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ایران به دلیل برخورداري از ذخایر عظیم گازي از جمله 
کشورهایی در دنیا به شمار می آید که بهره مندي همه 
اقشار مردم از این انرژي را در سیاست هاي کالن خود 
قرار داده و این هدف بزرگ را با شتابي تحسین برانگیز 
در چند دهه اخیر عملیاتي کرده است. رساندن مقادیر 
بزرگ انرژي از منابع تولید که عمدتا در جنوب کشور 
واقع شده اند به مصرف کنندگاني که در اقصا نقاط 
کشور پراکنده هستند، نیازمند شبکه عظیم و مویرگي 

انتقال گاز است که تحقق این مهم، شبکه خطوط لوله 
ایران را به یکي از وسیع ترین شبکه هاي موجود در دنیا 
بدل کرده است. در کنار این شبکه عظیم خطوط لوله، 
نیازمند احداث تاسیسات تقویت فشار گاز در فواصل 
معین)به طور میانگین 120 کیلومتر( هستیم تا گاز 
ارسالي براي رسیدن به مقاصد مد نظر، فشار الزم را 
داشته باشد. هم اکنون بیش از 80 ایستگاه تقویت 

فشار در گستره کشور احداث شده و...

وز وزتا امر صادرات گازاز دير
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42 موفقیت های خوبی 
در حوزه نفت و گاز 

به دست آمده است
از آموزش مجازی  تا

ونا  پاندمی  کر

افتتاح ها نماد عینی 
جديت و حرکت 

دولت    در مسیر 
جهش تولید  است

 استقرار دکل حفاری 
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سپهر و جفیر
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 صادرات نفت عراق در مارس ۲۰۲۱ 
کاهش یافت

عراق با کاهش ۰.۸ درصدی 
صادرات نفت در ماه مارس 
پایبندی اش به توافق اوپک 

پالس را افزایش داد.
به گزارش خبرگزاری پلتس، 
داده های وزارت نفت عراق و 
به  ط  بو مر ی  ه ها د ا د
حمل ونقل این کشور نشان 

داد مجموع صادرات نفت خام عراق در ماه مارس - که شامل صادرات 
منطقه اقلیم کردستان هم می شود - نسبت به ماه پیش ۰.۸ درصد کاهش 
داشته و پایبندی این کشور به توافق کاهش تولید نفت ائتالف سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش )اوپک پالس( افزایش 

یافته است.
براساس داده های منتشرشده ازسوی وزارت نفت عراق و گزارش های 
حمل ونقل پایانه های صادراتی جیهان ترکیه، دومین تولیدکننده بزرگ 
اوپک در ماه مارس ۳ میلیون و ۲۸۰ هزار بشکه در روز نفت صادر کرده 
که در مقایسه با صادرات روزانه ۳ میلیون و ۳۰۵ هزار بشکه ای این کشور 

در ماه فوریه کاهش یافته است.
 داده های وزارت نفت عراق نشان داد: صادرات نفت دولت مرکزی عراق 
در ماه مارس نسبت به فوریه ۱.۵ درصد کاهش یافته و به ۲ میلیون و 

۹۴۵ هزار بشکه در روز رسیده است.
 صادرات منطقه اقلیم کردستان هم در ماه مارس نسبت به فوریه سه 

درصد کاهش یافته و به ۳۳۵ هزار بشکه در روز رسیده است.
داده های منتشرشده شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق )سومو( نشان داده 
بود عراق در ماه فوریه از سهمیه تولید خود در توافق اوپک پالس تخطی 
کرده و با افزایش ۱.۶ درصدی تولید نسبت به ماه پیش، ۳ میلیون و ۸۶۸ 
هزار بشکه در روز و باالتر از سهمیه روزانه ۳ میلیون و ۸۵۷ هزار بشکه ای 

خود نفت تولید کرده است.
سهمیه تولید نفت عراق در توافق اوپک پالس تا پایان ماه آوریل ۳ میلیون 
و ۸۵۷ هزار بشکه در روز است، اما بر اساس توافق اخیر این ائتالف این 
رقم در ماه مه افزایش یافته و به ۳ میلیون و ۹۰۵ هزار بشکه در روز 

می رسد.

ویتول در ۲۰۲۰ نفت کمتری معامله کرد
مقدار نفت معامله شده ازسوی شرکت سوئیسی ویتول در سال ۲۰۲۰، 

به دلیل همه گیری ویروس کرونا کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن، شرکت ویتول، بزرگ ترین معامله گر 
نفتی مستقل جهان روزسه شنبه )۱۷ فروردین ماه( اعالم کرد که درآمد 
این شرکت در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته و به ۱۴۰ میلیارد دالر رسیده، 
این در حالی است که درآمد ویتول در سال ۲۰۱۹، ۲۲۵ میلیارد دالر بود. 
کاهش درآمد این شرکت در پی رکود اقتصادی شدید ناشی از همه گیری 

ویروس کرونا پدید آمده است.
حجم معامالت نفتی این شرکت در سال ۲۰۲۰ به شدت کاهش یافت و 
به ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز رسید، این در حالی است که نفت 

خام معامله شده ویتول در سال ۲۰۱۹، روزانه ۸ میلیون بشکه بود.
کاهش شدید تقاضای نفت در پی قرنطینه های ناشی از همه گیری ویروس 
کرونا رخ داده است. برآوردهای این شرکت سوئیسی نشان می دهد که 
مجموع تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۰، ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه 

در روز کاهش یافته است.
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معاوناولرئیسجمهوری:

موفقیت های خوبی در حوزه نفت و گاز به دست آمده است
رئیسجمهوری:

افتتاح ها نماد عینی جدیت و حرکت دولت    در مسیر جهش 
تولید  است

45

رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت پارسال با وجود همه 
تنگناها درخشش و نقش آفرینی خوبی در زمینه جهش 
تولید داشت، گفت: طرح هر پنج شنبه افتتاح، نماد عینی 

جدیت و حرکت دولت در مسیر جهش تولید است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، دکتر 
حسن روحانی، روز یکشنبه )۱۵ فروردین ماه( در نشست 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، درباره اقدام ها و برنامه های 
پشتیبانی ها،  »تولید،  شعار  تحقق  برای  پیشنهادی 
مانع زدایی ها« گفت: شعار امسال تداوم شعار سال های اخیر 
است و پیام ثبات و استمرار نگاه حمایت از تولید در 
سیاست های کشور را دارد. آنچه امروز بیش از همه اهمیت 
دارد، حمایت همه جانبه از تقویت تولید و بهبود فضای 
همه  هم افزایی  و  همکاری  به  که  است  کسب وکار 

دستگاه های ذی ربط و قوا بستگی دارد.

وی با بیان اینکه رفع موانع و پشتیبانی از تولید نیازمند 
اقدام های عینی و عملی است و نباید تنها در مقام سخن و 
حرف محصور بماند، افزود: برنامه ریزی ها و اقدام ها برای 
رفع موانع تولید باید با سرعت و خارج از روال پیچیده و 
زمان بر کاغذبازی و دیوان ساالرانه انجام شود و هماهنگی 
دستگاه های اجرایی و نظارتی باید بر جرأت و جسارت 
مدیران برای رفع موانع بیفزاید. رئیس جمهوری با بیان 
اینکه برای تحقق شعار سال باید سخن فعاالن اقتصادی 
بخش خصوصی را شنید و موانع سیاسی و حقوقی را از سر 
راه برداشت و از سرمایه گذاری بخش خصوصی حمایت 
قانونی کرد، گفت: رفع تحریم ها، ارتقا و تعمیق عملیات 
بازار باز، ارتقای شفافیت و مبارزه با پولشویی و اعطای 
اختیارها از سوی وزارتخانه ها به استان ها همسو با ارتقای 
تمرکز و واقع بینی برای هموار کردن مسیر تولید، از جمله 

برنامه های دولت برای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ است.
روحانی با بیان اینکه دولت سال گذشته با وجود همه 
تنگناها درخشش و نقش آفرینی خوبی در زمینه جهش 
تولید داشت، طرح هر پنج شنبه افتتاح را نماد عینی جدیت 
و حرکت دولت در مسیر جهش تولید برشمرد و عنوان کرد: 
امسال نیز دولت با همه توان در زمینه برداشته شدن موانع 

برای فعاالن بخش تولید تالش خواهد کرد.
وی تصریح کرد: شعار سال ۱۴۰۰ با تقویت آموزش و 
پژوهش در واحدهای صنعتی و تولیدی، مراکز تحقیق و 
توسعه و پشتیبانی هرچه بیشتر از شرکت های دانش بنیان 
محقق خواهد شد و در این سال باید موانع زیرساختی 
تولید در کشور حل شود و واحدهای صنعتی به سمت 
استفاده بیش از پیش از دانش و فناوری های نو حرکت 

کنند.

ستاره  پاالیشگاه  رئیس جمهوری  اول  معاون 
خلیج فارس را از مهم ترین طرح های اقتصاد مقاومتی 
برشمرد و گفت: با وجود تحریم های ظالمانه توانستیم 
به موفقیت های خوبی در حوزه نفت و گاز دست یابیم.
اسحاق جهانگیری، روز شنبه، ۱۴ فروردین ماه در 
نشست ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی با بیان 
اینکه در سال ۱۳۹۰ به میزان ۱۰۰ میلیارد دالر 
درآمد نفتی داشتیم، اما در سال ۱۳۹۹ به حدود ۱۰ 
میلیارد دالر رسید که کمتر از ۵ میلیارد دالر آن 
نصیب دولت شد، گفت: به واسطه مشکالتی که برای 
مردم ایجاد شده عذرخواهی می کنیم، زیرا مشکالت 
اقتصادی قابل دفاع نیست، اما در پایان فعالیت دولت 
طوری عمل خواهیم کرد که از تحریم ها عبور کرده 
باشیم و واکسن کرونا به وفور در اختیار مردم قرار 

گرفته باشد.
وی الزمه توسعه ملی کشور را استفاده از فرصت های 
اقتصادی، سیاسی و بین المللی دانست و افزود: هنر 
مدیران دلسوز استفاده از این فرصت ها برای ایران 
است. آمریکا در سال های اخیر تحریم های مختلفی را 
برای ایران اجرا کرد، اما خود نیز اعتراف کرد که در 
سیاست فشار حداکثری و تحریم ها شکست خورده 

است.
معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: ابتدا برای 
تحریم ها سقف مشخص کردند که برای نمونه تا فالن 
مقدار می توانید نفت بفروشید، اما در آن زمان بعضی 
از کشورهای دوست نظیر چین و هند حاضر نبودند 
بیشتر از آن مقدار از ما نفت بخرند، از این رو فهمیدیم 

که باید گلوگاه های تحریم را بشناسیم.
 جهانگیری عنوان کرد: هر چند مذاکرات به خوبی 
انجام شد و توافق هایی به دست آمد، اما به نقض دائم 
تحریم ها امید نداشتیم، بنابراین پروژه های اقتصاد 
مقاومتی را تعریف کردیم و خدا را شاکریم با صبوری 
ملت و تدابیر رهبر معظم انقالب فشارها را پشت سر 

گذاشتیم.
وی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را از مهم ترین 
طرح های اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: با وجود 
تحریم های ظالمانه توانستیم به موفقیت های خوبی 

در حوزه نفت و گاز دست یابیم.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: قطر سال ۱۳۹۹ 
حدود ۲.۵ برابر ایران از میدان گازی مشترک 
پارس جنوبی گاز برداشت می کرد، اما اکنون با افتتاح 

همین طرح ها، کشور بیشتر از قطر برداشت روزانه گاز 
دارد.

جهانگیری به ظرفیت های اقتصادی استان خراسان 
این استان دارای  رضوی اشاره و تصریح کرد: 
ظرفیت هایی عظیم برای توسعه است که باید با 
استفاده از اختیارهای اقتصاد مقاومتی، مشکالت 
پیش روی خراسان رضوی در بخش های مختلف 

اقتصادی و سرمایه گذاری رفع شوند.

بین الملل

استاندار همدان به دلیل دستیابی و تحقق اهداف سند راهبردی و برنامه عملیاتی استان، 
اقتصاد مقاومتی و مصوبات شورای برنامه ریزی استان همدان و کارگروه های زیرمجموعه 

این شورا از مدیرعامل شرکت گاز این استان قدردانی کرد.
 به گزارش شرکت ملی گاز ایران، سیدسعید شاهرخی، استاندار همدان با اهدای لوح سپاس، 
ضمن تبریک سال نو شمسی، از اهتمام و تالش عبداهلل فیاض، مدیرعامل شرکت گاز استان 

همدان قدردانی کرد.
 در پیام استاندار همدان خطاب به مدیرعامل شرکت گاز استان همدان آمده است:

»خدمت صادقانه در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران به مردم ان شاءاهلل سبب رضایت 
الهی و عاقبت بخیری خواهد شد، ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن بهار طبیعت، از 
اهتمام و مشارکت جنابعالی جهت دستیابی تحقق سند راهبردی و برنامه عملیاتی استان، 
سیاست های اقتصاد مقاومتی و مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروه های 

ذیل شورا در سال 1399 صمیمانه تقدیر و تشکر می نمایم.«

بورس انرژی ایران امروز شاهد عرضه انواع فرآورده پاالیشی و پتروشیمی خواهد بود.
به گزارش بورس انرژی، رینگ داخلی این بورس، روزچهارشنبه)18 فروردین ماه( شاهد عرضه کاالهای ایزوپنتان و 
بلندینگ نفتا پاالیش نفت بندرعباس، پنتان پاالیش نفت کرمانشاه، پنتان پالس پتروشیمی پارس، حالل 402 پاالیش 
 MTBE نفت تبریز، ریفورمیت و هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا و سی اس او پاالیش نفت شازند است و
شرکت پتروشیمی بندر امام، برش سنگین و رافینت شرکت پتروشیمی نوری و ریفورمیت و هیدروکربن سنگین 

پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل عرضه می شود.
 روز سه شنبه )17 فروردین ماه( کاالهای آیزوریسایکل پاالیش نفت بندرعباس، آیزوریسایکل پاالیش نفت تهران، 
آیزوفید پاالیش نفت شیراز و گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی و بنزین اکتان 87 و گازوئیل شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و نفتای کامل پاالیش نفت الوان در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران 

معامله شد.
در این روز 27.190 تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از 2.9۵3 میلیارد و 794 میلیون ریال در بازار فیزیکی 

بورس انرژی ایران دادوستد شد.

استاندار همدان از عملکرد شرکت گاز قدردانی کردبورس انرژی میزبان عرضه انواع فرآورده پاالیشی و پتروشیمی می شود
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مشعل    قراردادهای ساخت 24 دستگاه کمپرسور سانتریفیوژ و احداث ایستگاه جمع آوری گازهای همراه نفت منطقه رگ سفید به ارزش 16۵ میلیون یورو با هدف اجرای طرح جمع آوری گازهای مشعل با سه شرکت ایرانی 
امضا شد. این قراردادها روز دوشنبه، 16 فروردین ماه با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت و مسعود کرباسیان، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، میان محمود امین نژاد، مدیرعامل شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس و 

سه شرکت ایرانی دیگر به امضا رسید.  بیژن زنگنه، وزیر نفت در آیین امضای این قراردادها گفت: همزمان با آغاز سال 1400 که با تدبیر مقام معظم رهبری سال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« نام گذاری شده 
است، کمیته ای برای تحقق این شعار در صنعت نفت تشکیل و در نخستین روز کاری امسال نیز، نشستی با مقام های ارشد صنعت نفت برگزار که مهمترین مسئولیت های هر بخش به زودی ابالغ می شود.

وی ضمن ابراز خرسندی از امضای قراردادهای ساخت تجهیزات جمع آوری گازهای همراه با سازندگان ایرانی یادآوری کرد: طرح جمع آوری گازهای همراه نفت و انتقال آن به پاالیشگاه بیدبلند خلیج 
فارس و پتروشیمی مارون پیش تر آغاز شده و طرح های امروز بخشی از برکات این طرح )طرح جمع آوری گازهای همراه نفت( بیش از یک میلیارد یورویی و داخلی کردن ساخت الکتروکمپرسورهای 

این طرح است.  وزیر نفت با تاکید بر اینکه شرکت ساختماني و نصب توربوکمپرسور نفت )OTC( و مپنا به پشتوانه نیروی انسانی کارهای بزرگی انجام دادند، گفت: ما نمی خواهیم در 
شرایط تحریم زیاد حرف بزنیم، می خواهیم بیشتر عمل کنیم تا مردم آثار کارها را ببینند. وزیر نفت با بیان اینکه من همیشه حسرت سوختن گازهای مشعل را داشتم، افزود: 

نخستین بار سال 13۵1 زمان دانشجویی و در قالب تور به اهواز سفر کردم. در آن روز سوختن گازهای مشعل با اینکه از خانواده نفت بودم، برایم عجیب بود.
وی با بیان اینکه برنامه ما این بود که تا پایان سال 1400 دیگر هیچ گاز همراهی در مشعل ها نسوزد، تصریح کرد: با توجه به اقدام هایی که در دستور کار 

است، ان شاءاهلل این مهم تا سال 1401 به انجام می رسد و در پایان این سال دیگر گاز همراهی وجود ندارد که در مشعل ها بسوزد.
وزیر نفت از جمع آوری گازهای همراه و انتقال آن به پاالیشگاه بیدبلند به عنوان قلب همه طرح های جمع آوری گازهای همراه یاد کرد 

و با بیان اینکه کارشناسان زیادی روی این موضوع که بسیار سخت بود، کار کردند، افزود: موضوع بسیار مهمی که این سال ها 
در وزارت نفت اتفاق افتاد، تغییر پارادایم مبنی بر اینکه ان جی ال بخش باالدستی نیست و ما می توانیم آنها را به 

بخش غیردولتی و خصوصی واگذار کنیم، اتفاق افتاد که همسو با آن ان جی ال 3100، ان جی ال 3200 و 
پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس واگذار شد. ما حتی به دنبال این هستیم که O&M )نگهداری و 

بهره برداری( برای ان جی ال های موجود را هم به بخش خصوصی مصرف کننده آن 
واگذار کنیم، زیرا وزارت نفت خیلی نباید وارد کارهای بهره برداری شود.

نشریه کارکنان صنعت نفت ایرانمشعل شماره 1010 

درآغازسالتولید،پشتیبانیهاومانعزداییهارقمخورد

قراردادهای ساخت تجهیزات
جمع آوری گازهای مشعل نفت

امضا شد
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قرارداد ساخت، نصب و راه اندازی 24 دستگاه کمپرسور سانتریفیوژ گریز از مرکز به 
ارزش 7۵ میلیون یورو با شرکت های توربوکمپرسور نفت )OTC( و مهندسی و ساخت 
توربین مپنا )TUGA( و قرارداد جمع آوری گازهای همراه نفت منطقه رگ سفید به 
ارزش 90 میلیون یورو با شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی )EIED( امضا شد. 
شرکت توربوکمپرسور نفت )OTC( ساخت 16 دستگاه کمپرسور سانتریفیوژ واحدهای 
بهره برداری آغاجاری ۵ و بی بی حکیمه 1 و ایستگاه پیش تراکم گاز بازگردانی پازنان را 
عهده دار شده است و شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا )TUGA( نیز هشت 
دستگاه کمپرسور سانتریفیوژ ایستگاه جمع آوری گازهای همراه بی بی حکیمه 2 را 
می سازد. طرح های جمع آوری گازهای مشعل با هدف جلوگیری از گازسوزی، رعایت 
مالحظات زیست محیطی، ایجاد ارزش افزوده از گازهای سوزانده شده در شرق رودخانه 
کارون و تأمین خوراک پایدار شرکت های پتروشیمی تعریف شده است. به این منظور، 

دو قرارداد »بهسازی و احداث تأسیسات جمع آوری گازهای مشعل« شهریورماه 97 
میان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت های پاالیش گاز بیدبلند 

خلیج فارس و پتروشیمی مارون با حجم مجموع سرمایه گذاری یک میلیارد 
و 300 میلیون دالر امضا شد. قرارداد امضاشده با شرکت پاالیش گاز 

بیدبلند خلیج فارس به ارزش یک میلیارد و 109 میلیون دالر 
شامل 27 طرح احداث ایستگاه های جمع آوری گازهای 

همراه، بهسازی ایستگاه های موجود و انتقال گازهای 
جمع آوری شده به پاالیشگاه بیدبلند است. با اجرایی 
شدن این طرح ها حدود 600 میلیون فوت مکعب در 

روز گازهای همراه جمع آوری و به پاالیشگاه منتقل و ساالنه 

یک  د  و حد
میلیون و ۵00 هزار 

تن C2+ به خوراک 
پاالیشگاه افزوده می شود 

که گامی بلند در رفع مشکل 
کمبود خوراک این پاالیشگاه و 

صنایع پتروشیمی وابسته پایین دست به شمار می رود. با 
اجرای این طرح و فرآورش گازهای همراه، روزانه حدود 400 

میلیون فوت مکعب گاز سبک در اختیار شرکت ملی نفت ایران 
قرار می گیرد که برای تزریق به میدان های نفتی یا تأمین سوخت 

کشور استفاده می شود.

جمع آوری گازهای مشعل نقشی مؤثر در کاهش گازهای گلخانه ای دارد

   بهره مندی از مزيت های داخلی، برگ برنده در شرايط تحريم

وزیر نفت با بیان اینکه در مراسم امروز دو توربین ساز و 
کمپرسورساز بزرگ کشور )اوتی سی و توگا( صحبت کردند، 
افزود: امروز از سازندگان نفت می خواهیم برای ما تجهیزات 
بسازند و دیگر به این شکل نیست که آنها از ما بخواهند، 
بلکه ما از آنها تقاضا داریم که بیایند ما را توانمند کنند، 
ما از شرکت های سازنده تجهیزات نفت خواستیم 
کمپرسورهای فرآیندی را که نیاز پتروشیمی 
است، بسازند و این تجهیزات در داخل کشور 
قابل ساخت هستند و فقط باید به آنها 
سفارش بدهیم. زنگنه یکی از راه حل های 
وزارت نفت برای حمایت از ساخت 
داخل را تأسیس پارک فناوری نفت 
و صندوق فناوری نفت دانست و 
گفت: به این صورت سفارش گذاری 
کاالها و خرید تضمینی از سازندگان 
انجام و با این کار یکی از اصلی ترین موانع 
تولید در صنعت نفت برطرف می شود. دیگر 
حالتی پیش نمی آید که شرکتی تجهیزی را 
بسازد و کسی آن را خریداری نکند، بلکه با ایجاد 

این ساختارها، وزارت نفت حاضر به خرید تضمینی تجهیزات نفتی خواهد بود. به گفته وی، در هفته های آینده 
نخستین قراردادهای مربوط به خرید تضمینی تجهیزات صنعت نفت امضا می شود. وزیر نفت با بیان اینکه در 
خط لوله گوره - جاسک تلمبه های انتقال نفت ایرانی سازی شده اند، افزود: ما این کارهای بزرگ را آرام و 
بی سروصدا انجام دادیم. در گذشته ما یک تن ورق مقاوم به اسید و گاز ترش را نمی توانستیم تولید کنیم، اما 
در یک سال و نیم اخیر 340 هزار تن ورق با پیگیری وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران ساخته شده که این 
جزو افتخارات کشور است. هیچ خط لوله ای به اندازه خط لوله گوره - جاسک به صورت کامل ایرانی نیست و 
ان شاء اهلل به زودی نفت را وارد خط لوله گوره - جاسک می کنیم تا این طرح فوق العاده استراتژیک به ثمر 
بنشیند. وزیر نفت از شرکت مپنا )توگا( و شرکت توربوکمپرسور نفت به عنوان شرکت های دانش بنیان که 
سرمایه اصلی آنها نیروهایشان هستند، یاد کرد و گفت: این شرکت ها کارهای بزرگی انجام دادند. ما نمی خواهیم 
در شرایط تحریم زیاد حرف بزنیم و بهتر است بیشتر عمل کنیم تا مردم بیشتر آثار آن را ببینند. اهل اغراق 
نیستم شرکت های ایرانی از نظر حجم تولید از ابرقدرت های توربین ساز در دنیا از لحاظ فناوری جلوتر هستند. 
وی تأکید کرد: در اجرای یک پروژه تنها ساخت آن برایم مهم نبوده است، بلکه تمام دغدغه ام این بود که سهم 
ساخت داخل در پروژه ها زیاد شود و در زندگی مردم هم اثرگذار باشد. وزیر نفت حضور نمایندگان مجلس را 
در برنامه امروز مایه دلگرمی دانست و با بیان اینکه نمایندگان خوزستان و اهواز خیلی اهل رودربایستی نیستند 
و اگر مشکلی داشته باشند ضمن رفاقت آن را با صراحت بیان می کنند، اظهار کرد: درباره ضرورت برداشت 
حداکثری از مخازن نفتی مسجدسلیمان که نماینده این شهر عنوان کردند، معتقدم مسجدسلیمان هنوز نفت 
زیادی برای تولید دارد، اما همیشه گفته ام آنچه مهم است تولید نفت نیست، بلکه مهم تر از آن افزایش ضریب 
بازیافت است که این موضوع به فناوری نیاز دارد. ما باید تالش کنیم نفت با ضریب بازیافت بیشتری تولید 

شود. 

مسعود کرباسیان نیز در آیین امضای قراردادهای ساخت 24 دستگاه 
کمپرسور سانتریفیوژ با سازندگان داخلی و قرارداد جمع آوری گازهای 
همراه نفت منطقه رگ سفید، در این باره گفت: بر اساس برنامه ریزی های 
انجام شده، روزانه 1600 میلیون فوت مکعب گازهای مشعل در سطح 
مناطق عملیاتی استان های خوزستان و ایالم جمع آوری می شود. با اجرای 
طرح ان جی ال 3200 روزانه ۵00 میلیون فوت مکعب گازهای مشعل 

جمع آوری می شود که جمع آوری 2۵0 میلیون فوت مکعب آن امسال به 
نتیجه می رسد. وی پیشرفت این طرح را 7۵ درصد اعالم کرد و گفت: با 
اجرایی شدن این طرح که ازسوی هلدینگ خلیج فارس دنبال می شود، 
گازهای غرب کارون به پتروشیمی بندرامام انتقال می یابد. همچنین طرح 
ان جی ال 3100 با ظرفیت روزانه 260 میلیون فوت مکعب تاکنون ۵۵ درصد 
پیشرفت داشته و با اجرای آن، گازهای همراه نفت حوزه ایالم جمع آوری 

می شوند. عالوه بر این موارد پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس و 
پتروشیمی مارون طرح دیگری دارند که با اجرای آن، در مجموع روزانه 
870 میلیون فوت مکعب گازهای مشعل جمع آوری می شود. مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران درعین حال تصریح کرد: در نیمه نخست امسال 
14 قرارداد دیگر مرتبط با طرح های جمع آوری گازهای مشعل امضا 

می شود و با اتکا به توان داخلی، همه مشعل ها خاموش خواهند شد.

