تا به شکل پاپیون درآید. 

در پایان هم گوشفیل ها را در روغن 
سرخ می کنیم و در شربت بارمان 

می غلتانیم.

مواد لزم برای شربت 
شکر: یك پیمانه

آب: یك دوم پیمانه
زعفران: به مقدار لزم

پودر هل: یك قاشق چایخوری
گلب: یك چهارم پیمانه

آبلیمو: یك قاشق غذاخوری
گلوکز: یك قاشق غذاخوری

طرز تهیه
شکر و آب را روی حرارت ملیم قرار می دهیم تا شکر در آب 

حل شود. اصل هم نمی زنیم و حرارت هم نباید زیاد باشد تا شکرك 
بزند. وقتی شکر خوب حل شد و تمام قسمت های روی شربت حباب زد، آبلیمو 

را اضافه می کنیم. شربت که قوام آمد هل، گلب، زعفران و گلوکز را می افزاییم. 

 
 محیا اترك

سالد ها معمول بخش هیجان انگیز وعده های 
غذایی به شمار می روند و در برخی مواقع نیز به دلیل 

مواد مغذی که دارند، به تنهایی یك وعده کامل غذایی 
محسوب می شوند. یکی از این سالدهای خوشمزه، سالد 

مرغ یونانی است که علوه بر بزرگ ترها در بین بچه ها هم 
طرفداران زیادی دارد. نکته قابل اشاره در مورد این سالد این 
است که آشپزی یونانی ها با چربی های سالمی مثل روغن 

زیتون معنا پیدا می کند و سالدهای رنگارنگشان دارای 
مواد مغذی زیادی است، به همین دلیل به این سالد، 

سالد مرغ به سبك یونانی می گویند.

بامیه و شربت بار
     ملیکا فتاحی

مواد لزم 
آرد شیریني پزي: یك پیمانه 

کره: 25 گرم
آب: یك پیمانه

وانیل: یك چهارم قاشق چایخوری
نمك: یك  هشتم قاشق چایخوری

تخم مرغ: 2 عدد متوسط

مواد لزم برای شربت 
آب: یك پیمانه
شکر: 2 پیمانه

آبلیمو: یك قاشق غذاخوری 
گلوکز یا بادکا)براي براق شدن(: یك قاشق غذاخوری 

گلب: 2 قاشق غذاخوری
پودر هل: نصف قاشق چایخوری
پودر زعفران: به میزان دلخواه 

طرز تهیه بامیه
ابتدا آب، کره، نمك و یك قاشق غذاخوری از شربت بار را درون ظرف 
ریخته و روی حرارت قرار می دهیم تا آب آن جوش بیاید. سپس تمام 
آرد را اضافه می کنیم و خوب هم مي زنیم تا خمیر یکدستی حاصل 

شود. حدود 3 تا 4 دقیقه روي حرارت به صورت گرم گرم خمیر را هم 
می زنیم و آن را تکه تکه می کنیم و اجازه می دهیم تا خنك شود. بعد 

از خنك شدن خمیر، تخم مرغ اول را با یك چهارم قاشق چایخوری 
وانیل اضافه مي کنیم و هم مي زنیم)وانیل را براي گرفتن بوي تخم 

مرغ می زنیم(، کمی که مخلوط شد، تخم مرغ بعدي را اضافه کرده 
و دوباره هم مي زنیم. سپس روغن ولرم مایل به سرد و مواد خمیر 

را داخل قیف با ماسوره ستاره اي مي ریزیم و بامیه ها را داخل 
روغن تابه ریخته و اجازه مي دهیم روي حرارت ملیم کامل 

سرخ شوند.
زمانی که بامیه ها سرخ شدند، روغن اضافه آنها را می گیریم 

و مستقیم به شربت بار خنك شده اضافه مي کنیم و 2 تا 
3 دقیقه اجازه می دهیم تا داخل آن بماند. سپس آنها را 

از شربت خارج کرده و اضافه شربت را می گیریم.

بامیه طرز تهیه شربت بار
شکر و آب را داخل قابلمه ریخته و اجازه مي دهیم 

شکر کامل آب شود و آب نیز جوش بیاید. سپس 
آبلیمو را اضافه می کنیم و هم مي زنیم. )ترجیحا 

با قاشق چوبي( تقریبا 3 دقیقه که جوشید، 
گلب و گلوکز را اضافه کرده و در پایان هم 

پودر هل و پودر زعفران را می افزاییم و 
اجازه می دهیم تا کمي زعفران رنگ باز 

کند. کمی که غلیظ شد از روی حرارت 
برمی داریم و زمان می دهیم تا خنك 

شود.

ساالد مرغ به سبک یونانی
یک وعده غذایی سالم و مغذی
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مواد الزم برای سس

سرکه سیب: نصف فنجان
پودر سیر: نوك قاشق چایخوری
فلفل سیاه: نوك قاشق چایخوری

نمك: به مقدار لزم 
شوید ساطوری شده: 2 قاشق 

غذاخوری
روغن زیتون: یك چهارم 

فنجان
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وشویی  سوراخ سینک ر

همه ما حداقل یک سینک روشویی در 
خانه هایمان داریم و با وجود اینکه همواره از 

آن استفاده می کنیم، اما شاید هیچ وقت به سوراخ 
دیواره آن توجه نکرده باشیم یا در صورت توجه هم به 
این نتیجه رسیده  باشیم که کاربرد خاصی ندارد که این 
تصور غلطی است، چراکه هر چیزی با هدف و منطقی به 

وجود آمده و نباید آن را نادیده گرفت. سوراخ روی دیواره 
سینک روشویی به دو دلیل ایجاد شده؛ اول اینکه در 
صورت باز بودن شیر از سرریز شدن آب جلوگیری 

کند و دلیل دوم هم آن است که به جریان هوا 
کمک می کند.

 
شیار خالل دندان 

خالل دندان هم در تمام خانه ها یافت 
می شود، اما شاید تا حاال دقت نکرده باشید 

که شیارهایی روی خالل دندان  و در جایی که آنها 
را به دست می گیریم وجود دارد و کاربرد آنها فقط به 
ظاهر خالل دندان محدود نمی شود. هدف ایجاد این 

شیارها، آن است که نشان دهد این خالل مورد 
استفاده قرار گرفته، فقط باید آن قسمت از خالل 
شکسته شود تا دیگران بدانند که استفاده شده و 

دیگر قابل استفاده نیست.

 
چوب های غذاخوری

خیلی ها تصور می کنند قطعه 
چوبی که روی نوک چوب های 

غذاخوری وجود دارد برای نگه داشتن 
چوب ها ساخته شده است، در حالی که 

هدف از تعبیه آن، این است که بدانید این 
چوب ها یکبار مصرف است و قبال کسی از 

آنها استفاده نکرده است. 

 
وی کوله ها  مربع ر

این وصله های مربعی که 
در برخی کوله ها دیده 

می شوند برای وصل کردن 
وسایل به کیف قرار داده 

شده اند.

 
کشوی فر و گاز

بسیاری از ما وسایل اضافه مان 
را در کشوی زیرین فر یا گازمان قرار 
می  دهیم. در حالی که این محفظه، 

کاربرد دیگری بجز نگهداری وسایل 
دارد. این کشوها برای این قرار داده 
شده اند که بتوان غذاها را قبل از 

خوردن داغ نگه داشت.

