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صنعت نفت از صنایع 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 مي 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 باعث بهبود 
رفتار ایمني در افراد مستقر در فضاي صنعت نفت خواهد 
شد. 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...

 آتش سوزی  ایستگاه  گاز

گاز گیالن بخش سیستان را توسعه 
می دهد 
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42 ودی بندر  جاسک به ز
مهم صادرات نفت 

ایران می شود

قلب تپنده صنعت 
گاز ایرانی است

از  پارک فناوری  تا  
صندوق حمایتی

30

همکاری دیار باران و مهربانی برای شتاب در گازرسانی

  رئیس جمهوری:

بر اساس تعاریف، بازاریابي و فروش، یک استراتژی کالن برای 
تمام کسب و کارهاست که با هدف بهینه کردن سود، درآمد و 
رضایت مشتریان به کار گرفته می  شود. به عبارت دیگر، 
بازاریابي و فروش نگرشی بوده که به دنبال ایجاد، حفظ، توسعه 
و تعمیق رابطه با مشتریان است. بازاریابی و فروش شامل آنالیز، 
فرایند برنامه ریزی، پیاده سازی برنامه توزیع محصوالت و 
کنترل برنامه هایی است که برای ایجاد مبادالت مورد نظر با 
بازارهای مورد هدف طراحی شده اند تا دستیابی به اهداف 
سازمانی که همان جلب رضایت مشتری است، امکانپذیر شود. 
این امر بشدت به طراحی سازمان های ارائه دهنده بر اساس 

نیازها و خواسته های بازار هدف و استفاده از...

در گفت و گو با رئیس اداره بازاریابي و فروش شركت پاالیش نفت تهران مطرح شد:

 تمدید مهلت تسویه
وش های اعتباری   فر

هدفمم بازی در 
تیم ملی و 

حضور در اروپا 
است 

فرزند فوتبالیست نفتی در گفتگو 
با مشعل:



اخبار بین الملل

خــبر و نظـــرنشریه کارکنان صنعت نفت ایران

www.mashal.ir

با بهره برداری از پایانه جاسک

ایران با چهره ای جدید وارد 
بازار جهانی انرژی می شود

استاندار هرمزگان گفت: با بهره برداری از پایانه نفتی 
جاسک، ضمن تأثیرگذاری در اقتصاد کشور و ایجاد 
فرصت های شغلی، ایران با چهره جدیدی در حوزه 
انرژی وارد بازارهای جهانی می شود و ایفای نقش 
می کند. فریدون همتی در حاشیه بازدید از طرح پایانه 
نفتی جاسک ضمن قدردانی از تالش جهادگونه عوامل 
اجرایی این طرح در شرایط سخت آب و هوایی اظهار 
کرد: از تصمیم اولیه این طرح بزرگ و راهبردی به تعبیر 
مقام معظم رهبری، تا مراحل طراحی و عملیات اجرایی 
خطوط انتقال نفت، مخازن و مجموعه اجزایی که باید 
در کنار یکدیگر قرار گیرند، با یک ابرپروژه روبه رو 
هستیم تا پایانه نفتی جاسک در سواحل مکران به هدف 
مشخص خود دست یابد. وی گفت: در شرایطی که مقرر 
بود بسیاری از اقالم و تجهیزات مورد نیاز این طرح 
راهبردی از شرکت های خارجی تأمین شود، به دلیل 
تحریم مهندسان، تکنیسین ها و نیروهای ایرانی با 
در  پروژه  این  نیاز  مورد  تجهیزات  داخلی سازی 
کوتاه ترین زمان ممکن، شاهد بهره برداری از نخستین 
مرحله پایانه نفتی جاسک و صادرات نفت از منطقه 
کوه مبارک در آینده نزدیک خواهیم بود. به گفته 
استاندار هرمزگان، ایران با اجرای این پروژه راهبردی، 
افزون بر خودکفایی در تأمین تجهیزات مورد نیاز، 
صاحب دانش و فناوری شده است که نمی توان قیمتی 
برای آن در نظر گرفت. همتی اجرای طرح راهبردی 
گوره – جاسک و احداث پایانه صادرات نفت در سواحل 
مکران را از نمونه های بارز اقتصاد مقاومتی برشمرد و 
افزود: کاهش وابستگی به خارجی ها از هر حیث در این 
مناطق اتفاق افتاده است و رسانه ها در بازتاب و پوشش 
اخبار مربوط به دستاوردهای صنعت نفت، باید فعال تر 
عمل کنند. وی چشم انداز اجرای پروژه های صنعت 
نفت از جمله ساخت پایانه نفتی، پاالیشگاه ها و 
پتروپاالیشگاه ها را منجر به سرمایه گذاری ۱۶ میلیارد 
دالری در سواحل مکران دانست و گفت: به این ترتیب، 
با بهره برداری از این طرح ها در سواحل مکران ضمن 
تأثیرگذاری در اقتصاد کشور و ایجاد فرصت های شغلی، 
ایران با چهره جدیدی در حوزه انرژی وارد بازارهای 

جهانی می شود و ایفای نقش خواهد کرد.
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هیئت دولت در اجرای تکلیف مقرر در بند )ی( تبصره )۱( قانون بودجه 
سال ۱۴۰۰ کل کشور درباره تسویه خالص بدهی های قطعی دولت به 
اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی از محل تحویل نفت خام به 
آنها طبق قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران، آیین نامه اجرایی 
مربوط به آن را تصویب کرد. در نشست هیئت دولت که روز یکشنبه)۲۳ 
خردادماه( به ریاست دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری برگزار شد، 
آیین نامه اجرایی تسویه خالص بدهی های قطعی دولت از محل تحویل 
نفت خام به تصویب رسید که براساس این آیین نامه، شرکت ملی نفت ایران 
موظف است نسبت به تحویل نفت  در ازای ابالغ اعتبار و تخصیص اقدام و 
نتیجه را به تفکیک تخصیص اعتبار به صورت مقداری و مبلغ )ارزی و ریالی( 
به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی )خزانه داری 
کل کشور( اعالم کند. سهم دولت از ارزش نفت تحویلی ۴۷.۵ درصد 
حداکثر معادل مبلغ ۹۰۰ هزار میلیارد ریال است و شرکت ملی نفت ایران 
ارزش محموله نفت تحویلی را به حساب بدهکار دولت منظور می کند. 
تحویل نفت خام و میعانات گازی به اشخاص متقاضی، به قیمت روز صادراتی 

شرکت ملی نفت ایران به ترتیب مندرج در قرارداد محاسبه خواهد شد. 
شرکت ملی نفت ایران مکلف است پس از تحویل نفت خام و میعانات گازی 
به هر شخص متقاضی معرفی شده مشمول، توسط سازمان برنامه و بودجه 
کشور، اعالمیه مقدار و ارزش نفت تحویلی )ریالی و ارزی( به تفکیک 
تخصیص اعتبار مندرج در این آیین نامه را برای تسویه حساب به سازمان 
مذکور و خزانه داری کل کشور اعالم کند. سیاهه های مربوط مطابق روال 
متعارف جاری، برای تسویه حساب ارزی به ترتیب مقرر در این آیین نامه به 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ارسال خواهد شد. نرخ تسعیر ارز برای 
تبدیل ارقام ریالی اعالم شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، نرخ سامانه 
معامالت الکتریکی )ETS( خواهد بود. اشخاص حقیقی معرفی شده توسط 
دستگاه مشمول یا شرکت های بازرگانی نفتی، به هیچ وجه مجاز به ارائه 
تخفیف قیمت فروش در مقصد، به هیچ شخصی، بیش از آنچه با شرکت 
ملی نفت ایران توافق کرده اند، نیستند. در صورت احراز این امر برای شرکت 
ملی نفت ایران، ادامه همکاری با آن اشخاص حقیقی معرفی شده توسط 
دستگاه مشمول، یا شرکت های بازرگانی نفتی، بازنگری خواهد شد. در 

اجرای قسمت اخیر فاز اول بند )ی( تبصره )۱( قانون بودجه سال ۱۴۰۰ 
کل کشور، در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی 
دارای انواع اوراق مالی اسالمی منتشرشده برای تأمین منابع بودجه عمومی 
دولت با سررسید زودتر از خرداد سال ۱۴۰۱، سازمان برنامه و بودجه کشور 

موظف است براساس فهرست اعالمی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت 
به صدور، ابالغ و تخصیص اعتبار تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد ریال و اعالم به 
شرکت ملی نفت ایران برای تحویل نفت صادراتی به این اشخاص اقدام کند. 
متناسب با مبلغ مورد استفاده از سازوکار بند )ی(، معادل ۳۸ درصد جهت 

پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و ۱۴.۵ درصد به عنوان سهم شرکت ملی 
نفت ایران حواله تحویل نفت  قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می گیرد. 
همچنین به موجب این آیین نامه، به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
اجازه داده می شود از محل منابع مندرج در این آیین نامه مبلغ ۳۰۰ هزار 
میلیارد ریال از سهمیه نفت را از طریق پاالیش در پاالیشگاه های غیردولتی 
که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام کرده اند، به مصرف برساند. 
معادل ارزش نفت مصرف شده برای افزایش تولید، فرآورده های ناشی از 
اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد. 
قرارداد بین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هر یک از پاالیشگاه ها 
که در سال ۱۴۰۰ موفق به افزایش ظرفیت تولید خود، مازاد بر ظرفیت 
عملکردی و عملیاتی سال ۱۳۹۹ )با تأیید شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران( شوند و مایل به استفاده از مفاد این ماده باشند، از 
نظر امکان تأمین خوراک و محاسبه میزان و نوع فرآورده های نفتی که در 
مقابل افزایش خوراک برای صادرات در اختیار وزارت دفاع قرار گیرد، به 

تأیید شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران می  رسد.

تصویب آیین نامه اجرایی تسویه خالص بدهی های قطعی دولت 

معاون پارلمانی رئیس جمهوری: 

افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ 
تصمیم حاکمیتی بود

معاون پارلمانی رئیس جمهوری در واکنش به ادعای سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ 
مجلس مبنی بر نقش معاون اقتصادی رئیس جمهوری در تصمیم گیری افزایش قیمت 
بنزین در سال ۹۸ گفت: این موضوع یک تصمیم حاکمیتی بود. حسینعلی امیری درباره 
گفته های سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مبنی بر خودداری معاون اقتصادی 
رئیس جمهوری از حضور در کمیسیون اصل ۹۰ گفت: کمیسیون اصل ۹۰ چند روز پیش 
مکاتبه ای مبنی بر حضور نهاوندیان برای پاسخ گویی به موضوع افزایش قیمت بنزین در 
سال ۹۸ به ریاست جمهوری ارسال کرد که در جواب، پاسخ داده شد مسئولیتی متوجه 

وی نیست و این تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی بوده است. وی با بیان اینکه 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ابتکار و دستور مقام معظم رهبری در شرایط جنگ 
تمام عیار اقتصادی تشکیل شده است، افزود: افزون بر اینکه وزیر کشور چند بار در 
کمیسیون های مجلس و صحن علنی درباره موضوع افزایش قیمت بنزین توضیح داده اند، 
اضافه می کنم، شخصاً به نظارت بر انجام وظایف قانونی مقام ها و نهادهای سیاسی معتقدم، 
البته نظارت بر انجام وظایف چون سؤال، از اختیارات قانونی نیست، زیرا اگر نظارت صورت 
نگیرد خودکامگی و استبداد شکل می گیرد. معاون پارلمانی رئیس جمهوری با بیان اینکه 
همیشه اجابت درخواست نهادهای نظارتی را با اعتقاد انجام داده ایم، تصریح کرد: در 
معاونت پارلمانی درخواست های کمیسیون های مجلس، مکاتبات مجلس، به ویژه مکاتبات 
کمیسیون اصل ۹۰ که در جایگاه رسیدگی به طرز کار سه قوه است در اسرع وقت اجرا 

و انجام می شود. در این مورد هم پاسخ کمیسیون اصل ۹۰ در موعد قانونی داده شد.

رئیس جمهوری:

جاسک به زودی بندر مهم صادرات نفت ایران می شود

رئیس جمهوری گفت: به زودی جاسک یک 
بندر مهم صادراتی برای نفت ایران خواهد 
بود. تا امروز اگر نفت ایران در جزیره خارک 
صادرات می شد، از این به بعد صادرات هم 
در خارک و هم در جاسک انجام می شود. 

دکتر حسن روحانی، روز دوشنبه )۲۴ 
خردادماه( در آیین گشایش طرح های ملی 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
گفت: امروز جمهوری اسالمی ایران قدرتی 
است که امنیت منطقه را برای خود و 

همسایگان تضمین می کند. وی افزود: 
دولت و ملت ایران با وجود شدیدترین 
تحریم ها و جنگ اقتصادی در سه سال و 
نیم گذشته سرو قامت ایستاده اند و دولت 
با همه توان با وجود مضاعف شدن فشارها 

به دلیل شیوع کرونا، از نیروهای مسلح خود 
حمایت و نیازهای آنها را تأمین کرده است. 
رئیس جمهوری تصریح کرد: دولت یازدهم 
و دوازدهم در زمینه سواحل مکران و 
نیازمندی هایی که این ساحل داشته 
فعالیت های مهمی انجام داده است، از جمله 
بندر جاسک که یک بندر بسیار مهم برای 
امروز و در سال های آینده است، همچنین 
چابهار و توسعه ای که این منطقه پیدا کرده 

بسیار حائز اهمیت است.
 اینکه این دولت توانسته است گاز را به همه 
این منطقه و به استان سیستان و بلوچستان 
و به اقصی نقاط شرق کشور برساند، اینکه 
دولت توانسته است آب را شیرین کند و به 
اعماق کویر در شرق ایران برساند و امروز 
شاهدیم که آب را به دو استان رسانده و 
انتقال آب را برای چند استان دیگر طراحی 
کرده است، این آبادانی که امروز ما در شرق 
و جنوب کشور، در دریای عمان، در سواحل 
مکران شاهدیم و اینکه به زودی بندر 
جاسک یک بندر مهم صادراتی برای نفت 
ایران خواهد بود. روحانی اظهار کرد: تا امروز 
اگر نفت ایران در جزیره خارک صادر 
می شده است، از این به بعد این صادرات هم 
در خارک و هم در جاسک انجام می شود، 
این کار راهبردی بی نظیر دولت یازدهم و 
دوازدهم در تاریخ جمهوری اسالمی ایران 

است.

سخنگوی وزارت امور خارجه: 

ایران بخشی از سهم خود را از بازار 
نفت پس گرفته است

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: در دوران تحریم های حداکثری شکست خورده 
آمریکا هدف اصلی صنعت نفت پس گرفتن سهم ایران در بازار نفت بود، در همین 
یک سال اخیر، بخشی از این سهم را پس گرفتیم. سعید خطیب زاده، روز دوشنبه 
)۲۴ خردادماه( در نشست خبری درباره آخرین مذاکرات برجام در وین گفت: آنچه 
در وین در حال انجام است، کمیسیون فصلی برجام برای بازگشت آمریکا به 
تعهدهایش است، گفت وگوها به بن بست نرسیده و درباره برخی مسائل فنی، سیاسی 
و اجرایی در حال انجام است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا تحریم های نفتی از 
مسائل باقی مانده در برجام است، افزود: درباره رفع بخشی از همه تحریم ها توافق 
شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه درباره فرآیند فروش نفت ایران پس از رفع 
تحریم ها تصریح کرد: در دوران تحریم های حداکثری شکست خورده آمریکا هدف 
اصلی صنعت نفت پس  گرفتن سهم ایران در بازار نفت بود، در همین یک سال اخیر، 
بخشی از این سهم را پس گرفتیم، گفت وگوها همواره در الیه های مختلف انجام شده 
است. خطیب زاده درباره راهزنی  دریایی آمریکا تصریح کرد: دولت آمریکا مانند راهزن 
دریایی در چند مورد محموله هایی را که حتی برای ایران نبوده فروخته که غیرقانونی 
است. راهزنی، راهزنی است و فرق نمی کند آن محموله نفتی برای چه کسی است، 

این مسئله را باید به فهرست شرمندگی های دولت واشنگتن اضافه کرد.
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 پتروشیمی کارون از ضایعات درآمدزایی می کند

تولید زودهنگام نفت از میدان 
ابوذر کلید می خورد

 گیاه پاالیی و پاکسازی 
حوضچه های قدیمی در آغار و داالن

معاون تولید شرکت ملی نفت ایران در بازدید از نام آوران اعالم کرد

 لزوم شتاب  گیری حفاری های اکتشافی

 تزریق میعانات گازی پارس جنوبی به میدان سروش به مدد نفتکش ایرانی

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران از بهره مندی 98 
درصدی شهرهای کشور از گاز طبیعی خبر داد. غالمرضا مشایخی در 
حاشیه آیین تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت گاز استان البرز با اشاره 
به رشد فزاینده مشترکان گاز شهری گفت: سال 1399 با وجود 
شیوع ویروس کرونا با برنامه ریزی خوب توانستیم رکوردی 
تازه در گازرسانی به مناطق شهری، روستایی و صنعتی کشور 
ثبت کنیم، بر این اساس هم اکنون در بخش شهری، بیش از 
98 درصد و در بخش روستایی، 8۵ درصد جمعیت روستاییان 

کشور از گاز طبیعی بهره مند هستند. 
وی ادامه داد: پارسال 2 هزار و 918 روستا، 23 شهر و 6 هزار و ۵00 واحد 
تولیدی و صنعتی به جمع مشترکان گاز کشور افزوده شدند. مدیر 
هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه با 

برنامه ریزی انجام شده، امسال نیز گازرسانی به دیگر روستاهای کشور 
با شتاب تداوم دارد، اظهار کرد: طبق مصوبه شورای عالی اقتصاد برای 
حمایت از بخش تولید و کاهش آلودگی هوا، یارانه ویژه ای برای 
گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور اختصاص یافته و 
طبق آن، این واحدها تا سقفی مشخص از پرداخت هزینه گازرسانی 
معاف خواهند بود. مشایخی تصریح کرد: امسال همچنین برنامه توسعه 
گاز تا سال 1401 نیز تعریف شده است تا شرکت های گاز استانی بتوانند 
با دورنمای مناسب بهتر به مردم خدمات رسانی کنند. وی در پایان با 
خرسندی از اینکه اکنون سوخت پاک و آسان در اختیار روستاییان 
قرار دارد، یادآور شد: این مهم توانست افزون بر ارمغان آسایش و رفاه 
برای روستاییان، تا حد زیادی از تخریب محیط زیست و آلودگی هوا 

نیز بکاهد. 

معاون تولید شرکت ملی نفت ایران از دستگاه های حفاری 
۷4 و 89 فتح در میدان نفتی نام آوران بازدید و بر 
شتاب بخشی در عملیات حفاری چاه های اکتشافی از 
سوی شرکت ملی حفاری ایران تأکید کرد. فرخ علیخانی 
در حاشیه بازدید از میدان نفتی نام آوران در غرب کارون 
به تعامالت مستمر و سوابق همکاری بین مدیریت اکتشاف 
و ملی حفاری اشاره کرد و گفت: تشکیل نشست های کاری 
در مناطق عملیاتی و تصمیم سازی و تصمیم گیری در محل 
برای سرعت بخشیدن به کار و رفع موانع و چالش ها 
اثربخشی قابل مالحظه ای دارد و فرآیند کار را آسان تر 
می کند، شرکت ملی حفاری ایران رسالت سنگینی در 
حوزه انجام وظایف سازمانی و مسئولیت های اجتماعی 
دارد و بر این اساس رویکردهای شرکت باید مبتنی بر 
شتاب بخشی در عملیات حفاری و شناسایی و رفع موانع 
باشد زیرا این شرکت یک شرکت حفاری و پیراحفاری 
است. وی با قدردانی از متخصصان و کارکنان مدیریت 
اکتشاف و شرکت ملی حفاری ایران که در شرایط سخت 

آب و هوایی و گرمای شدید استان خوزستان، برای تحقق 
برنامه های صنعت نفت تالش می کنند، گفت: باارزش ترین 
سرمایه هر سازمان منابع انسانی است و رضایتمندی و 
ایجاد انگیزش سازمانی به ویژه در حوزه های عملیاتی 
بسیار با اهمیت است. حمیدرضا گلپایگانی، مدیرعامل 
شرکت ملی حفاری ایران نیز با بیان اینکه ملی حفاری 
فرایندهایی را که بر عملیات، گردش مته، خدمات فنی و 
تخصصی و پشتیبانی تأثیر مستقیم دارد، در اولویت 
برنامه ها قرار داده است و پیگیری می کند، ضمن آنکه 
سازمان،  چابک سازی  مشکالت،  رفع  و  شناسایی 
درآمدزایی، بهینه سازی هزینه ها، مشارکت فعال در 
پروژه ها و کار براساس برنامه های شرکت های کارفرمایی 
از جمله سرفصل هایی است که در پیشبرد اهداف و 
برنامه های شرکت مورد توجه قرار دارد. وی در ادامه به 
اقدام ها و برنامه های شرکت برای تأمین نیازهای عملیاتی 
اشاره کرد و بازدیدهای میدانی را سبب شتاب بخشی به 

روند اجرای پروژه ها و افزایش بهره وری خواند.

پروژه تزریق میعانات گازی میدان مشترک پارس جنوبی 
به میدان سروش با همکاری و حضور ناوگان شرکت ملی 
نفتکش آغاز شد. پروژه تزریق میعانات گازی میدان 
مشترک پارس جنوبی به میدان نفتی سروش، با همکاری 
و حضور ناوگان شرکت ملی نفتکش آغاز شد. در این 
زمینه با هماهنگی های انجام شده با شرکت نفت فالت 
قاره ایران، نفتکش فارست پس از بارگیری میعانات گازی 
به موقعیت میدان و سکوی سروش اعزام شد تا در 
عملیاتی ایمن، اما دشوار گاز مورد نیاز از طریق این 
کشتی به پایانه شناور خلیج فارس منتقل و سپس به 
چاه های میدان یادشده تزریق شود. در این عملیات که 
سه شنبه )چهارم خرداد( آغاز شد، خدمه نفتکش 
فارست با پشتکار و رعایت اصول ایمنی و فنی، موفق به 
انجام این عملیات برای نخستین بار در تاریخ معاصر 
صنعت نفت ایران شدند. پروژه تزریق میعانات گازی 

میدان مشترک پارس جنوبی به میدان سروش با هدف 
فراهم کردن امکان تداوم تولید گاز در این میدان 
مشترک و افزایش قدرت مانور در شرایط ویژه افتتاح 

شده است.

۹۸ درصد شهرهای ایران گازدارند

کارون  پتروشیمی  مدیرعامل 
بر  افزون  شرکت  این  گفت: 
محیط  آلودگی  ز  ا جلوگیری 
شرکت  یعات  ضا ز  ا زیست، 
درآمدزایی نیز می کند. علیرضا 
هفته  به  اشاره  با  صدیقی زاده 
محیط زیست گفت: پتروشیمی 
کارون با توجه به خوراک مصرفی 
نوع  خود  تولیدی  محصول  و 
آلودگی متفاوتی نسبت به دیگر 
صنایع پتروشیمی در سه عنصر 
آب، خاک و هوا دارد. طراحی اولیه 
پتروشیمی کارون به گونه ای است 
که با توجه به چنین آلودگی هایی، 
مینه  ز ر  د یی  ها تمهید
زیستی  محیط  استانداردهای 
اندیشیده و اگر مجتمع بر اساس 
نباید  کند،  عمل  استانداردها 
هیچ گونه آلودگی در سه عنصر 
آب، خاک و هوا داشته باشد. وی 
درباره استانداردهای طراحی اولیه 
برای پیشگیری از آلودگی هوا 
اظهار کرد: آنالیزورهای آنالینی 
روی دودکش ها نصب  شده است 

ویژه عملیات  کنترل  که تحت 
هستند و با حساسیتی که دارند به  
محض آنکه نتوانند گاز را احساس 
کنند، واحد را به طور کامل متوقف 
شرکت  مدیرعامل  می کنند. 
پتروشیمی کارون درباره ضایعات 
خاک  روی  که  شرکت  ین  ا
با  و  ند  می شو ی  ر ا نگهد
بارندگی های احتمالی می توانند به 
برای  گفت:  کنند،  نفوذ  خاک 
جلوگیری از انتشار این آلودگی، 
بخشی از این ضایعات را به مرکز 
ی  ها ند پسما شتی  ا بهد فن  د
صنعتی )لندفیل( منتقل می کنیم 
و به روشی استاندارد شیرابه های 
حاصل از این ضایعات جمع آوری و 
دفع می شوند. صدیقی زاده ادامه 
داد: با وجود دفن این ضایعات در 
زمان  در  بود  ممکن  لندفیل، 
نگهداری یک هفته ای تا ارسال، 
شیرابه ها به زمین نفوذ و خاک را 
آلوده کنند که برای جلوگیری از 
نظر  در  تمهیداتی  اتفاق،  این 
که  صورت  ین  ا به  گرفتیم. 

جایگاهی در حال آماده شدن و 
مسیرهایی  و  است  بتن ریزی 
تعبیه شده تا شیرابه ها جدا شوند 
و به این روش اطمینان حاصل 
کنیم که در آن مقطع کوتاه نیز 
طبیعت  ی  برا لودگی  آ هیچ 
بخش  به  وی  داشت.  نخواهیم 
دیگری از ضایعات با عنوان »تار« 
اشاره کرد که باید سوزانده شوند 
و گفت: این ضایعات اگر روی زمین 
بمانند با جریان هوا و انتقال به 
محیط از یک آالینده خاک به 
آالینده هوا تبدیل می شوند، اما از 
سال 1398 تاکنون برای جلوگیری 
از سوزاندن این ضایعات و آلودگی 
هوا آن را به شکل خوراک به برخی 
شرکت ها ارسال می کنیم تا از آن 
ُکک )Coke( تولید شود. به این 
از آلودگی محیط   روش نه تنها 
زیست جلوگیری می کنیم، بلکه 
از  و  بازاریابی کرده  می توانیم 
ضایعات شرکت نیز درآمد داشته 
کت  شر مل  عا یر مد  . شیم با
به  توجه  با  کارون  پتروشیمی 
طراحی اولیه مبنی بر سوزاندن 
محصول جانبی تحت نام تجاری 
OTD گفت: اورتو تولوئن دی 
آمین محصول جانبی MTD است 
که باید سوزانده شود و به تبع آن 
آلودگی هوای منطقه را به همراه 
دارد. بیش از یک سال است با 
صادرات این محصول نه تنها از 
آلودگی محیط زیست جلوگیری 
برای  بلکه می توانیم  می کنیم، 
شرکت درآمدزایی داشته باشیم. 
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فرآیند تولید زودهنگام میدان ابوذر با پایان عملیات اجرایی 
 AA و سکوی A20 با AC لوله گذاری این میدان حدفاصل سکوی
با A21 به طول تقریبی 1۷ کیلومتر در سایزهای 8 و 12 اینچ، پس از 
انجام عملیات حفاری به وسیله دکل سحر 2 که در حال حرکت به 
سمت این میدان است، آغاز می شود. عملیات لوله گذاری در 
کوتاه ترین زمان ممکن در 2۵ روز )در بازه زمانی 24 اردیبهشت تا 
1۷ خردادماه( با رعایت تازه ترین استانداردها و مبانی مهندسی 
معتبر جهانی، دانش و فناوری کامال بومی - ایرانی از سوی مهندسان 
کشور با تالش کارکنان مدیریت مهندسی و ساختمان و منطقه 
عملیاتی خارک شرکت نفت فالت قاره ایران و پیمانکاران طرح انجام 
 A20 شده و پس از آغاز عملیات حفاری تولید زودهنگام از چاه های
و A21 )در دوره 6 ماه عملیات حفاری(، افزایش تولید از سکوهای 
جدید در میدان را میسر می کند. عملیات ساخت و تجهیز روسازه 
سکوهای جدید میدان ابوذر به وزن تقریبی هرکدام 1200 تن با 
پیشرفت فیزیکی سازه ای حدود 9۵ درصد و پیشرفت کلی شامل 
خرید و راه اندازی تجهیزات حدود 63 درصد در کارگاه خرمشهر 
در حال انجام است که مطابق برنامه زمان بندی پیش بینی شده، نصب 
روسازه ها در اوایل سال 1401 امکان پذیر خواهد بود. پیش بینی 
می شود عملیات برق رسانی و انتقال دیتا به وسیله کابل زیردریایی 

کامپوزیت به طول 14.۵ کیلومتر در پاییز سال 1400 محقق شود.

منطقه عملیاتی آغار و داالن از اجرای 
 )Phytoremediation( پروژه  گیاه پاالیی
و چند پروژه محیط زیستی دیگر هم زمان 
با هفته محیط  زیست با ۵3 میلیارد ریال 
لمحمد  ا عبد  . د ا د خبر  ینه  هز
کوهپیمای جهرمی، جانشین رئیس منطقه 
عملیاتی آغار و داالن با اشاره به اینکه 
اجرای پروژه گیاه پاالیی و پاک سازی 
حوضچه های قدیمی پاالیشگاه داالن با 
مشارکت دانشگاه شیراز و با یک میلیارد 
ریال هزینه در حال انجام است، گفت: در 
این پروژه از درختچه های وتیور برای 
حذف هیدروکربن های موجود در خاک 
استفاده می شود، زیرا این درختچه ها 
غلظت کل هیدروکربن های موجود در 
قابل توجهی کاهش  به مقدار  را  خاک 
فرآیندی  پساب  مهار  وی  می دهند. 
تأسیسات مرکزی آغار را )ACF( از دیگر 
پروژه های اجراشده دانست و افزود: پروژه 
احداث حوضچه تبخیر ثانویه برای مهار 
پساب فرآیندی تأسیسات مرکزی آغار 
 ۵0 فیزیکی  پیشرفت  با  نیز   )ACF (
واحد  ماشین آالت  به وسیله  درصدی 
ترابری این منطقه باارزش ریالی حدود 40 
میلیارد ریال در حال اجراست. جانشین 
رئیس منطقه عملیاتی آغار و داالن از 
طرح تعویض رینگ فرسوده آب شهرک 
مسکونی داالن خبر داد و اعالم کرد: 
به منظور بهینه سازی مصرف آب، طرح 

شهرک  آب  فرسوده  رینگ  تعویض 
واحد  همکاری  با  داالن  مسکونی 
تصفیه خانه این منطقه عملیاتی تعریف  و 
دو رینگ جداگانه هر یک به طول پنج 
کیلومتر برای آب مصرفی و آب آشامیدنی 
و با 12 میلیارد ریال هزینه اجرا شده است. 
کوهپیمای جهرمی اظهار کرد: همچنین با 
اتصال فاضالب فاز دو شهرک مسکونی 
داالن به سیستم تصفیه فاضالب، ظرفیت 
این  تصفیه شده  بهداشتی  پساب های 
منطقه برای آبیاری فضای سبز، روزانه 1۵0 
مترمکعب افزایش یافت. وی با بیان اینکه 
مقدار سرانه فضای سبز این منطقه 2۷0 
مترمربع است، از ارتقای سرانه فضای سبز 
با کاشت حدود ۷00 اصله نهال جدید خبر 
داد. جانشین رئیس منطقه عملیاتی آغار 
و داالن ساخت آبشخور به ویژه در فصل 
گرما برای حیوانات به منظور حمایت از 
چرخه  حفظ  و  منطقه  حیات وحش 
اکوسیستم محیط و نصب تابلو با مسائل 
اقدام های  دیگر  از  را  زیستی  محیط 
زمینه  در  منطقه  این  در  انجام شده 

فرهنگ سازی برشمرد. 
منطقه عملیاتی آغار و داالن از مناطق 
عملیاتی پنج گانه شرکت بهره برداری نفت 
و گاز زاگرس جنوبی است که در حوزه 
جغرافیایی شهرستان های فیروزآباد، 
فراشبند و قیر و کارزین در استان فارس 

قرار دارد.
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فناوری ها و گسترش همکاری های سازنده میان نقش آفرینان زیست بوم نوآوری و فناوری 
مرتبط با این صنعت ایجاد شده است، روز دوشنبه)24 خرداد( با حضور وزیر نفت و معاون 

علمی و فناوری رئیس جمهور و جمعی از معاونان و مدیران ارشد صنعت نفت به بهره برداری 
رسمی رسید. در ادامه مراسم نیز ۵ موافقت نامه همکاری میان پارک نوآوری و فناوری 
صنعت نفت با وزارت علوم، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و دانشگاه های صنعتی 
شیراز، علم و صنعت و صنعتی امیرکبیر امضا شد. موافقت نامه نخست، موافقت نامه گرنت 
فناورانه بود که میان پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت و وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری امضا شد. موافقت نامه ایجاد پردیس مشترک میان پارک نوآوری و فناوری صنعت 
نفت با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و در ادامه، سه موافقت نامه با موضوع ایجاد 

مرکز نوآوری و رشد مشترک، میان پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت با دانشگاه 
صنعتی شیراز، دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه صنعتی امیرکبیر به امضا رسید. 

پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت در زمینی به مساحت 32 هکتار در محل سابق 
استقرار پژوهشگاه صنعت نفت )منطقه باقرشهر، جنب پاالیشگاه تهران( ایجاد شده 
و قرار است عامل ارتباط و توسعه فناوری های مرتبط با صنعت نفت در میان دانشگاه ها، 
مؤسسه های تحقیق و توسعه، شرکت های خصوصی و بازار باشد و فرآیندهای زایشی 
شرکت های متکی بر نوآوری را از طریق کانون های خالقیت و شکوفایی، مراکز رشد، 

شتاب دهنده ها و مراکز نوآوری دنبال کند. این پارک، مؤسسه ای پژوهشی و فناوری 
مشمول ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور است که با فعالیت در حوزه 
ارتقا و تعمیق فناوری، توسعه بازار، اقتصاد دانش بنیان و اشتغال زایی تخصصی 
می کوشد فضایی کیفی برای استقرار و هم افزایی حرفه ای بین شرکت های فناور 
کوچک و متوسط، مراکز فناوری شرکت های پیشرو، نمایندگان تخصصی نهادهای 
و شتابدهی،  رشد  مراکز  غیردانشگاهی،  و  دانشگاهی  فناوری  و  پژوهشی 
سرمایه گذاران خطرپذیر، کارگزاران نوآوری باز و مشاوران خبره صنعتی )منتورها( 

ایجاد کند و مکمل ظرفیت های موجود در زیرساخت علم و فناوری کشور در حوزه 
نفت و گاز باشد.

پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت به بهره برداری رسمی رسید
بیژن زنگنه، وزیر نفت روز دوشنبه)24 خرداد( در آیین گشایش رسمی پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت گفت: استارت آپ ها از کارهای مهم کشور، 
ملت و آینده ایران هستند و من با همه توان برای توسعه این فکر و جوانانی که سرمایه آینده هستند، تالش می کنم.  زنگنه با تاکید بر اینکه مهم ترین 
عامل موفقیت در توسعه صنعتی، خدماتی و اقتصادی در کشور کارآفرین است نه دانشگاه  تصریح کرد: جایگاه کارآفرین و انسان خالق از مدیریت 
باالتر است، کارآفرین می تواند عامل موفقیت یا موفق نشدن یک مجموعه باشد. به طور معمول جوانان، کارآفرین و خالق هستند، البته در موضوع 
جوان بودن، سن مهم نیست، نگاه مهم است. وی با اشاره به اینکه جوانان به جای گذشته از آینده صحبت می کنند و برای به سرانجام رسیدن کارها 
تالش می کنند، تصریح کرد: مقام معظم رهبری درباره جوان گرایی صحبت کردند، اما وقتی می خواهیم کاری را به جوان محول کنیم، عده ای حمله 
می کنند و می گویند باید سابقه داشته باشد، با سابقه که کارآفرینی، خالقیت و تحول درست نمی شود! داشتن روحیه خالق، تحول و تغییر بسیار 
مهم است. وزیر نفت با یادآوری اینکه در سال هایی که در نفت حضور داشتم، برای توسعه فناوری مجموعه ای از کارهایی انجام دادم، اظهار کرد: 
مهم ترین مسئله نگرش مدیریتی است که چطور فناوری و توسعه آن را می بینید، ما در نخستین گام برای توسعه فناوری در صنعت نفت با دانشگاه 
معتبری همانند صنعتی شریف، شیراز و ... مذاکره کردیم تا رشته باالدستی صنعت نفت که اصل موضوع در آن افزایش تولید مبتنی بر افزایش 

بازیافت است را توسعه دهند  و اکنون نیز در بخش آموزش مشکلی وجود ندارد و نیروهای خوبی تربیت شده اند. 
زنگنه گام بعدی در توسعه، فناوری در صنعت نفت را توجه به ظرفیت های عملیاتی برشمرد و گفت: فعال شدن مهندسان مشاور، سازندگان، 
تاسیس شرکت پیمانکاری عمومی )GC( و شرکت های اکتشاف و تولید، نتیجه توجه به ظرفیت های عملیاتی است که جزو دارایی فناوری کشور 
هستند. گام پایانی توسعه فناوری، استفاده از ایده های نو در دنیاست؛ کاش ایده تاسیس پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت سه سال زودتر به 
ذهنمان رسیده بود، دیر شده است، اما تالشمان را کردیم. وزیر نفت تصریح کرد: برنامه ام این است که بخش عمده ای از زندگی آینده خود را 
به عنوان یک خبره یا منتور )مشاوره( برای توسعه واحدهای استارت اپ و فناور اختصاص دهم، زیرا برای کشور و صنعت نفت بسیار مهم است، 
البته فهم از این مراکز بسیار ضعیف است. زنگنه گفت: اخیرا یک دستگاه نظارتی به من نامه نوشته است که اگر پارک نوآوری و فناوری صنعت 
نفت را راه بیندازید، شما را به دادگاه می بریم، زود آن را متوقف کنید، چون شما هم دانشگاه نفت و هم پژوهشگاه نفت دارید. من چکارش کنم؟! 
چطوری بگویم هر چه شما می فرمایید، خالف همه دستورها و سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری است اگرچه زورتان زیاد است؛ البته ما 
به کارمان ادامه می دهیم. وی با تاکید بر اینکه پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت در طرف تقاضا ایجاد شده نه در طرف عرضه تصریح کرد: ما 
برای فعال کردن این شرکت ها )استارت اپ( طرح ۵00 میلیون دالری احیای چاه های کم بازده یا بی بازده را تعریف کردیم که هزاران شغل ایجاد 
می کند. وزیر نفت یکی از ضعف های بزرگ کشور را خدمات درون چاهی همانند حفاری افقی برشمرد و با بیان اینکه هم اکنون دو کشور درجه 
یک در جهان در این زمینه فعال هستند، اظهار کرد: تنها راهی که به ذهنم برای تقویت این موضوع رسید، تقویت واحدهای کوچک استارت آپ 
هستند که بزرگ می شوند، این موضوع زمان زیادی نمی خواهد و ظرف 8 تا 10 سال می توانیم در سطح منطقه و آسیا به جایگاه نخست دست 

یابیم.
ساالنه ۷0 میلیارد دالر یارانه بخش انرژی

زنگنه به موضوع بهینه سازی هم اشاره کرد و با بیان اینکه طبق محاسباتی که به تازگی با همکارانم انجام دادیم، مشخص شد ما ساالنه ۷0 
میلیارد دالر یارانه بخش انرژی به قیمت امروز می دهیم، در تشریح جزئیات آن اظهار کرد: مصرف داخلی فرآورده های مایع روزانه یک 
میلیون و ۵00 هزار بشکه و ساالنه ۵40 میلیون بشکه می شود که اگر قیمت هر بشکه را 6۵ دالر برای محاسبه کنیم، حدود 3۵ میلیارد 
دالر می شود. وی ادامه داد: تولید ساالنه گاز خام 300 میلیارد مترمکعب است که پس از تصفیه و شیرین سازی 240 میلیارد مترمکعب 
می شود اگر قیمت هر مترمکعب آن را 16 تا 1۷ سنت در نظر بگیریم، بیش از 3۷ میلیارد دالر می شود. وزیر نفت بر ضرورت حضور 
استارت آپ در موضوع بهینه سازی مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: با انجام این کار ده ها هزار شغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد 
می شود که همه اعم از دولت، سازندگان، مصرف کنندگان در آن برنده هستند، همانند موضوع گازرسانی که همه از آن منتفع شدند.  
زنگنه با اشاره به اینکه صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت با 100 میلیارد تومان راه اندازی شده است و دوستان در حال تالش هستند 
تا سرمایه این صندوق را به ۵00 میلیارد تومان برسانند، یادآوری کرد: در مصوبه امسال مجلس شورای اسالمی آمده است 800 میلیارد 
تومان منابع برای حمایت از استارت آپ ها اختصاص یابد. وی به سخنان مقام معظم رهبری در پنجم آذرماه 99 اشاره کرد و گفت: اگر 
صندوق توسعه هنوز جانی دارد، به خاطر  مقام معظم رهبری است وگرنه هیچ چیزی از آن نمانده بود.  وزیر نفت توضیح داد: در 
سیاست های ابالغی سال 13۷۷ کشور آمده است افزایش تولید نفت نه فقط برای ایجاد درآمد بلکه برای افزایش قدرت اقتصادی، 
امنیتی و سیاسی در منطقه است، وقتی ما یک میلیون صادر کنیم وکشور بغل دستی مان 10 میلیون صادر کند، تعادل به هم می خورد. 
ما فرصت زیادی برای این کار )افزایش تولید نفت( نداریم و باید سریع آن را انجام دهیم. البته ما ریل گذاری آن را انجام دادیم، 
گزارش های آن را تهیه کردیم،  هر کسی بخواهد می تواند از آن استفاده کند. زنگنه با اشاره اینکه ما یک ماه تا یک ماه و نیم آینده 
هستیم و سپس کار را دوستان دیگر ادامه خواهند داد، گفت:  تغییرات یک ضرورت است و من دیگر عالقه ای ندارم در این سن و 
سال چنین کارهای سنگینی انجام دهم. وزارت در نفت مثل رانندگی تریلی در جاده هراز است یعنی باید تمام ایام حواست جمع 
باشد، هوشیار باشید چون یک خطای کوچک منجر به سقوط به دره می شود. رانندگی کردن در جاده های داخل، خطرش بیشتر از 

جاده های خارج است.

باید یک زیست بوم برای توسعه پژوهش داشته باشیم
سورنا ستاری،  معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری نیز در آیین گشایش رسمی پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت به ضرورت 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه پژوهش در صنعت نفت اشاره کرد و گفت: از بخش دولتی نباید انتظار داشته باشیم که 
محصول بدهد، هیچ کجای دنیا این گونه نیست، امروز سرمایه گذاری بخش خصوصی در پژوهش های مرتبط با صنعت نفت ضروری 
است. در جایی که بخش خصوصی باید سرمایه گذاری کند ما نباید مجری پژوهش باشیم، امروز سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در پژوهش های مرتبط با صنعت نفت امری ضروری است. ستاری با تأکید بر اینکه محصول حاصل سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در پژوهش است و پول دولتی در پژوهش محصول تولید نمی کند، گفت: باید یک زیست بوم برای توسعه پژوهش داشته باشیم. 
نیروی انسانی اکوسیستم باید از استارت آپ ها تأمین شود. وی عنوان کرد: باید فضایی آماده شود تا استارت آپ ها، نوآوری خود 
را شکوفا کنند و شرکت های فناوری این فرصت را فراهم می کنند. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشاره به اینکه 10 
برابر پولی که بخش دولتی در این پارک )فناوری و نوآوری( هزینه کرده باید توسط بخش خصوصی تأمین شود، افزود: پژوهشگاه 
صنعت نفت می تواند پلتفرم عالی باشد، اما نمی توان از یک محقق در پژوهشگاه صنعت نفت انتظار داشت محصول ارائه کند. 
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وزیر نفت: برای توسعه 

دریغ نمی کنم
استارت آپ ها
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فعالیت شرکت های فناور در صنعت نفت تسهیل می شود
آیدین ختالن، سرپرست پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت هم در این مراسم با تاکید بر اینکه فعالیت شرکت های فناور 
فعال در حوزه های مرتبط با صنعت نفت با استقرار در این پارک آسان می شود، افزود: پارک مؤسسه ای پژوهشی، دولتی 
و غیرانتفاعی و در واقع چهارمین سازمان مستقل ستادی وزارت نفت پس از پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت 
نفت و مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی است که همانند این مجموعه ها، مالکیت و تأمین منابع آن با شرکت ملی نفت 
ایران و مطابق ابالغیه وزارت علوم، ریاست هیئت امنا به عهده وزیر نفت است، همچنین تالش شده با توجه به ماهیت 
پارک، از حضور مدیران عامل بزرگ ترین متقاضیان فناوری صنعت نفت در هیئت امنا استفاده شود و نمایندگان وزارت 
علوم و سازمان برنامه و بودجه نیز از اعضای حقوقی هیئت امنا هستند. سرپرست پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت درباره 
اراضی پارک گفت: بیشتر زمین های اختصاص یافته به پارک تا پیش از این بالاستفاده بوده و مالکیت آن در اختیار شرکت ملی 

نفت ایران است.
ختالن به سابقه شکل گیری پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت اشاره کرد و گفت: فاصله بین آغاز بررسی، امضای قراردادها و مجوزها و در 
کار اجرایی حدود دو سال به طول انجامید و بررسی مراحل کار کامال گویاست که این مجموعه و افتتاح آن موضوعی نیست که تنها مرتبط 

با روزهای پایانی کار دولت باشد. 
دستیار ویژه وزیر نفت با اشاره به امتیازها و امکانات پارک نوآوری و فناوری تصریح کرد: 44 پارک در کشور وجود دارد که از این تعداد، 
42 پارک سمت عرضه فناوری و دو پارک سمت تقاضای فناوری قرار دارند. دو پارکی که در سمت تقاضای فناوری هستند، شامل پارک 
ICT مربوط به وزارت ارتباطات و پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت مربوط به وزارت نفت است که به دلیل وجود نیازهای فناورانه تأسیس 

شده اند.
ختالن با بیان اینکه پارک ها به عنوان نهادهای مکمل پژوهشگاه ها و دانشگاه ها و مؤسسه های مطالعاتی ایفای نقش می کنند و پل میان 

نتایج پژوهش و مطالعات با بازار هستند، افزود: پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت متعلق به این صنعت نفت است. به عبارت دیگر، یکی از 
وجوه ممتاز اصلی پارک این است که به وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران تعلق دارد و شرکت ملی نفت، رکن مؤسس پارک است.

وی پارک را محملی برای ارائه نیازهای فناورانه شرکت های تابع وزارت نفت و شرکت هلدینگ خلیج فارس و پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها 
و... خواند و گفت: کمک به رفع موانع شرکت های فناور برای تولید از طریق رفع مشکالت در زمینه تأمین مالی، اعطای استاندارد، ایجاد 

آزمایشگاه مرجع، دسترسی بهتر و ارزان تر به کارگاه های نمونه سازی و آزمایشگاه ها در دستور کار پارک قرار دارد.
دستیار ویژه وزیر نفت ادامه داد: عده ای هستند که ایده، فکر و توان تولید دارند، اما توان مالی، امکان گرفتن دفتر یا کارگاه، ساخت نمونه، 
آزمایش های الزم، مذاکره با خریداران اصلی و نفوذ به بوروکراسی نفت را ندارند. پارک این خأل را برای این افراد پر می کند و زمینه را برای 
خودباوری و توانستن جوانان و فناوران و اتصال آنان به نیازهای فناورانه صنعت فراهم می کند. نخست کارکرد معمول پارک ها مبنی بر 
پذیرش واحدهای فناور است، دوم ایجاد شبکه اقماری از مراکز در پارک ها و دانشگاه های استان های مختلف و حمایت از حرکت های سراسر 

کشور است و سوم هم که بعد کاماًل نرم افزاری پارک و تالش برای تجاری سازی نمونه محصول هاست.
او با تاکید بر اینکه "پارک در تالش است بگوید جوانان بسیار بیشتری می توانند در صنعت نفت فعال شوند، بسازند و سطح فناوری را باال 
ببرند" ، افزود: پارک می خواهد راه هایی را پیش روی فناوران قرار دهد که تا دیروز یا بسته بودند و یا اگر باز بودند، فردی از آن اطالع نداشته 
است. پارک می خواهد بن بست های صنعت نفت را شناسایی و با صدای بلند به جوانان ایرانی عرضه و نقاط کوری را که منجر به ایجاد انحصار 
برای برخی از کارفرمایان و واردکنندگان شده است برطرف کند. این کار هزینه هایی دارد که مدیریت ارشد امروز صنعت نفت مثل بسیاری 
دیگر از تغییر پارادایم های دیگر، آن را پذیرفته است. سرپرست پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت یادآور شد: مقام معظم رهبری شهریورماه 
پارسال در دیدار با اعضای هیئت دولت تأکید کردند که سال آخر دولت خیلی مهم است و این آخرین فرصتی است که دولت باید در حد 
امکان از آن استفاده کند. فرمایش های رهبر معظم انقالب انگیزه ما را برای به ثمر رساندن این مجموعه که ایجاد آن در تطابق کامل با 
سیاست های اقتصاد مقاومتی است دوچندان کرد و پیرو تأکیدات معظم له تا لحظه آخر فعالیت دولت از هیچ تالشی برای خدمتگزاری و کار 
در چارچوب سیاست های تعریف شده نظام فروگذار نخواهیم کرد. ان شاءاهلل ادامه این روند هم از سوی وزارت نفت دولت آینده پیگیری 

شود.

 حضور ۳۵ شرکت فعال نفتی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
جعفر قیصری، رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان هم در این مراسم با اعالم اینکه هم اکنون در این شهرک علمی 
و تحقیقاتی، 21 شرکت در فهرست سازندگان صنعت نفت و 3۵ شرکت فعال در این بخش فعالیت دارند، افزود: قرار 
گرفتن 80 شرکت فناور در فهرست سازندگان تجهیزات صنعت نفت، 200 شرکت فناور فعال در زمینه صنعت نفت، 
1000 محصول، خدمات فناورانه و دانش بنیان و 4000 فرصت شغلی برای دانش آموختگان، از مهم ترین اهداف پردیس 

مشترک نفت و گاز دانست.

وی با اعالم اینکه در پردیس مشترک نفت و گاز، 21 شرکت در فهرست سازندگان صنعت نفت، 3۵ شرکت فعال در صنعت نفت و 80 
شرکت مرتبط وجود دارد، افزود: شرکت هایی که در این زمینه و در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان فعال هستند، خوشبختانه 
توانسته اند صادرات خوبی به بسیاری از کشورها داشته باشند، هرچند تحریم موانعی ایجاد کرد، اما این شرکت ها به الگوهای جدید 

برای صادرات روی آوردند.
قیصری عنوان کرد: صادرات محصوالت ما به کشورهایی همچون روسیه، آذربایجان، مالزی و... بوده و بیش از ۷۵00 نفر متخصص 
دانشگاهی نیز در این شرکت ها حضور دارند و خوشبختانه با گردش مالی خوبی نیز روبه رو بوده ایم، البته جلب اعتماد صنعتگران به 

این شرکت ها به ویژه صنعتگران حوزه نفت و گاز بسیار حائز اهمیت است.

پارک نوآوری و فناوری توسعه یافتگی صنعت نفت را رقم می زند

علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه نظام با تأکید بر گسترش توسعه یافتگی 
در صنعت نفت که در مسیر ایجاد پارک نوآوری و فناوری شکل می گیرد، خواستار جذب بیشتر دانش و فناوری در صنعت 

نفت و گاز کشور است، تصریح کرد: دو پتروپاالیشگاه با سرمایه گذاری 6.۵ میلیون یورو در حال ساخت است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه تولید نفت مساوی با خام فروشی نیست، اعالم کرد: ما به همه 
ظرفیت های تولید نفت و گاز در کشور به طور کامل واقف هستیم، بنابراین سرمایه گذاری در پتروشیمی های باالدست 

به طور کامل انجام شده و در برنامه هفتم توسعه مبنای کارمان تکمیل بخش پایین دستی این حوزه است.
وی با بیان اینکه توسعه فناوری های مرتبط با صنعت نفت در گذر زمان، حرکت جدی تر رقبا و همینطور کشورهای همسایه 
در عرصه تولید نفت، توسعه انرژی های تجدیدپذیر و پیش بینی کاهش تقاضای سوخت های فسیلی در آینده نه چندان دور 

و همین طور حرکت جمعیت ایران به سمت سالخوردگی، همه و همه بر میزان اهمیت افزایش تولید نفت و گاز افزوده و کشور را در 
شرایط خاصی قرار داده است، عنوان کرد: خوشبختانه تحقیقات علمی وسیع و در عین حال توجیه پذیر از سوی دانشگاهیان و نخبگان 
صنعت نفت انجام شده است که پاره ای از این تحقیقات ظرفیت تولید 6.۵ میلیون بشکه در روز را برآورد کرده و تحقیقات دیگری 
امکان تولید ۷.4 میلیون بشکه نفت در روز را اثبات کرده که همه این موارد هم براساس استدالل و کار علمی و کارشناسی انجام شده 

است.
آقامحمدی ادامه داد: بر اساس این یافته های علمی می توان گفت با سرمایه گذاری 120 میلیارد دالر برای دستیابی به ظرفیت ۷.4 میلیون 
بشکه تولید نفت در روز می توان به هزار و ۵00 میلیارد دالر فناوری دست یافت و این تنها و مهم ترین منبع توسعه یافتگی آینده صنعت 

نفت را رقم خواهد زد، به شرطی که وارد دولت و اقتصاد دولتی نشده و صنعت نفت نیز این امکان را تضمین و فراهم کند.
وی با بیان اینکه تا 30 سال آینده پنجره جمعیتی کشور وارد دوره پیری خواهد شد و مهم است که در این دورنما، به یک کشور پیر 
فقیر تبدیل شدیم یا کشوری پیر و ثروتمند، ادامه داد: عبور از بحران جمعیت هم بدون تامین درآمد مردم امکانپذیر نخواهد بود و 

تامین درآمد منوط به استفاده درست از سرمایه های کشور از جمله منابع نفت و گاز است.
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پارک فناوری صنعت نفت
پارک فناوری نفت و گاز ری در زمینی به مساحت 32 هکتار 
در منطقه باقرشهر در کنار پاالیشگاه نفت تهران واقع شده 
است. تخصیص زمین های پارک در نیمه سال 9۸، دریافت مشاور 
از اوایل سال 9۸، صدور مجوز در 3۰ شهریورماه 99، تصویب 
اساسنامه در دی ماه 99، ابالغ اساسنامه در بهمن 99، معرفی اعضای 
هیأت امنا در اسفند 99 و ثبت به عنوان یک مؤسسه دولتی - غیرانتفاعی 
به طور رسمی انجام شد. براساس مصوبه هیأت دولت، قرار بود این انبار که 
بالغ بر 2۰ هکتار مساحت دارد، فروخته و ساختمانی برای شرکت ملی نفت 
ایران احداث شود؛ اما با صالحدید وزیر نفت این زمین در اختیار پارک فناوری 

قرار گرفت.
۴۴ پارک در کشور وجود دارد که از این تعداد، ۴2 پارک سمت عرضه فناوری 
و دو پارک ICT مربوط به وزارت ارتباطات و پارک نفت مربوط به وزارت نفت، 
تنها سمت تقاضای فناوری است که به دلیل وجود نیازهای فناورانه تأسیس 

شده اند. این دو پارک به طور طبیعی همبستگی بیشتری با صنعت تقاضای 
فناوری دارند و احتماال در توسعه فناوری، نقش آفرینی مؤثرتری داشته باشند.  
این شرکت های مستقر در پارک، مانند سایر پارک های علم و 
فناوری، از انواع مزایا و تسهیالت این پارک ها مانند تخفیف های 
انواع خدمات  تجاری،  آزاد  مناطق  مزایای  مالیاتی، 
مشاوره ای و ... بهره مند خواهند شد. با تمهیدات در نظر 
گرفته شده، امکان هم نشینی و همکاری همه بازیگران 
اصلی زیست بوم نوآوری در این پارک فراهم خواهد شد.  
بنابراین شرکت های بزرگ و پیشگام می توانند با استقرار 
پروژه در اینوتک، از مزایای حضور در پارک بهره مند شوند. 
همچنین با شکل گیری شبکه های نوآوری، شرکت های جوان و نوآور 
می توانند به ارائه محصول یا خدمت خود پرداخته و از بازار ایجاد شده نهایت 
استفاده را ببرند. به این ترتیب، شرکت های بزرگ فعال در حوزه های نفت 
و گاز، انرژی یا سایر حوزه های مرتبط، خود راسا و مستقال یا با همکاری 
شتاب دهنده های مستقر در پارک به جذب ایده های نوآورانه در قالب تیم های 
استارت آپی می پردازند. از این طریق هم استارت آپ ها می توانند از شبکه های 
تجاری و توان مالی، مدیریتی و فنی شرکت های بزرگ استفاده کنند و هم 
شرکت های بزرگ می توانند عالوه بر یافتن راه حل های نوآورانه برای مسائل 
خود، بازار خود را گسترش دهند. همچنین در صورت موفقیت استارت آپ ها، 

این شرکت ها می توانند از فروش سهم خود سود قابل توجهی کسب کنند. 

   صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت
از دیگر اقدام های وزارت نفت، تأسیس صندوق پژوهش و فناوری 
صنعت نفت است که این صندوق از زمره نخستین صندوق هایی است 
که از طریق تقاضا ایجاد شده است. صندوق پژوهش و فناوری صنعت 
نفت با حضور ۱2 سهامدار از فعاالن اصلی صنعت نفت مردادماه سال ۱399 
تأسیس شده است. این صندوق طبق اساسنامه خود، برای توسعه فناوری های 
بومی و توسعه زیست بوم نوآوری صنعت نفت، ماموریت خود را حمایت از 
شرکت های دانش بنیان و فناور قرارداده و یک نهاد مالی به منظور ارائه خدمات 
مالی به شرکت های فعال فناور و استارت آپ های حوزه صنعت نفت است و 
ضمانت شرکت های فناور نزد شبکه بانکی برای امکان تأمین مالی و دریافت 
موضوع  تضامین  ارائه  فناورانه،  تضمینی محصوالت  تسهیالت، خرید 
قراردادهای شرکت های فناور به منظور ارائه به کارفرما، تأمین مالی مستقیم 
استارت آپ ها در قالب قراردادهای مشارکتی سرمایه گذاری خطرپذیر و ارائه 
وام های مشارکتی قابل تبدیل به سهام برای ارائه به شرکت های دانش بنیان از 

جمله خدمات مالی آن به شمار می رود.
خرید تضمین تولید بار، به عنوان نخستین خدمت صندوق پژوهش و فناوری 
صنعت نفت است. تضامین قراردادی نظارتی به عنوان اقدام دیگر این صندوق 
برای تسهیل و ارائه خدمات مالی به ذی نفعان است که بر این اساس، طبق قانون 
اجازه دارند ضمانت نامه های مرتبط با قراردادها را ارائه کرده و از طرف دیگر 

حدود اعتباری داشته باشند.

خرید مطالبات غیرقطعی و محقق نشده شرکت های طرف قرارداد صنعت نفت 
به عنوان اقدام دیگر صندوق پژوهش و فناوری است. 

آمادگی اولیه این صندوق، آن است که شرکت ها افزون بر 2۵ درصد سرمایه 
در گردشی که از کارفرما به صورت مستقیم دریافت می کنند، تا سقف 2۵ 

درصد مازاد هم از طریق فاکتورینگ تامین مالی شوند.
موضوع سرمایه گذاری خطرپذیر، اقدام دیگر صندوق همسو با تأمین مالی 
مشارکتی است. به این منظور که تأمین مالی بر اساس عقود مشارکتی وجود 
دارد، به نحوی  که هر اقدامی به سود و ضرر پروژه منتج شود، به تأمین کننده 
مالی   هم خواهد رسید. نخستین قرارداد به صورت قابل تبدیل به سهام منتشر 
و قراردادهای اولیه با سرعت انجام خواهد شد و تملک سهام به آینده موکول 
می شود. در این مسیر به کارآفرین فرصتی داده شده تا بتواند به توسعه کّمی 

و کیفی خود بپردازد.
این صندوق، اکنون بر اساس تفاهم نامه با صندوق نوآوری و شکوفایی، می تواند 
شرکت ها را تا سقف ۵۰ میلیارد تومان از طریق قراردادهای مشارکتی به صورت 
مستقیم تأمین مالی کند. الزم به یادآوی است که اوایل امسال در حاشیه 
گشایش صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت، قرارداد خرید تضمینی ۱۰ 
پمپ ESP میان این صندوق و شرکت فناوران پارسیان و قرارداد خرید 

تضمینی 3۰ مته حفاری PDC میان صندوق و شرکت آسماری امضا شد.
2 هزار میلیارد تومان اعتبار از طریق تضمین صندوق نفت و خط اعتباری بانک 
تجارت برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شد و تاکنون حدود ۱۰۰ 
میلیارد تومان ضمانت نامه های معطوف به قرارداد به شرکت های فناور ارائه 

شده است.
شرکت ملی نفت ایران مطابق قانون مناقصه ها و قوانین، در صورتی می تواند 
اقدام به خرید کاال کند که مطمئن باشد سازنده، توانایی ساخت دارد و کیفیت 
و زمان بندی هم در ساخت کاال رعایت شده است؛ اما در صندوق پژوهش و 
فناروی چنین محدودیتی وجود ندارد. وزیر نفت پیش از این درباره خرید 
تضمینی کاال گفته بود: هر شرکتی در کشور که ادعا می کند می تواند کاالی 
مورد نیاز صنعت نفت را بسازد، بدون اینکه نیاز به کارفرما داشته باشد، 
می تواند به سامانه ای که در صندوق پژوهش و فناوری نفت طراحی شده، 

مراجعه کند و قرارداد ببندد، بانک تجارت هم وام می دهد. 
با توجه به اینکه موضوع حضور استارت آپ ها در سایر حوزه های فعال دیگر 
در کشور همواره مورد توجه قرار داشته است، این بار مطرح شدن ایده حمایت 
از استارت آپ های نفتی و شرکت های دانش بنیان در منطقه ای به وسعت ۱۷ 
هکتار بسیار قابل توجه است. بر پایه نظرات کارشناسان و با درنظرداشتن 
شرایط اقتصادی ایران در دوره سخت تحریم ها، کشور یا شاهد خروج 
شرکت های خارجی است یا به توانایی آنها برای انجام پروژه های بزرگ نفتی 
اطمینان الزم و کافی را ندارد. در این شرایط، شرکت های فناوری و 

استارت آپ ها هستند که به رشد صنعت نفت کمک می کنند.
بدون شک از مهم ترین ابزارهای کاربردی برای حمایت از شرکت های 
دانش بنیان و استارت آپی، ابزار پژوهش و نوآوری است. راه مهمی که وزارت 
نفت برای آن سنگ تمام گذاشته است تا فعاالن این عرصه روزگار متفاوتی را 

پیش روی خود داشته باشند.

مشعل      هفته گذشته شاهد رویداد مهمی در صنعت نفت بودیم و این صنعت استراتژیک، صاحب یک پارک تخصصی نوآوری و فناوری شد.
ایجاد پارک فناوری نفت صنعت نفت را می توان مسیری برای رفع موانع توسعه شرکت های فناور و پشتیبانی از تولید فناوری های آنها تلقی کرد و با این 

اوصاف، پارک فناوری نفت و گاز ری، چهارمین سازمان مستقل ستادی صنعت نفت پس از دانشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت و مؤسسه مطالعات 
انرژی است. وزارت نفت طی سال های اخیر با دستور بیژن زنگنه رویکرد جدیدي براي حمایت از شرکت هاي دانش بنیان و استارت آپ در دستور کار 

خود قرار داد که در گام نخست، حمایت از شرکت هاي دانش بنیان و در گام بعد، ایجاد پارک نوآوري و فناوري و سپس ایجاد صندوق پژوهش و فناوري 
وزارت نفت بوده است که به این فهرست، موارد مختلفی را می توان اضافه کرد که دراین گزارش به بخشی از آن پرداخته شده است.