امین نژاد توضیح داد: امروز قراردادهای 24 دستگاه کمپرسور سانتریفیوژ به ارزش 7۵ میلیون یورو با شرکت های 
توربوکمپرسور نفت )OTC(  و مهندسی و ساخت توربین مپنا )TUGA( و قرارداد جمع آوری گازهای همراه نفت 
منطقه رگ سفید-1 به ارزش 90 میلیون یورو با شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی )EIED( امضا می شود 
و با جمع آوری گازهای همراه رگ سفید، 120 تا 12۵ فوت مکعب در روز به تولید بیدبلند اضافه می شود. وی به 
ساخت حدود 110 دستگاه کمپرسور در اجرای پروژه بهسازی و احداث تأسیسات جمع آوری گازهای مشعل اشاره 

کرد. مدیرعامل شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس به ایجاد حدود 3۵0 کیلومتر خطوط لوله گاز ترش در 
این پروژه برای انتقال این خوراک به خطوط لوله بیدبلند خلیج فارس اشاره کرد و ادامه داد: حدود 170 کیلومتر 

خطوط انتقال برق و 9 ایستگاه پست فشار قوی از شاخصه های مهم این پروژه است. وی اظهار کرد: تالش 
می شود با هماهنگی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و تمهیداتی که دیده شده و به سرویس آمدن 

ان جی ال 1200 تا خردادماه، خوراک بیدبلند خلیج فارس تا 6۵ درصد تأمین شود.

مجتبی یوسفی، نماینده اهواز در مجلس شورای اسالمی هم با تأکید بر اینکه در شرایط تحریم به این جایگاه 
رسیده ایم که می توانیم کمپرسورهای نفت و گاز را بسازیم و خود را از واردات آنها بی نیاز کنیم، گفت: برگ 
برنده ایران در شرایط تحریم بهره مندی از مزیت های داخلی است. یوسفی، اهمیت پروژه جمع آوری گازهای 
مشعل و صرفه جویی حاصل از آن را به اندازه توسعه یک فاز پارس جنوبی برشمرد و گفت: مردم خوزستان، 
زنگنه را خوزستانی می دانند و از وزیر نفت به واسطه تالش هایی که در محرومیت زدایی و فعالیت هایی که 
در بخش مسئولیت های اجتماعی در مناطق نفت خیز انجام داده است، تشکر می کنم. نفت متعلق به همه 
ملت ایران است، ما نمی گوییم نفت تنها برای جنوبی هاست، اما انتظار داریم محرومیت های مردم مناطق 
نفت خیز نیز برطرف شود. علیرضا ورناصری قندعلی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی هم 

گفت: نگاه به بیرون نمی تواند ما را به نقطه مورد نظر برساند. متخصصان خوبی داریم، باید میدان را در حوزه 
نفت و گاز به خودی ها داد تا ثروت ملی ما چند برابر شود. نماینده ایذه و باغملک در مجلس شورای اسالمی 

هم با بیان اینکه اگر به نخبگان داخلی اعتماد کنیم و کارهای بزرگ را به دست آنها بسپاریم، به 
جایگاه های خوبی خواهیم رسید، گفت: خوشحالیم که وزارت نفت با اعتماد به این متخصصان به نقطه 

مطلوبی در توسعه رسیده است. عبداهلل ایزدپناه با تأکید بر اینکه امروز با بومی سازی و نگاه به درون 
باید فعالیت کنیم، تصریح کرد: امروز و در شرایط تحریم دو راهکار در پیش داریم، یکی رفع 

تحریم ها که باید برای آن تالش کرد و دومی خنثی کردن تحریم ها که باید روی پای خود بایستیم 
و با توانمندی نیروهای داخلی و با نگاه به درون، تحریم ها را خنثی کنیم.

محمدجواد اشرفی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان هم با بیان اینکه جمع آوری 
گازهای مشعل سبب می شود از رهاسازی میلیون ها مترمکعب گاز دی اکسید گوگرد و 
دی اکسید کربن جلوگیری شود، گفت: جمع آوری گازهای مشعل نقشی مؤثر در کاهش 

گازهای گلخانه ای خواهد داشت. وی افزود: بدون شک جمع آوری گازهای ارسالی به 
مشعل می تواند در حوزه محیط زیست اثرگذار باشد و در کاهش گازهای گلخانه ای نیز 

نقش مؤثری ایفا کند.

 

وزانه ۸۷۰ میلیون فوت مکعب گازهای مشعل جمع آوری می شود ر

وزانه بیدبلند خلیج فارس ۴۰ میلیارد تومان است   ارزش تولیدات ر
محمود امین نژاد، مدیرعامل شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس هم در این جلسه به عنوان امضا کننده این 
قراردادهای مهم، اعالم کرد که درآمد این شرکت با وجود اینکه 4۵ تا 48 درصد خوراک آن تأمین شده است، 

روزانه 40 میلیارد تومان است. 
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس با بیان اینکه به منظور تکمیل زنجیره تأمین خوراک بیدبلند 
خلیج فارس، پروژه بهسازی و احداث تأسیسات جمع آوری گازهای مشعل به این شرکت واگذار شد، ادامه داد: 
قرارداد این پروژه به ارزش یک میلیارد یورو میان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و هلدینگ خلیج فارس 
امضا شد. پروژه بهسازی و احداث تأسیسات جمع آوری گازهای مشعل شامل 27 طرح در سه گروه پیش تراکم 

و تزریق، بهسازی تأسیسات قدیمی نفت و جمع آوری گازهای مشعل تعریف شده است.

وی با اشاره به اینکه این پروژه از مهرماه سال 98 آغاز شد و مطالعات پایه آن از سوی پیمانکار داخلی انجام شده 
است، گفت: هم اکنون حدود 12 قرارداد با احتساب قراردادهایی که امروز امضا می شود، به ارزش حدود 363 

میلیون یورو نهایی شده اند که از این 12 قرارداد، 11 قرارداد در حال مؤثر شدن است.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس با بیان اینکه در دو ماه آتی با همکاری خوب شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب، حدود 3۵0 میلیون یورو دیگر از این قراردادها مؤثر خواهد شد، اظهار کرد: بنابراین از 
مجموع یک میلیارد یورویی این پروژه تا دو ماه آینده 700 میلیون یورو به قرارداد تبدیل می شود که دستاورد 
بسیار مطلوبی است و می تواند رؤیای جمع آوری گازهای مشعل را مانند بیدبلندخلیج فارس به واقعیت تبدیل 

کند.

درباره قراردادهای ساخت 
تجهیزات جمع آوری گازهای مشعل 

 ظرفیت های داخلی در ساخت انواع توربوکمپرسورها افزايش يافته است
منصور یزدان پناه، مدیرعامل شرکت توربوکمپرسور نفت )OTC( هم از رویکرد حمایتی وزارت نفت 

نسبت به سازندگان ایرانی قدردانی کرد و گفت: در نتیجه اعتماد و همکاری سازنده این وزارتخانه، 
ظرفیت های داخلی در ساخت انواع توربوکمپرسورها افزایش یافته است. مدیرعامل شرکت 

توربوکمپرسور نفت )OTC( با بیان اینکه طراحی و بومی سازی توربین  گازی صنعتی 2۵ 
مگاواتی و انواع کمپرسورهای گریز از مرکز با باالترین فناوری روزآمد دنیا از جمله 

دستاوردهای دو دهه فعالیت این شرکت است، تصریح کرد: تولید بیش از 1۵0 دستگاه 
توربوکمپرسور 2۵ مگاواتی، 68 دستگاه انواع الکتروکمپرسورهای گریز از مرکز و ساخت 

14 دستگاه توربوژنراتور 2۵ مگاواتی از تولیدات این شرکت از ابتدای تأسیس تاکنون بوده 
که این تجهیزات در اختیار صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پاالیشی کشور قرار گرفته است، 

ارزش این محصوالت تاکنون بیش از 3.7 میلیون یورو برآورد شده است.
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شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، 
امسال اقدام های مهمی را در دستور کار داشته و 

موفق شده است که تولید نفت از میدان های مشترک را 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 37 درصد افزایش دهد. در بخش گاز 

نیز ضمن تحقق 97 درصدی برنامه تکلیفی، زمستان امسال حدود 249 
میلیون متر مکعب گاز در روز به شبکه سراسری تحویل داده که کمک 

شایان توجهی به تامین گاز مصرفی کشور و هموطنان بوده است. در بخش 
ذخیره سازی گاز نیز امسال با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در میدان 

سراجه، شاهد افزایش 16 درصدی و در مخزن شوریجه B، شاهد افزایش 
28 درصدی گاز بودیم و در مجموع در پیک تولید از محل پروژه های 
ذخیره سازی، حدود 2۵ میلیون متر مکعب گاز تولید و تحویل شبکه سراسری 
شد.  در بخش توسعه نفتی، سه قرارداد نگهداشت و افزایش تولید نفت به روش 
EPC و EPD در میدان های سعادت آباد، دانان و نفت شهر امضا شد که پیشرفت 
این پروژه ها در میدان سعادت آباد 7۵ درصد، در میدان دانان ۵1 درصد و در میدان نفت 

شهر 40 درصد برآورد می شود. تا پایان سال، حفاری و بخش تحت االرض میدان سعادت 
آباد و نفت شهر به اتمام می رسد. در میدان دانان نیز با حضور سه دکل، عملیات 

حفاری در حال انجام است. 9۵ درصد کاالها در بخش پروژه های EPD ساخت 
داخل هستند. با توجه به فعالیت های توسعه ای نفت مرکزی در حوزه 

گاز، برنامه جامعی برای تامین پایدار گاز پاالیشگاه ها در حوزه 
میادین خشکی تعریف شده است.

میدان نفتی خشت در لیست طرح های 
فناورانه شرکت ملی نفت ایران هم قرار دارد که براساس آن، 

اقدام های پژوهشی میدان های مورد نظر وزارت نفت با بهره مندی از 
ظرفیت های دانشگاهی و مراکز پژوهشی در حال اجراست.

مطالعات فناورانه 20 میدان نفتي و دو میدان گازي کشور به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتي 
سپرده شده است. همکاري هاي علمي، تحقیقاتي و پژوهشي در قراردادهاي میدان محور براي 

اولین بار در سال 1393 کلید خورد و با هدف شناسایي راهکارهاي علمي و عملي افزایش ضریب بازیافت 
مخازن نفتي و گازي و در نتیجه بهبود برداشت از این مخازن، ایجاد رابطه بلندمدت، هدفمند و جهت یافته بین 

مراکز علمي و شرکت ملي نفت ایران، استفاده از دانشگاه ها به عنوان مشاور فناورانه و علمي به ازاي هر میدان، 
استفاده حداکثري از توان علمي دانشگاه ها و به کارگیري دانش روز در صنعت نفت، جهت دادن تحقیقات، پژوهش و 

فناوري در دانشگاه ها به سمت افزایش ضریب بازیافت با استفاده از روش هاي فناورانه، نوآورانه، تجاري سازي و اقتصادي 
کردن پژوهش هاي در حال انجام در دستور کار قرار گرفت.

در این میان، پنج طرح پژوهشی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران هم با بهره مندی بهینه از ظرفیت های دانشگاهی و مراکز 
پژوهشی در حال اجراست.

پروژه های در حال اجرا طی سال جاری، شامل پروژه های پژوهشی گازسوز کردن مخازن گاز میعانی با هدف بهینه سازی 
و افزایش تولید و همچنین ارائه راهکارهای عملی و مقرون به صرفه با استفاده از روش تحریک شیمیایی، تغییر ترشوندگی 
سنگ مخزن در برخی میدان های گازی این شرکت، پروژه بررسی و علل منشأ ژئوشیمیایی افزایش سولفید هیدروژن 
در چاه های تولیدی دهرم و سازند دشتک میدان های شانول و داالن، پروژه حذف زیستی هیدروکربن های نفتی به روش 
در محل با استفاده از باکتری های جداشده از خاک آلوده در منطقه واحد بهره برداری نفت شهر، پروژه بهبود عملکرد 

اورینگ های مورد استفاده در مکانیکال سیل پمپ های گریز از مرکز تنگ بیجار با استفاده از نانو مواد و پروژه ساخت 
گل سبک حفاری و تکمیل چاه )Light Mud & Completion Fluid( با فناوری نوین افزون های گازی است.
اجرای دو پروژه مهم میدان محور شامل میدان های تنگ بیجار، بابا قیر، سمند و بانکول به عنوان میدان های 

اقماری آن و میدان خشت قرار است با انجام مطالعات پژوهشی و فناورانه برای بهینه سازی فرایندهای 
تولید و افزایش ضریب برداشت این میدان ها با همکاری دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا شود، 

همچنین مطالعات پژوهشی و فناورانه به منظور توسعه فناوری ها برای بهینه سازی 
فرایندهای تولید و افزایش ضریب برداشت میدان خشت نیز از سوی دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران در حال انجام است.

 

 

 

ساير 
فعالیت های نفت 

مناطق مرکزی

خشت 
در لیست 

فناورانه ها

مشعل   در ایامی که برنامه افزایش 
تولید در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته، براساس 

پیش بینی های انجام شده، قرار است تولید نفت از میدان خشت در 
نیمه نخست سال1400 آغاز شود. »خشت«، نام میدان نفتی در منطقه کنار 

تخته در استان فارس است که بین شهرهای کازرون و برازجان قرار دارد و با وجود 
فراز و نشیب های زیادی که از دهه های گذشته پشت سر گذاشته، تولید زود هنگام از این 

میدان با راه اندازی سه حلقه چاه در نیمه اول سال آینده عملیاتی می شود و نفت تولیدی این 
میدان به وسیله خط لوله 10 اینچ به طول 17 کیلومتر به مرکز بهره برداری نرگسی ارسال می شود. 

طبق اعالم رامین حاتمی، مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران،  میدان نفتی خشت نیمه دوم سال 
1400 با پنج حلقه چاه و تولید 20 هزار بشکه به طور کامل وارد چرخه تولید نفت و گاز کشور می شود. بد 

نیست بدانید که حفاری نخستین چاه این میدان در مرداد سال 1371 انجام و پس از توسعه این میدان، نفت 
تولیدی آن از طریق یک خط لوله به طول 96 کیلومتر برای صادرات به تلمبه خانه گناوه ارسال شد.  طبق 
گزارش ها میدان نفتی خشت یک میلیارد و ۵3 میلیون بشکه نفت درجا دارد و می توان در 
مجموع 270 میلیون بشکه نفت از آن استحصال کرد. براساس تصمیم ستاد اقتصادی دولت، 
وزارت نفت همه اقدام های الزم برای آماده سازی منابع و تجهیزات صنعت نفت برای تولید و 
فروش متناسب با ظرفیت موجود را ظرف سه ماه آینده به کار می گیرد و اکنون به نظر می رسد 
که با توجه به برنامه مهم افزایش ظرفیت تولید نفت خام کشور که از سوی دولت در اولویت 

کاری وزارت نفت قرار گرفته است، میدان نفتی خشت هم بتواند در این مسیر نقش 
آفرینی کند. پیشرفت فعلی طرح توسعه میدان نفتی خشت در شرایط موجود 

براساس آخرین گزارش منتشر شده 90 درصد است و همین به معنای نزدیک 
بودن به تولید مورد نظر از سوی شرکت ملی نفت ایران است و 

راه اندازی میدان خشت، توسعه پایدار مناطق همجوار با این 
میدان را به دنبال دارد.

میدان نفتی خشت، تحت مدیریت 
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران است. افزایش 37 

درصدی ظرفیت تولید میدان های مشترک نفتی شرکت نفت 
مناطق مرکزی ایران نسبت به پارسال از موفقیت های این شرکت به شمار 

می رود که به همین منظور اعالم شده این شرکت، برای بازگرداندن تولید نفت به 
سطح پیش از تحریم ها آمادگی کامل را دارد. این شرکت که در سال 1377تاسیس 

شده و یکي از پنج شرکت تولیدي نفت و گاز و دومین شرکت تولید کننده گاز کشور بوده 
و مسؤولیت تولید و توسعه بیشتر میدان هاي خشکي در محدوده جغرافیایي استان هاي 

لرستان، کردستان، کرمانشاه، مرکزي، قم، ایالم، خراسان، آذربایجان غربي و شرقي، اردبیل، 
فارس، بوشهر، هرمزگان و چهارمحال بختیاري را به عهده دارد، در حال حاضر نزدیک به نیمي 

از گاز مورد نیاز کشور را تأمین می کند و به عبارتی مسؤولیت توسعه و تولید بیش از 80 میدان 
گازی و نفتی را عهده دار است. شرکت هاي تابعه این شرکت، شامل بهره برداري نفت و گاز زاگرس 
جنوبي به مرکزیت شیراز، بهره برداری نفت و گاز غرب به مرکزیت کرمانشاه و بهره برداری نفت و 
گاز شرق به مرکزیت مشهد است که میدان نفتی خشت در گستره فعالیت شرکت بهره برداری نفت 
و گاز زاگرس جنوبی است که در 180 کیلومتری شهر شیراز و در حوزه جغرافیایی شهرستان 
کازرون قرار دارد. افزون بر آن، حوزه فعالیت این شرکت، تولید از میدان هاي مستقل گازي در 

چهار منطقه عملیاتي نار و کنگان، آغاروداالن، سرخون و پارسیان و تولید نفت از میدان هاي 
جدید سروستان، سعادت آباد و انتقال به پاالیشگاه شیراز است. بخشي از گاز تولیدي 

برای تزریق در میدان هاي شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب و بخش عمده آن 
به پاالیشگاه هاي شرکت ملي گاز ایران و مایعات گازي آن نیز به 

پاالیشگاه هاي شیراز، بندرعباس، پارسیان، فجرجم و به منظور 
صادرات به بندر طاهري ارسال می شود.

مديريت 
خشت با کدام 
شرکت است؟
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مهدی مهرابی   گاز به عنوان کلید واژه توسعه کشور، در سال های گذشته، جایگاهی بی نظیر به خود 
اختصاص داده است؛ جایگاهی که در عصر طالیی گاز، همزمان با توسعه صنایع و اقتصاد، زمینه ساز 
محرومیت زدایی، ایجاد رفاه، آرامش و تحقق سیاست های عدالت اجتماعی در حوزه مردمی نیز شده 
است. در این میان، انتقال پاک، ایمن، پایدار و بهره ور گاز طبیعی، یکی از ارکان تحقق سیاست های 
صنعت گاز در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... بوده و در سالی که از سوی مقام مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( با عنوان »جهش تولید« نامگذاری شده بود، شرکت انتقال گاز ایران با عمل به 
رسالت خود، افزون بر جلوگیری از حبس گاز، در دیگر بخش ها نیز کارنامه ای درخشان ثبت کرده است. 

در ادامه، گفت وگو با مهدی جمشیدی دانا، مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران را می خوانیم.

  فعالیت های شاخص شرکت انتقال گاز ایران در 
سال 99 را تشریح کنید؟

در3 اسفند سال 99، گاز تحویلی به خطوط لوله به 
میزان 851.4 میلیون متر مکعب رسید که این رکورد 
در نوع خود بی نظیر است. این میزان در مقایسه با 
رکورد ثبت شده در سال قبل، معادل 7درصد رشد 
داشته است. همچنین 8 هزار و 372 کیلومتر پیگرانی 
هوشمند درخطوط سوم، چهارم و هفتم سراسری 
انجام شده است؛ توضیح اینکه در این عملیات، معادل 
یک هزار و 596 کیلومتر خط لوله تحت بازرسی قرار 
گرفته، همچنین 3 هزار و 751 کیلومتر پیگرانی 
تمیزکننده انجام شده و 38 هزار و 42 کیلومتر 

نشت یابی خطوط لوله نیز صورت گرفته است. 
فعالیت های نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده 
سال جاری در حوزه های تاسیسات تقویت فشار گاز 
و خطوط لوله باوجود بحران کرونا بموقع انجام شد. به 
طوری که در نگهداری و تعمیرات تاسیسات تقویت 
فشار، می توان به 64 مورد تعمیرات توربین، 45 مورد 
تعمیرات کمپرسور گاز اشاره کرد و از تعداد 33 برنامه 
عمده در زمینه تعمیرات خطوط، تعویض پوشش و 
پیگرانی هوشمند،  30 مورد صورت گرفته و 3 مورد 
نیز در حال انجام بوده که در مناطق 2، 3 و9 عملیات 
و روی خط دوم سراسری، ری سمنان و خط اول 

سراسری بوده است.
پیگرانی هوشمند قسمت هایی از خط سوم سراسری 
و کل خط چهارم سراسری در سال 99 انجام شده و 
پیگرانی خط دوم تهران تا پایان سال انجام خواهد 
شد. تعمیرات ناشی از پیگرانی هوشمند خط چهارم 
سراسری حوزه منطقه 5، منطقه 10 )40 نقطه( و هفتم 
سراسری حوزه منطقه 10 )55 نقطه( نیز صورت گرفته 

است.
تعمیرات خط سوم سراسری و خطوط چهارم و پنجم 
تهران در 9 شاخه لوله حوزه منطقه 3 عملیات، تعویض 
دوم سراسری، سرخون_  و  اول  پوشش خطوط 
رفسنجان، قشم_ بندرعباس و سرخس_ نکا در 
مجموع به میزان 90 کیلومتر و تعمیرات خط سرخون_ 
توانیر کیلومتر 25-0 و خط گل گهر  57-25 حوزه 

منطقه 6 عملیات نیز انجام شده است.

در سال 99 در مجموع چه میزان گاز منتقل شده 
است؟ 

میزان گاز انتقالی در10 ماه اول سال جاری برابر 212 
میلیارد متر مکعب است که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل افزایش یافته است. میزان گاز انتقالی در10 ماه 
اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل5 
درصدی رشد داشته است. )میزان گاز انتقالی در10 
ماهه اول سال قبل 202 میلیارد متر مکعب گاز بوده 

است(.

 رکوردهای جدید در شرکت انتقال گاز ایران ثبت شد
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  برای سال 1400 چه اهداف و استراتژی هایی پیش بینی 
شده است؟

شرکت انتقال گاز ایران به منظور تحقق ماموریت خود 
طبیعی(  گاز  بهره ور  و  پایدار  ایمن،  پاک،  )انتقال 
استراتژی های خود را تا افق 1404 تعریف کرده و هر ساله 
اهداف مرتبط با استراتژی ها تدوین و یا بازنگری می شود. 
اهداف سال 1400 نیز در حال نهایی سازی و بازنگری 
مجدد است. اهم این اهداف شامل ارتقای مدیریت 
نگهداری، تعمیرات و بهره برداری از دارایی های فیزیکی 
شرکت، توسعه شایستگی ها، توانمندی ها و انگیزه نیروی 
انسانی، ارتقای سیستم های اطالعاتی، مدیریت مناسب تر 
انرژی و کربن، محاسبه بهای تمام شده به صورت یکپارچه 
در سطح شرکت و موضوع برون سپاری تجهیزات قابل 
برون سپاری مطابق برنامه 10 ساله برون سپاری می شود. 
همچنین شناسایی پیمانکاران توانمند و ارتقای آنها در 
کنار حمایت از تولید داخلی و موضوعات خودکفایی و 
اقتصاد دانش بنیان، جزء اهدافی است که به جد پیگیر 
تحقق آنها هستیم و درصد تحقق آنها، به صورت مستمر 

پایش می شود.

 مهم ترین دغدغه های موجود در حوزه نیروی انسانی 
کارآمد چیست؟ 

ترک کار کارکنان حرفه ای به دلیل رتبه های پایین 
و  برای جذب مدیران  سازمان، عدم جذابیت الزم 
از سازمان های دیگر، ساختار  کارشناسان حرفه ای 
سازمانی ضعیف و رتبه های بسیار پایین در مقایسه با 
سازمان های موازی و مشابه، بهبود فرایندهای آموزش و 
بهبود مستمر شایستگی ها، ارتباطات و یکپارچگی 
فرایندهای حوزه منابع انسانی در ستاد و مناطق 10 ساله 
از مهم ترین دغدغه های موجود در حوزه نیروی انسانی 

کارآمد است.

 مهم ترین پروژه های در دست اقدام و جاری شرکت 
را بیان کنید؟ 

 بهبود نظام های مدیریتی موجود یا نیازمند استقرار به 
صورت یکپارچه در سطح شرکت، استقرار و بهبود 
یکپارچه مدیریت بهره وری در شرکت، طراحی و استقرار 
نظام مدیریت دانش بارویکرد کوچینگ، توسعه نظام 
مدیریت نگهداری و تعمیرات )IPCMMS( همسو با 

مدیریت دارایی های فیزیکی، طراحی، ساخت و راه اندازی 
را  توربین های گازی زیمنس  پایش وضعیت  سامانه 
می توان از مهم ترین پروژه های در دست اقدام و جاری 

شرکت دانست.

 درخصوص برون سپاری خطوط انتقال و تاسیسات 
تقویت فشار گاز چه برنامه ای دارید؟

O&M با رویکرد مدیریت دارایی های  برون سپاري 
فیزیکی و منطبق براسناد باالدستی، از جمله آیین نامه 
مسیر  در  و  نفت  وزارت  فعالیت های  برون سپاری 
استراتژی های شرکت در دستور کار شرکت انتقال گاز 
ایران قرار گرفته است. در این خصوص، با تدوین مدل 
ارزیابی ریسک و بررسی ابعاد مختلف از جمله ریسک های 
نیروی انسانی، عملیات انتقال گاز، تامین کاال، عدم سرریز 
دانش و تحویل و تحول تاسیسات تقویت فشار و خطوط 
لوله؛ همه تأسیسات تقویت فشار گاز و مراکز بهره برداری 
خطوط لوله مورد بررسی قرار گرفته و تأسیسات و خطوط 
لوله ای که حایز شرایط ریسک کم در شبکه، صرفه 
اقتصادی برون سپاري و کمبود نیروی انسانی بوده اند، 
مشمول برون سپاری شده اند. بر این اساس، نقشه راه 
10ساله برون سپاری تدوین شده که قرار است در سال 
1400 بر اساس شرایط زمانی و عملیاتی جدید، با مشارکت 

مناطق عملیاتی بازنگری و به روزآوری شود.
در این زمینه، تأسیسات تقویت فشار گاز صفاشهر 4 در 
سال 98 برون سپاری شده و یارد_ شاهرود طی چند ماه 
آتی در دست اقدام بوده و برون سپاری 5 تأسیسات 
به زمان  با توجه  برنامه آتی،  نیز در   BOT گستره 

تحویل گیری، قرار دارد. 
در کنار انجام برون سپاری مطابق برنامه، سایر اقدامات 
مرتبط با توسعه و ارتقای مدیریت برون سپاری نیز 
همچون شناسایی اسناد و مستندات نیازمند بازنگری، با 
برون سپاری،  پیمان های  بر  حاکم  شرایط  به  توجه 
حوزه  مختلف  فعاالن  نمندسازی  توا و  شناسایی 
برون سپاری از جمله پیمانکاران، مشاوران و تامین 
کنندگان داخلی، الگوبرداری از برون سپاری های انجام 
شده در کشورهای مختلف در زمینه نفت، گاز و پاالیشگاه، 
فرهنگ سازی و نشر نقاط قوت و تهدیدهای ناشی از 
برون سپاری در میان مدیران و روسای سازمان، صورت 

پذیرفته است.

  اگرمشکالت خاصی در تهیه اقالم و تجهیزات درسال 
99 وجود داشته، بیان کنید.

مهم ترین مشکل فعلی در حوزه تهیه اقالم و تجهیزات، 
موضوع تحریم ظالمانه و خصمانه کشور آمریکا علیه کشور 
عزیزمان ایران است که آثار مترتب بر آن، موجب عدم 
همکاری سازندگان و تامین کنندگان، محدودیت های بانکی 
ایجاد شده، مشکالت حمل و نقل کاال و همچنین افزایش 
ریسک و هزینه ها شده است. از دیگر مشکالت نیز می توان 
به نوسانات نرخ ارز و در پی آن توفیق نیافتن در انعقاد 

قرارداد با فروشندگان اشاره کرد.

