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وزارت نفت ؛ فرمانده مقابله  با

924

»نفت« در ادبیات سیاسی ما ایرانیان، دوره های تلخ و شیرین زیادی را پشت سر گذاشته و تورق تاریخ سیاسی ایران، بیانگر 
آن است که همواره طالی سیاه در مسیراستفاده ابزاری کشورها و اهرم فشار علیه ایران قرار گرفته است. اما آنچه در دوره 
کنونی به چشم می آید، در تمام ادوار تاریخ کشور بی سابقه است. محمد حسین عادلی می گوید: »نکته بسیار مهم در وضع فعلی 
و در موضوع تحریم، این است که باید نوعی اتحاد و اجماع نظر با محوریت وزارت نفت به وجود بیاید. یعنی اگر مقابله و چالش با تحریم 
با یک فرمانده واحد باشد، در آن صورت احتمال موفقیت افزایش می یابد. اگر در موضوع تحریم، اجماع نظر با محوریت وزارت نفت ایجاد 
شود و این وزارتخانه، فرماندهی این کار را در اختیار داشته باشد، باید حمایت های همه ارکان در زمینه نفت، انرژی، سیاست داخلی و 
خارجی حول فرماندهی واحد وزارت نفت باشد. در شرایط حساس موجود نباید اقدام های وزارت نفت با برخی موازی کاری ها تحت شعاع 

قرار بگیرد و یا اقدام های برخی اشخاص و نهادها به سمتی باشد که سیاست فرماندهی نفت را خنثی کند.

محمد حسین عادلی در گفت وگو با »مشعل«  بایسته های 
دیپلماسی انرژی ایران را تشریح کرد:
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 یــک آبادان 
یــک    تــیم

ذخایرغنی وارزشمندی ازگازطبیعی درکشور وجود دارد 
که به واسطه آن طی چند دهه گذشته تالش شده است، 
بهره گیری مطلوبی ازآن شود و بسیاری ازشهرها و 
روستاها، همچنین صنایع کوچک وبزرگ زیرپوشش قرار 
که  است  نیزازدیگربخش هایی  ونقل  گیرند.حمل 

گازطبیعی درآن وارد شده اما به نظر 
نداشته  توفیقی  چندان  می آید 
است.چندسالی است که مصرف 
سي ان جي درجایگاه هاي کشور 
تغییر محسوسي نداشته، درحالي 
طرح  مدیریت  بنابربرنامه،  که 
پخش  ملي  شرکت  سي ان جي 

فراورده های  نفتی ایران، توسعه جایگاه هاي سی ان جی، 
یکي پس ازدیگري محقق شده تاآنجا که گستره این 
جایگاه ها با احداث 2500 باب جایگاه به سراسرکشور 
رسیده است. حدود چهارمیلیون و400 هزارخودرو 
گازسوز درکشور وجود دارد که 918هزاردستگاه آن 
تاسال 1392درکارگاه های طرف 
قرارداد مدیریت طرح سی ان جی 
تبدیل کارگاهی شده اند.  همچنین 
ه  ستگا د ن  میلیو سه  د  و حد
نیز  ز  سو ز گا یه  پا و ر د خو
سازبه  خودرو  درکارخانه های 
صورت دوگانه سوزتولید شده اند... 
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گفت و گوی   »مشعل«  با رئیس کلینیک تغذیه بهداشت  و  
درمان نفت تهران به مناسبت ماه مبارک رمضان:
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  جنگ با ایران قیمت نفت را به 2۵۰ دالر می رساند
یک تحلیلگر انرژی اعالم کرد که در صورت حمله نظامی آمریکا به 

ایران، قیمت نفت ممکن است به ۲۵۰ دالر برای هر بشکه برسد.
در هفته های اخیر بحث هایی درباره جنگ ایران و آمریکا مطرح شده، 
اما احتمال جنگ، خواسته یا ناخواسته، به نسبت اندک است، به این 
دلیل ساده که سران ایران و آمریکا خواهان آن نیستند. دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا خواهان جنگی مانند جنگ آمریکا و عراق که 
همراه با پیروزی اولیه سریع و شکست ثانویه طوالنی پس از آن بود، 
نیست. رهبران ایران نیز خواهان جنگ نیستند. این به آن معنا نیست 
که برخی افراد قدرتمند در دولت ترامپ یا برخی کشورهای منطقه 
نمی خواهند جنگی در بگیرد تا نظام ایران تغییر کند، یا برای تشویق 
چنین جنگی، اقدام های تحریک آمیز انجام نمی دهند. ممکن است 
ترجیح شخصی ترامپ نیز، تغییر نظام ایران یا خنثی کردن آن از راه 
مذاکره باشد، اما احتماال او در قالب برنامه »فشار حداکثری« خود برای 
مهار بلندمدت ایران تالش می کند و این مسئله را می پذیرد که دولت 
ایران می تواند با دور زدن تحریم ها خود را حفظ کند. پس از حمله 
آمریکا به عراق، ایران دستاوردهای ژئوپولیتیک بزرگی در خاورمیانه به 
دست آورده است. با این همه، بررسی پیامدهای احتمالی جنگ 
مستقیم یا غیرمستقیم میان ایران و آمریکا بر بازار نفت، مهم است. 
محور اصلی برنامه فشار حداکثری دولت ترامپ، تحریم های اقتصادی 
طراحی شده برای محدود کردن درآمدهای ایران با هدف وادار کردن 
دولت ایران به امضای قرارداد جدید درباره فعالیت های هسته ای، برنامه 
موشکی و رفتارهای منطقه ای ایران هستند. استفاده از بازدارندگی 
نظامی کافی برای پیشگیری از واکنش تهران در برابر نیروها و متحدان 
آمریکا در منطقه، بخشی دیگر از این برنامه است. اقدام های نظامی 
آمریکا که در رسانه ها اعالم شده اند، به زمان زیادی نیاز دارند و برای 
حمله همه جانبه به ایران کافی نیستند. ایران نیز از دهه ۱۹۹۰ میالدی، 
ظرفیت های نظامی غیرمتقارن برای مقابله با حمله آمریکا را برنامه ریزی 
و اجرا کرده و همچنین وسعت و جمعیت ایران از عراق بیشتر است. از 
سوی دیگر، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، در مقاله ای در نشریه 
فارن افرز گفت: ترامپ یک درگیری نظامی بلندمدت دیگر آمریکا در 
منطقه خاورمیانه یا هر منطقه دیگر را نمی خواهد. او آشکارا درباره 
پیامدهای نامطلوب حمله سال ۲۰۰۳ به عراق و مداخله سال ۲۰۱۱ 
در لیبی، سخن گفته است.   در صورت جنگ غیرمستقیم، باوجود 
افزایش چشمگیر تولید نفت آمریکا در سال های گذشته، قیمت 
شاخص نفت خام برنت به احتمال زیاد به میانگین ۸۵ دالر برای بشکه 
می رسد که ۱۵ دالر باالتر از قیمت نفت در صورت استمرار صادرات 
نفت ایران خواهد بود و ممکن است قیمت نفت به طور ناگهانی به ۱۰۰ 
دالر نیز برسد. از دست رفتن عرضه روزانه حدود ۲ میلیون بشکه از 
صادرات نفت و میعانات گازی ایران در بازارهای جهانی، ظرفیت مازاد 
عرضه نفت جهان را به کمتر از یک میلیون بشکه در روز می رساند و 
قیمت نفت را در برابر اختالل های عرضه به شدت آسیب پذیر می کند.

در صورت جنگ واقعی که احتمال کمتری دارد، ظرف شش هفته، 
خسارت های شدیدی به تأسیسات نفتی همه طرف های درگیر جنگ 
در خاورمیانه وارد می شود و ممکن است حمل ونقل نفت از تنگه هرمز 
مختل شود. در این صورت، قیمت شاخص نفت خام برنت به ۲۵۰ دالر 
و سپس به ۱۵۰ دالر برای هر بشکه می رسد و ممکن است آژانس 
بین المللی انرژی هماهنگی الزم برای آزادسازی ذخیره سازی های نفت 
اعضای خود را انجام دهد و چین نیز حجم باالیی از ذخایر راهبردی 
خود را آزاد خواهد کرد. پس از پایان درگیری ها، با توجه به زمان الزم 
برای بازسازی تأسیسات نفتی آسیب دیده در خلیج فارس و بازگرداندن 
ذخیره سازی راهبردی به سطح عادی، دو سال طول خواهد کشید تا 
قیمت شاخص نفت خام برنت به بازه ۶۰ تا ۷۰ دالر برای هر بشکه 

بازگردد.
منبع: شانا -  وینست لوئرمن، رئیس مرکز ژئوپولیتیک کانادا

 ضرورت توجه به بهینه سازی مصرف سوخت در بخش صنعت

 رئیس جمهوری: در فروش نفت تحریم  را دور می زنیم:

 رئیس جمهوری: در فروش نفت تحریم  را دور می زنیم
رئیس جمهوری با بیان اینکه وزارتخانه های نفت و امور خارجه و 
بانک مرکزی در خط مقدم مبارزه با تحریم و دور زدن آن هستند، 

گفت: اکنون نیز در فروش نفت تحریم را دور می زنیم.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، دکتر حسن روحانی 
عصر سه شنبه )۳۱ اردیبهشت ماه( در نشست شورای اداری استان 
آذربایجان غربی و افتتاح همزمان طرح های زیربنایی و اقتصادی در 
این استان گفت: افتتاح طرح های بزرگ در روزهایی که آمریکا همه 
تالش خود را علیه ما به کار گرفته، نشانه قدرت و سرزندگی ملت 

ایران است.
وی افزود: کار امروز آمریکا جنگ و تحریم نیست، جنایت علیه 
بشریت است؛ تحریم و جنگ عادی نیست و اقدام امروز آمریکا با 
یک جنگ و تحریم متفاوت است، زیرا کشوری که جلو خرید دارو 
و مواد غذایی ما را می گیرد و مانع سفر بیماران برای معالجه می شود، 
جنایت علیه بشریت است. رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه مبارزه 
امروز ما با آمریکا این است که تولید را تقویت و صادرات را افزایش 
دهیم، تصریح کرد: مگر الزم است که فقط صادرات کشور متکی به 
نفت یا به موادی باشد که وابسته به نفت است، اینگونه نیست، بلکه 
راه باز است؛ صنعت گردشگری می تواند بزرگترین تحول را در کشور 
ایجاد کند، زیرا در یک سال گذشته آمارهای مربوط به صنعت 
گردشگری کشور ۵۰ درصد افزایش یافته است. روحانی با اشاره به 
اینکه مناطق آزاد بازرگانی شرایطی دارند که راحت تر می توانند 
تحریم را دور بزنند، عنوان کرد: البته ما تحریم را با افتخار دور 

می زنیم و اکنون نیز در فروش نفت تحریم را دور می زنیم و با افتخار 
هم این کار را می کنیم.وی با اشاره به اینکه در خط مقدم مبارزه با 
تحریم بانک مرکزی، وزارت امور خارجه، وزارت نفت و وزارتخانه های 
اقتصادی ما هستند که می توانند تحریم را بشکنند و اکنون این کار 
را می کنند، تاکید کرد: همه بخش ها، مردم و نهادهای ما این فعالیت 
را انجام می دهند و موفق خواهیم شد در برابر تحریم پیروز شویم.

رئیس جمهوری در نشست شورای اداری استان آذربایجان غربی از 
طریق ویدئو کنفرانس دستور افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۲۲ پروژه  
زیربنایی و اقتصادی را در این استان با اعتباری بالغ بر ۳۵۰۰ میلیارد 
تومان، صادر کرد که افتتاح طرح گازرسانی به ۱۱ روستا و ۳۴ واحد 
صنعتی و دو شهرک صنعتی و آغاز عملیات اجرایی طرح گازرسانی 

به ۲۳ روستا و ۳۵ واحد صنعتی از جمله این طرح ها بود.

بینالملل اخبار

 عرضه های متنوع شرکت ملی 
پخش در بورس انرژی

رینگ بین الملل بورس انرژی ایران، روز سه شنبه )۳۱ اردیبهشت( 
شاهد عرضه های متنوع شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران 
خواهد بود. در رینگ داخلی این بورس، کاالهای برش سنگین 
پتروشیمی جم، بلندینگ نفتا حالل ۴۱۰ پاالیش نفت شیراز، پنتان 
پالس پتروشیمی پارس، رافینت پتروشیمی بیستون، متانول 
پتروشیمی زاگرس، متانول پتروشیمی شیراز، متانول پتروشیمی 
فن آوران، میعانات گازی پتروشیمی رازی، میعانات گازی پاالیش گاز 

ایالم و نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز عرضه شد.
 )ATK( رینگ بین الملل نیز شاهد عرضه کاالهای سوخت هوایی
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران از انبار نفت اراک به مقصد 
ارمنستان، سوخت هوایی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران 
از انبار نفت اراک به مقصد عراق، گاز مایع پاالیش نفت اصفهان، گاز 
مایع پاالیش نفت شازند به مقصد ارمنستان، نفت خام سبک شرکت 
ملی نفت ایران، نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران، 

نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران از انبار نفت 
اصفهان به مقصد عراق، نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی ایران از انبار نفت کرمان، گازوییل شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی ایران از انبار نفت اراک، گازوییل شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی ایران از انبار نفت اراک به مقصد عراق، نفت گازوییل شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی ایران از انبار نفت اصفهان، گازوییل شرکت 
ملی پخش فراورده های نفتی ایران از انبار نفت اصفهان به مقصد عراق 
و گازوییل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران از انبار نفت 
کرمان بود. بر اساس این گزارش، روز دوشنبه )۳۰ اردیبهشت ماه( 
کاالهای حالل ۴۰۲ شرکت نفت ستاره خلیج فارس و آیزوریسایکل 
و بلندینگ نفتا حالل ۴۱۰ پاالیش نفت شیراز در بازار فیزیکی عرضه 
شدند. در این روز بیش از ۴.۵۸۲ تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش 
بیش از ۳۱۷ میلیارد و ۷۹۳ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی 

ایران معامله شد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: وزیر نفت 
با حضور در کمیسیون انرژی مجلس به پرسش های 
تعدادی از نمایندگان پاسخ داد و مقرر شد ادامه 
پرسش ها در نشست های بعدی پیگیری شود. اسداهلل 
قره خانی با اشاره به نشست عصر روز دوشنبه )۳۰ 
اردیبهشت ماه( کمیسیون انرژی مجلس با حضور 
بیژن زنگنه اظهار کرد: وزیر نفت در این نشست به 
پرسش تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
پاسخ داد که یکی از آنها ایجاد امکانات رفاهی و 
ورزشی در مناطق نفت خیز کشور توسط وزارت نفت 
بود. وی افزود: وزیر نفت در این نشست تاکید کرد: 
وزارت نفت به لحاظ قانونی می تواند تا حدودی برای 
ایجاد امکانات رفاهی و ورزشی در مناطق نفت خیز 
هزینه کند، اما درخواست ها در این باره افزایش یافته، 

از رو این ممکن است این وزارتخانه نتواند پاسخگوی 
همه درخواست ها باشد. سخنگوی کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه وزیر نفت در 
نشست کمیسیون انرژی مجلس، برخی هزینه های 
انجام شده از سوی این وزارتخانه برای ایجاد امکانات 
رفاهی در مناطق نفت خیز را عنوان کرد، گفت: در این 
نشست مقرر شد تصمیم گیری درباره این پرسش به 
توضیح های تکمیلی وزارت نفت موکول شود. 
قره خانی با بیان اینکه یکی از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی نیز درباره وضع زیست  محیطی 
منطقه عسلویه از وزیر نفت پرسشی داشت، افزود: 
زنگنه در این باره نیز توضیحاتی ارائه کرد، اما بررسی 
این موضوع به نشست های بعدی این کمیسیون 

موکول شد.

رئیس واحد مهندسی خوردگی فلزات منطقه 
جنوب شرق خطوط لوله و مخابرات نفت از 
استفاده از سیستم روکش کامپوزیت برای 
تقویت ورق کف مخزن برای نخستین بار در این 

منطقه خبر داد.
اصغر طالبی زاد با بیان اینکه کف مخزن سقف 
شناور ۴۰۳ مرکز انتقال نفت رفسنجان دچار 
خوردگی محیطی شده بود و تعویض ورق کف 
و تعمیر مکانیکی آن افزون بر هزینه زیاد، موجب 
تنش های مکانیکی و تغییر خواص متالورژی و 
در نتیجه از دست دادن مشخصات اولیه می شد، 
گفت: پس از انجام بررسی و مطالعات، سیستم 
روکش کامپوزیتی برای تقویت ورق کف این 
مخزن استفاده شد و مخزن مذکور پس از اجرا 

و انجام تست  کیفی و کمی الزم در مدار 
بهره برداری قرار گرفت.

وی افزود: این روش در مقایسه با روش معمول، 
افزون بر هزینه تمام شده پایین تر از مزایایی 
مانند ایمنی، عدم نیاز به جوشکاری، وزن پایین، 
سهولت در نصب، طول عمر و کاربری باالتر 

برخوردار است.
روکش  سیستم  کرد:   تاکید  د  طالبی زا
کامپوزیتی، روش تاییدشده حفاظت مخازن 
ذخیره سازی و دیواره های فوالدی انتقال 
فراورده های نفتی در برابر آسیب های ناشی از 
خوردگی و عوامل محیطی است که برای 
نخستین بار در منطقه برای تقویت ورق های 

کف مخازن استفاده شد.

 با حضور در مجلس شورای اسالمی

اجرای پوشش کامپوزیت در مخزن انتقال فراورده منطقه جنوب شرق وزیر نفت به پرسش های نمایندگان کمیسیون انرژی پاسخ داد

 قیمت سبد نفتی اوپک؛ ۷۲ دالر و ۴۷ سنت
قیمت سبدنفتی اوپک روز دوشنبه )۳۰ اردیبهشت ماه( به ۷۲ دالر 
و ۴۷ سنت رسید. به گزارش دبیرخانه اوپک، قیمت سبدنفتی 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( در حالی روز دوشنبه به ۷۲ دالر 
و ۴۷ سنت رسید که قیمت آن در هفته منتهی به ۲۷ اردیبهشت ماه 

۷۲ دالر و ۵۷ سنت برای هر بشکه بوده است.
سبد نفت خام اوپک شامل ۱۴ نوع نفت خام اعضای این سازمان است.

قیمت نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت )WTI( نیز روز 
سه شنبه )۳۱ اردیبهشت ماه( و تا لحظه انتشار این خبر به ترتیب ۷۱ 

دالر و ۸۹ سنت و ۶۳ دالر و ۳۱ سنت به ازای هر بشکه بود.
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در سطح کالن، افزایش شاخص بهره وری انرژی سبب افزایش 
شاخص کل بهره وری اقتصاد می شود. طبق تعریف، شاخص بهره وری 
انرژی عکس شاخص شدت انرژی است و از تقسیم تولید ناخالص 

داخلی به مصرف نهایی انرژی حاصل می شود.
علی نوروزی، کارشناس حوزه انرژی معتقد است: با استفاده از این 
شاخص می توان اهداف و سیاست های عمومی تقاضا و بهره وری انرژی 
و همچنین رابطه بین تقاضای انرژی و رشد اقتصادی را تحلیل کرد. 
در حقیقت، کاهش شدت انرژی سبب افزایش بهره وری انرژی 
می شود که به نوبه خود افزایش بهره وری انرژی و بهره وری کالن را 
به دنبال خواهد داشت. به گفته او، کشور ایران با میزان شدت انرژی 
معادل ۱۹/۰ )تن معادل نفت خام به هزار دالر( بین کشورهای دنیا 
در رتبه ۱۱۸ بهره وری انرژی قرار می گیرد. بخش صنعت یکی از 
بخش های مهم مصرف کننده انرژی در کشور است. این بخش 
زیربخش های متنوعی را در بخش تقاضای نهایی انرژی )نظیر صنایع 
فلزی و غیرفلزی، صنایع غذایی و کشاورزی و صنایع پتروشیمی(، 
بخش فرآورش و تبدیل )نظیر نیروگاه ها و پاالیشگاه های نفت وگاز( 
و صنایع باالدستی نفت وگاز شامل می شود. بخش صنعت با مصرف 
انرژی حدود ۳۸۴ میلیون بشکه معادل نفت خام در سال ۹۵، سهمی 
معادل ۴/۳۲ درصد از کل انرژی تقاضای نهایی را به خود اختصاص 

داده است، همچنین در سال ۹۵ در بخش فرآورش و تبدیل، میزان 
مصرف انرژی حدود ۴۹۸ میلیون بشکه معادل نفت خام است.

این کارشناس انرژی ادامه می دهد: مطابق مطالعات انجام شده در 
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، با ارائه سیاست ها، راهکارها و 
اجرای طرح های بهینه سازی، ظرفیت صرفه جویی انرژی در بخش 
صنعت حدود ۲۶۳ میلیون بشکه معادل نفت خام معادل حدود ۷۲۰ 
هزار بشکه نفت خام در روز برآورد می شود. این میزان صرفه جویی در 
مقایسه با میزان صادرات نفت خام کشور )۱/۵ تا ۲ میلیون بشکه در 
روز(، رقمی چشمگیر خواهد بود. همچنین این میزان ظرفیت 
صرفه جویی معادل حدود ۳۰ درصد از مصرف انرژی بخش صنعت 
را تشکیل می دهد. در این میان بخش نیروگاهی و مجموع بخش های 
مختلف صنعت نفت، بیشترین ظرفیت صرفه جویی را خواهند داشت.
با توجه به نقش مهم بهره وری انرژی در بهره وری کل اقتصاد، کاهش 
شدت انرژی می تواند سهم قابل توجهی در افزایش بهره وری کالن 
اقتصاد و افزایش رشد اقتصادی ایفا کند، بنابراین توجه به بهینه سازی 
مصرف سوخت شامل سیاست های غیرقیمتی و قیمتی می تواند 
افزون بر کاهش هزینه های تولید ناشی از کاهش سوخت و ایجاد 
اشتغال، به افزایش درآمد صادراتی و توسعه پایدار کمک قابل توجهی 

کند.

تحلیل

برای نخستین بار محقق شد 
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                                    تحوالت صنعت نفت د  ر هفته ای که گذشت

مدیربرنامه ریزی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران از 
ادامه روند توسعه فاز دوم میدان گازی تنگ بیجار خبر 
داد. شهریار آقایی با بیان این مطلب بر استفاده از 
دانش و فناوری داخلی و تامین قطعات و تجهیزات 
مورد نیاز از شرکت های داخلی در انجام پروژه توسعه 

فاز دوم میدان گازی تنگ بیجار تاکید کرد.
بر اساس این گزارش، پروژه توسعه فاز دوم منطقه 
عملیاتی تنگ بیجار بر اساس برنامه ریزی ها با حفاری 
پنج حلقه چاه جدید دنبال می شود که در این میان 
عملیات حفاری یک چاه پایان یافته، دو حلقه چاه در 
حال حفاری و دو چاه دیگر نیز در حال آماده سازی 

برای حفاری است.

میدان گازی تنگ بیجار، یکی از میدان های گازی 
حوزه فعالیت شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب از 
شرکت های تابعه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 
است که در ۷۰ کیلومتری جنوب غربی شهر ایالم و 
۱۰ کیلومتری نوار مرزی ایران و عراق قرار گرفته 
است؛ این میدان در سال ۱۳۴۵ کشف و تولید از آن 

در سال ۱۳۸۶ آغاز شد.
گاز مرکز تفکیک تنگ بیجار پس از فرآورش، به 
وسیله یک خط لوله ۱۸ اینچ به مرکز تفکیک ایالم و 
پس از آن به پاالیشگاه گاز ایالم ارسال و میعانات 
گازی نیز با یک خط لوله ۶ اینچ به پاالیشگاه ایالم 

منتقل می شود.

وزیر نفت درباره درخواست های نفتی ایران از اروپا در 
مهلت ۶۰ روز به اتحادیه اروپا گفت: وزارت امور 
خارجه، مدیریت کار را با نظارت و سیاست های 
شورای عالی امنیت ملی لحاظ می کند و وزارت نفت 

در این زمینه با آنها بسیار هماهنگ است.
به گزارش خانه ملت، بیژن زنگنه درباره دهمین 
مرحله عرضه نفت خام سبک در بورس انرژی گفت: 
این مرحله از عرضه نیز همچون مراحل پیشین 
خواهد بود. وزارت نفت موظف است هر ماه مقدار 
مشخصی نفت و میعانات گازی عرضه کند، بنابراین 
بر مبنای شیوه نامه ابالغی در هفته های گذشته و 
قانون بودجه کل کشور این محموله ها عرضه خواهد 
شد.وی با بیان اینکه محموله های عرضه نفت در 
بورس تا حد امکان کوچک شده، بنابراین امکان 
خوبی برای خریداران فراهم شده است، افزود: 
لجستیک )مدیریت جریان کاال، اطالعات بین محل 
تولید تا نقطه مصرف برای برآورده کردن نیازهای 
مصرفی( آن  نیز توسط وزارت نفت برای تحویل این 
محموله های کوچک آماده شده است.وزیر نفت ادامه 
داد: همچنین تسهیالت بسیاری نیز برای خریداران 
مانند تعهدهای ریالی و اعتباری در نظر گرفته شده 
است، البته باید ابتدا ۶ درصد مبلغ را به عنوان ضمانت 
قرار دهند و سپس بقیه پول در طول زمان و قبل از 

بارگیری محموله از آنها دریافت می شود.

موفقیت در زمینه عرضه نفت در بورس 
انرژی زمان بر است

زنگنه در ارزیابی عرضه های نفت و میعانات گازی 
تاکنون در بورس انرژی عنوان کرد: این عرضه ها کم 
و بیش موفق بوده و امید است با رفع مشکالت و 
ناآشنایی ها بتوانیم عرضه را گسترده تر کنیم، زیرا 
بیشتر فعاالن عرصه بورس معتقدند به دست آوردن 
موفقیت چشمگیر در زمینه عرضه نفت در بورس 
کمی زمان بر است، بنابراین وارد میدان شدن 

کنش گران و فعاالن این عرصه به زمان نیاز دارد.

نمی توانم درخواست های نفتی ایران در
 مهلت 60 روز به اروپا را صریح بیان کنم

وزیر نفت درباره اینکه در مهلت ۶۰ روزه ایران به اروپا 
چه درخواست هایی برای فروش نفت دیده شده 
است، تصریح کرد: اگرچه نمی توانم در این  باره صریح 
صحبت کنم، اما وزارت امور خارجه، مدیریت کار را 
با نظارت و سیاست های شورای عالی امنیت ملی 
لحاظ می کند، وزارت نفت نیز با آنها بسیار هماهنگ 
است، من و دکتر ظریف کارها را دنبال می کنیم و 
مرتبط با موضوع، مالقات هایی داریم و از طرف ایران 
کارها با حسن نیت دنبال می شود و ان شاءاهلل پاسخ 

این حسن نیت ها داده شود.

   مدیربرنامه ریزی شرکت نفت مناطق مرکزی:
روند توسعه فاز دوم میدان گازی تنگ

 بیجار دنبال می شود

 هماهنگی وزارتخانه های نفت و امور خارجه درباره 
درخواست های نفتی ایران از اروپا

  مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبرداد:
تداوم مذاکره با سرمایه گذاران خارجی صنعت پتروشیمی ایران

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران 
در اطالعیه ای از آغاز توزیع بنزین یورو ۴ در 
همه جایگاه های عرضه سوخت سه شهر 

مهم آبادان، خرمشهر و شادگان خبرداد.
در اطالعیه شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی ایران آمده است: »به اطالع عموم 
هموطنان عزیز می رساند، همسو با اهداف، 
زیست محیطی  رسالت های  و  برنامه ها 
گسترش  برنامه  تدوام  و  نفت  صنعت 
شهرهای زیر پوشش توزیع سوخت یورو در 
کشور از سال ۹۷، عملیات توزیع بنزین با 
کیفیت یورو ۴ در جایگاه های عرضه سوخت 
شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان از روز 

یکشنبه )۲۹ اردیبهشت ماه( آغاز شد.
شایان ذکر است با توجه به تولید پایدار 
بنزین با کیفیت یورو ۴ در پاالیشگاه آبادان، 
توزیع این فراورده پاک که در این سه شهر 
آغاز شده و مازاد آن نیز به انبار نفت اهواز 
ارسال می شود، به تدریج در همه جایگاه های 
استان خوزستان  عرضه سوخت سطح 

توزیع خواهد شد«.
سوخت  توزیع  روند  شانا،  گزارش  به 
در   ۵ و   ۴ یورو  استاندارد  و  باکیفیت 
کالنشهرها و شهرهای مهم کشور در دولت 
تدبیر و امید آغاز شد و پارسال با پشتیبانی 
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران 
در تامین و توزیع شتاب گرفت که این امر 
نقش مهمی در کاهش آالینده های زیست 

محیطی و نیز افزایش تا سه برابری تعداد 
روزهای پاک ثبت شده در کالنشهرها ایفا 

کرد.
سیدمحمدرضا موسوی خواه، مدیرعامل 
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران، 
پیش از این به مناسبت روز هوای پاک در 
روز ۲۹ دی ماه از توزیع سراسری بنزین 
یورو ۴ در کالنشهرهای کشور و توزیع 
سراسری نفت گاز یورو ۴ در بیش از ۴۱۲ 
جایگاه عرضه سوخت کالنشهرها و شهرها 

خبر داده بود.
وی همچنین ابراز امیدواری کرده بود که با 
توجه به تولید بنزین و گازوییل یورو ۴ و ۵ 
کشور  پاالیشگاه های  ز  ا بسیاری  در 
امیدواریم در آینده نزدیک شاهد توزیع 
همه  در  باکیفیت  گازوییل  و  بنزین 
کالنشهرها و بسیاری از شهرهای کشور 
باشیم. شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
ایران همسو با برنامه های زیست محیطی 
وزارت نفت و شرکت ملی پاالیش و پخش 
فراورده های نفتی ایران با هدف هدایت 
در  شده  لید  تو نفتی  ورده های  ا فر
پاالیشگاه های کشور به سمت فراورده های 
سبک و باکیفیت، برنامه ریزی های الزم را 
برای توزیع فراورده های یورو ۴ در تمامی ۳ 
هزار و ۶۰۰ جایگاه عرضه بنزین و ۲ هزار و 
۴۰۰ جایگاه عرضه نفت گاز کشور انجام 

داده است.

آغاز توزیع بنزین یورو ۴ در جایگاه های سوخت
 3 شهر خوزستان

نرخ جدید سی ان جی اعالم شد

 بومی سازی 3۰۰ تجهیز كاربردی پرمصرف در صنعت 
حفاری كلید خورد

مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
از تداوم مذاکره با سرمایه گذاران خارجی صنعت 

پتروشیمی ایران خبر داد.
حسین علیمراد درباره سرمایه گذاری خارجی در 
جذب  گفت:  ن  ا یر ا پتروشیمی  صنعت 
سرمایه های خارجی، تابعی از شرایط بین الملل 
و همکاری ها میان ایران و دیگر شرکت ها و 

کشورهای دنیاست.
وی افزود: هم اکنون روابط ایران با شرکت ها و 
کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی بر اساس      
برد-برد روند جدید ویژه خود را تجربه می کند و 
این گونه نیست که راهبرد منفی یک کشور، روی 
راهبرد دیگر کشورها اثر مستقیم، همسو و سریع 

بگذارد.
مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
گفت: شرکت های خارجی به ویژه شرکت های 

آسیایی با در نظر داشتن شرایط و مزیت های 

صنعت پتروشیمی ایران و با وجود همه تبلیغات 
منفی کنونی پس از خروج ایاالت متحده آمریکا از 
برنامه جامع اقدام مشترک )برجام(، همچنان مایل 

به همکاری هستند.
کنسرسیوم  یک  دوباره  به حضور  علیمراد 
سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران اشاره و 
تصریح کرد: مذاکرات الزم با این کنسرسیوم انجام 

شده است.
وی اظهار کرد: این گروه سرمایه گذاری به ما 
اطمینان داد که به دنبال اجرای پروژه در طرح های 
صنعت پتروشیمی هستند و حتی از ما درخواست 
کمک برای تسریع انجام فرآیندهای اجرای پروژه را 

داشتند.
مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
با اشاره به اینکه دولت به دنبال آغاز هرچه سریع تر 
این سرمایه گذاری است، گفت: این کنسرسیوم خود 

سازوکارهای الزم را برای موانع پیش رو دارد.
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شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران با صدور 
اطالعیه ای نرخ جدید عرضه گاز طبیعی فشرده شده 

 )سی ان جی( را اعالم کرد.
متن اطالعیه به این شرح است:

»در راستای اجرای بند ۴ تصویب نامه شماره 
۱۷۴۱۹۵/ ت ۵۵۱۹۶ ه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۷ هیئت 
محترم وزیران، به منظور تامین منابع مالی اجرای 
الزام های ایمنی و هوشمندسازی جایگاه های عرضه 
گاز طبیعی فشرده )سی ان جی( و کمک به تعویض 
مخازن وسایل نقلیه با سوخت گاز طبیعی فشرده 

)سی ان جی(، از ساعت ۲۴ امشب )سه شنبه، ۳۱ 
اردیبهشت ماه( هر کیلوگرم گاز طبیعی فشرده شده 
)سی ان جی( به قیمت ۶ هزار و ۵۶۸ ریال عرضه 
خواهد شد. براساس این اطالعیه، نرخ فروش کنونی 
سی ان جی به ازای هر کیلوگرم ۶ هزار ریال است که 
با اعمال نرخ جدید، افزایش قیمت این سوخت پاک 
کمتر از ۱۰ درصد خواهد شد و منابع حاصل از 
افزایش آن نیز صرف اجرای الزام های ایمنی و 
هوشمندسازی جایگاه های عرضه گاز و کمک به 

تعویض مخازن سی ان جی خودروها خواهد شد«.

طرح بومی سازی ۳۰۰ قطعه و تجهیز کاربردی 
پرمصرف صنعت حفاری از ابتدای امسال کلید 
خورد. بهنود منصورنژاد، رئیس مهندسی ساخت 
مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی حفاری 
ایران با اعالم این مطلب گفت: این قطعات و 
تجهیزات مربوط به پمپ های سیال حفاری، 
دراورکس، آچارهوا، پمپ های گریز از مرکز، 
تجهیزات خدمات فنی و ابزار در گردش حفاری 
است. وی با اشاره به اینکه شرکت ملی حفاری 
ایران با ۲۵۰ سازنده قطعات و صنعتگران داخلی 
ارتباط کاری دارد، افزود: با برنامه ریزی و 
نیازسنجی انجام شده از مدیریت های عملیاتی و 
خدمات فنی  و مهندسی، بومی کردن تولید 
قطعات و تجهیزات در طول سال استمرار و 

افزایش خواهد یافت.
رئیس مهندسی ساخت مدیریت پژوهش و 

فناوری شرکت ملی حفاری ایران با تاکید بر 
همکاری و تعامل موثر با مراکز علمی، پژوهشی، 
شرکت های دانش بنیان و مجتمع های بزرگ 
صنعتی کشور اظهار کرد: از تجهیزاتی که تاکنون 
به منظور این همکاری ها در داخل تولید شده 
است، می توان به سازه دکل حفاری، دستگاه لوله 
مغزی سیار، پمپ سیال حفاری، ابزار درون 
 MWD چاهی نمودارگیری، مجموعه کامل
برای حفاری جهت دار و سیستم سطحی 

نمودارگیری اشاره کرد.
منصورنژاد یادآور شد: حاصل همکاری شرکت 
ملی حفاری ایران و سازندگان و صنعتگران 
داخلی در بیش از یک دهه گذشته، ساخت و 
بومی سازی ۴ هزار و ۷۵۶ قلم قطعات پرمصرف 
صنعت حفاری است که این قطعات با احتساب 

تکثیر، افزون بر ۲۱ هزار قطعه می شود.
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گفت و گوی ویژه

مرجان طباطبایی   »نفت« در ادبیات سیاسی ما ایرانیان، دوره های تلخ و 
شیرین زیادی را پشت سر گذاشته و تورق تاریخ سیاسی ایران، بیانگر آن 
است که همواره طالی سیاه در مسیراستفاده ابزاری کشورها و اهرم فشار 
علیه ایران قرار گرفته است. با این همه اگر چه تحریم از دیرباز و در مقاطع 
مختلف، پیشوند نفت کشور بوده؛ اما آنچه در دوره کنونی به چشم می آید، 
در تمام ادوار تاریخ کشور بی سابقه و منحصر است؛ روندی که هدف نهایی 

آن صفر کردن صادرات نفت ایران است. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که در سال 97 باوجود تالش های گسترده و اعزام 
نمایندگان ویژه به پایتخت مشتریان نفتی ایران، در تحریم نفتی ایران ناکام ماند و 
نتوانست صادرات نفت کشورمان را به طور کامل قطع کند، بار دیگر در تالش برای صفر 
کردن صادرات نفت ایران است. کارشناسان داخلی و خارجی متفق القول هستند که 
صادرات نفت ایران صفر نمی شود تا آرزوی محال رئیس جمهوری آمریکا برای این دوره 
از فعالیت سیاسی او ثبت شود. با این حال ناگفته پیداست که لغو معافیت های نفتی 
برای خریداران نفتی ایران، شرایط متفاوت تری را برای کشورمان رقم زده که 
بهره گیری ازابزارهای مناسب می تواند این راه را آسان تر کند و حساسیت مقطع 
کنونی، وظیفه تمام دست درکاران نفتی را ویژه و خاص کرده است. چگونگی و چرایی 
رفتار سیاسی اقتصادی مشتریان نفتی، رقبای ایران و رهبران سیاسی کشورها و 
سناریوهایی که باید در دستور کار ایران قرار گیرد، از محورهای گفت وگو با 
محمدحسین عادلی از سیاستمداران حوزه انرژي و بین الملل است که سابقه دبیرکل 
پیشین مجمع کشورهای صادرکننده گاز )جی  ای سی اف( را هم در کارنامه خود دارد.

او در این گفت وگو بر اتخاذ دیپلماسی انرژی به فرماندهی واحد وزارت نفت تاکید 
می کند و در این میان توصیه هایی به کشورهای اوپک و غیراوپک و همچنین ایران به 
عنوان یکی از اعضای این سازمان دارد ودر توصیف رفتار برخی از اعضا می گوید: این، 
هم خیانت در همسایگی و هم خیانت در اوپک است. باید بدانند ممکن است روزي 
هم نوبت آنها برسد. یکجانبه گرایي مرز نمي شناسد و در بلند مدت می تواند گریبان 

همه را بگیرد.
 عادلی در بخش دیگری از گفت وگو با اشاره به اینکه ال ان جی، سوخت مهم چند دهه 
آینده است، اشاره دارد که با وجود آنکه اکنون هاله ای از تحریم، کشور را فرا گرفته، 
بایدسرمایه گذاری در این زمینه بویژه در بخش ال ان جی هدایت شود و ایران اهتمام 

و نگاه جدیدی به گاز طبیعی داشته باشد. متن این گفت وگو در ادامه می آید:
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در شرایط موجود که همه تالش های تحریمی، نفت ایران را 
نشانه رفته است، دیپلماسی انرژی ایران در چه مسیری باید قرار 

گیرد؟
فکر می کنم خوشبختانه وزارت نفت ما با درک کامل شرایط موجود، 
از همه ابزارهای در اختیاراستفاده می کند. من به عنوان یک 
کارشناس، اعتماد زیادی به برداشت و درک خوب وزارت نفت از 
وضعیت جاري حاکم بر وضع نفت دارم؛ البته به این معنا نیست که 
کارشناسان در این زمینه اظهارنظر نکنند. همه کسانی که راهکار 
دارند، به جای آنکه در مالعام صحبت کنند، باید به طور مستقیم 
آن را با وزارت نفت در میان بگذارند؛ چون متاسفانه به خاطر فضای 
تحریم، اجازه شفاف شدن راه حل های مختلف وجود ندارد و باید 
به صورت مستقیم صحبت کرد. با توجه به این مساله باید اعالم کنم 
یک نکته بسیار مهم در وضع فعلی و در موضوع تحریم، این است 
که باید نوعی اتحاد و اجماع نظر با محوریت وزارت نفت به وجود 
بیاید. یعنی اگر مقابله و چالش با تحریم با یک فرمانده واحد باشد، 

در آن صورت احتمال موفقیت افزایش می یابد. 