 
رشته های زبر

 و آبی رنگ مسواک
هر وقت دیدید که رشته های زبر و 

آبی رنگ روی مسواکتان رنگ خود را از 
دست داده، یعنی زمان آن رسیده که 

مسواکتان را عوض کنید. در واقع کمرنگ 
شدن این شاخک های آبی رنگ نشانه این 

است که مسواکتان دیگر قابلیت 
استفاده ندارد.

 
خطوط کنار جاده

این خطوط که چاله های ریز 
یا مانع های خیلی کوچکی 

هستند، باعث لرزش ماشین 
می شوند و راننده را در صورت 

خوابیدن، بیدار می کند.

 
سوت کوله پشتی

برخی از کوله پشتی ها در 
قسمت سگکشان سوت دارند. این 
سوت ها برای این تعبیه شده اند که 
وقتی به دردسر افتاده اید بتوانید 

دیگران را خبر کنید و از آنها 
کمک بخواهید.

 
ودگاه وی باند فر اعداد ر

روی باند های فرودگاه سراسر جهان 
یک جفت عدد از یک تا ۳۶ وجود دارد. این 

اعداد مطابق با جهت گیری مغناطیسی باند فرودگاه 
از قطب مغناطیسی هستند و به خلبان در پرواز و فرود 

کمک می کنند. به این منظور عدد به دست آمده به 
نزدیکترین مضرب 10 رند شده و سپس تقسیم بر 10 
می شود. مثال اگر زاویه مغناطیسی باندی ۷۷ درجه 
باشد، با عدد 0۸ نشان داده می شود و چون هر باندی 
دو جهت دارد و تفاوت بین آن ها 1۸0 درجه است، 

طرف دیگر باند با عدد ۲۶ نشان داده 
می شود.  )1۸+0۸= ۲۶(

 
حلقه سشوار

افراد زیادی هستند که هنگام 
استفاده از سشوار با سیم آن مشکل 
دارند، اما توجهی به حلقه تعبیه شده 
انتهای سشوار ندارند و کاربرد آن را 

نمی دانند. این حلقه را که روی بیشتر 
سشوارها وجود دارد، می توان هنگام 

استفاده از آنها روی هر قالبی 
آویزان کرد.

 

 
 حلقه های باالی 

پوتین
حلقه های باالی پوتین ها تنها برای 
زیبایی آنها نیست. با استفاده از این 

حلقه ها می توان آنها را آویزان کرد تا اگر 
خیس شدند به راحتی خشک شوند یا 
بند کفش را با آن دور مچ پا می بندند تا 

هنگام پیاده روی راحت تر باشند.

 
چوب رختی های 

چوبی
آویزهایی که با چوب درخت 
ساخته می شوند نه تنها زیبا و 

خوشبو هستند، بلکه باعث دفع 
حشرات می شوند و از لباس ها 

محافظت می کنند.

در زندگی روزمره، گاهی با چیز ها و جزئیات کوچکی روبه رو می شویم که در نگاه اول برایم اهمیتی ندارد و تصورمان بر این 
است که شاید تزئینی باشند و کارایی نداشته باشند، اما اینطور نیست و بسیاری از این جزئیات کوچک، با هدفی ایجاد شده اند 

که با دانستن آنها شاید متعجب شویم. در ادامه به برخی از این جزییات اشاره کرده ایم که شاید برایتان جالب و خواندنی باشد.

آنهابیخبریم کاربردهاییکهاز
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سرمربی تیم فوتسال بانوان ملی حفاری گفت: 
هدفی جز قهرمانی در فصل جاری لیگ برتر نداریم 

و برای رسیدن به آن مصمم هستیم.
مینا بارانی پس از تساوی تیمش در مرحله اول دور 
نهایی لیگ برتر فوتسال بانوان باشگاه های ایران 
مقابل پاالیش نفت آبادان  گفت: بازی در دربی 
همیشه سختی های خود را دارد، خصوصًا اینکه 
دربی در مرحله نهایی باشد و نتیجه آن در قهرمانی 
تأثیرگذار باشد، در این مرحله هر بازی برای ما 
حکم فینال را دارد. خدا را شکر بازیکنانم خیلی 
خوب کار کردند که از آنها بابت تالشی که داشتند، 

ممنون هستم.
سرمربی ملی حفاری بابیان اینکه از بازیکنانش 
رضایت  کامل دارد، گفت: موقعیت های خوبی در 
این بازی  برای گلزنی داشتیم که از آنها خوب 
با  دلیل  به همین  متأسفانه  نکردیم.  استفاده 
شکست به رختکن رفتیم.    اما در نیمه دوم، با 
توجه به صحبت هایی که با بازیکنانم داشتم، موفق 
شدیم با استفاده از اشتباهات حریف به دوگل 

برسیم؛ درحالی که می توانستیم حداقل ۲ گل 
دیگر بزنیم. به هرحال از بازیکنانم در بازی اول 

راضی هستم و درمجموع بازی خوبی را ارائه 
کردیم.

سرمربی تیم فوتسال بانوان ملی حفاری 
اهواز در پاسخ به این سوال آیا تیمش 
می تواند قهرمان شود، گفت: ما هم مثل سه 
تیم دیگر هدفی جز قهرمانی نداریم، اما یک 
مربی هیچ وقت قول نمی دهد. ما تمام سعی 

خود را می کنیم که قهرمان شویم.    
درباره  ادامه  در  بارانی  مینا 

این  در  مسابقات  برگزاری 
گفت:  کرونایی   روزهای 
ما  ا است،  سخت  شرایط 
مسابقات باید برگزار شود. 
پروتکل های  نیز  ما  تیم 
بهداشتی و نکات الزم را 

بسیار رعایت می کند.
ر  د ی  ر حفا بی  مر سر
خصوص داوری هم گفت: 
نداشت  مشکلی  داوری 
هم  ادامه  در  امیدوارم 
مشکل نداشته باشد. یک 

ند  ا می تو ه  شتبا ا ت  سو
سرنوشت یک تیم را عوض کند. 

رقابت های لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه های ایران در 
روزهایی که لیگ برتر به خاطر حضور تیم های ایران در 
لیگ قهرمانان آسیا به صورت نامنظم برگزار می شود، به 
صورت منظم برگزار می شود و تیم های نفتی حاضر در این 
رقابت ها به مصاف حریفان خود می روند.  در گروه اول این 
رقابت ها تیم ملی حفاری اهواز در هفته پانزدهم  میهمان 
تیم دوم جدول یعنی علم و ادب تبریز بود که موفق شد 
میزبان خود را متوقف کند.  شاگردان امین جعفری که به 
تبریز رفته بودند، موفق شدند با ارائه یک بازی حساب 
شده با نتیجه تساوی بدون گل حریف خود را متوقف کنند 
تا با کسب یک امتیاز از تبریز به اهواز برگردند.  تیم فوتبال 
ملی حفاری اهواز با این تساوی ۲0 امتیازی شد و با حضور 
در رتبه هفتم در میانه جدول 14 تیم قرار گرفت. تیم 

فوتبال نفت امیدیه ، دیگر نماینده نفتی ها که در گروه دوم 
و در کورس صعود به لیگ دسته یک قرار دارد، در یزد 
میهمان تیم شهید قندی یزد بود که در ثانیه های پیانی برد 
را با تساوی عضو کرد.  شاگردان رضا آلبوغیش این شانس 
را داشتند تا با پیروزی در یزد به صدر جدول برسند، اما در 
دقیقه 9۶ بازی برده را با تساوی ۲ بر ۲ عوض کردند تا ۳۲ 
یاشار  بمانند.   باقی  دوم  رتبه  در  و  شوند  امتیازی 
اسدنژاد)1۲( و نیما اسکندرزاده)پنالتی۳5( گل های تیم 
نفت امیدیه را به ثمر رساندند. تیم فوتبال نفت و گاز 
گچساران با سرمربی جدید هنوز هم روی نوار ناکامی گام 
برمی دارد و اگر همین روند را ادامه دهد، چه بسا به لیگ 
دسته سوم سقوط کند. این تیم در هفته پانزدهم با یک 

گل مغلوب شهرداری همدان شد.