 اولویت های شرکت انتقال گاز در سال 1400چیست؟
اولویت های شرکت با تعیین استراتژی ها و اهداف مشخص 
می شود و همانگونه که ذکر شد، اولویت همیشگی شرکت، 
حفظ پایداری انتقال گاز و انتقال پاک، ایمن و بهره ور است 
که از اهداف تعریف شده به ترتیب اولویت، می توان به انجام 
برنامه های روتین نگهداری و تعمیرات همسو با مدیریت 
دارایی های فیزیکی با استفاده از کارکنان مجرب و توانمند 

در سطح مناطق 10 ساله عملیات انتقال گاز و پیمانکاران، 
مشاوران و تامین کنندگان داخلی، برون سپاری تاسیسات 
تقویت فشار و مراکز بهره برداری مطابق برنامه 10ساله 
برون سپاری همسو با موضوع استراتژی توسعه شراکت های 
استراتژیک، توسعه شایستگی و توانمندی کارکنان در 
حوزه های مختلف مرتبط با منابع ارزشمند منابع انسانی در 
کنار ارزیابی عملکرد و رفع دغدغه های موجود حوزه 
کارکنان اشاره کرد. همچنین طراحی و استقرار داشبورد 
مدیریت شرکت به منظور ارتقای سیستم های اطالعاتی، 
مدیریت بهینه انرژی و ارتقای مدیریت کربن با کاهش حجم 
گازهای محاسبه نشده، محاسبه بهای تمام شده گاز طبیعی 
به صورت یکپارچه، بهره گیری از دانش و تجربه آشکار و 
نهفته کارکنان توانمند و دانشی شرکت با استقرار یکپارچه 
مدیریت دانش رانیز می توان از دیگر اولویت های شرکت 

انتقال گاز در سال 1400 عنوان کرد. 

 برای تحقق برنامه های تعمیراتی چه تدابیری اندیشیده 

شده است؟
تهیه برنامه تعمیرات پیشگیرانه، شناسایی و پیشگیری از 
بروز خرابی ها و آسیب های ماژور در ناوگان انتقال گاز و تهیه 
کارگاه های  ظرفیت  شناسایی  تعمیراتی،  اولویت های 
از  حداکثری  استفاده  و  داخلی  پیمانکاران  تعمیرات 
ظرفیت ها، پیگیری مناطق انتقال گاز در اجرای بهنگام 
تعمیرات پیش بینی شده، انجام هماهنگی با دیسپچینگ 
ملی برای به حداقل رساندن ریسک های ناشی از توقف و 
تعمیرات اضطراری، شناسایی شرکت های توانمند داخلی و 
تنگناهای تامین کاال به منظور تامین اقالم پر مصرف 
تاسیسات و خطوط لوله انتقال گازاز سوی ایشان، تدابیری 

است که در نظر گرفته شده است.

  سال 1399 را از بعد کاری، چگونه ارزیابی می کنید؟
سال 99 با توجه به اینکه حبس گاز در مبادی تولید و 
همچنین عدم توقف در جریان گاز در تاسیسات تحت 
بهره برداری این شرکت اتفاق نیفتاده و شرکت انتقال گاز 
ایران رسالت خود را در زمینه انتقال پاک، ایمن، پایدار و 

بهره ور گازطبیعی به انجام رسانده، همچنین پایداری شبکه 
انتقال گاز را با تکیه بر تعمیرات برنامه ریزی شده شش ماه 
اول سال و بهره برداری مناسب بخصوص در فصل سرما و در 
شرایط وجود پاندمی کرونا بخوبی تامین کرده و کسب رکورد 
باالترین حجم انتقال گاز در یک روز )بیش از850 میلیون 
مترمکعب(، در مجموع سال موفقی درکارنامه این شرکت 
محسوب می شود واین موفقیت، حاصل زحمات و تالش 
شبانه روزی همه کارکنان این شرکت درهمه سطوح و در 

اقصا نقاط کشور عزیزمان ایران است.

 در اولین نوروز کاری، به عنوان مدیر عامل چه پیامی 
برای خانواده بزرگ شرکت انتقال گاز ایران دارید؟

از خانواده  تمامی همکارانم در این شرکت، که با حمایت 
بی دریغ از همسران و فرزندان خود، موجبات دستیابی به 
چنین موفقیت بزرگی را فراهم کردند، صمیمانه تشکر و 
قدردانی می کنم و سالی پر از عزت، موفقیت، سربلندی، 
شادکامی و سالمت را برای همه از خداوند متعال خواستارم.

ي ونسپار بر

بارويكردمديريتدارايیهایفيزيكیومنطبقبراسناد
جملهآييننامهبرونسپاریفعاليتهای باالدستی،از
دستور استراتژیهایشركتدر مسير وزارتنفتودر

گرفتهاست ايرانقرار شركتانتقالگاز كار



مشعل     صنعت نفت کشورمان در بیش از یک قرن اخیر تغییرات 
زیادی به سمت توسعه و به روزرسانی و همراهی با محیط پیرامونی خود 
داشته است که تالش برای حفظ محیط زیست انسانی و طبیعی خود 
یکی از این تالش ها و تغییرات بوده است. صنعت پتروشیمی به عنوان 
صنعتی پیشرو در توسعه صنعتی و کالبدی و تالش در جهت حفظ 
محیط زیست پیرامونی در سال های گذشته همواره مورد توجه و تقدیر 
از سوی مراجع رسمی کشور بوده است. مجتمع های پتروشیمی جزو 
معدود صنایعی هستند که در حال حاضر در بیشتر استان های  
کشورمان حضور فعال و موثر دارند و این حضور در عین توسعه صنعتی، 
نگرانی محیط زیستی را در حداقل موارد به همراه داشته است و در 
بسیاری از موارد به عنوان صنایع سبز معرفی شده و از آنها تقدیر هم 
می شود. در آخرین مورد هم می توان به بیست و دومین همایش ملی 
واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز که اسفندماه 99 برگزار شد 
اشاره کرد که در آن 14 شرکت پتروشیمی به عنوان صنایع سبز مورد 
تقدیر قرار گرفتند. پتروشیمی های مارون، فن آوران، الله، امیرکبیر، 
زاگرس، پارس، کاویان، پلی پروپیلن جم، مبین انرژی خلیج فارس، 

نوری، تبریز، ایالم و لرستان در میان برگزیدگان این همایش بودند. 
بر اساس این گزارش در توضیح  روند امیدوارکننده و قابل تقدیر 
مجتمع های پتروشیمی کشور که در وهله اول آالینده محسوب 
می شوند، اما در ادامه با انجام فعالیت های قابل توجه گواهی صنعت سبز 
را به دست می آورند، می توان مواردی را طرح کرد. از جمله این موارد 
می توان به اعتباراتی که پتروشیمی ها برای امور محیط زیستی 
اختصاص داده اند اشاره کرد. به نحوی که در سال 98 صنایع پتروشیمی 
در شورای راهبردی صنعت پتروشیمی و بدون احتساب دیگر مناطق 
کشور، در مجموع 210 میلیارد تومان در بخش زیست محیطی هزینه 
کرده اند که زمینه های اجرایی مختلفی دارد؛ از کاشت نهال حرا و توسعه 
فضای سبز در محیط پیرامونی ، اصالح چرخه فاضالب و تصفیه آب 

داخل تاسیسات تا حمایت از گونه های جانوری و گیاهی و... . 

سهم 8 درصدی پتروشیمی ها از فلرینگ در عسلویه
داوود عمادی، مدیر HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفت وگو 
با مشعل درباره اقدامات محیط زیستی شرکت های پتروشیمی و 

توجهی که به شکل داوطلبانه انجام می شود توضیحاتی را ارائه کرد. 
او می گوید: جایگاه فلر در صنعت پتروشیمی برای سوختن انواع گاز و 
سوخت نیست، بلکه در مجتمع های پتروشیمی از فلر تنها برای شرایط 
اضطراری  استفاده می کنند. به عبارتی فلرهای پتروشیمی همیشه 
خاموش هستند، مگر در مواردی که الزم باشد گاز را خارج کنند. 
عمادی افزود: 92 درصد فلرینگ در منطقه عسلویه مربوط به 
پاالیشگاه های گازی و 8 درصد مربوط به شرکت های پتروشیمی است 
که رقم قابل توجهی نیست. این رقم از نظر زمان بندی هم دوره زمانی 
محدودی دارد. مدیر HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاکید دارد 
که صنعت پتروشیمی در حال حاضر اجرای نوفلرینگ صنعت نفت را 
بر عهده دارد. او افزود: نه تنها مجتمع های پتروشیمی فلرینگ ندارند، 
بلکه در چند سال اخیر گازهای همراه نفت که در حال سوختن در منطقه 
گچساران، دهلران و غرب کارون است که توسط پتروپاالیشگاه ها 
جمع آوری شده یا خواهد شد تا از سوخته شدنشان جلوگیری کند و 
تبدیل به خوراک پتروشیمی شوند. عمادی با بیان اینکه پتروشیمی ها 

تبدیل به چرخه ای از نوفلرینگ و در خدمت آن شده اند، به افتتاح و 
عملکردی که پاالیشگاه بید بلند دارد اشاره کرد و گفت: بید بلند خلیج 
فارس گازهای همراه نفت موجود در منطقه گچساران را جمع آوری و 
به عنوان خوراک استفاده می کند که این میزان نزدیک به 15 میلیون 
مترمکعب گاز است. همچنین با افتتاح و بهره برداری از  NGL 3100 و  
NGL 3200  نیز همین فرآیند انجام و حدود 20 میلیون مترمکعب هم 
از محل این دو پروژه تامین و از سوختن بخش دیگری از گازها  
جلوگیری می شود.  او با تاکید بر اینکه این عملیات از ابتدای دولت 
یازدهم به شکل جدی شروع شد، اما از چهار سال اخیر تاکید بیشتری 
برای اجرا وجود داشت، افزود: اجرای این پروژه ها دو منفعت دارد؛ از 
یک سو پتروشیمی ها به جای خرید گاز در رقابت با بخش نیروگاهی و 
مصارف خانگی، خوراکشان را به شکل راحت تری تامین می کنند و  از 
سوی دیگر از سوخته شدن گازهای همراه نفت که سرمایه ملی است 

جلوگیری می شود و آرزوی دیرینه صنعت اجرایی می شود.

کاهش چشمگیر پتروشیمی های آالینده 
عمادی تاکید دارد که صنایع پتروشیمی در حوزه محیط زیست جزو 
صنایع پیشرو هستند و همه بخش های نظارتی هم به این واقعیت اذعان 
دارند. او می افزاید: در سال 94 از 42 شرکت پتروشیمی، 32 شرکت 
جزو صنایع آالینده بودند که در سال 98 با وجود سختگیرانه تر شدن 
الزامات محیط زیستی، از 56 شرکت تولیدی، تنها 19 شرکت آالینده 
بودند.  عمادی در توضیح کاهش موارد مجتمع های آالینده هم گفت: 
بر اساس قانون کلیه مجتمع های پتروشیمی و پاالیشگاه ها صنایع 
آالینده هستند و باید جریمه پرداخت کنند، مگر اینکه بر اساس نظر 

کارگروه های سازمان محیطی زیست، عملکرد آنها غیرآالینده شناخته 
شوند. بر همین اساس تمام مجتمع های تولیدی آالینده باید بر اساس 
ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، یک درصد کل فروش خود را به 
عنوان عوارض آالیندگی پرداخت کنند  و این روند تا زمانی که 
غیرآالینده معرفی شوند ادامه دارد.   مدیر HSE شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی با بیان اینکه تمام شرکت های پتروشیمی در این چند سال 
تالش کرده اند خروجی صنعتی آنها به محیط زیست اطرافشان کمترین 
میزان خسارت را داشته و با استانداردهای ملی و بین المللی تطبیق 
داشته باشد، افزود: عالوه بر استانداردهای سازمان محیط زیست در 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز استانداردهای سختگیرانه تری هم 
داریم و در صورت رعایت و عدم رعایت این موارد امتیاز و تشویق و یا 

تنبیه و جریمه هایی را داریم. 

پیشروی پتروشیمی ها در »مدیریت کربن«
عمادی یکی از اقدامات مهم در راستای حفظ محیط زیست توسط 
پتروشیمی ها را »مدیریت کربن« عنوان کرد که در صنایع داخلی کشور 
بسیار کم رعایت می شود. او افزود: صنعت پتروشیمی یکی از صنایع 
پیشرو در رعایت »مدیریت کربن« است و به خصوص چند شرکت از 
جمله پتروشیمی های شیراز، رازی و مارون گواهینامه مدیریت کربن 
را از سازمان ملل دریافت کرده اند که این اقدامات در کشور و صنعت 
نفت بی سابقه است.  مدیر HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی به 
اجرای طرح پتروشیمی همت در منطقه پارس جنوبی هم که در نوبت 
اجرا قرار دارد اشاره کرد و گفت: در این طرح از  CO2 موجود چه در 
پاالیشگاه ها و چه در پتروشیمی های منطقه استفاده و با شبکه های 
جمع آوری CO2  و ترکیب با گاز آمونیاک، اوره تولید خواهد شد. 
عملیات طراحی مهندسی این طرح را شرکت های خارجی انجام داده اند 
و دانش فنی از شرکت های اروپایی دریافت شده است و امیدواریم 

به زودی شاهد اجرایی شدن این طرح مهم باشیم. 

ورود »پتروپاالیش کنگان« برای حمایت از مرجان ها
او در ادامه به حمایت های داوطلبانه بسیاری از مجتمع های پتروشیمی 
از گونه های گیاهی و حیوانی مناطق عملیاتی مختلف اشاره کرد و گفت: 
هر کدام از این فعالیت ها کامال به شکل داوطلبانه و در ارتباط با سازمان 
محیط زیست یا سازمان های حمایتی بین المللی اجرا می شوند. عمادی 
با تاکید بر اینکه این اقدامات هم زمان در راستای افزایش ارتباط صنعت 
با جامعه محلی است، افزود: مجتمع های بزرگی همچون آریا ساسول، 
زاگرس، مبین، نوری و ... این حمایت را سال ها قبل شروع کرده و 
همچنان ادامه می دهند و در آخرین 
اقدام »پتروپاالیش کنگان« در 
ارتباط با انتقال مرجان های خلیج 
فارس همکاری مطلوبی را با کمک 
محیط زیست شروع کرده که بدون 
شک این اقدامات به سرمایه گذاری 
پتروشیمی  صنعت  اجتماعی 

می افزاید.  
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 او تاکید می کند: »آثار اقدام ها 
آموزش و وبینارهاي مجازي نه 
تنها باعث کاهش و صرفه جویي 
در هزینه هاي آموزشي شده؛ 
ماموران ،  اعزام  هزینه  بلکه 
اسکان و.... در خالل سال گذشته 

به صفر رسیده است.«

اجرای 13 پروژه بهبود کیفیت
مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی 
پاالیش و پخش فراورده های نفتی در 
ادامه با اشاره به اجرا و پیشبرد 13 پروژه 
بهبود در این مدیریت می گوید: »ارزیابی 
فرهنگ سازمانی و تعیین برنامه های 
توسعه، سنجش رضایت کارکنان، تعیین 
برنامه های بهبود، تدوین سند جامع 
استراتژی های منابع انسانی، ارزیابی رهبران 
به روش 360 درجه، نظام آراستگی محیط کار 
فایو اس )S5( برخی از این پروژه ها هستند.« 
احمدی، نظام جامع مدیریت خالقیت کارکنان 
شامل نظام پیشنهادها، حل مسأله، اتاق فکر، 
مدیریت استعدادها و مدیریت دانش و نیز 
 ،ISO10015 مدیریت آموزش بر اساس استاندارد
توسعه وبینار، نظام جامع ارزیابی عملکرد و 
 ،)AC( توسعه کارکنان،  کانون ارزیابی رهبران
بررسی دالیل خروج کارکنان از شرکت، 
سیستم اطالعاتی مدیریت منابع انسانی، 
بررسی سالمت روان کارکنان و در نهایت 
طبقه بندي و تحلیل هزینه نیروی انسانی 
را از اقدام های مدیریت توسعه منابع 
بهبود  پروژه های  حوزه  در  انسانی 
برمی شمرد. از دیگر فعالیت های این 
مدیریت می توان به فراهم سازي مقدمات 
اجراي پروژه هاي راه اندازي سامانه کاریابي و 
راه اندازي نرم افزار آرشیو اسناد و مدارک 
اشاره کرد.  او با اشاره به بهبود فعالیت هاي مرکز 
ارزیابي و توسعه مدیران می افزاید: »این فعالیت ها 
شامل بررسي ماتریس ابزار، شایستگي عمومي 
مدیران شرکت ملي پاالیش و پخش فراورده های نفتی 
و اصالح و بهبود شاخص هاي مدل شایستگي، بازنگري و 
تدوین مصادیق رفتاري متناسب با مدل شایستگي، بازنگري و 
طراحي محتواي ابزارها و تمارین، اتوماسیون فرایند تدوین 
پروفایل و اعالم نتایج به شرکت کنندگان، اصالح و تبیین 
شاخص هاي ارزیابي عملکرد و آماده سازي سیستم مکانیزه به 
منظور دستیابي به امکانات بیشترد براي گزارش گیري و پایش و 
اتصال با سایر زیرسیستم هاي منابع انساني، پیاده سازي اولیه ارزیابي 
360 درجه مدیران و نیز ارزیابي110 نفر از کارکنان در کانون ارزیابي 

مدیران می شود.«

اجرای موفق طرح طبقه بندی مشاغل
مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی 
یادآور می شود: »طرح طبقه بندی مشاغل با رضایتمندی کامل برای 16 
هزار و 867 نفر از نیروهای پیمانکاری درحال اجراست. به تفکیک در 
پاالیشگاه های آبادان و اراک این طرح به مرحله اجرا در آمده و در شرکت های 
خطوط لوله و مخابرات نفت و همچنین مناطق پخش، عمدتا اجرا و برخی 

دیگر نیز اجرا می شوند.« 
به گفته احمدی، »قبل از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارشناسان این 
مدیریت کار یکپارچه  سازی و تجمیع قراردادهای شرکت پاالیش نفت آبادان 
را به منظور ساماندهی در پرداخت های پیمانکاری برای رضایت مندي نیروي 
کار آغاز کردند، به این ترتیب طی سالی که گذشت، پاالیشگاه آبادان برای 

ساماندهی پیمان ها موفق به رسیدگی و تجمیع 144 فقره پیمان و تجمیع 82 
پیمان شد، همچنین  در تمام شرکت برای رسیدگی به پیمان های باالی 150 

میلیارد تومان، بررسی و آنالیز 148 پیمان نیز انجام شد.«

پیگیری و پرداخت فوق العاده ها
مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران 
در ادامه با اشاره به بهبود وضعیت معیشت نیروهای قراردادی، به عنوان یکی 
از برنامه های اولویت دار این مدیریت می گوید: »از برنامه های مهم در بخش 
مقررات با حمایت ها و نظر مساعد مدیر عامل شرکت ملی پاالیش و پخش و 
تمهیدات معاونت توسعه سرمایه انسانی، فوق العاده های جدید کارکنان قرارداد 
مدت موقت و رسمی از ابتدای سال گذشته در دستور کار قرارگرفت و در 
مجموعه مقررات اصالح شد.«  احمدی، ساماندهی وضعیت پرداخت 
فوق العاده های کارمندان قراردادی مدت موقت با تعداد حدود )10( قلم 
فوق العاده عملیاتي قابل پرداخت با عناوین صعوبت فراورشي )به میزان 30 
درصد حقوق براي پاالیشگاه هاي اراک و آبادان و منطقه عسلویه شرکت ملي 
پخش و 15 درصد حقوق به سایر مناطق و تاسیسات شرکت هاي خطوط لوله 
و ملي پخش مستقر در جنوب کشور( با جامعه آماري حدود 1300 نفر(، جبران 
صرف وقت اضافي )بعد مسافت( براي مناطق اقماري )15 درصد حقوق( و 
مناطق غیراقماري حسب درصدهاي تعیین شده بابت هر منطقه و با جامعه 
آماري حدوداً 4900 نفر از مجموع 5542 نفر کارکنان قرارداد مدت موقت 
شرکت )حسب مقررات موضوعه صرفاً شهر تهران مشمول فوق العاده جبران 
صرف وقت اضافي نمي شود(، فوق العاده جوشکار و برشکار، کار در ارتفاع، کار 
با اشعه، کار با آالینده و خیلي آالینده، دوري از خانواده در مناطق اقماري و... را 
از جمله فوق العاده پرداختی به منظور بهبود معیشت این کارکنان عنوان 
می کند. او ادامه می دهد: »فوق العاده شرایط محیط کار و زندگی مناطق و مراکز 
تولیدی و فرآورشی به مناطق و مراکز و تاسیسات شرکت هاي خطوط لوله و 
مخابرات نفت و شرکت ملي پخش، در مجموع به تعداد 24 مرکز انتقال نفت/
تاسیسات مستقر در مناطق گرمسیر جنوب و همجوار مناطق مشمول به میزان 
15 درصد حقوق و پاالیش نفت امام خمیني)ره( شازند به میزان 30 درصد 
حقوق، با جامعه آماري حدود 2400 نفر که 1800 نفر آنان کارمندان رسمي و 
250 نفر کارمندان قرارداد مدت موقت پرداخت شد.«  مدیر توسعه منابع 
انسانی شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران،»تسري فوق العاده 
سکونت در جزیره خارک به کارکنان شاغل در استان سیستان و بلوچستان« 
با توجه به شرایط و اقتضائات خاص آن استان به میزان 30 درصد حقوق و با 
جامعه آماري شاغالن رسمي و مدت موقت به تعداد 400 نفر، به منظور جذب 
و نگهداري نیروي انساني متخصص و ایجاد انگیزه براي کارمنداني که به همراه 
خانواده خود در آن استان زندگي مي کنند را از دیگر اقدام های این بخش 
برمی شمرد.  احمدی در ادامه به افزایش درصد فوق العاده محرومیت از 
تسهیالت زندگی کارکنان مستقر در استان کرمان-شهرستان سیرجان از 
گروه 5 )25درصد( به گروه 6 )27/5 درصد( و تغییر گروه بندي فوق العاده 
مذکور براي کارکنان شاغل در منطقه عملیاتی سروستان استان فارس از 8 
غیرگرمسیر به 8 گرمسیر )32/5( با جامعه آماري کارمندان رسمي مشمول 

به تعداد 30 نفر در هر 2 منطقه اشاره می کند.

صدور کارت ایثار برای اولین بار در سطح وزارت نفت
 مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی پاالیش و پخش 
فراورده های نفتی ایران با اشاره به اقدام های حوزه امور 

ایثارگران به عنوان یکی از واحدهای زیر مجموعه این مدیریت 
می گوید: »اجراي قوانین و مقررات ابالغ شده در رابطه با 

ایثارگران و رفع ابهامات اجرایي شرکت ها پیگیري و گزارش 
مربوطه به مراجع ذیربط ارائه شد. همکاران ما در این 
بخش پرونده هاي مطروحه در کمیسیون ماده 16 
رسیدگي به شکایات ایثارگران را بررسی و در جلسات 
کمیسیون مذکور و پیگیري و رفع موانع اجرای آرای آن 

کمیسیون شرکت کردند.«
احمدی، پیگیري برای رفع موانع و تغذیه اطالعات 

ایثارگران قراردادي مدت معین و موقت در سیستم 
جامع نیروي انساني صنعت نفت را از دیگر اقدامات 
این مدیریت در حوزه امور ایثارگران بیان می کند. به 
گفته او، »مدارک ایثارگري حدود 800 نفر مشموالن 

قانون تفسیر بند »و« ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه و اخذ تأییدیه ایثارگري 
بخشي از آنان از مراجع ذیصالح انجام شده و برای افراد باقیمانده در دست 
اقدام است.«  مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی پاالیش و پخش 
فراورده های نفتی ایران ادامه می دهد: »عملکرد شرکت ملي پاالیش و پخش 
فراورده های نفتی در رابطه با شاخص هاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و 
متناسب سازي فضاي اداري به منظور تردد جانبازان و معلوالن نیز دریافت، 
جمع بندي و مورد ارزیابي قرار گرفت.« احمدی خاطرنشان می کند: »مدارک 
بیش از 100 نفر از رزمندگان شاغل در شرکت ملي پاالیش و پخش فراورده های 
نفتی دریافت و به حوزه مشاور وزیر در امور ایثارگران به منظور صدور کارت 
ایثار ارائه و براي تعدادي از رزمندگان این شرکت به عنوان اولین شرکت در 

سطح وزارت نفت صادر شد.«

راهبری جلسات کمیته سالمت
مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران 
در ادامه با اشاره به اقدام های مقابله با پاندمی کرونا می گوید: »با توجه به شرایط 
ویژه ناشي از شیوع ویروس کرونا در سال 1399، مسؤولیت راهبري جلسات 
کمیته اصلي سالمت شرکت مربوط به پیشگیري از شیوع این ویروس، با 
تفویض اختیار اعضاي هیات مدیره و معاون وزیر و مدیرعامل، به عهده 
مدیریت توسعه منابع انساني قرار گرفت که تعداد جلسات کمیته اصلي در 
ستاد شرکت باحضور مدیریت ها و ادارات و سازمان هاي ذیربط )مدیریت 
ستاد، مدیران منابع انساني شرکت هاي فرعي و مدیران آنها، معاون 
سازمان حراست ستاد، سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و...( و 
کمیته هاي فرعي در شرکت هاي زیرمجموعه باحضور اعضا، بالغ بر 
تعداد 50 جلسه تشکیل شد.« احمدی ادامه می دهد: »متعاقب 
برگزاري جلسات، تهیه و ارسال بموقع گزارشات آن مشتمل بر اهم 
مذاکرات و تصمیمات گرفته شده درخصوص نحوه مدیریت و اجراي 
صحیح دستورعمل های بهداشتي، استفاده از ماسک، ضرورت 
رعایت فاصله اجتماعي، تنظیم ساعات و برنامه کار ادارات، 
غربالگري و پایش شاغالن ستادي و عملیاتي اعم از افراد سالم 
و یا مبتالیان به بیماري کرونا و چگونگي مواجهه با آنان در مقابل 
در ورود ساختمان ها، ممانعت و محدودیت اعزام به ماموریت 
کارکنان بخصوص باتوجه به وضعیت هشدار و رنگ بندي 
اضطرار شهرها، نحوه اجراي فرایند دورکاري با فراهم کردن 
بسترهاي الکترونیکي الزم و... به همراه ابالغ آخرین 
دستورعمل ها و بخشنامه هاي صادره از سوی ستاد وزارت 
نفت و ستاد مقابله با بیماري کرونا در کشور، در سطح 
شرکت انجام شد.« به گفته او، »اقالم بهداشتی مورد نیاز 
کارکنان با وجود محدودیت های فراوان با استفاده از 
تعامالت سازماني از ارگان ها و کارخانجات تولیدي 
براي تمام کارکنان ستاد و شرکت هاي تابعه در تهران 

تهیه و در اختیار آنان قرار گرفت.«
احمدی، استقرار تیم معاینات دوره اي در ستاد 
شرکت و انجام آزمایش ها و معاینات دوره اي بیش 
از420 نفر از همکاران شرکت را از دیگر 
اقدام های این مدیریت در بخش 
پیشگیری از انتقال ویروس کرونا 

عنوان می کند.
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پاالیش

هرگاه    
صحبت از مسؤولیت سیاستگذاری، 

راهبری، نظارت و اجرای تمامی امور مرتبط با حوزه 
منابع انسانی از جمله جذب، توسعه، نگهداری و به کارگیری موثر 

سرمایه های انسانی می شود، ذهن ها به سمت مدیریت توسعه منابع انسانی 
می رود؛ از اهداف این مدیریت می توان به توسعه و بهبود نظام مدیریت عملکرد 

کارکنان، ارتقای سطح یادگیری سازمانی، ارتقای سطح ارزش پیشنهادی به کارکنان، 
ارتقای کیفیت جذب و تامین نیروی انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی و بهبود اخالق 

حرفه ای اشاره کرد. در این میان می توان گفت مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی 
پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران موارد اشاره شده را سرلوحه کار خود قرار داده است 
و سعی در ارائه خدمات بهتر به کارکنان این شرکت دارد.  در همین حال، مدیر توسعه منابع 
انسانی شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران می گوید: » از آغاز سال گذشته با 
توجه به پاندمی کرونا و تعطیلی کالس های حضوری، استراتژی آموزشی باز طراحی شد و 
رویکرد آموزشی در سطح شرکت به طور کامل از حضوری به مجازی تغییر یافت. به همین 

منظور سامانه آموزش های مجازی تحت اینترانت داخلی شرکت با حضور معاون وزیر 
نفت از ابتدای سال 1399 راه اندازی شد.« مجتبی احمدی، پیگیری و اجرای 

استراتژی دسترسی به زیرساخت آموزش در هرکجا و هر زمان با خرید و 
یکپارچه سازی نرم افزار ادوبی در جام و محیط اینترنت در ماه پایانی 

سال را از اقدام های مدیریت توسعه منابع انسانی در حوزه 
آموزش در سال 99 برمی شمرد.