 فکر می کنم این پیشنهاد شما ناظر بر رفع موازی کاری ها با 
دیپلماسی انرژی واحد از سوی وزارت نفت باشد؟

اگر در موضوع تحریم، اجماع نظر با محوریت وزارت نفت ایجاد شود 
و این وزارتخانه، فرماندهی این کار را در اختیار داشته باشد، باید 
حمایت های همه ارکان در زمینه نفت، انرژی، سیاست داخلی و 
خارجی، چه به شکل مستقیم یا غیرمستقیم، حول فرماندهی واحد 
وزارت نفت باشد. در شرایط حساس موجود نباید اقدام های وزارت 
نفت با برخی موازی کاری ها تحت شعاع قرار بگیرد و یا اقدام های 
برخی اشخاص و نهادها به سمتی باشد که سیاست فرماندهی نفت 
را خنثی کند. معتقدم که وحدت رویه با محوریت وزارت نفت، 

حرکت مناسبی است که باید آن را محقق کنیم.

 آمریکا همیشه نفت ایران را سالح سیاسی دانسته و بار دیگر 
در اندیشه صفر کردن صادرات نفت ایران است، در این شرایط 
چگونه باید عمل کرد؟ آیا این هدفگذاری آمریکا محقق می شود؟

من فکر می کنم در این باره دو نکته وجود دارد: اول آنکه ما باید 
دریابیم که در برابر یک چالش سیاسی بین المللی قرار داریم، نه 
چالش بازاریابي براي فروش نفت. بنابراین براي مقابله با این چالش 
باید از سیاست های بین المللی و دیپلماتیک خودمان استفاده کنیم 
که این یک ابزار بسیار موثر برای مواجهه باچالش نفتی تحریم و 
سایر تحریم ها خواهد بود؛ چرا که ماهیت این تحریم، سیاسي – 

بین المللي است.
 نکته دوم آنکه، این یک واقعیت است که نفت کاالیی استراتژیک 
برای رشد اقتصادی جهان به شمار می رود و بسادگی نمی تواند هر 
روز بازار آن متزلزل باشد. چه آنکه این مساله افزون بر کشورها، به 

بازار جهانی هم آسیب می زند و اقتصاد جهاني را متزلزل می کند.
 به هر رو در پاسخ به سوال شما باید بگویم که ادعای آمریکا برای 
صفر کردن صادرات نفت ایران بسادگی قابل تحقق نیست، آمریکا 
از یکسو ونزوئال را تحت فشار قرار داده و از دیگر سو در لیبی و 
الجزایر ماجراجویی می کند و با فشار بر روسیه و دیگر کشورها 
می خواهد که نفت شل خود را بفروشد. با توجه به باال بودن هزینه 
نفت شل در عین حال عالقه  مند است هم مقدار تولید را باال ببرد 

و هم با قیمت مناسب بفروشد.
 با در نظر گرفتن همه این موارد، حذف نفت ایران از بازار جهانی از 
نظر عملیاتی هم امکانپذیر نیست. نکته دیگر که باید در نظر داشته 
باشیم، این است که با فرض آنکه برخی کشورها حتی کشورهای 
بزرگ، از ترس آمریکا خرید نفت از ایران را کاهش دهند، در بازار 
نفت و گاز جهانی همیشه یکسری معامله گران نفتي وجود دارند که 
در حال انجام معامالت مختلف هستند و ممکن است از این طریق 
استفاده شود. بنابراین فکر می کنم این ادعای آمریکا بسیار سنگین 
است و احتمال تحقق آن به نظر من بسیار مشکل و نزدیک به صفر 

است و اتفاق نمی افتد.
یعنی در این زمینه مشکلی نخواهیم داشت؟

خیر؛ البته به این معنا هم نیست که ما با چالش فروش نفت مواجه 
نیستیم، بلکه حتي باید مکانیزم های جدیدی را تعریف کنیم. مثل 
سابق شاید نتوانیم قراردادهای بلند ساده داشته باشیم. باید 
شیوه هاي جدید بازاریابي، بازار هدف و مشتریان هدف جدید، 
سیاست فروش و حتي قراردادهای فروش، از نو و مطابق با شرایط 

حاضر تعریف شوند. 
با توجه به بروز پدیده بابک زنجانی ها در تحریم های گذشته، 
آقای زنگنه نیز از ظهور دوباره آن ابراز نگرانی کرده  و اعالم کردند 
هم کار خودمان را برای فروش نفت انجام می دهیم و هم جلوی 

ظهور بابک زنجانی ها را می گیریم. نظر شما در این باره چیست؟
این نگرانی وزیر نفت مهم و موضوعی کلیدی است، بنابراین باید 
مکانیزم های قابل قبول را در زمینه فروش نفت به کار ببندیم. آنچه 
قبال اتفاق افتاد، در واقع فروش نفت به برخی اشخاص بود. آن کار 
نه تنها موفق نبود؛ بلکه با فساد توام شد. ما نهایتا می خواهیم نفت 
را به مصرف کننده ها بفروشیم و پول آن به جیب مردم برود. باید 
مکانیزمی را عملیاتی کنیم که اطمینان دهد از این طرف، نفت 

فروش می رود و از دیگر سو درآمد آن عاید کشور می شود.

به نظر می رسد در شرایط موجود، کشورهای صادرکننده نفت 
اوپک و غیراوپک نقش ویژه ای خواهند داشت. این نقش آفرینی 

باید به چه سمتی باشد؟
 در مورد کشورهاي اوپک و غیر اوپک چند نکته را می توان مد نظر 
قرار داد. اول اینکه طرح کاهش تولید در حدي که وجود دارد باید 
ادامه پیدا کند. قیمت نفت در سایه همین طرح محدودیت تولید 
توانسته در سطح 75-65 قرار گیرد. هم عربستان و هم روسیه از 
این بابت باید بسیار خوشحال باشند؛ زیرا مخصوصا در مورد 
عربستان با کسري بودجه اي که دارد، نیازمند قیمت باالي نفت 
است. بنابراین به نفع اوپک و غیر اوپک است که به طرح محدودیت 
تولید ادامه دهند. نکته دوم این است که متاسفانه عربستان و 
امارات اعالم کرده اند که بنا به دستور آمریکا آماده اند که نفت ایران 
را جبران کنند. این کار هم خیانت به همسایگي است وهم خیانت 
در اوپک است. در اوپک کشورهاي عضو دور هم گرد آمده اند تا با 
تشریک مساعي به توسعه کشور خود کمک کنند. اگر قرار باشد 
کشورهاي عضو اینگونه با هم تعامل کنند آن وقت چه چیزي این 
گروه را نگه مي دارد. سوم اینکه اگر قرار باشد کشورهایي مثل 
عربستان به عنوان یک عضو مهم در اوپک با یکجانبه گرایي آمریکا 
علیه ایران که همسایه و  عضو مهم دیگر اوپک است، با دستورات 
و سیاست هاي آمریکا را همراهي کنند باید بدانند ممکن است روزي 

هم نوبت آنها برسد. یکجانبه گرایي مرز نمي شناسد و در بلند 
مدت می تواند گریبان همه را بگیرد. 

آخرین نکته اینکه به هم ریختن بازار نفت در نهایت 
موجب اختالل در اقتصاد جهاني می شود و 

مانع رشد اقتصادي جهان است و 

اقتصاد آمریکا هم از آن تاثیر منفي خواهد گرفت.
ایران به عنوان یک عضو سازمان اوپک چه نقشی می تواند در 

این باره داشته باشد؟
ایران طی سال هاي اخیر نقش بسیار خوب و موثري ایفا کرده است. 
در ابتدا و بعد از برجام توانست با درایت و تدبیر سهم خود را احیا 
کند و اجازه نداد تا سهم ایران را برخي کشورها بگیرند. اکنون 
اوپک با چالش روبه رو است. اولین آن چالش هویتي است. اوپک 
و بزرگان آن که از سال 1960 یعني حدود 60 سال با هم بودند باید 
راه هاي تصمیمات دسته جمعي را تقویت کنند و البته چالش بعدي 
نشان دادن اراده اي در برابر دستورات خارجي براي اخالل در بازار 
نفت است. اوپک باید راه هایي براي مقابله با آن پیدا کند. وضع 
موجود وضع پایداري نخواهد بود و باید چاره ای براي بلند مدت 
یافت. ایران به عنوان یک عضو مهم و متین باید آسیب ها و خطرات 

موجود را گوشزد کند. 

با توجه به سابقه فعالیت شما در جایگاه دبیرکل مجمع 
کشورهای صادرکننده گاز )جی  ای سی اف(، چه میزان در شرایط 
موجود می توان به گسترده شدن فعالیت و نقش آفرینی در حوزه 

گاز امیدوار بود؟
سازمان کشورهای صادرکننده گاز برای سومین سال، چشم انداز 
جهانی گاز را منتشر کرده که براساس آن پیش بینی های سازنده ای 
برای گاز دارد و نشان می دهد که کشور ما به عنوان دارنده منابع 
گازی چشم انداز خوبی در آینده دارد ومی تواند در این زمینه 
سرمایه گذاری کند. گاز، سوخت مهم چند دهه آینده است. باید از 
این فرصت استفاده کرد. بنابراین با وجود آنکه اکنون هاله ای از 
تحریم، کشور را فرا گرفته، بایدسرمایه گذاری در این زمینه بویژه 
در بخش ال ان جی هدایت شود؛ چون بازار جهانی گاز در حال 
حرکت به سمت سهم بیشتر ال ان جی است و قیمت گاز هم قابل 
رقابت با زغال سنگ شده و می تواند سهم بازار خوبي از زغال سنگ 
بگیرد.ال ان جی یک سوخت اساسی و اولیه و به عنوان سوخت پاک 
برای رشد اقتصادی کشورها تبدیل شده که معتقدم ایران هم باید 

اهتمام و نگاه جدیدی به گاز طبیعی داشته باشد.

وزارتنفت
فرماندهمقابلهبا

محمد حسین عادلی در گفت وگو با »مشعل«  
بایسته های دیپلماسی انرژی ایران را تشریح کرد:



ذخایرغنی وارزشمندی ازگازطبیعی درکشور وجود دارد که به واسطه آن طی چند دهه 
گذشته تالش شده است، بهره گیری مطلوبی ازآن شود و بسیاری ازشهرها و روستاها، 

همچنین صنایع کوچک وبزرگ زیرپوشش قرار گیرند.
حمل ونقل نیزازدیگربخش هایی است که گازطبیعی درآن وارد شده اما به نظر می آید 

چندان توفیقی نداشته است.

ماندگاری مصرف سی ان جی 
چندسالی است که مصرف سي ان جي درجایگاه هاي کشور تغییر محسوسي نداشته، 
درحالي که بنابربرنامه، مدیریت طرح سي ان جي شرکت ملي پخش فراورده های  نفتی ایران، 
توسعه جایگاه هاي سی ان جی، یکي پس ازدیگري محقق شده تاآنجا که گستره این 
جایگاه ها با احداث ۲۵۰۰ باب جایگاه به سراسرکشور رسیده است. حدود چهارمیلیون و۴۰۰ 
هزارخودرو گازسوز درکشور وجود دارد که ۹۱۸هزاردستگاه آن تاسال ۱۳۹۲درکارگاه های 
طرف قرارداد مدیریت طرح سی ان جی تبدیل کارگاهی شده اند.  همچنین حدود سه 
میلیون دستگاه خودروپایه گازسوز نیز درکارخانه های خودرو سازبه صورت دوگانه سوزتولید 
شده اند وتقریبا ۵۰۰هزاردستگاه خودرو پس از پایان قرارداد شرکت ملی پخش فراورده های  
نفتی ایران درحوزه تبدیل کارگاهی،  درکارگاه هایی که نظارت عالیه ای بر آنها نبوده و فاقد 
مجوز بوده اند،  گازسوز شده اند. برآیند همه این حرف ها این است که این چهارمیلیون و 
۴۰۰ هزار دستگاه خودرودرچرخه فعالیت روزانه حضوردارند ومی توانند در کنار بنزین از 
سی ان جی نیز استفاده کنند. درسامانه حمل و نقل شهري ۷۵۰۰دستگاه اتوبوس گازسوز 
وجود دارد که باتوجه به اختالف ناچیزقیمت گازوئیل باسي ان جي ومقرون به صرفه بودن 
استفاده ازآن )گازوییل(دراین گونه خودروها، شرکت هاي اتوبوسرا ني، بي توجه به مزیت هاي 
سي ان جي، برخي از آنها را از چرخه ناوگان حمل و نقل خارج کرده اند به طوری که هم 
اکنون بنابرآمار، ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس گازسوزازمجموع ۷۵۰۰دستگاه در سامانه حمل 
نقل شهری فعالیت می کنند. باوجود این تعداد خودروگازسوزهم اکنون روزانه۲۰میلیون 
مترمکعب سی ان جی درکشور مصرف می شود واین عدد درچند سال گذشته، ثابت مانده 
است. این که چرا مصرف سی ان جی درچند سال گذشته بدون تغییرمانده است می تواند 
دالیل و پاسخ های مختلفی داشته باشد که شاید یکی از آنها به نبود نظارت بهتر برطرح 
استفاده از سی ان جی مربوط شود. اگراجرای طرح سی ان جی درحوزه خودرو به درستی 
پیش رفته بود،  امروزبه جای ۲۰میلیون مترمکعب، روزانه ۴۰ میلیون مترمکعب سی ان 

جی مصرف می شد.

فاصله اندک قمیت سی ان جی با بنزین
در وهله نخست،  قیمتی را می توان عاملی برماندگاری فروش و مصرف سی ان جی دراین 
حوزه دانست؛ عاملی که به ثابت ماندن مصرف سی ان جی و کم اقبالی مردم در استفاده از 
آن کمک کرده است. از سویی دیگر اختالف اندک بهاي فروش بنزین باسي ان جي 
درجایگاه ها درکنار موارد حاشبه ای مانند پیمایش خودرو،  کم شدن شتاب و کشش خودرو 
و تاثیر گذاری بر موتورخودرو، میل به استفاده از سی ان جی را درمیان آحاد جامعه کاهش 
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مخازن خودروهای سی ان جی سوز آزمون های متعدد و 
سخت گیرانه ای می گذرانند و فشار و ضربه، آتش وحتي 
شلیك باگلوله و سقوط از ارتفاع ازجمله این آزمون هاست. 
مخازن خودرو های سی ان جی سوز به هیچ عنوان منفجر 
نمی شوند، حتي اگر خودرو آتش بگیرد یا تصادفی خطرناك 

داشته باشد

 رضا حاجی حسینی، کارشناس مدیریت طرح احداث جایگاه های سی ان جی شرکت ملی پخش فراورده های  
نفتی ایران- سی ان جی یا همان گازطبیعی فشرده، سوخت پاکی است که پیشینه استفاده از آن درکشور را می توان 
به دو مقطع قبل و پس ازانقالب اسالمی تقسیم کرد.  سی ان جی،  قبل ازانقالب با گازسوزکردن 1200دستگاه تاکسی 
درشهر شیراز و پس ازانقالب نیزالبته با وقفه ای طوالنی با ایجاد سازمان بهینه سازی مصرف سوخت درسال 1379 
کلید خورد. ورودعملی به حوزه سی ان جی، )دربخش خودرو وجایگاه(درسال 1381را از آن رو که نگاه جدی تری 

به آن شد، می توان آغاز فصلی جدید درظهور دوباره آن تلقی  و از آن به عنوان شکل گیری یک صنعت جدید در 
کشور یاد کرد. بنابراین مقدمه، صنعت سی ان جی درایران عمرطوالنی ندارداما درهمین زمان کوتاه)15سال(فراز و 
فرودهایی داشته به طوری که در مقطعی پر شتاب  ودرمقطعی دیگر کند پیش رفته است. نوشته پیش رو، نگاه اجمالی 
دارد به ظرفیت های ایجاد شده درصنعت سی ان جی دالیل گرایش کم مردم به استفاده ازآن باوجود ظرفیت های 

خالی دراین بخش.

عقب یا پشت صندلي،  زیرخودرو و در شاسي تعبیه شده است به طوری دیده نمی شوند. 
این خودرو بایک بارسوختگیري همراه باباک ۱۰لیتري بنزین،  ۱۱۰۰ کیلومتر پیمایش 
دارد. اگردر۲۰سال گذشته خودروسازهای ایرانی چنین خودرویي را مي ساختتند،  به 
طورحتم حجم زیادی ازمصرف سوخت کنونی را در شبکه حمل و نقل، گازطبیعی)سی ان 

جی( تشکیل می داد.

غفلت در استفاده از گاز درخودروهای سنگین
خودروهای سنگین، بخش وسیعی ازشبکه حمل و نقل جاده ای کشور را تشکیل 
می دهند و سی ان جی می تواند سوخت مناسبی در این بخش باشد. متاسفانه طی این 
سال ها، کارخانه های خودروسازبرای استفاده از سی ان جی درشبکه خودروهای سنگین 
ودوگانه سوزکردن آنهافکر نکرده بودند. سی ان جی،  سوختی ارزان، پاک و در دسترس 
است که در شبکه حمل و نقل خودروهای سنگین می تواند عالوه بر بهبود بخشی بیشتر به 

محیط زیست،  در کاهش هزینه های اقتصادی نیز نقش آفرینی کند.

کالم پایانی
کم اقبالی مردم دراستفاده ازخودروهای سی ان جی سوز واستفاده ازسی ان جی 
درخودروهای دوگانه سوزرامی توان درچند عامل مهم خالصه کرد: اختالف کم قیمت 
بنزین با سي ان جي،  جانمایي نامناسب مخزن در صندوق خودرو و تطابق نداشتن با 
ذائقه مصرف کننده، سوختگیری چند باره براي پیمایش که بایک باک بنزین برابری 
می کند، همچنین تولید نشدن خودروپایه گازسوزمناسب وبزرگنمایي حوادث 
درخودروهاي گازسوزبه نسبت تعداد، باحوادث خودروهاي بنزین سوز.  به نظرمی آید 
الزم است سیاست گذاران این حوزه،  تدابیر ویژه تری را در نظربگیرند و دراستفاده ازسی 
ان جی به عنوان سوختی پاک،  ارزشمند و مهم تر ازهمه دردسترس بودن، به دنبال 
راهکارهای تشویقی و تبلیغی باشند تا گرایش به استفاده از آن با اقبال عمومی بیشتری 
در جامعه روبه باشد.  شاید یکی از راهکارهای مهم درجهت رونق دهی به صنعت سی ان 
جی و بهره گیری از آن درچرخه حمل و نقل، افزایش سهم آن در سبد سوخت باشد 

وچراغ کم سوی سی ان جی را پر نورسازد.    

قوهمیخواهد
چراغکمسوی

سیانجی

داده است که البته همه اینها جای بحث دارد و دراین مقوله نمی گنجد. 

 گالیه مصرف کننده از جاگیر بودن مخزن 
براساس نظرسنجي انجام شده در جایگاه هاي شهرتهران وچند کالن شهر دیگر، بیشتر 
مصرف کننده ها از وجود مخزن سی ان جی درصندوق خودروی خود گالیه مند هستند. 
براساس این نظرسنجی، مخزن نصب شده درصندوق عقب خودرو،  صرف نظراز زیبا کردن 
فضای صندوق، به لحاظ اشغال فضای آن نیز مورد انتقاد از سوی دارندگان خودروهای 

گازسوز است.

تعدد سوختگیری و ترس از مخزن
موضوع تعدد سوختگیری خودروهای گازسوز نسبت به خودروهای بنزین سوز نیز عامل 
دیگری برای کم اقبالی مردم استفاده از سی ان جی وخودروهای سی ان جی سوزم برشمرده 
می شود. یک خودروی بنزین سوز با یک بارسوخت گیري )مثال ۶۰ لیتر بنزین( مي تواند در 
طول روزدرمسیرهاي شهري ترددکنند درحالی که یک خودروی گازسوز تبدیلي باید براي 
همین میزان پیمایش، سه باربه جایگاه هاي سی ان جی مراجعه کند و وقت بیشتری براي 
سوختگیري قائل شود. البته موارد دیگری نیز درکاهش اقبال عمومي نقش داشته اند مثل 
انعکاس اخباری مبنی برانفجارمخازن برخي خودروهاي گازسوز درجایگاه ها که البته براي 
تمام این موارد  راهکارهایي وجود دارد. بیشترمردم از این که مخازن سي ان جي، 
استانداردهستند، آگاه یامطمئن نیستند. مخازن خودروهای سی ان جی سوز آزمون های 
متعدد و سخت گیرانه ای می گذرانند و فشار و ضربه،  آتش وحتي شلیک باگلوله و سقوط 

از ارتفاع ازجمله این آزمون هاست. این مخازن به هیچ عنوان منفجر نمی شوند؛ حتي اگر 
خودرو آتش بگیرد یا تصادف خطرناکي داشته باشد.

دستکاری مخزن و خروج از استاندارد
ازابتداي طرح سي ان جي تاکنون حدود ۸۳مخزن گازخودرو درجایگاه هاي سي ان 
جي دچارحادثه شده اند و بنابربررسی های انجام شده، همه این مخازن به دلیل دستکاری 
و خارج شدن آنها از حالت استاندارد،  دچار حادثه شده اند.به هیچ عنوان خطری ازسوی 
مخزن یا گاز موجود درآن وجود ندارد مگر آن که مخازن از استاندارد خارج شده باشند. 
دستکاري کردن مخازن سی ان جی به هرشکلي در نخستین سوختگیري خودرو، منجر 
به انفجار خواهد شد.این انفجارها فقط در زمان سوختگیری رخ داده وموردي گزارش 
نشده است که درسطح شهر یا در حین تردد، دچار حادثه شده باشند.پوسیدگي مخازن 
به ویژه مخازن تعبیه شده درپشت وانت بارها یکي دیگرازموارد منجربه حادثه 
درخودروهای گازسوزاست. اگر به تعداد حوادثی که درخصوص خودروهای بنزین سوز 
اتفاق می افتد دقت و آن را در مدت زمان ۲۰ سال ضرب شود متوجه این موضوع خواهیم 
شد که خودروهای بنزین سوز بسیار آسیب پذیرتر از خودروهای گازسوزهستند. متاسفانه 
برخی رسانه ها از خودروهاي گازسوزبه عنوان خودروهاي حادثه آفرین یاد شده است اما 
انصافا چنین نیست وحوادث رخ داده دراین بخش، تنها به دستکاری کردن و ازاستاندارد 
خارج شدن مخزن مربوط می شود. اگرچه حادثه در هرخودرو)بنزین سوزیا گاز سوز( 
تاسف بار است اما این مهم در مقایسه با خودروهای بنزین سوز قابل توجه نیست.  
اگردرطرح استفاده از سي ان جي درشبکه حمل و نقل، همه وزارتخانه ها و نهادهاي 

تصمیم گیر، این طرح راهمسوبایکدیگرپیش می بردند،  امروز سوخت اول وقالب 
کشورباتوجه به گستردگي دسترسي به گاز طبیعي، سی ان جی بود.

نقبی به گذشته...
گریزی به گذشته طرح سی ان جی درحوزه خودرو نشان می دهد دراوائل اجراي طرح 
قراربراین بود که استفاده ازخودروهاي گاز سوز تبدیلي فرصتي براي فرهنگ سازي وحرکت 
خودرو سازها به سمت تولید خودروهاي پایه گازسوزباشد و برهمین براساس شرکت هاي 
متولي طرح موظف شدند که با راه اندازي تعدادي کارگاه با استانداردهاي الزم به گازسوز 
کردن حدودیک میلیون خودرو گازسوز دریک پروسه۱۰ساله اقدام کنند.حتی قراردادهاي 
حمایتي نیزبایکي ازکارخانجات خودروسازبا موضوع تولید خودروهاي پایه گاز سوزمنعقد 
شد. برای مثال خودرو EF۷ پایه گازسوزاست امابه دلیل نبود نظارت کافی بر کارخانه 
خودروساز و عمل نکردن به تعهدات، فاقد مخزن است وفقط بنزین مصرف می کند. به نظر 
می آید خودروساز درخودرو پایه گازسوز تولیدی خود به استفاده از گاز درآن فکر نکرده است. 
خودروهاي پایه گازسوزایراني،  باک بنزینی مشابه خودروهاي پایه بنزین سوزدارند و این 

درهیچ کجاي دنیا عرف نیست.

اولویت درخودرو دوگانه سوز، گاز است
امسال دربیست وچهارمین نمایشگاه بین المللی نفت،  گاز، پاالیش وپتروشیمی، یک 
دستگاه خودروپایه گازسوزساخت کشور آلمان درمعرض دید بازدید کنندگان قرارگرفت. 
باک بنزین این خودرو به اندازه ۱۰ لیتر گنجایش بنزین داردومخازن گازآن به جاي صندوق 
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مشعل   مديريت تداركات كاال به مثابه 
قلب تپنده سيستم است كه با تامين 
بهنگام اقالم مورد نياز پروژه ها نقش حياتي 
در موفقيت سازمان دارد. اين مديريت 
براي دستيابي به اهداف خود با طيف 
گسترده اي از ذي نفعان درون و برون 
سازماني همچون هيات مديره، كميسيون 
مناقصات، كميته فني-  بازرگاني، مجريان، 
توليدكنندگان و كارخانه هاي سازنده 
تجهيزات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
بانک مركزی، بانک های عامل و گمركات 
اجرايی كشورتعامل دارد كه پاسخگويي به 
اين تعداد كنشگران گوناگون با توجه به 
فوريت هاي اجراي به موقع پروژه ها، نيازمند 
دانش الزم و اشراف به قوانين، مقررات و 
ت  ا ر مقر و خلی  ا د ی  عمل ها دستور
بين الملل، تمركز باال و نيروي انساني 
كيفي است. سيد محمود قاسمي كه با 32 
سال سابقه فعاليت در صنعت گاز، اكنون 
سرپرستي مديريت تداركات و خدمات كاال 
در شركت مهندسي و توسعه گاز را به 
عهده دارد، معتقد است تهيه اقالم پروژه ها 
باوجود تمام محدوديت هاي فرارو با شتاب 
خوبي در جريان است و به پيش مي رود. 

در ادامه، گفت و گو با وی را می خوانيم.

  لطفا درباره پروژه هاي سال 97 
توضيح دهيد؟

سال گذشته تامين كاال براي 14 پروژه را 
اجرايی كرديم كه اقدام های الزم براي 
تهيه اجناس مورد نياز براي آنها انجام شد 
و برخي اقالم نيز براساس اولويت هاي 
ابالغي از سوي مديريت برنامه ريزي در 6 
98 توليد و تامين  ماهه نخست سال 
خواهند شد. پروژه هاي خط نهم سراسري 
)دهگالن-مياندوآب(، )بيدبلند-اهواز(، 
ششم  اتمام خط  )اهواز-كوهدشت(،  
سراسري، بيدبلند-گچساران، ايرانشهر-
 پاليزان،  ماهشهر-شادگان، گورزين-الفت-
بندرعباس، كمربندي يزد، تعويضي نور-

رامسر، زرند-فوالد بوتياي ايرانيان، ادامه 
زرند و زاهدان-دوراهي دشتک، از جمله 
پروژه هاي سال 97 به شمار مي آيند كه 
قسمت عمده لوله ها و شيرآالت آنها تامين 

و تحويل شده است.

  با توجه به محدودیت هاي کنوني 
در تامين مواد اوليه، چگونه توانستيد 
همچون  پروژه ها  اقالم  مهم ترین 

شيرآالت و لوله ها را تامين کنيد؟
يكي از موثرترين رويكردهاي سازمان براي 
غلبه بر محدوديت هاي كااليي، استفاده از 

موجودي انبار شركت است. هم اكنون 
مقادير قابل مالحظه اي از كاالهاي مورد 
نياز پروژه ها از محل انبار تامين مي شود. 
تصميم گيران  دورانديشي  به  باتوجه 
شركت، از سال هاي گذشته خريدهاي 
انبوه )بالک( در زمينه لوله و شيرآالت 
انجام شده كه اين اقدام، بخشی ازدغدغه 
مسئوالن شركت را از بابت تامين اين اقالم 

راهبردي برطرف كرد.

  ورق هاي فوالدي از مهم ترین 
مواد براي ساخت لوله هاي مورد نياز 
پروژه ها به شمار مي آید. براي تامين 

این تجهيز چه برنامه اي دارید؟
از مهم ترين  توانمند سازي ذي نفعان، 
بر  غلبه  براي  كه  است  تي  تمهيدا
محدوديت ها انديشيده  ايم. براي موفقيت 
پروژه ها بايد پيمانكاران و توليدكنندگان را 
توانمند كنيم كه در همين زمينه نيز 
توانستيم با انعقاد قراردادي سودمند، 
در  را  فوالدي  ورق  متنابهي  مقادير 
اندازه هاي مختلف تهيه كنيم. اقالمی كه 
در راه اندازی پروژه های افتتاح شده سال 
جاری و سال گذشته نقش بسزايی داشته 
است و نگرانی شركت و پيمانكاران اجرايی 
پروژه های مورد نظر را از تامين به موقع لوله 
برطرف كرد. هم اكنون نيز مذاكرات با 
شركت هاي معتبر ساخت ورق به نتيجه 

رسيده و در مرحله عقد قرارداد است. 
با توجه به عدم تمكن مالی پيمانكاران در 
اين  ارزی،  اسنادی  اعتبارات  افتتاح 
مديريت به منظور توانمندسازی ذی نفعان 
از بدو تاسيس شركت مهندسی و توسعه 
به جای  تاكنون   )1384 ( ايران  گاز 
اعتبارات  افتتاح  به  اقدام  پيمانكاران 
انتقال  قابل  به صورت  ارزی  اسنادی 
)ترانسفر....( با مبالغ قابل مالحظه، كرده 

است.
در مواقعی كه امكان ترخيص اقالم پروژه 
محدوديت های  به دليل   EPC های 
گمركی از سوی پيمانكاران ميسر نبود، اين 
مديريت با توجه به تجارب كارشناسان 
در  شايسته ای  اقدام های  خود،  زبده 
ترخيص و تحويل كاالها به پيمانكاران كرد 
كه در سرعت پيشرفت اغلب پروژه ها تاثير 

بسزايی داشته است. 

  با توجه به حمایت هاي شرکت از 
بومي سازي تجهيزات گازي، هم اکنون 
سازندگان داخلي در چه درجه اي از 

توانمندي قرار دارند؟
خوشبختانه سياست ما در توانمند سازي 

ذي نفعان به ثمر نشسته، به نحوي كه از 
طريق انتقال فناوری ساخت شيرآالت به 
شركت هاي داخلي موفق به ساخت مقادير 
قابل توجهي شير در سايزهاي مختلف 
شده ايم. در حال حاضر مقدار زيادي شير 
داخلي سازي و وارد انبار شده كه اين برنامه 
امسال و سال آينده نيز ادامه خواهد يافت. 
از  فناوري  انتقال  قرارداد  از  استفاده 
شركت هاي اسم و رسم دار اروپايي به 
سازندگان داخلي نويدبخش آينده روشن 

پروژه ها باوجود تحريم هاست.
در پرتو حمايت ها و دورانديشي مديران 
اكنون شركت هاي  مهندسي،  شركت 
توليد تجهيزات  شايسته اي در عرصه 
صنعت گاز سربرآورده اند كه در سطح 
خاورميانه حرف هاي زيادي براي گفتن 

دارند.

  توربوکمپرسورها از اقالم اساسي 
ایستگاه هاي تقویت فشار گاز به شمار 
مي آیند. در این زمينه سازندگان 
داخلي چه پيشرفت هایي داشته اند؟

انتقال فناوری در زمينه توربوكمپرسور به 
نتايج درخشاني رسيده و دو شركت 
تواناي داخلي به درجه اي از پيشرفت 
نيازهاي  تمام  قادرند  كه  رسيده اند 
ايستگاه هاي تقويت فشار را تامين كنند. 
به واسطه حمايت هاي هدفمند و موثر از 
سازندگان داخلي، از سال 86 به بعد در 
به  ر  بوكمپرسو تور ساخت  صنعت 
خودكفايي كامل رسيده ايم و كشور را از 
واردات اين تجهيزات راهبردی بي نياز 

كرده ايم.

  درباره راهبرد هاي اتخاذ شده 
براي خرید تجهيزات با بهترین قيمت 

و کيفيت توضيح دهيد؟
يكي از مهم ترين راهبردهاي ما تقويت و 
توسعه مزيت هاي رقابتي بين سازندگان 
داخلي است. در واقع با شناسايي منابع 
مختلف توليد از طريق اينترنت، سمينارها، 
بازديد از شركت ها و مذاكرات رو در رو، 
زمينه ارتقا  و رقابت سالم بين ذي نفعان را 
به  طريق  اين  از  تا  مي كنيم  فراهم 
بهينه ترين قيمت و كيفيت دست يابيم. 
همچنين با برگزاري مناقصات عمومي 
به جاي مناقصات محدود سعي كرديم 
اعتمادشركت كنندگان را بابت برگزاري 

رقابتي سالم و منصفانه جلب كنيم.

  براي کوتاه کردن فرآیند هاي 
خرید چه تمهيداتي اندیشيده اید؟

كاهش زمان ارزيابي  فني و كيفي، از جمله 
برنامه هاي تداركات است كه نقش بسزايي 
در كوتاه شدن دوره خريد دارد. با انجام 
جلسات ارزيابي  حضوري با حضور نماينده 
و  بازرگاني  فني،  كميته   فروشنده ها، 
طرح ها توانستيم مدت زمان »رفع ابهام 
برسانيم،  روز   20 تا   10 به  را  فني« 
ضمن آنكه همكاران تداركات با اشرافي كه 
دارند، سعي  مذاكرات  فني  اصول  به 
مي كنند ذي نفعان را متقاعد كنند كه به 
موازات توليد كاالي بهينه تر در زمان 
كوتاه تر، امكان معامله برد-برد و جلب 
منافع حداكثري براي پيمانكار نيز مهياتر 
شود. افزون بر اين موارد، پيگيري هاي 
بي وقفه ماموران خريد از فروشندگان در 
حين ساخت وتا زمان دريافت كاالی مورد 
نظر،از ديگر اقداماتي است كه سبب تسريع 

در تامين و تدارک كاال مي شود.

  پایش دائمي محيط صنعت هم از 
الزام های فعاليت هاي کاالیي است. 
تعامالت شرکت با محيط هاي صنعتي 

چه وضعيتي دارد؟
يكي از اقدام های تداركات براي تامين 
به موقع كاال، بازديدهايي است كه همكاران 
به عمل  از شركت ها  ساخت  در حين 
مي آورند و تالش مي كنند اهميت حياتي 
بودن كاال در سرنوشت پروژه ها را به 
سازندگان انتقال دهند. ما ذي نفعان را 
همكاران نزديک خود مي دانيم و سعي 
قبال  در  احساس مسؤوليت  مي كنيم 
پروژه ها را در آنها نيز تقويت كنيم. پس از 
انعقاد قرارداد هاي ساخت، نه تنها ارتباطات 
را به شكل رسمي و مكاتبه اي محدود 
و  مناسبات  توسعه  با  بلكه  نمي كنيم، 
توليد سعي  از خط  مكرر  بازديدهاي 
مي كنيم تا سازنده را به تحويل هرچه 

سريع تر تجهيز ترغيب كنيم.

  حجم باالي ارتباطات تدارکات با 
ذي نفعان درون و برون سازماني، 
نيازمند نيروي انساني کيفی و کافي 
است. در این زمينه مدیریت تدارکات 

چه وضعيتي دارد؟
روند بازنشستگي و خروج نيروهاي مجرب 
و زبده رسمي از تداركات در حالي ادامه 
دارد كه به دليل محدوديت در جذب نيرو، 
امكان استخدام كاركنان جايگزين وجود 

ندارد.
 اين مسئله به طور حتم به كاهش بنيه 
كارشناسي سيستم منجر مي شود و بايد 

براي رفع آن تدبيري انديشيد.

انتقال فناوری و حمايت ازسازندگان داخلي نتيجه داد

يكي از اقدام های تداركات براي تامين به موقع كاال، بازديدهايي است كه همكاران 
در حين ساخت از شركت ها به عمل مي آورند و تالش مي كنند اهميت حياتي بودن 

كاال در سرنوشت پروژه ها را به سازندگان انتقال دهند.