حمایت مدیران پارس جنوبی از 
محمود فکری

 حفاری 20  امتیازی شد
 امیدیه همچنان مدعی صعود 

حضور محمود فکری در رأس کادر فنی تیم نفت مسجدسلیمان شوک خوبی در این تیم ایجاد 
کرده؛ به طوری که این تیم از دو بازی با تیم های خوب سپاهان و مس رفسنجان 4 امتیاز کسب 
کرده است.  نفت مسجدسلیمان با 4 امتیازی که از این دو بازی به دست آورد اگرچه تا رده دوازدهم 
جدول بیشتر باال نیامد، اما دست کم از تیم های در حال سقوط فاصله گرفت و می تواند در هفته های 

باقی مانده به ماجراجویی خود ادامه دهد و حتی به رده های باالتر جدول صعود کند. 
مدیران تیم نفت مسجدسلیمان که به خاطر از دست دادن امتیاز در دوره مربیگری داریوش یزدی 
و خطر سقوط ناراحت شده بودند، بعد از انتخاب محمود فکری تاکنون چند بار در اردوی تیم 
حاضر شده و قول حمایت همه جانبه از تیم به خصوص پرداخت دستمزدها را دادند و تأکید کردند 
روند نتیجه گیری تیم با محمود فکری می تواند ادامه داشته باشد و تیم حتی از تیم های نیمه  پایین 
جدول جدا شود. همان طور که در ابتدای فصل و در دوره مربیگری مجتبی حسینی نتایج خوبی 
به دست آورد.  نفت مسجدسلیمان هم اکنون اردویی را در تهران برگزار کرده است. نظری 
)مدیرعامل( به همراه شاه کرمی )رئیس هیات مدیره( و مصطفی سلیمانی )معاون ورزشی( در 
اردوی تیم نفت حاضر شدند و مدیرعامل باشگاه در صحبت هایی ضمن تالش از کادر فنی جدید 
به خاطر کسب 4 امتیاز و هم چنین بازیکنان از همه اعضای تیم خواست با همدلی و ارائه بازی های 

خوب در هفته های باقی مانده لیگ برتر به سیر صعودی و روند امتیاز گیری خود ادامه دهند. 
 نکته جالب توجه در خصوص سرمربی دید نفت این است که محمود فکری فصل گذشته هم در 
ده هفته پایانی زمانی که سرمربی نساجی شد، نتایج فوق العاده ای گرفت و حتی یک بار هم نباخت 

درحالی که با قرعه  سختی روبه رو شده بود و با همه تیم های مدعی قهرمانی هم بازی کرد. حاال 
مدیران نفتی امیدوارند محمود فکری از نفت مسجدسلیمان هم یک تیم جدی و سختکوش 
بسازد و در هفته های باقی مانده به سیر صعودی و نتیجه گیری خوب ادامه دهد چنانکه در دو هفته 
سپری شده این چنین بوده است. کسب یک امتیاز در استادیوم نقش جهان و شکست تیم خوب 

مس رفسنجان کار بزرگی از سوی محمود فکری و شاگردانش بود.

دربی فوتسال دختران نفتی  بین دو تیم 
ملی حفاری اهواز و پاالیش نفت آبادان در 
بانوان  مرحله نهایی لیگ برتر فوتسال 
باشگاه های ایران با تساوی به پایان رسید.

ملی  بانوان  فوتسال  تیم های  دیدار 
حفاری و پاالیش نفت آبادان از دور رفت 
مرحله نهایی لیگ برتر، به میزبانی حفاری 

در سالن ایثار اهواز برگزار شد.
دو تیم حفاری و پاالیش نفت آبادان که 
در فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتسال 
کشور از مدعیان قهرمانی هستند، بازی را 
پایاپای شروع کردند، اما در ادامه و در 
دقیقه چهار، فرشته خسروی موفق شد با 
یک ضربه دیدنی و تماشایی دروازه طاهره 
مهدی پور، گلر حفاری را باز کند. در ادامه 
نیز شاگردان بارانی در دقیقه شش، فرصت 

گلزنی و باز کردن دروازه  پاالیش نفت را از 
دست دادند.

بازی در نیمه نخست با خلق صحنه های 
دیدنی از سوی دو تیم در حال پیگیری بود 
که در دقیقه 15 نیز نسا احدی گل دوم را 
وارد دروازه طاهره مهدی پور کرد، تا پاالیش 
نفت آبادان ۲ بر صفر از حریف خود پیش 
بیفتد. دو تیم در ادامه موقعیت هایی برای 
گلزنی داشتند که با بی دقتی بازیکنان هدر 
رفت. نیمه نخست با نتیجه ۲ بر صفر به سود 
دختران آبادانی با هدایت علوانی به پایان 
رسید. دو تیم نیمه دوم را نیز هجومی آغاز 
کردند اما این تیم حفاری بود که در دقیقه 
هفت این نیمه توانست اولین گل خود را 
توسط فاطمه پاپی وارد دروازه پاالیش نفت 
کند. شاگردان بارانی فشار خود را برای 

رسیدن به گل تساوی بیشتر کردند و یک 
دقیقه بعد از گل اول، فاطمه خلج بازی را 

به تساوی کشاند.
در ادامه نیز دو تیم می توانستند به 
گل های بیشتر برسند، اما توپ هایشان 
راهی درون دروازه ها نداشت. در نهایت دو 
تیم به تقسیم امتیازات رضایت دادند تا 
دربی نفتی ها در هفته نخست مرحله نهایی 

برنده نداشته باشد.
ملی حفاری در هفته دوم این رقابت ها با 
هیات فوتبال خراسان رضوی دیدار می کند 
و پاالیش نفت آبادان به مصاف سایپا خواهد 
رفت. مرحله نهایی لیگ برتر به صورت 
دوره ای برگزار می شود و در نهایت نیز جام 
قهرمانی به تیمی خواهد رسید که بیشترین 

امتیاز را کسب کرده باشد.

دربی جذابی را شاهد بودیم

دنبال قهرمانی 
هستیم

 دربی فوتسال دختران نفتی برنده نداشت

سرمربی تیم فوتسال بانوان پاالیش نفت آبادان :

سرمربی تیم فوتسال 
بانوان ملی حفاری:

سرمربی تیم فوتسال بانوان پاالیش نفت آبادان 
می گوید هدف اصلی ما قهرمانی در فصل جاری لیگ 

برتر است.
نرگس علوانی پس از تساوی تیمش در مرحله اول 
دور نهایی لیگ برتر فوتسال بانوان باشگاه های ایران 
مقابل ملی حفاری گفت: بازی دربی همیشه سختی 
خود را دارد، ضمن اینکه در این مرحله هر بازی برای 
ما حکم فینال را دارد. خدا را شکر بازیکنانم 
خیلی خوب کار کردند که از آنها بابت 
اینکه از جان مایه گذاشتند، تشکر 

می کنم.
بانوان  فوتسال  تیم  سرمربی 
پاالیش نفت آبادان با بیان اینکه 
از بازیکنانم ابراز رضایت دارم، 
گفت: در این دیدار موقعیت های 
خوبی برای گلزنی داشتیم که از 
آنها بهره الزم را نبردیم. نیمه 
اول را برنده به رختکن رفتیم اما 
در نیمه دوم، حریف از دو اشتباه 
ما استفاده کرد و به گل رسید. 
درمجموع دو تیم بازی خوبی ارائه 
دادند. سرمربی تیم فوتسال بانوان 

پاالیش نفت آبادان در پاسخ به این سؤال که آیا 
قهرمانی را برای تیم خود متصور هستید، گفت: 
صد درصد هدف اصلی ما قهرمانی است، اما در 

ورزش نمی توان قول داد.
علوانی درباره برگزاری مسابقات در شرایط 
کرونایی هم گفت: شرایط سخت است اما 
نیز  ما  تیم  شود.  برگزار  باید  مسابقات 

پروتکل های بهداشتی و نکات الزم را 
بسیار رعایت می کند.