وهش و  از مهم ترین ابزارهای کاربردی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان و استارت آپی،ابزار پژ
وزگار  ی است. راه مهمی که وزارت نفت برای آن سنگ تمام گذاشته است تا فعاالن این عرصه ر ور نوآ

وی خود داشته باشند. متفاوتی را پیش ر
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 نگهداری و بهره برداری از شبکه انتقال و تاسیسات تقویت فشار 
گاز از جمله ماموریت های شرکت انتقال گاز ایران است. چه اقدام های 
پژوهشی در حوزه کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری در این فرایندها 

انجام شده است؟
در حوزه نگهداری و بهره برداری از شبکه انتقال گاز، یکی از بزرگ ترین 
پروژه های پژوهشی این شرکت با عنوان »طراحی، ساخت و راه اندازی 
سامانه پایش وضعیت توربین های زیمنس« برای ۱2 دستگاه توربین در 
سه منطقه عملیاتی با شرایط بهره برداری متفاوت تعریف و مجوزهای 
الزم اخذ شده و در مرحله انعقاد قرارداد است. این پروژه، دستاورهای 
مهمی از جمله تشخیص رشد خرابی ها پیش از بروز آسیب به توربین ها 
و افزایش زمان دوره ای )TBO( تعمیرات اساسی، افزایش بهره وری و 
نهایتا کاهش هزینه های قابل توجه در تعمیرات اساسی را در پی خواهد 
داشت. همچنین پروژه های متنوع دیگر در زمینه نگهداری و تعمیرات 
خطوط لوله و تاسیسات تقویت فشار گاز در دست اجراست که برخی از 
آنها شامل تهیه دستورعمل اسلیو گذاری و بررسی حذف گرده جوش 
در لوله های فوالدی، جلوگیری از هدر رفت گاز به کمک نانو جاذب های 
کربنی، برآورد خطر لرزه ای برای خطوط انتقال گاز، ریشه یابی علل 
 set در تاسیسات سراجه و تعیین )zorya( خرابی توربین های زاریا
point شیرهای LBV استخراج متدولوژی اندازه گیری نشتی گاز از 

بلودان ها می شود.

 در حوزه کاهش زمان تعمیرات اساسی در سطح مناطق، برنامه ای 
پژوهشی به اجرا درآمده است؟

با توجه به اینکه بر اساس شیوه نامه ابالغی وزیر نفت، تمامی فعالیت های 
تعمیرات اساسی ماشین های دوار فرایندی می بایست به همراه تامین 
قطعات به صورت پیمان سپاری به بخش خصوصی واگذار شود، این امر 
موجب شده رقابت در انجام به موقع و با کیفیت در تعمیرات اساسی 
عمده توربین های ناوگان انتقال گاز به وجود آید و ضمن کاهش 
هزینه های تعمیرات اساسی، زمان تامین کاال و انجام تعمیرات اساسی 

نیز به نحو مناسبی کاهش یافته است.

 در حال حاضر پروژه فعالی با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت 
دارید؟

بله. پروژه »جلوگیری از هدر رفت گاز به کمک نانو جاذب های کربنی« 
به منظور ذخیره سازی گازهایی که در زمان تخلیه برنامه ای تاسیسات 
تقویت فشار گاز به اتمسفر رها می شود، کاربرد دارد و تا کنون حدود ۷۰ 

درصد پیشرفت داشته است.
همچنین درخصوص پروژه ساخت گازیاب های لیزری برای تشخیص و 
پیشگیری از حوادث ناشی از تشکیل ابرمتان در تاسیسات سراجه، در 

حال مذاکره با پژوهشگاه صنعت نفت هستیم. 

 توربین ملی از جمله افتخارات صنعت گاز به شمار می آید. تحلیل ها 
و گزارش های خود برای افزایش بهره وری و توسعه دانش این تجهیز 

راهبردی را با مدیریت پژوهش و شرکت سازنده در میان می گذارید؟
پروژه توربین ملی در مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران 
تعریف شد و مدیر عامل وقت و معاونت مهندسی در ایستگاه ها از اعضای 
شورای راهبری توربین ملی بوده و ارتباط بسیار تنگاتنگی بین شرکت 
انتقال گاز ایران و شرکت ملی گاز ایران برای به ثمر رساندن این پروژه 
عظیم وجود داشته و تاکنون نیز ادامه دارد. اولین توربین ملی 
IGT2۵ در تاسیسات تقویت فشار گاز دهق، واقع در منطقه 

2 عملیات انتقال گاز ایران نصب و با پایش مستمر همکاران آن منطقه، 
تبادل اطالعات کاملی انجام شد و همه داده های مربوط به شرایط 
عملکرد این توربین به طور مستقیم و یا گاه از طریق شرکت ملی گاز 
ایران به سازنده ارسال شده است. در واقع به ثمر رسیدن توربین ملی، 
حاصل همدلی، همراهی وهمکاری مجدانه متخصصان شرکت انتقال 
گاز ایران، بخصوص منطقه 2 عملیات انتقال گاز ایران با مدیریت پژوهش 
و فناوری شرکت ملی گاز ایران بوده است و در صورتی که این ارتباط 
تنگاتنگ بر قرار نمی شد، قطعا پروژه ساخت توربین ملی به نتیجه 

نمی رسید.

 به طور کلی تجربیات و دانش کارکنان شرکت در حوزه های مختلف 
جمع آوری و ثبت می شود؟

پیش از این تجربیات و دانش کارکنان شرکت در حوزه های مختلف، 
بندرت و به صورت موردی و گاه براساس عالقه مندی برخی از کارکنان 
ثبت می شد و با بازنشستگی یا انتقال همکاران به سایر بخش های 
سازمان، همه دانش های کسب شده و تجربیات گرانبهای به دست آمده، 
به دلیل نداشتن مکانیزمی برای این موضوع، بدون ثبت وضبط از 
مجموعه خارج می شد؛ اما با تعریف پروژه مدیریت دانش در سطح 
شرکت انتقال گاز ایران و مناطق عملیاتی، زیر ساخت جمع آوری و ثبت 

و ضبط آنها میسر خواهد شد.

 لطفا درباره استقرار نظام جامع مدیریت دانش با رویکرد کوچینگ 
در ستاد و مناطق عملیاتی توضیح دهید.

در این طرح، اقدام به طراحی و پیاده سازی نظام جامع مدیریت دانش با 
رویکرد کوچینگ برای ستاد شرکت انتقال گاز ایران و مناطق ۱، 2 و ۸ 
عملیات انتقال گاز ایران به عنوان پایلوت اجرایی و راهبری و کوچینگ 
کرده ایم و استقرار مدیریت دانش در سایر مناطق )مناطق هفتگانه( نیز 

اجرا خواهد شد.
گام اول: شناخت وضع موجود و ارزیابی سطح بلوغ

گام دوم: معماری نقشه دانش
گام سوم: استراتژی و نقشه راه مدیریت دانش

گام چهارم: آموزش و پیاده سازی در پایلوت
گام پنجم: نرم افزار مدیریت دانش

گام ششم: طراحی نظام اجرایی و بازنگری فرایندها
گام هفتم: راهبری و کوچینگ استقرار در مناطق هفتگانه

گام هشتم: ارزیابی سطح بلوغ و ممیزی داخلی که گام های ۱ تا 6 برای 
پایلوت اجرایی)ستاد و مناطق ۱،2و۸( گام۷ برای مناطق هفتگانه و گام 

۸ نیز برای پایلوت اجرایی )ستاد و مناطق ۱،2 و ۸( اجرا خواهد شد.

 تاکنون به مقوله مدیریت دانش در شرکت انتقال گاز ایران پرداخته 
شده است، لطفا چند نمونه ذکر کنید؟ 

در برخی مناطق عملیاتی مانند مناطق 2 و 3 عملیات انتقال گاز ایران به 
صورت جزیره ای انجام شده؛ اما تا کنون رویکرد یکپارچه ای در خصوص 

مدیریت دانش در سطح شرکت انتقال گاز ایران وجود نداشته است.

 در حوزه پژوهش با پارک های علم و فناوری، مراکز دانشگاهی، 
شرکت های دانش بنیان و صاحب فناوری در ارتباط هستید؟ به طور 

خاص چه پروژه هایی با همکاری این مراکز در جریان است؟
 بله. پروژه های متعددی با همکاری مراکز دانشگاهی، پارک های علم و 
فناوری، شرکت های دانش بنیان و پژوهشگاه صنعت نفت و ... در حال 

انجام است که برخی از آنها شامل طراحی متدولوژی ارزیابی برون 
سپاری  های شرکت انتقال گاز ایران)دانشگاه تهران(، راه اندازی سامانه 
پایش وضعیت و عیب یابی و تاسیس مرکز جامع  مانیتورینگ ناوگان 
توربین گازی زیمنس SGT-6۰۰ و توربین ملی IGT2۵ )شرکت دانش 
بنیان توربوتک(، تحلیل عملکرد اسکرابرهای ایستگاه های تقویت فشار 
و انجام اصالحات الزم برای افزایش راندمان و حذف پودر سیاه )دانشگاه 
علم و صنعت(، طراحی و ساخت مبدل حرارتی لوله گرمایی به منظور 
بهبود عملکرد خنک کن های روغن توربین های موجود در ایستگاه 
ذخیره گاز سراجه )دانشگاه شریف(، تحلیل چرخه عمر اقتصادی 
تجهیزات شرکت انتقال گاز ایران )دانشگاه امام حسین)ع((، استخراج 
متدولوژی اندازه گیری نشتی گاز از بلودان های شرکت انتقال گاز ایران 
مشتمل بر مغزافزار، نرم افزار و بسته سخت افزاری مورد نیاز و ریشه 
یابی فرایندی خرابی های مکرر ولوها و تدوین راهکارهای عملیاتی برای 
کاهش یا مهار نشتی به همراه آنالیز هزینه و فایده )دانشگاه علم و 
صنعت(، بازطراحی و ارائه مدل بهینه اتاق های کنترل در ایستگاه های 
تقویت فشار انتقال گاز، بررسی ساعت کار معادل )EOH( در توربین 
MS۵۰۰2C و تخمین عمر باقیمانده آن)دانشگاه تهران(، تهیه 
دستورعمل برای اسلیوگذاری و بررسی حذف گرده جوش در لوله های 
فوالدی صنایع نفت و گاز)دانشگاه امیرکبیر(، تحقیقات برای ریشه یابی 
RCA و علل خرابی های توربین های zorya در سایت سراجه )دانشگاه 
خواجه نصیر الدین طوسی(، طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش با 
رویکرد کوچینگ در شرکت انتقال گاز ایران )دانشگاه عالمه طباطبایی( 
و تعیین ست پوینت شیرهای LBV روی خطوط انتقال گاز بر حسب 
شرایط هندسی و دینامیک ترکیدگی)دانشگاه صنعتی شاهرود( 

می شود.

 در حوزه منابع انسانی و کاهش آسیب های احتمالی حین کار 
پروژه ای در دست اجرا دارید؟

در حوزه منابع انسانی، پروژه ای با عنوان »طراحی و ساخت سامانه 
آموزش عملیات پیگرانی در خطوط انتقال گاز در بستر واقعیت مجازی« 
تعریف شد که در مرحله انعقاد قرارداد است. این سامانه، کاربر را در 
فضای سه بعدی محوطه پیگرانی قرار داده که با انجام عملیات پیگرانی 
به صورت مجازی، نتایج عملکرد و خطاهای خود را مشاهده خواهد کرد. 
با توجه به اینکه موارد متعدد بروز حوادث، در زمان انجام عملیات 
پیگرانی رخ داده و گاه منتج به خسارات جانی نیز شده است، با 
پیاده سازی این سامانه و انجام آموزش های مربوطه در فضای واقعیت 
مجازی، سطح دانش کاربردی کارکنان این حوزه به صورت عملی ارتقا 
داده خواهد شد که نتیجه آن، کاهش بروز خطاهای انسانی و حوادث 

جانی را در پی خواهد داشت.

 مدیریت پژوهش و فناوری شرکت انتقال گاز ایران تاکنون موفق 
به کسب چه عناوینی در جشنواره های داخلی و خارجی شده است؟ 

در هشتمین و نهمین جشنواره پژوهش و فناوری در بین شرکت های 
سطح یک، مقام اول را کسب کرده است.

 در پایان اگر نکته ای باقیمانده، بفرمایید. 
نگرش امور پژوهش و فناوری شرکت انتقال گاز ایران، راهبری و جهت 
دهی موضوعات پژوهش و فناوری به سمت پروژه های محصول 
محوراست که منجر به برطرف کردن نواقص و اشکاالت عملیاتی شده 
و موجب بهینه شدن فرایندهای عملیاتی شود. بدیهی است که موفقیت 
در امور پژوهش و فناوری، مستلزم همکاری، همیاری و همدلی تمامی 

واحدهای ستادی و عملیاتی است.

نقش اساسی شرکت انتقال گاز در به ثمر رسیدن توربین ملی
مشعل      پژوهش و فناوری از سال ها پیش وارد ادبیات صنعت ایران شد و در طول این مدت، با بهره گیری از آن، بسیاری از چالش ها برطرف و 
فعالیت ها در بخش های مختلف با ساز و کار مناسب تری جریان یافته است. عصر جدید را می توان دوران پژوهش های علمی پیشرفته  نامید و 

گسترش دانش، تکنولوژی نوین و توانایی استثنایی بشر معاصر را در حل معضالت و مسائل مـبتالبـه حوزه های مختلف را حاصل پژوهش 
خواند. توسعه در کشور، ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی دارد و رشد کشورهای پیشرفته در نتیجه سرمایه گذاری در بخش پژوهش 
است. حجم وسیع پژوهش های علمی در کشورهای توسعه یافته صنعتی، گویای این واقعیت است. کشورهای پیشرفته صنعتی، بخش 
قابل توجهی از تولید ناخالص ملی را به سرمایه گذاری در امور پژوهشی و تحقیقاتی اختصاص داده اند. صنعت گاز ایران نیز از این قاعده 
مستثنا نیست و طی سال های گذشته تالش کرده تا با بهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان، مراکز دانشگاهی و موسسات 
پژوهش محور در مسیر برآورده کردن نیازهای این صنعت بالنده گام بردارد و همسو با عبور از چالش های پیش رو، به فناوری های 

نوین نیز دست یابد. در ادامه، گفت وگو با غالمرضا خوانساری، رئیس پژوهش و فناوری شرکت انتقال گاز ایران را می خوانیم.
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دیار باران و مهربانی همکاری می کند

ز  گا  
گیالن در طرح 
بتی  ضر
به  نی  سا ر ز گا
استان سیستان و 
بلوچستان حضوری 
فعال داشته است. لطفا 
لیت  فعا ز  ا شی  ر ا گز
در  این شرکت  کارکنان 
توسعه گازرسانی سیستان و 

بلوچستان ارائه کنید.
در سالی که از سوی مقام معظم 
به عنوان سال »تولید،  رهبری 
پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« نام گذاری 
با  استان گیالن  گاز  شده، شرکت 
برنامه ریزی مدون در حال گازرسانی به 
مناطق باقیمانده در استان گیالن و همچنین 
گازدار کردن منطقه سیستان در استان 
سیستان و بلوچستان است. با توجه به اتمام 
گازرسانی به شهرهای گیالن و اجرای موفقیت 
آمیز گازرسانی به روستاهای استان در قالب پروژه 
بند »ق« و همچنین به علت توانمندی و تجربه کارکنان 
این شرکت، شرکت ملی گاز ایران، گاز گیالن را به عنوان 
استان معین برای گازرسانی به منطقه سیستان انتخاب 
کرد و هم اکنون عملیات اجرایی این پروژه در حال انجام 
است. هم اکنون عملیات گازرسانی به شهرستان زابل و 
شهرهای محمدآباد، زهک، ادیمی و دوست محمد در حال انجام 
بوده و تاکنون بیش از 23۰ کیلومتر شبکه گذاری گاز در این 
شهرها به اجرا درآمده است و در ادامه عملیات نصب علمک در این 

مناطق انجام می شود.

 طی سال 99 در مجموع چند کیلومتر شبکه گاز در سطح استان 
گیالن اجرا شد؟

شرکت گاز استان گیالن در سال گذشته، برای جذب مشترکان جدید گاز، 
در مجموع 336 کیلومتر شبکه گاز اجرا کرده است. با اجرای این عملیات، 
مجموع طول شبکه گاز در استان به بیش از 2۱ هزار و 3۵۰ کیلومتر رسیده 
است. بیش از ۸۵ درصد از شبکه گذاری انجام شده در سال گذشته، مربوط 
به مناطق روستایی استان بوده است. دراین بازه زمانی، حدود ۱3 هزار علمک 
جدید نیز نصب شده که بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ انشعاب متعلق به بخش های 
روستایی گیالن است. هم اکنون مجموع انشعابات گاز در سطح استان به 6۰۸ 

هزار انشعاب افزایش یافته است.

 با توجه به ایجاد زیرساخت های یادشده، چه تعداد مشترک جدید جذب 
کرده اید؟

این شرکت همسو با گسترش سطح کیفی و تنوع خدمات گاز، با تمام توان 
در حال گازرسانی به مناطق باقیمانده استان بوده و توانسته در سال 99، بیش 
از ۴6 هزار متقاضی را از نعمت گاز طبیعی بهره مند کند. این میزان نسبت به 

مدت مشابه سال پیش از آن )9۸( 3۱ درصد رشد داشته است.
همچنین با اجرای عملیات گازرسانی در فروردین و اردیبهشت امسال، ۴ هزار 
و ۷2۰ متقاضی در گیالن از گاز طبیعی بهره مند شدند. با جذب مشترکان 
جدید، مجموع مصرف کنندگان گاز طبیعی به یک میلیون و ۱۴6 هزار 

مشترک افزایش یافته است.

طی سال 99 در مجموع چه میزان گاز در بخش های مختلف مصرف شد؟
در سال 99 با افزایشی ۷.۴ درصدی، مصرف گاز در گیالن به رکورد 6 میلیارد 
و ۷6۰ میلیون مترمکعب رسید ونشان می دهد که نسبت به سال 9۸، بیش 
از ۷ درصد افزایش داشته است. عوامل متعددی در این زمینه نقش داشته 
اند که از جمله آن می توان به افزایش ۴ درصدی مشترکان گاز در استان اشاره 
کرد. بخش نیروگاهی در سال گذشته بیش از 2 میلیارد و ۷۰۴ میلیون 
مترمکعب گاز، معادل ۴۰ درصد کل مصرف استان، گاز مصرف کرده اند که 
نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن ۱.۸درصد کاهش داشته است. مصرف 

گاز در بخش خانگی با حدود ۱۷ درصد افزایش نسبت به سال پیش 
از آن، به 2 میلیارد و 69۴ میلیون مترمکعب رسید. همچنین ۷۷۴ 
میلیون مترمکعب گاز در بخش صنعتی و کشاورزی، 3۴6 میلیون 
مترمکعب گاز در بخش حمل و نقل و 2۴۱ میلیون مترمکعب گاز در 
بخش تجاری مصرف شد.امسال، برنامه ریزی الزم برای تحویل ۷ 
میلیارد مترمکعب گاز به مصرف کنندگان گاز طبیعی در سطح استان 

انجام شده است.

 چه برنامه ای برای افزایش ضریب نفوذ گاز در بخش روستایی 
دارید؟

با هدف تحقق عدالت اجتماعی و برخورداری همه آحاد جامعه از نعمت 
گاز طبیعی، شرکت گاز استان گیالن در طرح توسعه گازرسانی در 
سال جدید، برنامه گازرسانی به 6۴ روستای سخت گذر و کوهستانی 
را در دستور کار خود داده است. این روستاها، دارای ۴ هزار و 3۰۰ 
خانوار بوده و حدود۸۰ میلیارد تومان هزینه گازرسانی به این روستاها 

برآورد شده است. شهرستان تالش با 2۴ روستا، بیشترین سهم را از عملیات 
گازرسانی روستایی به خود اختصاص داده و پس از آن، شهرستان های املش 
با ۱2 روستا، رودسر با ۱۰ روستا، شفت با 9 روستا، آستارا با ۷ روستا و 
شهرستان های رودبار و لنگرود هر کدام با یک روستا قرار دارند. همچنین 
پروژه گازرسانی به 3 روستای کولوان، ویسرود و السک شهرستان شفت با 
جمعیت ۸۵۰ خانوار و اعتبار تقریبی ۱۰ میلیارد تومان در مرحله برآورد و اخذ 

مجوز است و در صورت تصویب، در سال ۱۴۰۰ اجرایی خواهد شد. 

در حوزه نشت یابی، شاهد ثبت رکورد در سطح استان بوده اید. لطفا 
گزارشی از حجم نشت یابی صورت گرفته در سال 99 ارائه کنید. 

با توسعه گازرسانی و افزایش روزافزون طول خطوط تغذیه و شبکه گاز بر 
ضرورت بازرسی مستمر از تاسیسات و خطوط گاز افزوده شده و در همین 
خصوص، شرکت گاز استان گیالن در سال 99 بیش از ۴3 هزار کیلومتر خطوط 
گاز در استان را مورد نشت یابی قرار داده است. این میزان نشت یابی نسبت 
به مدت مشابه سال پیش از آن ۷2 درصد رشد داشته و یک رکورد محسوب 
می شود. عالوه بر نشت یابی خطوط گاز، در سال گذشته یک هزار و ۵۰۷ مورد 
نشت یابی از ایستگاه ها و بیش از 963 هزار مورد نشت یابی از علمک ها و 
انشعابات گاز در استان به ثبت رسیده است. همچنین در فروردین و 
اردیبهشت امسال نیز 6 هزار و ۷۷۴ کیلومتر از خطوط گاز استان نشت یابی 
شده که این میزان نشت یابی، معادل 2۴ درصد از مجموع خطوط گاز در استان 

است و در نوع خود یک رکورد محسوب می شود.

 گاز گیالن در قالب سیاست های مسؤولیت اجتماعی، به صورت داوطلبانه 
اقدام به صرفه جویی در مصرف برق کرده است. لطفا در این باره توضیحاتی 

ارائه کنید.
با افزایش شدید دمای هوا و با هدف افزایش پایداری جریان برق و جلوگیری 
از قطع آن در حوزه های مختلف مصرف، از روز شنبه )۸ خرداد(، به صورت 
داوطلبانه و همسو با اهداف مسؤولیت اجتماعی خود، جریان برق اداره مرکزی 

و ادارات گاز استان را که مجهز به ژنراتور است، از ساعت ۱2:3۰ دقیقه تا پایان 
وقت اداری قطع می کنیم؛ البته این برنامه خللی در روند خدمت رسانی به 

وجود نمی آورد.

 با شیوع ویروس کرونا، ارائه خدمات الکترونیک توسعه یافته است. چه 
اقداماتی برای کاهش حضور مراجعه کنندگان اجرایی کرده اید؟

با گسترش ویروس کرونا در استان گیالن، خدمات رسانی به مشترکان گاز 
طبیعی از راه های غیرحضوری افزایش چشمگیری داشته و در همین زمینه 

بیش از 6 میلیون و ۸۰۰ هزار خدمت در سال 99 به ثبت رسیده است.
این شرکت برای جلوگیری از گسترش این بیماری، همه خدمات خود را از 
طربق درگاه های غیر حضوری، در اختیار مردم و مشترکان قرار داده و بر این 
اساس در سال گذشته، بیش از 3 میلیون و ۷9۰ هزار خدمت از طریق سایت، 
نرم افزار موبایلی و تلفن گویای 3۴۱۴ و همچنین 2 میلیون و ۵۱۴ هزار خدمت 

از طریق دفاتر پیشخوان سطح استان به مردم ارائه شده است.

 در پایان اگر نکته ای باقیمانده است، بفرمایید.
شرکت گاز استان گیالن، با هدف افزایش دانش افزایی و بهره وری کارکنان 
و به تبع آن، جلب رضایتمندی ذینفعان سازمان، در سال 99 بالغ بر 9۰ هزار 
نفر- ساعت، دوره های آموزشی برگزار کرده است. میزان کالس های آموزشی 
برگزار شده در سال 99 نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن 2۱ درصد رشد 
داشته که این مهم نشان از توجه ویژه شرکت ملی گاز به امر دانش افزایی 
کارکنان و باال رفتن سطح بهره وری سازمان دارد. دوره های آموزشی برگزار 
شده در سال 99 برای بیش از ۱۱ هزار و 6۰۰ نفر به ثبت رسیده که این آمار 
باالترین میزان نفر آموزش ثبت شده در سطح شرکت گاز استان گیالن است. 
همچنین در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰، بیش از 3 هزار نفر- ساعت آموزش 
حین خدمت در گاز گیالن برگزار شده است. ۱96 نفر از کارکنان فني و 
عملیاتي در این دوره هاي آموزشي شرکت   که با توجه به محدودیت هاي 
کرونایي، کارکنان شرکت، بر اساس برنامه ریزي هاي انجام شده از طریق آنالین 

در کالس ها شرکت می کنند.

مهدی مهرابی سال ها چشم انتظاری برای آخرین مرکز استان بدون گاز به پایان رسید و سال 9۵ مشعل گاز در 
زاهدان روشن شد؛ مشعلی که از جمله برنامه های دولت تدبیر و امید بود و حسن روحانی، رئیس جمهوری، در 
مراسم افتتاح، آن را »روز وفای به عهد« عنوان کرد. اما این آغاز ماجرا بود و در ادامه با هدف شتاب در گازرسانی 
و ایجاد زیرساخت های الزم، »طرح ضربتی گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان« کلید خورد. گاز گیالن از 
جمله شرکت هایی بود که در این طرح مشارکت داشت و توانست با بسیج امکانات و تجهیزات، زیرساخت های گازرسانی 
در این استان را توسعه دهد. در ادامه، گفت وگو با حسین اکبر، مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن را درباره بخشی از فعالیت های این شرکت در استان 

سیستان و بلوچستان و عملکرد سال 99 در سطح گیالن می خوانیم.

امسال، برنامه ریزی الزم برای تحویل 

7 میلیارد مترمکعب گاز
 به مصرف کنندگان گاز طبیعی در سطح استان 

گیالن انجام شده است.

با توسعه سیستان 
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مشعل »خط انتقال نفت خام گوره- جاسک«؛ طرح ملی و استراتژیک کشور که قرار است مرزهای 
جدیدی در بعد اقتصادی و سیاست خارجی برای کشور ایجاد کند، در دل خود روایت های منحصر 
فراوانی دارد که حتی به ذهنتان هم خطور نمی کند. اگر تاکنون تنها از ابعاد فنی، تخصصی و 
استراتژیک این طرح خوانده و شنیده اید، همچون موضوعاتی در این زمینه که این طرح با هدفگذاری 
انتقال یک میلیون بشكه نفت خام سبک و سنگین صادراتي در روز از طریق یک خط لوله 42 اینچی 
با طول تقریبي 1000 کیلومتر و با استفاده از پنج واحد تلمبه خانه، دو ایستگاه توپكراني، همچنین 11 
پست برق و خطوط انتقال برق به طول تقریبي 180 کیلومتر، 20 مخزن به ظرفیت مجموع 10 میلیون 
بشكه و تاسیسات جانبي شامل 3 عدد گوي شناور و اسكله صادراتي است که امكان انتقال روزانه 
یک میلیون بشكه نفت خام از پایانه نفتي گوره در استان بوشهر به منطقه جاسک در ساحل دریاي 
عمان فراهم مي شود و جاسک به عنوان دومین پایانه صادراتی نفت خام کشور، اهمیتی راهبردی 
می یابد، یا اینكه با اجرای این پروژه، شاهد کاهش وابستگی ایران به تنگه هرمز، کاهش ریسک و 
تضمین استمرار صادرات نفت خام، افزایش پایانه های صادرات نفت و تمرکززدایی و تكمیل زنجیره های 
ارزش و جلوگیری از خام فروشی نفت و گاز، اشتغال آفرینی پایدار و رونق فضای کسب وکار سازندگان، 
پیمانكاران و صنعتگران ایرانی با بومی سازی ساخت انواع ورق، لوله، پمپ، شیرهای سرراهی، کاال و 
... خواهیم بود و یا در بعدی دیگر، با اشتغال بومی های مكران، این منطقه با رونق و شكوفایی همراه 
خواهد شد؛ جدا از تمام این نكات مهم، می خواهیم نما و تصویری متفاوت از این پروژه را برایتان 
گزارش کنیم تا در کنار تمام اطالعات و مشخصات پروژه، این اطالعات را هم بگنجانید که در به ثمر 
رسیدن این اقدام ها، زنان نیز نقش آفرین هستند.  صحبت از خانم آزاده زمانی، به عنوان تنها زن 
حاضر در محدوده منطقه عملیاتی اجرای طرح ملی انتقال نفت خام از گوره به جاسک است که 
سرپرستی بخش مهمی را عهده دار است و تیمی بالغ بر 100 نفر زیر نظر او مشغول به فعالیت 
بوده اند. او در بخش تلمبه خانه شماره 2 طرح ملی انتقال نفت خام گوره به جاسک، یكی از 

مسؤوالن اجرایی بوده و سرپرست تیم  اجرایی پایپینگ  است. 
خبرها درباره این بخش از پروژه، آن است که دو پمپ تمام ایرانی تلمبه خانه 
شماره 2، )5خرداد( همزمان با سالروز کشف نفت در ایران، با موفقیت 
راه اندازی شدند و در این مقطع، اعالم شد که پمپ های ایرانی، بخوبی 
جوابگوی نیاز در این پروژه مهم و راهبردی هستند و با موفقیت راه اندازی 
شده و در مرحله راه اندازی و عملیاتی کردن تلمبه خانه شماره 2 و کل خط 
با ظرفیت 300 هزار بشكه هستیم و این بخش، یعنی هدایت نفت به سمت 
جاسک طبق برنامه ادامه دارد. بد نیست نام آزاده زمانی را به خاطر بسپارید 
تا وقتی سخن از طرح های مهم ملی در مناطق عملیاتی و حتی سخت گذر 
می شود، تنها در ذهنتان این تلقی ایجاد نشود که مردان مهندس و متخصص و آچار به دست حضور 
دارند. در این گفت وگو با خانم زمانی، درباره چگونگی حضور و فعالیتش در این پروژه به گفت وگو 
پرداختیم. عالقه او این است که به جای پشت میز نشستن، در مناطق عملیاتی و فعالیت های پروژه 
محور به شكل میدانی حضور داشته باشد. معتقد است که وقتی به شكل عینی رشد و شكوفایی و به 
ثمر رسیدن یک پروژه را می بیند، نمی تواند به فعالیت های ستادی و دفتری فكر کند. آنچه در 
صحبت های او مهم تلقی می شود، اشاره به این موضوع است که زنان توانمند زیادی در کشور وجود 
دارند که زمینه کار برایشان فراهم نیست. به نوعی می شود گفت گالیه مندی او از فضای انحصارگرایانه 
برای مردان در بسیاری از بخش هاست که به جای آنكه در وهله نخست، به تخصص، تجربه و توانایی 
توجه کنند، جنسیت را مدنظر دارند. با این حال نمی توان این موضوع را نادیده گرفت که در هشت 
سال اخیر و طول عمر دولت های یازدهم و دوازدهم، زنان در صنعت نفت با حیات تازه ای روبه رو و در 
عرصه های مدیریتی مشغول به فعالیت شدند. بهترین نمونه آن انتصاب مرضیه شاهدایی به سمت 
معاون وزیر در شرکت ملی صنایع پتروشیمی است. پس از این انتصاب، زمان زیادی الزم نبود که 
نفتی ها و غیرنفتی ها یک زن را در مراسم کلنگ زنی، افتتاح پتروشیمی ها، بازدیدها و مهم تر از آن 
حوادث آتش سوزی ببینند. او همسو با دیگر مدیران و حتی پیگیرتر از سایرین، سفرهای استانی 
برای بازدید و بررسی از روند طرح های مختلف پتروشیمی در نقاط مختلف ایران را در برنامه ریزی 
خود قرار داد و پس از این جایگاه، به سمت قائم مقامی وزیر نفت منصوب شد. در سطحی کالن تر نیز 
کارنامه وزیر نفت در وضع موجود در به کارگیری زنان درخشان است. این کارنامه از طریق انتصاب 
مشاور امور زنان و خانواده صنعت نفت و همچنین راه اندازی شبكه مشاوران زن دستگاه ها آغاز و 
انتصاب فاطمه تندگویان، خواهر شهید محمد جواد تندگویان، وزیر اسبق نفت از همان ابتدا، بارقه 
امید را در نگاه متفاوت بیژن زنگنه در توجه به مساله زنان ایجاد کرد. آنگونه که گفت، با تبعیض 
جنسیتی مخالف هستم. با این حال خانم زمانی که از طرف یک شرکت پیمانكار در این فضای کامال 
مردانه در حال فعالیت است، می گوید، سابق بر آن تجربه فعالیت در سكوی نفتی سلمان را هم در 
کارنامه دارد. وقتی با این سؤال مواجه می شود که پیامی به زنان بدهد، می گوید: »اجازه بدهید من 
پیام را به آقایان بدهم که فكر نكنند فقط آنها می توانند در این عرصه ها فعالیت داشته باشند. قطعا 
خانم های زیادی هستند که توانایی فعالیت و نقش آفرینی در این عرصه را داشته اند. از این رو به همه 
آنها توصیه می کنم که پیشگام شوند و خودشان پیشنهاد بدهند. هیچ پیشنهادی از صنعت برای 
خانم ها نیست، مگر اینكه کسی شانس داشته باشد. به آقایان هم پیشنهاد می کنم که به خانم ها برای 

کار و فعالیت فضا بدهند. متن کامل این گفت و گو در ادامه می آید: 

گفت وگو با تنها بانوی حاضر در طرح ملی انتقال نفت 
خام به دریای عمان



مشعل شماره 1020 

www.mashal.ir
زنان نشریه کارکنان صنعت نفت ایران

2021

  خانم زمانی چه سمتی در طرح انتقال نفت خام 
از گوره به جاسک دارید؟

سرپرست بخش پایپینگ تلمبه خانه شماره 2 گوره 
- جاسک هستم.