درسايهتواناسازیذینفعان

انتقال فناوری در زمينه 
توربوکمپرسور به نتایج 
درخشاني رسيده و دو 

شرکت تواناي داخلي به 
درجه اي از پيشرفت 
رسيده اند که قادرند 

تمام نيازهاي 
ایستگاه هاي تقویت 

فشار را تامين کنند

خودكفايی
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پتروشيمی

بهزاد محمدی، معاون وزیر نفت در امور پتروشيمی  
در مدتی که مسؤوليت شرکت ملی صنایع پتروشيمی  را برعهده 
گرفته، دو جلسه جداگانه با حضور مدیران خود برای بررسی پيشرفت و آخرین 
اقدام های انجام شده در طرح های اولویت دار صنعت پتروشيمی  برگزار کرده 
است. دومين نشست مشترک مدیران عامل هلدینگ ها و شرکت های 
پتروشيمی  روز شنبه )28 اردیبهشت ماه( برگزار شد و در آن ضمن تشریح 
موانع و چالش های فراروی طرح های اولویت دار و عوامل بازدارنده در مسير 
توسعه صنعت پتروشيمی، مشاوره و راهکارهای الزم برای 
تسهيل اجرای این طرح ها ارائه شد. محمدی، 
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشيمی در این 
نشست، ضمن تاکيد بر لزوم شتاب در اجرای 
طرح های اولویت دار صنعت پتروشيمی  گفت: 
شرکت ملی صنایع پتروشيمی  در مسير شناسایی و 
رفع موانع و چالش های موجود پروژه ها  حداکثر همکاری و پيگيری را انجام 
خواهد داد. رئيس هيئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشيمی  تصریح کرد: 
بی تردید با هم افزایی، انطباق و همدلی شرکت ها و هلدینگ های پتروشيمی، 
می توان روند تحقق »جهش دوم« صنعت »پيشرو پتروشيمی« را با راه اندازی 
طرح های نيمه تمام و افزایش ظرفيت این صنعت عملی کرد. در ادامه این جلسه، 
مدیران عامل شرکت های پتروشيمی  ایالم، لردگان، گچساران هنگام، پاالیش 
گاز بيدبلند، پاالیش گاز یادآوران و نيز پروژه طرح جمع آوری گازهای مشعل به 
عنوان طرح های توسعه ای هلدینگ خليج فارس که مراحل نهایی را می گذرانند، 
با ارائه گزارش هایی روند ساخت و عملياتی طرح های در دست اجرای 

شرکت های متبوع خود را تشریح کردند.
در بخش دیگری از این نشست، مدیران طرح کيميای پارس خاورميانه 
و صنایع پتروشيمی  سبالن از طرح های در دست اجرای شرکت 
هلدینگ پتروفرهنگ و طرح های پتروشيمی  مياندوآب، پارس فنل و دی 
پليمرآرین از طرح های زیرمجموعه شرکت هلدینگ باختر و نيز طرح های 
پليمرپادجم و صنایع پتروشيمی  مسجدسليمان  از طرح های عملياتی صندوق 
بازنشستگی کشوری هر کدام به طور جداگانه، توضيحات مبسوطی از وضعيت 

پيشرفت پروژه ها و مسائل و مشکالت طرح های ذکر شده ارائه کردند. 
در این نشست همچنين با ارائه گزارشی از سوی مدیرعامل شرکت پتروشيمی  
دماوند به عنوان قلب تپنده پتروشيمی های مستقر در فاز دوم منطقه عسلویه، 
مقرر شد مشکالت و مسائل دوجانبه شرکت های مرتبط با این پتروشيمی  هرچه 

سریع تر برطرف شود.
ميثم اميری، مدیر طرح های هلدینگ خليج فارس هم درباره برگزاری دومين 
جلسه پيگيری طرح های اولویت دار صنعت پتروشيمی  در NPC گفت: این 
جلسه ها برای ایجاد توافق نظر و یافتن راه حل برای مسائل و ایجاد همدلی 
ثمربخش است و در این جلسه نيز، طرح های اولویت دار شرکت صنایع 

پتروشيمی  خليج فارس بررسی شدند. وی با اشاره به تاکيد و پيگيری مدیرعامل 
شرکت ملی صنایع پتروشيمی  درباره شتاب در ساخت طرح های توسعه ای گفت: 
تجربه معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشيمی  با توجه به 
سابقه فعاليت در پروژه های مختلف، حس همگرایی را در مذاکرات انتقال 
می دهد و نظرات ارائه شده در جلسه نيز حمایت کننده و تسهيل گر بودند. از 
طرفی با اقدامی  که  شرکت ملی صنایع پتروشيمی  در مذاکره با صندوق توسعه  
ملی انجام داده است،  این  روند حمایتی به رشد پروژه ها کمک خواهد کرد. مدیر 
طرح های شرکت هلدینگ خليج فارس درباره طرح های این مجموعه گفت: بر 
اساس برنامه ریزی ها، مگاپروژه بيدبلند در سال جاری بهره برداری خواهد شد، 
همچنين طرح های الفين ایالم و اوره آمونياک لردگان به توليد می رسند. افزون 
بر این موارد طرح های اتيلن گچساران، پاالیش گاز یادآوران و آمونياک هنگام 

نيز سال آینده به بهره برداری خواهند رسيد.
اميری درباره طرح های آینده شرکت هلدینگ خليج فارس نيز گفت: دو طرح 
اتيلن  جدید در هلدینگ خليج فارس تصویب شده است؛ یکی طرح 
اکساید اندیمشک است که چندی پيش عمليات اجرایی آن آغاز شد و دیگری 
طرح پلی الفين سنقر است که بعد از ماه رمضان عمليات کلنگ زنی آن انجام 

خواهد شد.
بر اساس این گزارش، شرکت ملی صنایع پتروشيمی  همزمان در حال پيگيری 
موارد مهم دیگری در شکل کالن این صنعت است و با توجه به اینکه تا سال 
۱4۰۰ حدود 22 ميليون تن در سال متانول توليد خواهد شد و بخش اعظم آن 
برای صادرات است، این مجموعه تالش می کند تا مقداری از متانول توليدی را 
به زنجيره پتروشيمی  تبدیل کند. در عين حال با توجه به شکل گيری منطقه 
انرژی بر پارسيان در نزدیکی پتروشيمی ها و با توجه به داشتن مزیت دسترسی 
به عسلویه و خوراک، زیرساخت های این منطقه در حال شکل گيری است و فاز 
یک اسکله آن امسال آماده بهره برداری  است و به زودی زمين های آن نيز در 
اختيار صنعت پتروشيمی  قرار می گيرد. همه این موارد جدای از طرح توسعه ای 
منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر است که NPC برنامه ای مفصل برای آن در نظر 
گرفته است. فارغ از این موارد، شرکت پژوهش و فناوری پتروشيمی  در چند 
سال اخير تالش های گسترده ای در زمينه تجاری کردن  کاتاليست های پرکاربرد 
و راهبردی صنعت پتروشيمی  داشته است که در چند ماه اخير خبرهای خوبی 
از قراردادهای مشترک این مجموعه با صنعت پتروشيمی  را شاهد بوده ایم. 
قرارداد تامين کاتاليست توليد متانول بين شرکت و پتروشيمی  سبالن در 
حاشيه نمایشگاه بين المللی صنعت نفت، یکی از نمونه های این موفقيت بود که 
گویا  این  روند رو به رشد ادامه دارد و به زودی خبرهای خوش بيشتری خواهيم 
شنيد؛ چراکه محمدی در آخرین نشست خبری خود اعالم کرد که بومی  و 
تجاری کردن همه کاتاليست های راهبردی مورد نياز صنعت پتروشيمی در 

دستور کار این مجموعه و شرکت پژوهش و فناوری پتروشيمی  قرار دارد. 
بر اساس گزارش های NPC در حال حاضر صنعت پتروشيمی  ۵۵ مجتمع 

توليدی فعال و دو هاب عملياتی در سطح کشور دارد و قدیمی ترین آن از دهه 
۵۰ در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر با 2۰ مجتمع توليدی فعال است و هاب دوم 
منطقه ویژه اقتصادی پارس عسلویه با ۱۶ مجتمع توليدی فعال است و ۱9 مجتمع 
توليدی دیگر در سایر مناطق کشور از جمله در مسير خط لوله اتيلن غرب 
فعاليت می کنند. حجم همه محصوالت توليدی صنعت پتروشيمی  ۵۵ ميليون 
تن است که از این مقدار بخشی به صورت درون مجتمع مصرف می شود و ۳۱ 
ميليون محصول قابل فروش در حوزه پليمری شيميایی و غيرشيميایی است. 
از آنجا که صنعت پتروشيمی  می تواند در شرایط تحریمی  فعلی نقش پيشرو را 
داشته باشد، در این مدت برنامه ریزی هایی را برای کاهش فشارهای اقتصادی 
بر شرکت ها داشته است. محمدی در آخرین نشست خبری خود از تشکيل 
کارگروه مقابله با تحریم خبر داده و در عين حال تاکيد کرده بود که صنعت 
پتروشيمی  تحریم پذیر نيست. او تاکيد کرده بود: صادرات محصوالت پتروشيمی 
 ایران مانند حوزه نفت خام نيست که مبادی صادراتی و وسایل حمل و نقل 
مشخص و قابل شناسایی داشته باشد. این صنعت حداقل ۳۵۰ نوع محصول با 
صدها خریدار در دهها نقاط دنيا دارد، بنابراین صادرات صنعت پتروشيمی  
انعطاف پذیری بيشتری دارد. در حال حاضر به صورت زمينی به اروپا و از طریق 
کشتی به سراسر جهان در تناژهای مختلف صادرات داریم و تنوع محصوالت 
 NPC این صنعت تحریم پذیر نيست.  بر اساس این گزارش و گفته های مسئوالن
طبق پيش بينی ها با بهره برداری از ۱8 طرح جدید پتروشيمی  در دو سال آینده 
درآمد از ۱7.۱ با افزایش 8 ميليارد دالری به 2۵ ميليارد دالر می رسد و صنعت 
پتروشيمی  با 4۶ درصد افزایش ظرفيت و 4۶ درصد افزایش درآمد ناشی از 

فروش محصوالت روبه رو خواهد بود. 

مشعل   98 سال افتتاح های بزرگ و مهم پتروشيمی  و اميدبخش برای صنعت نفت ایران خواهد بود؛ به گونه ای که برنامه ریزی های 
به عمل آمده برای بخش های مختلف این صنعت نشان می دهد که شرایط اقتصادی و تحریمی  نتوانسته خللی در ادامه روند توسعه ای 
آن داشته باشد و خبرهای خوب در راه، گواهی بر تالش های  مدیران صنعت پتروشيمی  است. قول و قرار برای افتتاح چند مجتمع 
پتروشيمی  بزرگ و پرنقش و شروع چند حرکت سازنده از جمله جمع آوری گازهای همراه نفت اقدام های مهم سال جاری است. 
وزیر نفت در افتتاح رسمی  نمایشگاه صنعت نفت امسال از بهره برداری ۱8 طرح پتروشيمی  در دو سال آینده خبر داده و این 

اميدواری وجود دارد که به واسطه تعاملی که بين بخش خصوصی و هلدینگ های صنعت پتروشيمی  به وجود آمده، طرح های 
در دست اجرا و تازه آغاز شده پتروشيمی  به خوبی ادامه یابد. 

دومین نشست بررسی طرح های اولویت دار صنعت پتروشیمی برگزار شد

ح های  طر مدیر  ی،  امیر میثم   

هلدینگ خلیج فارس با اشاره به تاکید و پیگیری مدیرعامل شرکت 

ملی صنایع پتروشیمی  درباره شتاب در اجرای طرح های توسعه ای 

گفت: تجربه معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع 

پتروشیمی  با توجه به سابقه فعالیت در پروژه های مختلف، حس 

همگرایی را در مذاکرات انتقال می دهد و نظرات ارائه شده در جلسه 

نیز حمایت کننده و تسهیل گر بودند. از طرفی با اقدامی  که  شرکت 

ملی صنایع پتروشیمی  در مذاکره با صندوق توسعه  ملی انجام داده 

است،  این  روند حمایتی به رشد پروژه ها کمک خواهد کرد.
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 مهمترین دستاوردهای پاالیشگاه بندرعباس در 
سال 97چه بود؟

سال گذشته پروژه ملی افزایش ظرفيت توليد بنزین 
و بهبود کيفيت بنزین و نفتگاز پاالیشگاه بندرعباس 
با تالش شبانه روزی مجموعه مدیران، کارکنان و 
متخصصان متعهد این شرکت و بهره گيری از خدمات 
پيمانکار تکميل و با حضور رئيس جمهور افتتاح شد 
و به بهره برداری رسيد که هدف مهم آن توليد 
فراورده های نفتی با کيفيت و سوختی پاک بر اساس 
استانداردهای روز دنيا و همچنين حفظ و صيانت از 
محيط زیست با کاهش انتشار آالینده ها در هوا بوده 
است. این پروژه در زمينه تکميل واحدهای عملياتی 
این پاالیشگاه و خودکفایی کشور با افزایش توليد 
بنزین و همچنين بهبود کيفيت بنزین و نفتگاز 
توليدی پاالیشگاه بر اساس استانداردهای روز دنيا 
اجرا شد و در نتيجه این پروژه، گوگرد بنزین توليدی 
 ۱۰ PPM4۰۰ به کمتر از PPM پاالیشگاه از حدود
کاهش و کيفيت آن به استاندارد یورو۵ ارتقا یافت و 
با کاهش ميزان گوگرد نفتگاز توليدی پاالیشگاه از 
حدودPPM ۱۰۰۰۰ به کمتر از PPM ۵۰، کيفيت این 

فراورده نيز به استاندارد یورو 4 بهبود یافت. 
برای ساخت این پروژه ۳۱۳ ميليون یورو و همچنين 
۱۱ هزار و ۳۵۰ ميليارد ریال از منابع داخلی، صندوق 
انرژی و اوراق مشارکت هزینه شده است. این پروژه 
در زمينی به وسعت ۵77 هزار متر مربع احداث شد 
کاتاليستی،  تبدیل  مانند  مهمی  واحدهای  و 
ایزومریزاسيون، تصفيه نفتگاز، تصفيه نفتای سبک 
و سنگين، تصفيه گاز با آمين، بازیافت گوگرد و تصفيه 
آب ترش ساخته شده و در کنار آن واحدهای جانبی 
مانند ۱7 دستگاه مخزن، یک دستگاه آب شيرین کن 
به ظرفيت 2۵۰ متر مکعب در ساعت، یک دستگاه 
برج خنک کننده به ظرفيت ۱۰ هزار مترمکعب در 
ساعت، واحد توليد نيتروژن به ظرفيت 4 هزار متر 
مکعب در ساعت، سه دستگاه مشعل گازهای مازاد، 
واحد جامد سازی گوگرد، یک دستگاه توربين گازی 
مولد برق 42 مگاواتی، دیگ های بخار کمکی به 
ظرفيت ۱7۶ تن در ساعت و دیگ های بخار بازیافتی 

به ظرفيت 88 تن در ساعت نيز احداث شد.

 پاالیشگاه نفت بندرعباس تاکنون چه طرح های 
توسعه ای انجام داده است؟

پاالیشگاه نفت بندرعباس، یکي از ۱۰ شرکت پاالیشي 

کشور است که پس از 
پيروزی انقالب اسالمی 
تالش  و  همت  با  و 
خلی  ا د ن  متخصصا
تنها  و  شد  خته  سا
پاالیشگاه تصفيه نفت خام 
سنگين در ایران و خاورميانه 
است که در مرداد سال ۱۳7۶ با 
ظرفيت پاالیش 2۳2 هزار بشکه در 
روز به بهره برداری رسيد. با توجه به 
فناوري های جدید و پيشرفته ای که در 
طراحي این پاالیشگاه استفاده شده است، 
استعداد توسعه صنعتي برای ارتقای کمي و کيفي 
فراورده هاي نفتی در این پاالیشگاه دیده شد و بر 
همين اساس در سال ۱۳87 و اجرای فاز اول افزایش 
ظرفيت و با رفع تنگناهاي پاالیشی و اعمال تغييرات 
در واحدهاي تقطير شماره ۱ و 2 پاالیشگاه، ظرفيت 
پاالیشی حدود ۳8 درصد افزایش یافت و در نتيجه 
ظرفيت پاالیش نفت از 2۳2 هزار بشکه به ۳2۰ هزار 

بشکه در روز رسيد.
در سال ۱۳9۱ نيز با اجرای فاز 2 افزایش ظرفيت و در 
زمينه اجرای طرح های بهينه سازی و بهبود فرایند از 
سوی کارکنان و مهندسان پرتالش این شرکت، طرح 
مبتکرانه افزایش ۳۰ هزار بشکه ای ظرفيت پاالیشگاه 
بدون هزینه و هيچ گونه سرمایه گذاری و تنها با تزریق 
مستقيم ميعانات گازی و نفت خام سبک ميدان نفتی 
هنگام به واحدهای تقطير و کاهش گرانروی و با انجام 
تغييرات روی پارامترهای عملياتی و فرایندی اجرا 
شد که در نتيجه، ظرفيت پاالیشی از ۳2۰ هزار بشکه 
به ۳۵۰ هزار بشکه افزایش یافت و افزایش توليد 
فراورده های نفتی، بخصوص بنزین وگازویيل را به 
همراه داشت و هم اکنون نيز با همين ظرفيت در حال 

فعاليت است. 

 پاالیشگاه بندرعباس برای به روزرسانی خود چه 
طرح ها و برنامه هایی دارد؟

و  محصوالت  کيفيت  بهبود  و  کميت  افزایش 
فراورده های نفتی، یکی از مهمترین طرح هایی است 
که شرکت پاالیش نفت بندرعباس به دنبال آن بود 
که با تالش و پيگيری های صورت گرفته، پروژه 
افزایش ظرفيت و بهبود کيفيت محصوالت پاالیشگاه 
تکميل و راه اندازی شد که در نتيجه افزایش 4 ميليون 
ليتری توليد بنزین و بهبود کيفيت این محصول بر 
اساس استاندارد یورو ۵ و همچنين توليد نفتگاز با 

استاندارد یورو 4 را به دنبال داشت.
 از دیگر طرح های مهم و بزرگ توسعه پاالیشگاه 
ارتقای کيفيت  به طرح  بندرعباس می توان 
محصوالت سنگين اشاره کرد. مطالعات امکان 
سنجی آن انجام شده و هدف آن کاهش ميزان 
نفت کوره توليدی و تبدیل آن به محصوالت 
سبک تر با ارزش افزوده بيشتر است، با اجرای 
این طرح، ميزان توليد نفت کوره به کمتر از ۱۰ 
درصد و ميزان گوگرد آن به کمتر از یک درصد 
کاهش می یابد.  اجراي پروژه بازیافت گازهاي 
مشعل پاالیشگاه به منظور استفاده مجدد از آن 
در سوخت گازي با هدف کاهش مصرف گاز 
طبيعي، کاهش ميزان انتشار آالینده هاي ناشي 
از سوختن گازهاي مازاد در مشعل، صيانت از 
محيط زیست، پيشگيری از هدر رفت منابع و 
کاهش ضایعات از دیگر پروژه های مهم این 

شرکت است که در دست اجراست.

 برای نخستين بار در صنعت پاالیش نفت 
ایران،پاالیشگاه نفت بندرعباس موفق به توليد 
محصول اسيدکلریدریک شده است. با این توليد، آیا 
کشور نيازی به واردات خواهد داشت و مازاد محصول 
توليدی، در بازار داخلی یا صادراتی عرضه می شود؟

متخصصان این شرکت با استفاده از امکانات و 
ظرفيت های پاالیشگاه با طراحی دو راکتور، یک 
مبدل، ماده شيميایی پرکلرواتيلن و هيدروژن تحت 
شرایط تعریف شده موفق به توليد اسيد کلریدریک 
با خلوص 9.99 درصد شدند و هم اکنون این شرکت 
توانایی توليد اسيد کلریدریک را دارد و شرکت 
نياز  است  قادر  نيز  بندرعباس  نفت  پاالیش 
اسيدکلریدریک مورد نياز پاالیشگاه ها را در صورت 

در خواست تامين کند.
اسيد کلریدریک با خلوص و فشار باال که مورد 
استفاده صنایع پاالیشگاهی و پتروشيمی هاست و تا 
پيش از این از خارج کشور تامين می شد، برای 
شست وشوی راکتورهای واحدهای ایزومریزاسيون 
پيش از بارگيری کاتاليست و توليد ایزومریت 
)Isomerate( به عنوان یکی از اجزای اصلی توليد 

بنزین با استاندارد یورو ۵ استفاده می شود.

  باتوجه به رویکرد پاالیشگاه نفت بندر عباس 
برای استفاده از توان و ظرفيت سازندگان و صنعتگران 
ایرانی در شرایط تحریم، آیا سازندگان داخلی موفق 
به توليد و تامين نياز کاتاليستی این پاالیشگاه بویژه 
برای واحدهای جدید بهره برداری شده اند و آیا 
کاتاليست ایرانی جایگزین نمونه های خارجی شده 

است؟
سازندگان داخلی موفق به ساخت و توليد کاتاليست 
واحدهای پاالیشگاهی در مقياس های آزمایشگاهی 
و صنعتی شده  اند و محصوالت توليدی در برخی 
پاالیشگاه ها مورد استفاده قرار گرفته و محصوالت 

نفتی توليد شده است.

  باتوجه به تامين بخشی از خوراک نفت خام 
پاالیشگاه بندرعباس از مسير کشتی و انتقال دریایی، 
آیا به منظور کاهش ریسک توليد، برنامه ای برای 

ساخت خط لوله انتقال نفت هم دارید؟
تضمين استمرار عمليات توليد فراورده هاي نفتي، 
ماموریت اصلی پاالیشگاه نفت بندرعباس است و در 
اجرای این ماموریت باید از کاهش خوراک، بویژه در 
شرایط بد آب و هوایي به دليل نداشتن امکان 
پهلودهي کشتي در مبدأ یا مقصد پيشگيری کرد. به 
همين منظور تأمين نفت خام از طریق خط لوله از 
پروژه های مهم در دست بررسی و پيگيری پاالیشگاه 
کاهش  بر  عالوه  پروژه  است.این  بندرعباس 
ی  یسک ها ر
عملياتی ناشی 
از کمبود نفت 

خام، باعث انعطاف پذیری عمليات، کاهش هزینه های 
انتقال نفت خام و جلوگيری از آلودگی زیست محيطی 
دریایی می شود. همچنين در صورت تأمين نفت خام 
از طریق خط لوله می توان با تغيير کاربری اسکله نفتی 
موجود در بندرعباس، از آن اسکله برای صادرات 
فراورده های توليدی مازاد پاالیشگاه استفاده کرد، 
ضمن آنکه در شرایط خاص هم می توان از این اسکله 

به صورت دو منظوره نيز استفاده کرد. 

 نيروهای ارکان ثالث همواره احساس می کنند 
بين آنها و نيروهای رسمی و پيمانی در صنعت نفت 
کشور تبعيض وجود دارد. برای حل این مشکل در 

مجموعه شما چه اقدام هایی انجام شده است؟
در شرکت پاالیش نفت بندرعباس حدود چهار هزار 
نفر به صورت رسمی، قرارداد مدت موقت و پيمانکاری 
مستمر اشتغال به کار دارند که همگی به عنوان 
خانواده پاالیشگاه نفت بندرعباس شناخته می شوند 
و همواره تالش شده بر اساس مجموعه قوانين و 
مقررات جاری نسبت به پرداخت حقوق، مزایا و سایر 
امکانات بدون تبعيض اقدام شود. نيروی انسانی، 
سرمایه اصلی و ارزشمند این شرکت محسوب 
می شود و این نکته یکی از اصول و اعتقادات شرکت 

پاالیش نفت بندرعباس به شمار می رود. 

 از آنجا که در سال جاری دغدغه اشتغال، یکی از 
موضوعات مهم کشور تلقی می شود، آیا پاالیشگاه 
بندرعباس برای این موضوع و رفع این نياز جامعه 

برنامه مشخصی دارد؟
یکی از اهداف و سياست های مهم پاالیشگاه نفت 
بندرعباس، ایجاد اشتغال پایدار و استفاده از نيروهای 
متخصص و توانمند برای پيشبرد اهداف توليدی 
است، از سوی دیگر ایجاد اشتغال باعث توسعه 
فرهنگی، رشد اقتصادی و کاهش ناهنجاری های 
اجتماعی در منطقه می شود. در این زمينه این شرکت 
با توجه به اجرای طرح های توسعه پاالیشگاه بویژه در 
چند سال اخير، اقدام به جذب تعداد قابل توجهی از 
متقاضيان کار بخصوص نيروی بومی منطقه کرده 
است.  یکی از دستاوردهای طرح افزایش ظرفيت 
توليد بنزین و بهبود کيفيت بنزین و نفتگاز پاالیشگاه 
که در اواخر سال گذشته به بهره برداری رسيد، عالوه 
بر ایجاد بسترهاي الزم براي تربيت نيروهاي 
متخصص، باعث ایجاد اشتغال پایدار برای ۶۵۰ نفر 
شد. در این زمينه از ابتدای امسال، آخرین گروه از 
نيروهای جدید االستخدام به تعداد ۳4۰ نفر که از 
طریق آزمون و مصاحبه فنی و تخصصی جذب شدند، 

بتدریج وارد پاالیشگاه می شوند. 

سميه راهپيما   شرکت پاالیش نفت بندر عباس  درسال ۱۳7۶ به بهره برداری رسيد 
و اکنون حدود ۱8درصد پاالیش نفت خام و فراورده هاي نفتي مورد نياز کشور در 
این پاالیشگاه توليد مي شود. در طراحي پاالیشگاه  بندرعباس که با پيشرفته ترین 
فناوري هاي روز جهان ساخته شده، رعایت اصول ایمني، پيشگيري از آلودگي 
محيط زیست ، تقليل اتالف انرژي و انعطاف پذیري عملياتي و توليد ، مهمترین 
مواردي است که مد نظر قرار گرفته است. شرکت پاالیش نفت بندرعباس طي دوران 
فعاليت خود با وجود نيروهاي متخصص و با تجربه و همچنين با انجام طرح هاي 
مختلف از جمله طرح مبتکرانه افزایش ظرفيت، به عنوان یک پدیده فني و صنعتي، 
دریچه جدید و مبارکي را روي استان هرمزگان گشود که نام این استان را در سبد 
توليد انرژي کشور پررنگ تر کرد. برای جویا شدن از طرح های توسعه ای و اقدامات 
پيشروی این شرکت گفت و گویی با هاشم نامور، مدیر عامل شرکت پاالیش نفت 

بندرعباس انجام داده ایم که مشروح آن را در ادامه می خوانيد: 

در گفت وگوی »مشعل« با مدیرعامل
 شرکت پاالیش نفت بندر عباس بررسی شد؛

ازطرحافزايش
ظرفیتتابهكارگیری

سازندگان داخلی موفق به ساخت و تولید 
در  پاالیشگاهی  واحدهای  کاتالیست 
صنعتی  و  زمایشگاهی  آ مقیاس های 
شده  اند و محصوالت تولیدی در برخی 
پاالیشگاه ها مورد استفاده قرار گرفته و 

محصوالت نفتی تولید شده است
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نفـت نشریه کارکنان صنعت نفت ایران

اکتشاف  مدیر  هندی،  سيدصالح 
شرکت ملی نفت ایران، هدف از برگزاری 
این نشست را معرفی بلوک های اکتشافی 
و مدل مالی و قراردادی آنها اعالم کرد و 
به  خصوصی  بخش  ورود  ز  ا گفت: 
بحث های باالدستی صنعت نفت، بيش از 
2۰ سال گذشته و این حرکت با تشکيل 
شرکت های مطالعاتی آغاز شد و برخی 
شرکت ها برای انجام امور مطالعاتی مجوز 

گرفته و به این حوزه ورود کردند.
وی افزود: قبل از آن هم شرکت های 
معدودی بودند که این کار را 
همان  می دادند.  انجام 
ر  بسيا ر  کا هم  زمان 

بزرگی بود.
 مدیر اکتشاف شرکت 
ملی نفت ایران با بيان اینکه 
اولين مطالعه ميدان هایی که 
به بخش خصوصی واگذار شد، 
با چالش هایی رو به رو بود، گفت: 
امروز این شرکت ها به حدی از 
توان و تخصص رسيده اند که 
وزارت نفت تصميم گرفت 
ین  ا ز  ا ی  د ا تعد
شرکت ها را با عنوان 
ز  احرا نی  یرا ا  E&P

صالحيت کند.
به  اشاره  با  هندی 
برنامه و سياستگذاری 
ایران  شرکت ملی نفت 
ی  ر ا گذ ا و بر  مبنی 
به  فی  کتشا ا بلوک های 
بخش خصوصی گفت: پيش از 
این، بلوک های اکتشافی به 
شرکت های خارجی واگذار شده 
بود؛ اما این برای نخستين بار 
است که شرکت های ایرانی به این 

حوزه ورود می کنند. 
سعی کردیم این مسير را از طریق 
تبدیل مناقصه به مذاکره تسهيل کنيم؛ 
درصدد هستيم این کار را انجام دهيم تا 

سریع تر به عقد قرارداد برسيم.
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران 
توضيح داد: پيش از این برای واگذاری ۱4 
بلوک اکتشافی به شرکت های خارجی، 
سه دوره مناقصه انجام شد. تاکنون نيز 
حدود ۱.2 ميليارد دالر جذب سرمایه 
محقق شده و برخی بلوک ها به کشف 
ذخایر نفت و گاز تجاری منتج شده است.
بلوک های  باالی  ریسک  هندی 
اکتشافی و تنوع شرکت های E&P را مورد 
اشاره قرار داد و این پيشنهاد را داشت که 
شرکت های اکتشاف و توليد ایرانی در 
قالب کنسرسيوم عمليات اکتشاف این 
بلوک ها را انجام دهند که به گفته او، این 

امر افزون بر تجميع و تکميل توانمندی ها، 
مشارکت در ریسک را نيز به همراه دارد. 
وی از تالش برای واگذاری بلوک های 
اکتشافی با ریسک کمتر به شرکت های 
ایرانی خبر داد و گفت: در این خصوص 
برای یک بلوک، تفاهمنامه انجام مطالعات 
اکتشافی امضا شده و در حال انجام است.
طبق اعالم او، شرکت های اکتشاف و  
توليد ایرانی می توانند شریک خارجی 
ما  قرارداد  طرف  اما  باشند؛  داشته 

شرکت های ایرانی هستند.
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران 
با  مقابله  درباره  سوالی  به  پاسخ  در 
ریسک  های موجود گفت: مطلوب این 
است که در وهله اول، کار در بلوک هایی 
کمتری  ریسک  ز  ا که  شود  ز  آغا
بلوک ها  این  از  برخوردارند. تعدادی 
سيگنال های  اساس  بر  که  هستند 

دریافتی، ریسک بسيار کمی دارند.
رضا دهقان، معاون امور مهندسی و  
توسعه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 
نيز در این جلسه با اشاره به واگذاری 
بلوک های اکتشافی به شرکت های داخلی 
برای نخستين بار گفت: این ایده بسيار 
خوبی است، بویژه در شرایط خاص حاضر 
و به نوعی تبدیل تهدید به فرصت قلمداد 

می شود. 

۱4 بلوک اکتشافی کدامند؟
بلوک کویر در حوزه ایران مرکزی، 
بلوک مغان در حوزه مغان، بلوک های 
بامداد، ماهان و پارسا در حوزه خليج 
فارس، بلوک های سرخس، دوستی و راز 
در حوزه کپه داغ، بلوک های سيستان و 
تایباد در حوزه شرق ایران و بلوک های 
آبادان، تيماب، زهاب و تودج در حوزه 
زاگرس ۱4 بلوک اکتشافی را تشکيل 
می دهند که علی اصغر جوالپور، معاون 
مشارکت های  و  اکتشافی  بلوک های 
را  آنها  اکتشاف،  مدیریت  خارجی 
کاندیدای واگذاری به شرکت های ایرانی 

معرفی کرد.
به گفته او، از این ۱4 بلوک اکتشافی، 
۳ بلوک دریایی است که در خليج فارس 
واقع شده و ۱۱ بلوک در بخش خشکی 
است که افزون بر تعهدات قراردادی، در 
صورت کسب نتيجه مثبت اوليه، پيمانکار 
عمليات  اجرای  به  مبادرت  می تواند 

احتمالی و اختياری نيز کند.
جوالپور درباره روند واگذاری بلوک ها 
تا زمان عقد قرارداد توضيح داد: مدیریت 
اکتشاف در گام نخست، مدارک مورد نياز 
معرفی  بروشور  از  مجموعه ای  که  را 
یط  ا شر  ، د ا د ر ا قر ل  مد  ، ک ها بلو
عمومی واگذاری و... است، به شرکت های 

ایرانی اکتشاف و توليد، ارسال می کند.
E&P باید   در گام بعد، شرکت های 
اسامی  بلوک های مورد نظر خود را اعالم 
 Data کنند. بعد از این مرحله جلسات
Room برگزار و بلوک های مورد نظر برای 

بسته های  و  تعيين  بيشتر  لعه  مطا
اطالعاتی بلوک ها به متقاضيان تحویل 
شرکت ها  ینکه  ا ز  ا پس  می شود. 
پيشنهادهای فنی و مالی خود را مطرح 
کردند، مذاکرات و عقد قرارداد انجام 
می شود. با اخذ مصوبات نهایی مورد نياز، 
قرارداد نافذ و عمليات اکتشاف انجام 

می شود.
او اعالم کرد که حداقل تعهد مالی الزم 
برای بلوک های مدنظر 8 ميليون یورو تا 

7۰ ميليون یورو است.

فرایند قرارداد اکتشاف، توسعه و توليد چگونه 
خواهد بود؟

مجمع  جلسه  یکمين  و  بيست 
شرکت های ایرانی اکتشاف و توليد در 
ادامه با ارائه توضيحاتی درباره فرایند 
واگذاری بلوک های اکتشافی از سوی 
تالين منصوریان، مدیر سرمایه گذاری و 
کسب و کار شرکت ملی نفت ایران همراه 
بود که گفت: در صورتی که شرکت های 
و  اکتشاف  عمليات  اجرای  با  ایرانی 
توصيف متوجه شوند که ميدان تجاری 

نيست،
 براساس مصوبه و آنچه عرف دنياست، 
هيچ هزینه ای بازیرداخت نخواهد شد؛ اما 
در صورت تجاری بودن، طرف قرارداد 
باید طرح توسعه خود را در مدت زمان 

تعيين شده، ارائه  کند.
به گفته او، در مرحله بعد، مذاکرات 
قراردادی در قالب قرارداد باالدستی مورد 
آغاز می شود، در  بين طرفين  توافق 
صورتی که طی زمان مشخص شده توافق 
هزینه های  بازپرداخت  شد،  حاصل 
اکتشاف به همراه هزینه های توسعه از 
محل عواید ميدان انجام می شود و در 
حق  و  هزینه ها  توافق،  عدم  صورت 
الزحمه اکتشاف از محل منابع داخلی 
بازپرداخت  ایران  نفت  ملی  شرکت 

می شود.
جلسه  یکمين  و  بيست  ادامه،  در 
مجمع شرکت های ایرانی اکتشاف و توليد 
با هدف معرفی ۱4 بلوک اکتشافی، با 
که  بود  پيشنهادهای حاضران همراه 
و  متنوع  نقطه نظرهای  و  موضوعات 
همچنين مواردی از جمله افزایش نرخ 
برای  مشوق هایی  سرمایه،  بازگشت 
بلوک های با ریسک باال و کاهش نرخ 

تنزیل مطرح شد.

اكتشاف
وتولیــد

مجمع  جلسه  یکمين  و  بيست  مشعل    
شرکت های ایرانی اکتشاف و توليد با هدف 
معرفی ۱4 بلوک اکتشافی )چهارشنبه، 2۵ 
اردیبهشت ماه( به ميزبانی مدیریت اکتشاف 
شرکت ملی نفت ایران، در سالن کنفرانس این 

مدیریت برگزار شد.

امروزاينشركتهابهحدیازتوانوتخصصرسیدهاندكهوزارتنفتتصمیم
گرفتتعدادیازاينشركتهاراباعنوانE&Pايرانیاحرازصالحیتكند
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بهداشت و درمان

رئيس کلينيک تغذیه بهداشت و درمان نفت تهران در 
این باره می گوید: »کارکنان صنعت نفت که در جنوب 
کشور هستند، باید توصيه های عمومی هرم غذایی در 
ماه مبارک رمضان را جدی بگيرند. دریافت کالری با 
توجه به ميزان فعاليت، متفاوت است. کارکنانی که 
کارهای سنگين و در معرض خطر انجام می دهند، مانند 
کار روی دکل های حفاری و سکوهای نفتی، باید نکات 
تغذیه ای، ميزان دریافت کالری و حجم قند خون را در 
تمام ایام، بخصوص در ماه مبارک رمضان رعایت کنند؛ 
زیرا افت قند خون برای این افراد صدمه های جبران 
ناپذیری به همراه دارد. کسانی که در مناطق گرمسير 
هستند، باید بيشتر از 8 تا ۱2 ليوان آب بنوشند. در 
هنگام سحر نيز از ميوه و سبزیجات بيشتری استفاده 
کنند تا آب بدنشان تامين شود.«  به گفته او »از عالئم 
کم آبی بدن، عطش خيلی زیاد در بعد از ظهر و کاهش 
حجم ادرار است. اگر آب به ميزان کافی به بدن نرسد، 
دفع سموم بخوبی انجام نمی شود و در برخی افراد باعث 

ایجاد سنگ کليه می شود.«

الزام رعایت اصول تغذیه 
سيدعلی جزایری می گوید: »اصول و توصيه های 
تغذیه ای در این ماه مبارک نيز همچون سایر  ایام، جاری 
و رعایت آنها الزامی است. با نگاه به هرم غذایی رعایت 
فعاليت بدنی و ورزش روزانه و کنترل وزن که در قاعده 
هرم هستند، از اهميت ویژه ای برخوردار بوده و الزم 
است در این ماه نيز مورد توجه قرار گيرند. در این زمينه 
پياده روی و نرمش سبک بعد از ظهرها قبل از غروب 
آفتاب، در صورتی که ایجاد ضعف نکند و قابل تحمل 
باشد، توصيه می شود. بدیهی است که فعاليت در این 
زمان به سوختن چربی ها و کاهش وزن برای کسانی که 
اضافه وزن دارند نيز کمک می کند، از زمان های مناسب 
دیگر برای فعاليت در این ماه، یک ساعت پس از افطار 
و دو ساعت پس از سحری است.« رئيس کلينيک تغذیه 
بهداشت  و  درمان نفت تهران می گوید: »روزه داران باید 
دو اصل تنوع و تعادل را در برنامه غذایی خود مورد توجه 
قرار دهند، منظور از تنوع، استفاده از گروه  غذایی اصلی 
گروه نان و غالت، گروه سبزی ها، گروه ميوه ها، گروه 
شير و لبنيات، گروه گوشت، حبوبات و تخم مرغ  و گروه 
چربی ها و تعادل به این معنی است که از این گروه های 
غذایی به مقدار کافی با در نظر گرفتن توصيه ها و مقادیر 
مناسب مصرف شود. از این رو رژیم غذایی در ماه مبارک 
رمضان تفاوت عمده ای با سایر ایام ندارد و با رعایت 
اصول تغذیه ای و در نظر گرفتن شرایط روزه داری 
می توان از ضعف، تشنگی، گرسنگی و عوارض احتمالی 

جلوگيری کرد.«
اصول روزه داری سالم

در زمان روزه گرفتن اگر چه تغيير در برنامه غذایی ایجاد 
می شود؛ اما با برنامه ریزی مناسب می توان اصول 
تغذیه ای را رعایت کرد. جزایری در این زمينه می گوید: 
»باید وعده های غذایی کم حجم و متعدد  رادر ایام ماه 
مبارک نيز در وعده اصلی )افطاری، شام و سحری( در 
نظر گرفت و با توجه به شرایط خاص روزه داری، غذاهای 
مناسب هر وعده را انتخاب کرد.« به گفته او »در زمان 
افطار به دليل اینکه معده چند ساعت خالی بوده، بهتر 
است با مایعاتی که تقریباً درجه حرارت بدن را دارند، 
شروع کنيد. بدن انسان در زمان افطار به یک منبع 
انرژی به شکل گلوکز )قند خون( نياز دارد که به سرعت 
انرژی الزم را در اختيار بافت های بدن، بخصوص 
سلول های بافت های عصبی و مغز قرار دهد. توصيه 
می شود هنگام افطار از قندهای طبيعی مانند خرما، 

کشمش یا عسل استفاده شود. به این ترتيب اشتها 
کنترل می شود و از پرخوری هنگام افطار جلوگيری 
می کند. عالوه برآن خرما منبعی عالی از قند، فيبر و 
امالحی چون پتاسيم و منيزیم است. خرما که سریع 
جذب می شود، بهتر است ابتدا با آب جوش یا چای 
خورده شود تا قند خون را کمی افزایش دهد. توصيه 
می شود که در وعده افطار سه تا پنج عدد خرما مصرف 
شود؛ البته باید از مصرف بيش از حد خرما و سایر 

شيرینی ها نيز پرهيز شود.«

چند توصیه برای افطار
جزایری می افزاید: »یکی از عادات غذایی اشتباه 
روزه داران این است که به دليل تشنگی زیاد، افطار را با 
آب سرد یا نوشيدنی های سرد شروع می کنند. توصيه 
می شود هيچ گاه افطار با آب سرد، غذاهاي سرد و 
نوشابه هاي گازدار آغاز نشود. با قند مصنوعي )قند، 
شکر، شکالت، شيریني، زولبيا و باميه( افطار نکنيد. 
زولبيا و باميه در وعده افطار سبب افزایش قند و چربي 
خون شده و مکانيزم تعادل چربي هاي بدن را مختل مي 
کنند. همچنين مصرف آب زیاد هنگام صرف افطار 
موجب اختالل در هضم مواد غذایی می شود. ضمن آنکه 
مصرف مواد غذایی سنگين و حجيم، دیرهضم، پرچرب، 
سرخ شده و غذاهای آماده بيرون )فست فود ها( هنگام 
افطار مناسب نيست. آش رشته غليظ همراه با پياز داغ 
که حاوي روغن زیادي است، غذاي مناسبي براي افطار 
نيست؛ زیرا  باعث سوء هاضمه و عوارض دیگر مي شود. 
بهتر است از مصرف آن خودداري کرده، بجاي آن از آش 
رشته رقيق و بدون روغن در وعده افطار استفاده شود 
و به جای غذاهای چرب و سرخ کرده از غذاهای آب پز 