علوانی در پاسخ به این سوال 
که دلیل تحول نفت در فصل 
جاری لیگ برتر چیست، 
عنوان کرد: باید از مدیریت 
باشگاه برای حمایت از تیم 
و فراهم کردن شرایط الزم 
نظرم  به  کنم.  قدردانی 

حمایت باشگاه و استفاده از 
استعدادهای رشته فوتسال و 

بازیکن  چند  از  بردن  بهره 
باتجربه، منجر به این شده که نفت 

در فصل جاری لیگ، متفاوت ظاهر 
شود.

 مهاجم صنعت نفت آبادان مجدداً مصدوم شد و 
احتماالً نمی تواند در ادامه لیگ بیستم، تیم فوتبال 

صنعت نفت آبادان را همراهی کند.
رحیم زهیوی که در نیم فصل دوم لیگ برتر به 
جمع آبادانی ها پیوسته بود، دربازی تیم های نفت 
و خیبر خرم آباد در جام حذفی، دچار مصدومیت 
شد. در همین راستا گفته می شود به احتمال زیاد 
او مجدداً دچار پارگی رباط صلیبی شده است که 
اگر این موضوع درست باشد، ادامه فوتبال او نیز 
به مشکل بر خواهد خورد. او در سال 9۷ نیز که در 
ذوب آهن توپ می زد، با پارگی رباط صلیبی مواجه 

شده بود.
علی فیروزی مدیر تیم فوتبال صنعت نفت آبادان 

با تائید این خبر در خصوص شدت مصدومیت 
رحیم زهیوی، گفت: در نیمه دوم بازی با خیبر پس 
او دچار  به زهیوی  بازیکن حریف  از برخورد 
مصدومیت شد که احتمال دارد پارگی رباط باشد، 
هرچند خود زهیوی می گوید نوع مصدومیتش با 
زمانی که دچار پارگی رباط شده بود، متفاوت است 
که ما هم امیدواریم به همین صورت باشد. زهیوی 
ام. آر. ای داده و شدت مصدومیت او پس از بررسی 
های دکتر کیهانی مشخص می شود. البته اگر هم 
دچار پارگی رباط نشده باشد، احتمال می رود که 
زهیوی را به دلیل مصدومیت و پشت سر گذاشتن 
مراحل درمان، دیگر تا پایان فصل در اختیار 

نداشته باشیم.

به دلیل مصدومیت شدید
مهاجم  صنعت نفت آبادان فصل را از 

دست داد
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 وزنه بردار خوزستانی  تیم ملی حفاری اهواز که مدال طالی دسته 10۲ 
کیلوگرم مسابقات قهرمانی آسیا را کسب کرده  می گوید: در حالی که 
کسی فکرش را نمی کرد، من به مدال طالی مسابقات قهرمانی آسیا 
رسیدم. با رضا دهدار وزنه بردار  ملی پوش و قهرمان تیم ملی حفاری 
اهواز  که سابقه قهرمانی در جهان را هم در کارنامه دارد، در خصوص  
مسابقات قهرمانی در آسیا و برنامه هایش گفتگویی داشتیم که با هم 

می خوانیم.

    از قهرمانی در آسیا بگو چه شد دوباره قهرمان شدی ؟
ابتدا باید بگویم  لطف خدا شامل حال من شد. دقیقاً مثل آن سالی که 
هیچ کسی فکر نمی کرد در رقابت های جهانی مدال طال بگیرم، امسال 
هم در آسیا و در حالی که کسی فکرش را نمی کرد، من به مدال طال 
رسیدم. کار سخت تر شده بود زیرا این رقابت ها یکی از مهم ترین 
گزینشی های المپیک بود و برای سهراب مرادی، کیانوش رستمی و 
علی داوودی نیز که قصد گرفتن سهمیه المپیک را دارند، امتیاز طالیی 

داشت.
  در یک ضرب طال گرفتی ؟

 بله همینطور است. در حرکت یک ضرب، مربی ام وقتی دید بدنم آماده 
است، حرکت آخرم را به عنوان آخرین وزنه برداری که به روی تخته 
می رفت، قرار داد و من توانستم آن حرکت را به خوبی انجام دهم. این که 

می گویم هیچ کسی فکرش را نمی کرد، یعنی حتی رسانه های داخلی 
هم می گفتند که فارس الباخ وزنه بردار مطرح قطری سه مدال طالی 
این دسته را خواهد گرفت اما نمی دانستند که او حتی یک مدال طال را 
هم نمی تواند بگیرد. در حرکت دوضرب نیز همه فکر می کردند که 
حریف قطری یا آرتیم آنترپوف از قزاقستان طال را می گیرد اما بازهم 
اشتباه فکر کردند و خدا را شکر رسول معتمدی وزنه بردار ایرانی 

توانست این مدال را کسب کند.
   چرا در دو ضرب موفق نبودی ؟

 در حرکت دو ضرب نیز قطعاً هدفم مدال بود، اما این حرکت را کمی 
زود شروع کردم و ریکاوری ام کم شد. قطعاً اگر زمان بیشتری داشتم، 
می توانستم در حرکت دوضرب، وزنه ۲۲5 کیلوگرم را که وزنه با ارزشی 
است را هم بزنم اما بازهم خدا را شکر که در این رقابت ها حداقل به یک 

مدال آن هم به رنگ طال رسیدم.
   گویا تو تازه از بند مصدومیت رها شده بودی، این برای تو سخت نبود ؟
دقیقًا همینطور است. من حدود شش ماه به خاطر آسیب دیدگی از 
تمرینات تخصصی ام دور بودم. خیلی ها می گفتند که دهدار نمی تواند 
به خاطر این آسیب دیدگی اش به تیم ملی برگردد اما کرونا به نوعی به 
دادم رسید و با تاخیری که در رقابت های آسیایی ایجاد شد، فرصت 
پیدا کردم و توانستم به لطف خدا و کمک پدر، مادر و مربی ام محسن 
بهمنی، خیلی زود به وزنه برداری برگردم. در اولین گام در لیگ برتر با 

تیم ملی حفاری ، وزنه زدم و بعد هم با نظر مربیان تیم ملی به اردو 
دعوت شدم و در اردو نیز توانستم رکوردهای بهتری را ثبت کنم.