                   مروری بر عملکرد مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی پاالیش و پخش در سال 99

ونا كر



1. ارزیابی ریسک تمامی فعالیت های تعمیراتی، عملیاتی، بازرسی فنی اعم از معمول و غیر معمول مورد بازنگری دوباره قرار گیرد. 2. برای 
تمامی فعالیت های عملیاتی و تعمیراتی با ریسک باال باید روش اجرایی ایمن انجام کار تهیه شود. 3. با توجه به ماهیت کارهای تعمیراتی و 
احتمال وجود مخاطرات و حوادث مرتبط با آنها، باید برای تمامی کارهای تعمیراتی، مجوز انجام کار براساس الزامات راهنماهای ابالغی صادر 
شود. 4. صدور مجوز کار مستلزم بازدید میدانی محل انجام کار از سوی عوامل ذیصالح امضاکننده و صادرکننده آن شامل مسؤوالن محوطه/
تاسیسات، مسؤوالن تعمیراتی و مجری کار )کارفرما و پیمانکار( و بررسی دقیق کار از جنبه ایمنی، عملیاتی و اجرایی، درک و شناسایی 
ریسک های مرتبط و پیش بینی اقدامات احتیاطی الزم است. 5. در قراردادهای حجمی تامین نیروی انسانی، باید معیارهای انتخاب نفرات 
برای مشاغل عملیاتی و تعمیراتی به طور شفاف مشخص و فرد متناسب با شرایط احراز تخصصی شغل به کار گرفته شود، از این رو استفاده 
از نیروهای خدماتی )نظیر نظافتچی( با عنوان نیروی عملیات مطلقا ممنوع است. 6. برگزاری جلسات شروع کار، برای آشنایی نفرات با 

مخاطرات نوع کار محوطه ضروری بوده و تمامی افراد ملزم به استفاده از وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع خطرات هستند. 
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تجزیه و تحلیل علل حادثه 
1. علل مستقیم: سقوط از ارتفاع و ضربه به سر 

2. علل غیر مستقیم / سطحی
- اعمال ناایمن

اعمال ناایمن عبارتند از: 1- عدم صدور برگه مجوز انجام کار برای فعالیت تعمیر و نصب گیربکس در ارتفاع 2. عدم استفاده از تجهیزات 
حفاظت فردی متناسب با فعالیت کار در ارتفاع نظیر کمربند ایمنی و ... 3. استفاده نکردن متوفی از کاله ایمنی حین پایین آمدن از 
استند 4. نادیده گرفته شدن موقعیت خطرناک بالقوه در زمان کار از سوی متوفی )پایین آمدن از قسمتی که کف مشبک برداشته شده 
بود.( 5. به کارگیری یک فرد برای یک شغل با دو ماهیت کاری متفاوت )عنوان شغلی خدمات عمومی برای انجام کارهای تنظیمات و 
همزمان انجام فعالیت های یدی تعمیراتی( 6. برگزار نشدن جلسه آشنایی با مخاطرات محیط کار در محل و شروع کار بدون نظر گرفتن 
تمهیدات ایمنی قبل از شروع فعالیت تعمیراتی 7. بی توجهی نفر علمیات به فعالیت در حال اجرا در محوطه سایت 8. بی توجهی به 
تمهیدات ایمنی در نظر گرفته در مخاطرات شناسایی شده در ارزیابی ریسک های صورت گرفته از سوی واحدهای عملیاتی و تعمیراتی.

ح حادثه شر
به دنبال اجرای دستور کار صادره از سوی واحد عملیات با موضوع رفع اشکال از صدای غیر عادی گیربکس فن خنک کننده توربین 
در محوطه ایستگاه تزریق گاز پس از تعمیر گیربکس، 5 نفر از نفرات واحد تعمیرات برای انجام این کار در نظر گرفته می شوند. به این 
ترتیب یک نفر به عنوان ارشد تعمیرات در پایین محوطه برای هدایت سیم بکسل و ارسال گیربکس به باال و سایر نفرات برای آماده سازی 
و نصب سایر تجهیزات از جمله نصب قرقره و سیم بکسل، تیفور)T4( به محل فن خنک کننده توربین واقع در طبقه اول به ارتفاع حدود 
10 متر در نظر گرفته می شوند. در همین هنگام، فرد متوفی، از روی پلتفرم به باالی پایه استند گیربکس رفته و مشغول نصب قرقره 
به سقف استراکچر می شود. در این حین، برای رد کردن هوک قالب از سقف به کف زمین، یک قسمت از کف مشبک از سوی نفرات 
حاضر روی پلتفرم برداشته می شود، این فرد پس از نصب قرقره، حین پایین آمدن از استند به سطح پلتفرم به دلیل خالی بودن زیر 
پا، از فضایی به ابعاد64 × 285 سانتی متر و از ارتفاعی حدود 10 متر سقوط می کند. مصدوم پس از انتقال به بیمارستان، با آمبوالنس 

مستقر در محل، بر اثر شدت جراحات وارده و در اثر اصابت جسم سخت به سر فوت می کند. 

شرایط ناایمن
- برداشته شدن بخشی از کف 

مشبک برای نصب گیربکس
3.علل ریشه ای

علل ریشه ای حادثه عبارتند از: 1. نبود روش 
اجرای ایمن عملیات تعمیر، نصب گیربکس فن در 
ارتفاع و بر اساس مطالعات ارزیابی ریسک 2. نقص در سیستم صدور 
و اجرای واقعی پروانه کار )بسیاری از فعالیت های پرتکرار که اصطالحا به عنوان روتین در حال 
انجام هستند، جزو فعالیت های نیازمند صدور پروانه کار از سوی فرد صادر کننده پرمیت شناخته 

شده نیست.( 3. نداشتن شناخت دقیق مخاطرات فعالیت با ریسک باال و بخصوص مخاطرات 
فعالیت تعمیر و نصب گیربکس در ارتفاع از سوی فرد صادر کننده پرمیت )به عنوان سرپرست 
انجام کار( به نحوی که فعالیت نصب گیربکس را بدون مخاطره در نظر گرفته است. 4. نبود ارتباط 
موثر فی ما بین واحدهای عملیات، تعمیرات با واحد اچ اس ای 5. نبود نظارت صحیح واحد اچ اس ای 
بر شناسایی دقیق مخاطرات در انجام فعالیت های با ریسک باال از سوی واحدهای عملیات و 
تعمیرات 6. بی اطالع بودن واحد عملیات به عنوان مسؤول محوطه از دستور کارهای در حال 
انجام واحد تعمیرات 7. نبود نظارت مناسب و موثر سرپرستان، ناظران واحدهای تعمیرات و 
عملیات و حصول اطمینان از رعایت دقیق الزامات ایمنی در هنگام انجام کار بر اساس شرح وظایف 

سازمانی 8. اثر بخش نبودن دوره آموزشی گذرانده شده در خصوص ایمنی کار در ارتفاع

راهکارهای 
پیشنهادی 

برای پیشگیری 
از تکرار حادثه 

 

صنعت نفت از صنایع پیچیده و با 
ریسک باالست که بروز حوادث در آن می تواند 

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

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

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

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

صنعت نفت ایران و جهان«، گامي در مسیر کاهش حوادث بر دارد. در 
ادامه، درس آموزي از »حادثه منجر به فوت سقوط یک نفر از 

ارتفاع« در یکي از مناطق عملیاتي را می خوانید.
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شعیب بهمن  عراق از یک اقتصاد متکی به نفت برخوردار است، به نحوی که حدود 90 درصد از کل درآمدهای این کشور از فروش نفت حاصل 
می شود. به رغم آنکه صنعت نفت عراق در سال های گذشته به دلیل وقوع جنگ های متعدد و اعمال تحریم های بین المللی با چالش های عمده ای 
مواجه شده بود، اما دولت این کشور تالش گسترده ای برای بازسازی و نوسازی صنایع نفتی خود کرده است. یکی از ابعاد مهم این نوسازی، دعوت 
از شرکت های بزرگ برای سرمایه گذاری در میادین نفتی عراق است، به نحوی که در سال های اخیر، رقابت زیادی در میان شرکت های بزرگ نفتی 
برای حضور در عراق شکل گرفته است. در عین حال دولت عراق یک برنامه بلندپروازانه برای افزایش تولید نفت خود دارد که در صورت تحقق 
می تواند جایگاه این کشور را در معادالت جهانی انرژی دستخوش دگرگونی کند. البته عراق در این مسیر با چالش ها و موانع نسبتا جدی هم مواجه 
است.  در حال حاضر صادرات نفت عراق روزانه به طور متوسط 3.800 میلیون بشکه است، اما این کشور توان صادرات حدود 5 میلیون بشکه در 
روز را نیز دارد. چنانکه در ماه اوت سال 2019 به رکورد 4.970 میلیون بشکه در روز رسیده بود. برنامه کوتاه مدت عراق برای افزایش تولید نفت، 
دستیابی به سقف 6.1 میلیون بشکه در پایان سال 2020 عنوان شده بود که کاهش قیمت نفت و تنش های سیاسی و امنیتی مانع از تحقق این هدف 
شد. در واقع علت اصلی کاهش میزان صادرات نفت عراق، شیوع ویروس کرونا، کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و همچنین تصمیمات اوپک 

برای کاهش صدور به منظور تاثیرگذاری بر قیمت ها بوده است. 

دورنما
برنامه های بلندمدت عراق برای افزایش تولید نفت با منابع و میادین این کشور همخوانی دارد. بر اساس 
آخرین آمارهای منتشر شده از سوی اوپک، عراق حدود 147 میلیارد بشکه ذخیره نفت و حدود 3744 
میلیارد مترمکعب ذخیره گاز طبیعی دارد. این منابع عظیم نفت و گاز همواره مورد توجه شرکت های 
بزرگ نفتی بوده است. آنچه به نفت عراق جذابیت خاصی می بخشد، هزینه اندک تولید نفت در این 
کشور است که مشوق خوبی برای جذب سرمایه  خارجی بوده است. البته بلندپروازی های نفتی عراق 
صرفا به افزایش تولید محدود نمی شود، بلکه بغداد اعالم کرده که در حال برنامه ریزی برای ایجاد تاسیسات 
ذخیره سازی در کشورهای دیگر به منظور دستیابی به هدف بازاریابی نفت است. بر این اساس عراق در حال 
انجام مذاکرات با شرکت های دولتی چین برای ساخت تاسیسات ذخیره سازی نفت خام در این کشور به عنوان 
بخشی از طرح افزایش فروش نفت به آسیاست. عراق در حال حاضر دومین تولیدکننده بزرگ اوپک به شمار 
می آید، اما چنانچه  برنامه های بغداد برای افزایش تولید نفت طبق برنامه پیش روند، آنگاه این کشور به بازیگر موثرتری 
در سطح اوپک تبدیل خواهد شد. باید توجه داشت که میزان تولید و صادرات نفت کشورها، یکی از اهرم های بسیار مهم 
در عرصه تاثیرگذاری بر تصمیمات اوپک است. چنانکه عربستان سعودی در طول سال های گذشته با استفاده از ظرفیت باالی 
تولید و همچنین تحریم صادرات نفت ایران توانسته بارها خواسته های خود را به سایر اعضای اوپک که تولید نفت کمتری دارند، تحمیل 
کند. در چنین شرایطی، اگر عراق موفق به افزایش سطح تولید شود، قاعدتا به رقیبی سرسخت برای سعودی ها در تصمیم گیری های اوپک مبدل 

خواهد شد. 

هدف گذاری تولید 9 میلیون بشکه
با این حال عراقی ها همچنان هدف بزرگ خود را دنبال می کنند. چنانکه مطابق با برنامه های این کشور در حوزه 
انرژی، عراق باید در پایان سال 2022 روزانه 7 میلیون بشکه و در پایان سال 2030 میالدی، روزانه 9 میلیون 
بشکه نفت تولید کند. در این راستا طی سال های اخیر، شرکت های آمریکایی، چینی، روسی و اروپایی حضور 

فعالی در صنعت نفت عراق داشته اند، به نحوی که شرکت های نفتی روسی از جمله لوک اویل و گاز پروم با امضای 
قراردادهای بلندمدت در عراق حضور یافته اند. مجموع سرمایه گذاری شرکت های روسی حدود 13 میلیارد دالر 

ذکر شده است. شرکت های نفتی چین نیز حضور فعالی در پروژه های نفتی عراق دارند. در ماه سپتامبر 2019، عادل 
عبدالمهدی، نخست وزیر اسبق عراق به پکن سفر و با رئیس جمهور چین دیدار کرد. در جریان این دیدار، پکن از برنامه 
خود برای سرمایه گذاری 20 میلیارد دالری در عراق خبر داد.  عالوه بر چین و روسیه، دولت عراق در پی همکاری با 
شرکت های نفتی آمریکایی نیز بوده است. چنانکه در جریان سفر مصطفی کاظمی، نخست وزیر عراق در ماه اوت 2020 به 
واشنگتن بیانیه ای منتشر شد که از آغاز مرحله تازه ای از همکاری ها و گسترش شراکت اقتصادی میان عراق و آمریکا خبر 

می داد. در این سفر، قراردادهای متعددی که ارزش آنها 8 میلیارد دالر برآورد 
شده با شرکت های آمریکایی بسته شد. با اجرایی شدن این قراردادها 

زمینه برای حضور شرکت هایی نظیر هانی ول اینترنشنال، بیکرهیوز، 
جنرال الکتریک، استرالر انرژی و شورون در عراق فراهم خواهد 

این قراردادها شد. دن برویت، وزیر وقت انرژی آمریکا گفت که 
نقشی کلیدی در آینده انرژی عراق ایفا 

و  ا گفته  به  کرد.  خواهند 
شرکت های آمریکایی به عراق 
کمک می کنند تا از پتانسیل 
کامل صنعت انرژی خود بهره مند 

شود.

چالش ها و موانع
عراق در مسیر بلندپروازی های نفتی خود با چند چالش و مانع عمده مواجه است 
که هر یک می توانند برنامه های درازمدت این کشور برای افزایش تولید نفت 

را با اختالل مواجه کنند:
1. رقابت سختی میان بازیگران مختلف برای حضور در عرصه های انرژی عراق 
وجود دارد. منافع شرکت های بزرگ روسی، چینی، اروپایی و آمریکایی قاعدتا 
نیازمند حمایت های دولتی است. در نتیجه رقابت برای کسب منفعت بیشتر 
در حوزه نفتی می تواند به رقابت در حوزه های سیاسی و امنیتی نیز منجر شود. 
چنانکه آمریکا به صراحت اعالم کرده که مایل نیست شرکت های روسی و چینی، 
مشارکت فعالی در میادین نفتی عراق داشته باشند، زیرا واشنگتن چنین امری را مانع 
سهم گیری شرکت های آمریکایی از بازار انرژی عراق تلقی می کند. قاعدتا چنین دیدگاهی در میان دولت های 

روسیه و چین نیز وجود دارد. 
2. افزایش تولید نفت عراق به منظور کاهش فاصله تولید این کشور با عربستان سعودی است که می تواند 
بر تصمیم گیری در اوپک به عنوان مهم ترین سازمان جهانی تولیدکنندگان نفت تاثیر بگذارد. در نتیجه 
سعودی ها به هیچ وجه از بلندپروازی های نفتی بغداد رایت نخواهند داشت. این امر می تواند به انواع 
کارشکنی های اقتصادی و حتی ایجاد اختالل در امنیت عراق منتهی شود تا برنامه های این کشور در حوزه 
نفت به ثمر نرسند. نباید از یاد برد که سعودی ها در گذشته نقش موثری در ناآرام سازی عراق به واسطه 

حمایت از گروه های بعثی و تروریستی همچون داعش داشته اند. 
3. ناامنی و تنش های سیاسی در عراق می تواند در فعالیت شرکت های بزرگ نفتی اختالل ایجاد کند. در 
واقع امکان آنکه بسیاری از توافق های نفتی به واسطه گسترش ناامنی در عراق ملغی یا متوقف شوند، وجود 

دارد. 
4. اختالفات موجود میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق در خصوص حاکمیت بر منابع نفتی موجود 
در مناطق کردنشین یکی از مسائلی است که می تواند موقعیت بغداد را متزلزل کند، زیرا عراق برای آنکه 
نقش موثری در روندهای بین المللی و بازارهای جهانی انرژی داشته باشد، نیازمند یک سیاست یکپارچه در 

حوزه نفتی است که در حال حاضر از آن برخوردار نیست. 

 دورنما و چالش ها
وازی های نفتی عراق؛ بلندپر
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    شرکت گاز استان کرمان
اجرای 1700 کیلومتر شبکه 

تغذیه و توزیع گاز
مدیرعامل شرکت گازاستان کرمان با بیان 
این که تاکنون حدود 20 هزارکیلومتر شبکه 

تغذیه و توزیع در این استان اجرا شده است، 
افزود: 1700 کیلومتر از این میزان شبکه 
گذاری درسال  99 انجام شده است. منوچهر 
فالح گفت:ازمجموع شبکه های تغذیه وتوزیع 
گازاستان کرمان، 9هزار کیلومتر دربخش 
شهری و 11هزار کیلومتر دربخش روستایی 
اجرایی شده که این 17 هزار کیلومتر آن شبکه 
گازرسانی وسه هزار کیلومتر دیگرنیز خط 
تغذیه است. وی گفت:از ابتدای سال گذشته تا 
پایان بهمن ماه، چهار شهر و 75 روستای استان 
کرمان زیرپوشش گازطبیعی قرارگرفته اندوتا 
پایان اسفندماه همان سال، هشت شهر و 77 
روستای دیگر نیز ازنعمت گاز بهره مند شده 
اند. مدیرعامل شرکت گازاستان کرمان تصریح 
کرد:تاپایان بهمن ماه پارسال درمجموع 60 شهر 
و1356 روستای استان کرمان زیرپوشش 
گازطبیعی قرارگرفته اند و انتظار می رود در 
آینده نزدیک،درصد بهره مندی این استان از 
گازطبیعی به میانگین گازرسانی کشور نزدیک 

شود.

   شرکت ملی حفاری ایران

 استقرار دکل حفاری 94 فتح در میدان های سپهر و جفیر
مدیر پروژه حفاری 6 حلقه چاه میدان های نفتی سپهر و جفیر 
در شرکت ملی حفاری ایران از استقرار دکل حفاری 94فتح 
ناوگان این شرکت برای آغاز عملیات حفر چاه های توسعه ای در 

این موقعیت خبر داد.  
ایران  سیدمجید موسوی گفت:شرکت ملی حفاری 
حفر6حلقه چاه دراین میدان ها رادر چارچوب قرارداد همکاری 
باشرکت خدمات مهندسی پژواک انرژی طی 24ماه در برنامه 
دارد.   وی بابیان این که دراین ارتباط دودستگاه حفاری سنگین 
ناوگان تخصیص یافته است، افزود: هم اکنون دستگاه حفاری94 
روی موقعیت مورد نظرنصب ومراحل پیش راه اندازی عملیات 
حفاری روی چاه شماره سپهر 2 درگستره عملیاتی شرکت نفت 
وگازاروندان انجام شده و فرآیند اختصاص و جابه جایی دومین 

دستگاه حفاری  نیزدرجریان است.  
مدیر پروژه حفاری در میدان  های نفتی سپهر و جفیر که 
همزمان با این پروژه، مدیریت حفاری پروژه طرح توسعه میدان 
نفتی سیاهمکان در حوزه فعالیت شرکت بهره نفت و گاز 
گچساران در مناطق نفت خیز جنوب را به عهده  دارد، اظهار کرد: 
اجرای این پروژه نیز در قالب قراردادهمکاری با شرکت پژواک 
انرژی به عنوان مجری طرح برای حفر چهار حلقه چاه با استقرار 
دستگاه حفاری 93 فتح در روزهای پایانی سال 99 کلید خورد.
چاه 457 اهواز، نخستین چاه تکمیل شده در سال 

جدید
مدیربرنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی حفاری ایران ازتکمیل 
عملیات حفاری نخستین چاه نفتی درسال جدید از سوی 

کارشناسان این شرکت خبر داد.
بابک زنگنه گفت: تعمیر وتکمیل چاه شماره457 میدان نفتی 
اهواز درگستره شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب باکاربست 
دستگاه حفاری 46 فتح مدیریت عملیات حفاری خشکی-1 

محقق شد.
وی با بیان این که اکنون 55 دستگاه حفاری درموقعیت های 
6استان  دریایی  و  خشکی  نفتخیز  مناطق  عملیاتی 
کشوراستقراردارند، افزود: جابه جایی 17 دکل حفاری هم اینک 
در برنامه است.مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی حفاری ایران 
تصریح کرد: در روزهای نخست سال نو دستگاه حفاری 70فتح 
روی چاه شماره 222مارون درمناطق نفتخیز جنوب اثباد و در 

مدار عملیات قرار گرفته است.

    شرکت نفت فالت قاره ایران

رایزر سکوی میدان سلمان ایمن سازی شد
عملیات نصب کلمپ ها، مهار رایزر و خط لوله سکوی 
2S19 میدان نفتی سلمان با تالش همکاران متخصص 
تعمیرات زیرآب، کارگاه جوشکاری و تعمیرات ساختمانی 

منطقه الوان با موفقیت انجام شد.
درعملیات بازرسی فنی از سکوی 2S19 میدان نفتی 
سلمان ازسوی واحد تعمیرات زیرآب در روزهای پایانی 
اسفندماه پارسال،مشخص شد رایزر 4اینچ گازاین سکو 
به  دلیل جدا شدن کلمپ های نگهدارنده درشرایط ناپایدار 

وسقوط قرارگرفته است.
در این عملیات همچنین مشخص شد که خط لوله 
منتهی به سکوی مذکور به طول 26 متر در بستر دریا 
درعمق 34متری از زانوی رایزر به شکل معلق در آمده و 

زیر تنش مستمر قرار گرفته است.
براین اساس، تمهیدات الزم ازسوی تعمیرات زیرآب 
برای تثبیت و ایمن سازی این رایزر و خط لوله به کار گرفته 

و کلمپ های مورد نیاز اندازه گیری و طراحی شد.
 تهیه تعداد 200عدد کیسه مخصوص حاوی سیمان 
نیز برای پر کردن فضای خالی زیر لوله و تثبیت آن در 

بستر دریا در دستور کار قرار گرفت.
نیاز،سوم  مورد  تجهیزات  شدن  ازآماده  پس 
فروردین ماه 1400 نصب کلمپ ها، مهار رایزر و خط  لوله 
یاد شده در بستر دریا  در مدت زمان دو روز با موفقیت به 
پایان رسید وخطر شکستگی این لوله به طور کامل برطرف 

شد.

با انجام بازرسی زیرآبی از بدنه بزرگترین شناور ناوگان دریایی 
شرکت نفت خزر با نام کاسپین 3، گواهینامه بازرسی مربوط به بدنه 

این شناور برای یک سال دیگر تمدید شد.
محمد ترابی،رئیس منطقه عملیاتی شرکت نفت خزر در بهشهر 
گفت: با اقدام های انجام شده و به منظور تمدید گواهینامه ها طبق 
الزام های سازمان بنادر و دریانوردی، ازهمه بخش های بدنه زیر 
آبخورشناور کاسپین 3به عنوان بزرگترین شناور عملیاتی ناوگان 
شرکت نفت خزر ازسوی گروه غواصی در مدت سه روز بازرسی 
گواهینامه  راتمدید  بازرسی  این  از  هدف  وی  شد.  زیرآبی 
شناورعملیاتی ومنحصربه فردکاسپین 3 اعالم و اظهارکرد:این بازرسی 
هرساله براساس تقویم بازرسی،مطابق باالزام های سازمان بنادر و 
دریانوردی انجام می شود. رئیس منطقه عملیاتی شرکت نفت خزر 
در بهشهر افزود: این بازرسی با حضور غواصان متبحر به صورت صوتی 
و تصویری در دریا انجام شده ومورد تایید سازمان بنادر و دریانوردی 

قرار گرفته است.

    شرکت نفت خزر
تمدید گواهینامه بازرسی بدنه شناور 

کاسپین 3

www.mashal.ir
اخبار 4 شرکت اصلی

طرح پایش سالمت کارکنان شرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران درمبادی ورودی ساختمان  های این 
شرکت با هدف تشخیص زودهنگام مبتالیان احتمالی 
کرونا،انجام اقدام های درمانی و جلوگیری از انتقال 

کووید-19 به دیگر کارکنان اجرایی شد.
علیرضا قاسمی نژاد،رئیس اداره بهداشت،ایمنی و 
محیط زیست )اچ اس ای( شرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران با اشاره به موج چهارم کرونا هم زمان باسفرهای 
نوروزی،همچنین اقدام های الزم برای پیشگیری 
گفت:  ن  کنا ر کا سالمت  ز  ا حر ا و ری  بیما ز ا

بنابرهماهنگی باسازمان بهداشت ودرمان صنعت 
نفت،پایش سالمت کارکنان این شرکت از 14 
فروردین ماه در مبادی ورودی ساختمان های ستاد 
)با تشریفات سنجش سالمت( برای بیش ازیک هزار 

نفر انجام شد.
وی افزود:بنابرتشخیص وارزیابی گروه تریاژ 
پزشکی 40 نفر ازکارکنان،مشکوک تشخیص داده 
 )Rapid Test( شدند که پس از انجام آزمایش
ودریافت پاسخ منفی، این تعداد از همکاران به محل 

کار خود بازگشتند.