  مشخصا در این بخش، چه فعالیتی در حال انجام 
است؟

اجرای لوله کشی که از ورودی سایت تا بخش 
خروجی آن انجام شده را شرکت ما به عنوان پیمانکار 

به عهده دارد که سرپرستی آن با بنده است. 

  اهل کجا هستید؟
شیرازی هستم.

  این کار مرتبط با تحصیالتتان است؟
مدرک دانشگاهی من کارشناسی ارشد مهندسی 
متالوژی است که از دانشگاه علوم تحقیقات اخذ 

کرده ام.

  شما تنها خانمی هستید که در بخش اجرایی 
فعالیت دارد؟

بله؛ به خاطر عالقه شخصی  ام به کار اجرایی است.

  این اولین تجربه تان در بخش نفت است؟
سال ۹1 هم در پروژه سلمان مشغول به فعالیت بودم.

  در گوره - جاسک شرایط کار چگونه است؟
ساعت 6 و 30 دقیقه صبح کار شروع می شود و هفت 
شب هم پایان کار در زمان عادی است که البته ما 
عادی کار نمی کنیم و همه چیز در آنجا غیرعادی 

است. 

  صبح ها چه ساعتی حرکت می کنید؟
ساعت 5 و 30 دقیقه از بوشهر حرکت می کنم.

  شما استثنائا در بوشهر زندگی می کنید؟
چون تنها خانم مجموعه هستم، بنابراین شرایط 
زندگی در کمپ سخت است و امکاناتی هم وجود 
ندارد، با اینکه اتاق در اختیارم گذاشتند؛ اما برای 
خودم مشکل بود. به همین دلیل، با هزینه شخصی 

در بوشهر خانه گرفته ام و زندگی می کنم. 

  آخرین بار چه زمانی به شهرتان شیراز رفتید؟
بیش از دوماه پیش.

  از شیراز تا اینجا چند ساعت فاصله است؟

چهار ساعت فاصله است با این حال و با توجه به نوع 
کار فرصت و امکان سفر به شیراز را نداشته ام.  در این 
پروژه هر بخش کار که به اتمام می رسد فکر می کنیم 
که فرصت چهار روز استراحت وجود دارد؛ اما مجدد 
در همان لحظه جبهه کاری جدیدی شروع می شود 
که امکان رها کردن کار وجود ندارد. باید این را اضافه 
کنم که به دلیل اهمیت کار تیم ما شبانه روزی مشغول 
فعالیت هستند. من هم  تا ساعت 10- 11 شب می مانم. 
بسیاری از همکاران لطف دارند و می گویند وقتی تو 
را می بینیم، انرژی می گیریم و  می ایستیم و کار 
می کنیم که البته برای من برعکس است وقتی تیم را 
می بینم انرژی می گیرم و تالش می کنم پابه پای آنها 

بیایم.

  چند نفر در تیم شما مشغول به کار هستند؟
کار در این بخش از پنج نفر شروع شد و به 1۸0 نفر 
رسید. در شرایط موجود و با توجه به اینکه حجم کار 
سبک شده و در مرحله راه اندازی و بهره برداری 

هستیم، ۷0 نفر کار می کنند. 

  کار در این فضای مردانه و زمخت سخت نیست؟
سخت؛ اما شیرین است. اوال که فضای آن زمخت 
نیست. وقتی کار در سکو را شروع کردم، بسیاری از 
همکاران مرد -به نظر من کسانی که چندان به 
کارشان عالقه ندارند- می گفتند کارش سخت و 
زمخت است و تو میان این همه آهن و فلز چه کار 

می کنی؟
واقعیت این است که ما به فضای کار زندگی می دهیم؛ 
در همین پروژه وقتی رشد یافتن، شکل گرفتن و به 
برایمان  را نظاره می کنیم، کار  ثمر رسیدن آن 
لذتبخش می شود. به همین دلیل است که می گویم 
پویا بودن را دوست دارم. همین پروژه که بخشی از 
آن را به همراه این تیم در دست انجام داریم، وقتی 

رشد و پیشرفت آن را می بینم، لذت می برم. 

  شما می توانستید در ستاد کار کنید. پیشنهاد 
کاری داشتید؟

برای خودم جذاب است که در فضای کارهای اجرایی 
باشم  داشته  است، حضور  لمس  قابل  برایم  که 
و تک تک  لحظه های پیشرفت کار را ببینم. پیشنهاد 
برای کارهای دفتری هم داشتم؛ اما عالقه ای به پشت 

میزنشینی ندارم.

  بعد از این پروژه هم همچنان عالقه مند هستید 
که در فعالیت های پروژه محور حضور داشته باشید؟

بله خواهم ماند.

  آیا می توان به مشارکت بیشتر زنان در این قبیل 
پروژه ها و تکثیر خانم زمانی های دیگر امیدوار بود؟

قطعا همین طور است. من فکر می کنم دلیل اینکه بسیاری 
از زنان اکنون در کنار من نیستند، نتوانستن و عدم توانایی  
آنها نیست؛ بلکه این اتفاق برایشان پیش نیامده است. 
موضوع مهم  این است که باید این میدان به زنان داده شود 
تا بتوانند حضور پیدا کنند؛ البته هم اکنون برای بسیاری 
از مردان هم شرایط کار ایجاد نمی شود. حضور من هم از 
خوش شانسی و خوش اقبالی ام بوده است. در کارخانه هم 
که مشغول به کار بودم، همیشه اولویت با مردان بود و من 
می جنگیدم تا بتوانم خود را در بخشی ثابت کنم. این تصور 
که مرد نان آور خانواده است، پس جنس مرد برای گرفتن 
هر کرسی اعم از دفتری،  اجرایی و ... اولویت دارد، اشتباه 
است. به توانایی شخص کمتر توجه می شود. همین االن هم 
در بسیاری از بخش ها، اولویت با جنسیت است که  این 
خیلی بد است. معتقدم، باید به زنان میدان داده شود. در 

میان دوستانم کسانی هستند که در همین حد انرژی دارند 
و عالقه مندند در صنعت فعال باشند؛ اما نمیدانم  به چه 
دلیلی پا پیش نمی گذارند. شاید این فرصت برایشان پیش 

نمی آید. 
 

   فرصت برای حضور شما در این صنعت چگونه ایجاد 
شد؟ 

روزی که دفاع مقطع ارشد را داشتم،  در مسیر بازگشت به 
تهران، به محض روشن کردن گوشی ام در هواپیما، یک 
تماس تلفنی داشتم. یکی از هم دانشگاهی هایم گفت که 
یک پروژه در خرمشهر است، تمایل داری در آن فعالیت 
کنی؟ درباره کار سوال کردم که گفتند کار روی سکوی 
نفتی است و باید همین االن نظرم را بگویم. فقط یک 

فرصت کوتاه به من داده شد تا با خانواده ام  مشورت کنم 
که در نهایت تصمیم گیری به خودم محول شد. فردای آن 
روز بلیت گرفتم و به خرمشهر رفتم. محوطه کار، فقط یک 
زمین خالی بود و برایم توضیح دادند که قرار است چه 
اتفاقی بیفتد. فضای کاربه نظرم جذاب آمد و با توجه به تیم 
کاری و همکاران خوبی که داشتیم و حمایت هایی که از من 
شد، خیلی سریع در کار رشد کردم. البته که به من میدان 
داده شد. باید بگویم که من را هدایت کردند. همکاران و  
تیم خوبی داشتم. من را از هر جبهه کاری که شروع 

می کردم به سمت جبهه کاری جدید سوق دادند.

  آینده کاری خود را چگونه می بینید؟ 
من کار پروژه را دوست دارم و عالقه مندم که آن را ادامه 
دهم و در ادامه هم پیگیر پروژه ها،  کارها و تجربه های جدید 
هستم؛ هر چند که به شرایط بستگی دارد و هیچ چیز قابل 
پیش بینی نیست؛ اما به دنبال پیشرفت هستم وهیچ وقت 

دوست نداشتم درجا بزنم و در موقعیتی که بودم، بمانم. در 
این پروژه هم امیدوارم از همه همکاران تجارب جدیدی 
آموخته باشم و بتوانم در موقعیت باالتر از آن کمک بگیرم. 

  یک پیام به خانم ها بدهید.
اجازه بدهید من پیام را به آقایان بدهم که فکر نکنند فقط 
آنها می توانند در این عرصه ها فعالیت داشته باشند. قطعا 
خانم های زیادی هستند که توانایی فعالیت و نقش آفرینی 
در این عرصه  را  دارند که به همه آنها توصیه می کنم، 
پیشگام شوند و خودشان پیشنهاد بدهند. هیچ پیشنهادی 
از سمت صنعت برای خانم ها وجود ندارد؛ مگر اینکه کسی 
شانس داشته باشد. به آقایان هم پیشنهاد می کنم که به 

خانم ها فضای بیشتری برای کار و فعالیت بدهند.

ح گوره جاسک در منطقه مکران است زاده زمانی تنها زنی است که در طر  آ

 او سرپرست بخش پایپینگ  تلمبه خانه شماره ۲ گوره - جاسک است

 تیم ما شبانه روزی مشغول فعالیت هستند

  کار اگر چه سخت اما شیرین است

 آقایان به خانم ها فضای بیشتری برای فعالیت بدهند

 به زنان توصیه می کنم برای کار پیشگام شوند

 هیچ پیشنهادی از طرف صنعت برای زنان نیست

 زنان زیادی توانایی نقش آفرینی  دارند

 حضورم از خوش شانسی بوده است

 در بسیاری از بخش ها، اولویت با جنسیت است

 به دنبال پیشرفت هستم و دوست نداشتم درجا بزنم



 بازبینی ایمنی پیش راه اندازي، بررسی نهایی ایمنی 
طرح ها و پروژه هاي تکمیل شده یا بعد از هرگونه 
تعمیرات اساسی یا استفاده دوباره از فرایند اصالح شده 
یا تغییر یافته است که قبل از در سرویس قرار گرفتن، 
فرایند انجام می شود .PSSR یکی از عناصر مدیریت 
ایمنی فرایند )PSM( است، از این رو طراحی موثر 
برنامه  PSSR در صورتی امکانپذیرخواهد بود که با 

برنامه ایمنی فرایند همراه باشد.
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ح حادثه شر
 ساعت حدود ۱۷:22 دقیقه، نشت گاز در ایستگاه تقلیل فشار گاز رخ 
می دهد و پس از حدود 2۷ ثانیه منجر به انفجار توده گاز محبوس در زیر 
سایبان می شود. در ادامه با برگشت شعله به محل نشت، آتش به صورت 
فورانی )Jet fire ( ادامه می یابد. همچنین به علت عمل کردن شیر ایمنی 
فشار)PSV( مربوط به یکی از خطوط تقلیل فشار، آتش در محل خروجی 
این شیر اطمینان نیز مشاهده می شود که پس از مدت کمتر از ۵ دقیقه با 
بسته شدن خودکار شیر ایمنی، آتش در این محل خاموش شده؛ اما در 
زیر سایبان ادامه می یابد. برای کنترل آتش سوزي، اقدام به بستن شیرگاز 
ورودي اصلی به ایستگاه گاز می شود و در نتیجه گاز خروجی از تاسیسات 
که تامین کننده سوخت نیروگاه بوده، دچار افت فشار شده و تقریبا در 
ساعت ۱۷:۴۵ دقیقه )حدود 2۷دقیقه پس از وقوع آتش سوزي(، به دلیل 
قطع سوخت نیروگاه و قطع برق، در تمامی مجتمع هاي دریافت کننده 
سرویس هاي جانبی )که برق آن از طریق مبین تامین می شود( توقف 
اضطراري کلیTotal black shut down صورت می گیرد. به دلیل فشار 
شبکه توزیع پایین دست و برگشت گاز به محل نشت، حریق ادامه یافته 
و در ساعت ۱۷:۷۷ دقیقه روز حادثه، آتش به طور کامل خاموش می شود. 
این حادثه منجر به سوختگی ۴ نفر از کارکنان بهره برداري حاضر در محل 
شده که سه نفر مداوا و ترخیص می شوند و نفر چهارم نیز در بیمارستان 
بستري می شود. همچنین تجهیزات تاسیسات تقلیل فشار گاز شامل 
خطوط لوله، شیرهاي تنظیم فشار، شیرهاي قطع جریان، بویژه در خطوط 
قدیمی، خطوط اصلی و همچنین بخشی از سازه فلزي دچار آسیب کلی 

می شوند. 

• رعایت مالحظات و رویه هاي عملیاتی و ایمنی در مراحل پیش راه اندازي و راه اندازي: انجام برنامه بازبینی 
ایمنی راه اندازي)PSSR( به عنوان یک مرحله مهم اطمینان بخش از راه اندازي ایمن تاسیسات است. 

• ارتباطات اثربخش و کافی: در زمان تغییر شرایط عملیاتی انتقال گاز در شبکه سراسري، اطالع رسانی الزم 
به ذینفعان از جمله دریافت کنندگان متصل به ابتداي شبکه صورت گیرد.

• برنامه ریزي مدیریت تغییر: قبل از تزریق گاز، باید تدابیر الزم در رویه هاي عملیاتی، نظیر آرایش شیرهاي 
ارتباطی بین خطوط سراسري از طریق عملیات انتقال گاز و شرکت گاز استانی اتخاذ شود.

• برنامه ریزي براي مدیریت شرایط اضطراري: طراحی و پیش بینی شبکه آب آتش نشانی و تجهیزات ثابت و 
سیار اعالم و اطفای حریق در ایستگاه گاز

• پیش بینی امکان فعال سازي شیرهاي ایزوله از فاصله ایمن و مناسب )نظیرفعال سازي از اتاق کنترل(

آیا 
می دانستید 

صنعت نفت از صنایع 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 مي 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 باعث بهبود رفتار ایمني در افراد مستقر در فضاي صنعت نفت خواهد شد. 
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 چاپ برخي »درس آموزي از حوادث 

صنعت نفت ایران و جهان«، گامي در مسیر کاهش حوادث بردارد. در 
ادامه، درس آموزي از حادثه »آتش سوزی ایستگاه گاز« در یکي 

از مناطق عملیاتي را می خوانید:

 شما چه کاری می توا نید انجام دهید؟

در
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قیمت های جهانی نفت خام اکنون به باالترین سطح بیش از دو سال گذشته رسیده است، زیرا تولیدکنندگان نفت شیل در ایاالت متحده آمریکا با هدف بهبود 
قیمت نفت و سودآوری، تنها تعدادی محدود از دکل های اضافی را عملیاتی کرده اند و روند افزایش تولید نفت آنها اندک بوده است. در شرایط کنونی، افزایش 
قیمت های جهانی نفت خام بیشتر از آنکه تحت تاثیر توافقنامه کاهش عرضه نفت خام تولیدکنندگان عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 

موسوم به »اوپک پالس« باشد، متأثر از محدود بودن فعالیت ها در بخش تولید نفت شیل است.

ورت عملیات حفاری و تولید ضر
میانگین ماهانه قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال 
در معامالت آتی بازار آی سی یی لندن در ماه گذشته میالدی به 
باالترین سطح از آوریل 2۰۱9 رسید، در حالی که میانگین ماهانه 
قیمت نفت خام شاخص دبلیو تی آی موسوم به »نفت خام آمریکا« در 
معامالت آتی بازار بورس نیویورک )نایمکس( به باالترین حد خود از 
اکتبر 2۰۱۸ رسیده و این نشان دهنده نیاز به عملیات حفاری و تولید 

بیشتر است.
براساس آمارهای گزارش شرکت آمریکایی ارائه خدمات میدان های نفتی و 
حفاری بیکرهیوز، شمار دکل های حفاری نفت خام در ایاالت متحده آمریکا اکنون 

بیش از دو برابر پایین ترین دوره خود در ماه اوت سال 2۰2۰ میالدی 
است.با این حال، از اواسط ماه فوریه سال 2۰2۱ میالدی، 

سرعت افزایش شمار دکل ها و مجموع افراد شاغل 
هر دو نسبت به نرخ پیشین بهبود عقب تر 

بوده اند.
تعداد دکل های فعال حفاری نفت خام 

طی ۱۵ هفته گذشته به طور میانگین 
3.۵  دستگاه  تنها در هر هفته 

در  که  است  داشته  افزایش 

مقایسه با میانگین هفتگی 6.2 دستگاه  در 2۰ هفته گذشته روندی کاهشی را نشان 
می دهد.

شمار دکل های فعال حفاری نفت در هفته گذشته با ثبت رقم 3۵9 دستگاه بسیار 
کمتر از تعداد ماه ژانویه سال 2۰2۰ میالدی یعنی رقم 6۷۰ دستگاه و رقم ۸2۵ 
دستگاه در ماه آوریل سال 2۰۱9 میالدی، زمانی که قیمت ها در سطحی مشابه قرار 
داشته اند، بوده است؛ در نتیجه احتمال می رود سرعت افزایش تولید نفت خام 
ایاالت متحده آمریکا کندتر از آنچه باشد که برای اواخر سال 2۰2۱ و نیمه نخست 

2۰22 انتظار می رفت.
سکوت صنعت شیل آمریکا در برابر افزایش قیمت های جهانی نفت خام، بر کسری 
بیشتر تولید-مصرف در اواخر سال جاری میالدی، کاهش سریع تر سطح 
ذخیره سازی های جهانی نفت خام، قیمت های باالتر نفت خام در بازارهای 
تک محموله و شرایط پیش بهین )Backwardation( داللت دارد. ساختار پیش 
بهین )Backwardation( به طور معمول زمانی رخ می دهد که 
معامله گران پیش بینی کنند، عرضه از مصرف کمتر 
می شود و در این شرایط، ذخیره سازی های نفت 
خام در سطح پایینی قرار می گیرد و با افت 
بیشتری هم روبه رو می شود، به طوری که 
معامله گران ترغیب می شوند سطح 
ذخیره سازی های نفت خام خود را 
کاهش دهند و محموله هایشان 

را به موقع بفروشند.

تش بس تماشایی آ
در طول یک دهه گذشته، هر زمان که قیمت های جهانی 

نفت خام در محدوده باالی ۵۵ تا 6۰ دالر برای هر بشکه دادوستد 
شده است، تولیدکنندگان نفت شیل در ایاالت متحده آمریکا به طور 

معمول سهم تولیدکنندگان عضو و غیرعضو اوپک را تصاحب کرده اند.اما این بار 
سکوت نفت شیل در ایاالت متحده آمریکا به اعضای ائتالف اوپک پالس جرأت حفظ 
و تداوم محدودیت های عرضه نفت خام را بخشید، این وضع تهدید از دست دادن سهم 
بازار نفت را به طور موقت برطرف کرده و سبب شتاب گیری روند افزایشی قیمت های 
جهانی نفت خام شده است.روند حفاری نفت در ایاالت متحده آمریکا به طور معمول با 
میانگین تأخیر چهار تا پنج ماهه به افزایش قیمت های جهانی نفت خام پاسخ می دهد، 
در حالی که روند پاسخگویی تولید با میانگین تأخیر 9 تا ۱2 ماهه و حتی بیشتر 
روبه روست.افزایش اخیر قیمت های جهانی نفت خام همچنان باید سبب سرعت گرفتن 
روند حفاری های نفت در آمریکا طی پایان سه ماه سوم و آغاز سه ماه چهارم سال جاری 
میالدی و در عین حال افزایش تولید در سه ماه نخست سال 2۰22 شود.اما اگر روند 
فعالیت های حفاری نفت در ایاالت متحده آمریکا نسبت به روند پیشین بهبود عقب 
بماند، فشار کاهشی سطح ذخیره سازی های نفت خام و تداوم روند افزایشی قیمت های 
جهانی نفت خام به قوت خود باقی می ماند.تولیدکنندگان نفت شیل آشکارا در 
گفت وگوها و ارتباط با تحلیلگران و سرمایه گذاران بر تعهد جدید خود مبنی بر مهار 
تولید تأکید داشته اند.به دنبال شیوع ویروس عالم گیر کووید-۱9 )کرونا( و بحران قیمت 
در سال گذشته میالدی، اندکی از شرکت های فعال در عرصه تولید نفت شیل دست به 

ادغام با دیگر شرکت ها زدند.تولیدکنندگان بزرگ نفت شیل بارها 
بر اهمیت تمرکز بر افزایش حاشیه سود به جای افزایش شمار 

چاه ها و تولید کرده اند.

وم سرعت افزایش تولید و قیمت ها لز
ائتالف اوپک پالس و رهبران صنعت نفت شیل آمریکا هر دو درباره جلوگیری از تکرار 
چرخه های رونق و شکوفایی مرتبط با دوره نخست رونق شیل )بازه زمانی سال های 2۰۱۱ 
تا 2۰۱۴ میالدی( و دوره دوم رونق شیل )بازه زمانی سال های 2۰۱۴ تا 2۰۱۷ میالدی( ابراز 
تمایل کرده اند.در نتیجه به نظر می رسد کشورهای عضو ائتالف اوپک پالس و فعاالن 
عرصه صنعت نفت شیل ایاالت متحده آمریکا بر سر لزوم سرعت کند افزایش تولید، 
قیمت ها و حاشیه سود باالتر توافق نظر گسترده ای وجود دارد.تا زمانی که این اجماع 
برقرار باشد و روند حفاری ها در آمریکا به کندی پیش رود، قیمت های جهانی نفت خام 
همچنان افزایشی خواهند بود.سرانجام، چنانچه روند افزایشی قیمت های جهانی نفت 
خام تداوم داشته باشد، واکنش شدید تولیدکنندگان نفت شیل در ایاالت متحده آمریکا 
و دیگر تولیدکنندگان نفت غیرعضو اوپک به این شرایط و افزایش تولید آنها را شاهد 
خواهیم بود که این موضوع شرایط را برای رکود دوره ای بعدی فراهم می کند.با این حال، 
اکنون ائتالف اوپک پالس و رقبای شیل آن پس از دو مقابله شدید اما بی نتیجه در هفت 

سال گذشته، از این آتش بس و قیمت های باالتر بهره می برند.
منبع : رویترز
مترجم : امیر دشتی
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مدیرعامل سازمان بهداشت ودرمان 
صنعت نفت با تشریح اهم فعالیت های 
شورای تخصصی امور راهبردی و بین الملل 
این سازمان، برارتقای سیاست های سازمان 
همگام با جهت  گیری  های کالن صنعت 
نفت در حوزه های داخلی و بین المللی تأکید 
نخستین  در  هاشمی  سیدمهدی  کرد. 
نشست شورای تخصصی امور راهبردی 
وبین الملل سازمان بهئاشت و درمان صنعت 
هیت  ما و  لت  رسا به  ه  ر شا ا با نفت 
خدمت رسانی این بخش از صنعت نفت، 
بررسی  را  شورا  این  تشکیل  از  هدف 
متدولوژی، راهکارها و نقشه راه راهبردی 
برای توسعه ارکان مدیریتی سازمان در ابعاد 
داخلی، خارجی و تحقق اهداف کالن 
سازمان عنوان کرد. وی با بیان اهمیت 
توسعه تفکر راهبردی در بهداشت و درمان 
از جمله حلقه های  افزود:  صنعت نفت 

مفقوده در بسیاری از سازمان ها، پرداختن 
جدی به امور راهبردی است که در این 
زنجیره، برنامه های سازمان اهمیت ویژه ای 
دارد. مدیرعامل سازمان بهداشت ودرمان 
ز  ا یکی   : د کر تصریح  نفت  صنعت 
مأموریت های مدیران رده های عالی، میانی 
و سرپرستی سازمان آن است که با استفاده 
از تفکر راهبردی و جامع نگر، نقاط قوت و 
ضعف برنامه راهبردی کنونی سازمان را 
بررسی و به طور جدی پیشنهادهای اجرایی 
خود را مطرح و پیگیری کنند. هاشمی 
تصریح کرد: ذات صنعت نفت برمبنای 
عملیاتی بودن طراحی شده است و دراین 
میان، سالمت کار، پیشگیری و امنیت جسم 
و روان خانواده ها در اولویت قرار دارد؛ از این 
رو نقش بهداشت و درمان صنعت نفت در 
مجموعه کالن این صنعت،نقشی بی بدیل، 

غیرقابل حذف و واگذاری است.

تلمبه خانه های 3 و 5 طرح انتقال نفت خام گوره به 
و  است  می گذراند  را  تکمیلی  مراحل  جاسک 

بخش هایی از این تأسیسات عملیاتی شده است.
علی جعفرزاده، قائم مقام طرح انتقال نفت خام گوره 
به جاسک گفت:تلمبه خانه شماره 3 با انجام عملیات 
تکمیلی در بخش نخست آماده بهره برداری است، 
همچنین با نصب تجهیزات توپک گیر و توپک ران در 
تلمبه خانه شماره 5، بخش کنارگذر این تلمبه خانه 

نیز تکمیل و آماده بهره برداری شده است.
به گفته وی با تکمیل این تلمبه خانه ها امکان انتقال 
نفت از گستره 4-1 به گستره 4-2و سپس به پایانه 

انتهایی فراهم می شود.
جعفرزاده افزود: بخش پایانه انتهایی نیز در مرحله 
انجام آزمایش های فنی و مهندسی قرار دارد که پس 
از انجام آزمایش ها و تأیید نهایی، این بخش نیز آماده 

بهره برداری خواهد بود.
قائم مقام طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره به 
جاسک عنوان کرد: بهره برداری از این طرح ملی و 

راهبردی به شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
محول شده است و اکنون همکاران این شرکت در 

منطقه حضور دارند.
جعفرزاده تصریح کرد: عملیات تزریق نفت ادامه دارد 
و با اجرای عملیات تکمیلی در بخش های دیگر، 
به زودی شاهد راه اندازی فاز نخست این طرح عظیم 

ملی و راهبردی خواهیم بود.
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   شرکت 

بهره برداری نفت و 
گاز زاگرس جنوبی

آغاز زودهنگام 
تعمیرات اساسی 
در منطقه
 نار و کنگان

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس 
جنوبی از آغاز زودهنگام تعمیرات اساسی تأسیسات 
فرآورشی و خطوط لوله این شرکت در منطقه 

عملیاتی نار و کنگان خبر داد.
سیدابوالحسن محمدی با بیان این که از ابتدای پروژه 
تعمیرات اساسی امسال این شرکت، 345 متر از 
خطوط لوله سرچاهی میدان کنگان طبق برنامه در 
ساسی  ا ت  ا تعمیر  : د و فز ا ست، ا تعمیر دست 
مرکزجمع آوری گاز شماره 3کنگان نیزحدود96 
درصد پیشرفت داشته است و به زودی عملیاتی 

می شود.
وی با اشاره به اینکه ادامه تعمیرات اساسی ناحیه 
عملیاتی کنگان در مدت یک ماه از اواخر تیرماه تا 

اواخر مردادماه انجام می شود، اظهار کرد: تعمیرات 
دوره ای این شرکت برای نگهداشت تولید پایدار، 
صیانت از سرمایه های ملی و مدیریت دارایی های 
فیزیکی،با اتکا بر توانمندی داخلی و تالش شبانه روزی 

کارکنان انجام می شود.
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس 
جنوبی گفت: برنامه زمان بندی پروژه تعمیرات اساسی 
سایت ها، خطوط لوله مدفون و روسطحی در سال 
1400 با هدف حداقل کاهش نسبت به تولید تکلیفی 
و براساس الزام های اداره بازرسی فنی و خوردگی 
فلزات، ارزیابی ریسک انجام شده،همچنین خطوط 
لوله،تأسیسات و تجهیزات تدوین و پس از دریافت 

مجوزها دراختیار مناطق عملیاتی قرارگرفته است.

محمدی ادامه داد: تعمیرات دوره ای منطقه عملیاتی 
آغار و داالن در تیرماه و منطقه عملیاتی پارسیان تا 
اواسط مهرماه برنامه ریزی  شده است، همچنین 
و  سروستان  عملیاتی  منطقه  اساسی  تعمیرات 
سعادت آباد به عنوان تنها منطقه عملیاتی تولید نفت 
این شرکت نیز در شهریور و مهر امسال انجام می شود.

وی تصریح کرد: درپروژه تعمیرات اساسی امسال 
حدود137هزار نفر-ساعت کار پیش بینی  شده است 
که شامل 60هزار نفر ساعت تعمیرات خطوط لوله و 
حدود حدود 77 هزار نفر-ساعت کار تعمیراتی روی 
تأسیسات وتجهیزات مراکزجمع آوری، لخته گیرها، 
ایستگاه تقویت فشار نار، پاالیشگاه گازی داالن و مرکز 

CPF سروستان و سعادت آباد است.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس 
جنوبی اعالم کرد: مراحل تعمیرات خطوط لوله شامل 
خاک برداری، پوشش برداری، بررسی وبازرسی خطوط 
لوله و در صورت لزوم برش لوله های معیوب و سرانجام 

جایگزینی و جوش لوله بدون عیب است.
وی یادآورشد: پس از انجام مراحل بازرسی، لوله ها 
دوباره بر اساس استانداردهای مربوطه پوشش گذاری 

و دفن می شوند.
تعمیرات  به گفته محمدی،پروژه منحصربه فرد 
-SGT توربین  و  گازی  تور  ژنرا چهاردستگاه 
400ایستگاه تقویت فشار گازنار نیز در دست انجام 
قراردارد که یک دستگاه آن تعمیر ودر محل ایستگاه 

نصب  شده است.

    وزارت نفت
پیام معاون وزیر نفت برای 

درگذشت پیشکسوت صنعت نفت
معاون نظارت برمنابع هیدروکربوری وزیر نفت در پیامی درگذشت 

مسعود حیدری، از همکاران صنعت حفاری ایران را تسلیت گفت.
متن پیام محسن پاک نژاد به شرح زیر است:

انا لّل و انا الیه راجعون
درگذشت مهندس مسعود حیدری از همکاران سخت کوش، 
کاردان و شجاع صنعت حفاری، همه ما را در سوگ او نشاند.به 
عهده گرفتن فرماندهی و مسئولیت کنترل و مهار فوران چاه 147 
اوست. افتخارات  گنجینه  از  زرینی  برگ  سفید  رگ 
مسئولیت پذیری وقدرت تصمیم گیری در اوج بحران وتوانایی کم  
نظیراو درهدایت و راهبری نیروهای عملیاتی ومتخصصین حاضر 
درصحنه، از ویژگی های بارز او بود که همه را به تحسین  
وامی داشت.فقدان این برادر وهمکار عزیز را به خانواده و بازماندگان 
محترم ایشان وهمه همکاران گرامی تسلیت عرض نموده و 
ازدرگاه خداوند منان برای آن مرحوم غفران و رحمت واسعه الهی 

مسئلت می نمایم.
روحش شاد و یادش گرامی باد.