و بخار پز استفاده شود .«

شام؛ دو ساعت بعد از افطار
شام به عنوان یکی از وعده های غذایی، باید مورد توجه 
روزه داران قرار گيرد. با توجه به فاصله صرف افطار تا 
وعده سحری، می توان حدود 2 ساعت بعد از افطار، یک 
وعده غذایی مثل شام سبک صرف کرد. البته این به 
وضعيت خود شخص و تمایل او به صرف غذا بستگی 
دارد.  در این زمينه رئيس کلينيک تغذیه بهداشت  و  
درمان نفت تهران می گوید: »در فصل تابستان، چون 
طول شب کوتاه است، بهتر است که روزه داران کمی 
پس از صرف افطار بسيار ساده و سبک، اقدام به خوردن 
شام کنند. شام می تواند در برگيرنده گوشت )گوشت 
سفيد٬قرمز و ماهی(٬ نان و غالت٬ لبنيات٬ سبزیجات 
و ميوه ها باشد. برنج٬ خورش کم چرب٬ ساالد و ماست 
ترکيبی مناسب برای شام روزه داران محسوب می شود، 
همچنين برای شام می توانيد یکي از غذاهایي مثل 
سوپ، آش، هليم، خوراک لوبيا، عدسي، خوراک 
سبزیجات با کمي نان )بهتر است از نان های سبوس دار 
مثل سنگک استفاده کنيد( به همراه ماست وخيار یا 
دوغ و سبزي خوردن یا ساالد را انتخاب کنيد.« جزایری 
ادامه می دهد: »براي تامين آب مورد نياز پس از صرف 
افطار تا قبل از خواب بتدریج انواع ميوه، چاي کمرنگ 
و سایر مایعات بویژه آب براي جبران کم آبي بدن 
نوشيده شود. در فاصله افطار تا سحر، مصرف آب فراوان 
برای جلوگيری از یبوست و رفع آن٬ دفع سموم و مواد 
زائد از بدن و تنظيم سوخت و ساز بدن مهم و مورد نياز 
است. بالفاصله بعد از شام از مصرف چاي خودداري 
کنيد؛ چون جذب آهن را کاهش مي دهد و بهتر است 
که در پایان شام یا کمی پس از صرف شام از ميوه 

استفاده کنيد. روزه داران باید از مصرف تنقالت زیاد در 
فاصله افطار تا سحر پرهيز کنيد. «

سحری؛ اصلی ترین وعده غذایی
از آنجا که سحری مهم ترین وعده غذایی روزه داران 
محسوب می شود، رعایت اصول خاص در هنگام صرف 
این وعده غذایی اهميت زیادی دارد. در این زمينه رئيس 
کلينيک تغذیه بهداشت  و  درمان نفت تهران می گوید: 
»حذف وعده سحری در روزه داری عوارضی دارد که از 
آن جمله می توان به افت قند خون و کاهش یادگيری، 
بی حوصلگی و خستگی اشاره کرد، ضمن آنکه سوخت 
و ساز بدن به سمت تجزیه ناقص چربی ها پيش می رود 
که حاصل آن تشکيل ترکيباتی به نام اجسام کتونی 
است و تجمع این ترکيبات در بدن باعث بوی بد دهان٬ 
سردرد و دردهای عضالنی شده و احساس ناخوشی و 
بدحالی به فرد می دهد.« او تاکيد می کند: »برخالف 
تصور برخی افراد٬ روزه بدون سحری نه تنها باعث 
کاهش وزن نمی شود٬ بلکه عموماً منجر به افزایش وزن 
و چاقی می شود؛ زیرا در روزه دارانی که بی سحری روزه 
می گيرند، افت شدید قند خون در طی روز باعث 
می شود تا شخص روزه دار در زمان افطار تمایل زیادتری 
برای خوردن غذاهای شيرین و چرب پيدا کند و همين 
موضوع در   نهایت منجر به چاقی او  شود. از این رو سعی 
کنيد برنامه خواب خود را طوری تنظيم کنيد که کمی 
زودتر برای سحری بيدار شوید و بدون عجله به خوردن 
سحری بپردازید. الزم است سحری به گونه ای باشد که 
از ایجاد گرسنگی در طول روز پيشگيری کند. برای این 
منظور بهتر است سحری نسبت به دو وعده افطار و شام 
ویژگی یک وعده ناهار را داشته باشد. این مسأله 
بخصوص در افرادی که دارای فعاليت فکری زیاد )مانند 
دانشجویان و دانش آموزان( یا فعاليت جسمانی زیاد 
)مانند ورزشکاران و کارگران( هستند، اهميت بيشتری 
دارد.« به گفته جزایری »کربوهيدرات های مورد 
استفاده در سحر باید از گروه کربوهيدرات های پيچيده 
باشند. گروه بر خالف کربوهيدرات های ساده که تنها ۳ 
– 4 ساعت دوام دارند، تا 8 ساعت در دستگاه گوارش 
باقی مانده و موجب می شود تا فرد روزه دار دیرتر 
احساس گرسنگی کند. از کربوهيدرات های پيچيده 
می توان به انواع غالت سبوس دار، حبوبات )عدس و 
لوبيا( و ميوه ها و سبزیجات اشاره کرد. همچنين مصرف 
زیاد قندهای ساده و مواد غذایي شيرین در وعده 
سحري توصيه نمي شود؛ زیرا مصرف مواد غذایي 
شيرین با تحریک ترشح زیاد انسولين ، باعث ورود قند 
خون به داخل سلول ها و در نتيجه کاهش قند خون شده 
و فرد زودتر گرسنه مي شود. غذاهای کم چرب، کم 
نمک و کم شيرین مصرف کنيد. از مصرف زولبيا و باميه، 
حلواهای شيرین و چرب، سس مایونز، خامه و سوسيس 
و کالباس و دیگر غذاهای آماده بيرون )فست فودها( در 
هنگام سحری بپرهيزید. هنگام سحر از خوردن 
شيرینی جات، غذاهای شور، پرچرب و انواع آش ها 
بخصوص آش های حاوی 
ت  با حبو و  شته  ر
زیرا  کنيد؛  خودداری 
مصرف چربی، شيرینی و 

نمک زیاد سبب تشنگی بيشتر در طول روز می شود. 
غذاهای سرخ شده باید به مقدار کم مصرف شوند.«

چند راهکار برای رفع تشنگی
اساسي  از مشکالت  » یکي  می افزاید:  جزایری 
روزه داران، بروز تشنگي در طول روز است.  از این رو 
برای مقابله با تشنگي می توان به راهکارهایی از جمله 
نوشيدن 8 تا ۱2 ليوان آب از افطار تا هنگام سحر، 
مصرف ميوه و سبزي کافي، جلوگيری از  مصرف زیاد 
مواد غذایی پروتيين در وعده سحری، استفاده کم از 
نوشيدنی های کافيين دار مثل چای٬ قهوه و کوال  و 
محدود کردن مصرف نمک در وعده هاي افطار و سحر 

اشاره کرد.«

اشتباه  های تغذیه ای شایع در ماه رمضان
رئيس کلينيک تغذیه بهداشت  و  درمان نفت تهران 
می گوید: »متأسفانه برخی تصورهای اشتباه باعث 
آسيب به سالمت روزه داران می شود که به عنوان نمونه 
می توان به پرخوری، کم خوری، مصرف چای فراوان در 
سحر، بی نظمی وعده های غذایی و حذف سحری،  
مصرف غذاهای شور و پرادویه بخصوص در سحر  و 
کاهش مصرف ميوه و سبزی ها اشاره کرد.«  به گفته او 
»در ماه مبارک رمضان نيز مانند سایر ایام، مازاد انرژی 
دریافتی با تبدیل به بافت چربی ذخيره می شود که این 
کار افزایش وزن، چاقی و عوارض ناشی از آن را به دنبال 
دارد. از علل پرخوری می توان به حذف وعده سحری 
اشاره کرد که افزایش گرسنگی و پرخوری، بویژه مصرف 
شيرینی ها هنگام افطار را به همراه دارد.« جزایری ادامه 
می دهد: »برخی روزه داران اقدام به کم خوری می کنند 
که  باعث ضعف و بی حالی در طی روزه داری و اختالل 
در فعاليت و کار می شود و چنانچه دریافت برخی 
گروه های غذایی کاهش قابل توجه یابد، می تواند عالوه 
بر ضعف و بی حالی، موجب کاهش برخی ویتامين ها و 
امالح و عوارض ناشی از آنها نيز شود.« رئيس کلينيک 
تغذیه بهداشت  و  درمان نفت تهران، بی نظمی وعده های 
غذایی و حذف سحری را علت ضعف و بی حالی در طی 
روز می داند که  باعث کاهش کارایی بدن و اختالل در 
فعاليت روزانه می شود. به همين دليل سه وعده افطار، 
شام و سحری باید حفظ شود.  او می گوید: » از آنجا که 
چای ادرارآور است، مصرف زیاد آن بویژه در سحر،  
باعث دفع آب و تشنگی در طی روز می شود. همچنين 
نمک و ادویه ها باعث احساس تشنگی و کم آبی 
می شوند، از این رو توصيه می شود مصرف آنها بویژه در 
این ماه و به طور خاص در سحر محدود شود.« جزایری 
در پایان می گوید: »کاهش مصرف ميوه و سبزی ها که 
گاه به دليل مصرف زیاد شيرینی ها از جمله زولبيا و باميه 
است، ویتامين ها و امالح بدن را کاهش داده و به دليل 

دریافت کم فيبر باعث کم آبی و یبوست می شود.«

سميه راهپيما  بدون شک روزه گرفتن در هوای گرم سال دشوار است و این دشواری برای کسانی که در مشاغل 
سخت مشغول به کار هستند، دو چندان می شود. بيشتر این افراد نه تنها در این روزهای گرم سال دست از کار 
نمی کشند، بلکه با شوق و اشتياق بيشتری سر کار حاضر می شوند و ایمان دارند که تالش آنها در این شرایط مورد 
توجه ویژه پروردگار قرار خواهد گرفت. از جمله این افراد زحمتکش، می توان به کارکنان مناطق عملياتی در جنوب 
کشور اشاره کرد که برخی از آنها روزانه روی سکوهای نفتی و دکل های حفاری  فعاليت دارند. از این رو باید این افراد 
در کنار بجا آوردن روزه، نکاتی را مورد توجه قرار دهند تا سالمتشان به خطر نيفتد و با توان بيشتری به کار خود 

ادامه دهند.

گفت و گوی   
»مشعل«  با رئیس 

کلینیک تغذیه بهداشت  و  
درمان نفت تهران به مناسبت 

ماه مبارک رمضان:

کارکنانی که کارهای سنگین و در معرض 
خطر انجام می دهند، مانند کار روی 
دکل های حفاری و سکوهای نفتی، باید 
نکات تغذیه ای، میزان دریافت کالری و 
حجم قند خون را در تمام ایام، بخصوص 

در ماه مبارک رمضان رعایت کنند



مديرشركت ملی پخش فراورده های 
نفتی منطقه خراسان شمالی با اشاره به 
ظرفيت های بالقوه علمی-پژوهشی 
دردانشگاه های كشور، برلزوم ايجاد 
ظرفيت های جديدپژوهشی با هدف 
توسعه همكاری ميان صنعت و دانشگاه 
تاكيد كرد.  مجتبی شكوری دربازديد 

دانشجويان دانشگاه بجنوردازفعاليت های شركت ملی 
پخش فراورده های نفتی منطقه بجنورد افزود: صنعت 
نفت، صنعتی رو به رشد است كه برای پيشبرد اهداف 
خود به همكاری مراكز علمی – تحقيقاتی نياز دارد.

شكوری هدف ازاين بازديد دانشجويی را افزايش 
تجربه فنی وعملياتی دانشجويان درحوزه های تامين، 
نگهداشت وتوزيع فراورده های نفتی، ايمنی وكنترل 
كيفيت فراورده های نفتی، همچنين بهينه سازی 
مصرف سوخت و تعامل با كميته پژوهش اين حوزه 

عملياتی عنوان كرد.
وی بااشاره به اهميت بازديدهای علمی 
در جهت تعامل بيشتر با بخش صنعت 
سويه  دو  ارتباط  اظهاركرد:  نفت 
بامراكزعلمی، انتقال تجربه همكاران به 
دانشجويان را دراين صنعت ممكن 
می سازد. مديرشركت ملی پخش 
فراورده های نفتی منطقه خراسان شمالی آشنايی 
بانحوه تامين وتوزيع فراورده های نفتی مبتنی 
برآخرين سيستم  های روزآمد درصنعت نفت را از 

ديگر ويژگی های ارتباط دانشگاه با صنعت برشمرد.
دراين بازديد، دانشجويان دانشگاه بجنورد ازسكوهای 
بارگيری، مخازن ذخيره سازی، اتاق های ايمنی، 
همچنين موتورخانه وآزمايشگاه كنترل و كيفيت 
بازديد كردند وبا نحوه عملكرد مانيتورهای 2700 آب 

آتش نشانی به صورت عملی آشنا شدند.

مديرشركت ملی پخش فراورده های 
نفتی منطقه مركزی از بارگيری روزانه 
520 دستگاه نفتكش و گازكش از انبار 
نفت شهيد آنجفی منطقه استان 
مركزی در سال گذشته خبر داد. 
عبداهلل گيتی منش گفت: ميانگين 
بارگيری روزانه فراورده های نفتی 

درسال گذشته، در مقايسه با سال قبل از آن، 10 
درصد رشد داشته است. وی با اشاره به گازمايع 
توليدی پااليشگاه امام خمينی )ره( شازند، ميانگين 
بارگيری روزانه گازمايع را 1800 تن اعالم و اظهار 
كرد: اين ميزان درقياس بامدت مشابه سال قبل از 
آن رشد 16درصدی داشته است. گيتی منش 
همچنين با اشاره به گوگرد توليدی پااليشگاه امام 
خمينی )ره( شازند اظهاركرد: سال گذشته روزانه به 
طورميانگين320 تن گوگرد اين پااليشگاه به وسيله 

ناوگان حمل ونقل بخش خصوصی 
بارگيری وبه مقاصد مختلف ارسال شده 

است. 
 تقدیر از مدیر منطقه 

استاندار استان مركزی با اهدای لوحی 
از مديرشركت ملی پخش فراورده های 
نفتی منطقه استان مركزی و مسؤول 
روابط عمومی تجليل كرد. سيدعلی آقازاده، استاندار 
استان مركزی درجلسه شورای اداری استان كه با 
حضور آيت اهلل دری نجف آبادی دراستانداری 
تشكيل شد، با اهدای لوح ازعبداهلل گيتی منش، مدير 
شركت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه استان 
مركزی ومسئول روابط عمومی اين منطقه به منظور 
همكاری در برپايی نمايشگاه دستاوردهای انقالب 
اسالمی ايران، همچنين كسب رتبه غرفه برتر 

درميان 95 دستگاه استانی تجليل كرد.

مديرشركت ملی پخش فراورده های 
نفتی منطقه مياندوآب ازاحداث 10 
در  سی ان جی  عرضه  جايگاه 
شهرستان های جنوب استان آذربايجان 
غربی خبر داد. داوود فعال پورگفت: اين 
سی ان جی  عرضه  جايگاه های 
بامشاركت و سرمايه گذاری بخش 

خصوصی درشهرستان های مياندوآب، بوكان، مهاباد، 
نقده و پيرانشهر در دست ساخت است. وی تصريح 
كرد: برای ساخت 10جايگاه ياد شده، بيش از300 
ميليارد ريال هزينه خواهد شد. مديرشركت ملی 
پخش فراورده های نفتی منطقه مياندوآب با اشاره به 
پيشرفت90 درصدی پنج باب ازاين 10جايگاه گفت: 
با بهره برداری ازاين جايگاه ها، شمارجايگاه های عرضه 
سی ان جی منطقه مياندوآب به 58 باب خواهد  رسيد. 
فعال پور با اشاره به صرفه جويی در مصرف بنزين به 

واسطه استفاده از سی ان جی تصريح 
كرد: باتوجه به استقبال شهروندان 
دراستفاده ازسوخت پاک)سی ان جی (
د  حدو نگين  ميا ر به طو نه  ا ز و ر
450هزارمترمكعب گاز طبيعی فشرده 
درمنطقه مياندوآب مصرف می شود كه 
اين ميزان نقش مهمی در كاهش 
آالينده های زيست محيطی دارد.  وی گفت: با 
بهره برداری ازجايگاه های سی ان جی دردست 
ساخت، روزانه 100هزارمترمكعب به توزيع 
سی ان جی در منطقه مياندوآب افزوده خواهد شد. 
مديرشركت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 
مياندوآب بااشاره به فعاليت 48باب جايگاه سی ان جی 
دراين حوزه عملياتی، گفت: از اين تعداد21باب تک 
منظوره و27 باب نيزدومنظوره است كه به صورت 

شبانه روز فعال هستند. 
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     شرکت 
نفت فال ت قاره 
ایران

 افزایش 
زمینه های 
همکاری با 
پژوهشگاه
صنعت نفت

مديرعامل شركت نفت فالت قاره ايران با تاكيد بر لزوم گسترش همكاری 
دوجانبه و تامين اهداف مشترک با پژوهشگاه صنعت نفت گفت: اعتماد به 

توانمندی  داخلی دستاوردهای مؤثری را به همراه دارد.
حميد بورد در نشست دوجانبه پژوهشگاه صنعت نفت و شركت نفت فالت 
قاره ايران با بيان اين كه پژوهشگاه صنعت نفت مجموعه ای توانمند در صنعت 
نفت است، تصريح كرد: به اين مجموعه بايد نگاه ملی وجود داشته باشد وبا 
توجه به مشكالت موجود دركشور بايد بر دستاوردهای داخلی تمركز بيشتری 
شود. وی ادامه داد: افزون بر ارتباطات شركت های داخلی با كشورهای خارجی 
بايد ارتباطات داخلی توسعه يابد زيرا اعتماد به توانمندی های داخل نتايج 

موثری را برای كشور به همراه داشته خواهد داشت.
مديرعامل شركت نفت فالت قاره ايران با بيان اين كه پژوهشگاه صنعت نفت 
می تواند بيش از60درصدمشكالت بخش باالدست راحل كند، تصريح كرد: 
باعملكرد مناسب اين مجموعه می توان به خودباوری رسيد و اين موضوع 

می تواند سبب نبود وابستگی كشور در زمينه های مختلف شود.

بورد با تاكيد بر اين كه در سال های اخير نتايج ارزشمندی از همكاری با 
پژوهشگاه حاصل شده است، گفت: حجم قراردادهايی كه سال های گذشته 
با پژوهشگاه داشته ايم، رو به افزايش است و اميدواريم اين همكاری ها در آينده 
نيز با تعريف پروژه های مشترک توسعه يابد. وی با اشاره به اين كه شركت نفت 
فالت قاره آمادگی كامل برای روابط مشترک با پژوهشگاه دارد، ادامه داد: 
مجموعه هايی مانند پژوهشگاه، افزون برهمكاری با بخش های دولتی بايد زمينه 
همكاری های خود را با بخش خصوصی نيز گسترش دهند و برای بازاريابی 

دانش فنی  خود به دنبال شيوه های مناسب باشند.

بومی سازی 300 تجهیز کاربردی پرمصرف 
 طرح بومی سازی 300 قطعه و تجهيز كاربردی پرمصرف صنعت حفاری از 

ابتدای امسال كليد خورد.
 بهنود منصورنژاد، رئيس مهندسی ساخت مديريت پژوهش و فناوری شركت 
ملی حفاری ايران گفت: اين قطعات و تجهيزات مربوط به پمپ های سيال 

حفاری، دراوركس، آچارهوا، پمپ های گريز از مركز، تجهيزات خدمات فنی 
و ابزار در گردش حفاری است. وی با اشاره به اين كه شركت ملی حفاری ايران 
با 250 سازنده قطعات و صنعتگران داخلی ارتباط كاری دارد، افزود: با 
برنامه ريزی و نيازسنجی انجام شده از مديريت های عملياتی و خدمات فنی  و 
مهندسی، بومی كردن توليد قطعات و تجهيزات در طول سال استمرار و 

افزايش خواهد يافت.
رئيس مهندسی ساخت مديريت پژوهش و فناوری شركت ملی حفاری ايران 
با تاكيد بر همكاری و تعامل موثر با مراكز علمی، پژوهشی، شركت های 
دانش بنيان و مجتمع های بزرگ صنعتی كشور اظهار كرد: از تجهيزاتی كه 
تاكنون به منظور اين همكاری ها در داخل توليد شده است، می توان به سازه 
دكل حفاری، دستگاه لوله مغزی سيار، پمپ سيال حفاری، ابزار دورن چاهی 
نمودارگيری، مجموعه كامل MWD برای حفاری جهت دار و سيستم 

سطحی نمودارگيری اشاره كرد.
منصورنژاد يادآور شد: حاصل همكاری ميان شركت ملی حفاری ايران و 

سازندگان و صنعتگران داخلی در بيش از يک دهه گذشته، ساخت و 
بومی سازی چهار هزار و 756 قلم قطعات پرمصرف صنعت حفاری است كه 

اين قطعات با احتساب تكثير، افزون بر 21 هزار قطعه می شود.

   شرکت نفت و گاز پارس
پایان تعمیرات اساسی 4 

سکوی تولیدی پارس جنوبی

     شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب    

همکاری برای تخلیه آب زمین های زراعی

تعميرات اساسی ساالنه دوسكوی فازهای 4 
و 5 سكوهای فاز 10 و 16 پارس جنوبی در 
بخش های كارگاهی، مكانيک، برق و ابزار 
دقيق، بازرسی و بهداشت، ايمنی و محيط 

زيست )اچ اس ای( با موفقيت پايان يافت.
هريک از سكوهای فازهای يادشده، با توان و 
ظرفيت توليد 28 ميليون مترمكعب گاز در 

روز به بهره برداری رسيده است.
عمليات تعميرات ساالنه سكوی فاز چهار، 
درمدت هفت روز با انجام 607 دستور كار و 
سه هزار و 447 نفر - ساعت كار و درسكوی 
فاز پنج نيز در مدت زمان هفت روز كاری با 
انجام 657 دستور كار و پنج هزار و 40 نفر - 

ساعت كار انجام شده است.
اين عمليات درسكوی فاز 16 پارس جنوبی 
در 10روز با انجام دو هزار و 60 نفر - ساعت 
كار و در سكوی فاز 10در مدت هفت روز با 
انجام 614 دستور كار وثبت سه هزار و 100 

نفر - ساعت كار ايمن، انجام شده است.
بر اساس برنامه مديريت توليد و عمليات 
شركت نفت و گاز پارس، قرار است تا اوايل 
پاييز امسال، برنامه تعميرات ساالنه سكوهای 

با راهبری اين مديريت به پايان برسد.
تعميرات ساالنه سكوهای ميدان گازی پارس 
جنوبی با هدف توليد ايمن و پايدار گاز، 
جلوگيری از كاهش توليد احتمالی به ويژه در 
فصل زمستان و تالش برای تامين حداكثری 

توليد گاز از پارس جنوبی درحال اجراست.

انتصاب در وزارت نفت و  
پتروشیمی 

وزير نفت در حكمی اسمعيل قنبری را به عنوان عضو اصلی 
هيئت مديره شركت ملی صنايع پتروشيمی منصوب كرد. در 
حكم بيژن زنگنه، وزيرنفت به اسمعيل قنبری آمده است: با 
به  تعهد وصالحيت های حرفه ای جنابعالی،  به  عنايت 
استنادماده )5( قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 
19 ارديبهشت ماه 1391 مجلس شورای اسالمی ومواد )17( 
و )18(اساسنامه شركت ملی صنايع پتروشيمی و حسب 
اختيار تفويضی به اينجانب درجلسه مورخ 19آبان ماه1397 
مجمع عمومی اين شركت، به موجب اين حكم برای مدت سه 
سال به عنوان »عضو اصلی هيئت مديره« شركت ملی صنايع 

پتروشيمی منصوب می شويد.
 اميد است با اتكال به ايزد متعال و تعامل با ديگر اعضای 
محترم هيئت مديره وكاركنان صديق و وظيفه شناس آن 
شركت در انجام امور و اهداف عاليه شركت موفق و مويد 

باشيد. 

انتصاب مدیرکل نظارت بر منابع هیدروکربوری 
محسن پاک نژاد، معاون نظارت برمنابع هيدروكربوری 
وزيرنفت در حكمی، پيمان احتشامی را به  عنوان مديركل 

نظارت برمنابع هيدروكربوری و اكتشاف منصوب كرد. 
درحكم محسن پاک نژاد آمده است: باعنايت به مراتب تعهد، 
سوابق و توانمندی های جنابعالی، به موجب اين حكم به عنوان 
مديركل نظارت بر منابع هيدروكربوری و اكتشاف منصوب 

می شويد.
 جمع بندی و ارائه نقطه نظرات فنی ومشاركت در تدوين 
سياست های كالن بخش باالدستی و راهبردهای حوزه 
اكتشاف، توسعه و توليد منابع نفت و گاز كشور، بررسی و 
صدور پروانه اكتشاف، توسعه و بهره برداری از مخازن/ 
ميدان های نفت وگاز برای شركت ملی نفت ايران و نظارت 
عاليه برانطباق عملكرد آن شركت با مفاد پروانه صادره، 
همچنين هماهنگی الزم و پيگيری تكاليف تعيين شده 
دركارگروه تخصصی هيئت عالی نظارت بر منابع نفتی، شورای 
عالی مهندسی مخازن نفت وگاز وشورای عالی اكتشاف نفت، 
جمع بندی وارائه گزارش های الزم و راهبری دبيرخانه های 
مربوط، ازجمله وظايف و موارد تاكيدی معاون نظارت بر منابع 

هيدروكربوری وزير نفت خطاب به احتشامی است.
 نظارت عاليه بر رعايت مفاد ابالغيه وزير محترم نفت درباره 
خط مشی و راهبرد توسعه و بهره برداری صيانتی از مخزن های 
نفت و گاز )راهبرد توسعه مخازن( همچنين راهبری كارگروه 
تخصصی بررسی و تائيد صالحيت حرفه ای افراد مرتبط با 
عمليات حفاری، ديگر موارد تاكيدی درحكم محسن پاک نژاد 
خطاب به مديركل نظارت برمنابع هيدرو كربو ری و اكتشاف 

وزارت نفت است.

مشاور مديرعامل در امور پيگيری و اجرايی شركت ملی مناطق نفت خيز جنوب 
گفت: اين شركت درادامه خدمات رسانی به مناطق سيل زده استان خوزستان، 
در تخليه آب زمين های كشاورزی باسازمان جهاد كشاورزی خوزستان همكاری 
داشته است. محمد خانچی افزود: كمک های شركت ملی مناطق نفت 
خيزجنوب به جهاد كشاورزی استان در زمينه تأمين ماشين آالت مورد نياز 
ازجمله بيل مكانيكی، لودر، كمپرسی و پمپ های تخليه آب بوده است. وی 
اظهاركرد: با ارسال تجهيزات وماشين آالت ازسوی مناطق نفت خيز جنوب، آب 
باقيمانده درمزارع شهرستان های كارون و باوی پس از فروكش كردن سيالب، 

هفته گذشته تخليه شده است.  
 ارسال 3 هزار بسته غذایی به روستاهای سیل زده 

مشاورمديرعامل درامورپيگيری واجرايی شركت ملی مناطق نفت خيز جنوب 
همچنين از ارسال سه هزار بسته مواد غذايی به روستاهای سيل زده شهرستان 
اهواز خبر داد و افزود: پس ازفروكش كردن سيالب و برگشت هموطنان 
سيل زده به روستاها و مناطق خود، به اهتمام شركت ملی مناطق نفت خيز 

جنوب وشركت های تابعه، مقررشد سه هزار بسته مواد غذايی در ماه مبارک 
رمضان تهيه و توزيع شود.  وی با بيان اين كه درمرحله نخست800 بسته 
موادغذايی شامل كنسرو، حبوبات، قند وشكر، چای، برنج، روغن، خرما، رب 
گوجه و ...خريداری و در روستاهای غرب اهواز توزيع شده است، اظهاركرد: بقيه 
بسته های غذايی نيز به مرور ارسال خواهد شد. خانچی تصريح كرد: كمک های 
غيرنقدی به ارزش دوميلياردو500 ميليون ريال ازسوی پايگاه های بسيج تابع 
حوزه شهيد تندگويان)نفت جنوب( جمع  آوری و با هماهنگی فرمانداری های 
اهواز، كارون و حميديه با سه كاروان ارسال و توزيع شده است. مشاورمديرعامل 
درامورپيگيری واجرايی شركت ملی مناطق نفت خيز جنوب اظهار كرد: از يكم 
ماه مبارک رمضان نيز با كمک های جمع آوری شده كاركنان، روزانه 700پرس 
غذا ازسوی پايگاه مقاومت بسيج شركت بهره برداری نفت وگاز كارون برای افطار 

در روستاهای سيل زده توزيع شده است.
ساماندهی جاده ورودی کوی علی آباد اهواز 

عمليات اجرايی تعريض و بهسازی جاده ورودی كوی علی آباد )بروال(، در 

محدوده منطقه 3 شهری اهوازكه طبق مصوبه شورای تامين استان خوزستان 
به شركت ملی مناطق نفت خيزجنوب واگذارشده است، با نظارت معاونت 
طرح های راه وساختمان اين شركت واز سوی شهرداری اهواز آغاز شد. 
شاپورحاتم پور، مديرمهندسی وساختمان شركت ملی مناطق نفت خيز جنوب 
بابيان اين كه جاده موجود تک باند، 1600طول وهفت مترعرض دارد وازنقاط 
حادثه خيز به شمارمی آيد، افزود: بااجرای اين طرح، جاده مزبور به دو باند با 
عرض 11 مترافزايش می يابد. وی بابيان اين كه عمليات اجرايی اين پروژه شامل 
مواردی مانند نخاله برداری، خاک ريزی وآسفالت بوده است، افزود: درطول اين 
جاده، جدول  گذاری و پياده روسازی به عرض سه متر واحداث بلوار وسط، 
پيش بينی شده است. حاتم پور به هزينه دو ميليارد تومانی اين پروژه كه 
به صورت مساوی از سوی شركت ملی مناطق نفت خيزجنوب وشركت ملی 
حفاری تامين می شود، اشاره و تصريح كرد: پس ازتكميل اين پروژه، عالوه بر 
تسهيل تردد به تاسيسات نفتی ومناطق مسكونی همجوار، از بروزحوادث 

رانندگی در اين مسير نيز تا حد زيادی كاسته خواهد شد.

       پخش فراورده های نفتی منطقه زنجان
برگزاری بیش از 4 هزار نفر- ساعت دوره آموزشی

مديرشركت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه زنجان گفت: سال گذشته 4 هزار و 
600 نفر- ساعت دوره آموزشی دراين حوزه 

عملياتی برای كاركنان برگزار شده است.
حمد اله حبيبی افزود: اين مقدارساعت 
آموزشی درقالب 20 دوره و باهدف ارتقای 
دانش و اطالعات كاركنان شركت ملی 
پخش فراورده های نفتی منطقه زنجان 

برگزار شده است.
وی با بيان اين كه دوره های آموزشی ياد 
شده با اعتماد و تكيه بردانش و تخصص 
ظرفيت های موجود درمنطقه برگزارشده 
است، افزود: با بهره گيری ازدانش وتخصص 
نيروهای جوان، زمينه رشدمطالعه، پژوهش، 
تحقيق و تبادل افكار درمنطقه فراهم شده 

است.
مديرشركت ملی پخش فراورده های نفتی 
كرد: خودكفايی  تصريح  زنجان  منطقه 
درحوزه آموزش، صرف نظر ازصرفه جويی در 
هزينه ها، نقش بسزايی در بهبود شرايط 
كاری و پيشبرد اهداف سازمان ايفا كرده 

است.
حبيبی همچنين بااشاره به تقويم آموزشی 
سال 98، ايمنی دركار، مفاهيم و ارتقای 
كليدی  مهارت های  كسب  بهره وری، 
مديريت، ارتقای سالمت اداری و مقابله با 
فساد، همچنين اصول سازماندهی محيط 
كاربا نگرش 5S، امداد و كمک های اوليه و 
مهارت های زندگی را ازعناوين دوره های 

آموزشی در سال جاری برشمرد.

       پخش فراورده های نفتی منطقه میاندوآب  
احداث 10 جایگاه عرضه سی ان جی

       پخش فراورده های نفتی منطقه خراسان شمالی
لزوم همکاری صنعت نفت و مراکز دانشگاهی

        پخش فراورده های نفتی منطقه مرکزی 
بارگیری روزانه 520 دستگاه نفتکش و گازکش 

www.mashal.ir
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مديرعامل شركت پااليش گازفجرجم گفت: 
واحد  نخستين  اساسی  تعميرات  عمليات 
80 درصد  با  پااليشگاه  اين  شيرين سازی 

پيشرفت ادامه دارد.
عبدالصمد نجفی با بيان اين كه تعميرات 
اساسی دراين واحد شيرين سازی ازفروردين 
امسال آغازشده است، افزود: تعميرات اساسی 
واحدهای شيرين  سازی با هدف استمرار توليد 

در زمستان انجام می شود.
وی اظهاركرد: پااليشگاه گازفجرجم، هشت 
واحد بزرگ شيرين سازی گاز دارد كه طبق 
برنامه زمان بندی شده، چهارواحد آن به  طور 
و  سرمايشی  مختلف  دربخش  های  كامل 

گرمايشی تعميرات اساسی می شوند.
نجفی گفت: تعميرات اساسی شركت پااليش 
گاز فجرجم، تا پايان مهرماه امسال ادامه خواهد 

داشت.
وی به اقدام شاخص اين پااليشگاه درحوزه 
تعميرات اساسی اشاره و تصريح كرد: تعميرات 
اساسی بخش های مختلف سوپرهيترديگ 
بخاراز اقدام های شاخصی است كه باتكيه 
برظرفيت های پااليشگاه و كارشناسان آن انجام 

می شود.

هفت طرح عمرانی اهدايی پتروشيمی های منطقه 
ويژه اقتصادی پتروشيمی به مردم شهرستان 
ماهشهر، با حضور غالمرضا شريعتی استاندار 
خوزستان، افتتاح و كلنگ زنی شد. سيداميد 
شهيدی نيا، مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادی 
پتروشيمی در اين باره گفت: شورای راهبردی منطقه 
ويژه اقتصادی پتروشيمی به منظور انجام مسئوليت 
اجتماعی خود، اعتبار مورد نيازبرای ساخت چند 
مركز ورزشی در شهرستان ماشهررا تأمين كرده 
است. وی با اشاره به سرمايه گذاری 37 ميليارد ريالی 
در اين طرح ها اظهار كرد: افزون بر اين مبلغ، شركت 
پتروشيمی مارون نيزبه صورت جداگانه هفت 
ميليارد و 110 ميليون ريال را برای ساخت و توسعه 

مدرسه در شهر ماهشهر اختصاص داده است.
شهيدی نيا اين امور را فعاليت های مصداقی 
شركت های پتروشيمی در حوزه مسئوليت اجتماعی 

خواند و افزود: انتظارمی رود امسال نيز بتوان با 
برداشتن گام های بيشتر درحوزه مسئوليت 
اجتماعی، شاخص های توسعه در شهرستان 
ماهشهر ارتقا يابد. شورای راهبردی منطقه ويژه 
اقتصادی پتروشيمی پارسال 170ميليارد ريال برای 
ايفای نقش مسئوليت اجتماعی خود برای شهرستان 

ماهشهر اختصاص داده است.

موزه نفت سبزوار از نخستين موزه های صنعت نفت 
است كه بيش از 210 شیء تاريخی در آن نگهداری 
و برای عموم به نمايش گذاشته شده است. اين موزه 
به همت كاركنان شركت پخش فراورده های نفتی 
اين منطقه، در سال های ميانی دهه 1380 در اين 
شهرستان راه اندازی شده است. مركزيت سبزوار در 
زمينه ذخيره سازی و پخش فراورده های نفتی در 
بخش های وسيعی ازشمال شرق كشور ازجمله 
داليل شكل گيری اين موزه است.  در موزه نفت 
سبزوار، بيش از 210 شیء شناسايی، ثبت و 
كدگذاری شده كه از جمله آنها می توان به لوازم ابزار 
دقيق، لوازم آزمايشگاهی، آتش نشانی، پااليشگاهی، 
پمپ های روغن و بنزين، ولو، موتورهای ديزلی و انواع 
پيمانه اشاره كرد. زمين اين موزه درسال 1318با 
عنوان جايگاه پخش بنزين و فراورده های نفتی 
درشهر سبزوار توسط شركت نفت انگليس و ايران 

خريداری شد. اين موزه عنوان نخستين موزه صنعت 
نفت درايران را به خود اختصاص داده وباتوجه به 
همكاری خوب شركت پخش فراورده های نفتی 
منطقه سبزوار با سازمان ها و اداره های شهرستان 
سبزوار به  ويژه سازمان های آموزشی و پژوهشی، اين 
مجموعه در ايام سال و به صورت رايگان ميزبان 

دانشجويان، دانش آموزان و مردم عالقه مند است.
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    پاالیشگاه 
بید بلند

 صرفه جویی 

200 میلیارد 
ریالی 
درسال 97

     شرکت نفت وگاز 
اروندان

راه اندازی 
دوباره 
پیش تصفیه خانه 
غرب
 کارون

مديرعامل شركت پااليش گاز بيدبلند گفت: سال 
گذشته با تكيه بر توان سازندگان داخلی وباهدف 
حمايت ازكاالی ايرانی، 200 ميليارد ريال صرفه جويی 

در اين واحد پااليشی كشور ثبت شده شده است.
علی محمد پوررضا با بيان اين كه شركت پااليش گاز 
بيدبلند توان خود را روی تحقق خودكفايی وتامين 
تجهيزات ازمحل كاالهای ساخت داخل متمركزكرده 
است، افزود: اين شركت به منظور رفع نيازهای 
پااليشگاهی از توان سازندگان و توليدكنندگان داخلی 
بهره می گيرد ودرساخت قطعات يدكی، به دنبال 

سازندگان كارآمد داخلی است.
وی با اشاره به فعاليت كميته خودكفايی درقالب كارگروه های مختلف برق، ابزاردقيق، 
مكانيک، موادشيميايی و...با رويكرد بومی كردن قطعات و تجهيزات اظهاركرد: اين 
ساختاربه گونه ای نظام مندشده است كه با مشخص شدن نيازها و بررسی آن درگارگروه 

تخصصی، ساخت قطعه يا كاالی مزبوربا تاييد امكان 
ساخت در داخل، ازسوی كميته خودكفايی پااليشگاه 
گاز بيدبلند به شركت های تعيين صالحيت  شده 

ارجاع می شود.
مديرعامل شركت پااليش گازبيدبلند گفت: اين 
پااليشگاه با فعال تر كردن كميته خودكفايی كاال 
همچنين  وحساس،  يدكی  قطعات  وساخت 
زيرگروه های تخصصی، گام های مهمی در زمينه 

خودكفايی كاال برداشته است.
به گفته پور رضا تاكنون برای 600قلم از قطعات مهم 

وخاص، شناسنامه فنی تهيه شده است.
وی يادآورشد: 75درصد ازخريدهای سال گذشته شركت پااليش گازبيد بلند با تكيه بر 
توان سازندگان داخلی از داخل تامين شده كه 200 ميليارد ريال صرفه جويی داشته 

است.