به گفته وی فرآیند پایش سالمت کارکنان شرکت 
نفت مناطق مرکزی به مدت سه روز ادامه خواهد 

داشت.
تکمیل فرم مشخصات سالمت افراد، تب سنجی، 
سنجش اکسیژن خون، ارزیابی، مشاهدات بالینی، 
همچنین آزمایش سریع تشخیص بیماری کرونا 
ودرصورت لزوم ارجاع به بهداشت و درمان برای 
دریافت خدمات مراقبتی و درمانی، از جمله فعالیت 
های است که درطرح پایش سالمت کارکنان شرکت 

نفت مناطق مرکزی مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با بیان این که 
تاکنون 25 شهر این استان گازرسانی شده است،گفت: 
تنها پروژه گازرسانی دراستان ایالم مربوط به شهر"پهله" 
است که تا پایان کار دولت دوازدهم تکمیل خواهدشد. 
عباس شمس اللهی در دیدار با محمد نوذری، استاندار 
جدید ایالم گفت: در چهار سال گذشته سه شهر این استان 
گازرسانی شده است و با پایان عملیات گازرسانی به شهر 
پهله،همه شهرهای استان ایالم تا پایان کار دولت دوازدهم 
زیرپوشش گاز طبیعی خواهند بود. وی با اشاره به این که 
در چهار سال گذشته 205 روستا گازرسانی شده است، 
تصریح کرد: با تکمیل عملیات گازرسانی به روستاهای 
دردست اجرا تا پایان کاردولت، ضریب نفوذ گازرسانی 
روستایی دراستان ایالم به 97 درصد خواهد رسید. به گفته 
وی مطالعه، طراحی واجرای گازرسانی به سه درصد 
روستاهای باقیمانده نیز در دستور کار قرار دارد. مدیرعامل 

شرکت گازاستان ایالم تصریح کرد: در دولت دوازدهم 
همچنین به 536 واحد صنعتی، تولیدی در نقاط مختلف 

استان گازرسانی شده است.
محمد نوذری،استاندارایالم هم بابیان این که عملکرد 
مناسب شرکت گاز استان در گازرسانی به مناطق مختلف 
شهری و روستایی به عنوان یک دستگاه اجرایی موفق، قابل 
تحسین است، اظهارکرد: شرکت گاز استان ایالم در زمینه 
گازرسانی به مناطق مختلف شهری و روستایی و به ویژه 
مناطق محروم، موفق عمل کرده است و انتظار می رود 
دیگر دستگاه های اجرایی نیز تالش خود را برای خدمت 
رسانی به مردم دوچندان کنند. وی همچنین ازمدیرعامل 
ومجموعه شرکت استان ایالم به دلیل تأمین پایدار جریان 
گاز مشترکان درسال گذشته و قطع نشدن گاز به ویژه 
درفصل سرد زمستان که سبب رضایت مشترکان و مردم 

از عملکرد این شرکت شده است، قدردانی کرد.
v

    شرکت گاز استان ایالم
تکمیل گازرسانی به شهرهای ایالم در دولت دوازدهم

مدیرعامل شرکت پاالیش گازسرخون وقشم 
ازتحقق اهداف وبرنامه های این مجموعه در سال 99 
خبر داد. محمدحسین نوروزی گفت: اهداف و 
برنامه های کالن شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم 
درحوزه های مختلف)تولید پایدارگاز،مسئولیت های 
اجتماعی، حوزه فرهنگی و مذهبی و خدمت رسانی( 

در سال 99 با موفقیت کامل به سرانجام رسید.
وی افزود: درسالی که گذشت با وجود همه 
مشکالت وموانع ناشی ازتحریم و محدودیت های 
شیوع ویروس کرونا،این شرکت توانست به برکت 
بهره مندی از نیروهای متخصص و توانمند و درفضایی 
سرشار از همدلی کارکنان، ازموانع و مشکالت 
دربخش های مختلف به خوبی عبورکند وبه اهداف 
خود در زمینه افزایش تولید پایدار و تامین انرژی 

مورد نیاز کشور دست یابد.

مدیرعامل شرکت پاالیش گازسرخون وقشم 
بابیان این که یکی از اهداف این شرکت استفاده از 
نیروهای متخصص،جوانان خالق ونخبه درانجام 
فعالیت  هاست، تصریح کرد:همسو بااین هدف، 
گام های ارزشمندی برداشته شده و شرکت پاالیش 
گازسرخون و قشم با وجود فشارهای متعدد و شرایط 
سخت منطقه و تحمل شرایط آب وهوا و به ویژه 
گرمای طاقت  فرسا، توانسته است گازمورد نیاز 
بخش های خانگی، صنایع، تجاری و دیگر مراکز را با 

موفقیت تأمین کند.
نوروزی یادآورشد: شرکت پاالیش گازسرخون و 
قشم افزون بر فعالیت در سنگر اقتصادی، در حوزه 
از  یکی  عنوان  نیزبه  اجتماعی  مسئولیت های 
هموطنان  به  کمک  برای  سازمانی  ارزش های 

پیش قدم و پیشرو بوده است.

     پاالیش گاز سرخون و قشم

تحقق کامل اهداف در سال 99

مشعل شماره 1010 

   شرکت ملی نفت ایران
تکمیل 171 پروژه مسئولیت 

اجتماعی درخوزستان
171پروژه مسئولیت اجتماعی دراستان خوزستان به 
همت مدیریت نظارت برطرح های عمرانی مناطق نفت خیز 

شرکت ملی نفت ایران، درسال 99تکمیل و تحویل شد.
مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز،سال 
گذشته بایک هزار و850 میلیارد ریال اعتبار،171پروژه 
مسئولیت اجتماعی شامل23 پروژه آموزشی،هشت پروژه 
ورزشی ،74 پروژه بهداشتی،سه پروژه راه، چهار پروژه 
آبرسانی و 59 پروژه طرح هادی به دستگاه های بهره بردار 
تحویل داده است. تکمیل پروژه های آموزشی و ورزشی،افزون 
برافزایش سرانه این فضاها وبهره مندی شهروندان ازآنها، 
موجب ایجاد فرصت شغلی نیزشده است. انجام پروژه های آبفا 
در استان خوزستان نیز دسترسی به آب آشامیدنی سالم برای 
برخی روستاها،اتصال به شبکه جمع آوری وانشعابات فاضالب 
شهری وایجاد انشعابات جدید را به همراه داشته است. اجرای 
طرح هادی در استان خوزستان نیز توسعه کمی وکیفی 
راه های روستایی را رقم زده و زمینه ساز آبادانی روستاها شده 
است؛اجرای پروژه های راه سازی نیز افزایش طول راه های 
استان خوزستان را درپی داشته وافزون برسهولت تردد 
شهروندان؛به کاهش تصادف های جاده ای ومصرف سوخت 
منجرشده است. تکمیل پروژه های علوم پزشکی نیزسبب 
افزایش فضای درمانی و ایجاد و توسعه تخت درمانی، 
همچنین  بهبود وضع مراکز درمانی در استان خوزستان شده 
مناطق  عمرانی  طرح های  بر  نظارت  مدیریت  است. 
نفت خیزهمسو باایفای نقش مسئولیت اجتماعی شرکت ملی 
نفت ایران، اجرای پروژه های آموزشی، ورزشی، بهداشتی، 
راه،آبرسانی، برق رسانی، خدماتی و... را در مناطق نفت خیز و 

محروم کشور در دستور کار دارد.

عملیات حفاری اکتشافی چاه هیرکان 1 آغاز شد
عملیات  حفاری اکتشافی چاه هیرکان 1 در منطقه 

گمیشان  استان گلستان آغاز شد.
عملیات حفاری اکتشافی چاه هیرکان 1ظهرشنبه)14 
فروردین ماه( با حضورمقام های دولتی، نمایندگان مجلس 
و مسئوالن محلی در منطقه گمیشان استان گلستان آغاز 
شد. براساس اعالم مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت 
ایران،به دنبال مأموریت محول شده به این مدیریت درسال 
1396طرح اکتشافی دشت خزر-جنوب گرگان شکل گرفت 
و برای حفاری چاه هیرکان براساس مطالعات انجام شده 
برنامه ریزی شد.  انتخاب نام »هیرکان« برای این چاه نیزبه 
پاس حفظ ونگهداری جنگل های هیرکانی به عنوان یک اثر 
منابع طبیعی است. سیدصالح هندی، مدیر اکتشاف شرکت 
ملی نفت ایران، با بیان این که این مدیریت از سال 1395 
با در نظر گرفتن مأموریت های جدید شرکت ملی نفت در 
زمینه اکتشاف منابع هیدروکربنی، بررسی ظرفیت های 
موجود درخارج از حوضه رسوبی زاگرس را در دستور کار 
قرارداده است، اظهارکرد: هم اکنون فرآیندهای سنتی 
وقدیمی، جای خود رابه ابزارهای نوین مدیریتی داده و 
فرآیندهای جدید متناسب با مأموریت جدید تبیین شده 

است.
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    پخش 
فرآورده های نفتی 
منطقه میاندوآب

4500 دستگاه 
خودرو 
عمومی 
گازسوز شد

    منطقه 6عملیات انتقال گاز
قرارداد اجرای طرح 

بهینه سازی فرآیند و ارتقای 
خط لوله هفتم سراسری انتقال 

گاز ایمن سازی شد

ز  ا ز گا نتقال  ا 6عملیات  مدیرمنطقه 
ایمن سازی 108کیلومتر ازخط لوله هفتم 
سراسری انتقال گاز در سال 99خبرداد.علیرضا 
عربلو گفت:این عملیات با ساخت دوهزارمتر 
طول آبنما در 22 نقطه و 150متر دیوار سنگی 
در هشت نقطه روی این خط 56 اینچ انجام 
ایمن و  انتقال  افزود:برای  شده است.وی 
به  دسترسی  رگازطبیعی،همچنین  یدا پا
تأسیسات مؤثر در فرآیند انتقال گاز،شناسایی 
سراسری  هفتم  لوله  پرخطرخط  نقاط 

دردستورکار این منطقه عملیاتی قرار گرفت.
وی اظهارکرد: خط لوله هفتم سراسری 
انتقال گاز به لحاظ قرار گرفتن در مناطق 
کوهستانی وسخت گذر،باطراحی واجرای یک 
عملیات  کارشناسان  توسط  خاص  سازه 
ساختمانی معاونت خطوط لوله، ایمن سازی 
نتقال  ا 6عملیات  است.مدیرمنطقه  شده 
گازتصریح کرد: پروژه ابنیه فنی خط لوله هفتم 
سراسری درمدت زمان 13ماه بارعایت کامل 
نکات بهداشتی و ایمنی در سال گذشته پایان 

یافت.

   سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

تشریح اقدام های مقابله با کرونا درمناطق عملیاتی نفت
رئیس سالمت کار و بهداشت، ایمنی ومحیط زیست 
)اچ اس ای( سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت شرایط 
کنونی وتازه ترین اقدام ها برای پیشگیری و درمان ویروس 

کووید-19 را تشریح کرد.
پیمان فریدنیا بااشاره به تاکید این سازمان بر لزوم اجرای 
اقدام های پیشگیرانه افزود: بیشتر فعالیت های کنترلی 
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در مناطق حیاتی و 
حساس صنعت نفت متمرکز است. وی رصد مستمر افراد 
دارای عالئم، شناسایی کارکنان دارای تماس نزدیک با افراد 
مبتال در محل کار،همچنین ارائه برنامه های آموزشی به 
کارکنان و برخی مشاغل مرتبط را برای ارتقای سطح آمادگی 
دراجرای اقدام های پیشگیرانه و غربالگری کارکنان ازدیگر 

اقدام های مقابله با کرونا برشمرد وافزود:تست سریع آنتی ژن 
کووید-19 نیزکه بااستفاده از پاسخ تست طی چند دقیقه 
مشخص می شود، درمناطق عملیاتی به ویژه سکوهای نفتی 
درحال انجام است. فریدنیاهمچنین بااشاره به تجهیزات 
پزشکی خریداری شده در دوران شیوع ویروس کرونا برای 
ارتقای سطح خدمات رسانی،مهم ترین نکته در مدیریت 
بیماران بستری دربخش های ویژه را دستگاه ونتیالتورعنوان 
و اظهارکرد:دراین زمینه نیاز بیمارستان های اهواز، تهران و 
مناطق به  طور کامل تامین شده است.  به گفته رئیس 
سالمت کار وبهداشت، ایمنی ومحیط زیست سازمان 
تشخیصی  نفت،تجهیزات  صنعت  درمان  و  بهداشت 
آزمایشگاهی و تصویربرداری مورد نیاز در تهران، اهواز و 

عسلویه  نیز خریداری، نصب و راه اندازی شده است.
م  نجا ا ی  م ها قدا ا به  توجه  با  : د کیدکر تا وی 
شده،خدمت رسانی به کارکنان صنعت نفت بدون هیچ 
مشکل و مانعی در حال انجام است. فرید نیا تصریح کرد: 
متاسفانه در ماه های پایانی پارسال دراستان خوزستان روند 
افزایشی شیوع کرونا منجر به افزایش بستری بیماران 
دربیمارستان های اهواز، ماهشهر وآبادان شد که بامداخالت 
بهداشتی دراسفندماه، روند افزایشی بیماری کاسته شده 
است. وی با اعالم آمادگی سازمان بهئداشت و درمان صنعت 
نفت برای رویارویی با موج چهارم احتمالی شیوع کووید-
19،تصریح کرد: ازابتدای زمستان همه مناطق سازمان 
درحال آماده  باش هستند و EOC مناطق فعال شده است. 

   خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان

ثبت بیش از9 هزار نفر- ساعت آموزش مجازی در سال 99
واحدآموزش شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت 
منطقه جنوب شرق بیش از9 هزار نفر-ساعت آموزش 

مجازی را در تقویم کاری سال 99 ثبت کرده است.
حسین خالقی نژاد،کارشناس آموزش منطقه بااشاره 
به عملکرد یک سال گذشته این واحد در جهت افزایش 
دانش تخصصی،فنی وآموزش های عمومی کارکنان 
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه جنوب شرق 
گفت:سال گذشته 9هزارو204 نفرساعت آموزش درقالب 
آموزش های مجازی دربستر وب به کارکنان این منطقه 
عملیاتی ارائه شدکه یک هزار و 252 ساعت آن در 

اسفندماه بوده است.
وی افزود:آموزش های مجازی ارائه شده به کارکنان 

این منطقه عملیاتی درنیمه نخست سال قبل، پنج هزار 
و 664 نفر-ساعت و در نیمه دوم،سه هزار و 540 نفر- 

ساعت  بوده است.

 مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی 
گفت:در11ماه سال گذشته استفاده از سی ان جی به جای بنزین 
موجب 17 درصد صرفه جویی درمصرف بنزین شد. علی روح اللهی 
گفت:رشدصنعت سی ان جی دراستان آذربایجان شرقی،توسعه 
جایگاه های عرضه گازطبیعی،همچنین اجرای طرح تبدیل رایگان 
خودروهای باری ومسافری عمومی،از دالیل صرفه جویی مصرف بنزین 
دربازه زمانی یاد شده در مقایسه با مدت شمابه سال قبل است. وی 
تصریح کرد: کاهش مصرف بنزین درکنارتوزیع بنزین یورو 4 افزون بر 
صرفه جویی درهزینه های تولید وتوزیع این فرآورده، درارتقای کیفیت 
هوای کالنشهر تبریز وشهرهای بزرگ استان مؤثر بوده است. 
مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی 
یادآورشد: همسو بااجرای طرح توزیع الکترونیک نفت سفید و ثبت نام 
مصرف کنندگان درسامانه درخواست فرآورده  های نفتی،همچنین 
بهره مندی خانوارهای مصرف کننده نفت سفید ازگازطبیعی،مصرف 
نفت سفید نیز در11ماه پارسال با صرفه جویی 25 درصدی همراه بوده 

است.

    پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی
ثبت 17 درصد صرفه جویی

 در مصرف بنزین
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منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  مدیرشرکت 
ه  ستگا 4د 5 0 0 ن  شد ز نه سو گا و د ز  ا ب  آ و ند میا
خودروعمومی)وانت بار وتاکسی( ازابتدای اجرای این طرح 

تاکنون خبر داد.
سیدجواد فیض حسینی گفت: طرح رایگان دوگانه سوز 
کردن خودروهای عمومی ازاوایل اردیبهشت  ماه امسال  همسو 
با مصوبه  آذرماه پارسال شورای اقتصاد برای مصرف بهینه در 
حوزه حمل ونقل اجرایی ودراین مدت غربی بیش از4500 
دستگاه خودرو عمومی شامل وانت بار وتاکسی درجنوب 

استان آذربایجان دو گانه  سوز شد.
وی به اجرای موفقیت آمیز طرح توزیع الکترونیکی نفت 

سفید و گازمایع در سال 99 اشاره و تصریح کرد: اجرای این 
طرح از اواخرپارسال کلید خورد و مهرماه امسال عملیاتی شد.
فیض حسنی گفت:پس ازثبت اطالعات حدود 60 هزار 
خانوار نفت سوز در سامانه صدف و راستی آزمایی ازآنها،بیش 

از یک هزار خانواردارای اشتراک گاز شهری شناسایی شد.
نفتی منطقه  فرآورده های  مدیر شرکت ملی پخش 
میاندوآب بابیان این که توزیع گازمایع نیز به  صورت 
الکترونیکی خواهد بود،افزود: برای توزیع کنندگان این فرآورده 
سوختی پایانه بانکی ایجاد واطالعات خانوارهای نفت 
سفیدسوزکه هم زمان مصرف کننده گازمایع هستند، دراین 

پایانه ثبت شده است.

فیض حسینی همچنین با بیان این که ثبت نام الکترونیکی 
ادوات کشاورزی نیز در این منطقه آغاز شده است، افزود: 
مالکان ادوات کشاورزی می توانند با ثبت نام در سایت تجارت 
آسان سهمیه سوخت خود در محل فروشندگی دریافت کنند.

وی یادآورشد:مالکان ادوات کشاورزی که شماره گذاری 
وقفه  ازایجاد  به  منظور جلوگیری  است  نشده اند،الزم 
درفعالیت های کشاورزی،ماشین آالت کشاورزی خود را برای 

دریافت سهمیه تخصیصی شماره گذاری کنند.
وی گفت: بااجرای این طرح مقدارسوخت دریافتی کنترل 
می شود ومالکان ادوات کشاورزی از همه جزئیات سوخت 

تخصیصی به ادوات کشاورزی  خود اطالع پیدا می کنند.

در نوروز امسال،بیش از293 
نفتی  فرآورده  لیترانواع  میلیون 
ازطریق خطوط لوله شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان 
رسید وبه مبادی مصرف ارسال شده 
است. سیاوش اورنگی مدیر شرکت 

خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه اصفهان گفت:از 
ابتدای تعطیالت نوروز 1400 )29 اسفند تا 14 
فروردین( 293 میلیون و 375 هزار لیتر انواع فرآورده 
نفتی شامل بنزین یورو،نفت گاز و نفت سفید از طریق 
خطوط لوله این منطقه عملیاتی رسید و به مبادی 
مصرف ارسال شده است. اورنگی افزود: دراین بازه 
زمانی،بیش از84میلیون لیتربنزین یورو و198 میلیون 
لیتر نفت گاز تولیدی پاالیشگاه اصفهان به منظور 
تأمین سوخت مورد نیاز پایتخت و مرکز کشور به تهران 

و نائین ارسال شد. وی اظهارکرد: 
درهمین بازه زمانی،به منظور تامین 
خوراک مورد نیازپاالیشگاه اصفهان 
و بخشی ازخوراک پاالیشگاه های 
وتبریز،از طریق خطوط  تهران 
لوله30 اینچ مارون- اصفهان و24 
اینچ اصفهان- تهران،یک میلیارد و213 میلیون لیتر 
نفت خام،رسید و ارسال شده است. شرکت خطوط لوله 
و مخابرات نفت منطقه اصفهان با یک هزار و100 
کیلومترخطوط لوله انتقال نفت خام وفرآورده های 
نفتی،هشت مرکز انتقال نفت،دوتاسیسات انتهایی و31 
ایستگاه مخابرات صنعتی دراستان های خوزستان، 
چهارمحال و بختیاری واصفهان، یکی از مناطق راهبردی 
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران محسوب می 

شود.

    خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان
 رسید وارسال بیش از293 میلیون لیتر فرآورده نفتی

مدیردیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران ازافزایش  درنوروز امسال
هشت درصدی مصرف گاز طبیعی کشور درسال 99 
د  ا د خبر  آن  ز  ا قبل  ل  سا با  یسه  مقا در
میلیارد   233 گذشت  که  واظهارکرد:درسالی 
مترمکعب گازطبیعی مصرف شد. محمدرضا جوالی
ی گفت:ازمجموع233میلیاردمترمکعب مصرف 
گازطبیعی کشور، 122 میلیارد مترمکعب سهم 
بخش خانگی،تجاری وصنایع غیرعمده، 24 میلیارد 
مترمکعب سهم صنایع عمده و 66میلیارد مترمکعب 
گازتخصیص یافته به نیروگاه ها بوده است. وی با بیان 
این که مصرف گازطبیعی در بخش های یاد شده 
نسبت به سال 98، هشت درصد افزایش داشته است، 
تصریح کرد: مصرف گاز در سالی که گذشت به ویژه 
دربخش نیروگاهی وخانگی رکوردهای تازه ای ثبت 
کرد،امااین موضوع مدیریت شدوهیچ قطع گازی در 
کشور اتفاق نیفتاد. مدیردیسپچینگ شرکت ملی گاز 
ایران تأکیدکرد: نیروگاه ها درسال 98 به طورمیانگین 

روزانه 167 میلیون مترمکعب گازدریافت کردند که 
این مقدار در سال 99، به 181میلیون مترمکعب در 
روز رسید. وی با بیان این که پارسال باوجود 
محدودیت ها، شاهد رشد و توسعه صنعت گاز بودیم، 
ادامه داد: این توسعه در بخش ارسال گازبه نیروگاه ها 
و صنایع عمده به خوبی خود را نشان داد، به طوری 
که درسال 98،صنایع عمده به طورمیانگین روزانه 
115میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند که این 
رقم درسال 99، به 124میلیون مترمکعب در روز 

رسید.
مدیردیسپچینگ شرکت ملی گازایران تصریح 
کرد: این تفاوت، نشان دهنده افزایش 3 میلیارد و 
300 میلیون مترمکعبی ارسال گاز به صنایع عمده 
 است. به گفته جوالیی،مقدار گازتزریق شده به شبکه 
262 میلیارد  99هم  خطوط سراسری درسال 
مترمکعب بود که نسبت به سال قبل از آن، 6 درصد 

افزایش یافته است.

     شرکت ملی گاز ایران
مصرف 233 میلیارد مترمکعب گازطبیعی در کشور
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       شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
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 تامین سوخت  در نوروز 1400
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی وضع 
ذخیره سازی سوخت در تعطیالت نوروز 1400رامطلوب 
ارزیابی واظهارکرد:در این ایام سوخت  رسانی در کشور 

به نحوی مطلوب انجام شده است.
نسی  ویدئوکنفرا رتباط  ا در ویس کرمی  کرامت 
بادکترحسن روحانی،رئیس جمهوری ازمحل انبار نفت ری 
گفت: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با 
هماهنگی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، روزانه 
حدود 220میلیون لیتر انواع فرآورده  نفتی مورد نیاز 

بخش های مختلف را وارد چرخه نقل و انتقال می کند.
وی بابیان این که ذخیره سازی و نگهداشت انواع 
فرآورده های نفتی شرایط مطلوبی دارد، افزود: درایام نوروز 
عملیات سوخت رسانی درکشورحتی به مدت یک ساعت 
هم متوقف نبوده وشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و 
خطوط لوله باهمه امکانات خود 24ساعته و بی وقفه خدمت 
رسانی کرده اند که باتامین به  موقع سوخت های مورد نیاز، 

موجبات رضایت  مندی هموطنان را فراهم آورند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
افزود: درکشور27میلیون دستگاه خودرواعم ازبنزینی 
ودیزلی،)17میلیون دستگاه خودروشخصی،چهارمیلیون 
دستگاه  5.5میلیون  وانت، عمومی  خودرو  دستگاه 
موتورسیکلت وبیش از800هزارخودرو دیزلی(وجود دارد 
که سهمیه بندی سوخت این دستگاه ها با هماهنگی و 

انسجام کامل انجام شده است.
زحمتکش  و  خدوم  رانندگان  از  باقدردانی  وی 
نفتکش های جاده پیماومالکان جایگاه های عرضه سوخت، 
به فعالیت 6500 باب جایگاه سوخت مایع و سی ان جی 
جاده پیما  رنفتکش  هزا  14 فشرده(و  )گازطبیعی 
درکشوراشاره وتصریح کرد:شرکت های حمل ونقل درهمه 
قفه  بی و تالش   با ، ز و ر نو ه  یژ به و ل،  سا ی  ها ز و ر
وشبانه روزی،سوخت مورد نیازمردم را تامین می کنند و 
نوروز امسال نیز این مهم به نحو بسیارمطلوبی انجام گرفت.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
با بیان این که هم اکنون روزانه بیش از 110میلیون لیتر 
بنزین در پاالیشگاه های کشور تولید می شود، گفت: با توجه 
به این مقدار تولید بنزین، وجود 14هزارکیلومتر خطوط  
لوله انتقال فرآورده های نفتی،ناوگان عظیم نقل و انتقال 
سوخت و ذخیره سازی های مطلوب در کناربرنامه ریزی های 
ازپیش انجام شده با بخش های تولید، حمل ونقل و خطوط 
لوله انتقال فرآورده، هیچ گونه مشکلی در تامین سوخت 

وجود ندارد.
ویس کرمی،اوج مصرف بنزین سال 99 را 104میلیون 
لیتر اعالم و اظهار کرد: این میزان مصرف  به روز 28 

اسفندماه مربوط می شود.
به گفته وی،درفروردین ماه پارسال روزانه حدود 
45میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع شد، در حالی که این 
مقدار در روزهای نخست فروردین ماه سال 1400 به 

میانگین روزانه 85 میلیون لیتر رسید.
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زندگی سالم برای انسان، شامل  سالمت  جسمی  و سالمت روحی است. 
امساک و روزه داری یکی از روش های بسیار مؤثر برای سالم زیستن است، 
زیرا  روزه داری هم بر سالمت جسم اثر می گذارد و هم بر سالمت جان. 
امت های پیش  از اسالم نیز به  این  امر مهم اهتمام داشته اند. نظر به اهمیت و 
آثار فراوان روزه داری، خداوند آن را بر مسلمانان واجب کرد تا از فواید سرشار 
آن بهره مند شوند. در مطلب پیش رو به برخی از آثار  روزه داری در سالمت 

جسم از منظر معارف اسالمی اشاره شده است.

شارع مقدس در مساله  روزه داری  مسلمانان در کنار نشاط و شادابی روح، 
که اوج آن در تقوای الهی متصور  است ، به  سالمتی جسم نیز بی توجه نبوده و 
آن را پایه و رکاب برای پرواز روح قرار داده  است . روزه داری عالوه بر آثار معنوی 
همانند جلب امداد الهی، بشارت ، پذیرش توبه ، تعظیم  خدا ، سپاسگزاری  به 
درگاه خداوند، موفقیت و پیروزی بر گرفتاری و شداید، موجب بهره مندی 
انسان از خیر  در دنیا نیز می شود و تمام سود و فایده آن عاید عبادت کنندگان 
می شود. خداوند در آیه 184 سوره بقره می فرماید: »َو أَنْ  تَُصوُموا  َخْیٌر لَُکْم، و 
)بی تعلل( روزه داشتن برای شما بهتر خواهد بود«.  براساس  نتایج یک پژوهش 
پیمایشی بیشتر روزه داران سنین بین 35 تا 49 سال که  از  نظر شخصیتی به 
فلسفه روزه و روزه داری معتقدند و با مشکالتی چون فقر اقتصادی و یا 
بیماری های مثل بیماری های  دستگاه  گوارش، قلبی و عروقی دیابت، نقرس، 
آترواسکلروز، تورم مفصلی، چاقی و افسردگی روبه رو بودند  و با  روزه داری و 
رژیم غذایی مناسب به شادابی جسمی  و روانی  رسیده اند . عالمه مجلسی از  
وا؛ روزه  پیامبر گرامی اسالم )ص( نقل کرده که ایشان می فرماید: »ُصوُموا تَِصحُّ
بگیرید تا سالم بمانید«. امام علی)ع( نیز درباره  تأثیر  روزه بر  سالمتی  جسم ، 
َیام، برای هر  آن را زکات بدن اعالم می کند : »لُِکلِّ  شیْ ءٍ َزَکاٌة َو َزَکاُة الَْبَدِن الصِّ

چیزی زکاتی است و زکات تن، روزه داری است «.