    چه شد در یک دسته باالتر وزنه زدی و از 9۶ به 10۲ کیلو رفتی ؟
من روز مسابقه با لباس، 9۷ کیلوگرم بودم و اگر روز قبل در 9۶ کیلوگرم 
وزنه می زدم به راحتی سه مدال طال را به دست می  آوردم اما به خاطر 
ترکیب تیمی، در دسته 10۲ کیلوگرم به روی تخته رفتم و البته همیشه 
نیز گفته ام مثل یک سرباز هستم و هرچه تیم ملی و فدراسیون بگوید 
انجام خواهم داد. البته خودم خیلی از کارم راضی نیستم اما خوشحالم 
که حداقل به یک مدال طال رسیدم و برای چند دقیقه نیز هم وطنانم را 

خوشحال کردم.
   سطح رقابت ها  و میزبانی در ازبکستان چگونه بود ؟

 خب سطح مسابقات خیلی خوب بود چون هم قهرمانی آسیا بو و هم 
گزینشی المپیک و با رقیبان سرسختی مبارزه داشتیم.و اما در مورد 
میزبانی نیز باید بگویم  میزبانی خیلی خوب بود.  پروتکل های بهداشتی 
هم به خوبی رعایت می شد. همه وزنه برداران با تست کرونا وارد محل 

هتل شدند و حتی در طول مسابقات نیز مجدداً تست کرونا دادیم. 
    گویا خانواده ورزشی داری و در برگشتن تو به سکو برای وزنه 

زدن مشوقت بودند ؟
بله همینطور است. پدر و پدربزرگم وزنه بردار  بوده اند و حتی مادرم هم 
مربی ایروبیک و آمادگی جسمانی است. یک خانواده کاماًل ورزشی 

داریم و چون همه در وزنه برداری بوده ایم من هم این رشته را انتخاب 
کردم و خوشحالم با این مدال جواب زحمات آن ها را دادم. در روزهای 
قرنطینه به گذشته های خود در وزنه برداری فکر می کنم به روزهایی که 
هیچ عالقه ای به این رشته نداشتم اما به اجبار پدرم به سالن رفتم. این 
اجبار در حدی بود که برای نرفتن گریه کردم. البته اکنون از آمدن به 
این رشته پشیمان نیستم و توانستم با تالش و پشتکار عنوان سومی 

قهرمانی جهان را نیز کسب کنم.
  برنامه و هدفت در آینده چیست ؟

من هم مدال طالی آسیا را دارم و هم مدال طالی جهانی را برای همین  
قهرمانی و مدال طالی جهان سقف آرزوی من نیست و  من دیگر به فکر 
پاریس   ۲0۲4 المپیک  برای  برای همین   المپیک هستم.  طالی 
برنامه ریزی دارم و به احتمال زیاد در دسته 9۶ کیلوگرم وزنه خواهم 
زد. برای حضور در المپیک ۲0۲1 توکیو در گزینشی ها شرکت نکردم 
زیرا در دسته 9۶ کیلوگرم ۲ قهرمان ارزنده کشور به نام  کیانوش 

رستمی  و  سهراب مرادی  حضور دارند.
   و حرف پایانی ؟

امیدوارم هر چه زودتر شرایط به حالت عادی برگردد و ورزش نیز مانند 
سایر حوزه ها فعالیت خود را از سر گیرد. واقعاً شرایط سختی است و 
مردم خیلی اذیت می شوند. امیدوارم امسال سال خوبی برای مردم و 

همه ورزشکاران باشد.

 تیم فوتبال صنعت نفت آبادان بیش از 100 روز است که رنگ برد 
را ندیده است و با شکست در جام حذفی و کنار رفتن از گردونه 
این رقابت ها مقابل یک تیم دسته یکمی پرونده ناکامی اش 
تکمیل شد.  سیروس پور موسوی سرمربی صنعت نفت آبادان 
از دالیل حذف و ناکامی نفتی های آبادان می گوید و عقیده دارد 
این تیم دوباره به  روزهای خوب برمی گردد و برای برگشت به  

روزهای خوب برای تیمش نسخه درمان می پیچد.

حذف از جام حذفی
 سیروس پورموسوی، سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان 
ابتدا از بازی با خیبر خرم آباد و حذف از گردونه جام حذفی 

می گوید : 
با وجود شایستگی مان از جام حذفی کنار رفتیم. درحالی که جام 
حذفی فرصت خوبی بود تا با عبور از این مرحله، هم در جمع 
هشت تیم قرار بگیریم و هم با شرایط روحی روانی بهتر به 
مسابقات لیگ برتر برگردیم. در نیمه اول این دیدار هیچ فرصتی 
در اختیار تیم خیبر قرار ندادیم اما در ادامه با اخراج بازیکنمان، 
روند تغییر کرد و با شروع نیمه دوم نیز غافلگیر شدیم و گل 
خوردیم. هر چه روبه جلو رفتیم، با اینکه 10 نفره بودیم، صاحب 
موقعیت شدیم و حتی می توانستیم چهار پنج گل بزنیم ولی 
متأسفانه در زدن برخی ضربات یا بی دقت یا عجول بودیم و 

همین باعث از دست رفتن فرصت هایمان شد.

ضربه خوردن از داوری
سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان سپس به داوری و 
اعالم پنالتی و وقفه در بازی اشاره دارد و می گوید: خیلی ها 
نمی دانند که قضیه این وقفه چه بود؛ مابعد از اینکه داور اعالم 

پنالتی داشت، متوجه شدیم که داور چهارم که نزدیک نیمکت 
ما بود، بارها از طریق گوشی و ارتباطی که با داور داشت، به او 
اعالم کرده بود که پنالتی نبود و درخواست داشت که داور نزد 
او بیاید و مشورت کنند اما داور نمی پذیرفت که بعدازآن نیز 

بازیکنانی که در کنار زمین مشغول 
گرم کردن بودند متوجه شدند که 
کمک داور اول هم نزدیک محوطه 
او  از  و  جریمه و داور شده است 

می خواهد که نظر خود را برگرداند زیرا 
مطمئن بوده که تصمیم داور اشتباه 

است اما بازهم داور نپذیرفت. من خودم 
نزدیک داور رفتم و به او گفتم که 

چهارم  داور  و  اول  کمک داور 
صحیح  لتی  پنا که  می گویند 
نیست. داور درنهایت قبول نکرد 
و من هم از بازیکنانم خواستم 
که به بازی برگردند و ادامه 
نیز  موضوع  ین  ا و  دهند 
دقیقه   1۲ حدود  وقفه ای 

درروند بازی ایجاد کرد.

شرایط تیم از ابتدا تا 
امروز   

نفت   صنعت  بی  مر سر
تیمش  شرایط  درباره 
می گوید: اول فصل کسی 
ا  ر تیم  نست  ا نمی تو
به راحتی جمع کند اما با 
در  که  خوبی  تعامل 
مجموعه باشگاه صنعت 

نفت آبادان ایجاد شد، توانستیم بازیکنانی که در آن شرایط 
می توانستند به ما کمک کنند را جذب کنیم، آن هم با توجه به 
اینکه باشگاه شرایط مالی خوبی نداشت. در همین شرایط بد 
مالی نیز بازیکنانم تالش کردند و نتایج خیلی خوبی گرفتیم که 
توقع باال رفت و مردم انتظار داشتند که بتوانیم این روند را ادامه 
دهیم. ما هم به دنبال این بودیم که روند را ادامه دهیم اما در 
نیم فصل، واقعًا مشکالتمان شروع شد، آنجایی که باید به 
تعهدات عمل می شد و نشد و یکسری مصاحبه ها هم صورت 
گرفت که پول به حساب باشگاه واریزشده که به این صورت نبود 
و همین باعث شد اطمینان و وفاداری زیر سؤال برود و بازیکنان 
فکر می کردند، پول به حساب باشگاه واریزشده و مسئوالن 
نمی خواهند مطالباتشان را پرداخت کنند. همین باعث شد که 

انرژی زیادی از من گرفته شود، تا بازیکنان را متقاعد کنم .