احمد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و 
سپهر سپهری، مدیرعامل شرکت پتروایران نیز در پیام هایی جداگانه، 

درگذشت مسعود حیدری را تسلیت گفتند.

سرپرست اداره کل تدوین 
وهماهنگی مقررات اداری و 

استخدامی وزارت نفت منصوب شد
سرپرست اداره کل تدوین وهماهنگی مقررات اداری و استخدامی 
وزارت نفت با حکم معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت 
منصوب شد. فرزین مینو، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر 
نفت در حکمی، حمید حسین نژاد رابه سرپرستی اداره کل تدوین و 
هماهنگی مقررات اداری واستخدامی این معاونت منصوب کرد. مینو 
ضمن قدردانی از زحمات علیرضا ترابی در مدت زمان تصدی این 
سمت، در حکم جداگانه ای وی را به عنوان مشاور خود درحوزه 

مقررات اداری و استخدامی منصوب کرد.

   شرکت بهره برداری نفت و گازغرب

   شرکت نفت خزرپاکسازی مستمر بستر رودخانه نفت شهر
 پیشرو دررعایت نظام نامه مدیریت 

دارایی های فیزیکی صنعت نفت

شرکت نفت خزربا تهیه بسترهای الزم و ایجاد نرم افزارهای 
مورد نظر، جزو شرکت های پیشرو در زمینه رعایت نظام نامه 

مدیریت دارایی فیزیکی صنعت نفت است.
مهرداد اکبری، معاون مدیرعامل شرکت نفت خزردرنشست 
مشترک بارؤسای منطقه عملیاتی این شرکت دربهشهر،به 
جایگاه مهم شرکت نفت خزردرشمال کشوراشاره وتصریح 
پیشبرد  در  آمادگی  و  بودن، چابکی  آمد  روز  کرد: 
همکاری های منطقه ای نقش حیاتی دارد؛ ازاین رو تالش 
کارکنان منطقه عملیاتی درحفظ ونگهداری ناوگان دریایی 
به عنوان دارایی شرکت ملی نفت ایران در دریای خزر، حائز 

اهمیت است.
وی بابیان اینکه نگاه ها به شرکت نفت خزرباید صنعتی 
باشد، برالزام رعایت نظام نامه مدیریت دارایی فیزیکی 
درصنعت نفت تاکید و تصریح کرد: این شرکت باایحاد 
زمینه  های الزم ونرم افزارهای الزم،هم اکنون در زمره 
شرکت های پیشرو در زمینه رعایت نظام نامه مدیریت 

دارایی فیزیکی صنعت نفت قراردارد.
اکبری تصریح کرد: مدیریت یکپارچه دارایی ها در صنعت 
نفت به کاهش هزینه ها، افزایش طول عمر تأسیسات و 
تجهیزات، افزایش بهره وری، افزایش ایمنی، مصرف بهینه 

انرژی و بهبود تعامل با محیط زیست می انجامد.
وی با اشاره به اهمیت موضوع آرشیو فنی درمنطقه عملیاتی 
خزر گفت: سیستم جدید باعنوان p.m.p در مدیریت 
پروژه ها بیانگراین موضوع است که دراین سیستم همه 
امکانات، تجهیزات، اسناد ومدارک شرکت که همان 
دارایی های موجود هستند، حائز اهمیت است و باید با 

نگاهی علمی تر به آن پرداخته شود.
معاون مدیرعامل شرکت نفت خزر ابراز امیدواری کرد با 
توجه به کسب توانمندی های علمی و ارتقای ظرفیت های 
اجرایی در صنایع فراساحل خطه شمال کشور، از طریق 
تقویت زیرساخت ها در امور لجستیک دریایی گام های 
مؤثری در زمینه فعالیت های اکتشافی در آب های عمیق 
دریای خزر و تحقق اهداف جمهوری اسالمی در این حوزه 

برداشته شود.

راه اندازی مرکز اسناد 
محمد ترابی، رئیس منطقه عملیاتی نفت خزر نیز با اشاره 
به تأسیس مرکزاسناد دراین منطقه عملیاتی گفت: با توجه 
به دستورعمل های موجود درصنعت نفت مبنی بر راه اندازی 
آرشیواسناد فنی واختصاص فضای مورد نیاز براساس 
استانداردهای الزم، با همکاری اچ  اس ای، به راه اندازی مرکز 

اسناد اقدام شده است.  
وی تصریح کرد: درمناطق عملیاتی صنعت نفت در اثر وقوع 
حوادثی همچون آتش سوزی بارها شاهد معدوم شدن 
اطالعات یک سازمان بوده ایم، از این رو با شناسایی نقاط 
ضعف نسبت به آرشیو فنی موجود درمنطقه عملیاتی 
خزر،مکاتبات مؤثری درحوزه پدافند غیرعامل و ایمنی برای 
تأمین اعتبار،به روزرسانی و برطرف کردن موانع با شرکت 
ملی نفت ایران داشته ایم وباهمکاری واحدفناوری اطالعات 
وارتباطات و اچ اس ای توانستیم سیستم های موجود 
درمنطقه اعم از اتاق سرور«آی تی ومدیریت بحران«راتجمیع 

وبه سیستمی واحد تبدیل کنیم.

شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب با هدف حفظ محیط 
زیست، نفت موجود در چشمه های نفتی بستر رودخانه 
تانک  ازسیستم سپتیک  گیری  بهره  رابا  نفت شهر 
جمع آوری می کند و روزانه به سیستم فرآورش نفت شهر 

انتقال می دهد.
نادر فتاحی،رئیس اداره بهداشت، ایمنی ومحیط زیست 
)اچ اس ای( شرکت بهره برداری نفت وگازغرب بااشاره به 
این که وقوع پدیده طبیعی رانش الیه های زمین وایجاد 
چشمه های نفتی  دربستر رودخانه فصلی منطقه عملیاتی 
نفت شهر ازجمله چالش های طبیعی محیط زیستی این 
شرکت در سال های اخیراست،افزود: براین اساس 
ازسال87برنامه ریزی الزم برای جمع  آوری نفت موجود 
این منطقه بااستفاده ازسپتیک تانک وانتقال روزانه آن به 
سیستم فرآورش نفت شهر در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت:هم اکنون باجمع آوری روزانه حدود 100بشکه 
وساالنه 35 هزاربشکه نفت موجود درچشمه های 
نفتی،افزون برحفظ محیط  زیست،ازهدررفت منابع 
هیدروکربوری جلوگیری و ارزش  افزوده از این منابع ایجاد 

می شود.
رئیس اچ اس ای شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب با 
تأکید بربه کارگیری دانش روزآمد و ارتباط بامراکز 
پژوهشی اظهارکرد: باهمکاری شرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران،سبد پژوهشی وپروژه های زیست محیطی 
تهیه وباارسال آنهابه دانشگاه های معتبر،پروپوزال های 

دریافتی در حال بررسی است.
فتاحی تصریح کرد: یکی از پروژه های پژوهشی مرتبط 
بامحیط زیست درناحیه عملیاتی نفت  شهر،«پاک سازی 
بنی  کر و ر هید د  ا مو به  ه  د لو آ ی  ک ها خا

وکنسرسیوم  بومی  نفت شهربامیکروارگانیسم های 
آنهاست« که درمرحله آزمون میدانی قرارداردودرشرایط 
مناسب آزمایشگاهی، بازدهی بسیار باالیی داشته است.

وی گفت: امید می رود این مهم نیزدرپایلوت میدانی 
محقق شود وباصرف هزینه های اندک، خاک های  آلوده 

در نواحی عملیاتی را به  نحوی چشمگیر کاهش یابد.
وی با اشاره به  کمبود منابع آبی در غرب کشور تصریح کرد: 
امسال نیزبا توجه به کاهش نزوالت آسمانی وکمبودمنابع آبی، 
اقدام هایی ازجمله صرفه جویی درمصرف آب )تعویض شیرآالت 
و...(،  آب رسانی  دوره ای سیستم های  بازرسی  معیوب، 
بهینه سازی مصرف انرژی )تنظیم شعله مشعل ها، افزایش 
بازرسی دوره ای و تعمیرات پیشگیرانه( وخاموش کردن 
المپ های اضافی و تجهیزات الکتریکی و گرمایشی در زمان 

ترک اتاق مدنظر قرار دارد.

شرکت ملی حفاری ایران سه هزار اصله نهال 
با هدف کاهش آالینده ها وتلطیف هوای 
روستاهای اطراف منطقه کریت کمپ در 

کالنشهر اهواز خواهد کاشت.
سیدعلیرضا عبودی، رئیس اداره اماکن و 
خدمات اداری مدیریت منابع انسانی شرکت 
ملی حفاری ایران ضمن گرامیداشت هفته 
از نوع  این نهال ها  محیط زیست گفت: 
درختان مقاوم در برابر شرایط اقلیمی گرم 
است. وی افزود: درنشستی که باحضور معاون 
اداره حفاظت محیط زیست اهواز و نمایندگان 

مدیریت های خدمات فنی، سیاالت حفاری، 
خدمات و اداره حقوقی شرکت تشکیل شد، 
شرکت ملی حفاری ایران با هماهنگی اداره 
محیط زیست اهواز و بخشداری منطقه 
نسبت به کاشت نهال، پیرامون روستاهای 

مجاور اقدام کرده است.
رئیس اداره اماکن و خدمات اداری مدیریت 
منابع انسانی شرکت ملی حفاری ایران اظهار 
کرد: در پایان این نشست چند اصله نهال به 
صورت نمادین، در ورودی اداره عملیات اسید 
وسیاالت انگیزش مدیریت خدمات فنی 
شرکت در کریت کمپ غرس وقرارشد کاشت 
درختان با اهتمام به فصل و شرایط مناسب 
آغاز شود. شرکت ملی حفاری ایران 72هکتار 
فضای سبز پیرامون مجتمع های اداری، 
شهرک های سازمانی، کارگاه های خدمات 
فنی و پشتیبانی و مناطق عملیاتی استقرار 

دستگاه های حفاری دارد.

  شرکت ملی حفاری ایران
 کاشت 3 هزار اصله نهال در منطقه کریت کمپ

    بهداشت و درمان صنعت نفت
همگام سازی سیاست ها باجهت گیری های کالن نفت

    شرکت مهندسی و توسعه نفت) متن(
تلمبه خانه های 3 و 5 طرح گوره - جاسک درحال تکمیل است
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مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه خراسان رضوی از افتتاح یک 
جایگاه جدید عرضه سوخت خبر داد و 
گفت: با راه اندازی این جایگاه، شمار 
جایگاه های عرضه سوخت این منطقه به 

133 باب رسید.
علی اصغر اصغری درآیین افتتاح این 
جایگاه که معاونان وجمعی از رؤسای 
واحدهای منطقه حضور داشتند، با اشاره 
به مشخصات فنی این جایگاه اظهارکرد: 
جایگاه مزبور با 10 نازل فعال به صورت 
مستقیم زمینه اشتغال زایی را برای 10 

نفر فراهم کرده است.
بامساحت  ه  یگا جا ین  ا گفت:  وی 
678مترمربع در قالب مجتمع خدمات 
رفاهی در جاده سیمان مشهد، نبش 
کشمیری 14واقع شده وافزون بر عرضه 
سوخت، دارای نمازخانه، رستوران و 

سوپرمارکت است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه خراسان رضوی تصریح کرد: 
راه اندازی جایگاه اختصاصی 177 مشهد، 
با مدیریت بخش خصوصی موجب رفاه 
بیشتر زائران و مجاوران حرم امام هشتم 

شیعیان شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی گفت: 
بیش از 97 درصد جمعیت استان خراسان جنوبی 
زیر پوشش گاز طبیعی قرار دارند و استان خراسان 
زمینه  در  سبز  استان  به عنوان  اکنون  جنوبی 
گازرسانی شناخته می شود. سیدمحمودهاشمی 
بابیان این که هم اکنون100درصدخانوارشهری و 
بیش از94درصد خانوار روستایی استان زیرپوشش 
شبکه گازطبیعی قراردارند،افزود: بااحتساب این 
میزان گازرسانی در دو حوزه شهر و روستا، هم اینک 
درصد بهره مندی جمعیت استان خراسان جنوبی از 

گاز طبیعی به بیش از 97 درصد رسیده است.
وی افزود:هشت شهرستان استان بامیانگین ضریب 
99درصد جزو شهرستان های سبز  بهره مندی 
شناخته می شود وبا تکمیل پروژه های گازرسانی 
روستایی، به زودی سه شهرستان طبس، نهبندان و 
خوسف نیز به شهرستان های سبز افزوده خواهند 
شد. مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی 
تصریح کرد: به همت کارکنان و خلق رکورد بی سابقه 

گازرسانی به 634 روستادرسال گذشته، مجموع 
روستاهای بهره مند از گاز طبیعی در استان به 
1404مورد رسیده است. هاشمی همچنین گفت: 
هم اکنون 131هزار و 305 خانوارشهری و 87هزار 
و 691خانوار روستایی در استان خراسان جنوبی زیر 
پوشش گاز طبیعی قرار دارند و پیش بینی می شود 
تا چند ماه آینده،همه روستاهای باقابلیت گازرسانی، 

به شبکه سراسری گازطبیعی متصل شوند.
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    شرکت نفت 
فالت قاره ایران

افزایش ضریب 
بازیافت میدان 
بالل با تزریق 
نانوسیال

ضریب بازیافت درمیدان بالل با دستیابی به دانش 
فنی تولید نانوساختارهای مناسب و تزریق آن در 

مخزن سورمه به طور قابل توجهی افزایش می یابد.
هدف اصلی این طرح که ازخردادماه 94با همکاری 
پژوهش و فناوری و مهندسی نفت و بازرسی فنی این 
شرکت، پژوهش وفناوری شرکت ملی نفت، پژوهشگاه 
صنعت نفت همچنین همکاران منطقه الوان وسکوی 
بالل آغازشده، بررسی امکان تزریق پذیری نانوسیا 
الت به عنوان یکی از روش های نو برای افزایش ضریب 
بازیافت نفت مخزن نسبت به روش کنونی )تزریق تنها 

آب( است.
سیعی  و طیف   ، هشی و پژ ح  طر ین  ا ر د
ازنانوساختارها)اکسیدهای فلزی-کربنی وهیبریدی( 

مطالعه وپایداری نانوساختارها در شرایط شوری،دما 
وفشارمخزن بررسی شده و دستیابی به دانش فنی 
پایدارسازی نانوساختارها در شرایط شوری و دماهای 

باال ازدستاوردهای این طرح است.
تزریق  آزمایشگاهی وشبیه سازی  نتایج  بررسی 
نانوسیال منتخب درمقیاس میدانی و تک چاهی ازنظر 
فنی واقتصادی نشان داده است که افزودن نانوافزایه ها 
به آب تزریقی کنونی به مخزن می تواند سبب افزایش 
قابل توجه ضریب بازیافت مخزن نسبت به آب تزریقی 

خلیج فارس بدون نانوافزایه ها به مخزن شود.
این طرح در چهار مرحله تعریف شده که مرحله 
نخست آن شامل سنتز، تهیه فرموالسیون و طراحی 
تهیه  برای  نانوذرات  از  استفاده  فنی(  )دانش 

امولسیون های پایدار در ازدیاد برداشت در مقیاس 
آزمایشگاهی، فاز دوم شامل شبیه سازی تزریق 
نانوسیال منتخب به مخزن سورمه میدان بالل، 
فازسوم شامل تهیه نانوسیال منتخب درمقیاس 
نیمه صنعتی برای انجام آزمون  های ازدیاد برداشت 
برای تزریق به مخزن سورمه میدان بالل وفازچهارم 
نیز مربوط به اجرا در مقیاس تک چاه در یکی از 

چاه های تزریقی میدان بالل است.

تزریق میعانات گازی پارس جنوبی به 
میدان سروش

پروژه تزریق میعانات گازی میدان مشترک پارس 

جنوبی به میدان سروش با هدف افزایش قدرت 
رزمایش در شرایط ویژه آغاز به کار کرد.

علیرضا زمردیان،مجری پروژه تزریق میعانات گازی 
میدان مشترک پارس جنوبی به میدان سروش 
گفت:این پروژه شامل بررسی راهکارهای مختلف 
فرستادن میعانات گازی به میدان سروش از طریق 
پایانه خلیج فارس، امکان سنجی راهکارهای عملیاتی 
هدایت میعانات گازی به فرآیند تولید سکوی سروش، 
بامیعانات  کار  مخاطره های  بررسی  همچنین 
گازی،شناسایی ریسک  های عملیات و ارزیابی آنها 
به ویژه در پایانه خلیج فارس به منظور اصالح سیستم 
ایمنی و ارتقای وسایل و تجهیزات مورد نیاز بوده 

است.

    شرکت ملی نفت ایران
فراخوان انتخاب و 

ارزیابی همیاران ایمنی 
تمدید شد

فراخوان انتخاب، ارزیابی، آموزش و روزآمدی 
داوطلبان و همیاران ایمنی وآتش نشانی شرکت 
ملی نفت ایران تمدید شد. با توجه به دستور معاون 
وزیر ومدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، همچنین 
به منظور تقویت و حمایت از عملیات، فرآیندها 
واقدام های کارساز درحوزه سالمت، ایمنی و 
آتش نشانی، مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت 
ملی نفت ایران 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، همچنین 
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 وعالقه مندان 
می توانند تاچهارم مردادماه1400به نشانی 
PORTAL.NIOC.IR  مراجعه و یا برای کسب 
اطالعات بیشتر با شماره 61626243 تماس 

حاصل کنند.

  شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

   پژوهشگاه صنعت نفت  چاه های کشاورزی با انرژی های تجدیدپذیر برقدار شدند

  قرارداد تجاری سازی دانش 
فنی تصفیه آب امضاشد

پژوهشگاه صنعت نفت به منظور توسعه و تجاری سازی دانش 
فنی تصفیه آب با استفاده از فرآیند میکروفیلتراسیون با 
حفره های متغیر با شرکت شتاب دهنده آبان قرارداد 
مشارکت امضا کرد. جعفرتوفیقی،رئیس پژوهشگاه صنعت 
نفت درحاشیه امضای این قرارداد گفت: خوشبختانه 
مرکزمناسبی برای انجام مأموریت های این مجموعه 
درنظرگرفته شده است وامیدوارم شاهد حضورجوانان 
باانگیزه  کارآفرین،شتاب دهنده های  و  بااستعداد 
واستارت آپ هایی که می توانند تحول اساسی در فعالیت های 
پژوهشگاه وصنعت نفت ایجاد کنند، دراین مرکز باشیم. وی 
با اشاره به این که از ابتدای دهه 80،مباحث مرتبط با 
پارک های علم و فناوری، مراکز رشد ومسائل مرتبط 
باکارآفرینی درکشورآغازشده است، تصریح کرد: این مهم  
مورد حمایت همه جانبه مسئوالن قرارگرفته و به حرکتی 
بالنده و پرشتاب در کشور تبدیل شده است. توفیقی 
اظهارکرد: ازاینکه پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان یک مرکز 
مأموریت گرا و مسئولیت  پذیر و پاسخ گو به صنعت نفت 
کشور بااین جریان همراه شده است، خوشحالیم و به جرات 
می توانیم ادعا کنیم که این مجموعه از پیشگامان 

مؤسسه های مراکز نوآوری در کشور است.

   پژوهشگاه صنعت نفت
پایش کیفیت روانکارها در 
دستور کار پژوهشگاه نفت 

قرار گرفت
پروژه ای باهدف ارزیابی روغن وگریس های جدید شرکت 
آریاساسول مطابق با استانداردهای بین المللی در نشست 

شورای پژوهشی پژوهشگاه صنعت نفت تصویب شد.
کاربرد نتایج حاصل از انجام این پروژه که بررسی و کنترل 
کیفیت همه روانکارهای مورد استفاده در ادوات شرکت 
پلیمر آریاساسول به صورت پیوسته با استفاده از تکنیک 
OCM نام دارد، بیشتر و به طور شاخص برای همه ادوات 

شرکت پلیمر آریا ساسول کاربرد دارد. تکنیک مورد استفاده 
دراین روش، پایش وضع از طریق روغن است که با استفاده 
از آنالیز روغن در حال کار همه مشکالت دستگاه ها،همچنین 
زمان سرریز روغن، تعویض روغن و وضع کارکرد قطعات 
دستگاه های مختلف مشخص خواهدشد. کاهش هزینه ها و 
خسارت های واردشده به موتورها و دستگاه ها و افزایش 
بهره وری شرکت از مزایای این پروژه  به شمار می آید. روش 
OCM نسبت به روش های دیگر پایش وضعیت مانند 

ترموگرافی و آنالیز ارتعاشات کاربردی تر و جامع تر است.

باامضای  توانیر  بهینه سازی مصرف سوخت و  شرکت های 
تفاهم نامه ای،برای نخستین بار در کشور چاه های کشاورزی را با 

انرژی های تجدیدپذیر برق دار می کنند.
براساس این تفاهم نامه که بین علی مبینی دهکردی، مدیرعامل 
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ومحمدحسن متولی زاده، 
مدیرعامل توانیر امضا شد، 60 هزارچاه کشاورزی در مدت  سه 
سال برقدار می شود. به گفته مبینی دهکردی درمرحله نخست 
این طرح،11هزارچاه کشاورزی با انرژی های تجدیدپذیر برقدار 
خواهند شد. وی تصریح کرد: براساس این تفاهم نامه، کشاورزان 
بابت خرید ونصب صفحه های خورشیدی و تجهیزات مورد 
نیازشبکه، هزینه ای پرداخت نمی کنند و تنها برای خرید تجهیزات 
اختصاصی مانند ترانس هزینه می کنند. مدیرعامل شرکت 
بهینه سازی مصرف سوخت با بیان اینکه این تفاهم نامه براساس 
مصوبه سال شورای اقتصاد وقانون بودجه 1400 کل کشور امضا 

شده است، اظهار کرد: براساس این مصوبه 1.6میلیارد دالرازمحل 
صرفه جویی سوخت مایع چاه های کشاورزی برای برقی کردن 
است.  یافته  اختصاص  گازوئیل،  با  کشاورزی  چاه های 
مبینی دهکردی همچنین با اشاره به اینکه با اجرای این کار 
تنوع بخشی درمنابع تولید برق بیش ازگذشته پیگیری می شود، 
افزود: بااجرای این طرح صنعت سلول های خورشیدی توسعه 
می یابد و زمینه برای فعالیت این صنعت در مقیاس های بزرگ تر 

فراهم خواهد شد.
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تصریح کرد: با 
برق دار کردن چاه های کشاورزی درقالب این تفاهم نامه، در 
زمستان که چاه های کشاورزی خاموش است، برق خورشیدی به 
شبکه تزریق و در زمستان نیز برق بخشی از مصرف کنندگان 

عمده از این طریق تأمین می شود.
وی اظهارکرد: اجرای این طرح، سبب پاک تر شدن محیط زیست، 

ایجاد زنجیره ارزش  و رونق هرچه بیشتر اشتغال رادر پی خواهد 
داشت. مدیرعامل توانیر نیزبا اشاره به این که این طرح همسو با 
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و رونق تولید است، تصریح 
کرد: با اجرای کامل این طرح دوهزارمگاوات نیروگاه خورشیدی 

ساخته می شود.
متولی زاده گفت: با برق دارشدن چاه های کشاورزی، هزینه های 
کشاورزان کاهش می یابد و 80درصد هزینه های جاری آنها نسبت 

به زمان استفاده از سیستم دیزلی کمتر می شود.
وی ادامه داد: با آمدن برق سر چاه، امکان آبیاری نوین فراهم 

می شود و بهره وری آبیاری افزایش می یابد.
به گفته متولی زاده، برای سوخت رسانی به چاه های کشاورزی 
دیزلی باید ساالنه بیش از 40تا 50هزار نفتکش جاده پیما 
درجاده های کشورتردد کنند که حذف این حجم تردد نیز نقش 

مهمی در کاهش حوادث جاده ای ایفا می کند.

   پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی
افزایش شمار جایگاه های عرضه سوخت به 133 باب

    شرکت گاز استان خراسان جنوبی
خراسان جنوبی سبز شد

تعمیرات اساسی واحد تقطیر جنوبی 
پاالیشگاه نفت تهران مطابق برنامه با 
رعایت کامل پروتکل های بهداشتی از 
امروز آغاز شد.  از مهم ترین اقدام های این 
مرحله از تعمیرات اساسی می توان به 
تعویض پکینگ )Packing( تعدادی از 
بسترهای برج های 151 و 102، تعویض 
50درصد بدنه و سقف کوره 101 )که 
اساسی  تعمیرات  این  بحرانی  مسیر 
است(،تعویض تیوب نمونه در قسمت 
 101 تشعشع وجابه جایی کوره های 
و151و102،همچنین تعویض ظرف 
V-152، نوسازی مسیر آب کولینگ 

شمال وغرب واحد، نصب مبدل جدید 
E-615 و تعمیر  75 دستگاه مبدل 

حرارتی در واحد تقطیر اشاره کرد.
انجام تعداد 200دستور کار عملیاتی 
افزون بردرخواست و دستور کارهای 

بازرسی فنی، زیر نظر مهندسان خدمات 
فنی و مهندسی و بهره برداری دیگر 
اقدام های مهم این تعمیرات اساسی 

است.
واحد تقطیر وظیفه پاالیش روزانه 125 
ادامه  برای  را  خام  نفت  هزاربشکه 
ی  ها حد ا و یش  ال پا ی  لیت ها فعا
پایین دستی به عهده دارد؛محصوالت این 
واحد شامل گازمایع، بنزین سبک و 
سنگین، نفتا، نفت سفید ودیزل،همچنین 
حد  ا و اک  خور تمسفریک، ا ند  ته ما
آیزوماکس، خوراک روغن سازی ها و 

وکیوم باتوم است.
تعمیرات اساسی واحد تقطیر شرکت 
پاالیش نفت تهران پیش تر هرسه سال 
یک بار انجام می شد، اما هم اکنون به دلیل 
روزآمدی تجهیزات فنی و پاالیشگاهی 

آن هر چهار سال یک بار انجام می شود.

  پاالیشگاه نفت تهران
 آغازتعمیرات اساسی واحد تقطیر جنوبی
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انیسجانها

مرد غریبی از شیعیان خدمت امام رسید و 
سالم کرد و گفت: من از دوستداران شما و 
پدران و اجداد شما هستم. از حج بازگشته ام و 
خرجی راه من تمام شده، اگر می توانید مبلغی 
را به من بدهید تا به وطنم بازگردم. وقتی به 
وطنم رسیدم، مبلغ پولی را که به من پرداخت 
کردید، به فقرا صدقه می دهم؛ زیرا من در شهر 
خود فقیر نیستم. اینک در سفر درمانده 
شده ام. امام رضا)ع( برخاست و به اتاق دیگری 
رفت. دویست دینار آورد و از باالی در دست 
خویش فراز آورد و آن شخص را صدا زد و 
فرمود: این دویست دینار را بگیر و توشه راه 
کن و به آن تبرک بجوی و الزم نیست که از 
جانب من معادل آن را صدقه بدهی. آن شخص 
دینارها را گرفت و رفت. امام)ع( از آن اتاق به 
جای اول بازگشت. از ایشان پرسیدند: چرا 
چنین کردید که شما را هنگام گرفتن دینارها 
نبیند؟ فرمود: »تا شرمندگی نیاز و سؤال را در 

او نبینم.«

توصیهایازعلیبن
موسیالرضا)ع(

إجَتِهدوا أن یَکوَن َزمانُُکم أربََع ساعاٍت: ساَعًه 
ِمنُه لُِمناجاِه الّلِ  و ساَعًه ِلمر الَمعاِش و ساعًه 
لُِمعاَشَرِه اإلخواِن و الثِّقاِت و الَّذیَن یَُعرُِّفوَن 
ُعُیوبَُکم و یَخِلصوَن لَُکم ِفی الباِطِن و ساَعًه 
تَخُلوَن ِفیها لَِلّذاتُِکم و بِهِذِه الّساَعِه تَقِدرُون 

َعَلی الثَّالِث ساعاٍت. 
بکوشید که زمانتان را به چهار بخش تقسیم 

کنید: 
1- زمانی برای مناجات با خدا

2-زمانی برای تأمین معاش
 ۳- زمانی برای معاشرت با برادران و معتمدانی 
که عیب هایتان را به شما می شناسانند و در 

دل شما را دوست دارند.
۴- ساعتی برای کسب لّذت های حالل

با بخش چهارم، توانایی انجام دادن سه بخش 
دیگر را به دست می آورید. 

منبع: کتاب فقه الّرضا علیه السالم، صفحه 
 ۳۳۷

مشارکت۴۴۰نفرازامامانجماعتصنعت
نفتدردورهآموزشی»سوادرسانه«

حجت االسالم سیدعلی حسینی، مسؤول اداره آموزش دفتر ارتباطات حوزوی 
وزارت نفت، از برگزاری دوره آموزشی »سواد رسانه« و مشارکت ۴۴0 نفر از روحانیون 
و امامان جماعت صنعت نفت خبر داد. مسؤول اداره آموزش دفتر ارتباطات حوزوی 
وزارت نفت خاطر نشان کرد: در مجموعه صنعت نفت، حدود ۸00 نفر از روحانیون 
به امر اقامه نماز مشغول هستند. سطح علمی این افراد، متفاوت بوده و دارای سوابق 
مختلف علمی و پژوهشی هستند و  با آن که در بین امامان جماعت صنعت نفت، 
کسانی هستند که از سطح علمی باالیی برخوردار بوده و اهل تالیف و تحقیقند؛ اما 
همزمان افراد دیگری هم نیازمند دانش افزایی اند.  وی افزود: به همین منظور در 
بخش آموزش دفتر ارتباطات حوزوی وزارت نفت تصمیم گرفته شد تا با توجه به 
تنگناهای مالی و نیز شرایط سختی که بیماری کرونا به وجود آورده، دوره های آموزش 
مجازی تدارک دیده شود. دو دوره قبلی این آموزش ها، مورد استقبال قرار گرفت و 
تقریبا همه روحانیون از محتوای این دوره ها اظهار رضایت کردند.  مسؤول اداره 
آموزش دفتر ارتباطات حوزوی وزارت نفت افزود: دوره سوم این آموزش با عنوان 
»سواد رسانه« اواخر سال 1۳۹۹ و ابتدای سال 1۴00 برگزار شد. در دو دوره قبلی 
آموزش مجازی، از سیستم lms دفتر تبلیغات اسالمی قم کمک گرفته شد؛ اما در 
این دوره سراغ مجموعه داخلی نفت رفتیم و با کمک آموزش سازمان منطقه ویژه 
اقتصادی انرژی پارس، آن را برگزار کردیم. حجت االسالم حسینی گفت: ابتدا دروس 
دوره که از سوی حجت االسالم دکتر بشیرزاده تدریس شده، به صورت فایل های 
صوتی )1۳جلسه ای( در کانال دفتر ارتباطات حوزوی بارگذاری شد و در مهلتی 
مشخص، از روحانیون خواستیم تا مراجعه کرده، فایل ها را دریافت و اقدام به 
یادداشت برداری کنند. سپس در اطالعیه ای زمان برگزاری آزمون به صورت آنالین 
اعالم شد.  وی افزود: آزمون این دوره به صورت آنالین برگزار شد. نحوه ورود به 
صفحه آزمون، چگونگی سواالت و نحوه نمره دهی و سایر مسائل مرتبط با آزمون، 
در اطالعیه های این دفتر به استحضار روحانیون رسانده و خوشبختانه با موفقیت 
برگزار شد.  مسؤول اداره آموزش دفتر ارتباطات حوزوی وزارت نفت در پایان گفت: 
از مجموع روحانیون ۴۴0 نفر در آزمون شرکت کردند که اکثریت آنها نمره قبولی 
دریافت کرده اند. از آنجا که عده ای نتوانستند در این آزمون شرکت کنند، قرار شد 
تا آزمون مجددی برگزار شود. زمان این آزمون متعاقبا اعالم خواهد شد که قطعا 
زمان آن پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود؛ اگرچه نظرسنجی 
خاصی در خصوص این دوره آموزش مجازی صورت نگرفته؛ اما نظراتی که به صورت 

پراکنده ارسال شده، نشان از رضایت باالی روحانیون صنعت نفت دارد.