 با پايين آمدن سطح آب های روان و فروكش كردن سيالب، 
واحد پيش تصفيه خانه غرب كارون واقع در روستای سبعه 
تعمير و راه اندازی دوباره شد. شهرام ارديان، سرپرست مديريت 
هماهنگی توليد شركت بهره برداری نفت  وگاز اروندان با اشاره 
به اهميت اين واحد و وابستگی 75 درصد نفت توليدی 
ميدان های غرب كارون به آب اين پيش تصفيه خانه  گفت: با 
وقوع سيالب واحد پيش تصفيه خانه غرب كارون كه وظيفه 
تامين آب واحدهای غرب كارون همچون يادآوران، جفير، 
آزادگان شمالی و جنوبی و واحد در دست احداث ان جی ال 
3200 را به عهده داشت، زير آب رفت. وی افزود: اين 
پيش تصفيه خانه با قابليت جريان آب تصفيه شده و ارسالی 
330مترمكعب درساعت و روزانه حدود هشت هزار مترمكعب،  
افزون بر گندزدايی آب و جداسازی ذرات معلق و گل  و الی، 

كدورت آب رابه كمتر از پنج NTU كاهش می دهد.

    پاالیشگاه ایالم
 احداث فاز دوم
 پاالیشگاه گاز

    شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران 

تلمبه خانه گوره »C« در آستانه راه اندازی

طرح احداث فاز دوم پااليشگاه گاز ايالم از سوی 
شركت ملی گاز ايران به شركت مهندسی و توسعه 
گاز ابالغ شد تا در آينده  نزديک احداث و راه اندازی 

شود.
شهريار داری پور، مديرعامل شركت پااليش گاز 
ايالم گفت: با احداث و راه اندازی فازدوم پااليشگاه 
گاز ايالم، خوراک دريافتی پااليشگاه از6.8 ميليون 
مترمكعب در روزبه 10.2 ميليون مترمكعب و توليد 
محصوالت پنج گانه اين پااليشگاه نيز 50 درصد 

افزايش می يابد.
وی با اشاره به توليد پنج محصول گازشهری، اتان، 
وگوگردتوليد  گازی  ميعانات  خام،  گازمايع 
درپااليشگاه گازايالم اظهاركرد: ازاين تعداد محصول 
توليدی، سه محصول اتان، گازمايع خام وميعانات 
گازی، خوراک پتروشيمی ايالم است كه تا راه اندازی 

كامل فاز دوم به ديگر مبادی ارسال می شود.
مديرعامل شركت پااليش گاز ايالم با اشاره به اين 
كه سال گذشته بيش از 1.5ميليارد مترمكعب گاز 
تصفيه شده به خط سراسری تزريق شده است، 
تصريح كرد: اين مقدار گازتصفيه شده به مصرف 
خانگی و صنعتی استان ايالم و ديگر استان های 

همجوار اختصاص يافته است.
داری پورگفت: سال گذشته بيش از1.5ميليون 
بشكه ميعانات گازی دراين شركت تصفيه و 40هزار 

تن ال پی جی به پارس جنوبی ارسال شد.
وی درآمد ارزی حاصل ازصادرات گوگرد اين 
پااليشگاه در سال گذشته را بيش از سه ميليون دالر 
اعالم واظهاركرد: پارسال 60 هزارتن گوگرد دراين 
پااليشگاه توليد شد كه30 هزار تن آن به مصرف 

داخل و بقيه به صادرات آن اختصاص داشت.

  خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه مرکزی 
ایمن سازی 

خطوط لوله اصفهان - ری

رئيس واحد خوردگی شركت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه 
مركزی گفت: خطوط لوله 18 و 24 اينچ نفت خام و فرآورده 
اصفهان- ری ايمن سازی شد. حسين ابراهيمی با بيان اين كه اين 
عمليات با هدف جلوگيری ازخوردگی لوله و پايداری انتقال فرآورده 
و نفت خام انجام شده است، بارندگی های اخيروجاری شدن سيالب 
درمسيرخطوط لوله حوزه استحفاظی اين منطقه، ترميم و تقويت 
پوشش نقاط آسيب ديده را ضروری ساخته بود. وی تصريح كرد: 
بيش از 30 مورد ازنقاط آسيب ديده مسير خطوط انتقال فرآورده و 
نفت خام اصفهان -ری درمدت زمان 6 روز ترميم و بازسازی شد. 
ابراهيمی با تاكيد بر تعداد زياد نقاط قابل ترميم نسبت به زمان بندی 
محدود گفت: درتقاطع های مسيرخط انتقال بارودخانه های فصلی 

به منظور تقويت، از پوشش نوار حفاظتی استفاده شده است.

خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران
پنجمین پیش ممیزی سیستم مدیریت 

یکپارچه

پيش مميزی شركت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران 
درپياده سازی سيستم مديريت يكپارچه پنجمين دوره خود را با 
موفقيت پشت سر گذاشت و يک گام ديگر به اهداف خود در تحقق 
توسعه پايدار نزديک تر شد. زهرا رجبی، كارشناس مهندسی كيفيت 
و بهره وری شركت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران دراين 
باره گفت: اين پيش مميزی به منظور ارزيابی وضع كنونی و قبل از 
اجرای مميزی وصدور گواهينامه انجام شده است. وی تفاوت عمده 
اين دوره با دوره های قبل را ويرايش همزمان سه استاندارد برشمرد 
وافزود: در18سال اخيركه شركت خطوط لوله و مخابرات نفت 
منطقه تهران پياده سازی وحفظ استانداردهای بين المللی را انجام 
می دهد، تغييراتی دراين سطح به صورت همزمان اعمال نشده بود.
اين كارشناس مهندسی و كيفيت بهره وری درشركت خطوط لوله 
و مخابرات نفت منطقه تهران بابيان اين كه ظرف چند ماه آينده 
مميزی جهت صدورگواهينامه نيزانجام خواهد شد، افزود: طبق 
برنامه ازپيش تعيين شده، در دو سال آينده مميزی های مراقبتی 

مديرتوليد شركت ملی مناطق نفت خيز جنوب از راه اندازی تلمبه خانه 
گوره)C( در چند ماه آينده خبر داد. سعيدكوتی دربازديد ازاين تلمبه 
خانه، درجمع مديران وكاركنان شركت بهره برداری نفت وگازگچساران 
افزود: اين تلمبه خانه كه سال ها به دليل مشكالت فنی از مدارخارج 
شده بود، به همت كاركنان شركت ملی مناطق نفت خيزجنوب به 
ويژه شركت بهره برداری نفت وگازگچساران، تاچند ماه آينده راه اندازی 
خواهد شد. كوتی، مسؤوليت پذيری را يكی از رموز پايداری وموفقيت 
درپيشبرد اهداف برشمرد وافزود: عمليات بزرگی مانند ايمن سازی 
خطوط لوله و احيای تلمبه خانه گوره »C« پس از 30 سال با وجود 
تگنا ها و تحريم های بين المللی از همدلی و توان باالی كاركنان شركت 
بهره برداری نفت و گاز گچساران حكايت دارد. هوشنگ صيدالی، 
مديرعامل شركت بهره برداری نفت وگاز گچساران نيز با اشاره به 
ويژگی های تلمبه خانه مزبور اظهاركرد: تلمبه خانه گوره، شاهرگ 
حياتی واقتصادی كشور شناخته شده است وبايد نگاه حياتی به آن 

داشته باشيم. صيدالی گفت: تحريم، فرصت خوبی شد كه بتوان با 
دانش فنی وعملياتی كاركنان، كارهايی مهمی مانندايمن سازی 
خطوط لوله، توپک رانی عملياتی برخی نقاط حساس، تعميرات اساسی 
 )C ( تاسيسات وتجهيزات به ويژه تعميرات اساسی تلمبه خانه گور

انجام شود.

رونمایی از نخستین اتوبوس فرهنگی
نخستين اتوبوس فرهنگی درشركت بهره برداری نفت وگازگچساران رونمايی 
شد.  مديرخدمات شركت بهره برداری نفت وگازگچساران بابيان اين كه ترويج 
كتاب خوانی ازجمله اهداف رونمايی ازاين اتوبوس فرهنگی است، برقراری 
ارتباط بيشتربا نسل جوان و پاسخ گويی به مسائل فرهنگی را ديگر اهداف اين 
فعاليت فرهنگی برشمرد. علی كردلو اظهار كرد: قابليت حضور در تاسيسات 
نفتی، روستاها و مدارس عشايری )بااطالع قبلی( پخش رايگان فيلم، همچنين 
ايستگاه قصه گويی و نقاشی، ويژگی های ديگر اين اتوبوس فرهنگی است. وی 
با تاكيد براين كه نخستين اولويت راه اندازی اتوبوس فرهنگی، رونق كتاب و 
كتابخوانی، همچنين افزايش سطح مطالعه درميان مردم است، روزآمد كردن 
اين فعاليت ها را با استفاده از نرم افزارهای روز، از برنامه های آينده رونق دهی 
به اين حركت فرهنگی عنوان كرد.  مديرخدمات شركت بهره برداری نفت 
وگازگچساران يادآورشد: اين پايگاه فرهنگی با استفاده از اتوبوس های رده خارج 

و فعاليت های تعميراتی، با صرف 300 ميليون ريال راه اندازی شده است.

     مجتمع گاز پارس جنوبی
افزایش تولید گاز

 شیرین در فازهای 4 و 5
مدير پااليشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی 
از افزايش توليد گاز فازهای 4 و 5 پارس جنوبی 
به دليل ارسال گاز ترش ازپااليشگاه چهارم و 
اجرای به موقع عمليات تعميرات اساسی خبر 
داد. محمد شفيع موذنی با بيان اين كه با پايان 
تعميرات اساسی، فازهای 4 و 5 پااليشگاه سوم 
پارس جنوبی باحداكثر توان به توليد محصوالت 
خود ادامه می دهند، افزود: اين پااليشگاه هم 
اكنون درشرايط مناسب عملياتی قرار دارد و 
تعميرات اساسی آن بدون حادثه انجام شده 

است.
اساسی  تعميرات  كه  اين  به  اشاره  با  وی 
پااليشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی پيش 

ازموعد آغازشد وپايان يافت، تصريح كرد: اين 
موضوع سبب افزايش توليد و درآمد برای 
مجتمع می شود. مديرپااليشگاه سوم مجتمع 
گاز پارس جنوبی با اشاره به افزايش توليد 
پااليشگاه سوم در سال گذشته اظهار كرد: 
پارسال با اتصال خط لوله گاز ترش ازفازهای 6 
و 7 و 8 به اين پااليشگاه، گاز توليدی در فازهای 

4 و 5 حدود پنج افزايش داشت.
به گفته موذنی، با اجرای پروژه ارسال گاز ترش 
از پااليشگاه چهارم به پااليشگاه سوم و انجام 
عمليات تعميرات اساسی در كوتاه ترين زمان 
ممكن، ميزان توليد اتان فازهای 4 و 5 پارس 

جنوبی، حدود 6 درصد افزايش يافته است.

    پخش فراورده های نفتی منطقه سبزوار  
ثبت 210 شیء تاریخی صنعت نفت در موزه سبزوار

   پاالیشگاه فجرجم
پیشرفت 80 درصدی تعمیرات اساسی واحد شیرین سازی

    سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
کلنگ زنی 7 طرح عمرانی برای مردم
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چند نکته کوچک و مهم
  برای درخشان کردن فرش، کمی سرکه و خاک اره را مخلوط 
کنید و برسی در این مخلوط بزنید و روی فرش بکشید، سپس 
بگذارید خوب خشک شود، بعد از خشک شدن روی آن را 

جاروبرقی بکشید.
  برای باز کردن لوله ظرفشویی گرفته، می توانید یک مشت 
جوش شیرین به عالوه یک فنجان سرکه سفید در سوراخ 
ظرفشویی بریزید و آن را محکم ببندید. بعد از چند دقیقه با 

ریختن آب سرد روی آن، لوله کامال باز می شود.
  برای تمیز کردن و جال دادن جلدهای قدیمی کتاب یک پارچه 
فالنل را به تربانتین آغشته کنید و روی جلدها بمالید. سپس با 

یک تکه پارچه نرم براقشان کنید.
  پاشیدن شکر روی دیس رطوبت اضافی را به خود جذب می 

کند و مانع چسبیدن کیک به می شود.

 ضایعات مواد غذایی
 را به حداقل برسانید

راه هایی وجود دارد که با دانستن  آنها می  توان ضایعات مواد 
غذایی را به حداقل رساند. در ادامه به برخی از این روش ها 

اشاره کرده ایم. 
  برای داشتن پیازچه های تازه می توانید آن را داخل ظرف 
آب و زیر نور خورشید قرار دهید. این کار باعث می شود پیازچه 
دوباره رشد کند. روشی که باعث می شود هر چند روز یک بار، 
بتوانید از قسمت های سبز آن استفاده کنید و پیازچه تازه 

داشته باشید.
  قبل از انقضای شیر از آن برای درست کردن پنیر استفاده 

کنید.
  برای دور کردن پشه و مورچه در فصل تابستان می توانید 
از پوست پرتقال استفاده کنید. استفاده از پوست پرتقال برای 

از بین بردن بوی کهنگی هم گزینه خوبی است.
  به جای دور ریختن موزهای رسیده و تیره، بهتر است از آنها 
برای پختن نان های موزی استفاده کنید. با پختن آنها می توان 

دسری عالی نیز تهیه کرد.
  چیپس مانده را دور نیندازید. کافی است آنها را 10 ثانیه 

داخل مایکروفر بگذارید تا دوباره ترد شوند.
  برش باقی مانده از پیتزا را بدون مایکروفر دوباره مصرف 
کنید. برای استفاده، آن را چهار، پنج دقیقه روی یک کتری با 
حرارت متوسط قرار دهید. برای اینکه روی آن هم گرم شود 

بهتر است از یک در آلومینیومی کمک بگیرید.
  نان های تست مانده و خشک شده را دور نریزید. می توانید 
آنها را خرد و سرخ کنید و به همراه انواع ادویه استفاده کنید.

   برای از بین بردن باکتری های موجود در اسفنج قدیمی، 
اول آن را خیس کنید، سپس دو دقیقه داخل مایکروفر قرار 
دهید تا 99 درصد جرم آن از بین برود و دوباره قابل استفاده 

شود.

فرهنگ و زندگیفرهنگ و هنر

  ریزه کاری های 
خانه داری

مهارت های 
زندگی

با نزدیک شدن به زمان کنکور، تمام داوطلبان این آزمون سخت در 
تالشند تا از بهترین روش ها برای یادگیری دروس استفاده کنند و با 
آمادگی کامل آزمونی دشوار را پشت سر بگذارند و به موفقیت برسند. 
همه ما برای درس خواندن و موفقیت در آزمون های سخت، روش های 
عجیب و غریبی را امتحان کرده ایم و در برخی مواقع هم نتیجه 
گرفته ایم، اما با استفاده از روش های علمی ثابت شده، بدون هیچ 
دغدغه  ای می توان کنکور داد و از آن سربلند بیرون آمد.   در ادامه به 
برخی روش های علمی ثابت شده برای آمادگی و موفقیت در کنکور 
اشاره کرده ایم که شاید بتواند اندکی به داوطلبان در راه آمادگی آزمون 
سختی که موفقیت در آن نقش زیادی در آینده شان دارد، کمک کند.

مطالعه قبل از خواب
یکی از روش های موثر یادگیری، مطالعه قبل از 
خواب است. بهتر است قبل از خوابیدن کمی 
مطالعه  درسی داشته باشید. مغز انسان در طول 
خواب، اتفاقات رخ داده را مرور می کند. نتیجه 
این روش این است که آنچه قبل از خواب مرور 
کرده اید، به راحتی به خاطر می آورید. سعی 
نکنید کل کارتان را به رختخواب  منتقل کنید. 

این کار خواب آرام را از شما می گیرد.

فاصله زمانی برنامه ریزی
روش یادگیری جدیدی به نام تکرار با فاصله 
وجود دارد. در این روش اطالعات به قسمت های 
کوچک تقسیم می شود و در یک دوره  زمانی 
طوالنی مدت تکرار می شوند. استفاده از این 
روش در یادگیری و حفظ دروس بسیار موثر 

است.

درس خواندن گروهی
اگر جزو آن دسته از کسانی هستید که 
گروهی درس خواندن به شما در یادگیری 
دروس کمک می کند، می توانید این روش را 
هم امتحان کنید.  چند روز یک بار برای مرور 

درس ها با دوستان دور هم جمع شوید. 

بنویسید
از مهارت نوشتاری خود برای موفقیت استفاده 
کنید. تحقیقات نشان می دهد زمانی که مطلبی 
را می نویسیم، بهتر از زمانی که آن را تایپ 
می کنیم، در ذهن ما ذخیره می شود. بهتر است 
بخش های مهم درسی   را در یک برگه کاغذ 
بازنویسی کنید. عالوه بر مواردی که به آن 
اشاره کردیم، نکاتی هم وجود دارد که رعایت 

آنها به حفظ تمرکزتان کمک می کند.

استراحت کنید
استراحت منظم بهره وری را باال 
می برد و به بهبود توانایی ما برای 
تمرکز روی یک فعالیت کمک 
می کند. پس برای باال بردن سطح 
بهره وری، اندکی از درس و کتاب 

فاصله بگیرید و استراحت کنید.

مراقبه کوتاه
براساس تحقیقات، مراقبه استرس و اضطراب را 
کاهش و گستره توجهات را افزایش می دهد؛ 
بنابراین برای کاهش اضطراب در زمان آمادگی برای 
کنکور از روش مراقبه استفاده کنید. مثال به جای 
اینکه سه ساعت به چند صفحه کاغذ زل بزنید، 
برای دقایقی به دیوار خیره شوید. این کار نه تنها 
ضرری ندارد، بلکه باعث آرامش شما می شود. خواب کافی

در مواقعی که برای کنکور 
آماده  آزمون   یک  یا 
کسب  برای  می شوید، 
موفقیت شب زنده داری 
نکنید. این کار نه تنها در 
عملکردتان اختالل ایجاد 
عث  با بلکه   ، می کند
استرس نیز می شود. سعی 
کنید در روزهای نزدیک 
به آزمون ۷ تا 9 ساعت 

بخوابید.

مایعات بنوشید 
خوردن آب و نوشیدن مایعات در باال بردن 
سطح هوشیاری و تمرکز شما نقش بسزایی 
نوشیدنی  تمرکز،  برای حفظ  دارد. مثال 
کافئین دار بخورید. نتیجه تحقیقات انجام شده 
در این زمینه نشان داده که چای و قهوه سطح 
هوشیاری را باال نگه می دارد. مصرف آب را هم 
در این مواقع از یاد نبرید، نوشیدن آب باعث 
بهبود عملکرد مغز می شود و به باال رفتن 

تمرکز کمک می کند.

درس خواندن با صدای بلند 
خواندن مطالب درسی با صدای بلند به شما کمک می کند تا به دو روش 
دیدن مطلب و شنیدن آن، مطالب را حفظ کنید. البته در این روش 
نمی توانید رفتن به کتابخانه و درس خواندن در آن را در برنامه ریزیتان 

بگنجانید.

گرفتن آزمون
خودآزمایی یکی از بهترین روش های آمادگی برای موفقیت در 
کنکور است. اگر شما هم جزو آن دسته از افرادی هستید که 
به سختی مطالب را به یاد می آورید، بهتر است این روش را هم 
امتحان کنید. هرچه در شرایط تمرینی چیزی را سخت به یاد 
بیاوید، در آینده و در شرایط واقعی راحت تر آن را به یاد خواهید 

آورد. پس آزمون گرفتن از خود را فراموش نکنید.

قصه گویی
برای موفقیت در حفظ مطالب می توانید آنها را به 
داستان تبدیل کنید. در این روش اطالعات برایتان 
معنای بیشتری پیدا می کند و شما مجبور به تکرار 
به روش  که  مطالبی  مهم می شوید.  مطالب 

قصه گویی کامال در ذهنتان می ماند.

ورزش کنید
به گفته محققان نیم ساعت 
ورزش هوازی سرعت پردازش 
مغز و سایر توانایی های شناختی 
را بهبود می بخشد. پس ورزش 

کردن را هم در برنامه 
خود بگنجانید. 

تغییر مکان 
تحقیقات انجام شده، نشان می دهد 
که مطالعه  یک مطلب در مکان های 
مختلف، احتمال فراموشی آن مطلب 
را کاهش می دهد. تغییر مکان در 
زمان مطالعه هر بار مغز را وادار 

می کند تا ارتباط جدیدی با 
مطلب برقرار کند. در نتیجه 

مطلب به خاطره  ای قوی  
تبدیل می شود.

تغییر موضوع مطالعه
بهتر است هر بار مطالب مختلفی 
را مطالعه کنید. این تکنیک خوبی 
از یک روش  بتوانید  تا  است 
درست برای پیدا کردن راه حل 

مسئله   استفاده کنید. 

استفاده از روش های مختلف
روش درس خواندن هر کس با دیگری متفاوت 
است. مثال برخی از افراد ترجیح می دهند در 
روز درس بخوانند، برخی دیگر شب را برای 
درس خواندن انتخاب می کنند. بعضی درس 
خواندن در سکوت را برمی گزینند، بعضی 
دیگر درس خواندن گروهی را می پسندند؛ 
را  نتیجه  بهترین  که  را  روشی  بنابراین 
می توانید از آن بگیرید، بیابید و تا رسیدن به 
آمادگی کامل از آن استفاده کنید. با رعایت 
نکاتی که به آن اشاره کردیم، شاید بتوانید با 
آمادگی کامل از پس کنکور و آزمون های 
سخت برآیید و در مسیر موفقیت گام بردارید.  به خودتان برسید

درست است که موفقیت در کنکور در زندگی و 
آینده نقش دارد، اما زمانی که برای کنکور آماده 
می شوید، از خودتان غافل نشوید، به خودتان 
برسید. بعد از ساعت ها مطالعه بهتر است زمانی را 
به خود اختصاص دهید و هنگام استراحت سراغ 

کارهایی بروید که شما را سرحال می کند. 

قطع      اینترنت
در عصر کنونی فناوری، اینترنت و 
حضور در شبکه های مجازی، جزئی 
از زندگی شده است، اتفاقی که گاهی 
عواقب ناراحت کننده ای برایمان به 
دنبال دارد. بنابراین در آستانه یک 
آزمون سخت سعی کنید اینترنتان 
را قطع کنید تا بتوانید از شبکه های 
کار  این  با  باشید.  دور  مجازی 
می توانید بدون حواس پرتی به درس 

و مطالعه تان بپردازید

مشعل شماره 924 



 فرصت بزرگ، درس بزرگ 
به بركت ماه رمضان، براى مسلمان فرصتى پيش مى آيد كه 
بايد از آن در جهت تقويت حيات معنوى و نشاط مادى خود 
استفاده كند. يكى از درسهاى بزرگ ماه رمضان كه در خالل 
دعا و روزه و تالوت قرآن در اين ماه بايد آن را فرا بگيريم و 
استفاده كنيم، اين است كه با چشيدن گرسنگى و تشنگى، 

به فكر گرسنگان و محرومان و فقرا بيفتيم.
 در دعاى روزهاى ماه رمضان مى گوييم: »الّلهم اغن كّل فقير. 

الّلهم اشبع كّل جائع. الّلهم اكس كّل عريان«.
 اين دعا فقط براى خواندن نيست؛ براى اين است كه همه 
خود را براى مبارزه با فقر و مجاهدت در راه ستردن غبار 

محروميت از چهره محرومان و مستضعفان موظف بدانند. 

در مورد آيات محكم و متشابه، دو بيان در قرآن آمده 
است. در يك بيان، تمام آيات قرآن محكم و در عين 
حال، تمام آيات آن متشابه معرفى شده است. اما در 
بيان ديگر، آيات محكم بخشى از قرآن و آيات متشابه 

بخش ديگرى از آن معرفى شده است. 
در جايى كه همه قرآن محكم معرفى شده، آمده 

است:
لَْت ِمْن لَُدْن َحكيٍم   »الر ِكتاٌب اْحِكَمْت آياتُُه ثُمَّ ُفصِّ

َخبيرٍ« 
منظور آن است كه همه آيات قرآن از استوارى و 

خلل ناپذيرى بهره مند و بطالن ناپذير است. 
درجايى هم كه همه آيات، متشابه معرفى شده، آمده 

است:
ُ نَزََّل اْحَسَن الَْحديِث ِكتاباً ُمَتشابِهاً َمثانَِى تَْقَشِعرُّ   »اللَّ

َُّهْم. . . «  ِمْنُه ُجُلوُد الَّذيَن يَْخَشْوَن رَب
منظور متشابه بودن تمامى قرآن از لحاظ روش و نيز 
بيان حقايق و هدايت مردم به حق است. ميان اين 

احكام و تشابه تقابلى وجود ندارد و همه آيات از يك 
نظر، محكم و از نظر ديگر، متشابهند. اما در تقسيم 
ديگر- كه ابتداى بحث به آن اشاره شد- اين دو 
وصف، هر كدام مربوط به جزئى از آيات است كه 

ديگرى قسيم آن محسوب مى شود. 

تقسیم بندی قرآنی 
دراين تقسيم، آيات محكم آياتى هستندكه معناى 
روشنى دارند و نمى توان معانى ديگرى از آنها نتيجه 
گرفت. اين آيات »اّم الكتاب«- يعنى: آيات مادر- 
هستند؛ يعنى: درست همان گونه كه طفل به مادر 
رجوع مى كند و مادر، مرجع فرزند است يا شهرهاى 
بزرگ- ام القرى- مرجع شهرهاى كوچك تر 
محسوب مى شوند، آيات محكم نيز مرجع آيات 
متشابه هستند و براى درك مدلول و مفهوم درست 

آنها، بايد از آيات محكم كمك گرفت. 
آيات متشابه نيز، آياتى هستند كه بر چند معنا قابل 

حمل اند. آيات متشابه بيشتر درباره امور معنوى 
است. اين امور با الفاظ قابل بيان نيستند، اما چون 
زبان قرآن همين زبان بشرى است، از اين رو، آن 
موضوعات لطيف و معنوى با عباراتى بيان شده اند 
كه بشر براى موضوعات مادى وضع كرده است و 
همين امر سبب شده كه برخى در فهم آنها اشتباه 

كنند. براى جلوگيرى از فهم نادرست اين آيات، بايد 
از آيات محكم كمك گرفته شود؛ در غير اين صورت، 
احتمال گمراهى وجود خواهد داشت. به عنوان مثال، 
قرآن مى خواهد از حقيقتى كه واقعيت آن درك 
محضر الهى است، نام ببرد. به همين جهت، اين معنا 

را در قالب الفاظ ذيل ريخته و فرموده است:

ِّها ناِظَرةٌ«  »وُُجوهٌ يَْوَمِئٍذ ناِضَرةٌ الى  رَب
قرآن براى بيان مطلب مورد نظر، لفظ »نظر« را به 
كار برده است؛ زيرا لفظ مناسب ترى براى اداى 
مقصود، وجود ندارد. اما اين لفظ نبايد ما را به اشتباه 
بيندازد؛ زيرا در آيات ديگر، كه از آيات محكم قرآن 
مجيد است، نظر به خداوند به شكل نظر كردن به 
اجسام مادى نفى شده؛ مانند:  »ل تُْدرُِكُه اْلبْصاُر َو 
ُهَو يُْدرُِك اْلبْصاَر« به ترتيب، آيه »وجوٌه يومئٍذ 
ناظرةٌ« آيه اى متشابه و آيه »ل تُدركه البصارُ. . . « از 
آيات محكم محسوب مى شود. مطلب قابل توجه در 
نحوه برخورد با آيات قرآن مجيد، به ويژه آيات 
متشابه، آن است كه خداوند در اين آيات، با تشريح 
برخورد دو گروه اولواللباب )صاحبان خرد( و »الّذيَن 
في ُقلوبِهم زَيٌغ« )مريض دلن( راه صحيح برخورد 
با آيات الهى را به ما نشان مى دهد. در اين آيات آمده 
است؛ كسانى كه در دلشان ميل به انحراف و كژى 
وجود دارد، به سوى آيات متشابه رفته و به دنبال 
تأويل يابى براى اين آيات هستند. اينان به دليل 
اين كه مى خواهند به فكر خود اعتماد كنند و از آيات 
روشن ديگر بهره نگيرند، خواسته يا ناخواسته، به دام 

انحراف افتاده، معانى ديگرى را بر قرآن حمل 
مى كنند تا شايد توجيهى براى افكار غلط خودشان 
باشد. اما نحوه عمل صاحبان خرد، كه قرآن از آنان با 
عنوان »الرَّاِسُخوَن فِى الِْعلْم«- يعنى: فرورفتگان در 
دانش- ياد مى كند، چيز ديگرى است. آنان در 
برخورد با آيات متشابه و محكم، ابتدا از در تسليم و 
ايمان درآمده، مى گويند: به آن ايمان آورديم كه همه 
از جانب پروردگار ماست. سپس با تضرع و زارى، از 
خدا مى خواهند كه دل هاى آنان را گرفتار انحراف 
نكند. همچنين از خداوند طلب رحمت مى كنند كه 
با توجه به مقام، همان درخواست عالم شدن به تأويل 
صحيح و درست آيات متشابه است و البته هرگز 
دعاى چنين گروهى كه از سر اخالص و بندگى به 
درگاه الهى روى آورده اند، رد نمى شود؛ زيرا خداوند 
خود استجابت دعاى بندگانش را تضمين كرده 
است. خالصه آن كه در برخورد با آيات الهى، نبايد 
همچون مغروران از سر غرور و كبر، با آن ها برخورد 
كرد، بلكه بايد برخوردى داشت كه شايسته مؤمنان 
متواضع است و از خداوند خواست كه در اين موارد، 
دستگيرى كند و انسان را از انحراف ها مصون بدارد. 

قرآن در قرآن

اهمیت شب قدر در آیات و روایات
شب هاى قدر اوج معنويت رمضان است، شب هايى 
است كه زندگى مومن در آن سراسر رنگ خدا 
مى گيرد، پهنه اى است كه روزه دار، بر آن مى ايستد 
و بر همه ما سواى حق پشت مى كند و در خلوت پر 
راز شب با عبوديت محض در پيشگاه خدا همه چيز 
و حتى خود را به فراموشى مى سپارد، از هر چه 
زمينى است مى برد و با آسمان پيوند مى خورد، 
مجرد مى شود و به عبادت خداى يكتا مى ايستد، 
پرده اسباب و قوانين و نواميس جهان يكسو مى رود 
و مومن تنها خدا را مى بيند كه كارگزار همه 
هستى است و با گوش جان كالم خدا را مى شنود 
و با دل در مى يابد كه كائنات چون گويى با چوگان 
امر الهى متحركند و اين امر او و اراده اوست كه 

سيطره خويش بر همه چيز گسترده است. 
قدر ميعاد انسان با خداست، شب رنگ باختن جسم 
و حكومت روح است، شب حقارت ماده و عظمت 
معناست، شب تجلى معنويت دين و آسمانى شدن 
زمين است، شب همگامى سراسر وجود مومن با 
ژرفاى فطرت الهى است. شب همسايگى انسان با 
فرشتگان است. شب فراموشى خود و استغراق در 
خداست. شب باران مهر و رحمت حق بر روزه داران 
خداجوست. شب تقدير الهى است. آرى شب قدر 
از هزار ماه بهتر است. در شب هاى قدر هم چنانكه 
پيشوايان ما فرموده اند، با خداى جهان به راز و نياز 
و دعا و نيايش بپردازيم. سراسر شب بايد بيدار ماند 
و در نماز و عبادت كوشيد و نيازها را به پيشگاه 
خداوند عرضه داشت و مهر و رحمت وآمرزش را از 

او خواست. 
در اين شب پس از گذشتن نيمى از ايام روزه و ليالى 
ماه مبارك رمضان، بنده از قابليت ها و شايستگى هاى 
مطلوبى برخوردار شده كه اگر خواسته هايش را با 
خالق خودش در ميان بگذارد هيچ بُعدى ندارد كه 

به آن درخواست هايش مى رسد. 
امام باقر )ع( فرمود: هر كسى شب قدر را احيا بگيرد 
گناهش آمرزيده مى شود اگر چه گناهانش به تعداد 
ستارگان آسمان و سنگينى كوهها و پيمانه هاى دريا 

باشد. 
امام صادق )ع( بيمارى سختى گرفت وقتى شب 
23 شد، به غالمانش دستور داد كه او را به مسجد 
ببرند. غالمان حضرت چنين كردند وحضرت تا 

صبح در آن شب در مسجد ماند. 
براى احيا شب قدر و اهميت دادن به دعا و راز و نياز 
با معبود در اين سه شب، امام باقر )ع( مى فرمايد: 
هر كسى شب 23 ماه رمضان را احيا بگيرد و صد 
ركعت نماز در آن شب بخواند، به اين بركات نائل 

مى شود:
· از غرق شدن نابود شدن زير ديوارها و تصادفات و 

سرقت و از شر درندگان او را پناه مى دهيم. 
· ترس از سوال منكر و نكير در عالم قبر از او برداشته 
مى شود و در حالى از قبرش بيرون مى آيد و سوى 
محشر مى رود كه اطراف او را نور احاطه كرده باشد. 
· در آن روز، نامه اعمالشان به دست راستشان 

مى دهند. 
· آزادى از جهنم برايش نوشته مى شود. 

· عبور از صراط و امنيت از عذاب جهنم برايش ثبت 
مى شود. 

· بدون حساب وارد بهشت مى شود. 
· در كنار پيامبران و راستگويان و شهدا و درستكاران 
قرار مى گيرد و اينان خوب رفيقى برايش هستند. 
 پس شب قدر از فرصت هاى بسيار ارزنده و مغتنم 
است و بايد ما اين شب را براى تفكر در اوضاع 
اسالمى و توجه بيشتر به تعاليم قرآن مجيد غنيمت 
بدانيم و به مقدار ارتباط خود با قرآن و احكام قرآن 

كامال رسيدگى كنيم. 
بايد از ليالى متبركه احيا كه در فضيلت آن و شب 
زنده دارى و عبادت در آن، در كتب دعا و حديث 

اخبار بسيار وارد شده است، استفاده كنيم. 
قرآن شب قدر را »ليله مباركه« خوانده و در شأن 
آن يك سوره نازل شده و شرافتش از هزار ماه بيشتر 
است. شب قدر، شب نزول فرشتگان بر زمين و شب 
نور و سعادت و قرب به خدا و سالم و رحمت است. 

برخى مفسران مى گويند:
شب قدر، به اين جهت قدر ناميده شده كه جميع 
مقدرات بندگان در تمام سال، در آن شب تعيين 
مى شود. در آن شب، مقدرات يك سال انسان ها 
تعيين و ارزاق و سرآمد عمرها و امور ديگر در آن 

ليله مباركه تفريق و تبيين مى شود. 
مرحوم عالمه طباطبايى مى فرمايد: ظاهر آن است 
كه مراد از قدر، تقدير و اندازه گيرى است. خداوند در 
آن شب، حوادث يك سال را مقدر مى كند، از قبيل 
حيات، مرگ، رزق، سعادت، شقاوت. هر چند در 

تعيين شب قدر اختالف است ولى قول معتمد و 
محقق كه از روايات معتبره گرفته شده اين است 
كه از شب نوزدهم و بيست و يكم و بيست و سوم 
ماه رمضان، بيرون نيست. به هر حال اگر شب قدر 
معلوم نشود، نهان بودن آن متضمن حكمت و 
مصلحتى است و ممكن است آن مصلحت اين باشد 
كه مسلمانان تمام شب هاى اين ماه را يا ل اقل اين 
سه شب را در عبادت و پرستش خداى تعالى و 
تالوت قرآن و. . . اهتمام و در شب نوزدهم و بيست 
و يكم و بيست و سوم در توبه و استغفار و اصالح و 
دعا و تالوت جهد و جد بليغ كنند و تا صبح بيدار 

باشند. 

از جمله وظایف مهم در این شب ها:
1- دعا و راز و نياز با پروردگار و توبه و استغفار

2- تجديد عهد با ولى امر حضرت بقيه الل )عج( و 
خواندن دعاى فرج، زيرا شب قدر به آن حضرت 
تعلق دارد و در آن مالئكه بر ان بزرگوار نازل 

مى شوند. 
على بن اب حمزه از امام موسى كاظم )ع( نقل 
مى كند: شنيدم كه آن حضرت فرمود: هيچ 
فرشته اى را خداوند در امرى نازل نمى كند مگر بر 
امام نازل مى شود و خود را و با آنچه از طرف حق 
آورده به امام عرضه مى دارد و به راستى فرشتگان 
نزد پروردگار بزرگ به سوى صاحب المر ولى 

عصر)عج( مشرف مى شوند. 
3- احيا و شب زنده دارى، احيا و ليالى قدر از 

مستحبات موكده است. بر شب هاى 21 و 23 
احتمال زيادتر است  و قرائن و شواهدى براى شب 

23 بيشتر است.
 در روايت آمده كه پيامبر )ع( بر چهره هاى 
خاندانش آب مى پاشيد و نمى گذاشت شب 23 ماه 
رمضان را بخوابند همين طور حضرت زهرا )س( 
هيچ يك از اهل خانه خود را نمى گذاشت، در آن 
شب بخوابند و براى اينكه خوابشان نبرد، غذاى 
كمترى به آنان مى داد و از روز، خود را براى شب 
زنده دارى آماده مى كرد و مى فرمود: محروم است 

كسى كه از خير اين شب بى بهره بماند. 
اين عمل معصومين )عليهم السالم( دليل عظمت 
احيا بوده و اينكه بيدارى در اين شب با بيدارى ساير 
شب ها متفاوت است در اين شب اگر مومنى احيا 

بگيرد، مورد توجه خداى متعال و تقرب به او 
مى شود، به اندازه اى كه يك شب هزار شب 
محسوب مى شود، اما احيا در شب هاى ديگر از 
همان سال، يك شب حساب مى شود نه هزار شب. 
امام صادق )ع( مى فرمايد: زيارت خانه خدا نوشته 
مى شود در شب قدر و پيش آمدها و باليا و ارزاق و 
آنچه نظير آن است تا شب قدر سال آينده تقدير و 
تثبيت مى شود.  امام باقر )ع( مى فرمايد: ليله القدر 
از ما ائمه پوشيده نيست و به تحقيق مالئكه در شب 
قدر به ما نازل مى شوند و در محور ما خانواده طواف 

مى كنند. 
امام صادق )ع( مى فرمايد: برآورد اعمال در شب 
نوزدهم؛ تصويب آن در شب بيست و يكم و تنفيذ 

آن در شب بيست و سوم انجام مى شود. 

معرفت های رمضانی

 ماه رمضان و اهمیت آن 

محكم و متشابه 

رمضان و روزه دركالم مقام معظم رهبري

تقویم رمضان

تقویم رمضان

تقویم رمضان

تقویم رمضان

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

امیرمؤمنان)ع( از ضربت تا شهادت

جشن میالد امام حسن)ع( در وزارت 
نفت برگزار شد 

هم زمان با پانزدهم رمضان سالروز میالد امام حسن)ع(، 
جشن و مراسم ویژه ای در نمازخانه ساختمان اصلی وزارت 

نفت برگزار شد. 
پس از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر، جشن میالد امام 
حسن )ع( با قرائت قرآن کریم توسط حامد شاکرنژاد، قاری 
تواشیح  آغاز شد. همچنین گروه  بین المللی  برجسته 
»الهادی« که اعضای آن از کارکنان وزارت نفت بودند، دو اثر 
به نام های »سبحان اهلل« و »فاتح خیبر« را اجرا کردند. 
مولودی خوانی و برگزاری مسابقه قرآنی همراه با اعطای 

جوایز، از دیگر برنامه های این مراسم ویژه بود. 

روز بیستم 
فتح مكه: در سال 8 هجری فتح مكه واقع شد. در اين فتح 
بزرگ تعداد مسلمانان 12 هزار نفر، و شهدا 2 نفر بودند. علت 
شهادت آن دو اين بود كه همراه لشكر نبودند و از آخر مكه 

وارد شده بودند و لذا مورد هجوم قرار گرفته شهيد شدند.
روز بیست و یکم

شهادت اميرالمؤمنين: امام علی )ع( بر اثر ضربت شمشير 
ابن ملجم ملعون در مسجد كوفه و در هنگام نماز صبح به 

شهادت رسيدند.
روز بیست و سوم

 نزول قرآن: اين شب، نزول قرآن  رخداده است و البته قولی 
درباره شب 24 رمضان نيز وجود دارد. 