مصدومیت بالی جان تیم
پورموسوی به مصدومیت های بی شمار تیم اشاره می کند و 
می گوید: مصدومیت های بی شماری برای بازیکنانم پیش آمد و 
در نیم فصل هم نتوانستیم نقاط ضعفمان را پوشش دهیم و 
لیستمان را پرکنیم. در ادامه به دلیل مشکالت مالی و از همه 
مهم تر تعداد بازیکنان محدود و مصدومیت همین تعداد محدود 
و هفته به هفته  تأثیر گذاشت  و روندمان  برنامه ها  نیز در 
شرایط مان بدتر شد. ضمن اینکه بازیکنان مان ازنظر روحی 
روانی افت کردند، هرچند تالش کردیم بازیکنان مان را 
به شرایط مناسب برگردانیم اما بازیکنان مان در 
برخی بازی ها فرم همیشگی شان را نداشتند و 

نتوانستیم امتیاز بگیریم.

مخالفت با حضور من !
پورموسوی سپس به حضور خودش در نفت اشاره 
دارد و می گوید:   خیلی ها با آمدن من به صنعت 
نفت موافق نبودند اما با هر نتیجه ای که به دست 
آوردیم، مردم به ما اعتماد کردند و حمایت 
داشتند که جای تشکر دارد. البته این تنها 
فصلی نیست که صنعت نفت در نیم فصل دچار 
مشکل می شود و خود مردم آبادان  هم می دانند 
که منشا مشکل نفت کجا است. همیشه نیم فصل 
دوم برای نفتی ها نیم فصل تاریکی بوده است و به 
دلیل برخی مشکالت، شرایط خوب خود را از دست 

می دهد.

تمرکز و احساس مسئولیت راهکار خروج از 
بحران

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در پاسخ به 
این سؤال که راهکار برای خروج تیم از این شرایط 
را  ما  که می تواند  عاملی  چیست؟ می گوید:تنها 
به روزهای خوب نیم فصل اول برگرداند خود بازیکنان 
هستند که باید تمام تمرکز و وجودشان را روی بازی ها 
بگذارند. راهی نداریم جز اینکه در 10 هفته پایانی فقط 
به خوشحالی مردم آبادان و هواداران تیم نفت فکر 
کنیم. از روز اول تا به امروز بازیکنانم با حداکثر توان 
در مسابقات ظاهرشده اند. تنها مشکل ما بحث روحی 
روانی و تمرکزشان بود که امیدوارم در ادامه بیشتر 
روی این دو مورد کار کنند. 10 هفته سرنوشت ساز داریم 
و بازیکنان مان باید احساس مسئولیت بیشتری داشته 
باشند تا هفته های باقی مانده را با نتایج خوبی پشت سر 

بگذاریم.

امیدواری سرمربی فوتبال صنعت نفت آبادان به پایان ناکامی ها

وزهای خوب بازمی گردد تیم به ر
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قهرمانیدرهدفم

المپیکاست
رضادهدار:

وزنه بردار ملی پوش تیم ملی حفاری اهواز در 
حرکت یک ضرب دسته 10۲ کیلوگرم مدال طالی 
آسیایی را کسب کرد، اما در حرکت دوضرب و 

مجموع موفق به کسب مدال نشد.
 مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا و گزینشی 
تاشکند  در  کیلوگرم   10۲ دسته  در  المپیک 
ازبکستان پیگیری شد و رضا دهدار، ملی پوش 

رامهرمزی و نفتی  کشورمان روی تخته رفت.
رضا دهدار در حرکت اول یک ضرب وزنه 

1۶۶ کیلوگرم را باالی سر برد. سپس در 
حرکت دوم 1۷۲ کیلوگرم 

را مهار کرد و 
حرکت  در 

سوم وزنه 1۷5 کیلوگرم را باالی سر برد تا مدال 
طالی یک ضرب را از آن خود کند.

این ورزشکار نفتی و خوزستانی بعد از کسب مدال 
طالی حرکت یک ضرب، آماده  مهار وزنه ها در 

دوضرب شد.
رضا دهدار در حرکت اول دوضرب وزنه ۲0۶ 
کیلوگرم را باالی سر برد، انتخاب دوم 
او در دوضرب ۲14 کیلوگرم بود که 
اما در  به مهار آن شد،  موفق 
حرکت سوم دوضرب نتوانست 
۲19 کیلوگرم را مهار کند و با 
مجموع ۳۸9 کیلوگرم در جایگاه 

چهارم قرار گرفت.

 مدال طالی آسیا بر گردن
 وزنه بردار ملی حفاری



 

www.mashal.ir
نفت و زندگی نشریه کارکنان صنعت نفت ایران

4445 4445

کاجهاوارونهاند
رمان کاج ها وارونه اند، نخستین اثر سامان نورایی است. 
نویسنده ای که در عین تازه کار بودن، نشان داد با ذهن خالق 
و پویای خود می تواند برای مخاطب، دنیایی با تجربیاتی بدیع 
پدید آورد. دنیایی آمیخته با خیال و واقعیت، دنیایی فرای 
ذهنیت مخاطب از داستان ایرانی. داستان کتاب درباره رهام 
است که به همراه یک گروه تحقیقاتی، به انگلستان جنگ 
زده آمده تا درباب آثار ادبی کهن ایرانی تحقیق و تفحص کند. 
اما طولی نمی کشد که سرنوشت او را به سوی روستایی 
کوچک رهنمون می کند تا بار دیگر خاطرات دود زده و 
گذشته دردآورش با او دست به گریبان شوند. داستان در قرن 
پرتالطم بیستم و در بحبوحه جنگ جهانی دوم اتفاق 
می افتد. مردی که همراه با هیئت تحقیقی راهی انگلستان 
جنگ زده شده، به دنبال اثری در باب مینیاتور، راهی 
روستایی نیمه متروک می شود. این کتاب را انتشارات هیال 

منتشر کرده است. 

؟ نیم ا بخو چه 

حجت اشرف زاده، خواننده، نوازنده و آهنگساز ایرانی 
است که تاکنون چهار آلبوم  شرح پریشانی،  ماه و 
ماهی، بیابان جنون و خاتون را روانه بازار موسیقی 
کرده است. او همچنین تک آهنگهای معروفی را هم 
در کارنامه خود دارد که طرفداران زیادی دارد.  آخرین 
تک آهنگ اشرف زاده به نام »باران ببارد« با کلمه و 
همراهی رضا رشیدپور اخیرا وارد بازار و شبکه های 
اجتماعی شده و با استقبال زیادی رو به رو شده است. 