تجلیلوتقدیرازفعالیتهایفرهنگی
شرکتپلیمرکرمانشاه

با حضور مشاور فرهنگی مدیرعامل و رئیس شورای اقامه نماز شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی از فعالیت های فرهنگی مدیر عامل و اعضای شورای اقامه نماز شرکت 
پلیمر کرمانشاه تجلیل و تقدیر شد. با حضور حجت االسالم محسن محمدپور، مشاور 
فرهنگی مدیرعامل و رئیس شورای اقامه نماز شرکت ملی صنایع پتروشیمی و به 
نمایندگی از دبیر شورای فرهنگی و اقامه نماز وزارت نفت، از مدیر عامل و اعضای 
شورای اقامه نماز شرکت پلیمر کرمانشاه به سبب گسترش فعالیت های فرهنگی و 

مذهبی تجلیل و تقدیر شد.

کرامتدرکالمکریمان
 دهه کرامت، یادآور عالی   ترین و پرمعناترین عالیق مهر و وفای یک خواهر نسبت به مقام شامخ امام و مقتدا در قامت یک برادر است و مظهر تمام ایثار و عشق کاروان خاندان رسالت با هدایت حضرت احمدبن موسی )ع(، امیر جاودانه عشق و وفا نسبت به امام، برادر 
و ولی امر است. مهر، وفا، عشق و ایثاری که خواهر مهربان و دلداده را به هجرت کشاند و غربت و بیماری و مرگ در فصل جوانی را برای او آسان و برادر آزاده و سرافراز، حضرت شاه  چراغ)ع( را به درجه جانبازی و شهادت نائل کرد. مهربانی و عشقی که جز در مورد 

عشق حضرت زینب کبری)س( و برادر با وفایش حضرت ابوالفضل العباس)ع( مصداق ندارد. در مطلب پیش رو نگاهی کوتاه داریم به کرم و کرامت در بیان معصومین )علیهم السالم(.

سالروز میالد حضرت فاطمه معصومه)س( و وجود مبارک امام هشتم )ع( دهه کرامت 
است؛ یعنی در این دهه می توان فرشته شد، چون کرامت در شناسنامه مالئکه است. 
کرامت در لغت به مـعنی سـخاوت، شـرافت و عّزت است. کرم اگر وصف خدا واقع 
شود، مراد از آن احـسان و نعمت آشکار خداست و اگر وصف انسان باشد، نام اخالق 
و افعال پسندیده اوست که از وی ظاهر می شود. به کسی کریم نمی گویند؛ مـگر 
بـعد از آنـکه آن اخالق و افعال از وی ظاهر شود و هر چیزی که در نوع خود شریف 
است، بـا کرم تـوصیف می شود. قرآن کریم در آیه ۷0 سوره اسرا، آشکارا اعالم 
ْمَنا بَِنی آَدَم َو  می کند که انسان از کرامت و شرافت ذاتی برخوردار است: »َو لََقْد کرَّ
ْن َخَلْقَنا  ْلَناُهْم َعَلی کِثیٍر ِممَّ ضَّ ـَ یَباِت َو ف َـّ َن الط ـِ َحَمْلَناُهْم ِفی الَْبرِّ َو الَْبْحِر َو َرَزْقَناُهْم م
تَْفِضیاًل، ما آدمیزادگان را گرامی داشتیم و آنها را در خشکی و دریا )بر مرکب های 
راهـوار( حـمل کردیم و از انـواع روزی های پاکیزه به آنان روزی دادیم و آنها را بر 

بسیاری از موجوداتی که خلق کرده ایم، برتری بخشیدیم.« در سخنی از امام 
صادق)ع(، سه ویژگی به عـنوان نـشانه های »کرم« معرفی شده است: »خوش 
خلقی، فرو خوردن خشم و چشم پوشی از اشتباهات دیگران«. روایتی از امام 
علی)ع( نقل شده که فـرموده اند: »کرم آن است که انسان بر زبان خود، مسلط باشد 
و به دیگران احسان کند.« موالی موحدان، امام علی)ع( در کالمی، ویژگی فرد کریم 
را با عبارتی دیگر بیان فرموده است: »کریم، کسی اسـت که در حـال اقتدار، از 
خطای دیگران بگذرد و زمـانی که حـکومت در دسـت اوست، به عدالت رفتار کند 
و زبانش را نگه دارد و به دیگران نیکی کند.«  گرچه هر یک از این گوهرهای خزانة 
کرامت، ظاهراً به گونه ای مـتفاوت، وصـف کریم و کرامـت را بیان فرموده، اما 
می توان به اتفاق آنها در یک امر دسـت یافـت که نیکو است آن وجه اتفاق و اشتراک 
را نیز از خود حضرت امام رضا)ع( بشنویم. آن امام همام در گفتاری کوتاه به آن اشاره 

فرموده اند: »کرم، ثمره و نتیجة بلندی همت انسان است.« چه نکته زیبایی در این 
کالم کوتـاه نهفته است. بلند همتان، کریمان تاریخ هستند و بلند همت، کسی است 
که زبانش رها و بی مهار، غضبش خروشان، گذشتش در حال ضـعف و حـکومتش 
هـمراه با ظلم و تبعیض و ستم به زیر دستان نباشد. از مرزهای الهی نگذرد و مـرتکب 
مـحرمات نشود و در برطرف کردن نقص و عیب خود تالش کند و خوش خلق و 
نیکوکار باشد. کالم آخر این که شاید بـتوان اسـتنباط کرد که در مکتب انسان کامل، 
مراد از کرم، نیکی و احسان به بشریت است که در دو قالب ظـهور می کند: نـیکی 
به دیگران با بذل و بخشش به آنها و نیکی به خود با نگهداری زبان، دوری از گـناه و 
پاکی از نـقایص روحـی که با نگاهی دقیق، این هم نوعی دیگر از احسان به دیگران 
است، آنگاه که جامعه از آلودگـی و گـناه پاک شود، بخل و ظلم و ستم و تبعیض 

رخت بر می بندد و کرم به معنای واقعی تحقق خـواهد یافـت. 
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فکر کنید عصر که به منزل می رسید، بعد از چای خوردن و گپ و گفت با اهالی خانه، سری به کتابخانه تان بزنید، اندکی  علی بهرامی
مطالعه کنید، حتی به اندازه نیم ساعت. چه اتفاقی می افتد؟ شما یک الگوی مثبت به خانواده تان ارائه کرده اید؛ الگویی که فرزند شما 
را در برابر بسیاری از آسیب های اجتماعی بیمه می کند. پس نگران فایده مطالعه نباشید و کوتاهی نکنید، بهتر است شروع کنید. اگر 
»مشعل« را دنبال کرده باشید، می دانید که یکی از اصلی ترین تالش 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 است؛ موضوعی به غایت چند وجهی، 
اثرگذار و بسیار مهم که مطالعه درباره آن می تواند شما را عالوه 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 تا 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 هفتم این مطلب را دنبال کنید.

نگاهیبهچندکتابکاربردیبرایشناختتاریخنفتدرایرانوجهان)بخشهفتم(

تحوالت حقوق نفت و گاز ایران در ارتباط با 
قراردادها )از آغاز تا امروز(

صنعت نفت به واسطه فعالیت های بسیار گسترده اقتصادی اش، ارتباط 
تنگاتنگی با حقوق و قانون دارد. نوع قراردادها، تعهدها، اختیارات 
طرفین و بسیاری از مسائل حقوقی دیگر، قدری به پیچیدگی های 
حقوق در صنعت نفت می افزاید. از این رو به نظر می رسد بررسی 
تاریخی مسائل حقوقی در صنعت نفت ایران و جهان می تواند تا حدود 
بسیار زیادی حقوقدانان را در ارتباط با مسائل، مباحث و موضوعات 

حقوقی در صنعت نفت آگاه کند.
 خیلی کم پیش آمده که تاریخ حقوق نفت مورد بررسی قرار گیرد و به 
طور تخصصی درباره آن کتابی منتشر شود. کتاب» تحوالت حقوق نفت و گاز ایران در ارتباط 
با قراردادها، قوانین و نهادهای حقوقی )از آغاز تا امروز(« نوشته ندا داوودی، دقیقا یکی از 
کتاب های تخصصی درباره تاریخ حقوق در صنعت نفت است که تعداد اینگونه کتاب ها در 
ایران و به زبان فارسی به تعداد انگشتان یک دست نیز نمی رسد، بنابراین فرصت مطالعه این 
کتاب بسیار غنیمت است؛ البته کتاب طوری نگارش شده که عموم عالقه مندان به تاریخ 
صنعت نفت در ایران و تمامی کارکنان واحدهای حقوقی در جای جای صنعت نفت و گاز 
ایران می توانند از خواندن و مطالعه آن بهره ببرند. همچنین پیشنهادی جدی داریم که اگر 
خودتان یا کسی از اعضای خانواده تان در رشته حقوق تحصیل می کند، به هیچ وجه مطالعه 

این کتاب تاریخی را از دست ندهد. 

تحوالت اجتماعی شهرهای نفتی: تاریخ یکصد 
ساله نفت در مناطق نفت خیز جنوب

همانطور که بارها در »مشعل« گفته ایم، صنعت نفت، صنعتی یکجانبه 
نیست؛ بلکه بر زوایا و ساختار مختلف زندگی ایرانیان اثر گذاشته است؛ 
از سیاست تا سینما، از مسائل اجتماعی تا هنری و .... رد پای نفت پر 
رنگ است و دیده می شود. ایران معاصر را بدون اثرگذاری های صنعت 
نفت نمی توان بدرستی شناخت و مسائل آن را تحلیل کرد. توجه به 
تاریخ اجتماعی که تحت تاثیر صنعت نفت بوده، کاری بسیار ارزشمند 
است که در کتاب »تحوالت اجتماعی شهرهای نفتی: تاریخ یکصد ساله 
نفت در مناطق نفت خیز جنوب« از سوی ایرج قاسمی و محمد علی 
محمدی انجام شده است. کار تحقیقاتی این دو نویسنده، بسیار دقیق و علمی است و مبتنی 
بر اسناد معتبر. در این کتاب، کمتر به مباحث سیاسی پرداخته شده و تمرکز اصلی بر 
تحوالت اجتماعی، بخصوص ابعاد سبک زندگی و فرهنگ عمومی در مناطق نفت خیز 
جنوب است. واقعا شناخت مناطق نفت خیز جنوب و تاریخ پر فراز و نشیب آن، فقط و فقط 
در سایه صنعت نفت امکانپذیر است؛ منطقه ای بسیار بزرگ از سرزمین پهناورمان که 
چنانچه دقیق و درست شناخته شود، مباحث توسعه ای آن منطقه و به تبع آن، تمامی ایران 
در ابعاد بسیار بهتری درک خواهد شد. خواندن این کتاب را به عموم عالقه مندان به تاریخ 
صنعت نفت، بویژه اهالی خونگرم و فرهنگ دوست مناطق نفت خیز جنوب ایران توصیه 

می کنیم. 

تاریخ نفت 
نگران نشوید، صحبت از دوازده جلد تاریخ نفت ایران است؛ 
اما واقعا براحتی خوانده می شود و حجم هر جلد بسیار 
کوچکتر از آن است که تصور می کنید؛ اگر چه کتاب »تاریخ 
نفت« از سوی منصور مهدوی در دوازده جلد نوشته شده؛ 
اما بدانید که در عوض هیچ چیز از چشم نویسنده مخفی 
نمانده است. هر آنچه را که از آغاز کشف نفت در جنوب 
ایران تا پایان پهلوی دوم پیش آمده، در این کتاب خواهید 
دید. کتاب »تاریخ نفت« یک دوره دانشگاهی است. با 
خواندن این کتاب، گویی چند ترم سر کالس درس تاریخ 
بوده اید. تلخی ها و شیرینی های این تاریخ و نثر روان و شیوای این نویسنده و 
همچنین جامعیت کتاب، شما را جذب خواهد کرد. اگر از تاریخ نفت ایران خیلی کم 
اطالع دارید یا نه، می خواهید یک دوره جامع را در این باره مطالعه کنید، حتما به 
سراغ این دوره دوازده جلدی بروید. هر جلد کتاب، یک دوره خاص تاریخی است. 
جنبش ملی شدن صنعت نفت، قرارداد دارسی، ماجرای قرارداد 1۹۳۳، تحوالت 
قدرت های بزرگ پس از کودتا، داستان دارسی و ... مباحث و دوره های دیگر می تواند 
شما را تشویق کند که سری به این کتاب جامع بزنید و اصال نگران خواندنش نباشید. 

تاریخ نفت ایران )1901 - 1914( 
برای فهم هر چه بهتر تاریخ یک رخداد، رفتن به ریشه ها 
و مبدأ آن بسیار مهم است. رجوع به ریشه های یک 
تحول و رخداد تاریخی، می تواند مخاطب را به طور 
بنیادین و اساسی با تاریخ نقلی و تحلیلی آن رخداد هر 
چه بیشتر و بهتر آشنا کند. تاریخ صنعت نفت ایران نیز 
از این قاعده مستثنا نیست. ریشه ها و مبدأ آغاز این 
تاریخ بسیار مهم است. عموم کتاب های تاریخی 
می کوشند تا با روایتی کوتاه و مقدمه گونه، از این دوران 
مهم و ریشه ای خیلی سریع عبور کنند. کتاب »تاریخ 
نفت ایران )1۹01 - 1۹1۴(« نوشته محمد حسن نیا، اثر 
تاریخی بسیار مهمی است که به شکلی اختصاصی به ریشه ها و بنیادهای شکل گیری 
رخدادهای تاریخ صنعت نفت پرداخته است. نویسنده به مبدأ بازگشته و کشف نفت را 
در تخصصی ترین شکل ممکن، ریشه یابی تاریخی کرده است. 1۴ ساِل نخست آغاز 
صنعت نفت در ایران، به قدری مهم است که شاید بتوان گفت هر آنچه پس از این 1۴ سال 
رخ داده، متاثر از آن است. این تاریخ اگر چه با دارسی آغاز می شود؛ اما عقبه هایی در 
رویترز دارد؛ البته فعالیت های 10 ساله دارسی و همکارانش، اثری شگرف بر تحوالت تاریخ 
صنعت نفت ایران گذاشت؛ تحوالتی که یک به یک بر سیاست، فرهنگ، اقتصاد، جامعه 
و هنر و زندگی ایرانیان نقش و مهر خود را زده است. خواندن این کتاب می تواند شما را با 
بنیادهای تاریخ صنعت نفت ایران بسیار آشنا کند و مقدمه بسیار خوبی برای مطالعه 

کتاب های دیگری در حوزه تاریخ صنعت نفت ایران و جهان باشد. 
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چندمجموعهشعردلنشینازشاعراننوگرایایرانی

علی بهرامی یادتان است نوجوان و جوان تر که بودیم، هر وقت صحبت و سخنی از شعر 
می شد، سریع می گفتند: »بچه جان فکر نان باش که خربزه آب است« یا می شنیدم که »با 
یک خروار شعر، یک دانه نان هم نمی دهند« و خالصه از این حرف ها زیاد بود. با همه 
ممانعت هایی که درباره رجوع به دنیای شعر و انس گرفتن با آن وجود داشت، بعضی هایمان 
پِی شعر و شاعری را گرفتیم و بعضی ها هم فقط خواننده و مخاطب شعر ماندیم. به هر حال، 
اگر شما هم هنوز اندکی در دنیای شعر به سر می برید و شاعران فارسی زبان را دنبال 
می کنید، سه پیشنهاد خوب برایتان داریم؛ سه پیشنهادی که هر کدام حال و هوای خاص 
خودشان را دارند و شاعران نوگرای ایرانی آنها را سروده اند. نمی دانیم شما هم تجربه دارید 
یا نه؟ اما اگر سری به دنیای شعر بزنید، خستگی هایتان حسابی در می شود و جان تازه ای 

می گیرید. 

ضد؛فاضلنظری
نام فاصل نظری را حتما شنیده اید. شاعری نوگرا و توانا که کم کم برخی ابیاِت 
اشعارش دارد ورد زبان ها می شود. اشعاِر نظری طرفداران زیادی دارد، بخصوص 
در میان جوانان و نوجوانان. بیشتر آثار فاضل نظری، بارها و بارها پرفروش ترین 
کتاب های شعر فارسی شده اند و بسیاری از شاعران جوان ایرانی، تالش دارند تا 
از اشعار او الگو بگیرند. شعر نظری، لطافت خاصی دارد که عالوه بر نو بودن، رنگ 
و بوِی سبک قدمایی هندی را نیز می توان بر فضای آن دید. شاید در شعِر کمتر 
شاعری این همه مضامین کهنه، در قالبی نو یافت شود؛ قالبی که جذابیت های 
بسیار باالیی برای مخاطب امروز دارد؛ اما شعر نو و سپید هم نیست. خالصه 

اینکه نظری، نقش پررنگی در احیای غزل معاصر ما دارد. مجموعه شعر »ضد« شامل 51 غزل است و در سال 
1۳۹2 منتشر شده و به گواه بسیاری از کارشناسان ادبیات و منتقدان شعر، یکی از بهترین مجموعه شعرهای 
این شاعر معاصر ایرانی محسوب می شود. با خواندن اشعار این شاعر جوان، پی به قوت شعر ایرانی و زنده بودن 

بسیار جدی شاعری در زمانه مان خواهید برد. 

هیشعرترانگیزد؛سعید
بیابانکی
روحیه طنز و طنازی در ادبیات و شعر 
ایرانی، قدمتی بسیار باال دارد. از عبید 
زاکانی تا سعدی و از ابوالقاسم حالت تا 

سعید بیابانکی، راهی دراز و طوالنی طی شده تا مطایبه و طنازی 
شعر ایرانی همچنان زنده و پویا باشد. سعید بیابانکی از جمله 
شاعران معاصر ایرانی است که نمی توان اشعار طنزش راخواند و 
لذت نبرد. شاید در این میانه کرونازدگی، یکی از لطیف ترین و 
دلچسب ترین انواع شعرها، شعر طنز باشد. امتحان کنید، مطمئن 
باشید ارزشش را دارد. ما مجموعه شعر »هی شعر تر انگیزد« سعید 
بیابانکی را به شما معرفی می کنیم. مجموعه ای که تقریبا تمامی 
شعرهای طنز این شاعر را در بر می گیرد و در قالب های مختلفی 
چون مثنوی، غزل، چهارپاره و رباعی سروده شده اند؛ البته 
بیابانکی، شعرهای غیر طنز هم دارد که بسیاری از آنها بخصوص 
اشعاری که در قالب چهارپاره سروده، به گواه بسیاری از منتقدان 
و کارشناسان ادبی، از بهترین اشعار شعر فارسی پس از انقالب 
اسالمی محسوب می شود. »هی شعر ترانگیزد« را که بخوانید، 

تبسم و تفکر توأمان را تجربه خواهید کرد. 

ازتوچهپنهان؛
مجیدترکابادی

ز  ا یکی  بادی،  ترکا مجید 
شاعران تازه کار؛ اما بسیار با 
است.  ایرانی  شعر  استعداد 
چه  تو  ز  »ا شعر  مجموعه 
پنهان« نخستین مجموعه شعر 
اوست؛ اما در عین حال، بسیار 

مورد استقبال قرار گرفته است. این شاعر، سابقه بسیار 
طوالنی و حرفه ای در هنر عکاسی دارد و به نظر می رسد 
خصلت تصویرسازی درون کلماتش برگرفته و متاثر از همین 
سابقه کاری او در این هنر باشد. ترکابادی، سی و دو غزلش را 
در »از تو چه پنهان« گنجانده و مخاطب را مختصر و مفید به 
دنیای نوین غزل هایش دعوت می کند. دنیایی نوین که اندکی 
با نظری و بیابانکی متفاوت است. بهره مندی از کلمات بسیار 
جدیدتر و مدرن تر در غزل ها، توجه تمام و کمال مفهومی به 
عشق از مهم ترین ویژگی های »از تو چه پنهان« است. شاید 
عشق را تجربه کرده باشید. شاید هم نه؛ اما اگر تجربه کرده اید 
و االن از عشق فقط آه و حسرت داشتنش به دل شماست؛ از 
»تو چه پنهان« با شما حرف های بسیاری دارد. یکی از 
منتقدان درباره شعر ترکابادی نوشته است: »بیشتر ابیات 
کتاب، عاشقانه است و داستان بی وفایی معشوق را روایت 
می کند. میان این ابیات، گاه بیت هایی با درونمایه فلسفی هم 

به چشم می خورد.« 

حاال که کروناست و یک 
دل سیر نمی توانیم سینما برویم، 

پیشنهاد می کنیم سری به گذشته سینمایی 
خودمان بزنید و چند فیلم را اگر دیده اید که دوباره 

ببینید؛ چون واقعا می ارزد که وقت بگذارید و اگر 
ندیده اید هم تاکید داریم که ببینید. این چند فیلم 
ممکن است مشهورترین فیلم های کارگردان آنها به 
شمار نرود یا بیشترین ستاره ها را از منتقدان سینمایی 

دریافت نکرده باشند؛ اما به ما اعتماد کنید، چون 
بهترین فیلم های سینمای ایران را به شما 

معرفی می کنیم. پس ببینید و لذت 
ببرید. 

لیال؛ سکوت 
مارپیچ در زندگی 

سال 1۳۷5 فیلمی در سینما اکران شد که در سکوت و بدون 
جنجال، جریان سازی خاصی داشت. »لیال« ساخته داریوش 

مهرجویی، کارگردانی که به دو اثر مهمش یعنی »گاو« و »هامون« مشهور 
است، خوش ساخت و بسیار دلنشین از آب درآمد. قطعا لیال حاتمی و علی 
مصفا با بازی در این فیلم به ایرانیان معرفی شدند. لیال، ماجرای زنی است 
که تن به خواسته های جامعه و اطرافیانش می دهد و خودش را فراموش 
می کند. او در داالن پر پیچ و خم سکوت پیش می رود و زندگی می کند؛ 

اما تاب و توان نمی آورد و همه چیز به شکل دیگری رقم می خورد. 
»لیال« می خواهد زندگی اش را حفظ کند؛ اما کسی به فکِر حفظ 

او از زندگی نیست. لیال حاتمی، علی مصفا، جمیله شیخی، 
محمدرضا شریفی نیا و شقایق فراهانی در این فیلم 

ایفای نقش کرده اند.

زیر پوست 
شهر؛ دویدن در 
رگ و پی جامعه  

رخشان بنی اعتماد را بیش از همه با فیلم »روسری آبی« می شناسیم. 
فیلمی خوش ساخت که در ابتدای دهه ۷0 نگاه منتقدان بسیار زیادی را 

به سوی خود جلب کرد؛ اما در میان آثار بنی اعتماد، فیلمی وجود دارد به 
نام »زیر پوست شهر«؛  فیلمی کامال اجتماعی که سال 1۳۷۹ در سینماها 
اکران شد. »زیر پوست شهر« روایتگر آرزوها، پیروزی ها و شکست های یک 
خانواده فقیر در حاشیه شهر تهران است. آنها به هر دری می زنند، عاشق 
می شوند، سرمایه گذاری می کنند، رویای رفتن به خارج از کشور را دارند و 

برای آن تالش می کنند، هوای مادرشان را دارند و خشت به خشت 
خانه شان را با خون دل می سازند و خالصه هر کاری می کنند تا طبقه 

اقتصادی و اجتماعی شان را تغییر دهند و به سطح زندگی 
بهتری برسند. محمدرضا فروتن، گالب آدینه، باران 

کوثری و مهراوه شریفی نیا از بازیگران اصلی 
فیلم به شمار می روند. 

ارتفاع پست؛ و 
تشفشان   ناگهان آ

ابراهیم حاتمی کیا، فیلم های خیلی خوبی در کارنامه خود دارد و 
بیش از هر چیز با فیلم »آژانس شیشه ای« مشهور و معروف است؛ البته 

از فیلم های مهم دیگر او مانند »از کرخه تا راین« و »بوی پیراهن یوسف« 
نیز نباید گذشت. در میان آثار پر تعداد این کارگردان، فیلمی وجود دارد به 
نام »ارتفاع پست« که سال 1۳۸1 اکران شده است؛ فیلمی بسیار اجتماعی، 
با لوکیشنی فوق العاده مشکل. بازی های درخشان همه بازیگران این فیلم، 
یکی از برترین نقاط قوت آن است. درباره این فیلم آمده است: همه چیز آرام 
پیش می رود و تعدادی فامیل و آشنا برای استخدام شدن از آبادان به 

سمت بندرعباس وارد یک پرواز می شوند و ناگهان آتشفشانی رخ 
می دهد که همه چیز را در هواپیما بر هم می زند و دگرگون 

می کند. لیال حاتمی، حمید فرخ نژاد، امیر آقایی، گوهر 
خیراندیش و رضا شفیعی جم از بازیگران اصلی 

این فیلم هستند. 

 

 

 

 

چندفیلمایرانیکهاگرببینیم،هنوز
همبهوقتیکهمیگذاریم،میارزد

  درام اجتماعی و 
هیجان انگیز
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طرز تهیه

ابتدا نصف یک بسته تمر هندی را داخل یک کاسه 
آب سرد خیس می کنیم و اجازه می دهیم تا کامال خیس 

بخورد. سبزی هایی که ریز خرد کرده ایم را سرخ می کنیم و کنار 
می گذاریم. حاال دو عدد پیاز را رنده کرده و داخل روغن سرخ می کنیم 
به شکلی که رنگش طالیی شود. حاال پنج حبه سیر را رنده می کنیم و با 

زردچوبه، نمک، فلفل، زنجبیل و دارچین به پیاز سرخ شده می افزاییم و دو 
دقیقه تفت می دهیم. رب را هم اضافه می کنیم و کمی تفت می دهیم تا رنگ 

روغن نارنجی شود. سبزی سرخ شده را هم به پیاز اضافه کرده و دو، سه دقیقه 
تفت می دهیم. آب تمر هندی را هم به سبزی اضافه می کنیم. برای یک کیلو 

سبزی سرخ شده ۴ کاسه آب جوش باید اضافه کنیم. زیر سبزی را کم می کنیم 
تا جوشیده شود. تکه های ماهی  که قبال به آنها نمک  زده ایم تا مزه دار شود را 

داخل آردی که زردچوبه، نمک، فلفل قرمز و سیاه زده ایم، می غلطانیم. 
سپس ماهی را سرخ می کنیم )آرد زیاد نمی زنیم و خیلی کم و سرخ 

می کنیم به اندازه ای که طالیی شوند(. شعله زیر قلیه باید خیلی 
کم باشد. بعد از سرخ کردن ماه های آنها را به آرامی داخل 

قلیه می ریزیم و اجازه می دهیم 15 دقیقه با حرارت 
مالیم قلیه جا بیفتد. 

 
نکات مهم

اگر قلیه  رقیق بود، 
می توان از همان ابتدا و قبل از 

اضافه کردن ماهی، یک قاشق آرد 
را داخل آب سرد حل کرده و به 
قلیه اضافه کرد تا آب آن غلیظ 
شود. قلیه نباید خیلی آبکی یا 

خیلی سفت باشد. 

 
فاطمه عباسی  

یکی از معروف ترین 
غذاهای جنوب ایران که در 

استان های بوشهر، خوزستان، 
هرمزگان و جنوب بلوچستان طبخ 
می شود، قلیه ماهی است. غذایی 
پرطرفدار و شناخته شده که به 

روش های مختلفی طبخ 
می شود. 

 

مواد الزم
رب گوجه: نصف قاشق غذاخوری

تمر هندی: یک بسته
ماهی گوشتی)هامور، شیر، سنگسر، سرخو و...(: 500 گرم

پیاز متوسط: 2 عدد
سیر: 5 حبه

آرد: به میزان الزم
نمک، فلفل، زردچوبه، زنجبیل، دارچین: به میزان الزم

  گشنیز خرد شده: 250 گرم
  شنبلیله خرد شده: 50 گرم

قلیه ماهی
تند و ترش

غذایی از دیار جنوب

آتینا عالی

 مواد الزم
خمیر یوفکای باقلوا:  یک بسته 

500 گرمی
مغز گردو یا پسته یا هر دو روی 

هم: 150 گرم
پودر قند: 150 گرم

شق  قا یک   : هل ر  د پو
مرباخوری 

کره آب شده: 200 گرم
مواد الزم برای شربت 

شکر: 1/5 لیوان
آب: سه چهارم لیوان

گالب: یک چهارم لیوان
زعفران دم کرده: یک قاشق چایخوری

جوهر لیمو یا آبلیمو: یک هشتم قاشق چایخوری یا یک قاشق 
چایخوری 

گلوکز: یک قاشق غذاخوری برای براق شدن 

طرز تهیه
ابتدا شربت را درست می کنیم تا خنک شود. برای درست کردن 

شربت؛ شکر را با آب و جوهرلیمو روی حرارت مالیم قرار 
می دهیم. هم نمی زنیم تا شکر خودش حل شود. وقتی شکر 

کامال حل شد، گلوکز را اضافه کرده و صبر می کنیم شربت 
کمی قوام بیاید. در آخر هم گالب و زعفران را اضافه 

می کنیم و اجازه می دهیم شربت کامال خنک شود.

طرز تهیه خمیر
خمیر یوفکا را باز می کنیم و با برس سیلیکونی کره 

آب شده را روی خمیر می زنیم. حاال خمیر دوم را 
پهن کرده و مجدد کره به خمیر می زنیم، سپس 

روی خمیرمان مخلوط پودر پسته یا گردو یا هر 
مغزی که دوست را به همراه پودر قند و پودر هل 

می ریزیم و به کمک یک سیخ چوبی آن را رول 
می کنیم. حاال آنها را در سینی فر چیده و 

مابقی کره آب شده را روی کل باقلواها 
می  ریزیم و در فری که از یک ربع قبل با 

دمای 1۷0 درجه گرم شده به مدت ۳0 
دقیقه قرار می  دهیم تا بپزد. گریل فر را 

روشن می کنیم تا روی باقلواها هم 
طالیی شود. بعد از پخت زمانی که 

باقلوا را از فر خارج کردیم، بالفاصله 
شربت خنک را روی آنها می ریزیم 

تا شربت کامال به خورد باقلوا 
برود.

مشعل شماره 1020 

 زهرا اعماری

مواد الزم
آب ولرم یا شیر: نصف لیوان

خمیرمایه: 1/5 قاشق غذاخوری
شکر: یک لیوان

تخم مرغ: یک عدد
سفیده تخم مرغ: یک عدد

زعفران دم کرده: ۳ قاشق غذاخوری
وانیل: یک قاشق چایخوری

آرد: ۳ لیوان
روغن مایع: نصف لیوان

نمک: نوک قاشق چایخوری

طرز تهیه
ابتدا نصف پیمانه آب ولرم یا شیر را داخل یک ظرف 

بزرگ ریخته و یک قاشق و نیم خمیر مایه و یک قاشق 
شکر را اضافه کرده و با هم مخلوط می کنیم و اجازه 

می دهیم که 15 دقیقه بماند. سپس یک تخم مرغ را به 
همراه یک عدد سفیده تخم مرغ، سه قاشق غذاخوری 

زعفران دم کرده، کمی کمتر از نصف لیوان شکر، یک قاشق 
چایخوری وانیل، نصف لیوان روغن مایع و سر قاشق 

چایخوری نمک را اضافه کرده و خوب مخلوط می کنیم. حاال 
سه و نیم پیمانه آرد را الک کرده و کم کم می افزاییم و خوب هم 

می زنیم تا کمی سفت شود. خمیر را خوب ورز می دهیم تا جایی 
که به دست نچسبد. روی خمیر را می پوشانیم و می گذاریم یک 

ساعت و نیم بماند. بعد از استراحت، خمیر را با وردنه به ضخامت نیم 
سانت باز می کنیم )اگر نازک تر باشه بهتر است( و به شکل مستطیل 

دور خمیر را برش می زنیم و یک الیه از کرم را با فاصله یک سانت از 
لبه خمیر می ریزیم و آن را به آرامی لوله می کنیم )دو یا سه دور(، سپس 

ادامه خمیر را جدا کرده و انتهای خمیر لوله شده را با انگشت فشار 
می دهیم تا به هم بچسبد و شکل بگیرد. با چاقو نوار خمیر لوله شده 

را به اندازه دلخواه برش می زنیم و دوباره ادامه خمیر را باز 
کرده و بقیه مراحل را انجام می دهیم. همه خمیرهای 

برش خورده و شکل گرفته را در ظرفی می چنیم، 
روی آن را با دستمال می پوشانیم و به نیم ساعت 

می گذاریم بماند. بعد از نیم ساعت یک زرده 
تخم مرغ را با چهار قاشق زعفران دم کرده خوب 

هم می زنیم و با براش روی خمیرهای برش خورده 
می زنیم و کمی کنجد روی هر کدام از آنها 

می ریزیم. داخل سینی فر کاغذ روغنی پهن 
می کنیم و شیرینی ها را روی آن می چینیم و به مدت 

20 دقیقه)روی شیرین باید طالیی شود( در فر از قبل 
گرم شده با دمای 1۸0 درجه می گذاریم تا بپزد. 