ـ در نماز صبح در مسجد كوفه با  در 19 ماه رمضان سال 40 ه
شمشيرى مسموم به دست ناپاك ابن ملجم منافق بر فرق 

مبارك اميرالمؤمنين)ع( ضربت وارد شد. 
ـ حضرت مولى الموحدين على  در 13 ماه رمضان سال 40 ه
بن ابى طالب اميرالمؤمنين)ع( بعد از فارغ شدن از جنگ نهروان 
از شهادت خود خبر دادند. در آن روز حضرت بر فراز منبر بعد 
از بيان كلماتى درربار در حقايق اسالم، در آخر بيانات شريف 
خود، به فرزندشان امام حسن مجتبى)ع( فرمودند: تا امروز چند 
روز از ماه مبارك رمضان مى گذرد؟ امام مجتبى)ع( فرمود: 13 
روز گذشته است. از امام حسين)ع(پرسيدند: چند روز باقى 
مانده است؟ امام حسين)ع( فرمود: 17 روز باقى مانده است. در 
اين هنگام اميرالمؤمنين)ع( دست به محاسن مبارك گرفتند 
و فرمودند: نزديك است اين موى من به خون سرم خضاب 

شود. 
ـ اميرالمؤمنين)ع(در خواب  در شب 16 ماه رمضان سال 40 ه
پيامبر)ص( را ديدند و آن حضرت از نزديك شدن مالقاتشان 
در بهشت به اميرالمؤمنين)ع( بشارت دادند و اميرالمؤمنين)ع( 
به دخترشان ام كلثوم)ع( خبر دادند. در شب نوزدهم 

اميرالمؤمنين)ع(روزه را در منزل ام كلثوم)ع( افطار كردند. 
در سال چهلم گروهى از خوارج در مكه جمع شدند و بر 
كشتگان نهروان گريستند. سه نفر از آنان با هم پيمان بستند 
كه در يك شب اميرالمؤمنين)ع( و عمروعاص و معاويه را 

بكشند. 
ابن ملجم كشتن اميرالمؤمنين)ع( را به عهده گرفت و وارد كوفه 
شد و با كمك قطام بنت اخضر كه ابن ملجم قصد ازدواج با او 
را داشت و با همدستى شبيب بن بجره و وردان بن مجاله 

تصميم خود را عملى كرد. 
در صبح روز نوزدهم بعد از اذان صبح، اميرالمؤمنين)ع( وارد 
مسجد شد و صداى نازنين ايشان به »يا ايها الناس، الصالة« 

بلند شد. 
سپس آن حضرت مشغول نماز شد. هنگامى كه در ركعت اول 
سر از سجده برداشت، شبيب بر آن حضرت حمله ور شد، اما 
شمشيرش خطا كرد. بالفاصله ابن ملجم لعنه الل حمله كرد 
و شمشير او فرق مبارك آن حضرت را شكافت و محاسن 
شريفش به خون فرق مباركش خضاب شد و صداى مباركش 
بلند شد: »بِْسِم اللِ َو بِاللِ َو َعلى ِملَِّة َرسوِل اللِ، ُفْزُت َو 

رَبِّ الَْكْعَبةِ«. 
 در شب بيست و يكم اثر زهر بر بدن مبارك اميرالمومنين)ع( 
بسيار شد و ايشان به شهادت رسيدند. امام على )ع( پيش از 
شهادتشان به امام مجتبى)ع( فرمود: تو را به برادرت حسين)ع( 
وصيت مى كنم. به فرزندان ديگر كه از فاطمه زهرا)س( نبودند، 
فرمود: شما راوصيت مى كنم به اطاعت از حسن و حسين. 
سپس فرمودند: »خداوند شما را صبر نيكو كرامت فرمايد. 
امشب از ميان شما مى روم و به حبيب خود محمد 
مصطفى)ص( ملحق مى شوم چنانچه مرا وعده داده است«.  
آنگاه دستوراتى در مورد غسل، كفن، نماز و محل دفن به امام 
مجتبى)ع( فرمودند و با امام حسين)ع( و حضرت زينب)س( 
كلماتى از كربال فرمودند. بعد از نماز بر آن حضرت از سوى امام 
مجتبى)ع(، مقدارى از زير تابوت را كندند و قبرى آماده يافتند 
كه داخل آن لوحى مسى يا سفالى بود و بر آن نوشته شده بود: 
»بسم الل الرحمن الرحيم، اين قبرى است كه نوح پيامبر براى 
بنده صالح خدا على بن ابى طالب حفر كرده است«. بدن مطهر 
آن حضرت را دفن و حسب وصيت آن حضرت، قبر مطهرش 

را مخفى كردند تا در زمان هارون بر همگان معلوم شد. 
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   استخدام و حفظ نیروی کار در سال های جنگ، دشواری های خاص خود را داشت. از سویی دولت بریتانیا، مسئوالن شرکت نفت را برای افزایش میزان نفت استخراج شده 
تحت فشار قرار داده بود و از سوی دیگر، اعراب و عشایر جهادطلب گاه و بیگاه مناطق نفتی و تاسیسات آن را تهدید می کردند، ضمن اینکه مشکل دیگری نیز وجود داشت 
و آن دزدیده شدن کارگران فنی شرکت نفت توسط قوای نظامی بریتانیا در بنادر جنوب و بین النهرین بود. ارتش بریتانیا که در محمره و ناصری نیرو پیاده کرده بود، برای ساخت 
اسکله ها و بندرگاه ها، کشتی های باری و انجام تعمیرات نیاز به تعداد زیادی نیروی انسانی فنی داشت. بسیاری از کارکنان اروپایی و غیراروپایی شرکت نفت به قوای نظامی 
بریتانیا پیوسته بودند، چراکه دستمزد پیشنهادی ارتش بسیار بیشتر از مبلغ پرداختی شرکت نفت بود. از این رو در زمانی که مدیران شرکت نفت به فکر افزایش نیرو برای 
افزایش استخراج نفت طبق تقاضای امپراتوری انگلستان بودند، تاسیسات نفتی آبادان تعدادی از کارگران ماهر خود را از دست داد. با اعتراض شرکت نفت از سوی ستاد ارتش 
بریتانیا دستور ویژه ای صادر شد که هیچ واحد نظامی یا دریایی حق استخدام کارگران شرکت نفت انگلیس و ایران را ندارد. با وجود این، تعداد زیادی از کارکنان اروپایی 

ترجیح می دادند به دالیل مالی یا وطن پرستانه به ارتش در حال جنگ ملحق شوند.

در سال های جنگ جهانی یکی از مهم ترین اقالم وارداتی، فلز نقره از هندوستان به ایران 
بود که توسط شرکت نفت و برای پرداخت حقوق کارگران وارد می شد.  در این سال ها 
همچون گذشته، اغلب مهندسان و متخصصان، اروپایی بودند و کارگران ماهر از ایاالت 
مختلف هندوستان استخدام می شدند

نگاهی به مسائل كارگری صنعت نفت در سال های جنگ جهانی اول

مشکالت شرکت نفت به همین جا ختم نمی شد، چون کارگران 
غیرفنی و ساده شرکت نیز توسط مقامات نظامی بریتانیا در محمره، 
عبادان و ناصری به استخدام درمی آمدند. آنان به انجام کارهایی چون 
حمل و نقل تدارکات و تجهیزات نظامی، بارگیری مواد غذایی توسط 
کشتی های انگلیسی و انجام کارهای ساده تر در کنار کارگران فنی برای 
ساخت اسکله ها و بارج ها گماشته می شدند. از این رو متقاضیان کار، 
به این مناطق مهاجرت کردند و به استخدام شرکت نفت و قوای نظامی 

بریتانیا درآمدند.

مقررات و قوانین كار
اگرچه حجم کار، زیاد و ساعت کار طوالنی بود، اما برای کارگران 
چه فنی و چه غیرفنی کار بسیاری برای انجام دادن وجود داشت. 
کارگران موظف بودند در هوای داغ و سوزان تابستان آبادان از ساعت 
6 صبح تا 6 عصر مشغول کار باشند. در سال های جنگ جهانی اول در 
طی هفته، شش روز کاری وجود داشت. یک روز کاری بسته به فصل 
تابستان یا زمستان معموال از 9 تا 12 ساعت در روز معنا می شد. روز 
تعطیل در این سال ها یک شنبه  قرار داده شده بود. اگرچه تعطیلی 
مذهبی مسلمانان جمعه بود و جمعیت عمده کارگران و جمعیت شاغل 
در صنعت نفت ایرانی و مسلمان بودند. البته کارگران اروپایی یک 
ساعت و نیم برای صبحانه و یک ساعت برای ناهار وقت استراحت 
داشتند، اما از مدت زمان تعیین شده برای غذا و استراحت کارگران 
ایرانی اطالعی در دست نیست. ضمن اینکه حتی روزهای یک شنبه و 
تعطیل هم کارهایی برای انجام دادن وجود داشت. در سال های جنگ 
جهانی اول به دلیل مشکالت حمل و جابه جایی پول از هندوستان، 
دیگر همچون گذشته، دستمزد کارگران به روپیه پرداخت نمی شد، 
بلکه حقوق کارگران به قران یا ریال که واحد پول رسمی ایران بود، 
پرداخت می شد و در حالی که همانطور که پیش از این گفته شد، 
سال های قبل و بعد از جنگ جهانی اول دستمزد کارکنان و کارگران 
صننعت نفت معموال با واحد روپیه هندوستان پرداخت می شد. معموال 
بانک شاهنشاهی اصفهان مسئول تامین وجه مورد نیاز شرکت نفت 

جنگ تعداد زیادی اتومبیل نیز برای سهولت امور شرکت نفت تهیه 
شد، اما به دلیل ناهمواری  راه های این مناطق، همچنان مهم  ترین و 
مناسب ترین وسیله حمل و نقل، حیوانات بارکش بودند. اسکله های 
بزرگی نیز برای ایجاد امکان بارگیری کشتی ها در محلی به نام »بوارده« 
در سه کیلومتری آبادان ساخته شد که پروژه بسیار عظیمی محسوب 
می شد. همچنین ساخت پمپ هایی برای ایجاد فشار بر نفت خطوط 
انتقالی نیز در دستور کار این سال های شرکت نفت قرار داشت. توسعه 
کارخانه برق به عنوان یکی از ملزومات کار شرکت و ساخت مخازن 
نفتی به نام بارج برای حمل و جابه جایی نفت در آب های خلیج فارس 
و کارون نیز از جمله کارهای بسیار مهمی بود که در سال های مذکور 
انجام شد و برای ساختن و به آب انداختن هر یک از آنها صدها کارگر 
فنی و غیرفنی مورد نیاز بود. انجام تعمیرات و نگهداری موتورها و 
دیگ های بخار نیز، از دیگر کارهایی بود که باید به مجموعه فعالیت ها 
و مشاغل مورد نیازشرکت نفت در این ایام افزوده می شد. در این 
سا ل ها فشار کار زیادی بر کارکنان شرکت نفت وارد می آمد. کمبود 
مسکن، نداشتن نیروی کار کافی، نبود وسایل حمل و نقل مناسب و 
کافی به همراه خطرات ناشی از گسترش جنگ و تهدید نیروهای 
متخاصم همگی از موانعی بود که بر دشواری کار می افزود. با این حال 
در صنعت نفت شاهد پیشرفت های فراوانی هستیم. همانطور که در 
گزارش دکتر »یانگ« در تاریخ مارس 1915 آمده است: »اگرچه اوضاع 
ناراحت کننده ای در مناطق نفتی به دلیل جنگ ایجاد شده بود، اما کار 
صنعت نفت همچنان در حال پیشرفت بود.« این پیشرفت ها شامل 
توسعه پاالیشگاه ، افزایش حجم و تعداد خطول انتقالی نفت از 
مسجدسلیمان به عبادان، ساخت بارج ها و کشتی های باری، ساخت 
اسکله ها و مسکن های کارکنان اروپایی و حفاری تعداد زیادی چاه های 
جدید نفت بود. حجم نفت استخراج شده در این سال ها گاه آنقدر زیاد 
بود که با وجود مخازن متعدد ساخته شده و افزایش لوله های نفت، گاه 
مجبور به سوزاندن مازاد آن به منظور جلوگیری از آلودگی آب 

رودخانه ها و محصوالت کشاورزی می شدند.
پیشرفت صنعت نفت به مرحله ای رسید که کارکنان آن توانستند 

شانزده قایق سبک و چهار قایق بزرگ توپ دار برای دریاداری 
انگلستان نصب کنند و عالوه بر نگهداری و تعمیر ناوگان های روبه 
تزاید شرکت نفت، یدک کش ها و دوبه ها که مورد نیاز نیروی واکنش 
سریع انگلیس در منطقه بود و همچنین توسعه پاالیشگاه و احداث 
یک خط لوله جدید به قطر 10 اینچ از جمله اقدامات دیگر کارکنان 
شرکت نفت بود. تولید نفت از چاه های ایران از 2۷4 هزار تن در سال 
1919م به یک میلیون و 385 هزار تن در سال 1920م رسید. تعداد 
کارکنان ایرانی، هندی و انگلیسی با توسعه کار صننعت نفت افزایش 
یافت و شرکت در منطقه خوزستان شروع به ایجاد تاسیسات و ابنیه 

رفاهی کرد.

استخدام كاركنان اروپایی در صنعت نفت
طی این سال ها تامین و نگهداری کارگران ماهر و متخصص کاری 
بس دشوار بود، زیرا نه تنها به علت وقوع جنگ جهانی، کارکنان و 
مهندسان کمتری مایل به مهاجرت به سرزمینی دوردست و در دل 
دیگری های برخاسته از جنگ بودند، بلکه کارکنان اروپایی متخصصی 
هم که از پیش از این تاریخ به استخدام شرکت نفت درآمده بودند، 
ترجیح می دادند برای شرکت در جبهه های جنگ به ارتش بپیوندند.

فارغ از اینکه انگیزه این عمل کارکنان، مالی و اقتصادی بود یا غنای 
حس وطن دوستی و مشارکت در جنگ، شرکت نفت دچار مشکلی 
جدی شده بود. از این رو مدیران شرکت نفت از کارکنان خواستند 
به رغم میل باطنی بر سر کار و پست خود بمانند و از ارتش درخواست 
کردند تا کارکنان این شرکت را – به دلیل اهمیت استخراج و تصفیه 
نفت برا ی دولت و قوای نظامی بریتانیا- استخدام نکنند. همچنین 
شرکت نفت تالش کرد با ایجاد جذابیت های مالی و امکانات رفاهی، 
تعداد بیشتری از کارگران متخصص اروپایی را استخدام کند، زیرا 
توسعه و پیشرفت صنعنت نفت مستلزم برخورداری نیروی کار 
متخصص و فنی و غیرفنی بیشتر بود. کارکنان اروپایی تا هندوستان 
با کشتی می آمدند و سپس با کشتی دیگری به بنادر جنوبی و محمره 
منتقل می شدند. به افتخار ورود آنان سوت نواخته می شد و پس از 

گذراندن دوره اجباری قرنطینه، در مهمانی خاصی که به مناسبت ورود 
آنان ترتیب شده می شد، شرکت می کردند و پس از ارائه گزارشی از 
نوع کار و تخصص خود به یکی از مدیران شرکت نفت، محل کار و پست 
آنان تعیین می شد و در شغل جدید شروع به کار می کردند. ساعات 
کار طوالنی و گرمای هوا طاقت فرسا بود اما آنچه بیش از اینها تحمل 
فضای کار را سخت می کرد. فشار عصبی ناشی از جنگ بود. پیروزی 
یا شکست نیروهای بریتانیا در برابر ترکان عثمانی و متحدان شان در 
بین النهرین، تاثیر زیادی بر روحیه آنان داشت. همچنین حادثه  قطع 
لوله های انتقال نفت در فوریه 1915 توسط قبایل عرب مخالف بریتانیا 
و به تحریک ماموران آلمان، آنان را به شدت نگران ساخت بود. هنگامی 
که اهواز در ژانویه 1915 مورد تهدید نیروهای متخاصم بریتانیا قرار 
گرفت، کنسولگری انگلیس تصمیم گرفت تمام نیروهای اروپایی 
مستقر در آن شهر را با کشتی به مخمره منتقل کند زیرا شرکت نفت 
همواره در طول جنگ نگران حمالت احتمالی به تاسیسات نفتی یا 
آسیب دیدن کارکنان اروپایی خود بود. بسیاری از کارکنان اروپایی 
شرکت نفت کسانی بودند که پیش از این نیز در شرکت نفت برمه کار 

کرده بودند و معموال در رده سنی 40 سال و کمتر از آن قرار داشتند.

امکانات رفاهی و تفریحی كارگران
شرکت نفت سعی داشت خوراک مناسب،  مسکن در خور و 
شایسته و تفریحات مفرحی برای خشنودی و رضایت کارکنان فراهم 
کند. مواد غذایی در حد امکان اغلب به صورت کنسرو در جعبه های 
وارداتی در فروشگاه های مختلف شهرهای مسجدسلیمان، آبادان و 
اهواز ارائه می شد که البته مقدار و تنوع آن قطعا محدود بود و به همین 
دلیل از مواد غذایی محلی و بومی نیز استفاده می شد. قبل از آغاز 
جنگ، میوه و سبزیجات از اطراف توسط شرکت نفت تهیه می شد اما 
با شروع جنگ متوقف شد و تنها موادغذایی و میوه از هندوستان 
توسط کشتی وارد می شد. چون باغچه ها و باغ های احداثی شرکت 
نفت هنوز به ثمر نرسیده بود و میوه ای غیر از خرما در سال های جنگ 
در این منطقه یافت نمی شد.  اگر چه کتابخانه ای در آبادان و دیگر 

شهرهای نفتی وجود نداشت اما مجالت و کتاب هایی که معموال از هند 
می رسید، دست به دست می شد و مورد استفاده قرار می گرفت و همان 
طور که انتظار می رفت مدیران شرکت نفت مکان هایی به عنوان باشگاه 
یا کلوپ برای تفریح و سرگرمی و ورزش این کارکنان در نظر گرفته 
بودند. در ایام جنگ جهانی اول، با وجود مشکالت عدیده ای که در 
کنترل امنیت منطقه نفتی و کنار آمدن با خوانین جوان عشایر و مهار 
نمودن اقدامات نیروهای آلمانی و عثمانی وجود داشت، شرکت نفت 
به لحاظ پیشرفت و توسعه کار صنعت نفت، روزهای موفقیت آمیزی را 
می گذراند، در این سال ها که سوخت و منبع انرژی انگلیس از زغال 
سنگ به نفت تغییر یافته بود. فرصت مناسبی برای شرکت نفت ایجاد 
شد تا با افزودن بر میزان تولید و پاالیش نفت از منابع و ذخایر نفتی 
ایران، تبدیل به یک شرکت بسیار بزرگ و موفق نفتی شده و میزان 
سوددهی و ارزش سهامش را به حداکثر برساند. برای گسترش 
فعالیت های صنعت نفت الزم بود تعداد کارکنان متخصص و 
غیرمتخصص افزایش یابد و برای کارهای خدماتی نیروهای نظامی 
متفقین در جنوب کشور نیز به تعداد زیادی کارگر ساده و نیمه فنی 
نیاز بود؛ بنابراین در این گیرودار برای فرودستان ایرانی که از نتایج 
جنگ جهانی آسیب دیده بودند، فرصتی مهیا شد تا به جای 
مهاجرت های پردردسر و هزینه بر به کشورهای همسایه به جنوب 
ایران و در پی یافتن کار در صنعت نفت برآیند. اگر چه احتماال وضع 
حقوق و مواجب چندان مناسب نبوده و مسکن و سرپناهی نیز برای 
آنان اختصاص داده نشده بود اما همان اندازه که جایی برای کار کردن 
و نانی برای سیر شدن وجود داشت، مغتنم بود. طی این سال ها در میان 
اسناد و مدارک داخلی و خارجی، هیچ نشانه ای از ریزش نیرو و 
اخراج های دسته جمعی و یا تحصن و اعتصاب کارگران صنعت نفت به 

چشم نمی خورد. 
کارگران ایرانی اگر چه از امکانات رفاهی کارکنان خارجی بهره ای 
نداشتند اما آنچه مسلم است اینکه فشار بحران های اقتصادی و مالی 
که در سراسر کشور شایع بود، در این منطقه کمتر آزاردهنده بوده 

است.
 چنان که ازمیان اسناد آرشیوهای ایران و عرایض کارگران و دیگر 
مدارک مربوط به قحطی این روزگاران در ایران هیچ گزارشی حاکی از 
وجود قحطی در مناطق نفتی دیده نمی شود و اگر چه نبود گزارش، 
دلیلی قطعی بر نبودن قحطی در این سرزمین نیست اما می تواند تا 
حدودی ثابت کند که در مناطق نفتی گرسنگی و قحطی در حد دیگر 

والیات ایران نبوده است.

بیماری های شایع در ایام جنگ
با وقوع جنگ جهانی اول، کار ارائه خدمات درمانی و بهداشتی 
سخت تر از قبل شده بود. زیرا ناآرامی های دوران جنگ با مشکالتی 
نظیر کمبود محصول، ایجاد قحطی، بیکاری و فقر همراه بود. وبا، 
تیفوس وطاعون بیماری هایی بود که در این ایام به صورت فراگیر 
در سراسر دنیا گسترش یافته و قربانیان بسیار می گرفت. آنفلونزا 
که اروپا را در نوردیده بود، به شرق نیز سرایت کرد و صدها نفر در 
ایران را به کام مرگ فرستاد. تیفوس نیز همه جا را گرفته و رقم مرگ 

و میر ناشی از بیماری و گرسنگی بسیار باال بود. 
گزارش های فراوانی از شیوع امراض واگیر در همه جای ایران در 
این دوره وجود دارد. قحطی، حضور سربازانی از ملیت های مختلف 
در نزدیکی یکدیگر، جابه جایی و مهاجرت جمعیت، فقر و فراوانی 
اجساد بر روی زمین، همگی سبب ایجاد و انتشار بیماری های 
مختلفی شد که در کنار کمبود بهداشت و دارو و گرسنگی، تلفات 

زیادی داشت.
برگرفته از کتاب نفت و زندگی نوشته ربابه معتقدی

و ارسال آن به مناطق جنوب بود. در فوریه سال 1915 بنا به درخواست 
مدیران شرکت نفت بانک شاهنشاهی 800 هزار قران به میدان نفتون 
مسجدسلیمان ارسال کرد تا حقوق کارکنان و مبالغی نیز به خوانین 
بختیاری پرداخت شود. در سال های جنگ جهانی یکی از مهم ترین 
اقالم وارداتی، فلز نقره از هندوستان به ایران بود که توسط شرکت نفت 
و برای پرداخت حقوق کارگران وارد می شد.  در این سال ها همچون 
گذشته، اغلب مهندسان و متخصصان، اروپایی بودند و کارگران ماهر 
از ایاالت مختلف هندوستان استخدام می شدند. کارگران نیمه ماهر و 
کارگران ساده نیز اغلب انیانیانی بودند که به اعراب قبایل جنوب یا 
عشایر لرستان و کردستان تعلق داشتند. اینان معموال برای تخلیه بار، 
محافظت از تجهیزات، حمل بار و تدارکات و کارهایی از این دست که 
در عین سادگی نیاز به توان جسمی داشت، استخدام می شدند. در 
یک مقایسه میان تعداد کارگران در سال 1914 و 1919 می توان به 
توسعه کار و تاسیسات نفتی، پاالیشگاه و افزایش استخدام – به ویژه 
استخدام کارگران ایرانی- در شرکت نفت در سال های مذکور پی برد: 
در ماه اوت 1914  در آبادان، اروپاییان 18 و ایرانیان ۷22 نفر بودند و از 
هندی ها و اعراب 104 نفر در استخدام شرکت نفت بودند. در حالی که 
در سال 1919 تعداد اروپاییان به 32 و ایرانیان به 3536 نفر رسیده بود. 
در اهواز یا ناصری نیز 9 نفر مستخدم اروپایی و 188 کارگر ایرانی در 

استخدام شرکت نفت بودند.

پیشرفت صنعت نفت در سال های جنگ 
با توجه به افزایش تولیدات نفتی در سال های جنگ، لوله هایی که 
برای انتقال نفت از مسجدسلیمان به آبادان کشیده شده بود، کفایت 
نمی کرد. تولید نفت در این سال ها با توجه به نیاز ارتش بریتانیا و 
متفقین و حفاری چاه های بیشتر، تقریبا به سه برابر سال های قبل از 
1914 رسیده بود. برای افزایش لوله های انتقال نفت و توسعه حفاری ها 
در حوزه های نفتی، گروه بزرگی از قاطر و اسب ها برای جابه جایی لوازم 
و تدارکات مورد نیاز بود. چنانکه در دسامبر 1914 م شرکت نفت فقط 
از اصفهان بیش از 900 قاطر خریداری کرد. اگرچه تا پایان سال های 
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ن را در ماه رمضان حفظ کنیم  ؟
تما

الم
ه س

گون
چ

  ماه مبارک رمضان، ماه 
مهمانی خداست. ماه برکت، رحمت 

و مغفرت است. ماه تقوا و طهارت است. 
برترین روزها و  ماهی است که روزهایش 

شب هایش بهترین شب هاست.  روزه داری در ماه 
مبارک رمضان عالوه بر آثار معنوی، فواید جسمانی 
زیادی دارد. برای اینکه در این ماه سالمتمان را حفظ 
و به بهبود بیماری ها و مقاومت بدنمان در زمان 
روزه داری کمک کنیم، باید اصولی را بدانیم که 

پیروی از آنها به اندازه سالمت روح، اهمیت 
زیادی دارد. در ادامه به اصولی اشاره 

می کنیم که رعایت آنها سالمتتان 
را تضمین می کند.

خوردن 
نوشابه، ادویه جات و مواد ترش 

را کم کنید
از مواد ترش، ادویه جات و نوشابه کمتر استفاده 

کنید. نوشابه به خاطر گاز و قندی که دارد، باعث سردرد 
می شود. به این خاطر که بدن مدت طوالنی گرسنه و 
تشنه است، مصرف ادویه  جات و غذاهای تند باعث 
سوزش معده می شود. همچنین غذاهای ادویه دار 
باعث تحریک مری می شوند و ترشح اسید معده را 

زیاد می کنند؛ بنابراین بهتر است از خوردن 
ادویه جات  مصرف  و  تند  غذاهای 

خودداری کنید. 

 

 

 

مراقبت های عمومی
رعایت نکردن اصول تغذیه مناسب در ماه مبارک رمضان ممکن است 

برای روزه داران مشکالتی را ایجاد کند، بنابراین بهتر است به بایدها و نبایدهای 
تغذیه   ای خود توجه داشته باشند.

  یبوست: یکی از مشکالتی که برای روزه داران ممکن است در طول ماه رمضان ایجاد شود، 
یبوست  است. علت به وجود آمدن این مشکل؛ مصرف کربوهیدرات های تصفیه شده، کم مصرف کردن 

آب و فیبر غذایی است.
 برای برطرف شدن این مشکل، می  توان مصرف کربوهیدرات های  تصفیه شده  را کم کرد. نوشیدن آب را افزایش 

داد و از غذاهایی که دارای فیبر هستند، استفاده کرد.
  سوء هاضمه و نفخ: مشکل دیگری که ممکن است برای روزه داران پیش آید، سوءهاضمه و نفخ است.

از عوامل به وجود آمدن این مشکل می توان به پرخوری، مصرف زیاد غذاهای چرب و سرخ شده، غذاهای تند و ادویه دار، 
غذاهایی که ایجاد نفخ می کنند مثل تخم مرغ ، کلم، لوبیا، عدس و نوشابه های گازدار اشاره کرد.

برای حل این مشکل آب زیاد بنوشید و مصرف آبمیوه را فراموش نکنید. از خوردن غذاهای سرخ شده اجتناب کنید و از پرخوری 
بپرهیزید.

  ضعف: ضعف با عالئمی چون افزایش تعریق، خستگی، کم شدن انرژی، سرگیجه به خصوص هنگام برخاستن، ظاهر رنگ 
پریده و احساس افتادن و ... بروز می کند که علت آن کاهش مصرف نمک و مایعات است.

برای جلوگیری از بروز این مشکل بهتر است به مکان های گرم نروید و مصرف نمک)به میزان کافی( و مایعات را افزایش دهید. 
  سردرد:  انجام کار زیاد در طول روز، کم خوابی و... باعث ایجاد سردرد می شود که گاهی اوقات با افت فشار خون همراه 

می شود.
توصیه می شود در طول روز زیاد از خودتان کار نکشید که منجر به خستگی مفرط شود. همچنین برنامه خود را در طول 

ماه رمضان طوری تنظیم کنید که خواب کافی داشته باشید.
  کاهش قند خون: این مشکل هم با ضعف، سرگیجه، خستگی،  کاهش تمرکز، تپش قلب و... خود را نشان 

می  دهد. 
افزایش مصرف نوشیدنی ها و غذاهای حاوی قند می تواند از بروز این مشکل جلوگیری کند.
  انقباض های عضالنی: مصرف کم غذاهای حاوی کلسیم، پتاسیم و منیزیم باعث 

ایجاد انقباضات عضالنی می شود. 
برای رفع این مشکل، خوردن غذاهایی حاوی امالح مثل سبزیجات، 

میوه ها، شیر و لبنیات، گوشت و خرما توصیه 
می شود.

 

 

 

 

ورزش کنید
ورزش نه تنها با روزه منافاتی ندارد، بلکه 

اگر به صورت صحیح و اصولی انجام شود، باعث 
آرامش و کاهش استرس می شود. ورزش در ماه 

رمضان از تجمع چربی در بدن جلوگیری می کند و 
سوخت و ساز بدن را باال می برد. اگر روزه داران در ماه 
رمضان اصول تغذیه ای صحیح را رعایت کنند، می توانند 

در کناره روزه داری به ورزش نیز بپردازند. 
بعد از افطار ورزش کنید: با توجه به گرمای هوا و 

تشنه شدن روزه داران توصیه می کنیم بعد از 
افطار ورزش کنند. دو ساعت بعد از افطار 

زمان مناسبی برای ورزش کردن 
است. 

 روزه  را چگونه باز کنیم؟
برای اینکه معده پس از چند ساعت گرسنگی و 

تشنگی آمادگی پذیرش غذا را داشته باشد، در وعده 
افطار روزه تان را با یک نوشیدنی ولرم، نمک، خرما و یا 

آب جوش باز کنید. شروع افطار بسیار مهم است. اگر در طول روز 
احساس سوزش معده داشتید بهتر است روزه خود را با آبجوش باز 

کنید. این کار باعث پاک شدن معده از مواد صفرایی می شود و آن را 
گرم و نرم می کند تا آماده دریافت مواد غذایی شود. اگر در زمان افطار 
احساس کردید که فشارتان پایین است، کمی نمک یا خرما بخورید. 
خرما دارای مواد مغذی و باارزشی چون آهن، منیزیم و قند است، 

از این رو منبع فوری انرژی محسوب می شود.  همچنین یک 
لیوان شیر گرم را با خرما، عسل یا کشمش بنوشید، زیرا 

شیر منبع خوبی برای جذب کلسیم است و مصرف 
آن به شما نیرو می بخشد.

نوشیدنی هایی 
که آب بدن را تامین می کنند

آبمیوه های طبیعی قند از دست رفته بدن در طول 
روز را باز می گردانند و به تعادل مواد معدنی و جبران آب 

بدن کمک می کنند. در طول ماه مبارک رمضان از افطار تا 
سحر زیاد مایعات مصرف کنید و از شربت هایی که ذات 
خنک دارند، غافل نشوید. از جمله این شربت ها می توانید 
از شربت آبلیمو، شربت خاکشیر، دم کرده نعناع یا 

شربت لیمو نعنا، دم کرده گل گاوزبان با لیمو یا 
شربت گل گاوزبان، شربت سکنجبین، آب با 

لیمو ، عرق کاسنی، تخم شربتی و... 
استفاده کنید.

که  یم  ر بخو چه   

تشنه  نشویم؟
در ماه رمضان برای تامین آب مورد نیاز بدن توصیه 

می شود حدود یک ساعت بعد از افطار تا نیم ساعت قبل از 
سحر حداقل شش لیوان آب بنوشید. بهتر است از خوردن چای 

پررنگ، قهوه، کاکائو و موادی که باعث دفع آب بدن می شود، 
بپرهیزید. در وعده سحر از مواد غذایی که فیبر زیادی دارند مثل 
سبزیجات و میوه ها استفاده کنید. میوه ها سرشار از منبع فیبر 
هستند و قند موجود در آنها در حالت خاص و بدون فیبر هم دیرتر 
از قندهای ساده جذب می شود. تا حد امکان در سحر از مایعات 

استفاده کنید و میوه هایی که آب فراوان دارند مثل هندوانه 
را در برنامه غذایی تان جای دهید. خوردن سبزیجات 

و ساالدها را هم فراموش نکنید، چراکه این 
مواد غذایی تشنگی در طول روز را 

کاهش می دهند.
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نگاهی به رسم های  رمضان در ایران

رمضان ماه زیبایی هاست.  ماه 
آیین هاست و ایران ما سرشار از 
آیین های فرهنگی است که با سبک 
زندگی مومنانه ما سازگار است.  
ایرانیان از دیر باز رسم های زیبایی را 
چاشنی دین و دستورات خداوند 
کرده اند.  رسم هایی که هر کدام 
حکمت های بلند اخالقی و معنوی 
دارند.  در ماه رمضان نگاهی داریم به 
بخش کوچکی از این نقاشی زیبای 
دینی -  فرهنگی که مردمان این 
سرزمین آن را به سرپنجه و ذوقی 
سرشار آراسته اند.  بخش نخست را با 
هم می خوانیم.  

اردبیل

همدان

کردستان 
ایفطار آشتدی

افطار کردن با مسلمان دیگر برای اردبیلی ها ارزش 
و جایگاهی ویژه دارد و در بیشتر خانه ها غذای 

افطاری به میزانی آماده می شود که بتواند 
پاسخگوی چند نفر مهمان سر زده نیز باشد 
و این انتظار برای مهمان به دلیل اهمیتی 
است که به افطار با مسلمان دیگر قائلند. 
مهمانی افطاری یا »ایفطار آشتدی« در 
اردبیل همواره رنگین بوده و انواع غذاهای 

می شود.  چیده  سفره ها  در  مختلف 
اردبیلی ها تاکید دارند که اولین و آخرین روز 

ماه رمضان نباید مهمانی داد و این دو روز 
اختصاص به خانواده دارد. روز اول ماه برای اینکه در 

برکت سفره خود افطار کنیم الزم است اعضای 
خانواده دور هم جمع شوند.

هان دورون، اوباشدان دی
شهروندان اردبیلی معتقدند بیدار کردن 
مسلمان برای سحری خوردن اجر و 
ثواب دارد.  در گذشته به دلیل 
محدودیت امکانات از جمله نبود 
خی  بر ن  یو یز تلو و  یو  د ا ر
شهروندان همسایگان خود را با 
خواندن اذان و مناجات برای 
در  می کردند.  بیدار  سحری 
نه  میا عا هنگ  فر ب  کتا
داراالرشاد اردیبل تالیف موسی 
سوره  اصلی  مناجات  زاده  اصغر 
الرحمن عنوان شده است.  عالوه بر این 

سوره، سایر سوره ها و حتی اشعار عرفانی 
فارسی نیز به عنوان مناجات خوانده می شد. 

مرحبا رمضان 
با مشاهده هالل ماه و رسمی شدن 

آغاز ماه مبارک رمضان، نوای »مرحبا« 
کردستان  استان  در  رمضان 

با  طنین انداز می شود و مردم 
شنیدن این نوای عرفانی و قرآنی 
خود را برای استقبال از این ماه 
ماه  آغاز  با  می کنند.  آماده 

ضیافت خدا در کردستان ندای 
»مرحبا مرحبا« با آهنگ و وزن 

خاصی در محله ها به گوش می رسد، 
آوازی که فرا رسیدن ماه برکت و رحمت 

را به مردم شهر خبر می دهد و از بلندگوی مساجد 
این آواز خوش به گوش می رسد و مردم خبردار می شوند 

که فردا اولین روز از ماه مبارک رمضان است. 

دهل و سرنا نوازی 
در گذشته مردم سنندج روز آخر شعبان خود را به 
پشت بام خانه ها می رساندند تا هالل ماه را ببینند 
بعد از آن، نقاره چی ها که سه یا چهار نفر 
دهل زن مشهور بودند با سرنا زدن بر یکی از 
بلندی های وسط شهر و میدان اصلی مردم را 
با خبر می کردند، نوای مخصوص فرا رسیدن 
ماه مبارک رمضان را می زدند و مردم را به 
آماده شدن در این مهمانی فرا می خوانند.  بعد 
از آن نوبت شلیک توپ مخصوصی بود که در آن 
زمان بر تپه کانی کوزله سنندج قرار داشت با 
شلیک گلوله از این توپ، مردم شهر می فهمیدند که 
ماه رمضان آمده است و آنهایی هم که صدای توپ را 
نشنیده بودند، با دهل و سرنا از رسیدن این ماه خوب 

با خبر می شدند.

کلوخ اندازان 
اهالی همدان در قدیم  و رسوم  آداب   از  یکی 

»کلوخ اندازان« نام داشت و مردم استان همدان 
روز آخر ماه شعبان را کلوخ اندازان می گفتند، 

در این روز مردم شادی کنان با تهیه و پخت 
غذایی مخصوص به نام کباب سرداشی 
سفره خود را برای اطعام نیازمندان و فقرا 
پهن می کردند. مراسم کلوخ اندازان از 
اول تا پایان روز آخر شعبان ادامه داشت 

و پس ازآن مردم، آماده روزه داری در ماه 
رمضان می شدند و همه ساله مردم استان 

همدان چند روز مانده به آغاز رمضان به 
استقبال این ماه می رفتند که این استقبال آیین 

پیشواز از ماه رمضان نامیده می شد.  

افطاری فرستادن داماد 
یکی از آیین های جالب توجه مردم استان همدان 
نیز فرستادن افطاری توسط داماد به خانه 
عروس است. جوان دارای نامزد، باید 
افطاری نامزدش را به خانه پدر 
عروس ببرد که این افطاری شامل 
چند قرص نان، گرده دوزرده، برنج، 
روغن حیوانی، یک عدد مرغ و یا 
ماهی، سیب سرخ، شیرینی، 
انگشت پیچ و میوه های فصل است 
و پس ازاینکه افطاری از سوی داماد به 
خانه عروس برده شد، خانواده عروس نیز 
در شب های آینده، خانواده داماد را برای 

صرف افطاری به منزل خود دعوت می کنند. 

قاباخالما 
قاباخالما سنتی است که حتمًا باید پیش از ماه 

رمضان اجرا شود تا همه جا برای حضور در مهمانی 
بزرگ خداوند آماده و پاکیزه باشد.  در این میان، 

نظافت و غبارروبی مساجد با همکاری مردم 
و روحانی محل نیز از اعمال قطعی است که 
از سال های دور در دیار آذربایجان انجام 
با  غربی  آذربایجان  مردم  می شود. 
خانه تکانی به استقبال ماه مبارک رمضان 
می روند و یکی دو روز مانده به آغاز ماه 

مبارک رمضان، مردم روستاهای آذربایجان 
درست  »اپه«  به  موسوم  فطیری  غربی 

می کنند.  زنان روستایی در ماه رمضان مانند 
عید نوروز اقدام به غبارگیری از منازل کرده و مردم 

این منطقه نیز اقدام به غبارروبی مساجد می کنند. 