تنظیم دستگاه گوارش 
رسول  خدا)ص( می فرماید: »الَْمِعَدُة بَْیُت  ُکلِ   َداٍء  َو الِْحْمَیُة َرأُْس ُکلِّ َدَواءٍ؛ 
معده خانه تمام دردهاست و امساک باالترین داروها.« منشأ  بیماری ها  معده 
است و بهترین معالجات امساک  است ، زیرا  هر دارویی که  نافع  باشد نوعا 
ضررهایی هم  دارد ؛ چنانکه در اخبار به آن اشاره شده است، ولی امساک 
ضرری ندارد.  تصور نشود که امساک  موجب ضعف  مزاج  است ، زیرا قوت 
انسان در  سالمتی اوست و ضعف انسان از بیماری حاصل می شود و امساک 
موجب صحت است و اغلب امراض از  امتالی معده است، حتی اگر کسی در 

ماه  سه  روز  روزه بگیرد  عالوه بر آنکه  به  مستحب موکدی عمل کرده است از 
بیماری ها هم مصون خواهد بود. بهتر آن است که شخص، روز  پنج شنبه  اول  
هر ماه و پنج شنبه آخر ماه و اولین چهارشنبه  دهه  دوم  هر  ماه  را  روزه بگیرد 
و مستحب است اگر ترک شد، قضا کند. صاحب مفاتیح الحیات که تاکید بر 
زندگی سالم دارد، به نقل از رسول خدا)ص(  می گوید: معده حوض بدن است 
و رگ ها به آن پیوسته اند، پس هرگاه معده سالم باشد رگ ها سالمت صادر 
می کنند و هرگاه معده بیمار باشد، رگ ها بیماری صادر می کنند.  پزشکان  
معتقدند که روزه داری در یک ماه، سیستم بدن را بازسازی می کند. 
سلول هایی که درون دستگاه گوارش هستند از ریزش باالیی برخوردارند، 
چون به مدت یک ماه سیستم گوارشی بدن  کمتر  فعالیت دارد، در حال 
استراحت است و امکان تجدید این سلول ها وجود دارد، هم چنین سوخت و 
ساز بدن را تحت  تاثیر  قرار می دهد، درنتیجه، میزان فعالیت های  متابولیسمی  
به حد نرمال می رسد. بنابراین، دستگاه گوارش بعد از ماه رمضان بهتر به 

فعالیت خود ادامه می دهد.

جلوگیری از اختالالت مغزی
پزشکان معتقدند هنگامی  که  فرد سالمی بیش از  حد  غذا مصرف می کند، 
نوعی اختالالت در مغز او ایجاد می شود. با روزه داری، تغییرات شیمیایی  در 
مغز رخ می دهد که به سالمت مغز کمک می کند. پروتئین هایی که به هنگام 
ورزش در  مغز  تولید می شود پروتئین های »نوروتروفیک« هستند، جالب 
است که این پروتئین ها با روزه داری نیز در مغز تولید می شوند و مدارهای 
عصبی مغز را فعال می کنند. رشد و فعال شدن آنها به تشکیل »سیناپس » های  
مغز کمک  می کند. همچنین باعث تولید »کتون« ها که یک منبع انرژی برای 
عصب هستند، می شود و در توانایی ارتباط  انسان با دیگران و صبر و حوصله 
تاثیر مثبت می گذارد و از مبتال شدن  به  بیماری های  »آلزایمر« و »پارکینسون« 

جلوگیری می کند.
 

کاهش وزن
روزه داری یک ماهه یکی از راه های مهم جلوگیری از اضافه وزن  و   چاقی  
است که خداوند بر مسلمانان واجب کرده تا از این طریق یک  خانه تکانی  انجام 
دهند و بار بدن را برای سالمتی کم کنند. با وجود این  برخی افرادی که اضافه 
وزن دارند و می خواهند در ماه رمضان الغرتر شوند، به  جای اینکه به وزن  
مطلوب خود برسند، برعکس چاق تر می شوند. دلیل آن هم می تواند پرخوری 
در سحر و بعد از افطار و همچنین کم تحرکی در ماه رمضان باشد. پزشکان 

توصیه می کنند که در ماه مبارک رمضان نباید  وعده سحری را حذف کرد، 
چون با حذف این وعده، میزان قند خون افت کرده و فرد تمایل به پرخوری 
یا خوردن غذاهای پرکالری پیدا می کند. خوردن غذاهای پرچرب در سحری 
توصیه  نمی شود . باید با آب ولرم افطار کرد. فاصله بین افطار تا شام زیاد نباشد. 

به شرطی که شام سبک باشد. 
 

سالمت قلب
یکی از فواید مهم روزه داری بهبود سیستم قلب است  و خطر  ابتالی به 
سکته قلبی را کاهش می دهد، چون یکی از دالیل مهم سکته های قلبی 
افزایش افسارگسیخته میزان »هموسیستئین« در بدن است و روزه داری 
میزان آن را در بدن کاهش می دهد و تنظیم  می کند. همچنین روزه داری با 
کاهش فشار خون و بهبود تپش قلب بیماری های قلبی و دیگر بیماری هایی 
را که ناشی از فشارخون باالست کاهش می دهد. وقتی معده پر از غذاست 
برای هضم  آن  نیاز  است که قلب با تپش  بیشتر  و سریع تر  خون مورد نیاز 
رگ های سیستم هضم غذا را تامین کند، اما وقتی معده بر اثر روزه داری خالی 

است قلب به آرامی  می تپد  و تپش  آرام به سالمت قلب کمک می کند.

سم زدایی  بدن 
یک  ماه روزه داری باعث می شود که انسان در پایان ماه دارای یک بدن تازه 
تعمیر، آزاد و از قیدوبند سموم رها شده داشته باشد. انباشت مواد غذایی  هضم  
نشده  در بدن، به خصوص غذا های دارای مواد نگهدارنده و افزودنی به مرور  زمان  
در بدن مصرف کننده به سم تبدیل می شوند. این انباشت غذای هضم نشده به این 
دلیل  است  که  بدن فرصت هضم کامل غذاهای وارد شده به بدن را پیدا نمی کند  و 
قبل  از  هضم کامل غذا با ورود غذای بعدی مواجه می شود. به ناچار، آنها را در  
الیه های  درونی  بدن ذخیره می کند تا فرصت هضم شان را بیابد. بهترین زمان برای 
این کار  ناتمام  ماه، مبارک رمضان است. وقتی انسان روزه دار است بدنش برای 
هضم غذای  موجود  در  معده انرژی صرف نمی کند، بلکه انرژی خود را برای سوزاندن 
اضافات و سموم انباشته شده  در  الیه های تودرتوی بدن صرف کرده  و بدن را 

بازسازی می کند و در بازسازی  بدن ، سلول های  جدیدتری تولید می کند.

کنترل و تنظیم کلسترول
چربی های مضر موجود در مواد غذایی مصرف شده طی  چند  ماه سال، در 
ماه روزه پاکسازی می شوند. بر اساس مطالعات پژوهشگران روزه گرفتن  برای  
افرادی  که مبتال به چربی خون باال هستند، بسیار مفید است. روزه به مبارزه 

علیه چربی های  بد  خون  یعنی »کلسترول بد« یا »LDL« پرداخته و برعکس، 
میزان چربی های مفید خون یعنی  »کلسترول  خوب« یا »HDL« را افزایش 
می دهد. بدن در مدت زمان روزه داری از چربی های ذخیره شده استفاده  
می کند  که این کار کاهش توده های چربی بدن و همین طور کاهش وزن را به  
دنبال  دارد، زیرا یکی از دالیل مهم افزایش  وزن  و چاقی ، تجمع چربی های بد 
در بدن است. به همین دلیل، روزه  گرفتن می تواند برای افرادی که به چربی 

خون مبتال هستند، مفید باشد.
 

ترمیم  بافت  سلولی
به سبب یک ماه  روزه داری  یک شوک  حیاتی  به  سرتاسر محیط زنده 
سلولی بدن وارد  می شود . این شوک بر اثر ضعف و قوتی که به خاطر گرسنگی 
و افطار حاصل  می شود  یک تکان و شوک در سلول های بدن  ایجاد می کند و 
یک سری  سلول ها  براثر این ضعف از بین  می رود  و سری دیگر از سلول ها بعد 

از افطار به وجود می آید. در حقیقت، یک خانه تکانی  صورت می گیرد.

درمان بیماری های پوستی 
پزشکان  معتقدند روزه داری در ماه  رمضان  برای پوست هم تاثیرات مثبت 
به جای می گذارد، چون در طی این ماه، بدن  اقدام  به پاکسازی خود می کند، 
در طی  روزهای  اول ماه  رمضان  به  دلیل این پاکسازی سموم  به شکل جوش در 
پوست صورت ظاهر می شود، اما بعد از اینکه بدن، خود را  با  شرایط روزه داری 
مطابقت داد، با ادامه  روزه داری  این  جوش ها  را  نیز پاکسازی می کند . البته  مصرف 
آب کافی در هنگام سحر و افطار به دفع این سمومی که به شکل جوش ظاهر  
شده اند ، بیشتر  کمک می کند. همچنین، افرادی که دارای بیماری های  پوستی  
مانند  کهیر  هستند ، بدون  شک، روزه داری به درمان سریع تر آنها کمک می کند.

 افزایش ایمنی بدن
کسانی که در ماه رمضان روزه می گیرند بدنشان در طول روز مواد غذایی 
دریافت نمی کند و ادامه  این وضعیت باعث فعال شدن سیستم ایمنی بدن 
آنها می شود. اما باید به خاطر داشت که نباید در مصرف غذا در هنگام سحر 
و بعد از افطار زیاده روی کرد و حتما باید  برنامه  غذایی صحیحی را برای ماه 
رمضان رعایت نمود. البته، گفتنی است که سالمندانی که دچار بیماری های 
خاصی هستند، در صورت روزه گرفتن سیستم ایمنی بدنشان برعکس عمل 
کرده و پایین  می رود ، این افراد در صورت تصمیم به روزه گرفتن حتما تحت 

نظر پزشک اقدام به روزه داری کنند.

برخی از آثار روزه داری در سالمت جسم از منظر معارف اسالمی

وان در معنویت رمضان پاک سازی تن و ر

دعای وداع با ماه شعبان و ورود به ماه رمضان
َِّذی أُنِْزَل ِفیِه الُْقْرآُن َو ُجِعَل ُهًدی لِلنَّاِس َو بَیَِّناٍت ِمَن الُْهَدی َو الُْفْرَقاِن َقْد َحَضَر  ْهَر الُْمَباَرَک ال اللَُّهمَّ إِنَّ َهَذا الشَّ

ِّْمُه لََنا َو تََسلَّْمُه ِمنَّا ِفی یُْسٍر ِمْنَک َو َعاِفَیٍة یَا َمْن أََخَذ الَْقِلیَل َو َشَکَر الَْکِثیَر اْقَبْل ِمنِّی الَْیِسیَر؛ ِّْمَنا ِفیِه َو َسل َفَسل
خدایا، این ماه مبارک که قرآن در آن نازل گشته، و هدایتی برای مردم، و دالیل روشنی از هدایت و تمییز  
میان حق و باطل قرار داده شده است، فرا رسید، پس ما را در آن به سالمت بدار و آن را برایمان سالم نگهدار، و 
از سوی خویش در حال آسانی و سالمت کامل از ما تحویل بگیرش، ای آنکه اندک را بپذیرد، و بسیار را قدر 

نهد، از من اندک را بپذیر.
اِحِمیَن یَا َمْن َعَفا َعنِّی  ِّی أَْسأَلَُک أَْن تَْجَعَل لِی إِلَی ُکلِّ َخْیٍر َسِبیاًل َو ِمْن ُکلِّ َما الَتُِحبُّ َمانِعاً یَا أَْرَحَم الرَّ اللَُّهمَّ إِن

یَِّئاِت یَا َمْن لَمْ یَُؤاِخْذنِی بِاْرتَِکاِب الَْمَعاِصی َعْفَوَک َعْفَوَک َعْفَوَک یَا َکِریُم؛ ا َخَلْوُت بِِه ِمَن السَّ َو َعمَّ
خدایا، از تو درخواست می کنم برای من به سوی هر خیری راهی، و از هرچه نمی پسندی مانعی قرار دهی، 
ای مهربان ترین مهربانان، ای آن که از من درگذشت و از آنچه از زشتی ها در پنهان انجام دادم چشم پوشی کرد، 

ای آن که مرا به سبب ارتکاب گناهان سرزنش ننمود، عفوت، عفوت، عفوت را خواهم، ای کریم.
إِلَِهی َوَعْظَتِنی َفَلمْ أَتَِّعْظ َو َزَجْرتَِنی َعْن َمَحاِرِمَک َفَلمْ أَنَْزِجْر َفَما ُعْذِری َفاْعُف َعنِّی یَا َکِریُم َعْفَوَک َعْفَوَک؛

خدایا، پندم فرمودی، پندپذیر نشدم، و از حرام هایت بازم داشتی، باز نایستادم، پس مرا چه عذری است، 
از من درگذر ای کریم، عفوت، عفوت را خواهم.

نُْب ِمْن َعْبِدَک َفْلَیْحُسِن التََّجاُوُز ِمْن ِعْنِدَک  اَحَة ِعْنَد الَْمْوِت َو الَْعْفَو ِعْنَد الِْحَساِب َعُظَم الذَّ ِّی أَْسأَلَُک الرَّ اللَُّهمَّ إِن
یَا أَْهَل التَّْقَوی َو یَا أَْهَل الَْمْغِفَرِة َعْفَوَک َعْفَوَک؛

خدایا! آسودگی به گاه مرگ و عفو هنگام حساب را از تو می خواهم، گناه از بنده ات بزرگ شده، پس شایسته 
است گذشت از جانب تو نیکو باشد، ای پرواپذیر، و شایسته آمرزش، عفوت، عفوت را خواهم.

ِّی َعْبُدَک ابُْن َعْبِدَک َو ابْنُ أََمِتَک َضِعیٌف َفِقیٌر إِلَی َرْحَمِتَک َو أَنَْت ُمْنِزُل الِْغَنی َو الَْبَرَکِة َعَلی الِْعَباِد َقاِهٌر  اللَُّهمَّ إِن
ُمْقَتِدٌر أَْحَصْیَت أَْعَمالَُهْم َو َقَسْمَت أَْرَزاَقُهْم َو َجَعْلَتُهْم ُمْخَتِلَفًة أَلِْسَنُتُهْم َو أَلَْوانُُهْم َخْلقاً ِمْن بَْعِد َخْلٍق َو الَیَْعَلُم الِْعَباُد 
َنا َفِقیٌر إِلَی َرْحَمِتَک َفاَلتَْصِرْف َعنِّی َوْجَهَک َو اْجَعْلِنی ِمْن َصالِِحی َخْلِقَک ِفی  ِعْلَمَک َو الَیَْقِدُر الِْعَباُد َقْدَرَک َو ُکلُّ

الَْعَمِل َو اْلََمِل َو الَْقَضاِء َو الَْقَدِر؛
 خدایا! من بنده تو، فرزند بنده تو، فرزند کنیز توام، ناتوانم به رحمتت نیازمندم، تو فرودآورنده دارایی و 
برکت بر بندگانت هستی، چیره و توانایی، کارهای بندگان را شمرده ای، و روزی شان را قسمت کرده ای، و زبان ها 
و رنگ هایشان را مختلف قرار دادی، آفرینشی از پس آفرینش دیگر، بندگان کرانه های دانشت را نمی دانند، و 
جایگاهت را اندازه ندارند، و همه ما نیازمند به رحمت توییم، روی از من برمتاب، و مرا در عمل و آرزو و قضا و 

قدر از شایستگان بندگانت قرار ده.
ْهَبِة ِمْنَک  ْغَبِة إِلَْیَک َو الرَّ اللَُّهمَّ أَبِْقِنی َخْیَر الَْبَقاِء َو أَْفِنِنی َخْیَر الَْفَناِء َعَلی ُمَواالَِة أَْولَِیائَِک َو ُمَعاَداِة أَْعَدائَِک َو الرَّ

َِّباِع ُسنَِّة َرُسولَِک؛ َو الُْخُشوِع َو الَْوَفاِء َو التَّْسِلیِم لََک َو التَّْصِدیِق بِِکَتابَِک َو ات
خدایا، مرا باقی بدار به بهترین بقاء، و بمیران به بهترین مرگ، بر پایه دوستی دوستانت، و دشمنی با دشمنانت، 
و میل به سویت، و ترس از حضرتت، و خشوع و وفا و تسلیم در آستانت، و تصدیق به کتابت، و پیروی از روش 

پیامبرت.
اللَُّهمَّ َما َکاَن ِفی َقْلِبی ِمْن َشکٍّ أَْو ِریَبٍة أَْو ُجُحوٍد أَْو ُقُنوٍط أَْو َفَرٍح أَْو بََذٍخ أَْو بََطٍر أَْو ُخَیاَلَء أَْو ِریَاٍء أَْو ُسْمَعٍة أَْو 
لَِنی َمَکانَُه إِیَماناً بَِوْعِدَک  ِشَقاٍق أَْو نَِفاٍق أَْو ُکْفٍر أَْو ُفُسوٍق أَْو ِعْصَیاٍن أَْو َعَظَمٍة أَْو َشْیٍء الَتُِحُب َفأَْسأَلَُک یَا َربِّ أَْن تَُبدِّ
نَْیا َو َرْغَبًة ِفیَما ِعْنَدَک َو أَثََرًة َو ُطَمْأنِیَنًة َو تَْوبًَة نَُصوحاً أَْسأَلَُک َذلَِک  َو َوَفاًء بَِعْهِدَک َو ِرًضا بَِقَضائَِک َو ُزْهداً ِفی الدُّ

یَا َربَّ الَْعالَِمیَن؛
خدایا، آنچه در دلم می باشد از شک یا تردید یا انکار یا ناامیدی یا خوشی هواپرستانه یا کبر یا سرکشی یا 
خودبینی یا ریا یا میل به شهرت یا نفاق افکنی یا دورویی یا کفر یا نافرمانی یا گناه یا فخرفروشی یا هرچه که 
نزد تو ناخوشایند است، پس از تو درخواست می کنم، ای پروردگارم، که آنها را تبدیل کنی به ایمان به وعده ات 
و وفای به پیمانت و خشنودی به قضایت و پارسایی در دنیا و رغبت به آنچه نزد توست، و انتخاب نیکو و آرامش 

و توبه خالص، همه اینها را از تو درخواست می کنم، ای پروردگار جهانیان.
اُن  إِلَِهی أَنَْت ِمْن ِحْلِمَک تُْعَصی َو ِمْن َکَرِمَک َو ُجوِدَک تَُطاُع َفَکَأنََّک لَمْ تُْعَص )تََر( َو أَنَا َو َمْن لَمْ یَْعِصَک ُسکَّ
ٍد َو آلِِه َصالًَة َدائَِمًة الَتُْحَصی  ُ َعَلی ُمَحمَّ اِحِمیَن َو َصلَّی اللَّ اداً یَا أَْرَحَم الرَّ أَْرِضَک َفُکْن َعَلْیَنا بِالَْفْضِل َجَواداً َو بِالَْخْیِر َعوَّ

اِحِمیَن؛ َو الَتَُعدُّ َو الَیَْقِدُر َقْدَرَها َغْیُرَک یَا أَْرَحَم الرَّ
بار خدایا، از روی بردباری ات نافرمانی شوی، و به خاطر کرم و بخشندگی ات اطاعت گردی چنانکه گویا 
نافرمانی نشدی، و من و هر که نافرمانی ات نکرد، ساکنان زمین توییم، بر ما با فضل بخشنده باش، و با خیر 
بهره رسان، ای مهربان ترین مهربانان، و درود خدا بر محمد و خاندانش باد، درودی همواره که به شمار و عدد 

درنیاید، و قدرش را جز تو نداند، ای مهربان ترین مهربانان.
 

صفحه ای برای گسترش و ترویج  فرهنگ، آد   اب و اند   یشه د   ینی
تهیه و تنظیم:  ستاد    اقامه نماز وزارت نفت
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خیلی وقت ها شده از خودمان پرسیده ایم، نت های موسیقی چگونه کنار هم چیده می شود؛ »دو«، »ر«، »می« و... چه هستند. »نیم فاصله« چیست، »خط های حامل« 
به چه معناست. »گام«، »اکتاو« چه معنا و مفهومی دارند و خالصه برخی از ما دوست داریم اصطالحات پایه ای موسیقی را بدانیم و بشناسیم. اگر شما هم جزو این دسته 
از عالقه مندان به موسیقی هستید،خیلی راحت و آسوده نرم افزا »هفت نت« را روی گوشی تان نصب کنید و با انبوهی از اطالعات موسیقی مواجه شوید. در این نرم افزار 
تمام اطالعات و دانستنی های موسیقی، مرتب و دسته بندی  شده است و هر آنچه را دوست دارید بدانید، می توانید در آن پیدا کنید. در »هفت نت« می توانید کمی هم 

»سلفژ« کار کنید و با مبانی آهنگسازی آشنا شوید. کار با این نرم افزار تخصصی موسیقی لذت بخش است. امتحان کنید شاید روزی آهنگساز مشهوری شدید.

احتمال زیادی دارد شما هم از آن دسته از افرادی باشید که گاهی زمزمه ای دارند و البته در خلوتشان تالش می کنند ترانه ها و آهنگ های مورد عالقه شان را بخوانند. با 
خودتان رودربایستی نکنید، راحت باشید. اگر از آن دسته از آدم ها هستید، دست به کار شوید و خیلی راحت و ساده خوانندگی را با تلفن همراهتان تجربه کنید. واقعا 
یک بار ضبط نیمه حرفه ای داشته باشید و گوش دهید و بدانید که صدایتان چگونه است و چه کیفیتی دارد، شاید خواننده شدید. شاید استعداد باالیی داشته باشید و 
شکوفا شود. نام این نرم افزار هنری »ضبط صوت« است و کار با آن بسیار ساده و روان پیش می رود. این نرم افزار گام به گام شما را در مسیر خوانندگی، همراهی و کمک می کند تا صدایتان را ضبط کنید و خیلی خوب بشوید. شنیدن صدای خودتان می تواند در رفع اشکاالت 

آن و درک بهتر آوازتان کمک بسیار زیادی کند. کوتاه نیایید، اگر احساس می کنید استعدادی در خواندن دارید، خودتان را جدی بگیرید و دست به کار شوید. 

 هفت نت؛
وازه ورود به دنیای   در

موسیقی
ضبط صوت؛

 گامی بلند برای تمرین خوانندگی 

شاهنامه فردوسی؛ آشنایی با ادبیات کهن و پهلوانان ایران 

کلیپ ساز؛ 
 ورود به دنیای 
خالقیت های تصویری 

آموزش خوشنویسی نستعلیق؛ اگر بد خط هستید، دست بجنبانید
در این روزگار همه چیز دیجیتالی شده و تایپ کردن حرف اول را می زند. این را قبول داریم، اما باور کنید خوشنویسی نمرده است. خوش خط بودن هنوز هم یک مزیت محسوب می شود و شخصیت 
و منش صاحب خط را نشان می دهد. اصال کسی که خوش خط است خودش از نوشته اش لذت می برد. عالوه بر این دیگران نیز حساب دیگری روی او باز می کنند. به هر حال اینجا نمی خواهیم 

مقاله ای درباره خوشنویسی و لزوم خوش خط بودن بنویسیم. اگر دوست دارید خوشنویسی آن هم در سبک و سیاق نستعلیق با خودکار را بیاموزید سری به نرم افزار »آموزش 
خوشنویسی نستعلیق« بزنید. نرم افزاری که خیلی ساده و با کلی کلیپ های حرفه ای دست شما را می گیرد و از نقطه صفر نوشتن، گام به گام پیش می برد و به جای مطلوبی 

می رساند. جایی که خودتان دقیقا احساس کنید که خطتان، خوش تر شده و زیباتر می نویسید. اگر در تعطیالت پیشروی تان کمی حوصله کنید و از دیدن فیلم و سریال 
و تلویزیون کم کنید، مطمئن باشید خطتان به جای مطلوبی خواهد رسید. ضمن اینکه کلی اطالعات هنری درباره هنر خوشنویسی به دست می آورید. 

تقریبا می توان گفت که خیلی کم هستند افرادی که به سینما عالقه ای نداشته باشند. هر یک از ما باالخره فیلم هایی را دنبال کرده  و دیده ایم. 
البته که برخی از ما به سینما عالقه بیشتری داریم و فیلم های مطرح جهان و ایران را به طور جدی دنبال کرده ایم. نرم افزار »عاشق سینما« دقیقا 
که به درد همین افراد می خورد. کسانی که دوست دارند سینما را حرفه ای و دقیق و مبتنی بر مسائل و مبانی هنری دنبال کنند، بد نیست بدانند 
این نرم افزار یک دنیا اطالعات سینمایی دارد. از تاریخ سینمای ایران و جهان گرفته تا مبانی سینما و هنر تصویر متحرک. در این نرم افزار حرفه ای 
و هنری می توانید با بسیاری از دستگاه هایی که در صنعت سینما استفاده می شوند، آشنا شوید. با گشت وگذار در جزئیات این نرم افزار می توانید 

با انواع جشنواره های سینمایی، ویژگی ها و برندگان آنها، با کارگردانان صاحب سبک سینمای ایران و جهان و مجموعه ای از دانش سینمایی آشنا 
شوید. می توانید از طریق این نرم افزار، فیلم های معتبری را که دوست دارید ببینید، انتخاب کنید و هر فیلمی را بی هدف نبینید. 

خیلی وقت ها در برنامه های مختلف تلویزیونی و در 
محافل خانوادگی پیش آمده که پرسیده اند، »سهراب« 
که بوده یا »سودابه« چه نسبتی با »رستم« داشته است. 

راستی می دانیم که آخر شاهنامه، چگونه به پایان رسیده 
است یا واقعا می دانیم »توران« و »ایران« چرا با هم مشکالت سرزمینی و جنگ های پی درپی داشته اند. از سبک ادبی و هنری فردوسی چیزی می دانیم یا از هنرهای ایرانی پنهان در ابیات شاهنامه 
خبر داریم. با استفاده از نرم افزار »شاهنامه فردوسی« نه تنها متن کامل شاهنامه فردوسی را در اختیار دارید، بلکه با بسیاری از شخصیت ها، هنرها، فرهنگ ها و اعتقادات تاریخی و تمدنی سرزمین 
کهن مان آشنا خواهید شد. با مطالعه و گشت وگذار در این نرم افزار، اطالعات دقیق و بسیار خوبی از فردوسی، شاهنامه و فرهنگ و هنر ایران زمین به دست خواهید آورد. این نرم افزار می تواند شما 

را در درست خواندن اشعار فردوسی هم کمک کند و خالصه هر آنچه تصور می کنید و نیاز دارید که از شاهنامه بدانید در این نرم افزار وجود دارد. پس بد نیست نگاهی به آن بیندازید و با فرهنگ، 
هنر و ادب سرزمین کهن مان آشنایی بیشتری پیدا کنید. 