طرز تهیه کرم داخل شیرینی
نصف پیمانه آرد را در ظرفی ریخته و روی حرارت کم چند 

غذایی از دیار جنوب

دقیقه حرارت می دهیم و هم می زنیم. وقتی بوی آرد بلند شد نصف 
لیوان شکر، یک قاشق چایخوری وانیل و یک قاشق چایخوری گالب 
و یک و یک سوم لیوان آب را اضافه کرده و مخلوط می کنیم و روی حرارت 
خوب هم می زنیم تا مایع کرمی به غلظت فرنی یا کمی سفت تر به دست آید. 

حاال صبر می کنیم کرم کامال سرد شود تا بتوانیم آنها را داخل شیرینی ها قرار دهیم.

شیرینی دانمارکی 



امروزه جوامع مختلف به صنعت اهميت زيادي مي دهند و به صورت جدي آن را دنبال مي كنند. 
مساله ای كه آلودگي ناشي از آن در حال افزايش است و جهان پيرامون ما را به شدت تحت تأثير قرار 
داده است.  امروز بيشتر شهرهاي دنيا با معضلی به نام آلودگی محيط زيست دست و پنجه نرم می كنند، 
آلودگی كه اگر برای آن چاره ای انديشيده نشود، می تواند تهديدی بسيار جدی برای محيط زيست جهان 
باشد؛ از اين رو در سال های اخير بحث ها و راه حل های زيادی در اين باره از سوی كشورها مطرح شده كه 
يکی از آنها كاهش استفاده از سوخت هاي فسيلي و افزايش مصرف انرژي هاي پاك مانند باد و خورشيد 
است كه با جايگزين كردن آنها می توان گام بلندی در حفظ سالمت محيط زيست برداشت. با اين حال 
درباره آلودگی حقايقی وجود دارد كه شايد از شنيدنش متعجب شويد. حقايقی كه به برخی از آنها در 

ادامه اشاره كرده ايم.

 
 آلودگی و انتقال آن 

به دیگر کشورها

چين يکی از آلوده ترين كشورهای جهان است و به 
عنوان يکي از آلوده ترين سرزمين هاي جهان شناخته 

می شود. كارشناسان بر اين باورند كه آلودگي كشور چين 
مي تواند الگوهاي هوا در امريکا را تغيير دهد، به طوری كه 

در كمتر از پنج روز جريان آلودگي می تواند از چين به 
اياالت متحده برسد. اتفاقی كه از توليد برف و باران 
توسط ابر ها جلوگيري مي كند.  عالوه بر اين، نفس 

كشيدن در پکن پايتخت چين مانند اين است 
كه يک فرد ۲۱ نخ سيگار در روز بکشد.

 
حشره کش ها

بيش از ۱۰۰ نوع آفت كش در 
هوا، آب و خاك وجود دارند كه 

مي توانند به تولد نوزاد هاي 
ناقص، تغييرات ژنتيکي يا  

ابتال به سرطان منجر 
شوند.

 
آلودگی آب ها

هند از نظر آلودگی آب، يکی از 
آلوده ترين كشورهای جهان 

محسوب می شود، چراكه بيشتر 
زباله هاي اين سرزمين داخل رودخانه 

گنگ ريخته مي شوند. رودی كه 
مکان مقدسی براي مردم هند به 

شمار مي رود. 

 
حمل و نقل نفت

اتفاق ديگری كه باعث آلودگی 
محیط زیست جهان می شود اين 

است كه از هر يک ميليون تن نفتي 
كه در اقيانوس ها حمل می شود، يک 

تن آن به درون اقيانوس ها 
مي ريزد. 

 
قاره زباله ها

در اقيانوس آرام قاره اي به نام 
»زباله دان بزرگ اقيانوس آرام« 

وجود دارد كه متشکل از زباله هاي 
دريايي شناور است و وسعت اين 
سرزمين، بيش از دو برابر كشور 

امريکا برآورد شده است. 

 
آواز پرندگان

شايد باور كردنی نباشد، اما 
اين واقعيت دارد كه بسياري از 

پرندگان به خاطر وجود نور 
مصنوعي بيش از اندازه در 

زماني كه نبايد آواز 
مي خوانند. 

 
مرگ های 

زودرس

بر اساس اعالم سازمان بهداشت 
جهاني، بر اثر آلودگی هوا بيش از 

۷ ميليون مورد مرگ زودرس 
اتفاق می افتد كه پديده ای 

بسيار غم انگيز است.

 
رودخانه 

روسيه

درياچه كاراچاي روسيه هم 
يکی از آلوده ترين درياچه 
جهان است كه مواد راديو 
اكتيو در آن وجود دارد. 

 
نوشيدن آب هاي 

آلوده

از تاسف انگيز ترين مواردی كه درباره 
آلودگی محيط زيست می توان به آن اشاره 
كرد، اينکه هر هشت ثانيه، يک كودك به 

خاطر نوشيدن آب هاي آلوده جان خود را از 
دست مي دهد.  عالوه بر اين ماهی هايی كه 

در آب هاي آلوده زندگي مي كنند، 
ممکن است حس بويايي خود را از 

دست بدهند. 

 
افزایش یا 

کاهش بارش ها

مطالعات نشان داده كه بين افزايش 
آلودگي در كشور های مختلف و 

عدم بارش برف و باران يا افزايش 
آنها رابطه تنگاتنگی وجود 

دارد.

 
خودروها

ماشين ها زماني به عنوان راه حل رفع 
آلودگي شناخته مي شدند، اما در حال 

حاضر يکی از تاثيرگذارترين وسايلی هستند 
كه در افزايش آلودگی محيط زيست نقش دارند. 
بيش از ۵۰۰ ميليون دستگاه خودرو در جاده هاي 
جهان در حال تردد هستند كه اين رقم مي تواند 
در سال هاي آينده افزايش چشمگيری داشته 

باشد كه اين اتفاق می تواند آلودگی محيط 
زيستی جهان را دوچندان كند.

 
محدود شدن فضای 

شنا

آلودگی محيط زيست در بسياری از كشورها 
امروزه معضلی چالش برانگيز است كه عالوه بر 

آلودگی هوا، آب و... به محدود شدن برخی فضاهای 
تفريحی هم منجر شده است، مانند اياالت متحده كه 
گفته می شود آلودگی محيط زيستی اش بسيار زياد 
است، به طوری كه 4۰ درصد درياچه هاي امريکا به 
قدری آلوده هستند كه به هيچ وجه نمي توان در 

آنها شنا كرد يا حتی تفريحاتی چون 
ماهيگيري و ديگر فعاليت های آبی انجام 

داد. 

مشعل شماره ۱۰۲۰ 
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  با يک بيوگرافی از خودت 
شروع كن؟

متولد فروردين ۱3۷۵ و دانشجوی 
بدنی  تربيت  كارشناسی  رشته 
هستم.  به نوعی فوتبال شغل اصلی 

من به حساب می آيد .

 ورزش و فوتبال را از چه زمانی 
شروع كردی؟

به واسطه اينکه پدرم فوتباليست بوده و 
از آنجا كه مثل تمام پسر بچه های ديگركه 
توپ و فوتبال را دوست داشتند، من هم به 
فوتبال خيلی عالقه من بودم و برای همين 
از 8 سالگي وارد تيم زير ۱۰ ساله هاي باشگاه 
نفت تهران شدم و االن ۱6 سال است كه 

فوتبال را به صورت حرفه اي دنبالم مي كنم.

كه  شد  باعث  پدرت  گفت  بايد  پس   
فوتباليست شوی؟

خودم هم خيلی عالقه داشتم، اما فوتباليست بودن 
پدرم و تشويق های او باعث شد كه هم فوتبال را 

انتخاب كنم و هم با جديت اين رشته را ادامه دهم.

 به غيراز فوتبال، ورزش ديگری هم به صورت حرفه ای 
انجام دادی و اصال به رشته ديگری عالقه داشتی؟

من به رشته ديگری عالقه نداشتم و اين طبيعی بود چون 
خيلی به فوتبال عالقه داشتم ودارم و برای همين سمت هيچ 

رشته ای به غير از فوتبال نرفتم.

 فوتبال را تا چه زمانی ادامه می دهی؟
طبيعتا تا زمانی كه بتوانم وقدرت داشته باشم، فوتبال را ادامه 

می دهم. اما اين راهم همه می دانند در فوتبال سن و سال وجود ندارد 
بلکه بستگی به آمادگی و توانايی شما دارد. برای همين تاكيد دارم تا 

زمانی كه توانايی داشته باشم، به فوتبالم ادامه می دهم.

 سقف آرزوهای محمد عرفان معصومی در فوتبال كجاست؟  
اولين آرزوی يک فوتباليست، رسيدن به تيم ملی است و من هم تمام 
تالش خودم را می كنم كه به تيم ملی برسم، اما بعد از رسيدن به تيم 

ملی دوست دارم لژيونر شوم و به يک تيم خوب اروپايی بروم.

 تا االن درچه تيم هايی  بازی كردی؟
همان طور كه گفتم، فوتبال را از نونهاالن نفت تهران شروع كردم و 3 
سال در اين تيم بودم. سپس به تيم پرسپوليس رفتم و دوباره به نفت 
تهران برگشتم در ادامه راهی تيم های پايه ای پيکان شدم و در دو رده 
جوان و تيم اميد اين باشگاه بازی كردم. سپس در رده بزرگساالن برای 
تيم های پارس جنوبی جم و نساجی بازی كردم و در حال حاضر بازيکن 

تيم شهر خودرو مشهد هستم.

 چه مقام هايی در فوتبال به دست آوردی؟
من در تمام رده های مقام قهرمانی را كسب كردم. با نفت تهران در رده 
۱۱ ساله ها قهرمان تهران شدم. با تيم نونهاالن پرسپوليس قهرمان تهران 
شدم. در بازگشت دوباره به نفت تهران با تيم نوجوانان اين باشگاه 
قهرمان تهران شدم. سپس با تيم پيکان دو قهرمانی و دو نايب قهرمانی 
در رده ای جوانان و اميد كسب كردم. در سال اولی هم كه به پارس جنوبی 
جم رفتم، با اين تيم موفق شدم قهرمان ليگ دسته يک ايران شوم و به 

ليگ برتر صعود كنم.

  تا به حال به تيم ملی دعوت شده ای؟  
خير، تا كنون به تيم ملی دعوت نشدم ولي همان طور كه گفتم، حتما 
يکي از اهدافم رسيدن به تيم ملي است و برای رسيدن به اين هدف، 

تمام تالشم را می كنم.

 در چه پست هايي بازي كردي؟
تا رده نوجوانان هافبک راست و بعد از آن هافبک وسط و دفاع وسط 
بازی كردم اما بيشتر هافبک وسط و دفاعی بودم و امسال هم در شهر 

خودرو به عنوان هافبک دفاعی بازی می كنم.

  فوتبال در نفت را چگونه می بينی؟  
فوتبال نفت همواره در باالترين سطح كشور فعال بوده است. تيم هايی مثل 
نفت آبادان، نفت مسجد سليمان، پارس جنوبی جم و حتی نفت تهران كه 
ديگر االن وجود خارجی ندارد، هميشه از بهترين های فوتبال ايران بودند 
و هستند. البته بايد اين نکته را هم اضافه كنم كه حضور تيم های نفتی  در 
فوتبال فقط منحصر به حضور در ليگ برتر و يا ليگ های دسته پايين تر 
نبوده بلکه تيم های نفتی هميشه جزو تيم هايی بودند كه به بازيکن سازی 

هم مشهور بودند و بازيکنان بزرگی را به فوتبال ايران معرفی كردند. 

  فوتبال در ايران را چطور ارزيابی می كنی؟
بعضی ها عقيده دارند كه كشتی ورزش اول ايران است اما من با احترام 
به عقيده اين دسته از ورزش دوستان بايد بگويم فوتبال ورزش اول ايران 
است چون تمام نگاه ها را به خود معطوف كرده و اگر دقت كرده باشيد 
با يک برد تيم ملی، كل مردم ايران خوشحال می شوند و با يک باخت، 
همه مردم ناراحت می شوند. فوتبال هميشه شور و نشاط را به جامعه 
آورده است. از سوی ديگر فوتبال ايران همواره در آسيا زبانزد بوده و 
بدون اغراق بايد گفت اگر اول نبوده دوم يا سوم بوده است. البته بايد اين 
را اضافه كنم امکانات و شرايط سخت افزاری ما خوب نيست ولی 
استعدادهای بسيار خوبی داريم برای همين اگر امکانات خوب مثل زمين 
تمرين مناسب و مسابقه داشته باشيم و بيشتر از فوتبال حمايت شود، 

می توانيم حتی در سطح مسابقات جهانی هم مطرح باشيم.

 آيا بازيکن خاصي را در فوتبال دنبال می كنی؛ الگوی تو چه بازيکنی 
است؟

نوع سبک بازی توني كروس آلمانی را دنبال می كنم و به بازی او خيلی 
عالقه دارم. به نوعی او الگوی فوتبال من است.

 به كدام تيم اروپايی عالقه داري ؟  
تيم فوتبال رئال مادريد اسپانيا را خيلی دوست دارم . چون زيبا و عالی 

فوتبال را بازی می كنند.

 حضور شهر خودرو را در ليگ امسال چطور ارزيابی می كنی؟
 امسال تيم خوبی داريم. البته بايد اين را هم بگويم كه در ابتدای فصل 
چند بازيکن اصلی و كليدی خود را از دست داديم و متعاقبا با تيم جوانی 
به مسابقات قدم گذاشتيم. از سوی ديگر تغيير مالکيت و مديريت هم 
مزيد برعلت شد تا نتوانيم خيلی خوب باشيم. اما با تمام اين اوصاف، فکر 

می كنم تا به اينجای فصل نتايج خوبی گرفته ايم.
 

 مهدی رحمتی مربی خوبی است؟
آقا مهدی قبل از اينکه مربی باشد، يک دوست و رفيق خوب است و 
رفتار بسيار خوبی با بازيکنان دارد. امسال نخسين سالی است كه او 
سرمربی گری را تجربه می كند و با توجه به نتايجی كه گرفتيم، بايد 
بگويم او مربی خوبی است. آقا مهدی شخصيت بااليی دارند و كار كردن 

با ايشان يکی از بهترين تجربه های فوتبالی من است.

 شهر خودرو در ليگ برتر ماندنی است؟
شک نکنيد. ما ۱۰۰ درصد در ليگ برتر باقی می مانيم. تمام بازيکنان و 
كادر فنی همه و همه سخت تالش می كنند تا بهترين عملکرد خود را 
به نمايش بگذارند. همان طور كه گفتم، تيم خوبی داريم و اصال به سقوط 

فکر نمی كنيم.

 در پايان صحبتی داری؟
ابتدا بايد از پدرو مادرم تشکر كنم كه هميشه من را حمايت كردند و به 
قولی مشوق من در فوتبال بودند، خصوصا پدرم كه عالوه بر حمايت، 
مانند يک مربی من را راهنمايی و كمک كرد تا به اينجا برسم.از تمام 
مربيانم از زمان نونهالی تا به االن كه باعث پيشرفت من شدند نيز تشکر 
ويژه دارم. اميدوارم همگی سالمت باشند و برايشان بهترين آرزوها را 

دارم.

چهره دو تيم صعود كننده به ليگ برتر اميدهای كشور در 
فصل آتی مشخص شد ونمايندگان گيالن و نفت جشن صعود 

گرفتند.
تيم اميد فوتبال ملی حفاری اهواز كه در ديدار رفت مقابل 
ماشين سازی با نتيجه يک بر صفر به پيروزی رسيده بود، برای 
مشخص شدن و تکليف صعود به ليگ برتر برای بازی برگشت 
به تبريز رفته بود كه موفق شد در نهايت به ليگ برتر صعود 

كند.
همان طور كه گفتيم، تيم اميد ملی حفاری اهواز به مصاف 
ماشين سازی در تبريز رفت و اين بازی نيز در ۹۰ دقيقه با 
نتيجه يک بر صفر به سود ماشين سازی به پايان رسيد تا در 
نهايت اين دو تيم نيز نتايج مشابهی بگيرند، اما در وقت های 
اضافه تيم ملی حفاری اهواز موفق شد بازی را به تساوی 
بکشاند و خود را به عنوان صعود كننده به ليگ برتر معرفی 
كند. ملی حفاری به همراه نفت اميديه و نفت اهواز نمايندگان 

نفت در فصل آتی ليگ برتر اميدهای كشورهستند.
ملوان و ملی حفاری اهواز جانشين گل گهر سيرجان و نود 

اروميه در گروه بندی ليگ برتر اميدهای ايران شدند.
تيم های فوالد  با حضور  آتی  اميد در فصل  برتر  ليگ   
خوزستان، سپاهان اصفهان، نفت اهواز، مس رفسنجان، 
ذوب آهن اصفهان، مس كرمان، شاهين بوشهر، تيپ تکاوران 
بندرعباس، تراكتور، كيان سام بابل، نفت اميديه، پديده 
خراسان، پارس جنوبی جم و آلومينيوم اراك برگزار خواهد 

شد.

تيم فوتبال نفت اميديه با پيروزی خانگی به صعود اميدوار 
تر از قبل شد و ملی حفاری اهواز هم در خانه نفت و گاز 

گچساران را شکست داد تا برنده دربی نفتی ها باشد.
مسابقات ليگ دسته دوم فوتبال باشگاه های ايران با انجام 

چند بازی از گروه ب و الف وارد هفته بيست ودوم شد كه 
نمايندگان نفتی حاضر در اين رقابت ها در مصاف با حريفان، 

صاحب دو برد شدند.
تيم رده دومی نفت اميديه كه در گروه ب قرار دارد، در بازی 
خانگی مقابل پاس همدان با نتيجه ۲ بر يک به پيروزی 
سجاد  باشد.  صعود  مدعی  همچنان  تا  يافت  دست 
برخورداری ۲ گل نفت و فرشيد عبداله زاده گل پاس همدان 

را به ثمر رساندند.
ملی حفاری اهواز در بازی خانگی و در دربی نفتی ها مقابل 
تيم ته جدولی نفت و گاز گچساران با نتيجه ۲ بر صفر به 
برتری دست يافت و ۲۵ امتيازی شد. حفاری با اين برد به 
رده دهم جدول گروه الف صعود كرد. در مقابل نفت و 
گازگچساران كه فصل بسيار بدی را سپری می كند، با اين 

شکست در شرايط سقوط به ليگ دسته سوم قرار گرفت.

اردوی تداركاتی تيم فوتبال نفت مسجد سليمان كه در 
تهران برگزار شده بود، به پايان رسيد و اين تيم به خانه 
برگشت.  تيم فوتبال نفت مسجدسليمان با استفاده از 
وقفه مسابقات ليگ برتر فوتبال اقدام به برپايی اردوی 
تداركاتی در تهران كرد و شاگردان محمود فکری زيرنظر 
كادر فنی اين تيم به پيگيری تمرينات آماده سازی خود 
پرداختند. نفتی های مسجد سليمان در مدت زمان 
حضور در تهران مسابقه تداركاتی مقابل ساير تيم ها 
انجام ندادند و فقط چندبار مسابقه درون تيمی برگزار 
كردند. اردوی آماده سازی نفت مسجدسليمان طبق 
برنامه خاتمه پيدا كرد و نفتی ها به خانه بازگشتند تا دور 
جديد تمرينات خود را در شهر مسجدسليمان دنبال 
كنند. شاگردان فکری در يک بازی معوقه ليگ برتر به 

مصاف فوالد خوزستان خواهند رفت و اين مسابقه روز 
اول تيرماه انجام می شود.

صعود ملی حفاری به لیگ برتر امید های ایران

نفت امیدیه به صعود امیدوار شد، ملی حفاری 
دربی را برد

وان تیم نفت مسجد سلیمان به خانه برگشت کار

هدفم بازی در تيم ملی و مشعل شماره ۱۰۲۰ 
حضور در اروپاست 

فرزند فوتباليست نفتی در گفتگو با مشعل:

مانند تمام پسر بچه ها كه عاشق توپ گرد هستند، فوتبال را از 
سنين كودكی و نونهالی در كوچه پس كوچه ها شروع كرد. 
استعداد او باعث شد كه از 8 سالگی به عضويت 
تيم های پايه ای نفت تهران در بيايد و پس از 
طی مسير رشد و ترقی، امروز در باالترين 
كند.  می  بازی  يران  ا فوتبال  سطح 
تيم  بازيکن  معصومی،  محمدعرفان 
فوتبال شهر خودرو مشهد كه در ليگ 
برتر بازی می كند، می خواهد به تيم 
های  تيم  در  حضور  و  برسد  ملی 
اوست.  آينده  اهداف  از  اروپايی 
محمدعرفان، فرزند اكبر معصومي، 
اجتماعي  اداري  خدمات  رييس 
شركت خطوط لوله ومخابرات نفت 
ايران و بازيکن سابق تيم فوتبال نفت 
تهران است. با محمد عرفان معصومی 
شد  چه  اينکه  و  فوتبال  خصوص  در 
فوتباليست شد و چه برنامه هايی برای آينده 

دارد، گفت وگويی داشتيم كه باهم می خوانيم.
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جوانان تنیسور پاالیش نفت بر سکوی سوم تکیه زدند

سرمربی پاالیش نفت آبادان رفتنی شد

تيم جوانان تنيس روی ميز پااليش نفت آبادان در رقابت های ليگ برتر تنيس 
روی ميز نوجوانان و جوانان باشگاه های ايران به مقام سوم  دست يافت.

مسابقات ليگ برتر نوجوانان و جوانان باشگاه های ايران  در مرحله نيمه نهايی و 
با رقابت چهار تيم پادمان يدك اصفهان، دهياری های بخش مركزی مالرد، پااليش 
نفت آبادان و ايمننت گراش در خانه تنيس روی ميز اصفهان برگزار شد.    تيم 
تنيس روی ميزپااليش نفت آبادان نيز در ديداری حساس در مرحله نيمه نهايی  
به مصاف دهياری های بخش مركزی مالرد رفت و با نتيجه   چهار بر دو از اين تيم 
شکست خورد و از رسيدن به مرحله فينال باز ماند. به اين ترتيب تيم تنيس روی 
ميز پااليش نفت آبادان به دليل راه پيدان نکردن به ديدار فينال به مقام سوم 
اين دوره از مسابقات بسنده كرد.  پيش از اين نيز تيم بزرگساالن تنيس روی ميز 
پااليش نفت با قبول شکست از رقبای خود در مرحله مقدماتی، از حضور در 

مرحله ی نهايی رقابت های ليگ برتر در رده بزرگساالن بازمانده بود.

گمانه زنی ها بر اين است كه سرمربی موفق تيم 
بسکتبال پااليش نفت آبادان از اين تيم جدا 
می شود. حماد سامری، سرمربی تيم بسکتبال 
پااليش نفت آبادان كه فصل گذشته همراه با اين 
تيم مقام چهارم ليگ برتر بسکتبال ايران را كسب 
كرده بود، با اتمام قراردادش از اين تيم جدا شد. 
اين مربی با دانش آبادانی در سال ۹8 تيم بسکتبال 
پااليش نفت آبادان را برای اولين بار به قهرمانی 
ليگ برتر بسکتبال ايران رساند، سپس مقام سوم 
جام بسکتبال باشگاه های آسيا را برای ورزش نفت 
و خوزستان به ارمغان آورد. از چند مربی برای 
جانشينی او نام برده می شود، اما هنوز هيچ چيز 
قطعی نيست و مديرعامل باشگاه همه چيز را به 

آينده و مذاكره با گزينه ها موكول كرده است.

 اسالمی، جدی ترین گزینه سرمربیگری  
از باشگاه پااليش نفت آبادان، خبر می رسد كه 
چند گزينه برای جانشنين سامری وجود دارد، اما 
جدی ترين آنها كسی نيست جز سرمربی فصل 
گذشته تيم شورای قزوين. بر اساس شنيده ها از 

آبادان  محمدرضا اسالمی، جدی ترين گزينه 
سرمربيگری پااليش نفت آبادان برای فصل جديد 
ليگ برتر بسکتبال كشور است. باشگاه پااليش 
نفت آبادان براساس  رويکردی كه برای استفاده از 
مربيان بومی دارد، با سامری سرمربی فصل گذشته 
برای ادامه همکاری صحبت های زيادی داشت، اما 
همان طور كه قبال هم  او پاسخ منفی داده بود، تا او 
از ليست باشگاه كنار برود.   بر اساس خبر های 
رسيده از آبادان چند گزينه بومی و غيربومی برای 
سرمربيگری تيم بسکتبال باشگاه پااليش نفت 
آبادان مدنظر هستند كه با آنها در حال مذاكره 
هستند برای همين به احتمال قوی  تا اواخر هفته 
جاری يا ابتدای هفته آينده، تکليف سرمربی اين 
تيم مشخص خواهد شد. مهران حاتمی، مصطفی 
هاشمی و محمدرضا اسالمی گزينه های باشگاه 
پااليش نفت آبادان هستند كه در اين بين اسالمی 

شانس بيشتری نسبت به سايرين دارد. 
البته شنيده می شود كه هيات مديره باشگاه 
پااليش نفت آبادان كماكان اميدوار است حماد 

سامری را برای تمديد قرارداد راضی كند.  

تيم پاورليفتينگ ملی حفاری اهواز به مرحله نهايی 
ليگ پاورليفتينگ باشگاه های ايران راه پيدا كرد. 
پاورليفتينگ  ليگ  های  رقابت  برگشت  دور 
باشگاه های ايران )جمعه ۲۱ خردادماه( در تهران 
برگزار شد كه تيم ملی حفاری اهواز موفق به كسب 
۹6 امتياز شد. نماينده نفت در مجموع دو مرحله 
رفت و برگشت مرحله نيمه نهايی اين مسابقات، با 
كسب ۱8۹ امتياز به عنوان تيم اول گروه اول، به 
مرحله نهايی صعود كرد. تيم نيروی زمينی هم به 
عنوان تيم دوم اين گروه، به مرحله نهايی راه پيدا 
كرد.مرحله نهايی نيز با حضور چهار تيم، چهارم 

تيرماه به ميزبانی اروميه برگزار خواهد شد.  
 تيم برتر ليگ پاورليفتينگ باشگاه های كشور جواز 

حضور در رقابت های جهانی را به دست می آورد.

  از قهرمانی تيم فوتسال بانوان شروع كنيم، 
فکر می كرديد قهرمان شويد؟ 

ابتدا بايد به بازيکنان و كادر فنی تيم فوتسال 
بانوان تبريک بگويم . كار بزرگی كردند و باعث 
افتخار نفت و آبادان شدند. تيم خيلی خوبی 
داشتيم. امسال ما در شورای عالی ورزشمان برای 
سه تيم مان هدف گذاری كرده بوديم كه در ابتدا 
جزو چهار تيم باشند و اگر شرايط باشد روی سکو 
بروند يا به قهرمانی برسند كه در دو تيم بسکتبال 
آقايان و بانوانمان نتوانستيم به قهرمانی برسيم و 
عنوان چهارمی را كسب كرديم. اما تالش كرديم از 
و  كنيم  حمايت  بيشتر  بانوان  فوتسال  تيم 
خوشبختانه بازيکنان اين تيم نيز تالش داشتند و 
از طرفی هم با شگفتی سازی حفاری در بازی 
حساس با تيم سايپا، توانستيم به مقام قهرمانی 

برسيم و خوشبختانه جام در خوزستان ماند.

   خانم علوانی به همکاری خود به عنوان 
سرمربی با تيم فوتسال برای فصل بعد مسابقات 

ليگ برتر ادامه می دهند؟
با ايشان صحبتی در خصوص تمديد  ما هنوز 
قرارداد نداشتيم. البته بايد بگويم برنامه ريزی مان 
را كرده ايم و بايد آن را به شورای عالی ورزش 
شركت ببريم و با آنها درباره برنامه ها صحبت كنيم. 
قطعًا كار ما سخت تر شده است زيرا احتماالً تيم 
فوتسالمان بايد در مسابقات آسيايی هم شركت 
با مسئوالن فدراسيون  كند. طی صحبتی كه 
داشتيم، گويا تيم فوتسال هم مانند تيم فوتبال 
بانوان سيرجان در مسابقات آسيايی شركت 
خواهد كرد و به همين دليل بايد در شورای عالی 
ورزش اين موضوعات مطرح شود و در خصوص 
بودجه، برنامه ريزی كنيم. مطمئنا هدف ما ادامه كار 
با ايشان است و به اميد خدا به اين همکاری ادامه 

می دهيم.

  اشاره به تيم حفاری و كار بزرگ 
اين تيم داشتيد اگر آنها بازی را 
ن  ما قهر هم  شما  ند  د نمی بر

نمی شديد ؟
بله دقيقاً همين طوراست؛ بنابراين 
جا دارد از تيم خوب ملی حفاری 

بابت بازی بسيار خوبش در ديدار 
پايانی مقابل سايپا قدردانی ويژه 

داشته باشم. همچنين بايد از 
سرمربی اين تيم خانم 

ز  ا كه  نی  سليما
ب  خو ن  سا ر مد
فدراسيون است و 
خانم زيبا سرپرست 
آقای  و  تيم  ين  ا

محمدنيا مديريت اين باشگاه قدردانی كنم. يک 
همت استانی دست به دست هم داد تا جام در 
خوزستان، نفت و آبادان بماند. از مردم آبادان نيز 
كه ما را مورد حمايت و لطف قرار دادند و مديرعامل 

پااليشگاه و مجموعه پااليشگاه، تشکر می كنم.

  اين روزها صحبت از رفتن حماد سامری مربی 
موفق تيم بسکتبال آقايان پااليش نفت آبادان 

است در اين خصوص توضيح می دهيد ؟
حماد سامری از سرمايه های بسکتبال شهر آبادان 
و مربيان خوب كشور است و قطعاً با توجه به بومی 
بودن او و سابقه ای كه در تيم و همچنين افتخاراتی 
كه كسب كرده است، نظر مثبتی به او داريم و اين 
انتظار می رود كه كارمان را با او ادامه دهيم اما حق 
مسلم باشگاه است كه با مربيان ديگر نيز وارد 
مذاكره شود و شرايط را ببيند. البته با توجه به 
ارتباط نزديکی كه با آقای سامری داشتيم، او در 
جريان مسابقات هم در صحبت هايش عنوان كرده 
بود كه قصد دارد يک سال استراحت كند و از 
شرايط دور باشد. البته ما صحبت های او را خيلی 
جدی نگرفتيم چون دوست داشتيم مجدداً با او 
همکاری كنيم ولی زمانی كه برای فصل پيش رو از 
او برنامه خواستيم، عنوان كرد كه قصد دارد 
استراحت كند.  برای همين ما هم هنوز تصميم 
قطعی در مورد سرمربی تيم بسکتبال باشگاه 
نگرفته ايم و قطعًا طی چند روز آينده يا با او يا با 
مربی ديگری كه درشان باشگاه و بازيکنان از نظر 
تجربه و كالس مربيگری باشد، قرارداد می بنديم. 
ما به شکل جدی با ساير مربيان مذاكره نداشته ايم 
و همچنان اولويتمان آقای سامری است.  البته بر 
روی مربيانی چون مصطفی هاشمی و يا حاتمی و 
است  قرار  و  داريم  نظر  اسالمی  محمدرضا 
صحبت هايی انجام دهيم كه اگر با سامری به هر 
دليلی نتوانستيم ادامه همکاری دهيم، بتوانيم 
او داشته  برای  يک جانشين خوب 

باشيم.