اللهبارانببارد

ای دیر به دست آمده بس زود برفتی
آتش زدی اندر من و چون دود برفتی

چون آرزوی تنگ دالن دیر رسیدی
چون دوستی سنگ دالن زود برفتی
زان پیش که در باغ وصال تو دل من

از داغ فراق تو برآسود برفتی
ناگشته من از بند تو آزاد بجستی
ناکرده مرا وصل تو خشنود برفتی

آهنگ به جان من دلسوخته کردی
چون در دل من عشق بیفزود برفتی

*محمد انوری

شـعر

مشعل قضاوت کردن؛ این یکی از خصوصیات و شاخصه های 
رفتاری اشتباه در میان افراد جامعه است که همه از آن دوری 
می کنند و نمی خواهند مورد قضاوت قرار بگیرند اما سوال 
اینجاست که به همان اندازه هم تالش می کنیم تا دیگران را مورد 
قضاوت قرار ندهیم؟ ممکن است در موقعیت یا برهه ای از زمان 
این رفتار را داشته باشیم و یا تبدیل به یکی از خصوصیات اخالقی 
ما شده باشد و بدون اینکه بدانیم، اطرافیانمان را برنجانیم. ممکن 
است خودمان متوجه این رفتار در ارتباط با اعضای خانواده و 
دوستانمان نباشیم و به همین دلیل خوب است که برخی از مولفه ها 
و موضوعات اصلی درباره قضاوت دیگران را مرور کنیم تا فضا برای 
خودمان بیشتر روشن شود. درباره قضاوت کردن دیگران یک 
توصیه کلی و مهم وجود دارد و آن این است که خوب است هر آنچه 
برای خودمان نمی پسندیم ، برای دیگران هم نپسندیم و این 
می تواند شروع حل مشکالت و یا جلوگیری از اختالف های مختلف 
باشد. در ادامه برخی از موضوعاتی که ممکن است ما را به سمت 
قضاوت دیگران ببرد، مرور می کنیم تا با شناخت بیشتر این شرایط 

بتوانیم به خودمان و اطرافیانمان در تعامل بهتر کمک کنیم. 

 در هر موضوعی به نیمه پر لیوان یا به قولی جنبه مثبت آن 
توجه کنیم. هر موضوع، اتفاق یا فردی با وجود وجه منفی و ناراحت 
کننده، وجه مثبت و امیدوار کننده هم دارد که می توانیم اول به 
آنها نگاه کنیم. این شیوه کار باعث می شود سطح نگاه منفی و آزار 
دهنده ابتدا در درون خودمان اصالح شود. البته باید توجه کرد که 

نگاه مثبت باید با واقع بینی همراه باشد. 
 سوابق و گذشته افراد را در ذهن خودمان مرور کرده و نگه 
داریم و تنها با یک اتفاق و حادثه و یا رفتار در مورد آنها قضاوت 
نکنیم. آدمها محصول شرایط و موقعیت های مختلف هستند و به 
همین دلیل رفتارهای مختلفی ممکن است از آنها سربزند. به همین 
دلیل الزم است در مورد افراد در یک بازه زمانی آشنایی قضاوت 

کنیم. 
 افکاری که ما را به قضاوت و داوری کردن درباره آدمها 
هدایت می کند، کم یا از خودمان دور کنیم. این روحیه برای 
قضاوت کردن می تواند از افکار کوچک و روزمره شروع شود و 
یکباره در موضوعات بزرگ و مهم کل زندگی ما را درگیر کند. 
چنانکه این روحیه را در درون خودمان احساس می کنیم، خوب 

است از رفتارهای ساده روزانه برای اصالح شروع کنیم. 
 چنانکه این افکار داوری کننده و قضاوت جو در درون ما زیاد 
است و ادامه دارد، خوب است این رفتار و تفکرات درباره دیگران 
را به چالش بکشیم و در موضوعات و موقعیتهای مختلف خودمان 
را با حقایقی دیگر رو به رو کنیم تا متوجه شویم دچار اشتباه شده 

ایم و از آن به بعد اصالح رفتاری را شروع کنیم. 
 درباره اینکه انسانها درون و بیرونی متفاوت دارند و زندگی 
شخصی افراد جدای از آنچه به نظر می آید است، زیاد شنیده ایم. 
بارها برای خودمان هم پیش آمده که احساس می کنیم اطرافیانمان 
درک کافی و درستی از ما و موقعیتمان ندارند و به همین دلیل است 
که توصیه می شود در موقعیت های مختلف زندگی خودمان را به 

جای افراد مقابلمان بگذاریم تا کمی موقعیت آنها را درک کنیم. 
 بسیاری از قضاوت ها زمانی اتفاق می افتد که در ذهنمان 
کارهایی را که برای دیگران انجام داده ایم، محاسبه و نگه می داریم 
و به همین دلیل توقع جبران یا انجام مشابه آن را داریم. بهتر است 
هر نوع توقع و محاسبه اقداماتمان را به حداقل برسانیم تا هم 
خودمان کمتر آزرده شویم و هم با قضاوتمان دیگران را نیازاریم. 

 بسیاری از قضاوتها در همان زمان اتفاق یا برخورد اولیه رخ 

می دهد. به همین دلیل بسیار توصیه شده که به آن موضوع یا فرد 
زمان بدهیم و صبر کنیم. در بسیاری از موارد با گذشت زمان ابعاد 
دیگری از موضوع یا رفتار طرف مقابل روشن می شود و مهمتر 

اینکه عصبانیت یا عجله اولیه ما برای واکنش نشان دادن 
هم کم خواهد شد. 

 قضاوت کردن و واکنش نشان دادن به موضوعات 
را از خودمان و با واژه من شروع کنیم. حتی اگر الزم 

بود در موقعیت قضاوت قرار گیریم خوب است که 
اول خودمان را در شرایط آن موضوع و موقعیت قرار 
دهیم و بگوئیم اگر من بودم ! و بعد در مورد رفتار 

طرف مقابل صحبت کنیم. 
 به این فکر کنیم که اگر همه افکار منفی و 

ناراحت کننده ای که در ذهنمان درباره طرف مقابل 
داریم، شنیده و خوانده می شد، چقدر شرمنده و ناراحت 

بودیم ؟ این فکر می تواند ما را از فکرهای اشتباه و 
قضاوت گونه دور کند. 

 بسیاری زمینه های قضاوت ما در 
مورد دیگران، موقعیتهایی هستند 

که در طول زندگی بارها و بارها 
خودمان در شرایط آنها قرار 
گرفته ایم و ممکن است رفتار 
داشته  و حرفهایی مشابه 
باشیم. به همین دلیل خوب 
ت  و قضا م  هنگا ست  ا
موقعیتهای  این  دیگران 
ذهنمان  در  را  به  مشا
یادآوری کنیم و ببینیم 
ن  هما ر  د ن  ما د خو
موقعیت چه کرده ایم و 

دیگران چه می کنند ؟ 
  این رفتار یعنی 
قضاوت دیگران اگر در 
ما نهادینه و تبدیل به 
صیت  خصو یک 
رفتاری تلقی شود، 
دیگران در برخورد با 
ن  ا نگر ر  بسیا ما 
خواهند بود و ما را 
برای  امن  افرادی 
دوستی  و  تعامل 
بینند. خوب  نمی 
است که در تعامل 
با  ط  تبا ر ا و 
نشان  اطرافیان 
دهیم که هر آنچه 
برای خودمان می 

پسندیم، برای آنها 
می  نظر  ر  د هم 
گیریم و مالک عمل 
ل  و ا ه  نگا ر  د ما 
قضاوتهای ظاهری و 

گذشته  از  و  ذهنی 
نیست. 

فیلم سینمایی الله به کارگردانی اسداهلل نیک نژاد و 
تهیه کنندگی پروانه پرتو، با بازی نیکی کریمی، همایون 
ارشادی، میترا حجار، سام قریبیان، آزیتا حاجیان و لیال 
اوتادی از فیلم های مخصوص اکران نوروز 1400 است. این 
فیلم درباره زندگی الله صدیق، قهرمان اتومبیل رانی ایران 
است و چالش ها و مشکالتی که این راننده حرفه ای با آن 

مواجه بوده را به تصویر کشیده است.