نگاه کردن به آیینه 
نگاه کردن به  آینه و فرستادن صلوات بر محمد و 
آل محمد )ص( بعد از رؤیت هالل ماه هنوز هم 
به عنوان یک رسم در بین پیرمردان 
مناطق روستایی استان، مرسوم 
است. در این دیار بزرگ ترها بعد از 
رؤیت هالل ماه رمضان، به چهره 
یک کودک معصوم یا یک فرد 
مؤمن و نمازخوان نگاه می کردند و 
نگریستن  که  داشتند  اعتقاد 
و  بی نماز  آدم های  به صورت 
روزه خوار، خوش یمنی در پی نخواهد 
داشت. این عادت بر این اعتقاد مبتنی است 

که باید در ماه رمضان دل مؤمن همچون آیینه 
صاف و روشن باشد و از ناپاکی ها صیقل یابد.  

رسم ختم قرآن 
اهالی شهرستان جاسک در غرب استان هرمزگان 

و در کنار سواحل دریای عمان، از شب اول تا 
پانزدهم ماه رمضان، یک دور قرآن را 

ختم می کنند و در دور دوم نیز تا شب 
آخر ماه یکبار دیگر ختم قرآن 
انجام می دهند؛ کسی که آخرین 
سوره قرآن به او برسد باید بین 
مردم شیرینی توزیع کند، این 

به شیرینی ختم قرآن  شیرینی 
معروف است.  بنا به عقیده این مردم، 

کسی که قرآن را ختم می کند، یعنی 
آخرین سوره را بخواند، ثواب تمام ختم 

قرآن را برده است. 

تعزیه ای خاص 
در شهرستان میناب به ویژه روستای کریان در 
19، 20 و 21 رمضان مراسم تعزیه خوانی باشکوهی 
برگزار می شود، این تعزیه مربوط به چگونگی 
به شهادت رسیدن امام علی)ع( توسط ابن 
ملجم مرادی و گروه خوارج است، برای 
شروع تعزیه و تجمع افراد، نوازندگان 
محلی، موسیقی عزا بوسیله دهل و ساز 
می نوازند. تابوت هایی را از قبل آماده 
کرده و به محل اجرای تعزیه می آورند.  به 
جز تابوت حضرت زهرا)س(، بقیه تابوت ها 
هر کدام یک علم دارند، با تجمع افراد و 
حضور تابوت ها و علم ها، مراسم تعزیه خوانی 

آغاز می شود. 

عید مردگان 
مردم شهرستان میناب نیز عالوه بر 
هشتم و نهم ذیحجه، شب های 26 و 2۷ ماه 

مردگان  عید  را  رمضان  مبارک 
می گویند.  شب های 26 رمضان 

و هشت ذیحجه را برای کسانی 
که در سال های گذشته فوت 
 2۷ شب های  و  اند  شده 
رمضان و نهم ذیحجه را برای 
تازه درگذشتگان غذا تهیه 
کرده و خیرات می کنند.  ابتدا 

روحانی  پیش  غذا  مقداری 
محل می برند تا پس از خوردن، 

برای اموات فاتحه بخواند، بعد بقیه 
غذاها را بین مردم تقسیم می کنند. 

علم شمشیری 
نوزدهم ماه رمضان مراسم »علم شمشیری« که 
از قدمتی 900 ساله برخوردار است در جزیره قشم 

برگزار می شود.
این مراسم شیعیان جزیره علم   در 
شمشیری را با پای پیاده از شهر قشم به 
روستای حمیری می برند و تا قبل از اذان 

مغرب به شهر بر می گردانند.
 قشمی ها معتقدند که علم شمشیری 
از نجف اشرف به جزیره آمده و یک 
نمونه از آن نیز در حرم امام علی)ع( 
موجود است؛ بر روی تکه فلزی و چوبی 
این علم نوشته هایی به خط کوفی است، 
مسجد علی بن ابیطالب)ع( شهر قشم محل 

استقرار این علم است. 

هرمزگان 

آذربایجان غربی 
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شبنم اعماری    استان سرسبز و زیبای کردستان به لحاظ 
تاریخی، قدمت طوالنی و جغرافیای خاصی که دارد، همواره 
است.  بوده  کشور  گردشگری  مهم  قطب های  از  یکی 
خروشان،  رودخانه های  و  آبشارها  بلوط،  جنگل های 
چشمه های طبیعی و کوه های سر به فلک کشیده در کنار 
طبیعت زیبا و چشم نواز استان کردستان، یکی از زیباترین 
تابلوهای طبیعت را بر دامنه های زاگرس نقاشی کرده است. 
این استان به دلیل آب و هوای معتدل و مطلوبی که در فصل 
بهار و تابستان دارد، ساالنه گردشگران داخلی و خارجی 
زیادی را به سمت خود می کشاند و از مهمانان زیادی پذیرایی 
می کند. مطمئنا کسانی که راهی کردستان می شوند، اطالعات 
زیادی از آثار تاریخی و جاذبه های دیدنی این استان دارند؛ 
اما ما در این مطلب قصد داریم به جاذبه های کمتر شناخته 
شده آن بپردازیم؛ دیدنی هایی که در نوع خود بسیار جالب 

توجه و شگفت انگیزند.
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این قلعه که در 45 کیلومتری شمال بیجار واقع شده، 
در نزدیکی روستای قلعه قمچقای، روی یکی از 
کوه های بلند منطقه قرار گرفته است. مردم این 
روستای تاریخی و روستاهای اطراف آن، به زبان 
ترکی آذربایجانی صحبت می کنند. قلعه قمچقای از 
یک طرف به دره ای راه دارد که در قدیم به دره شاهان 
معروف بود و از طرف دیگر به یک پرتگاه مشرف 
بلند کوهی که قلعه در آن  است. تیغه های 
خودنمایی می کند، باال رفتن از آن و رسیدن 
به قلعه را بسیار دشوار کرده است. این 
قلعه از سمت شمال ارتفاع کمی دارد 
که بقایایی از دیواری عریض و محکم 
در آن دیده می شود. بنای این قلعه 
به سده های هشتم و نهم قبل از 
میالد برمی گردد. در قلعه قمچقای، 
سفال هایی وجود دارد که مربوط به 
قرن ششم و هفتم هجری قمری 
است. آب انباری که در کوه ساخته اند، 
در کنار تونلی که با 42 پله راهرویی در 
دل کوه حفر کرده اند، نشان می دهد که 
این قلعه از اهمیت زیادی برخوردار بوده 

است. 

گردشگران زیادی برای دیدن روستای زیبای هجیج، از جاده پاوه به هجیج 
عبور کرده اند. با این حال کمتر کسی است که تا انتهای این جاده رفته باشد و 
از دیدن مناظر بکر و بدیع آن همچون رودخانه های پرآب، آبشارها و 
چشمه های دل انگیزش لذت برده باشد؛ البته عرض کم این جاده، ریزش گاه و 
بیگاه کوه، شیب تند و طرح هندسی عجیبش هیجان آن را دوچندان می کند، 
اما باید جوانب احتیاط را رعایت کرد. آنچه در طول جاده، هوش از سرتان 
باغ های سرسبز و دیدنی است که پیش رویتان قرار می گیرد.  می برد 

معروف ترین انارها و گردوها هم به این منطقه تعلق دارد.

این روستا که در گوشه ای از شهرستان سنندج جا خوش کرده، به دلیل ویژگی های 
طبیعی و تاریخ کهنی که دارد، یکی از 12 روستای ممتاز استان کردستان است. 

تنگی سر در قلب کوه های سر به فلک کشیده شاهو و در میان شهرستان های کامیاران 
و سنندج قرار گرفته و مردمانی مهربان و مهمان نواز دارد. درباره قدمت این روستا اطالعات 

چندانی در دست نیست؛ اما به گفته محلی ها، سنگی سر متعلق به هزاران سال پیش است. 
مردم این منطقه بر این باورند که شکل گیری این روستا از سکونت افراد در دل کوه ها آغاز شده و به 

اینجا رسیده است. چیزی که در بدو ورود به روستا از دیدنش شگفت زده می شوید، نحوه استقرار 
خانه هاست. معماری پلکانی که مسافران را به یاد ماسوله استان گیالن می اندازد. در این معماری، خانه ها 
روی هم ساخته شده اند و مانند یک مجتمع به هم پیوسته دیده می شوند. آنچه چهره ای متفاوت از این 

روستا به نمایش می گذارد، کوچه های سرپوشیده ای هستند که از دورانی کهن به یادگار مانده اند.

یکی از چشمه های قدیمی شهرستان قروه، چشمه سراب است که 
در روستای وینسار واقع شده و آبی بسیار گوارا دارد. به محض 
دیدن چشمه با چشم اندازهای زیبایی مواجه می شوید که بسیار 
سنگ چین های  اصلی،  چشمه  اطراف  در  زند.  روح نوا
شگفت انگیزی به چشم می خورد که قدمت آن دو، سه قرن 
برآورد شده است. جدا از این سنگ چین های قدیمی، در وسط 

آب، جزیره ای می بینید که شما را به یاد داستان های افسانه ای 
این جزیره  به  و رسیدن  پل آهنی  از  با گذشتن  می اندازد. 

هیجان  انگیز، آرامشی وصف ناپذیر وجودتان را فرا می گیرد. حاال شما 
می توانید در یک جزیره دورافتاده، ساعاتی بدون دغدغه به گشت و 

گذار بپردازید و از این فرصت پیش آمده نهایت استفاده را ببرید. 

در منطقه اورامان و مرز استان کرمانشاه، روستایی به نام »بل« دیده می شود. در 
کنار این روستا و در جاده ای که به »کوسه هجیج« منتهی می شود، آبشاری زیبا 
خودنمایی می کند که آب آن از شکاف کوهی با فشار و حجم زیاد بیرون می ریزد. 
چشمه بل )به زبان محلی کانی بل(، یکی از جاذبه های حیرت انگیز ایران به شمار 
می رود. این آبشار و چشمه آب معدنی که قدمتی 60 میلیون ساله دارد، عالوه بر آب 
خنک و گوارا، جلوه ای بی نظیر از جوشش آب را خلق کرده است.  آب این آبشار و 
چشمه از جمله آب های معدنی عالی جهان است که در نقاط معدودی از جهان 

می توان آن را یافت. آبشار بل در سال 1388 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت 
رسید. 

چهل چمه از کوه های مرتفع کردستان است و آبشارها و رودهای بسیار زیبای آن، چشم هر بیننده ای را خیره 
می کند. این کوه به آن دلیل به چهل چمه )چهل چشمه( معروف است که چهل چشمه جوشان و پر آب دارد. 
در هر بخش از این منطقه، چشمه های فراوانی دیده می شود که معروف ترین و شناخته شده ترین آن، چشمه 
کانی چاو ره ش است. این کوه پوشش گیاهی متنوع و بی نظیری دارد که در آن انواع گیاهان دارویی نظیر 

سوالن یاگل پامچال، کاشمه، لووشه، پسل یا کول، سموور، ریواس و... را می توان یافت. در 
دامنه ها و اطراف کوه چهل چمه، ییالق های زیبایی دیده می شود که لذت سفر به این 

منطقه را دوچندان می کند.

آب این چشمه که در شمال غربي روستاي پلنگان در دامنه کوه جا خوش کرده، 
طعم گوگردي دارد و در محل جوشش آن از زمین، رنگ آب شیري است. چشمه 
کواز که قدمت تاریخی زیادی دارد و مردمان روستا به شفابخش بودن آب آن اعتقاد 
دارند، با توجه به نوع آب  های گوگردی »سولفوره« قابل نوشیدن است. آب این چشمه در استخر 
کوچکي جمع و از آن براي نوشیدن و همچنین درمان بیماري هاي مجاري تنفسي، روماتیسم و 
بیماری های جلدی استفاده می شود. در اطراف چشمه کواز منظره های زیبایی دیده می شود که چشم 

هر مسافری را می نوازد و می تواند سفری به یادماندنی برایش رقم بزند.

دیدنی های كمتر شناخته شده

دیار    پرجاذبه
اوراماناتجاده هجیج

آبشاربل

چشمه

کواز
وستای ر

تنگی سر وستایوینسار ر

کوهچهل چمه

قلعه

قمچقای

 کردستان
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داستان ها را اول تجسم کنید بعد بخوانید
داستانی را که قصد خواندن آن را برای بچه ها دارید، در ذهن 
خود تجسم کنید. این کار باعث می شود داستان را خیلی زیبا 
و البته واضح تعریف کنید، به طوری که فرزندان با تغییر لحن 
شما هیجان زده شوند و آنها هم داستان را در ذهنشان تجسم 

کنند و از این کار لذت ببرند.

مهمان کتابخوان دعوت کنید 
بهتر است شما تنها کسی نباشید که برای فرزندان کتاب می خواند. بچه ها را 
تشویق کنید تا برای هم کتاب بخوانند. از دوستان و آشنایان هم می توانید 
کمک بگیرید. دعوت از کسانی که اهل کتاب و کتابخوانی هستند هم راهکار 
خوبی است. این افراد می توانند به عنوان مهمان برای بچه ها داستان بگویند و 
کتاب بخوانند. از بچه های بزرگ تر هم کمک بگیرید، آنها عاشق این هستند که 
مهارت های خواندنشان را به کوچک تر نشان دهند. از این قابلیت استفاده کنید تا 

نتیجه آن را ببینید.

با صدای بلند کتاب بخوانید
تحقیقات نشان داده که بلند کتاب خواندن، مهم ترین کاری است که 
والدین باید برای کتابخوان شدن فرزندانشان انجام دهند. پدر و مادرها 
بهتر است هر روز زمانی را برای کتابخوانی تعیین،  داستان های جذاب را 
انتخاب و هر بار با موضوعات متفاوت، بچه ها را غافلگیر کنند. کتاب خواندن 
با صدای بلند، فرزندان را کنجکاو و آنها را به حدس زدن ادامه 

داستان هایی تشویق می کند که شما در حال خواندن آنها هستید. 

از فواید کتابخوانی بگویید
قبل از خواندن کتاب، از فواید آن برای بچه ها بگویید و برای خواندن 
دلیل عملی بیاورید. بچه ها به سختی می توانند بین خواندن و فعالیت های 
روزمره خود ارتباط برقرار کنند، به خصوص اگر خواندن را صرفا فعالیتی 
درسی بدانند. حتی یک خرید ساده هم به خواندن نیاز دارد و با دستورعملی 

ساده، فرزندتان متوجه آن خواهدشد.

یک کتابخانه کوچک راه اندازی کنید 
با کتاب هایی که در دسترس دارید یا قبال آنها را تهیه کرده اید، 
می توانید یک کتابخانه  زیبا و جذاب راه بیندازید و فرزندانتان را به 
مبادله کتاب با دوستانشان تشویق کنید یا هر روز یکی از 
کتاب های کتابخانه را انتخاب و آن را برای بچه ها 
بخوانید. به فرزندانتان این اجازه را بدهید که از 
کتابخانه هر کتابی را که دوست دارند، 
بردارند. این کار آنها را به خواندن کتاب 

تشویق می کند.

یکی از اتفاقاتی که در عصر فناوری رخ داده و به 
چالشی نگران کننده برای والدین تبدیل شده، عدم عالقه مندی 

فرزندان به کتاب و کتابخوانی است. بچه های امروز نسبت به بچه های 
دیروز عالقه زیادی به کتاب و کتابخوانی ندارند و ترجیح می دهند پای 

برنامه های تلویزیون بنشینند یا بازی های رایانه ای  انجام دهند و درمواردی هم 
وقتشان را در شبکه های اجتماعی بگذرانند.  براساس تحقیقات انجام شده، بیشتر کسانی 

که به کتاب و کتابخوانی عالقه مند هستند، والدین کتابخوانی داشته اند. پدر و مادرهایی که از 
همان کودکی برای فرزندان خود کتاب می خواندند، از فواید کتابخوانی صحبت می  کردند و خود 
نیز از مطالعه کتاب غافل نمی شدند. عالقه مند کردن فرزندان به کتاب و کتابخوانی اصولی دارد 
که اگر پدر و مادرها آن را رعایت نکنند، فرزندانشان هیچ گاه ترغیب به مطالعه نمی شوند. برای 
عالقه مند کردن فرزندان به کتاب و کتابخوانی راه هایی وجود دارد که می توانید از آنها کمک 

بگیرید، راه هایی که به برخی از آنها در ادامه اشاره کرده ایم. 

خواندن را   آسان کنید
در خانه ای که تلویزیون مدام روشن است و خبری از کتاب و کتابخوانی 
نیست، مطمئن باشید که بچه ها دنبال راه دیگری برای پر کردن وقتشان 
می گردند. اگر می خواهید  فرزندانتان کتابخوان شوند، بهتر است تعدادی 
کتاب تهیه کنید، کتاب هایی که هم جالب باشند و هم خواندنی. 
کتاب هایی که فرزندانتان با دیدن آنها ترغیب به مطالعه شوند. کتاب هایی 
انتخاب کنید که متناسب با سطح عالیق فرزندان و دارای ظاهری زیبا 

و تصاویر جذابی باشد. 

به کتابخانه بروید
زمانی را برای رفتن به کتابخانه با فرزندان در نظر 
بگیرید. هر هفته با هم به کتابخانه بروید و کتابی به 
امانت بگیرید. از این طریق می توانید فرزندان را به 

خواندن کتاب و رفتن به کتابخانه تشویق کنید. 

از شیشه های خالی عطر
 تا کفش های نو

دانستن مهارت های زندگی نه تنها بسیاری از مشکالت را حل می کند، بلکه 
احساس رضایت را برایتان به همراه خواهد داشت. پس از یادگیری 

مهارت های زندگی غافل نشوید.
   سالی دو بار لباس هایی را که نیاز ندارید، از کمدتان خارج کنید )یک 

بار لباس های زمستانی و یک بار هم لباس های تابستانی(.
   شیشه های خالی عطر و ادکلن تان را به حالت باز در کمد و کشوهای 

لباس قرار دهید تا لباس ها بوی خوش بگیرند.
   برای جلوگیری از گیر کردن لباس به خرده های چوب، دیواره و طبقات 

کمد و درایور را با کاغذ بپوشانید.
    برای اینکه کفش ها عمر طوالنی تری داشته باشند، آنها را هر روز جا به جا 
کنید، یعنی اگر دو یا چند جفت کفش دارید، به تناوب هر روز یکی از آنها 

را بپوشید.
   کیف هایی را که از آنها استفاده نمی کنید، در رو بالشتی هایی که به شکل 

کیسه است، قرار دهید.
    برای تمیز کردن کیف چرمی با مواد مخصوص، مواد را به پارچه بمالید 

و مستقیم روی کیف نزنید.
   کفش نو را چند روز با جوراب ضخیم در خانه بپوشید تا هم خشکی آن 

را کم شود و هم جا باز کند.
    پاشنه های چوبی را با واکس مخصوص اثاثیه چوبی برق بیندازید.

   برای از بین بردن لکه های روغن از روی چرم، کمی مایع ظرفشویی به 
آن بمالید و بگذارید خشک شود، سپس روی آن را واکس بزنید.

    مواد آرایشی و کرم دست باعث لکه شدن و کهنگی دسته کیف می شود. 
بنابراین قبل از برداشتن کیف، دست خود را از مواد آرایشی و کرم پاک 

کنید.
   جواهرات را از صابون، لوسیون، عطر و اسپری مو دور نگه دارید، چون 

این مواد به آنها آسیب  می رساند. 

مهارت های 
زندگی

کتابخوانی را از خودتان شروع کنید
 اگر اهل مطالعه نباشید، نمی توانید از فرزندانتان انتظار داشته باشید 
که افرادی کتابخوان بار بیایند. مطالعه را فراموش نکنید و بگذارید 
فرزندانتان ببیند که شما هم کتاب می خوانید. برای اینکه بچه ها در 
خانه اهل مطالعه شوند، باید الگوی رفتاری مناسبی داشته باشند. 
چیزی که بچه ها را تشویق می کند، این است که ببینند شما برای 
خواندن کتاب به طور مرتب، وقت می گذارید. نکاتی که به آنها اشاره 
کرده ایم تنها موارد اندکی از هزاران روشی است که می تواند به کتابخوان 
شدن و عالقه مندی بچه ها به مطالعه کمک  کند. با استفاده از روش های 
مختلف می توانید فرزندانی کتابخوان داشته باشید، به شرط آنکه خودتان هم 

اهل مطالعه باشید و از هر فرصتی برای خواندن کتاب استفاده کنید.

همه جا کتاب بخوانید 
تکراری بودن مکان کتاب  خواندن بعد از مدتی ممکن است برای 
بچه ها خسته کننده باشد. برای جلوگیری از این اتفاق می توانید 
جاهای مختلفی را برای کتاب خواندن با بچه ها انتخاب کنید. مثال 
یک روز روی کاناپه، روز دیگر در پارک نزدیک خانه ، روزی در اتاقی 
که در آن کتابخانه دارید و... . همچنین می توانید در سفرهای 
طوالنی یا در طول ترافیک ها، کتابی همراه خود داشته باشید و از 

این فرصت برای خواندن آن در کنار خانواده استفاده کنید. 

هنگام خواندن از تنوع استفاده کنید
 تن صدای خود را هنگام خواندن کتاب متناسب با داستان 
باال و پایین ببرید و با دستان و اعضای صورت اشاره های 
گوناگونی داشته باشید. این رفتارها به جذاب تر کردن داستان 
کمک می کند و بچه ها را پای داستان تا آخرین کلمه می نشاند.

فرزندانتان را تشویق کنید 
خواندن مهارتی است که با تمرین بهتر می شود. 
تحقیقات نشان داده کسانی که حداقل روزی 30 
دقیقه کتاب یا مجله می خوانند، احتمال کتابخوان 

شدنشان بسیار زیاد است.

مشعل شماره 924 



نشریه  کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 924  

لیت 3 هزار نفر در 21رشته ورزشی فعا
مروری بر تالش و افتخارات ورزشکاران نفت مسجدسلیمان

ورزش نفت

گاز  و  نفت  شرکت  در سطح  که  شرکتی  کارکنان  تعداد 
مسجدسلیمان طی سال گذشته، در رشته های مختلف مشغول 
فعالیت بودند، به 2 هزار و 709 نفر می رسد که از این تعداد یک 

هزار و 859 نفر را آقایان و 850 نفر را بانوان تشکیل می دهند.

21 رشته فعال در ورزش قهرمانی 
21 رشته ورزش قهرمانی از جمله فوتبال، بدمینتون، فوتسال، 
بسکتبال، کشتی، پینگ پنگ، آمادگی جسمانی و ایروبیک، کاراته، 
تنیس خاکی، کوهنوردی، بیلیارد، شنا، گلف، دارت، جودو، 
تکواندو،  بدنسازی، طناب کشی و تیراندازی، در سال 97 در 
شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان فعالیت داشتند که بیشتر اعضای 
این تیم ها را ورزشکاران مستعد و بومی تشکیل می دادند. این 

ورزشکاران با حضور در رقابت های مختلف ورزشی، عناوین متعددی را در مسابقات 
بین المللی، کشوری و استانی به دست آوردند.

تعهد و اهتمام به مسؤولیت های اجتماعی
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان به منظور تعهد به مسؤولیت های 
اجتماعی،  به افراد غیر شرکتی و درواقع به مردم این شهرستان نیز خدمات رسانی 

ز می کند که در سال گذشته 6 هزار و 422 نفر از  ا یا  عادی  مردم 
به آنها خدمات امکانات ورزشی این شرکت استفاده کردند یا 

3 مختلف ورزشی ارائه شده است که از این  د  تعدا
هزار و 942 نفر مرد و 2 هزار و 480 نفر 

زن هستند.
 

تعمیر، تجهیز و بازسازی 
سالن های ورزشی  

ز  ا یکی  ورزشی،  مناسب  مکان 
اصلی ترین شرایط ورزش کردن است. به 

همین منظور و با هدف رفع مشکالت کارکنان مناطق عملیاتی و 
اقماری در کمپ های لب سفید و قلعه نار، اقدام هایی در زمینه تعمیر 
و تجهیز وسایل ورزشی و بهسازی سالن ها انجام شده و در سال جاری 
نیز برای خدمات رسانی به این کارکنان خدوم، برنامه هایی از سوی 

امور ورزش شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان در دست اجراست. 

کسب 11 مدال رنگارنگ 
نفت مسجد سلیمان، طی سال های گذشته، قهرمانان زیادی را به ورزش 

ایران معرفی کرده که باعث افتخار نام نفت بوده اند. سعید حسین پور، نایب 
قهرمان مسابقات کشتی آزاد وزن 110 کیلو گرم جام یادگار امام )ره( در 

رده سنی نوجوانان، نایب قهرمانی در مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام 
زنده یاد استاد سید جعفر موسوی و کسب مدال نقره رقابت های 
آموزشگاه های جهان در کشور مراکش، قهرمانی مهدی صحرایی در 

خردساالن در وزن 53 مسابقات کشتی آزاد رده سنی 
کیلوگرم، کسب مدال برنز 

کاراته مسابقات بین المللی کیوکوشین 
قهرمانی کیان اصفهان از سوی میعاد ظاهری، نایب 
کشور در وزن 77 کیلو سهرابی در مسابقات وزنه برداری 

عنوان دوم بهراد کریمی در گرم و در رده سنی زیر 15 سال، کسب 
رقابت های وزنه برداری نوجوانان کشور، کسب عنوان قهرمانی علی صالحی پور در 

مسابقات وزنه برداری نوجوانان کشور، کسب مدال طالی رقابت های قهرمانی 
وزنه برداری آسیا از سوی رحمان اورامه، نایب قهرمانی محسن شهنی فیض در 

پیکارهای جهانی پاورلیفتینگ، کسب مقام نخست مسابقات تنیس خاکی رده سنی 
زیر 18 سال خوزستان از سوی سهیل آقابیگی، انتخاب دانش خسروی به عنوان 
مربی منتخب خوزستان برای حضور در مسابقات کشتی نونهاالن کشور و انتصاب 
افشین صالحی پور به عنوان سرمربی تیم وزنه برداری خوزستان برای حضور در 

مسابقات قهرمانی کشور از مهمترین افتخارات ورزشکاران شرکت بهره برداری نفت 
و گاز مسجدسلیمان در سال گذشته محسوب می شود.

دعوت 8 ورزشکار به تیم های ملی
افتخارات نفت مسجد سلیمان در ورزش کشور باعث شده که ورزشکاران زیادی از 
تیم های مختلف ورزشی، به تیم ملی دعوت شوند و افتخار آفرینی کنند که دعوت 
از هشت ورزشکار از تیم های شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان به 

تیم های ملی در سال گذشته، نمونه ای از آن است.
در رشته گلف و در رده سنی زیر 18 سال سورنا صادقی و امیر غالم 

نژاد و در رده سنی بزرگساالن سعید براتی به تیم ملی راه یافتند.
در رشته کشتی، سعید حسین پور به تیم ملی کشتی فرنگی 

نوجوانان دعوت شد. 
در رشته وزنه برداری و در رده سنی نوجوانان علی صالحی پور و 

در رده سنی جوانان رحمان اورامه به عضویت تیم ملی درآمدند.
در رشته بسکتبال نیز دالرام بهادری در رده سنی جوانان در 

فهرست دعوت شدگان به تیم ملی قرار گرفت.
 در رشته فوتبال حبیب فرعباسی که هم اکنون عضو تیم فوتبال 
بزرگساالن نفت مسجدسلیمان است، به عنوان دروازه بان به تیم 

ملی امید کشورمان دعوت شد. 

درخشش در رشته های تیمی
 ورزشکاران نفت و گاز مسجد سلیمان، با حضور در تیم های مختلف ورزشی در سالی 
که گذشت، افتخارات زیادی را در بخش تیمی کسب کردند و درخشش شایانی 
داشتند. مهم ترین تیم های نفتی که توانستند 7 عنوان قهرمانی و 3 مقام نایب قهرمانی 
کسب کنند، عبارتند از: قهرمانی تیم وزنه برداری نفت و گاز مسجدسلیمان برای 
پنجمین سال متوالی در رقابت های قهرمانی خوزستان، کسب مدال طالی تیمی در 
مسابقات کشتی آزادنوجوانان خوزستان، قهرمانی تیم بسکتبال بانوان در رقابت های 
قهرمانی استان، کسب مقام نخست والیبال بانوان در سطح خوزستان برای نخستین 
بار در رده سنی بزرگساالن، قهرمانی تیم فوتبال بزرگساالن در رقابت های لیگ دسته 
اول باشگاه های کشور)جام آزادگان( و صعود به لیگ برتر، نایب قهرمانی تیم 
کیوکوشین کاراته بزرگساالن آقایان در مسابقات باشگاه های کشور، کسب 
عنوان نایب قهرمانی مسابقات سوپر لیگ گلف باشگاه های کشور، قهرمانی 
تیم جودو نفت و گاز مسجدسلیمان در رقابت های قهرمانی کشور، 
نایب قهرمانی تیم بزرگساالن بانوان در رشته کیوکوشین کاراته 
در رقابت های باشگاه های کشور و قهرمانی تیم ایروبیک در 

مسابقات قهرمانی خوزستان.

اهداف و برنامه های  سال 98
روح اهلل بهمنی، رئیس امور ورزش شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدسلیمان در خصوص مهمترین 
اهداف و برنامه های مربوط به سال جاری گفت: 
تجهیز و راه اندازی آکادمی سنجش سالمت 
کارکنان و خانواده ها و استعدادیابی برای 
رشته های ورزشی، توسعه زیرساخت های 
و  ورزشی  اماکن  بهسازی  ورزش، 
برگزاری همایش های فرهنگی، ورزشی 
و خانوادگی به منظور افزایش روحیه 
نشاط و سالمت جسمی کارکنان و 
خانواده ها، افق و چشم انداز ورزش این 
شرکت در سال جاری محسوب می شود 
که امیدواریم با تداوم همکاری مسؤوالن 
و دست درکاران و اعضای تیم های ورزشی، 
شاهد تحول و پیشرفت ورزش این شرکت 
و ارائه خدمات مطلوب به کارکنان و همچنین 
عالقه مندان به ورزش در سطح شهر باشیم.البته 
در سطح قهرمانی هم مانند سال های گذشته 
سعی داریم با توجه به بودجه اختصاص داده شده، 
بهترین عناوین را کسب کنیم که در این راه اولویت 
ما استفاده از جوانان بومی و شرکتی است که بتوانیم 
از ظرفیت آنها در مسابقات ورزشی استفاده کنیم؛ البته 
کار، کمی سخت است، بخصوص با توجه به بودجه 
اختصاص داده شده، ولی ناامید نیستیم. امیدوارم 
مسؤوالن به مسجد سلیمان و تیم های نفتی این شهر 
به خاطر شرایط منطقه توجه ویژه ای داشته باشند. 
مسجد سلیمان، نه تنها منطقه ای عملیاتی است؛ بلکه 
از نقاط محروم کشور هم محسوب می شود. بنابراین 
می طلبد که همسو با اهداف مسؤولیت اجتماعی، توسعه 
ورزش همگانی و قهرمانی، سالمت کارکنان و مردم و 
ارائه خدمات بهتر، کمی بیشتر به ورزش این شهر و 

صنعت نفت توجه شود.

حسین آزادی    قدمت ورزش در شهر اولین ها به سابقه 
اکتشاف نفت در ایران یعنی به 111 سال قبل برمی گردد، تا 
جایی که رشته های مختلفی از جمله فوتبال، اسکواش، گلف، 
تنیس، والیبال، دوچرخه سواری، شنا، راگبی و سوارکاری از 
مسجدسلیمان شکل گرفته و به سراسر کشور تعمیم و 
گسترش داده شده است. تیم های ورزشی که در این سال ها 
با نام نفت مسجدسلیمان در رقابت ها حاضر شدند، همیشه 
افتخارآفرین بوده اند و باعث برافراشته شدن پرچم نفت 
شده اند. به همین منظور و با توجه به اهمیت ورزش در شرکت 
نفت و گاز مسجد سلیمان، گزارشی از مهم ترین اقدام ها در 
زمینه امور ورزش شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان در سال 
97 و چشم انداز سال جاری این شرکت تهیه کرده ایم که 

خواندن آن خالی از لطف نیست. 

دوره دانش افزایی مربیان فوتبال نفت دراهواز  
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مناطق  ورزشی   - فرهنگی  باشگاه   
نفت خیز جنوب، سمینار یکروزه تغذیه 
ورزشکاران در ماه مبارک رمضان را در 
شهرک نفت اهواز برگزار کرد.  این سمینار با 
غذایی  رژیم  و  تغذیه  اهمیت  به  توجه 
ورزشکاران در ماه مبارک رمضان و روزه داری 
و همچنین پرسش های متداول در زمینه 
روزه گرفتن ورزشکاران در رشته  های مختلف 
در این ماه، برگزار شد.  هدایت یزدی، 
مدیرعامل باشگاه فرهنگی - ورزشی مناطق 
این  اینکه در  بیان  با  نفت خیز جنوب 
سمینار 60 مربی شاغل در باشگاه 

فرهنگی - ورزشی مناطق نفت خیز جنوب 
اهواز شرکت داشتند، گفت: اصول تغذیه 
صحیح ورزشکاران در ماه رمضان، شرایط 
روزه داری در رقابت های ورزشی و روزه  داری 
در گروه های سنی مختلف از مهمترین 
محور های این سمینار بود.  او همچنین هدف 
از برگزاری این برنامه را ارتقای سطح آگاهی 
و آموزش مربیان شاغل در این باشگاه اعالم 
کرد.  در پایان سمینار از محمد گله داری، 
مدرس این دوره و عضو هیات علمی دانشکده 
تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد 

واحد اهواز تجلیل شد.

 سمینار تغذیه ورزشکاران درماه رمضان

گازی ها برنده دربی فوتبال بانوان نفتی

عباس اورسجی، رئیس فدراسیون 
کبدی با سفر به اهواز و حضور در دفتر 
باشگاه  مدیرعامل  یزدی،  هدایت 
فرهنگی - ورزشی مناطق نفت خیز 
جنوب با هدایت یزدی درباره تعامل و 
همکاری دو جانبه دیدار و گفت وگو کرد.
اعالم  از  اورسجی  این دیدار  در 
ری  برگزا در  فدراسیون  آمادگی 
کالس های آموزشی ویژه مربیان و 
همچنین کارکنان عالقه مند به کبدی 
خبر داد و گفت: در صورت تمایل مربیان 
و مدرسان کبدی را برای برگزاری 
همایش ها و جشنواره های همگانی اعزام 

خواهیم کرد تا با کمک باشگاه نفت، 
فرزندان کارکنان شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب با کبدی بیشتر آشنا 

شوند.
در ادامه رئیس فدراسیون کبدی 
پس از بازدید از اماکن ورزشی شهرک 
برگزاری  ظرفیت  گفت:  اهواز  نفت 
مسابقات کبدی در سطح بین المللی و 
برگزاری اردوهای تیم ملی کبدی در 
این باشگاه وجود دارد و امیدواریم در 
ز  ا مثبت،  نظر  و  فقت  موا صورت 

ظرفیت های موجود استفاده کنیم.
هدایت یزدی، مدیرعامل باشگاه 

فرهنگی - ورزشی مناطق نفت خیز 
جنوب نیز در این نشست گفت: امکانات 
و  بقات  مسا ری  برگزا برای  الزم 
کالس های آموزشی مختلف در مناطق 
و  د  ر ا د د  وجو جنوب  نفت خیز 
عالقه مندیم که نوجوانان و جوانان 

شرکتی، آموزش کبدی را فرا بگیرند.
او در پایان خاطر نشان کرد: باشگاه 
فرهنگی - ورزشی مناطق نفت خیز 
جنوب با هدف کمک به فدراسیون 
کبدی، آمادگی خود را اعالم کرده و 
امیدواریم تمامی ارگان های دولتی با در 
ورزشی،  امکانات  گذاشتن  اختیار 

فدراسیون های ورزشی را در راه کسب 
موفقیت های بیشتر برای کشور یاری 

کنند.
در پایان مقرر شد، در آینده ای 
نزدیک، برای همکاری بیشتر میان 
مناطق  باشگاه  و  فدراسیون کبدی 
نفت خیز جنوب، نشست های دیگری 

انجام شود.
 در این دیدار ابراهیم نصیری، معاون 
توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان 
خوزستان و آل کثیر، رئیس هیات 
خوزستان، رئیس فدراسیون کبدی را 

همراهی کردند.

همکاری فدراسیون کبدی با باشگاه مناطق نفت خیز جنوب  
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 با به پایان رسیدن مسابقات فوتبال بانوان آسیا، 
چرخ مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه  های ایران 
دوباره به حرکت درآمد و تیم  های نفتی حاضر در 

این رقابت ها به مصاف حریفان خود رفتند.
ابتدا در هفته پانزدهم دو تیم پاالیش گاز ایالم 
و پارس جنوبی، دربی نفتی  ها را برگزار کردند که 
شاگردان فاطمه حیاتی در پاالیش گاز ایالم برنده 
این دیدار بودند.  پاالیش گاز در خانه و در 
ورزشگاه تختی ایالم، میزبان تیم پارس جنوبی 
بود که موفق شد حریف خود را با نتیجه پرگل 
3 بر صفر شکست دهد تا برنده دربی نفتی  ها 

باشد. 
2 گل(  طاهره آزادی) 

ایمانی،  وعاطفه 
را در این دیدار به گل های پاالش گاز ایالم 

ثمر رساندند.
پاالیشی  ها در ادامه روند پیروزی  های خود 
در هفته شانزدهم نیز موفق شدند این بار 
سپیدار قائمشهر را شکست دهند. شاگردان 
فاطمه حیاتی که در خانه میزبان حریف 
شمالی خود بودند، توانستند با دوگل حدیث 
بسازشیر و کوثر عنبری، 2 بر صفر به پیروزی 

برسند. 
پاالیش گاز ایالم با این دو پیروزی 25 امتیازی 

شد و در رتبه هفتم جدول قرار گرفت. تیم پارس 
جنوبی هم با 12 امتیاز در رتبه نهم قرار دارد.

40

ورزشکاران نفت و گاز مسجد 
سلیمان، با حضور در تیم های 
مختلف ورزشی در سالی که 
گذشت، افتخارات زیادی را در 
بخش تیمی کسب کردند و 
درخشش شایانی داشتند.  
تیم های نفتی توانستند 7 عنوان 
قهرمانی و 3 مقام نایب قهرمانی 
کسب کنند
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یک آبادان و یک تیم فوتبال. 
تمام مردم آبادان این تیم را 
دوست دارند و جزئی از 
زندگی آنهاست. شما 
می بینید که در یک بازی 
معمولی هم ورزشگاه پر 
می شود و در کوچه و خیابان 
همه با فوتبال نفت زنده 
هستند و با آن زندگی 
می کنند

یــک آبادان یــک    تــیم
    این فصل برای کسب سهمیه آسیایی   می جنگیم

   فصل تمام شد. شرایط نفت آبادان را چطور دیدید؟
من در کل ازعملکرد تیم، کادر فنی و بازیکنان راضی بودم. در این 
فصل شرایط سختی داشتیم؛ بازیکنان زیادی در ابتدای فصل و در 
نیم فصل از ما جدا شدند. مشکالت اقتصادی، همه و همه دست به 
دست هم دادند تا فصل سختی را پیش رو داشته باشیم؛ ولی با 
درایت کادرفنی و نیز حمایت هایی که از تیم شد، توانستیم نتایج 
خوبی بگیریم، بخصوص اینکه شما در هفته های پایانی، عملکرد تیم 
را مشاهده کردید. خدا را شکر نتایج بیانگر عملکرد تیم است و 
توانستیم در این مدت نتایج قابل قبولی کسب کنیم. همه چیز خوب 

است و من راضی هستم. 