گاهی اوقات دلمان می خواهد روی عکس های یادگاری یا عکس های یک سفر خاص یا یک گردش خانوادگی، یکسری 
کارهای گرافیکی و هنری انجام دهیم. آن عکس ها را به کلیپ تبدیل کنیم و با موسیقی خاص و خاطره انگیزی، زیبایی و 
جلوه های بصری شان را بیشتر کنیم. برای انجام این کار نرم افزار »کلیپ ساز« را معرفی می کنیم. نرم افزاری هنری که با 
آن می توانید روی تصاویر مختلف کار کنید و آنها را در قالب کلیپ های کوتاه خیلی دیدنی تر بسازید. این نرم افزار امکانات 
زیادی دارد که  برخی از آنها عبارتند از: اضافه و کم کردن عکس حین کار، آهنگ گذاری روی عکس و کلیپ، نوشتن روی 
فیلم با تنظیمات رنگ و فونت، انتخاب اسالیدشو و افکت عوض شدن عکس، تعیین زمان ماندگاری و تعویض عکس، 
ترکیب عکس و آهنگ و افکت، میکس عکس و آهنگ و موزیک، ساخت فیلم با عکس، ساخت کلیپ با عکس موسیقی، 
تبدیل عکس به فیلم، ساخت کلیپ با عکس موسیقی و... . دوستانه بگوییم اگر می خواهید کلی سرگرم شوید و چند کار 

خالقانه هنری و ماندگار در مجموعه خاطراتتان ثبت و ضبط کنید، خیلی سریع این نرم افزار را به 
کار بگیرید و نگران نباشید، چراکه کار با آن خیلی راحت و ساده است. 

آشنایی با نرم افزارهایی که تلفن 
همراه تان را به دنیایی از هنر می برد 

فرصت هنرمندی را 
از دست ندهید

علی بهرامی  بیشتر از یک دهه است که ورود انواع تلفن همراه، 
دنیای ما را حسابی تغییر داده، اما کمتر از یک دهه است که 
نرم افزارهای جدید، شبکه های اجتماعی نوین و شیوه های جدید 

ارتباطی از طریق این تلفن ها، جهان اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی انسان امروز را دگرگون کرده است. اگرچه 
داشتن تلفن همراه هوشمند برای اتصال به شبکه های 
با آمدن ویروس  اما  بود،  ارتباطی و اجتماعی مهم 

کووید-19، مهمان ناخوانده و خشن یک سال گذشته ما، 
داشتن تلفن همراه هوشمند نه تنها بسیار مهم، بلکه به یک 

نیاز اساسی و ضروری زندگی تبدیل شد. با شیوع بیماری 
رعایت  و  بهداشتی  مراقبت های  لزوم  و  جهان  در  کرونا 

و  نوین  اجتماعی  شبکه های  اجتماعی،  فاصله گذاری های 
نرم افزارهای جدید بیش از پیش گسترش یافتند و اینترنت تقریبا 
یکه تاز ارتباط در جهان کرونازده شده است. با این حال در میان 
این همه رخدادهای تاسف انگیز، اتفاقات خیلی مثبت و جذابی هم 
رخ داد، از جمله آنها ورود دنیای فرهنگ هنر به عرصه تلفن های 
همراه و اینترنت بود. امروز دیگر هر هنرمندی می داند که اینترنت 
به دست  را  هنری  محصول  که  هستند  همراه  گوشی های  و 
مصرف کننده و مخاطب می رسانند نه سینماها، سالن های تئاتر و 
صندلی های پرتعداد کنسرت های موسیقی و... . این هفته ما هم 
دست به کار شده  و کوشیده ایم تا چند نرم افزار جالب توجه که 
عالوه بر سرگرم کردن شما، نه تنها می توانند بسیار مورد توجه قرار 
گیرند، بلکه به شما در پیشبرد سالیق و خواسته های احتمالی 
هنری تان کمک می کنند. پس این مطلب را دنبال کنید شاید بخشی 
از آن به عالیق هنری و ادبی شما نزدیک باشد و بتوانید راه های 
میانبری برای رسیدن به خواسته های فرهنگی تان پیدا کنید. کافی 
است سری به بازار نرم افزارها بزنید و نام نرم افزار را وارد کنید، بعد 
از چند دقیقه به طور رایگان آن نرم افزار روی تلفن همراهتان قابل 

استفاده خواهد بود. با ما باشید: 

عاشق سینما؛  دریچه ای به دنیای تاریخ و جزئیات حرفه ای هنر هفتم
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بدرفتاری انگلیسی ها با کارکنان ایرانی صنعت نفت  احیای یک سند نفتی- آبادانی
یونس صادقي: در منابع و اسناد مربوط به تحوالت تاریخ، یکی از عوامل ملی شدن 
صنعت نفت در ایران، نارضایتی از نحوه اعمال مدیریت انگلیسی ها بر منابع نفتی 
و تبعیض بین ایرانیان و افراد خارجی شاغل در نفت عنوان شده؛ موضوعی که 
در منابع و نشریات مختلف بسیار از آن سخن به میان آمده است. در یک نمونه 
از این اسناد تاریخی که در مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت نگهداري 
مي شود، پرونده  پرسنلی شخصي به نام »ابراهیم کاووسي« به شماره 
کارمندي 3404 »انباردار فنی ارتش انگلیسی مقیم آبادان« وجود دارد که 
در جریان شرحی از شکواییه خود از انگلیسی ها، خواننده تا حدی به نحوه 
تعامل مدیران انگلیسی با ایرانیان پی می برد؛ هرچند که گزارش احوال 
شخصی یک فرد را نباید مبنای قضاوت کلی دانست؛ اما تا حدی 
انعکاس دهنده امور جاری در آن روزگاران است. در این نوشتار، پرونده 
پرسنلی »ابراهیم کاووسی« مورد بررسی قرار گرفته و نحو مواجهه او 
با روسای انگلیسی تبیین 

می شود.

معرفی یک کارمند نفتی
ابراهیم کاووسی، متولد اردیبهشت سال 1299 در خرمشهر بوده، در دبستان فردوسی 
آبادان درس خوانده و در یکی از دبیرستان های این شهر ادامه تحصیل داده است. در سال 
1939 میالدی در شرکت سهامی نفت انگلیس _ ایران به عنوان منشی »کیترینگ 
دپارتمنت« مشغول بوده و از آن تاریخ تا 1946 به عنوان انباردار فنی در ارتش انگلیسی 
مقیم آبادان فعالیت داشته است. ابراهیم کاووسی در مکاتبه ای که با مدیر پرسنال )پرسنال 
منیجر( شرکت سهامی نفت انگلیس_ ایران داشته، نوشته است: »چون مدتی است که 
دایره ای زیر نظر هیأت رئیسه شرکت به وجود آمده بود و اقدام های خیرخواهانه ای که این 
دایره به منفعت افراد ایرانی صورت داده، مرا امیدوار ساخته که یکی از کارمندان سابق آن 
شرکت بوده ام و در جنرال ردکشن سال 1939 از کار منفصل گردیده ام، شرحی از گذشته 

خود تهیه و با تقدیم آن به نظر مبارک عطف توجه را خواستارم.« 

اعتراض بر طبق اسناد 
او در این گزارش به نحوه برخورد رؤسای انگلیسی شرکت نفت انگلیس_ ایران اعتراض داشته 
و خواستار احقاق حق خود بوده است. در این گزارش، از رئیس »کیترینگ دپارتمنت« به 
نام »پارکر« یاد شده که کاووسی منشی او بوده و به زعم وی، بی نهایت پاکدل و از 
شخصیت های باسابقه شرکت بوده است. با مرخصی رفتن این فرد انگلیسی، شخصی به 
نام »نیومن« جایگزین شده که دارای »طبعی خشک و عصبانی مزاج« بوده و چون تازه به 
ایران وارد شده و با اخالق ایرانیان ناآشنا بوده و اطالعی از سابقه خدمت کارکنان نداشته، 
در کمترین زمان ممکن و بدون تحقیق و تعمق، باعث اخراج چند نیروی پرسنل کارآزموده 
شعبه شده بود. پس از چند ماه که نیومن برای انجام ماموریت در حال اعزام به هندوستان 
بود، از کاووسی بازجویی به عمل آمده و با وجود تالش در رفع سوءتفاهم ها بین طرفین، 
ابراهیم کاووسی با اعالم عدم نیاز از سوی نیومن مواجه و به شرکت نفت »جنرال ردکشنرا« 
منتقل شده است. با وجود شش سال کار در این شرکت که همزمان با وقوع جنگ جهانی 
دوم و مشکالتی که برای پرسنل نفت در این مقطع زمانی به وجود آمده و از سوی افسران 
تایید شده بود، با استخدام ایشان موافقت نشد. بنابراین با شکواییه ای که کاووسی نوشته 
و شرح مبسوطی که از وضعیت حوزه کاری و خدمات خود ارائه کرده بود، خواهان برخورد 
منصفانه با پرونده و جلوگیری از اخراج خود شده بود.  او با ارائه پرونده کاری خود نوشته: 
»یقین حاصل کردم که در پرونده من به وسیله اشخاصی تغییر و تحریفی به عمل آمده 
است؛ اما اگر اینطور نباشد، یک مطالعه سطحی به متن پرونده موجود اینجانب و تطبیق 
موضوع با تاریخ انفصال و ذکر علت اخراج از کار به شما ثابت خواهد شد که به طور کلی 

تقصیری از من سر نزده که اولیای امور بتوانند پس 
از قضاوت و حکمیت، آن را ثابت و به جرم آن مرا 
از کار بیرون و در ورقه اخراجم بصراحت آن را ذکر 
کنند.«  در ادامه ابراهیم کاووسی با ذکر تناقضات 
رفتاری روسای انگلیسی شرکت آورده است: 
»اینجا الزم می دانم یک سوال کنم و آن، این است 
که آیا مقصر بوده ام که پرسنل با استخدام موافقت 

نکرده یا محظوراتی دیگر در پیش بوده و اگر مقصر بوده ام، مگر شرکت می ترسیده که جرم 
را به من ثابت و به جای کلمه »سرپلستsurplus= )مازاد(« عین آن را در ورقه ام، موقع 
اخراج معموال مانند هزاران اشخاص دیگر، ذکر کند. این همان روش بعضی از رؤسای کار 
است که با خط مشی هیأت رئیسه که همیشه سعی دارند بهترین افراد، کارفرمایانی برای 

افراد کارگران ایرانی باشند، مغایرت دارد.« 

نکاتی درباره سند کاووسی 
1- این شرح کوتاه از زندگی شغلی ابراهیم کاووسی به عنوان نمونه ای کوچک از تضییع 
حق ایرانیان در مواجهه با انگلیسی ها بود که در نهایت منجر به نارضایتی از مدیریت 
انگلیسی ها بر منابع نفتی شد. 2-در این پرونده پرسنلی، اطالعات تاریخی جالبی از رؤسای 
شرکت نفت انگلیس_ ایران مانند »پارکر« و »نیومن« وجود دارد. همچنین در این شکواییه، 
با دایره ای در شرکت نفت انگلیس_ ایران آشنا می شویم که برای بررسی مشکالت کارگران 
ایرانی و رسیدگی به شکایات مردم ایجاد شده بود. 3-از جمله ویژگی های دیگر این پرونده، 
روحیه و خلقیات روسای شرکت بوده که ابراهیم کاووسی به عنوان کسی که حقی از او 
ضایع شده، آن را توصیف کرده است؛ البته به دلیل نوع نامه و شکواییه ای که صورت گرفته، 
نمی توان توصیف خلقیات انگلیسی ها از سوی کاووسی را به عنوان امری الیتغیر پذیرفت؛ 
اما به عنوان نمونه ای کوچک از رفتار یک رئیس شرکت نفت انگلیس_ ایران با کارگر ایرانی، 

باید به آن توجه کرد.
4- این پرونده از این جهت اهمیت داشته که ابراهیم کاووسی در مسؤولیت نخست خود، 
منشی »پارکر« بوده و رابطه نزدیک با یک رئیس انگلیسی نفت را تجربه کرده و در 
مسؤولیت بعدی خود »انباردار فنی ارتش انگلیسی ها در آبادان« مشغول به کار بوده است 
و می توان گفت که توصیفات او به دلیل نزدیکی کاری با انگلیسی ها از اهمیت برخوردار 

است.
5- از جمله ویژگی های دیگر این پرونده، آشنایی خواننده با مشاغل مختلف در حوزه 

صنعت نفت است که برای فهم تاریخ نفت از اهمیت برخوردار است.

ح عکس شر
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یکی از مهم ترین وظایف مراکز آرشیوی، نگهداری و حفاظت از 
اسناد در مقابل آلودگی های محیطی )دما، رطوبت، نور، گازهای 
آالینده و...( است که این مهم، در واحد مرمت و بازیابی اسناد 
صورت می گیرد و کارشناسان این بخش با انجام آسیب شناسی، 
ضدعفونی و گردگیری، شرایط استاندارد حفاظت و نگهداری از 
اسناد را مهیا می کنند. واحد مرمت اسناد و منابع مکتوب در مرکز 
اسناد صنعت نفت نیز مطابق با تعریف یادشده، وظیفه بررسی، 
معاینه، شناسایی و برآورد میزان و نوع آسیب و در نهایت مرمت 

و مقاومت بخشی اسناد و منابع مکتوب را به عهده دارد. 
به طور کلی، مرمت اسناد کاغذی، به مجموعه عملیاتی اطالق 
می شود که با هدف کاهش فرسودگی اثر و در نهایت، پایداری 
بلندمدت آن بینجامد. اعمال روش های علمی و اصول درمان، 
مرمت، استحکام بخشی و سرانجام، نگهداری صحیح سند، در 

حفاظت بلندمدت آن مؤثر خواهد بود. 
از آنجا که اسناد و مدارک این مرکز دارای قدمتی طوالنی و از 
میراث ماندگار تاریخی است و دچار آسیب های شدید فیزیکی، 
شیمیایی و بیولوژیک شده، باید که بسرعت با اقدام هایی همچون 
ضدعفونی و گردگیري، حذف اسیدیته، ترمیم و ساپورت، 
مقاومت کاغذ افزایش یابد. پس در این مرحله، می توان اسناد و 
مدارک مذکور را از نظر نوع آسیب و قدمت، به این ترتیب در 

اولویت ترمیم قرار داد. 

معرفی سند
یکی از مهم ترین گنجینه های اسناد در مرکز اسناد صنعت نفت، 
اسنادی به قدمت عمر پاالیشگاه آبادان است که از این مجموعه 
به مرکز اسناد منتقل شده است. این مجموعه که بالغ بر بیش از 
4 هزار پرونده را در بر می گیرد، شامل تعداد زیادی نقشه از 
مناطق نفت خیز جنوب است که حاوی ارزش تاریخی و سیاسی 
باالیی هستند. به منظور حفظ سند، عملیات مرمت و بازسازی 
روی یکی از مجموعه نقشه های پاالیشگاه آبادان انجام شده که 

در ادامه روند کار مرمت، شرح داده می شود. 

آسیب شناسی
برای شروع اقدام های حفاظتی، پیش از هر چیز ابتدا باید 
آسیب های وارد شده به اثر مطالعه و ثبت شوند. برای این منظور، 
ابتدا از این نقشه که دچار آسیب های جدی فیزیکی و شیمیایی 
شده، مستندنگاری و عکاسی شد. الزم به ذکر است در این اثر 

هیچ نشانه ای از حضور حشرات و جوندگان مشاهده نشد. 

 

PHسنجی

به دلیل تغییر رنگ خاص کاغذ نقشه و خشکی و شکنندگی آن، 
واضح بود که اثر بشدت اسیدی است. با این حال، برای اطمینان 
بیشتر با دستگاه PHسنج، میزان اسیدی بودن کاغذ ارزیابی 
شد که عددی بین 4-4.6 را نشان می داد. این توضیح الزم است 
که در بازه اعداد صفرتا 14، عدد هفت شرایط خنثی، زیر هفت، 

اسیدی و باالی هفت، قلیایی است. 

اقدام های درمانی
پس از مستندنگاری و آسیب شناسی این نقشه، اقدام های 
درمانی و بازدارنده از ادامه روند تخریب روی اثر انجام شد. به 
این منظور، ابتدا کل سطح رویی و زیرین نقشه با پنبه و سوآپ 

پاکسازی شد. 

و  یی  زدا سید ا
لکه گیری

سپس محلول یک صدم 
هیدروکسیدکلسیم آماده 

و با پنبه آغشته به محلول، 
ثر  ا پشت  و  یه  و ر کل 

اسیدزدایی شد. پس از این 
و  PHسنجی  دوباره  مرحله 

میزان اسیدیته نقشه به حالت 
خنثی نزدیک شد )عددی بین 

6.5 تا 7( پس از اسیدزدایی اثرات 
آسیب های  از  ناشی  لکه های  و 

 CMC شیمیایی، به وسیله محلول
ز  ا بعد  و  ی  لکه گیر ن  ستو ا و 

اسیدزدایی، کاغذ زیر دستگاه پرس گرم گذاشته و صاف شد. 

وصالی و استحکام بخشی
بعد از پرس برگه نقشه با کاغذ 0.1 گرمی تیشو، کار وصالی و 

استحکام بخشی به آرامی صورت گرفت. 

بازسازی

بخشی از نقشه 
که دچار کمبود 
غذ  کا با  د  بو

تیشوی دست سازی 
که ضخامت آن با کاغذ 

نقشه برابر بود و با چای 
 ، نقشه غذ  کا نگ  همر

بازسازی و در نهایت، برای 
انجام  وصالی های  تثبیت 

شده، دوباره نقشه زیر دستگاه 
پرس گرم قرار گرفت.

اسناد نفتی سخن می گویند  گزارشی از فرایند آسیب شناسی و مرمت یک سند تاریخی در مرکز اسناد صنعت نفت 

نفت سوز آزمایشگاهی 

این وسیله نفت سوز، کاربردی آزمایشگاهي و آموزشي داشته و 
ساخت شرکت بیرد اند تات الک ) Baird & Tatlok( است. این 
نفت سوز قدیمی بین سال هاي 1897 تا 1968 در کشور 
انگلستان ، شهر لندن مورد استفاده قرار مي گرفته است .محل 
نگهداري این شیء موزه ای، در موزه بنزین خانه آبادان است. 

آبادان به نوعی یک شهر- شرکت نفتی محسوب می شود؛ شهری که به دلیل کشف نفت در ایران و لزوم پاالیش آن، تاسیس شد و رونق گرفت. آنچه در 
ادامه می خوانید، مراحل مرمت و بازسازی یک سند تاریخی- نفتی است. مرمت ها همگی به دست متخصصان مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت انجام 

می شود. 
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 برای نرم شدن پوست پاها و رفع خشکی آنها قبل از 
خواب می توان از کمی شامپو بچه استفاده کرد، به این صورت 

که شب و قبل از خواب کمی شامپو را روی پاها بریزید و ماساژ دهید، 
سپس یک جفت جوراب نخی سبک بپوشید. صبح که از خواب بلند شوید 

می بینید که پاهایتان نرم و لطیف شده است. بیشتر ما تصور می کنیم که شامپو 
بچه تنها برای شست و شوی کودک است و کاربرد دیگری ندارد. اسمش که می آید 
اولین چیزی که به ذهنمان می رسد این است که مختص به شست   و شوی کودک 
است، در حالی که شامپو بچه کاربردهای فراوانی دارد مثل نظافت، از بین بردن 
چسبندگی، استفاده به عنوان کف ریش و... . حاال اگر کنجکاو شده اید که درباره 

کاربردهای شامپو بچه بیشتر بدانید، این مطلب را تا پایان بخوانید.
همانطور که همه می دانیم شامپو بچه برای شست و شوی سر کودک گزینه 

بسیار خوبی است، اما عالوه بر این کاربردهای دیگری دارد که با 
دانستن آنها مطمئنا شگفت زده خواهید شد.

 

شست و شوی صورت 
شامپوی بچه برای پوست سر کودک 

گزینه بسیار مناسبی است، به همین دلیل 
برای پوست و شست و شوی روزانه نیز مناسب 
خواهد بود. متخصصان پوست معموال 
توصیه شان به افراد مبتال به اگزما استفاده 

روزانه از شامپو بچه است.

تمیز 
کردن شیرآالت

  برای تمیز کردن و درخشان شدن شیرآالت 
در کمترین زمان ممکن از شامپو بچه 

کمک بگیرید و با استفاده از آن، 
شیرآالت خود را برق بیندازید.

استفاده 
به عنوان کف ریش 

اگر در سفر کف ریشتان را فراموش کرده اید، 
اصال نگران نباشید، شامپو بچه می تواند 
جایگزین خوبی برای آن باشد و مشکلتان 

را به راحتی حل کند.

ز  ا
بین بردن چسبندگی 

گاهی جدا کردن چسب از روی پوست بسیار سخت 
و دردناک است. اگر با چنین مشکلی مواجه شدید از 
شامپو بچه کمک بگیرید. به این صورت که چند قطره 
شامپو را روی چسب بریزید تا اثر آن را مشاهده کنید. 

چسب به راحتی از پوست جدا می شود. عالوه بر 
این شامپو بچه می تواند کرم یا پماد را از 

روی پوست به راحتی پاک کند. 

تمیز 
کردن جواهرت 

جواهرات کدرتان را می توانید با جوشاندن آنها در 
مخلوطی از شامپوی بچه و آب به رنگ اولیه 
برگردانید. بعد از جوشاندن نیز با یک مسواک نرم 
جواهرات را تمیز کنید، سپس با آب خنک 

بشویید و کامال خشک کنید.

تمیز 
وسایل  و  مبلمان  کردن 

چرم  
 پاک کننده های زیادی برای مبلمان، کفش ها و کیف های 
دستی چرم در بازار موجود است، اما آسان ترین و در 
دسترس ترین پاک کننده می تواند مخلوط یک قطره 
شامپو بچه در آب گرم باشد. به این شکل که یک 

پارچه آغشته به این محلول را روی وسایل 
چرمی تان بکشید تا اثرات جالب توجه 

آن را به وضوح ببینید.

باز کردن زیپ   
بعضی مواقع هیچ چیز بدتر از گیر داشتن زیپ 

لباس  نیست. اگر زیپ لباستان گیر دارد، یک قطره 
شامپو بچه را روی یک پنبه بریزید، سپس آن را روی 
زیپ بزنید. تا زمانی که زیپ قابل استفاده باشد، 

شامپو به روان کار کردن آن کمک می کند و 
هنگام آبکشی نیز شسته می شود.

فی  ضا ا رنگ  شستن 
موها    

برای شستن رنگ اضافی موها هم می توان کمی جوش 
شیرین را به شامپو بچه اضافه کرد و با آن، رنگ موی 
اضافی را شست. استفاده از این شیوه و شستن 

موها دو تا سه بار با شامپو بچه مفیدتر از 
استفاده از روشن کننده رنگ مو 

است.

شست و شوی ماشین     
 برای داشتن یک ماشین تمیز و براق هم می توانید از شامپو 

بچه کمک بگیرید. شامپو را با جوش شیرین مخلوط کنید و 
ماشینتان را با آن بشویید. روش دیگری که می توانید از آن استفاده 
کنید این است که یک چهارم فنجان شامپو را در یک سطل آب 
بریزید و با یک اسفنج بدنه ماشینتان را تمیز کنید. برای پاک 

کردن لکه های سیاه هم مستقیما یک قطره شامپو را روی 
اسفنج بریزید و با آن لکه های سیاه را از بین ببرید.

نجات پلیورهای آب رفته   
 حتما برای شما هم پیش آمده که بعد از شست وشو، پلیورهای 

آب رفته روی دستتان بماند و نتوانید دیگر از آنها استفاده کنید. جای هیچ 
نگرانی وجود ندارد، چراکه با کمی شامپو بچه و آب گرم می توان آنها را به 

حالت روز اول برگرداند. برای این کار کافیست در یک تشت آب گرم، کمی 
شامپو بریزید و خوب هم بزنید تا کف کند. سپس پلیور آب رفته را روی آب قرار 
دهید و صبر کنید که خودش داخل آب فر برود و خیس بخورد. 15 دقیقه بعد 
پلیور را از آب درآورید و آهسته آبش را بگیرید و سپس داخل ظرف دیگری 
که از آب پر کرده اید، بیندازید. باز هم صبر کنید تا پلیور خودش داخل آب 

فرو رود. بار دیگر آن را از آب درآورید و روی یک حوله خشک پهن 
کنید تا آب اضافه اش جذب حوله شود. پس از خشک شدن 

می بینید که پلیور حالت اول خودش برگشته است.

ک  پا
کردن آرایش 

اگر شیرپاک کن یا پاک کننده آرایش در 
دسترستان نیست، می توانید از شامپو بچه 
استفاده و با کمک گرفتن از آن آرایش 

صورتتان را کامال پاک کنید.

ن  ما ر د
التهابات جزئی چشم  

قرمزی و خارش پلک، یکی از اختالالت شایع چشم 
است که بیشتر اوقات توسط باکتری ایجاد می شود و 
عالئمی چون خارش، قرمزی، سوزش، پارگی و 
پوسته پوسته شده پلک ها دارد. برای خالصی از این 

مشکل، استفاده از کمپرس آب گرم و شست وشو 
چشم ها با شامپو بچه التهابات ایجاد شده 

را بهبود می بخشد.
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زمان زیادی تا آغاز ماه مبارک رمضان باقی نمانده است، ماه پربرکتی که مسلمانان با روزه گرفتن بیش از پیش به خدا 
نزدیک می شوند. در ماه مهمانی خدا که درهای آسمان به روی بندگان گشوده می شود، روزه عالوه بر آثار معنوی، سالمت 

جسمی روزه داران را هم به دنبال دارد. با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، برنامه ریزی برای رعایت برخی نکات تغذیه ای را 
نباید فراموش کنیم، نکاتی که در این ماه پربرکت می تواند سالمتی را برایمان به ارمغان آورد. مطالعات مختلف نشان داده که روزه 
گرفتن برای بدن بسیار مفید است و می تواند به پاکسازی سموم اعضای مختلف بدن کمک کند. برای اینکه بتوانیم از ماه مبارک 
رمضان بهترین بهره را برای ایجاد و حفظ سالمتی ببریم، باید به برخی نکات تغذیه ای و بایدها و نبایدهای این ماه توجه کنیم. همان 
طور که می دانید، تغذیه مناسب در ماه مبارک رمضان، به خصوص در وعده سحری اهمیت زیادی دارد. جدای از فواید بی شماری که 
روزه داری برای بدن دارد، نیاشامیدن و نخوردن آب و غذا ممکن است مشکالتی را برایمان به وجود آورد. سردرد، سرگیجه، ضعف، 
بی حالی و.. مشکالتی هستند که ممکن است در ماه رمضان با آنها مواجه شویم. برای کاهش این عوارض و همچنین پاکسازی بدن از سموم 

انباشته شده بایدها و نبایدهایی وجود دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره کرده ایم.

 یک سحری مقوی
خوردن یک سحری مقوی، مغذی و سالم می تواند در طول روز انرژی مورد نیاز روزه داران را تامین کند.