  متعاقباً در خصوص تمديد و يا 
خريد بازيکنان نيز تصميم خاصی 

نگرفته ايد؟
مسلماً ابتدا بازيکنان فصل گذشته 
برای ادامه همکاری مدنظرمان 
كاركردند  خوب  چون  هستند، 
تقويت  هم  را  تيم  اينکه  ضمن 
می كنيم و اميدواريم همه چيز 

خوب پيش برود. 

  مسائل مالی 
اين  در  چقدر 
تصميم ها 

دخيل است؟
مسلماً مسائل مالی بسيار مهم و تأثيرگذار هستند. 
باشگاه پااليش نفت آبادان هرسال اين رويه را  دارد 
كه از نظر مالی تيم های خود را حمايت كند وهميشه 
پرداخت ها به موقع و به صورت تمام و كمال بوده 
است. البته در دو سه سال اخير با توجه به شرايطی 
كه داشتيم و اين كه با كاهش بودجه مواجه بوديم، 
ابتدا  در  كرديم  تالش  اما  داشتيم  مشکالتی 
تيم هايمان را حفظ كنيم كه خدا را شکر اين  مهم 
اتفاق افتاد. ۹ تيم در رده های قهرمانی كشور داريم 
كه البته دو تيم بسکتبال آقايان و بانوان و فوتسال 
بانوان باشگاه، تيم هايی هستند كه مردم بيشتر 
روی اين تيم ها تمركز دارند و ما هم تالش كرديم 
تيم فوتسال بانوان را ويژه ببينيم كه به قهرمانی 
برسد كه خوشبختانه به همين صورت هم شد. البته 
در ساير رشته هايمان هم مثل بسکتبال آقايان 
عنوان قهرمانی را تجربه كرده ايم. در هر صورت 
تالش كرده ايم در ساير رشته ها نيز هم تيم ها حفظ 
شوند و هم به مقام برسيم. امسال هم در بخش 
بودجه مشکالتی داشتيم اما با كمک نمايندگان 
مجلس و نگاه خوب مسئوالن پااليشگاه و وزارت 
نفت، بودجه خوبی اختصاص داده شد و تالش 
كرديم اين قضيه را مديريت و روی تيم هايمان 
سرمايه گذاری كنيم كه خوشبختانه در فوتسال 

قهرمان شديم. 

  پس برای رشته های ديگر هم برنامه داريد كه 
بر روی سکو برويد؟

ما تمام هدفمان اين است كه در تمام رشته ها موفق 
باشيم. اما با توجه به شرايط و نيز وضعيت موجود 
قدرت تيم ها را می سنجيم. از سوی ديگر شرايط 
كرونايی كار را برای ما سخت كرده است. برای 
همين همان طور كه گفتم، اولويت در رشته هايی 
مقبوليت  كه  است  بسکتبال  و  فوتسال  مثل 
بيشتری در بين هواداران دارند. در رشته های ديگر 
هم سعی می كنيم كه بتوانيم نتايج خوبی بگيريم 

و بر روی سکو برويم.

  اگر صحبت خاصی داريد، بفرماييد؟
 اميدوارم قدر زنان ورزشکار دانسته شود و بانوان 
ورزشکار بيشتر ديده شوند تا بتوانند ارزش های 
خود را بيش از پيش نشان دهند. من هرساله هنگام 
تيم داری ها در بخش بانوان تالش داشتم بهترين و 
بيشترين حمايت از تيم فوتسال و بسکتبال بانوان 
باشگاه صورت بگيرد و امسال نيز سعی كردم در 
قبال تيم فوتسال بانوان مثل يک پدر باشم و هوای 
آنها را داشته باشم و مراقبشان باشم و حواسم باشد 
پيگير  شبانه روز  باشند.  نداشته  مشکلی  كه 
مسائلشان بودم و آنها هم حق را به جا آوردند و با 

قهرمانی جوابگوی تالش ها بودند.

بانوان 
فوتبالیست 
افتخار نفت و 
آبادان هستند

 مدیرعامل باشگاه
 پاالیش نفت آبادان:

صعود ملی حفاری به مرحله نهایی 
لیگ پاورلیفتینگ کشور

مشعل   باشگاه پااليش نفت آبادان در رشته های 
مختلف ورزشی ازجمله شنا، واترپلو، اسکواش، 
تنيس روی ميز، بسکتبال، فوتسال و... در دو بخش 
بانوان و آقايان بسيار فعال است تا جايی كه تيم های 
بانوان و آقايان اين باشگاه در رشته های مختلف 
ورزشی روی سکوی قهرمانی رفته اند و باعث افتخار 
نام نفت در ورزش كشور و نيز مسابقات بين المللی 
شده اند.در فصلی كه پشت سر گذاشتيم، تيم 
بسکتبال آقايان و بانوان پااليش نفت آبادان در ليگ 
برتر به مقام چهارم رسيدند و تيم فوتسال بانوان به 
قهرمانی ليگ برتر رسيد در اين زمينه و برنامه های 
آينده باشگاه با احمد پارو، مديرعامل باشگاه پااليش 
نفت آبادان گفت و گويی داشتيم كه باهم می خوانيم.
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به سبکی پر به سنگينی آه
كتاب "به سبکی پر به سنگينی آه" يک رمان ايرانی 
نوشته مهدی خطيبی است. او چندين كتاب شعر و 
داستان از جمله »تاول حکايت راه است« ، »آيينه دار 
آب« ، »شعر متعهد ايران، چهره های شعر سالح« و 
»غزلنامه طوفان« هم تاليف كرده است . كتاب به سبکی 
پر به سنگينی آه نخستين تجربه او در عرصه داستان 
عنوان های  با  او  از  قصه  دو  پيشتر  اگرچه  است، 

»ماه ماهی« و »بوتيمار بی اشک« منتشر شده بود. 
به سبکی پر به سنگينی آه، روايتی ا ست از زبان چند 
شخصيت و اين تغيير راويان در هر فصل، داستان را 
پركشش كرده است. داستان در نه فصل روايت شده 
است كه تاحدودی تقدم و تأخر زمانی دارد. به  سبکی 
زندگی  از  آشنا  ا ست  آه، حکايتی  به سنگينی  پر 
خانواده هايی كه ما آنها را »جنوب شهری« می ناميم. 
حکايت تلخی ا ست از جامعه ای با افکاری متفاوت در 
دنيای امروزكه هنوز گرفتار تفکرات اشتباه و قديمی 
هستند و آسيب می بينند. اين كتاب را انتشارات 

"كتاب كوله پشتی" منتشر كرده است. 

؟ نیم ا بخو چه 

افسانه چشمهایت 

شيدا

شوق درون به سوی دری می كشد مرا
من خود نمی روم دگری می كشد مرا

ياران مدد كه جذبه عشق قوی كمند
ديگر به جای پرخطری می كشد مرا

از بار غم چو يکشبه ماهی به زير كوه
شکل هالل مو كمری می كشد مرا
صد ميل آتشين به گناه نگاه گرم

در ديده تيز بين نظری ميکشد مرا
من مست آن قدر كه توان پای می كشم

امداد دوست هم قدری می كشد مرا
دست از ركاب من بگسل محتشم كه باز

دولت عنان كشان بدری می كشد مرا
محتشم كاشانی

شـعر

اين فيلم را كمال تبريزی در سال ۱3۷۷ توليد كرده 
است و روايتی متفاوت از جنگ تحميلی دارد. پارسا 
پيروزفر، ليال حاتمی، محمدرضا شريفی نيا و ... از جمله 
بازيگران اين فيلم هستند. فرهاد هرندی )پارسا 
پيروزفر( تنها پسر يک خانواده مرفه است كه به 
صورت داوطلبانه در سال های پايانی جنگ تحميلی به 
جبهه می رود. او كه از ناحيه دست، چشم و سينه 
مجروح شده، در يک بيمارستان ويژه مجروحان جنگی 
بستری شده است. پرستاری به نام شيدا فاطمی) ليال 
ديگری)محمدرضا  مجروح  سفارش  به  حاتمی( 
شريفی نيا( برای تسکين درد شديد فرهاد، برايش 
قرآن می خواند. قرائت شيدا ساده و بدون رعايت اصول 
ترتيل است با اين حال درد فرهاد را تسکين می دهد.
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همايون شجريان خواننده، آهنگساز و نوازنده 
موسيقی سنتی ايرانی است. او از كودكی موسيقی 
را شناخته و شروع به خواندن و فراگيری تکنيک 
و شناخت ريتم كرد. اولين آلبوم همايون شجريان 
»نسيم وصل« نام دارد و در ادامه "شوق دوست" 
و"ناشکيبا" را منتشر كرد. او در اين سال ها آلبوم 
های زيادی را منتشر كرده كه طرفدراان و عالقه 
مندان زيادی دارد. "با ستاره ها"، "غوغای عشق 
بازان" ، "مستور و مست" و ... آلبوم های پرطرفدرا 
او هستند. "افسانه چشمهايت" آخرين آلبوم 
همايون شجريان است كه با همراهی عليرضا 
قربانی و آهنگسازی مهيار عليزاده آماده شده 

است. 

تئوری دوراهی جوجه تیغی 
اصل اين تئوری را آرتور شوپنهاير – فيلسوف 

آلمانی مطرح كرده است. او داستان دو جوجه تيغی را 
تعريف می كند كه می خواستند در سرمای زمستان همديگر 

را گرم كنند، اما تا به يکديگر نزديک می شدند، خارهايشان به 
بدن يکديگر فرو می رفت. آنها پس از تالش زياد، فاصله ای را كه 

می توانند نزديک هم باشند و تيغی به بدنشان فرو نرود و گرم بمانند، 
پيدا كردند. نکته مهم در اين داستان را شايد بارها به بيان های 
مختلفی شنيده باشيم:" فاصله مناسب در روابط اجتماعی و دوستی 
ها را پيدا كنيم". بسياری از ما در روابط خانوادگی و دوستانه و 

اجتماعی اين تئوری مهم دوراهی جوجه تيغی را مد نظر قرار 
نمی دهيم يا  تيغ در بدنمان می رود يا از سرما يخ می زنيم. 

بهترين رفتار اين است كه تعادل و نقطه مناسب قرار 
گرفتن را پيدا كنيم تا روابط و دوستی ها در 

بهترين حالت ممکن باشد و بهترين 
اتفاقات را رقم بزند. 

تئوری هنجار شدن معمولی
ماهيت اين تئوری به خاصيت "عادت پذيری" آدم ها 

برمی گردد. همه ما با عادت های روزانه و هميشگی زندگی 
می كنيم و حتی بارها تالش كرديم تا عادت های خوب را جايگزين 

عادت های بد كنيم، اما آيا تا به حال به شکل و شيوه نفوذ عادت ها در 
زندگی توجه كرده ايم؟ بسياری از عادت های عميق زندگی بدون اينکه 

متوجه باشيم، به تدريج و با حساسيت های خاص شروع شده و ادامه پيدا 
كرده اند و يکباره ديده ايم فالن موضوع در زندگی ما به صورت عادت درآمده 
و هميشگی شده است. اين تئوری تاكيد دارد كه ممکن است بدون آنکه بدانيم، 
در شرايطی  نامطلوب زندگی و كار می كنيم، اما چون عادت كرده ايم، آن را 
تغيير نمی دهيم! سال هاست هر روز با خودرو شخصی بيرون می رويم، اما 
به آلودگی هوا و ترافيک كشنده عادت كرده ايم! سال هاست مورد فشار 

و اجحاف كارفرمايی بی انصاف هستيم، اما به فضای كار و مدل كارمان 
عادت كرده ايم و توجهی به آنچه برايمان رخ می دهد، نداريم! اين 

تئوری می گويد گاهی اتفاق های بد و آسيب زننده به مرور 
برای ما معمولی می شوند و نسبت به آنها بی تفاوت 

می شويم و اين اتفاق خوبی نيست. 

تئوری تونل واقعیت 
همه ما در طول زندگی مجموعه ای از واقعيت ها و 

باورها را جمع آوری می كنيم كه بسياری از شنيده ها و ديده 
ها و اتفاق های روزمره را با آنها تطبيق می دهيم. به عبارتی تونلی 

از واقعيت ها را در طول زندگی درست می كنيم و هر موضوع جديدی 
بايد از داخل اين تونل عبور و با آنها تطبيق پيدا كند. درست است كه 

نحوه تربيت از دوران كودكی و دوران مدرسه و تعامالت اجتماعی و 
فرهنگی و ... در آنچه برای تونل واقعيت ما رخ داده، تاثير زيادی دارد، اما 
نکته مهم اين است كه بدانيم اين تونل قابليت شکست و تغيير را دارد. 
اينکه فردی را تنبل يا چاق می دانيم؟ اينکه همکارمان را چطور 

قضاوت می كنيم يا درباره خودمان و آينده چه تصميمی داريم، 
همه اينها از اين تونل واقعيت می گذرد و در روابط اجتماعی 

و خانوادگی ما تاثير مستقيم دارد. 

تئوری درماندگی آموخته شده 
ممکن است برای اين تئوری عناوين مختلفی 

وجود داشته باشد، اما يک تعريف دارد و آن اينکه 
پس از يک يا چند بار شکست و يا تجربه دردناك، تا 

هميشه آن اتفاق را به عنوان يک درس و تجربه برای همه 
امور ديگر زندگی تعميم دهيم. به عبارتی نبايد با يک يا چند 
بار شکست در آزمون، يک بار خريد اشتباه اينترنتی، يک بار 
كباب كردن غذا و يا يک بار گرفتار كالهبردارها شدن، همه 
تجربه های بعدی را با اين اتفاق ها بسنجيم و دست از تالش 

مجدد برداريم. بهترين كار اين است كه از تجربيات 
درس بگيريم و اشتباه ها را تکرار نکنيم و بدانيم 

آنها جزئی از زندگی هستند. 

تئوری جوجه اردک 
اين تئوری تشبيهی از نقش پذيری ما  انسان ها 

دارد. مثالی كه می آورد همان جوجه اردكی است كه 
اولين فرد پس از تولد، خود را مادرش فرض می كند و همه 

رفتارهای او را الگو و بهترين كار و برنامه خود قرار می دهد. به 
عبارتی به اين رفتار اشاره دارد كه بدون توجه به انتخاب ها و 

فرصت های ديگر فقط يک رفتار و انتخاب را قبول می كنيم بدون 
آنکه فرصت تجربه های جديد را به خودمان بدهيم. اينکه دليل 
اين رفتار و گرفتار شدن در دام اين تئوری ترس، كم تجربه بودن 
يا عدم آگاهی است، دقيقا مشخص نيست، اما مهم اين است 

كه در هر مرحله ای متوجه اشتباه بودن رفتارمان باشيم. 
پافشاری بيهوده و روی يک رفتار يا تجربه گرفتار 

شدن در دام تئوری "جوجه اردك" است و بهتر 
است خيلی زود آن را ترك كنيم. 

ری 
هایی 

گی برای  ز
مشعل  همه ما برای زندگی و آنچه در آن رخ می دهد، تئوری هايی داريم؛ 
تئوری هايی كه بسياری از آنها را از كودكی تجربه كرده ايم، ياد گرفته ايم يا از بزرگترها 
دريافت كرده ايم. تئوری هايی كه ممکن است تا به حال به جزئيات آنها فکر نکرده 
باشيم، اما تقريبا هر روز و در جريان زندگی بارها با آنها رو به رو می شويم. بسياری از 
اين تئوری ها در جريان اتفاق های خوب و بد يا سخت و جذاب زندگی در مقابل ما بوده 
اند و اگر درباره آنها نگاهی نزديکتر و آگاهانه داشتيم، می توانستيم تصميم های بهتری 
بگيريم. كارشناسان حوزه های اجتماعی و روان شناسان برخی از اين تئوری ها را 
بررسی و به قوانينی تبديل كرده اند كه می توانند برای همه آدم ها موثر باشند. بايد 
توجه داشته باشيم كه بسياری از همين تئوری های شناخته يا ناشناخته ای كه در 
زندگی و رفتار ما وجود دارد، مستقيما روی تعامالت ما با افرادی از خانواده، دايره 
دوستان و همکارانمان تاثير دارد و می توانيم با شناختی كه از اين تئوری ها داريم، 

جلوی رفتارهای اشتباه را بگيريم. 

تئوری پا الی در 
تئوری "پا الی در" را مشاوران و روان درمان ها زياد 

استفاده می كنند و با پرسيدن درباره اتفاق های كوچک و بی 
اهميت زندگی روزانه ما به اشکال های مهمی پی می برند. اين تئوری 

هم از آن مواردی است كه به ظاهر ساده اش نمی خورد اين اندازه اهميت 
داشته باشد. اين تئوری از موضوع های كوچک، خواسته های ناچيز و ابتدايی 

و در دسترس شروع می شود و به جايی می رسد كه برای تامين خواسته طرف 
مقابل هزينه های سنگين بدهيم. كار از يک خريد يا قرض دادن كيف يا كت 
شروع می شود و بعد می بينيد هر روز خواسته های بيشتر و سنگين تری مطرح 
می شود و شما هم تا كجای مسير را پيش آمده ايد و حاال در شرايطی قرار داريد 
كه " نه" گفتن هزينه و ماجرا دارد و انگار پايتان الی در گير كرده است. در 
اين تئوری الزم است از همان ابتدا نسبت به خواسته های طرف مقابل 

آگاهانه برخورد كنيم و اگر دوست نداريم يا درست نمی دانيم "نه" را 
همان ابتدا بگوييم و خودمان را خالص كرده و پايمان را از الی در 

بيرون بياوريم و در را ببنديم. 
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از شعر تا موسیقی در گفت وگو با یکی از کارکنان شرکت 
بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 

  اهل كجا هستيد و از چه زمانی وارد صنعت 
نفت شديد؟

مهدی كريمی هستم متولد سال ۱3۵6 در استان 
فارس، شهرستان مرودشت. آبان سال ۱3۹۰ از 
طريق يکی از دوستان به كمپ مهندسی و اقامتگاه 
دی و سپيدزاخور، مجموعه كاری و تخصصی نفت، 
مربوط به شركت مناطق نفت مركزی معرفی شدم. 
چهار سال در آنجا به صورت اقماری كار كردم. 
سپس در آبان ۱3۹4 وارد شركت بهره برداری نفت 
و گاز زاگرس جنوبی شدم و به صورت اركان ثالث 

مشغول به فعاليت هستم. 

 در چه رشته ای تحصيل كرديد و اينکه متاهل 
هستيد يا مجرد؟

در حال حاضر كارشناسی حسابداری می خوانم و 
پيش از اين نيز در رشته كاردانی امور مالی فارغ 
التحصيل شدم. هم اكنون در اداره امور مالی 
شركت، كارشناس بخش خزانه داری هستم. سه 
سال نخست از چهارسالی را كه در كمپ دی و 
سپيدزاخور كار می كردم، سرپرست قسمت اداری 
و يک سال آخر آن هم سرپرست نيروهای خدماتی 
بودم. سال ۱38۱ ازدواج كردم و يک پسر ۱۵ ساله 

دارم. 

  خانواده چه می كنند؟ آنها هم اهل هنر 
هستند؟ 

8 سال است كه پسرم فوتبال را به طور كامال حرفه 
ای دنبال می كند و دروازه بان است. با توجه به 
شرايط زيست محيطی و كشوری، دلمان می خواهد 
فوتبال را به صورت حرفه ای دنبال كند؛ اما بايد 
ببينيم كه خدا چه می خواهد و شرايط و امکانات 
مالی تا كجا همراهی مان می كند؛ البته بتازگی ساز 
سه تار را هم دنبال می كند و به موسيقی بسيار 
عالقه مند است. همسرم دروس حوزوی خوانده و 
رشته اش كاردانی علوم قرآنی است و در اين زمينه 
فعاليت دارد. تا دو سال پيش آموزش هم می داد. 

  شاعری را از چه زمانی آغاز كرديد و چطور 
وارد دنيای موسيقی شديد؟

سال ۱3۷8 در محافل فرهنگی مرودشت با مجتبی 
صادقی، استاد شعر آشنا شدم. ايشان در حوزه 
كودكان و بزرگساالن كتاب های شعر زيادی دارند 
و امسال برنده سرو بلورين منتقد برتر جشنواره 
شعر فجر كشور شدند. صادقی كه اهل مرودشت 
است هم شعرمی گويند و هم كارهای فرهنگی_ 
هنری را مديريت و هدايت می كنند. از سال ۱3۹4 
شعر گفتن را زير نظر ايشان و در انجمن شعر جوان 
مردوشت آغاز كردم؛ البته اين را بگويم كه من 
پيش از شاعری، موسيقی را از همان سال ۱3۷8 
در شهر مرودشت آغاز كرده بودم. دف می نواختم 
و مدتی بعد كه بر تکنيک ها و شيوه نوازندگی آن 
تسلط پيدا كردم، در گروه های موسيقی ققنوس و 
.... در استان فارس اجراهای زيادی داشتم. از جمله 
آنها می توانم به كنسرت هايی در سينما ابوذر 
مرودشت در سال8۱، در سالن مهر فرهنگ و ارشاد 
مرودشت با گروه تنبور نوازان در سال 8۷ و ... 
اشاره كنم. هم اكنون هم دف نوازی را به طور 
رسمی آموزش می دهم و البته خودم دست از 
يادگيری بر نداشته ام و در حال حاضر دوره های 
عالی دف نوازی را نزد استاد حسين رضايی نيا 

دنبال می كنم. 

  در خانواده تان هم كسی اهل موسيقی است؟
خانواده ام اهل موسيقی هستند. ما سه برادر و دو 
خواهر هستيم. برادرم سه تار می زند و اجراهای 
زيادی با هم داشتيم. از جمله سال ۱38۲ در 
مرودشت. همچنين برادر ديگرم نيز نی می نوازد. 
هر سه برادر دنبال موسيقی رفتيم. پدرم هم صدای 
بسيار خوشی داشت و موسيقی محلی و آوازهای 

اين منطقه را می خواند.

  نخستين بارقه ها و جوشش های شعری 
چگونه در شما شکل گرفت؟

دفتری دارم كه از ابتدای دهه ۷۰ چيزهايی در آن 
بودم،  حيا  به  ماخوذ  كه  آنجا  از  می نوشتم. 
نمی توانستم آنها را به كسی نشان دهم، از اين رو 
هر چه را می نوشتم، در دفتر نگه می داشتم. آن 
زمان ها بيشتر رباعی و غزل می می سرودم؛ البته 
مشکالتی داشتند؛ اما خيلی مشتاق به نوشتن 
بودم. تا اينکه نخستين شعرم را به صورت حرفه 
ای سرودم و در انجمن شعر مردوشت آن را 
خواندم. زبانم خيلی قدمايی بود و كم كم با 
راهنمايی های استادم، زبان خودم را به غزل نو 
تغيير دادم و به غزل امروزين رسيدم. از ابتدا 
مجتبی صادقی كمکم كرد و سبک و سياقم را تغيير 
داد. ايشان شاعرانی را به من معرفی كرد كه 
خواندن اشعار آنها، بسيار به من در سبک و سياق 
جديد كرد. از طريق شاعرانی چون سعيد بيابانکی، 
فاضل نظری، نجمه زارع، كبری موسوی قهفرخی 
و غالمرضا طريقی با زبان جديد شعر آشنا شدم. 

 به كدام شاعران بيشتر عالقه داريد و در كدام 
قالب شعری، بيشتر شعر می گوييد؟ 

سه شاعر هستند كه بشدت به آنها عالقه مندم و 
به نظرم می رسد كه تحث تاثيرشان قرار دارم. 
مجتبی صادقی، فاضل نظری و كبری موسوی 
قهفرخی. اين سه نفر برای من شاخص و بسيار 
عالی هستند. در قالب غزل نو شعر می گويم و فقط 
غزل را می پسندم؛ البته هنوز هم رگه هايی از زبان 

قدمايی را در شعرم حفظ كرده ام. 

  چطور شد كه نخستين مجموعه شعرتان را 
منتشر كرديد؟

با دوست شاعری به نام اسماعيل خليفه كه شاعری 
آيينی هستند، آشنا شدم و تاثير زيادی از وی 
گرفتم. اين شاعر حرفی به من زد كه خيلی به دلم 
اثر  نشست. گفت چاپ كتاب به عنوان يک 
فرهنگی- معنوی، برای نسل های بعدی ما به يادگار 
می ماند. با خود گفتم چه خوب است كه اين 
يادگاری در عرصه فرهنگ و هنر باشد. اينکه اثر 
فرهنگی ام را هم ميهنم بخواندد و احساس رضايت 
و خوشحالی كند، احس بسيار خوبی به من 

می دهد. 

  با كار و شعر و موسيقی چه می كنيد؟ آيا 
تاثيری روی شغل شما داشته است؟

كار من حسابداری است و با اعداد و ارقام در ارتباط 
هستم. از اين رو به تمركز بااليی نياز دارم. در نتيجه 
اين كار اندكی خسته كننده است و روی روح و 
روانم اثر می گذارد. به همين دليل كتاب های شعر 

را به محل كار می برم و وقتی كه خسته می شوم، با 
خواندن يکی دو غزل خستگی ذهنم را بر طرف 
می كنم و با نيروی باالتری دوباره وارد كار می شوم.

  اوقات فراغتتان چگونه می گذرد و به همکاران 
نفتی چه پيشنهادی در اين زمينه داريد؟ 

خودم خيلی دوست دارم شعر و موسيقی را دنبال 
كنم. به طبيعت گردی و در طبيعت بودن هم بسيار 
عالقه مندم و معموال تعطيالت آخر هفته را در 
طبيعت می گذرانم. همچنين گاهی با دوستان اهل 
شعر جمع می شويم و شعر می خوانيم يا با دوستان 
اهل موسيقی تمرين می كنيم و ساز می زنيم. به 
اوقات  كه  می كنم  پيشنهاد  نفتی  همکاران 
فراغتشان را با هنر موسيقی اصيل ايرانی پر كنند. 
يا شنيدن موسيقی را به صورت حرفه ای دنبال 
كنند يا سازی بياموزند. هيچ محدوديت سنی هم 
ندارد. من از چيزی سخن می گويم كه آن را با تمام 
وجود درك و لمس كرده ام و برای رسيدن به آن 
زحمت كشيده ام. به همکارانم می گويم كه هيچ 
چيزی بهتر از فراگيری يک ساز موسيقی سنتی 
ايرانی نيست. وقتی وارد موسيقی شوند، می بينند 
كه چقدر از دنيای زيبايی كه بهشت وار بوده، غافل 
بوده اند. الزم نيست حتما حرفه ای باشند؛ بلکه 
می توانند برای دل خودشان اين كار را دنبال كنند؛ 
البته شعر هم بخوانند؛ چرا كه شعر، خون دل 
شاعران است. با شعر و موسيقی از نظر روحی و 
روانی به آرامشی می رسند كه در فضای مجازی و 
تفننی اين روزگار، محال است به آن دست يابند. 

  چطور و از كجا با شعر و موسيقی ايرانی آشتی 
كرده و بتوانيم آن را به عنوان يک عالقه فرهنگی 

دنبال كنيم؟ 
در خانه همه ما ايرانی ها بعد از قرآن كريم و 
نهج البالغه، ديوان حافظ و كليات سعدی وجود 
دارد، حتی اگر با شخصيت و زندگی اين دوشاعر 
آشنا نباشيم؛ اما به هر روی با آنها ارتباط برقرار 
می كنيم. از همين نقطه می توان شروع كرد. اگر 
برايش  كسی احساس می كند چنين آغازی 
سنگين است، از شعرهای شاعران جديدی مثل 
مجتبی صادقی، سعيد بيابانکی، فاضل نظری، 
غالمرضا طريقی و ... انس با شعر را شروع كنند. 
برای موسيقی هم به نظرم می توان از آلبوم های 
موسيقی چون »حيرانی«، »مطرب مهتاب رو« و 
»شورانگيز« به خوانندگی شهرام ناظری و »نوا و 
به  »بيداد«  و  داند«  مركب خوانی«، »عشق 
خوانندگی محمدرضا شجريان آغاز كرد. اينها آثار 

شاخص موسيقی ايرانی هستند. 

  چگونه فرهنگ و هنر را در خانواده هايمان 
رواج دهيم؟

در خانواده، مهم ترين نقش را پدر و مادر ايفا 
می كنند. آنها نخستين استادان و هاديان فرزندان 
و همه خانواده به شمار می روند. تا پدر و مادر ملبس 
به لباس فرهنگ نباشند و به خانواده الگوی 
فرهنگی ندهند، محال است كسی در خانواده 
فرهنگ و هنر را دنبال كند. برای مثال، من زمانی 
پسرم را به تمرينات موسيقی و انجمن شعر 
می بردم و او حاال به فرهنگ و هنر عالقه مند است 

و سه تار را دنبال می كند. 

 در پايان اگر نکته ای باقيمانده، بفرماييد.
الزم است خانواده ها به جای چيزهای پيش پا افتاده 
و بی ارزش، برای چيزهای با ارزش هزينه كنند و به 
فرهنگ و هنر بها دهند. در نهايت بايد بگويم كه 
بعد از كتاب »سر به ماه«، غزل های جديدی را 
سروده ام و بنا دارم كه مجموعه ديگری را با 
راهنمايی استادم و با مطالعه و پيگيری بيشتر با 
غزليات بهتر و فنی تر آماده و اگر خدا بخواهد و 

عمری بماند، كتاب ديگری را منتشر كنم. 

صنعت نفت ايران از ديرباز تا كنون، عالوه بر افتخار آفرينی ها در زمينه های مهندسی، صنعتی و اقتصادی، مردان اهل فرهنگی نيز داشته كه آوازه شان نه تنها در صنعت نفت؛ بلکه در مناطق مختلف ايران نيز به گوش رسيده  علی بهرامی
است. نفتی های زيادی هستند كه در كنار فعاليت های روزانه و انجام وظايف محوله، دستی در هنر و ادب دارند. مهدی كريمی، از كاركنان سختکوش اداره مالی شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی از جمله آنهاست. او عالوه بر كارهای 
روزانه اش، به طور تخصصی شعر و موسيقی را دنبال كرده، غزل می سرايد و ساز دف می نوازد. هم صفای شيرازی ها را دارد و هم صالبت مرودشتی ها. به بهانه كارهای هنری اش و انتشار كتاب شعر او به نام »سر به ماه« گپ و گفتی با اين همکار 

خوش ذوق و خوش خلق داشته ايم تا از كار، هنر، زندگی و خانواده برايمان بگويد. 

نمونه شعر: 
باز از بخت بدم قرعه به نامم افتاد 
از بد حادثه ها گرگ به دامم افتاد 

من همان كهنه سوارم كه در اين جنگ شلوغ 
وسط معركه شمشير و نيامم افتاد 

كوه را ديده ای از ترس به خود پيچيده؟
چشم هايم كه تو را ديد تمامم افتاد

همه جا ورد زبانم شده بودی ای عشق 
حيف شد نام تو از تکيه كالمم افتاد 

قبل از آنی كه دلم را بزنی چوب حراج 
طعم اين حادثه تلخ به كامم افتاد 
سالها عشق تو انديشه پنهانم بود 
تشت رسوايی من از سر بامم افتاد 

رد شدی، دست تو را باز گرفتم، افسوس 
بوی دستان غريبی به مشامم افتاد 

رو به اتمامم كمک كن تا شروع ديگری باشم 
خواب از سر بگذرانم، بين اين سرها سری باشم 

 روی اين مرداب شمعی روشنم، خاموش نگذارم 
تا چراغی در ميان خانه نيلوفری باشم 

سنگ، جای برف از چشمان ابر خشمگين باريد 
دست ها را چتر كردم، تا برايت سنگری باشم 
 هركسی آمد به ظاهر نقش های تازه اجرا كرد 

من نمی خواهم در اين صحنه، سياهی لشکری باشم 
 با اشارات تو حاضر می شوم هر نقطه ای باشد 

سعی دارم تا ابد فرمان بر جادوگری باشم 
مثل گل هر روز رنگ روشن اميد می پوشی 

حيف باشد آتشی، جامانده خاكستری باشم 
چاره لمس نفس های تو وقت خواب خوش، اين 

است 
در ميان بالشی كه زير سر داری، پری باشم 

شرح عکس: همراه با حمید برقعی، 
شاعر برجسته شعر آئینی