   چرا نفت آبادان یک مقدار دیر راه افتاد؟
خودتان بهتر می دانید که ما فصل جدید را در شرایطی شروع کردیم 
که کادرفنی و بازیکنان ما نسبت به فصل قبل خیلی تغییر کرده 
بودند. در 5 هفته ابتدایی، تنها بازیکنی که از تیم ما در فصل قبل 
هم بازی کرده بود، حسین ساکی بود تا اینکه کرار جاسم هم به تیم 
اضافه شد؛ البته بازیکنانی از فصل قبل در تیم حضور داشتند؛ اما آنها 
بازی نمی کردند. در نیم فصل اول هم ما عملکرد بدی نداشتیم؛ ولی 
اغلب دیدارهایمان با تساوی به پایان می رسید. تساوی های زیاد، 
نشانه ضعف تیم نبود. خدا را شکر رفته رفته شرایط بهتری پیدا 
کردیم و در پایان عملکرد تیم با رضایت هواداران همراه شد. 
امیدواریم این نتایج خوب در سال بعد هم تداوم داشته 

باشد.

   از عملکرد پائولو سرجیو در فصل 
جاری رضایت داشتید؟

اگر از عملکرد سرجیو راضی نبودیم، آنقدر از این 
مربی حمایت نمی کردیم؛ چون شرایط تیم و 
برنامه کاری او را می دانستیم، حمایت کردیم تا 
تیم به نتایجی که مدنظرش است، برسد. او مربی 
بزرگی است و افتخارات زیادی به دست آورده است 

.

   پس برای فصل بعد با سرجیو مذاکره 
کردید؟

 با سرجیو به صورت شفاهی توافق کرده بودیم 
که اگر در ایران خواست به کار ادامه دهد با ما 
قرارداد ببندد. حتی او شرایطش را به ما گفت و 
شفاهی هم توافق کردیم. اما بعد از اینکه از ایران 
رفت گویا پیشنهاد خیلی خوبی داشته و در نهایت 
هم با التعاون عربستان به تفاهم رسید و قراردادی 
یک ونیم میلیون دالری با آنها بست و تا جاییکه من 
خبر دارم حتی یک ونیم میلیون دالر آپشن هم 

دارد. 

  تکلیف سرمربی بعدی شما چه می شود؟
فعال برنامه خاصی نداریم، درحال بررسی هستیم. به احتمال قوی 
گزینه ما ایرانی خواهد بود؛ اما در عین حال به مربی خارجی خوب 
که گران قیمت هم نباشد و با بودجه ما هماهنگی داشته باشد، فکر 

می کنیم.

   وضعیت مالی نفت آبادان چطور است؟
شرایط مالی ما هم مثل همه تیم هاست. تا االن 65 درصد به بازیکنان 
پرداخت کردیم و فقط قسط پایانی باقی مانده که قرار شده اقدام های 

الزم انجام شود و پول بچه ها و کادر فنی را بدهیم.

    پس هنوز مشکالت پا برجاست؟
االن کدام تیم است که مشکل نداشته باشد. تیم های بزرگی مثل 
استقالل، سایپا و خیلی های دیگر مشکل مالی دارند؛ البته این بیشتر 
به شرایط اقتصادی کشور بر می گردد که باید با توجه به این موضوع 

حرکت کنیم.

   از سوی وزارت نفت کمک مالی به شما شده؟
طبق قانون، وزارت نفت نمی تواند به ما کمک کند و در این فصل 
هم هیچ دریافتی نداشتیم و بعید می دانم بتوانند به ما کمک کنند.

    بازهم با اسپانسری اروند ادامه خواهید داد؟
بله، منطقه آزاد اروند به عنوان اسپانسر مالی کنار ما بود و امسال هم 

در کنار ما خواهد بود.

   چه برنامه ای برای جذب بازیکنان جدید دارید؟
فعال باید پول فصل قبل را تسویه کنیم، بعد باید سرمربی جدید را 
انتخاب  و با نظر او بازیکن جدید جذب کنیم. ما منتظر لیست 
سرمربی جدید می مانیم؛ البته این را هم باید اضافه کنم که بر اساس 

توان و بودجه ای که داریم، بازیکن جذب می کنیم.

   سرجیو گفت که نفت، کارخانه بازیکن سازی است. آیا 
باز هم به جوانان بومی خودتان تکیه می کنید؟
مطمئنا او درست گفته. ما درنیم فصل دوم، بازیکنان 

خوبی را از دست دادیم. درمقابل، سرجیو به 
جوانان بومی و بازیکنان خودمان که از 

تیم های پایه به ما اضافه شده بودند، 
اعتماد کرد و با بازی دادن به آنها، سرانجام 

نتیجه گرفت. مطمن باشید که در فصل آینده هم 
جوانان زیادی را در لیگ خواهیم داشت که با پیراهن 

نفت آبادان می درخشند.

    این فصل در میان نفتی های حاضر در لیگ 
برتر، بهترین نتیجه را گرفتید. آیا فصل بعد هم 

می توانید بهترین نتیجه را بگیرید؟
ما اگر کم بدشانس نبودیم، می توانستیم حتی عنوان بهترین 

تیم شهرستانی را کسب کنیم. همانطور که گفتم، از عملکرد 
شاگردانم راضی هستم و اینکه بهتر از سایر نفتی ها نتیجه 

گرفتیم، مایه افتخار است؛ اما برای فصل بعد هم باید بگویم که 
تمام سعی خودمان را می کنیم که بهتر نتیجه بگیریم و به جرات 

می گویم برای کسب سهمیه آسیا می جنگیم. 

   بازی شما و استقالل با حواشی همراه شد؟
خوشبختانه حواشی ایجاد شده به ما ربطی نداشت، ضمن اینکه فکر 
می کنم آن توپ اوت شد. ما در نیمه اول خیلی بهتر از استقالل 
بودیم و می توانستیم به گل برسیم، اما نشد. در نیمه دوم استقاللی ها 

بهتر بودند. بنابراین نتیجه تساوی عادالنه بود.

   در هفته های پایانی، بحث شرط بندی و تبانی خیلی 
اوج گرفت. نظر شما در مورد این موضوع چیست؟

من فکر می کنم فوتبال ما پاک است؛ البته شاید تخلفاتی صورت 
بگیرد، اما آنقدر بزرگ نیست که یک مسابقه را تحت الشعاع قراردهد. 
در تمام دنیا این موارد وجود دارد؛ اما همانطور که گفتم، در فوتبال 

ما اگر هم باشد، خیلی کم است و به چشم نمی اید. 

   داوری ها را چطور دیدید؟ شما هم اعتقاد دارید که 
باید از سیستم ویدئو چک استفاده شود؟

متاسفانه داوری ها زیاد جالب نبود. تیم نفت هم مثل خیلی از تیم ها 
از این ناحیه ضرر کرد. این اشتباهات سهوی است؛ اما فدراسیون و 
کمیته داوران باید فکری به حال این موضوع کند. درباره ویدئو چک 
یا همان سیستم »وار« باید بگویم باید هر چه زودتر راه بیفتد تا حقی 
از تیم ضایع نشود. این سیستم به فوتبال خیلی می تواند کمک کند.

   حرف آخر؟ 
یک آبادان و یک تیم فوتبال. تمام مردم آبادان این 
تیم را دوست دارند و جزئی از زندگی آنهاست. شما 
می بینید که در یک بازی معمولی هم ورزشگاه پر 
می شود و در کوچه و خیابان همه با فوتبال نفت زنده 
هستند و با آن زندگی می کنند. برای همین، من از 

مسؤوالن به خصوص مسؤوالن نفتی و وزیر خواهش 
می کنم که نگاه ویژه ای به تیم فوتبال نفت داشته باشند 

وهمسو با مسؤولیت اجتماعی ازاین تیم 
حمایت کنند.

 تیم فوتبال نفت آبادان در لیگ برتر هجدهم با تغییرات زیادی که در کادرفنی و بازیکنان خود ایجاد کرد، وارد 42 
مسابقات شد و باید گفت فصل موفقی را پشت سر گذاشت. این تیم با توجه به فراز و نشیب هایی که برایش پیش 

آمد، در نیم فصل اول عملکرد معمولی داشت؛ اما رفته رفته به شرایط بهتری رسید، تا جایی که درهفته های پایانی 
با پیروزی های پی درپی، در نهایت درمکان نهم جدول قرار گرفت تا در میان تیم های نفتی حاضر در لیگ برتر، 

بهترین نتیجه را گرفته باشد.  علی عیسی زاده، مدیر عامل باشگاه نفت آبادان، یکی از افراد موفق این تیم در 
لیگ برتر بود. او با اطمینان به سرمربی پرتغالی، نتیجه گرفت و حاال در صدد است که در این فصل با مربی 
بعدی نتایج بهتری بگیرد. با مدیرعامل نفت آبادان در خصوص وضعیت این تیم درفصلی که گذشت و نیز 

برنامه های آینده این تیم گفت وگویی داشتیم که با هم می خوانیم. 

 یک قهرمانی و دیگر هیچ

ورزش نفت

فوتبال  نفت در فصلی که گذشت مدیرعامل نفت آبادان در گفت و گو با »مشعل«:

و  فراز  تمام  با  ایران،  فوتبال  ماراتن 
نشیب هایش در لیگ های مختلف در فصل 
فوتبالی به پایان رسید و چهره تیم های قهرمان 

و سقوط کننده مشخص شد. 
نفتی ها در لیگ فوتبال ایران 6 نماینده دارند 
که سه تیم در لیگ برتر، دو تیم درلیگ دسته 
دوم و یک تیم هم در لیگ دسته سوم حضور 
داشت.  فصل فوتبال )98-97( برای نفتی ها 
نتایج  از  بسیار پرفرازو نشیب دنبال شد؛ 
سینوسی وار نفتی ها درلیگ برتر گرفته تا 
قهرمانی ملی حفاری در لیگ دسته سوم و صعود 
به لیگ دسته دوم که بهترین نتیجه به لحاظ 
آماری است.  در میان لیگ برتری ها نفت آبادان 
عملکرد بهتری نسبت به دوتیم دیگر یعنی 
پارس جنوبی و نفت مسجد سلیمان داشت. در 
لیگ دسته دوم هم که نفت گچساران و نفت 
امیدیه با عملکردی معمولی، به کار خود پایان 

دادند.

آبادان پرچمدار فوتبال نفت در لیگ برتر
نفت آبادان، لیگ برترهجدهم )98-97( را با 
تغییرات زیادی که در کادرفنی و بازیکنان خود 
ایجاد کرد ه بود، شروع کرد. آبادانی ها بر خالف 
فصل قبل، سکان هدایت تیم را به یک مربی با 
تجربه پرتغالی که اتفاقا کارنامه خوبی در تیم های 
اروپایی از خود به جدا گذاشته، سپردند. نفتی ها 
فصل را با توجه به اوج و فرودهایی که برایشان 
پیش آمده بود، شروع کردند و در نیم فصل اول 
عملکردشان بسیار معمولی بود. تساوی های پی 
در پی بالی جان این تیم بود، تا جایی که به 

سلطان تساوی ها معرف شد.
آنها درنیم فصل دوم، تغییرات زیادی داشتند 
و بازیکنان کلیدی چون جاسم کرار و اکبر ایمانی 
را از دست دادند و در مقابل سرمربی تیم، جوانان 
بومی و نفتی را از آکادمی تیم به جای آنها به 
ترکیب اضافه کرد. در ادامه رفته رفته نفت آبادان 
به شرایط بهتری رسید و درهفته های پایانی با 
پیروزی های پی درپی ) 4 برد پرگل ( خود را به 
میانه جدول رساند و در نهایت با کسب 37 امتیاز 
درمکان نهم جدول قرار گرفت تا در میان 
تیم های نفتی حاضر در لیگ برتر بهترین نتیجه 

را گرفته باشد. 

افت 6 پله ای 
تیم فوتبال پارس جنوبی جم بر خالف نفت 
آبادان، فصل را بدون هیچ تغییری در کادر فنی 
شروع کرد. مدیران پارس جنوبی بازهم به مهدی 
تارتار اطمینان کردند و هدایت تیم را به او 
سپردند؛ اما بر خالف کادر فنی، بازیکنان زیادی 
از این تیم جدا شدند تا سرمربی پارس جنوبی 
کار سختی برای شروع  درلیگ داشته باشد. با 
وجود تمام مشکالت پارسی ها فصل را خوب 
شروع کردند و تا پایان نیم فصل اول هم جزو 
تیم های باالیی جدول بودند. با شروع نیم فصل 
دوم و تشدید مشکالت مالی، این تیم دچار یک 
افت ناگهانی شد و رفته رفته در جدول سقوط 
کرد و در نهایت در پایان فصل با کسب 30 امتیاز 
در جایگاه دوازدهم جدول قرار گرفت. پارس 
جنوبی نسبت به فصل گذشته 6 پله در جدول 

سقوط داشت.

بقا در دقیقه 90
تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان بعد از 4 
سال باعنوان قهرمان لیگ دسته یک، دوباره به 
لیگ برتر برگشت. نفتی ها برای اینکه دوباره 
مثل دوره قبل سقوط نکنند، هدایت تیمشان را 
ابتدا به عبداهلل ویسی سپردند که او بعد از 5 
هفته و کسب نتایج ضعیف برکنار شد. علیرضا 
مرزبان، جانشین او شد. مرزبان شروع خوبی با 
نفت داشت و این تیم از انتهای جدول جدا شد 
و نیم فصل اول را بخوبی به پایان برد. با شروع 

فصل دوم و تشدید مشکالت نیم 
به  هم  تیم  این  مالی، 
سرنوشت پارس جنوبی 
دچار شد و به یکباره در 
جدول افت کرد و به ته 
جدول چسبید و در خطر سقوط 
باعث  مسأله  این  گرفت.  قرا 
برکناری مرزبان و آمدن فیروز 
کریمی شد. مربی جدید نفت هم 
کار خاصی از دستش برنیامد و 
فقط با دو تساوی موفق شد این 
تیم را در دقیقه 90 در لیگ برتر 
نگه دارد تا نفت مسجد سلیمان 
در یک فصل افت و خیز و 
سخت سرانجام با کسب 22 
امتیاز در لیگ برتر باقی بماند 

و سومین حضور خود در این سطح را تجربه کند.
 

حضور فقط برای بقا! 
دو تیم فوتبال نفت و گاز گچساران و نفت 
امیدیه که این فصل مانند فصل های گذشته در 
لیگ دسته دوم فوتبال ایران حضور داشتند، 
عملکرد خوبی از خود به جا نگذاشتند. تعویض 
پیاپی مربیان و نیز مشکالت مالی، شرایط کار را 
برای این دو تیم خوب نفتی سخت کرده بود. هر 
دو تیم فصل گذشته در لیگ دسته دوم به مرحله 
پلی آف رسیده بودند و در یک قدمی صعود به 
لیگ دسته یک قرار داشتند؛ در این فصل فقط 
برای اینکه در جدول قرا داشته باشند و سهمیه 
نفت را در این لیگ حفظ کنند، به میدان رفتند. 
مشکل اصلی هر دوتیم، مشکل مالی بود که 
نتوانستند مانند فصول قبل بخوبی تیم را آماده 
کنند و در نهایت با جوانان جویای نام قدم به 
مسابقات گذاشتند و با حضور در میانه جدول 
توانستند جایگاه خود را تثبیت کنند؛ البته نفت 
و گاز گچساران این شانس را داشت که در 
هفته های پایانی با هدایت خوب یوسف نادریان 
به مرحله پلی آف برسد؛ اما با قرار گرفتن در رتبه 

چهارم از صعود باز ماند.

قهرمانی و صعود مقتدرانه 
در میان نفتی ها، تنها تیم فوتبال ملی حفاری 
اهواز بهترین نتیجه را در فصلی که گذشت، 
گرفت. ملی حفاری اهواز با قهرمانی در لیگ 
دسته سوم فوتبال باشگاه های ایران موفق شد 
به لیگ دسته دوم فوتبال ایران صعود کند. تیم 
فوتبال ملی حفاری اهواز که فصل گذشته با 
کسب نتایج ضعیف به لیگ دسته سوم فوتبال 
ایران سقوط کرده بود، این فصل با حضور در 
لیگ دسته سوم موفق شد با کسب عنوان 
قهرمانی، دوباره به لیگ دسته دوم فوتبال ایران 
صعود کند. شاگردان اسماعیل قنبری درآخرین 
بازی خود در این سری از رقابت ها که مهمان 
تیم فوتبال نفت ایرانیان بودند، موفق شدند 
حریف خود را در یک بازی هجومی با نتیجه 
پرگل 3 بر یک شکست دهند تا با کسب 3 امتیاز 
به عنوان  و  امتیازی شده   38 این دیدار 
صدرنشین و قهرمان صعود کنند. ملی حفاری 
بدون شکست و با 10 پیروزی و 8 تساوی و زدن 

24 گل توانست قهرمان شود.



 با من بخوان 

چند رباعی

  شاعرانه ها

با من بخوان میخ های روی دیوار
  داستان کوتاه 

 

  چه بشــنویم؟

هیوال

   چــه ببینیم؟  

 سریال کمدی – خانوادگی »هیوال« مدتی 
است که نمایش آن در شبکه نمایش خانگی 
شروع شده و با استقبال زیادی هم همراه بوده 
است. مهران مدیری، کارگردان و بازیگر این 
سریال است و فرهاد اصالنی، شبنم مقدمی، 
گوهر خیراندیش، شیال خداداد، محمد بحرانی، 
نیما  مظلومی،  میرطاهر  ز،  ندا تیرا سیما 
شعبان نژاد، عزت اله مهرآوران، فرزین محدث، 
افشین زینوری، محسن قاضی مرادی و… 

بازیگران این سریال هستند. 

عشق
عشق کـجا دانـسته بــود زینـت ده عاشــق شـود
مجـنون کـجا دانسـته بـود مسـت رخ لـیلی شـود
حـوا کـی رنجیــده بــود آدم پـریـشانـش شــود
 شیرین همی فهمیده بود سرخوش ز دیدارش شود

آرام دل زارم
ای صـــــاحـــــب افــــــکــارم آرام دل زارم

دل بی تو غـمین گشــته با غـصه عـجیـن گشـتـه
ای بـرده دل هـر گل خــود تــاج پـر از ســنبـل
بـاغ بـی تـو خـزان گـشتـه مه بی تو نـهان گـشتـه

عطر یاس
خوش نسـیم سـحری مـی آیـد از گـیـسوی یـار
مـی خـرامــد چــون بـهـاران در دل بـی اخـتیـار
غـنـچه هـایی که عـطرآگـین شـدنـد با عـطر یـار
می شـمارنـد لحـظـه هـا را تـا بـپـیچد عطر یاس

   بیا
به پاس اشـک دلـداران به این شـب های بی پـایان
بیا تا چشم محـرومـان نبـاشد بیـش از ایـن بـاران
بیا تا برطـرف گـردد غـم از دل های غـم خواران

بیا تا از پـس از هر گام شـود ایـن خـاک گلبـاران

محمد امین محبی

اگر کاجی ...
غبـار از چـهره ات شـستم، غم از چشمان تو چیدم
بـلـور اشـک بشـکسـتـم، عیـار گریـه سـنجـیدم
گـره از چیـن ابـرویـت گشـودم با نـم انـگشـت

به هر چینی بر ابـرویـت، گـره دیـدم، گـره دیـدم
اسیـرخـواب بـاران و تـنت رهـن کویـر خشـک
چـو بـاران سحرگاهان در آغــوش تـو بـاریــدم

به جـام خـاطـرت هـر دم، تـرک افتــاد ناسـودم
لعاب از جـان گرفتـم من، تـرک های تو پـوشـیدم
کنــون فرش دلـم جـا مـانـده زیـر رد پـای تــو
گـسـست از دار قـالـی تـاروپـودم، بس که پاشیدم
درخـت سـبزخـانه می شـوی بـا سـایـه بر دیـوار
اگر کاجی و گر سروی، نچرخـان سر، که من بیدم

سیدمجید موسوی
بازنشسته شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

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

پسر بچه ای بود که اخالق خوبی نداشت. پدرش جعبه ای میخ به اوداد و گفت هر بار عصبانی می شود 
باید یک میخ به دیوار بکوبد. روز اول پسر بچه 37 میخ به دیوار کوبید. طی چند هفته بعد همانطور که 
یاد می گرفت چگونه عصبانیتش را کنترل کند، تعداد میخ های کوبیده شده به دیوار کمتر می شد. او 
فهمید که مهار کردن عصبانیتش آسان تر از کوبیدن میخ ها به دیواراست. او این نکته را به پدرش گفت 
و پدر پیشنهاد کرد که از این به بعد هر روز که می تواند عصبانیتش را کنترل کند، یکی از میخ ها را از 
دیوار بیرون آورد. روزها گذشت و پسر بچه سر انجام توانست به پدرش بگویدکه تمام میخ ها را از دیوار 
بیرون آورده است. پدر دست پسر بچه را گرفت و به کنار دیوار برد و گفت: »پسرم تو کار خوبی کردی؛ 
اما به سوراخ های روی دیوار نگاه کن. دیوار دیگر هرگز مثل گذشته اش نمی شود. وقتی تو در هنگام 
عصبانیت حرف های بدی می زنی، آن حرف ها چنین آثاری به جای می گذارد. تو می توانی چاقویی در 
دل انسان فرو کنی و آن را بیرون آوری؛ اما هزاران بار عذر خواهی فایده ندارد؛ چون آن زخم سرجایش 

است. زخم زبان هم به اندازه چاقو دردناک و برنده است. «

آلبوم »حسرت« محمد اصفهانی در 
با  که  بازار شد  وارد   1377 سال 
استقبال زیادی رو به رو بود. این 
آلبوم، چهارمین آلبوم این خواننده و 
از پرفروش ترین آلبوم های موسیقی 
نهان،  است. عشق  انقالب  از  بعد 
حسرت، خانه دل و خانه آیینه از 
آهنگ های خوب این آلبوم هستند 
که با توجه به معرفی اصفهانی به 
جامعه، اثر گذاری زیادی در مخاطب 

داشتند. 

 حسرت

مشعل   نسل های قبلی دختران و پسران در خانه و مدرسه، 
هنرها، خالقیت ها و تمرین هایی را یاد می گرفتند تا در کنار 
آموزش های دانشگاهی در بخش هایی از زندگی به دردشان 
بخورد؛ کارهایی که حرفه و فنی را آموزش می دادند، کارهای 
هنری یا کارهای خدماتی و آموزشی که باز هم 
می توانست مهارت هایی را در جوانان و نوجوانان آشکار 
و فعال کند. دخترها غیر از آموزش های فنی و حرفه ای 
و خیاطی در مدرسه، در تابستان و وقت های بیکاری به 
کالس های گلدوزی، خیاطی، آشپزی و سایر هنرها 
می رفتند و پسرها هم حداقل چند کار فنی مربوط به 
خودرو، برق و لوازم خانگی را یاد می گرفتند؛ اما در نسل های 
جدید دیگر این آموزش های جنبی کم و کمتر شده و جای 
خود را به وقت های بی حاصل حضور در فضای مجازی و 

بازی های کامپیوتری داده است. 
در میانه زندگی های امروز که زمان و فضای کمی 
برای وقت آزاد افراد وجود دارد، بسیاری در 
همان اوقات فراغت اندک با کمی 
خالقیت و سلیقه کارهایی جدید 
انجام می دهند که هم حال 
خودشان را خوب می کند و هم 
شرایط بهتر و زیباتری را در 
محیط خانه فراهم می آورد. 
انجام کارهای خالقانه و متفاوت 
که  می کند  کمک  نه  خا در 
طراحی های جدید و تزیینات مختلفی 
داشته باشیم. برخی کارها و ایده های خالقانه 
یا هزینه ای ندارند، یا هزینه آنها اندک است و یا حتی از 
برخی لوازم دور ریختنی درست می شوند و می توانیم با 

استفاده از آنها به محیط زیست خود هم کمک کنیم. 
* درست کردن کیسه های پارچه ای برای کفش های 
مهمانی، کوه و سفر که همیشه از آنها استفاده نمی کنیم و 
باید در جایی دور از دسترس همیشگی باشند. با چند تکه 
پارچه می توان این کیسه های پارچه ای را درست و به دیوار 

انباری آویزان کرد. 
*بسیاری از بطری های مصرفی روزانه یا ظروف شکسته 
شیشه ای و گلی می توانند به گلدان های مناسبی برای انواع 
گل تبدیل شوند. با کمی خالقیت و سلیقه می توان این 
ظروف پالستیکی را رنگ و تزیین کرد تا عالوه بر تغییر در 
محیط زندگی، از دور ریختن این پالستیک ها هم جلوگیری 

شود. 
*بسیاری از قوطی ها و ظرف های فلزی و پالستیکی مواد 
غذایی و کنسروها، ظروف مناسبی برای جمع آوری وسایل 

ریز و لوازم آشپزخانه و یا ابزارهای فنی است که می توان با 
رنگ کردن و تزیین ساده، به آنها زندگی دوباره داد. 

*ساخت انواع شمع با مدل ها و رنگ های متنوع در محیط 
خانه، کار ساده ای است که بسیاری از خانم ها این کار را با 
سلیقه و متناسب با دکوراسیون خانه خود انجام می دهند. 
*با کمی تور و روبان یا پارچه های رنگی می توانید به بطری ها 
و ظروف قدیمی و از مد افتاده جان تازه بدهید و دوباره از 

آنها در محیط خانه استفاده کنید. 
*بسیاری از پارچه لباس ها، مانتو و سایر لوازم خانه بعد از 
مدتی دیگر استفاده نمی شوند؛ اما شما می توانید با سلیقه 
این پارچه ها را به یک پادری، زیرانداز برای دورهمی های 
آخر هفته در پارک و یا حتی یک پارچه چهل تکه برای روی 

تخت تبدیل کنید. 
*بسیاری از خانم ها مکرومه بافی، بافتنی و گلدوزی را تا 
حدی یاد گرفته اند و می توانند با استفاده از این هنر بسیاری 
از لوازم خانه را با هنرشان تزیین کنند. گلدوزی روی لوازم 
آشپزخانه یا کوسن های مبل و لبه های پرده، هنر یک خانم 

و توجه او به محیط خانه را نشان می دهد. 
*بسیاری از خانم های با سلیقه، دستی در درست کردن 
خوراکی های خوشمزه هم دارند، مثال با کمک اطالعاتی که 
در فضای مجازی وجود دارد، طریقه خشک کردن میوه ها 
را یاد می گیرند و این کار را به راحتی در خانه انجام می دهند. 
* صابون سازی در خانه، کاری ساده و شبیه به ساخت شمع  
است و می توانید با ترکیبات مختلف، صابون هایی با رنگ ها، 

طرح ها و عطر های متنوع بسازید. 
* گل چینی، گل کاغذی و یا گل هایی با خمیرهای مختلف، 
شیوه های مختلفی از هنر گل سازی است که تابلوهایی زیبا 

تولید می کند.
 ساخت گل های کاغذی، فومی، پارچه ای و حتی تزیین 
گل های طبیعی و ساخت دسته گل های طبیعی لذت زیادی 

به همراه دارد و فضای خانه را متفاوت می کند. 
*شلوارهای جین یا کتان را که دیگر استفاده ای ندارند، 
می توانید به جامدادی، کیف پول، کیف دستی تبدیل کنید. 
پارچه  های جین با استحکام باالیی که دارند برای درست 
کردن کیسه های خرید و یا کیسه هایی برای نگهداری از 

لوازم انباری مناسب هستند. 
*میوه های کاج یا صدف هایی که در سفر به شمال جمع 
کرده اید و در بیشتر خانه ها وجود دارد، می تواند ابزارهای 
خوبی برای تزیین محیط حمام، سرویس بهداشتی یا ورودی 
خانه شود. با کمی سلیقه می توانید حلقه های تزیینی یا 
آویزهایی زیبا از میوه کاج، صدف و مهره های رنگی درست 

کنید. 
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داستان عکس:
کاهش بارش ها در 20 سال پیاپی در استان هرمزگان، باعث 
از بین رفتن پوشش گیاهی و فرسایش خاک و در نتیجه آن 
سبب تغییر اقلیم در استان هرمزگان، بخصوص شهرستان 
جاسک شده است. از یک میلیون و 100 هزار هکتار مساحت 
شهرستان جاسک 750 هزار هکتار آن را بیابان ها تشکیل 
می دهند، همچنین طبق آمار ثبت شده امسال، میزان 
بارندگی نسبت به سال قبل در استان هرمزگان 34 درصد 
کاهش پیدا کرده است. این عوامل باعث به وجود آمدن بادهای 
شدید و توفان های شنی و هجوم شن های روان در منطقه 
شده است. بیشتر روستاهای شهرستان جاسک از جمله گتی 
و مشکوهی با طبیعت نامهربان در جنگ و ستیزند، جنگی 
بس خانمان برانداز که گویا بشر توان مقابله با آن را ندارد. 
اکنون بیش از 7 روستا در شهرستان جاسک بر اثر هجوم 

داستان عکس
بارش های مناسب و تعدیل 
هوای شهرهای کشور در ماه 
اردیبهشت، زمینه حضور 
گونه ای از پروانه ها را فراهم 
کرده است. این گونه از پروانه 
چند روزی است که در برخی 
شهرها دیده می شود و حاال هم 
به قم رسیده  و این حضور در 
فضای بهاری، مناظری زیبا را 
برای مردم پدید آورده است. 
عکس: مهدی بخشی سورکی  
مهر

  دارونامه جامع گیاهی
این برنامه به معرفی بیش از 500 داروی گیاهی مجاز که از سوی شرکت های داروسازی معتبر داخلی و خارجی تولید و به 
بازار دارویی کشور عرضه شده، می پردازد. جمع آوری مطالب، زیر نظر دکتر داروساز صورت گرفته و به صورت مستقیم از 
سایت شرکت سازنده هر دارو، بروشور محصول و نیز سایت داروکده اقتباس شده است. معرفی هر دارو شامل موارد مصرف، 
شکل دارویی، اجزای فراورده گیاهی، دستور مصرف، عوارض جانبی، مکانیسم اثر و سایر موارد الزم است، ضمن اینکه داروها 

در 12 گروه درمانی برای دسترسی سریع تر به مطالب مورد نظر دسته بندی شده اند. 
امکانات این نرم افزار شامل قابلیت جست وجوی نام دارو به صورت فارسی و انگلیسی، امکان اضافه کردن مطلب به لیست 
عالقه مندی ها، امکان اشتراک گذاری مطالب و تنظیم سایز و نوع قلم می شود و برای اندروید 4. 2 و باالتر طراحی شده است. 

ونامه گیاهی   دار
این اپلیکیشن به معرفی کامل داروهای گیاهی و خواص درمانی آنها می پردازد و درباره ویژگی ها، فواید و مضرات برخی 
گیاهان دارویی توضیح می دهد و می تواند بر اساس مشخصاتی که به آن می دهید، در مورد موارد خوراکی و تغذیه فرد 
نظر بدهد. بخش خیلی مهم و کاربردی این اپلیکیشن، قسمت بیماری ها و عوارض است. دراین بخش شما یک لیست 
از بیماری های مختلف روحی و جسمی به همراه عالئم آنها می بینید. اگر عالئم با وضعیت شما منطبق باشد، با رفتن به 
قسمت »محصوالت مرتبط«، می توانید محصوالت گیاهی و پیشنهادی برای درمان مشکلتان را به همراه شیوه استفاده 
و دستورات کامل ببینید. افسردگی، اضطراب، اضافه وزن، بوی بد دهان و خیلی بیماری های دیگر در این لیست وجود 
دارند. اپلیکیشن دارونامه گیاهی، شامل نکاتی کوتاه و مفید درباره خواص گیاهان است که می تواند در زندگی بسیاری 

از افراد به کار بیاید. این برنامه هم برای سیستم عامل اندروید پیش بینی شده است. 

اپلیکیشن های کاربردی 
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 همیشگی انتخاب کالس زبان 

نشریه کارکنان صنعت نفت ایران

یکی از مناظری که طی دهه های اخیر، همچنان در خیابان های اصلی شهرها و معابر وجود دارد و 
زمانی نیست که حضور و اثرگذاری اش کمرنگ شود، تبلیغات مختلف کالس های آموزش زبان خارجی 
بخصوص انگلیسی است. این کالس ها پای ثابت مراکز آموزشی و خانواده هایی است که حداقل یک فرزند 
دارند،  شاید از زمانی که درباریان ایران و بعدها سایر خانواده های متمول ایرانی توانستند به فرنگ بروند و رفت 
و آمد به کشورهای خارجی شروع شد، آموزش زبان خارجی هم رواج پیدا کرد. در دهه های گذشته عالوه بر 
خانواده ها، مدارس نیز آموزش زبان انگلیسی را در کنار زبان عربی جزو دروس دانش آموزان خود گذاشته اند و 
یادگیری زبان خارجی را به عنوان یکی از قابلیت ها و امتیازات آنها مطرح کرده اند؛ اما سوال اینجاست که این 
موسسات آموزش زبان خارجی چقدر موفق عمل کرده اند؟ چه میزان آموزش های زبان انگلیسی در مدارس 
موفق و مفید بوده اند و اگر آموزش زبان در مدارس مفید بود، آیا نیاز به آموزشگاه های بیرون از مدارس اینقدر 
پررنگ می شد؟ مدارس تا چه اندازه به دنبال کیفیت موارد تحصیلی هستند و  روش های آموزشی آنها تا چه 
اندازه اثرگذاری دارد؟ و مهمتر اینکه آیا این موسسات آموزشی تنها به دنبال کسب درآمد و سودهای میلیاردی 
خود هستند و از وظیفه اصلی خود شانه خالی می کنند؟  زبان انگلیسی به عنوان زبان مادری در کشورهای 
انگلستان، آمریکا، کانادا، استرالیا، ایرلند، نیوزلند، آفریقای جنوبی، غنا و بسیاری کشورهای دیگر کاربرد دارد 
و از نظر تعداد گویش، پس از چینی و اسپانیایی، سومین زبان جهان محسوب می شود. انگلیسی در بسیاری 
از کشورها زبان اصلی یا زبان دوم است و مهم ترین زبان مشترک دنیا در زمینه های سیاسی، اقتصادی، 
نظامی، صنعتی، فرهنگی و علمی در روابط بین الملل به شمار می آید. پس اگر خودتان یا فرزندتان برای 
آموزش و یادگیری زبان خارجی تمایل دارید یا این برنامه را اجرایی کرده اید، خوب است برخی موارد را 

درباره کالس ها و موسسات آموزشی یادآوری کنیم. 
  یکی از روش های شناخت آموزشگاه زبان مناسب، میزان توجه و اهمیت مدیران و مشاوران آن 
موسسه به اهداف و ویژگی های دانشجویان و برطرف کردن سوال ها و ابهام های آنهاست. وظیفه اصلی 
کارکنان آن موسسه، ارائه خدمات دلسوزانه به زبان آموزان است. آگاهی و تجربه مدرسان نیز باید باعث 
رشد و پیشرفت دانشجویان و ایجاد انگیزه بیشتر در بین آنها شود تا جلب رضایت دانشجو و تالش او برای 

موفقیت های بیشتر را به دنبال داشته باشد. 
  آرامش در فضای مناسب و دوستانه آموزشی و کالس های مناسب، میزان استرس زبان آموز را تا حد قابل 
توجهی کاهش می دهد. فضای آموزشی باید طوری باشد که زبان آموز احساس کند داخل خانه خود نشسته است؛ 
چون محیط تنش آفرین پر استرس و پر هیاهو در بیشتر آموزشگاه ها از صدای زنگ گرفته تا رفت و آمدهای زیاد و 

هجمه گفت وگوهای بلند، دشمن اصلی یادگیری و آرامش است. 
  در یک آموزشگاه زبان خوب، باید میزان محبوبیت و رضایت از عملکرد استادان و مشاوران، به صورت نظر سنجی های دوره ای 
از زبان آموزان انجام شود تا هم معیاری برای سنجش و کارآمدی استادان، چه از لحاظ سطح علمی و چه از نظر مهارت تدریس و اخالق 

باشد و هم ابزاری برای باال نگه داشتن سطح آموزشی موسسه. 
  یک زبان آموز باید آگاه باشد که یک استاد زبان، خواهان رشد و پیشرفت اوست و تنها دغدغه اش در کالس زبان، تدریس و آموزش 
کارآمد است. موسسات و مدیران آموزشگاه های زبان باید استادانی را جذب کنند که بیش از هر چیز، شغل تدریس زبان را با قلب و 
جان خود انتخاب کرده باشند تا بتوانند تمام علم و مهارت خود را در مسیر عالقه مند کردن زبان آموزان به کار ببرند و جذابیت 
کالس را به حدی افزایش دهند که تمامی زبان آموزان را به طور کامل برای ساعاتی از دغدغه های روزمره جدا کرده و 

حواسشان تنها به موضوع مورد یادگیری باشد. 
  آزمون ها در یک آموزشگاه زبان خوب، به هیچ وجه استرس آفرین نیستند. طبق استانداردهای بین المللی، 
امتحان های میان دوره باید با امکان مراجعه به جزوات آموزشی یا Open Book برگزار شوند. ارائه پروژه های 
مهیج و مورد عالقه هر فرد به او در قالب سخنرانی یا کنفرانس )Lecture( در طول ترم به جای امتحانات 
استرس زا و سنگین و پرحجم آخر ترم بسیار مفیدتر است و نتایج آن بخصوص در پیشرفت زبان آموزان از 

این طریق به مراتب بیشتر و بهتر از روش های دیگر خواهد بود. 
  آموزشگاه های زبان که چند زبان را به طور همزمان تدریس می کنند، احتماال بیشتر به دنبال منافع 
اقتصادی هستند تا کیفیت آموزشی، مگر در شرایطی که مدیر آموزشگاه زبان به طور کامل بر تمامی 
زبان هایی که در آموزشگاه تدریس می شود، مسلط باشد تا بهتر و دقیق تر بر استادان و مشاوران خود 
کنترل و نظارت داشته باشد. موسساتی که یک زبان را آموزش می دهند، تخصص و تمرکز آنها فقط بر 

یک زبان است و طبیعتا بازده آموزشی و پیشرفت زبان آموزان نیز بیشتر خواهد بود. 
  زمانی که وارد یک آموزشگاه حرفه ای زبان می شوید، باید آن مجموعه بتواند چارچوب آموزشی مناسب 
را همسو با اهداف شما مشخص کند تا نه تنها سردرگم نشوید؛ بلکه حس کنید که از شما حمایت می شود. 
این ساختار باید به گونه ای باشد که زبان آموز در هر زمان از مسیر آموزشی متوجه شود که در کجا )چه از 
لحاظ زمان و چه از لحاظ مهارت های آموزشی( ایستاده است. یعنی دقیقا بداند چه مقدار از مسیر آموزشی 

را گذرانده، اکنون در چه جایگاهی است و چه مقدار از مسیر آموزشی اش مانده است. 
  امروزه استفاده ازروش های سنتی، تکراری و خسته کننده در آموزش زبان، به نوعی با شکست همراه است. 
بنابراین آموزشگاه ها باید خود را با راهکارهای نوین و به روز جهانی همراه کنند. در سیستم آموزش ترکیبی، 
زبان آموزان می توانند عالوه بر آموزش حضوری در کالس درس، به صورت آنالین به محتوای آموزشی و همچنین 
محتوای پیشرفته همان جلسه دسترسی داشته باشند و در هر زمان و مکانی که تمایل دارند، مطالب آموزشی را 

مرور کرده و تمرین ها و تکالیف خود را نیز انجام دهند. 
  محتوای مالتی مدیا، تلفیقی از متن، تصویر، انیمیشن، ویدئو و فایل های صوتی است. ارائه محتوای آموزشی 
به صورت چند رسانه ای، عالوه بر اینکه موجب ایجاد تنوع در محتوای آموزشی و پیشگیری از به وجود آمدن 
یکنواختی و کسالت در زبان آموزان می شود، پیوستگی در نوع ارائه محتوا در آموزش حضوری و آموزش به 
صورت آنالین را نیز در پی دارد که همین امر، فرصت های یادگیری در خارج از کالس را فراهم می کند. 

چالش های
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