اهلقضاوتدیگرانیم؟ چقدر
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بزرگداشت روز معلم

به مناسبت شهادت شهید 
مرتضی مطهری روز ۱۲ 

اردیبهشت در تقویم جمهوری 
اسالمی ایران، به نام روز 

معلم نام گذاری شده است. 
این نام گذاری برای قدردانی 

از خدمات فرهنگی و علمی آن 
استاد فرزانه و معلمانی است 

که برای دانش آموزانشان  
جان فشانی کردند. 

عکس: صادق نیک گستر - فارس

مشعل خانواده بزرگ پتروشیمی هر روز افتخار جدیدی را رقم می زند و شرایط کرونا و 
محدودیت های مختلف اقتصادی جلوی بسیاری از استعدادها و تالشهای جوانان را نمی گیرد. 
محمد شفیعی یکی از جوانان نخبه کشورمان و صنعت بزرگ پتروشیمی است که توانسته 
در میان ۶500 نخبه دیگر در دانشگاه های مختلف مقام دوم را در اولین مسابقه پروژه محور 
بنیاد ملی نخبگان به نام »ره نشان« به دست آورد. او فرزند نخبه شاپور شفیعی از رانندگان 
حراست ارشد منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر است که توانسته از فضای رقابت دانشگاهی 
خود را به رقابتی کشوری در میان دانشجویان دانشگاه های مختلف برساند و مقام دوم را 

هم کسب کند. 
او در حال حاضر دانشجوی رشته مهندسی برق در دانشگاه خراسان شمالی است که به 
شکل آنالین کالس های خود را از اهواز می گذراند و می گوید همه چیز از یک اعالم 
عمومی مسابقات »ره نشان« بنیاد ملی نخبگان و موسسه ره نشان  شروع شده است. او 
افزود: من دبیر انجمن علمی برق دانشگاه بودم و بنیاد ملی نخبگان و موسسه ره نشان 
اعالم عمومی مسابقات خود را برای ما ارسال کردند تا برای اطالع دانشجویان فراخوان 

بدهیم و پس از اطالع از جزئیات این مسابقات من هم در آن شرکت کردم. 
او می گوید پیش از این در مسابقات داخلی دانشگاه شرکت داشتم اما در این مسابقات 
۶500 شرکت کننده از دانشگاه های مختلف سراسر کشور حضور داشتند و شرایط 

رقابت در طی ۶ ماه برگزاری این دوره بسیار فشرده و 
سخت بود به نحوی که تعداد زیادی در میانه مسیر 
انصراف می دادند.  شفیعی با اشاره به شرایط این مسابقه 

در توضیح بیشتر گفت: مسابقات به شکل چند مرحله ای 
و در مودت ۶ ماه برگزار شد، در مرحله اول انفرادی بود اما 

در ادامه نفرات برگزیده و در کنار هم قرار گرفتند تا هم 
افزایی هر کدام مشخص شود و در ادامه خودشان تیم مورد 

نظرشان را تشکیل دهند. 
او افزود: طبق قاعده این مسابقات پروژه های مختلفی برای 

اجرا و انتخاب وجود داشت که من پروژه های مربوط به 
دوربینهای هوشمند و به خصوص دوربینهای پالک خوان )پروژه 
ساخت و تولید دوربینهای پالک خوان( را انتخاب کردم. در این 

دوره مسابقات شرکتهای صنعتی مختلف نیازها و مشکالت فنی 
مورد نظر خودشان را مطرح می کردند تا گروه ها در صورت امکان 

روی آن بررسی داشته باشند و در صورت موفقیت و نتیجه مستقیما 
با آن شرکت در ارتباط باشند. 

این نخبه علمی در خانواده بزرگ صنعت نفت در ادامه با بیان اینکه به 
عبارتی در این مسابقات زمینه ای برای ارتباط نزدیک نخبگان و 

نفرات برتر با بخش صنعت فراهم شد، افزود: طبق اعالم مسابقات 
نفرات برتر در این مسابقات با شرکتهای مرتبط با همان حوزه ارتباط 
برقرار می کردند و به این ترتیب آینده شغلی و کاری این  افراد هم 

تامین می شود و تیم ما هم به عنوان نفرات دوم به مجموعه ای به 
نام آدینه ملل ارتباط دارد. 

شفیعی تاکید دارد که اگرچه این ارتباط شغلی می تواند آینده ای 
روشن برای جوانان باشد اما او و بسیاری از دوستانش می خواهند 
برنامه های پژوهشی و تحقیقاتی خود را ادامه دهند چراکه با 

عالقه رشته برق را انتخاب کرده و تازه در ابتدای راه است. 
پدر و مادر این نخبه علمی هر دو دیپلمه هستند و او توانسته با 

وجود  محدودیت های مختلف و فاصله زیاد با دانشگاه محل 
تحصیل ، حمایت والدین و تالشهای خودش این دوره را به خوبی 

پشت سر بگذارد. 
شفیعی همچنین به 40 امتیاز نخبگی که در جریان مسابقات »ره 

نشان« به دست آورده اشاره کرد و گفت: حرکت در مسیر 
خواسته ها و عالیق معموال مشکالت و محدودیتهای زیادی دارد 
که دوری از خانواده و تفاوت آب و هوای محل زندگی و تحصیل 

از جمله این موارد است و البته در یک سال اخیر و به دلیل کرونا 
کالسها به شکل آنالین برگزار شده است. 

او یک برادر دارد و درخانواده چهارنفره ای که دارند توانسته 
خود را در مسیر آینده ای روشن قرار دهد. آنها در حال حاضر 

در اهواز زندگی می کنند و آقای شفیعی – پدر محمد حدود 
1۲ سال است که در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر مشغول 

فعالیت است. 

اپرا یک مرورگر حرفه ای برای اندروید است که ابزار 
گذر از تحریم )VPN( آن بسیار کاربردی است. 

امکان افزایش سرعت باز کردن صفحات وب را با 
تکنولوژی فشرده سازی، پشتیبانی از اینترنت های 

ضعیف، رابط کاربری ساده و رایگان از امکانات این 
مرورگر است.

 Chrome و Opera شاید برایتان سخت باشد از میان مرورگرهای
و Firefox مرورگری را انتخاب کنید ولی باید بدانید انتخاب شما 
سخت تر هم شده است ! شرکت Apple نسخه 5 مرورگر خود را وارد 
بازار کرده است . نسخه 5 بعد از ورود به بازار بسیار سریع میان کاربران 
جا باز کرده است . یکی از خصوصیات این مرورگر قدرتمند و سریع  
ظاهر فوق العاده زیبای آن است . از نظر قابلیت های مهم باید بگوییم 
هیچ دسته کمی از مرورگرهای ذکر شده ندارد بلکه بسیار قدرتمند تر 

و سریعتر از آنهاست .

 Avant

وژه محور بنیاد ملی نخبگان »ره نشان« : گفت و گو با برگزیده دوم اولین دوره مسابقه پر

نرم افزار Avant Browser یکی دیگر از مرورگر هایی است که بر پایه اینترنت اکسپلورر کار می کند. 
این نرم افزار دارای سرعت باال، پایداری، محیط کاربر پسند و ویژگی چند پنجره در یک پنجره می باشد. 
این مرورگر با پشتیبانی از 41 زبان زنده دنیا در نوع خود بی نظیر است.این نرم افزار کامالً رایگان می باشد و 

برای استفاده از آن هیچگونه محدودیتی وجود ندارد.

در ابتدای راه هستم 

Opera

Safari