همان طور که می دانید، سحری مهم ترین وعده ماه رمضان است، بنابراین برای این وعده مهم باید برنامه ریزی مناسبی داشته باشید. وعده سحری می تواند 
ویژگی یک صبحانه معمولی را داشته باشد. به این ترتیب اگر عادت به مصرف غذاهای سرد دارید، در وعده سحری چیزی شبیه به صبحانه را میل کنید و 
اگر به غذای گرم عادت دارید، وعده ای مانند ناهار را برای سحری در نظر بگیرید. افرادی هم که صبح ها ترش می کنند یا تلخی دهان دارند بهتر است از غذاهای 
سبک در وعده سحری استفاده کنید و بالفاصله پس از خوردن غذا نخوابید. به هیچ عنوان وعده سحر را حذف نکنید، چون تا افطار هم انرژی مورد نیازتان را 

حفظ می کند و هم سرحال نگه تان می دارد. 
حذف این وعده باعث افت قندخون و کاهش عملکرد در طول روز می شود. افرادی که در خوردن سحری تعلل می کنند یا اعتقادی به این وعده ندارند، به بدن خود 

فشار زیادی وارد می کنند و برای تامین انرژی مورد نیاز روزانه شان نیز دچار مشکل می شوند. 

سحر  ه  عد و
در این وعده باید از مصرف غذاهای چرب و شور خودداری کنیم. غذاهای پرچرب نه تنها باعث تشنگی می شود، بلکه هضم آنها نیز دشوار است و مدت زمان بیشتری داخل 
معده می ماند. به همین دلیل مصرف سبزیجاتی مثل کاهو، گوجه فرنگی و ساالد، غذاهای پروتئین دار مثل انواع گوشت ، حبوبات و لبنیات کم چرب توصیه شده است. مزیت 
استفاده از این مواد این است که در طول روز به آهستگی انرژی خود را آزاد می کنند و برای طوالنی مدت می توانند روزه داران را سیر نگه دارند. سحری هرچقدر سبک تر باشد، 

احساس سنگینی، کسالت و خواب آلودگی نیز کمتر می شود. 
مصرف میوه هایی )زرد، نارنجی و قرمز( که دارای آنتی اکسیدان فراوان هستند، در  این ماه توصیه شده است. پس در صورت امکان در وعده سحری خوردن یکی از  این میوه ها را 

فراموش نکنید.
 نوشیدن مایعات زیاد نیز باعث می شود که بدن دچار بی آبی نشود و غذایتان بهتر هضم شود.

وعده افطار
همان طور که گفتیم، بیشترین انرژی بدن با خوردن سحری تأمین می شود، بنابراین بهتر است افطار را سبک انتخاب کنیم تا 
سنگین نشویم. غذای افطار هم باید سبک و پرکالری باشد و زود هضم شود. در وعده افطار از خوراکی هایی مثل خرما، شله 
زرد، شیر، چای کمرنگ، شیر گرم، فرنی، شیر برنج و.. در هنگام افطار استفاده کنید. مصرف مواد غذایی آبکی مثل سوپ، آش، 
حلیم بدون روغن و همچنین مایعات در زمان افطار و سحر موجب حفظ تعادل آب و امالح روزه داران می شود. همچنین استفاده 
از سبزی ها و میوه ها هنگام افطار و در فاصله زمانی بین افطار تا سحر به دلیل اینکه منبع خوبی از فیبر هستند برای دستگاه گوارش 

بسیار مفید است.
متخصصان توصیه می کنند روزه داران با چای شیرین و خرما روزه خود را باز کنند و حتی المقدور از نوشیدن آب زیاد بپرهیزند. استفاده 
از آب سرد باعث ایجاد اختالل در عملکرد سیستم عصبی و گوارش می شود و بی حالی، ضعف و درد معده را به دنبال دارد. عالوه بر این 

محیط معده چون گرم است با ورود آب سرد، دچار اختالل در هضم و جذب غذا خواهد شد. 

وزه داری بدون سحری ممنوع ر
شاید برایتان سخت باشد که چند ساعت بعد از خوابیدن، بیدار شوید و با خواب آلودگی غذایی بخورید و دوباره بخوابید. عالوه 
بر این خوردن غذا در آن موقع از صبح ممکن است به شما احساس سنگینی بدهد، مسئله ای که گاهی برخی روزه داران را به 
این نتیجه می رساند که وعده سحری را حذف کنند. باید بدانید که این بدترین کاری است که می توانید در این ماه انجام دهید. 
با حذف وعده سحری، بدن مجبور به تحمل ساعت زیادی گرسنگی و تشنگی می شود که در پی آن سردرد، افت فشار خون، 
افت قند خون و کاهش تمرکز و حافظه بروز می کند. اگر چند روزی را به این شیوه بگذرانید، بدن برای تأمین انرژی مورد نیاز خود 
شروع به تحلیل بردن عضالتتان می کند در نتیجه تناسب اندامتان بهم می خورد و بدنتان ضعیف می شود. از این رو وعده سحریتان 
را به هیچ عنوان حذف نکنید. اگر بیدار شدن در سحر برایتان سخت است، سعی کنید در این ماه سبک زندگی تان را کمی تغییر 
دهید و شب ها زودتر از دیگر مواقع بخوابید تا راحت تر از خواب بلند شوید. برای رفع سنگینی وعده سحری هم می توانید 
نوع غذای مصرفی تان را سبک انتخاب کنید، از خوردن کربوهیدرات هایی مثل نان و برنج، ماکارونی، سیب زمینی، 
حبوبات و نشاسته بپرهیزید و به جای آن پروتئین هایی مثل مرغ و ماهی بخورید. اگر احساس می کنید اینها هم برایتان 
زیاد است، می توانید کمی ساالد کاهو با چند عدد فیله مرغ میل کنید یا چهار تا پنج عدد خرما با گردو و شیر بخورید. 

این حداقل کاری است که می توانید برای حفظ سالمتی تان در ماه مبارک رمضان و هنگام روزه داری انجام دهید.

مصرف عرقیات سنتی 
در ماه مبارک رمضان بهترین کاری که می توان انجام داد، نوشیدن عرقیجات سنتی بعد از افطار است. عرق کاسنی 
و عرق بیدمشک بهترین عرقیاتی هستند که می توانند عطش روزه د اران را کم کنند. طبع هر دوی این گیاهان 
سرد و  تر است و بدنتان را خنک می کند. کاسنی عالوه بر افزایش میزان تحمل بدن در برابر گرما، باعث پاکسازی 
کبد می شود و عرق بیدمشک نیز عالو بر خنک کردن، یک آرام بخش است. مصرف عرق شاه تره نیز یک خنک کننده 

طبیعی است که با طبع سرد و مرطوبش حرارت بدنتان را کاهش می دهد.
خاکشیر و تخم شربتی را هم فراموش نکنید. خنک کننده های ضد عطشی که آب را در دانه های خود نگه می دارند 

و به تدریج آن را در روده آزاد می کنند و به بدن می رسانند. 
از میان دمنوش های ضد عطش نیز دم کرده برگ خشک نعناع یک دمنوش ضدعطش است که می توان آن را با 
عسل و آبلیمو مخلوط و میل کرد. نوشیدن این دمنوش باعث رفع تشنگی می شود. دم کرده لیمو عمانی با گل گاو 

زبان و نبات هم تاثیر بسزایی در بر رفع تشنگی دارد و باعث آرامش و خواب بهتری می شود.
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موادالزمبرای

مزهسازیمرغ
سینه مرغ: 500 گرم 
پیاز: یک عدد متوسط

سیر: 3 حبه 
فلفل تند: 2 عدد

زنجبیل: 2 قاشق چایخوری 
عسل: یک قاشق غذاخوری

فلفل چیلی خشک )یا پودر فلفل قرمز(: یک قاشق چایخوری
شکر قهوه ای: یک تا 2 قاشق غذاخوری

لیمو تازه: یک عدد
جعفری: 2 شاخه
گشنیز: یک شاخه
نمک: به میزان الزم

سرکه قرمز: به میزان الزم
روغن زیتون: 2 قاشق غذاخوری

 
نحوهمزهدار

کردنمرغ

تمام مواد را با هم مخلوط می کنیم 
و داخل مخلوط کن یا گوشتکوب 

برقی می ریزیم. مرغ را اضافه می کنیم 
و می گذاریم 2 تا 3 ساعت یا کمی 

بیشتر استراحت کند تا 
مزه دار شود. 

 
طرزتهیه

کاهو را به ابعاد 3 سانتی  برش می زنیم و 
خیار را خاللی می کنیم و همراه گوجه به کاهو 

می افزاییم. پیاز را حلقه کرده و با کمی روغن سرخ 
می کنیم. وقتی روغنش کشیده شد، کم کم آب را اضافه 

می کنیم تا کاراملی  شده، حاال فلفل دلمه ای را کبابی کرده و با 
سسی که آماده کرده ایم، مخلوط و تمام مواد ساالد را به آن آغشته 

می کنیم. )کمی از خیار، گوجه، پیاز و فلفل دلمه و کمی هم از 
سس مان را برای تزیین نگه می داریم(

مرغمان را گریل کرده و به آن آب لیمو تازه اضافه می کنیم. مرغ 
را برش می زنیم و به همراه موادی که نگه داشته ایم روی 

ساالد می چینیم و در آخر هم سس را روی آن 
می ریزیم. مرغ جامائیکایی مان آماده سرو 

است.

 
موادالزم

مرغ جامائیکایی: 250 گرم 
)برای هر نفر(

کاهو: 300 گرم 
گوجه چری: ۱0 عدد 
پیاز قرمز: 50 گرم 

خیار: 80 گرم 
فلفل دلمه ای کبابی: 50 گرم 

آب: به میزان الزم

 
موادالزمبرایسس

روغن زیتون: 200 گرم
لیمو ترش: ۱00 گرم 

شکر قهوه ای: 20 گرم 
زنجبیل: به میزان الزم
سویا سس: 20 گرم 

طرزتهیهسس
روغن زیتون، لیمو، شکر، زنجبیل و سس سویا 

را با هم مخلوط می کنیم. 

 
  آتینا عالی

مواد الزم
روغن صاف یا مارگارین: ۱50 گرم

تخم مرغ: یک عدد
پودر قند: ۱20 گرم 

آرد: 350 گرم
بیکینگ پودر: یک قاشق چایخوری

وانیل: نوک قاشق چایخوری
پودر هل یا اسانس هل: به میزان الزم

مواد الزم برای مواد میانی 
سیب درشت: 2 عدد

کره: 2 قاشق غذاخوری
شکر: 200 گرم 

گردو نگینی خرد شده: یک دوم لیوان
دارچین: یک قاشق چایخوری

زعفران آب شده: یک قاشق غذاخوری
وانیل و هل: یک چهارم قاشق چایخوری

طرز تهیه
ابتدا سیب را پوست کنده و درشت رنده می کنیم، با کره تفت می دهیم 

و دارچین، وانیل و هل را اضافه می کنیم. وقتی آب سیب کشیده شد 
گردو و زعفران را می افزاییم و اجازه می دهیم تا خنک شود.

برای درست کردن خمیر هم روغن را با پودر قند خوب هم می زنیم تا حجم 
بگیرد و رنگش روشن شود، بعد تخم مرغ، وانیل و هل را افزوده و هم می زنیم، 

در آخر هم مخلوط آرد و بیکینگ پودر را اضافه می کنیم و خوب هم می زنیم. 
به خمیرمان به مدت 30دقیقه تا یک ساعت استراحت می دهیم تا 

چسبندگی اش از بین برود. سپس خمیر را به قطر نیم سانت باز می کنیم و کاتر 
گرد می زنیم. وسط خمیر مواد میانی را می گذاریم و دو طرفش را به هم 

می چسبانیم. بعد از آماده کردن قرابیه ها آنها را وسط فر و در دمای ۱70 درجه به 
مدت ۱5 تا 20 دقیقه قرار می دهیم تا کامال پخته شود. بعد از پخت زمانی که خنک 

شدند آنها را از سینی جدا می کنیم و رویشان پودر قند و پودر پسته می ریزیم و با 
خالل بادام تزیین می کنیم.

 
مه سیما شافعی

 گوشت مرغ، یکی از پرکاربردترین 
گوشت ها در آشپزی ایرانی و بین المللی 

محسوب می شود. شاید به همین دلیل است که 
انواع و اقسام غذاها و  دستمان برای پخت 
ساالدهای خوشمزه با آن باز است. یکی از این 
خوراکی های خوشمزه  ساالد مرغ جامائیکایی 

است که می توان به راحتی آن را در منزل 
از  تهیه کرد و در کنار خانواده 

خوردنش لذت برد.

 سمانه کوشه

مواد الزم برای پایه کیک
تخم مرغ: 2 عدد

پودر قند: 50 گرم
وانیل: یک چهارم قاشق چایخوری
آب جوش: یک قاشق غذاخوری

آرد: 75 گرم
بیکینگ پودر: یک چهارم قاشق چایخوری

طرز تهیه
ابتدا دو عدد تخم مرغ را با 75 گرم پودر قند و وانیل به مدت ۱0 
دقیقه مي زنیم. سپس آب جوش را اضافه می کنیم و دوباره هم 
مي زنیم. آرد و بیکینگ پودر را کم کم به مواد اضافه کرده و کف 
قالبمان را کاغذ روغنی می اندازیم و مواد آماده کیک را روی 
آن می ریزیم و به مدت ۱5 دقیقه در فر از قبل گرم شده با 

حرارت۱80 درجه سانتی گراد مي پزیم.
در این مرحله به سراغ درست کردن مایع پنیری چیزکیک 
می رویم. به این شکل که یک بسته ماسکارپونه یا دو 
بسته پنیر خامه اي را با ٤ قاشق غذاخوری پودر قند و 
یک بسته خامه صبحانه با همزن مي زنیم تا یکدست 
شود. سپس با دو قاشق غذاخوری پودر ژالتین بن 
ماری شده مخلوط مي کنیم و از اسانس و رنگ 

استفاده  کردنش  طعم دار  برای  نیز  خوراکی 
مي کنیم. حاال مواد را روي پایه کیک می ریزیم و 
به مدت دو ساعت داخل یخچال قرار می دهیم 

تا ببندد.
براي الیه آخر هم یک بسته ژله تمشک را با 

نصف لیوان آب جوش و نصف لیوان آب 
سرد آماده مي کنیم و وقتی از حرارت 

و  مي ریزیم  روی چیزکیکمان  افتاد 
به مدت یک ساعت داخل  مجددا 

یخچال می گذاریم. 

چیزکیکباژلهتمشک

مشعل شماره ۱0۱0 

طعمیفراموشنشدنی؛

ساالدمرغجامائیکایی
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ورزش
سرمربی تیم بسکتبال پاالیش نفت آبادان 
می گوید این تیم برای قهرمانی می جنگد و 
برای رسیدن به هدفش و خوشحال کردن 
هواداران آبادانی و نفت از هیچ کوششی دریغ 
نخواهند کرد تا جواب محبت هواداران آبادان 

را بدهند.
با حماد سامری، مربی تیم بسکتبال پاالیش 
مقابل  پیروزی  خصوص  در  آبادان  نفت 
ذوب آهن و صعود به نیمه نهایی ونیز بازی با 
مهرام در این مرحله و اینکه این تیم چقدر 
شانس قهرمانی دارد گفت وگویی داشتیم که 

باهم می خوانیم.

 از بازی با ذوب آهن بگویید. کار به بازی 
سوم کشید و در نهایت پیروز شدید و به مرحله 

نیمه نهایی لیگ برتر صعود کردید؟
از قبل پیش بینی می کردیم که بازی سخت و 
مشکلی باشد. این احتمال را می دادیم که تا 
دقایق آخر بازی نیز تقابل سختی باشد. 
خوشبختانه باوجوداین  مسائل موفق شدیم 
نتیجه مدنظر را کسب کنیم. ما در نیمه اول 
خوب بودیم و به خصوص برای خارجی های 
که  شتیم  ا د مه  نا بر هن  ب آ و ذ
بازیکنانمان خوب  کارکردند و آنها را 
کنترل کردیم. در نیمه دوم با 
توجه به اختالف امتیاز موجود 
می خواستیم زمان  و روند بازی 
را کنترل کنیم که خوشبختانه 

نتیجه را حفظ کردیم.

 اما بازی در کوارتر آخر خیلی 
حساس شد و شما عقب هم افتادید؟
 ما تصمیم داشتیم زمان بازی را مدیریت 
کنیم و در برگشت ها از سرعت باال خودداری 
می کردیم که نهایتا نتیجه نزدیک شد. در 
دو، سه دقیقه آخر هم پیک  و رول های 
خود را انجام دادیم تا نتیجه را 
چند  در  کنیم.  حفظ 
نیز  پایانی  دقیقه 
امتیازات حساسی 
به دست آوردیم که 
ما  ی  ز و پیر ر  د

تاثیرگذار بود.

 بازی های مرحله نیمه نهایی لیگ برتر را 
چگونه پیش بینی می کنید؟

 فکر می کنم نیمه نهایی امسال جذاب 
قابل  بازی  نتیجه هیچ  باشد چون 
را  سال هایی  نیست.  پیش بینی 
درگذشته داشتیم که فینالیست های 
لیگ تقریبا قابل تشخیص بودند، اما 
امسال این طور نیست و ٤ تیم خوب را در 
این مرحله  داریم که هر یک مدعی 
هستند. هر بازی شرایط خاص 
خودش را خواهد داشت و 
تیم ها کار سختی در پیش 

دارند.

 پاالیش نفت باز 
خواهد  مدعی  هم 

بود؟
می کنم  فکر  من 
تیم هایی که تمرکز 
 ، ند ر ا د تر  ال با
می توانند نتایج خوبی 
را در بازی های مرحله 
کسب  یی  نیمه نها
کنند. ما هم تمرینات 
خوبی را طی چند روز 

گذشته انجام دادیم  و بازی های قابل قبولی را 
پشت سر گذاشتیم. خوشبختانه ترکیب کامل 
خود را هم در اختیارداریم که شرایط مناسبی 
را برای تیم ما فراهم می کند. همه  چیز فراهم 
است و امیدواریم نتیجه مدنظرمان را کسب 

کنیم.

 بازی ها در مرحله نیمه نهایی از 2 برد در 3 
بازی به 3 برد از 5 بازی تغییر کرد. در این 

خصوص چه نظری دارید؟
من  کامال با این موضوع موافق هستم و حتی 
دوست داشتم بازی های دور قبل نیز به صورت 
3 برد از 5 بازی باشد که متاسفانه این طور نشد 
و مسابقات 2 از 3 بود. باالخره پلی آف جایی 
است که تیم ها باید از زحمات خود برداشت 
کنند و اینکه تنها 3 بازی فرصت داشته باشند 
درست نیست. االن که مسابقات 3 از 5 است،  
به نظرم تیم محق راهی دور بعد خواهد شد 
چون باید در سه بازی به پیروزی دست پیدا 

کنند.

 تیم شما در این مراحل بازهم تنها تیمی 
بود که از بازیکن خارجی استفاده نکرد این 

برای تیم شما مشکل نبود؟
در حقیقت اصال به این موضوع فکر نمی کنم و 
تنها به داشته های خود توجه می کنیم. ما تیم 
خوبی داریم که دنبال بهانه نیست و سعی 
می کنیم همواره مدعی بمانیم. برای قهرمانی 
خواهیم جنگید و اصال به این مسائل توجه 

نداریم.

 پاالیش نفت آبادان آخرین قهرمان لیگ 
برتر بسکتبال به شمار می رود، چراکه فصل 
گذشته بازی ها به دلیل شیوع ویروس کرونا 
بدون معرفی قهرمان به پایان رسید. االن باید 

شمارا به عنوان مدافع قهرمانی بشناسیم؟ 
 قطعا ما چنین ذهنیتی داریم، ما مدافع عنوان 
قهرمانی هستیم، اما شرایط هرسال با سال 
دیگر فرق دارد.  شرایط لیگ امسال خاص است 
و با دوره های قبل فرق دارد، اما من فکر 
نمی کنم که برای کسب عنوان قهرمانی کم 

شانس باشیم. 

 در نیمه نهایی باید به مصاف مهرام بروید. 
درباره این بازی بگویید؟ 

اول از هر چیزی باید بگویم بسیار خوشحالم که 
در تمام این سال ها بین چهار تیم برتر لیگ 
هستیم. مهرام هم تیم قدرتمند و  محترمی 
است که سعی می کنیم چهار، پنج روز تمرین 
کرده و برای آن بازی آماده شویم. با تمام توان 

مقابل مهرام بازی می کنیم.

 آیا آنالیز کافی از تیم مهرام انجام داده اید؟ 
مهرام در گروه ما نبود و در دور گروهی 
بازی های این تیم را زیر نظر نداشتیم، اما طی 
این چند روز چند بازی این تیم را زیر نظر 
داشتیم. البته بازیکنان داخلی مهرام نیز نفرات 
بزرگ و شناخته  شده ای در بسکتبال ایران 
هستند. شناخت کافی را داریم و برای کسب 
بهترین نتیجه وارد زمین خواهیم شد. امیدوارم 
مرحله  دیدارهای  از  بسکتبال  بینندگان 

نیمه نهایی لذت ببرند.

نبود هواداران آبادانی در سالن های   
بسکتبال چقدر به ضرر شما بود؟

در این سال ها واقعا پشت ما به هواداران 
خودمان گرم بوده است. حضور آنها باعث  
می شد در بازی های خانگی بسیار باقدرت بازی 
می شود.  احساس  آنها  نبود  االن  و  کنیم 

صعود نفت به نیمه نهایی لیگ 
بسکتبال با عبور از ذوب آهن

سامری: پاالیش نفت برای 
قهرمانی می جنگد

همکاران نفتی در شرکت ملي نفت  ایران در آخرین روزهای 
اسفند سال 99 و در آستانه سال ۱٤00  با حضور در شهرستان 
مریوان با اجرای پروتکل های بهداشتی به قله میراجي با ارتفاع 

3000 هزار متری از سطح دریا صعود کردند. 
قله میراجي نیز در حدود 5 کیلومتري شهر مریوان  قرار دارد و 
چشمه های دوالش و کاني میراجي در دل کوه از مناطق دیدنی 

این قله است. 
گروه ۱7 نفره همکار نفتی در شرکت ملی نفت ایران در هوایی 
سرد و برفی موفق شدند بعد از 5 ساعت کوهپیمایی از مسیرهای 

سخت و جنگلی به قله صعود کنند.
 طیب کریمیان)راهنماي گروه(، آکو رحماني مسوول امور ورزش 

سنندج، ادریس محمودي، راشد رومي، مسعود احمدي 
و روح اهلل غالمي از همکاران پخش فرآورده های نفتی 
شیخلو،  محمدعلی  سنندج،  و  مریوان  منطقه 
احمدي،  محمود  احمدي نسب،  سیدمصطفي 
محسن  صداقت،  محسن  کشاورز،  محمدعلی 
حدادي، حسن رزمیان مقدم، عبدالرضا کریمیان، 
اصغر رحیم نژاد، قنبریان، حکمتي، مسعود 
اصغري، عبداهلل امامي، منصور رحیم زادگان، 
مجید خسرواني، ناصر قره باقري و حسین 
باقرزاده کوهنوردانی بودند که در این صعود 

شرکت داشتند.

 صعود همکاران نفتی به قله میراجی

باقدرت به مصاف مهرام می رویم  

همکار نفتی در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس در مسابقات فیزیک نچرال اوراسیا، 
فدراسیون wnbf به مقام سومی دست پیدا کرد.

مسابقات فیزیک نچرال اوراسیا به میزبانی کشور ارمنستان با حضور50 شرکت کننده از کشورهای ایران، 
شرق اروپا، روسیه  ارمنستان، کشورهای عربی و ترکیه برگزار شد که  سیدمهدی حسینی، همکار نفتی در 
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس موفق شد در بین شرکت کنندگان به مقام سوم برسد.

سیدمهدی حسینی 3٤ساله، کارمند عملیات مرکز انتقال نفت بندرعباس با۱0سال سابقه در رشته ورزشی 
فیتنس  در دسته ۱80+ سانتی متر است که  در کشور ارمنستان به مقام سوم دست پیدا کرد.

شروع فوتبالی در سال ۱٤00 برای تیم صنعت نفت 
آبادان خوب نبود و باید گفت این تیم در روزهای آخر 
سال 99 دچار یک بحران شد و این بحران در شروع 
سال جدید هم دست از سر این تیم برنداشت؛ تیمی 

که شروع بسیار خوبی در لیگ برتر داشت. 
 تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در 8 هفته اخیر، 
ضعیف ترین آمار لیگ برتر فوتبال ایران را داشته 

است.
 تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در شروع سال جدید 
و در هفته نوزدهم لیگ برتر  در مسابقه ای که حامد 
فالح زاده ستاره  میدان بود و چند موقعیت گلزنی را 
از ذوب آهن اصفهان گرفت، با یک گل مقابل حریف 

اصفهانی مغلوب شد.
این شکست ضمن اینکه زردپوشان صنعت نفت را از 
مثلث باالی جدول دورتر کرد و شانس کسب سهمیه 
آسیایی را کاهش داد، باعث رقم خوردن یک رکورد 

منفی و بسیار عجیب برای تیم محبوب نفتی شد.
تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در 8 هفته اخیر 
متحمل ٤ شکست و ٤ مساوی شده  و از 2٤ امتیاز 

ممکن فقط ٤ امتیاز گرفته است!

تمامی  بین  آمار  آمار ضعیف ترین  این  درواقع، 
تیم های فصل جاری لیگ برتر طی 8 هفته اخیر 
است، چراکه حتی ماشین سازی ته جدولی هم در 
این 8 هفته توانسته 5 امتیاز کسب کند، ضمن اینکه 

ماشین سازی یک بازی هم کمتر انجام داده است.
آمار عجیب تیم صنعت نفت آبادان به ناکامی در 
کسب امتیاز ختم نمی شود، بلکه این تیم حتی 
درزمینه گلزنی هم یک رکورد منفی به ثبت رسانده 
است. صنعت نفت آبادان در 8 بازی اخیر ضمن اینکه 
فقط 2 گل زده است، بعد از بازی هفته چهاردهم 
مقابل فوالد خوزستان که در تاریخ ۱7 بهمن 99 
انجام شد، موفق به زدن گل به هیچ تیم دیگری 
نشده و 5 هفته اخیر را بدون زدن حتی یک گل 

سپری کرده است!
کسب فقط ٤ امتیاز از 2٤ امتیاز ممکن، ثبت تنها 2 
گل در 8 بازی، سپری کردن 8 مسابقه بدون پیروزی، 
همچنین 5 بازی متوالی بدون حتی یک گل زده، 
ازجمله رکوردهای منفی  است که طی سه ماه اخیر 

در کارنامه صنعت نفت آبادان ثبت شد.
تیم فوتبال صنعت نفت آبادان از دیرباز به فوتبال 

تداوم ناکامی و آمار عجیب تیم صنعت نفت آبادان

مقام سوم همکار نفتی در مسابقات فیزیک نچرال اوراسیا 

 تیم بسکتبال پاالیش نفت آبادان موفق شد با کسب دو  پیروزی 
مقابل ذوب آهن اصفهان، راهی مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال 

باشگاه های ایران شد.
دو تیم بسکتبال نفت آبادان و ذوب آهن اصفهان در سومین بازی خود از 
مرحله یک چهارم لیگ برتر به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار با حساب 

۶8 - ۶0 به سود پاالیش نفت آبادان تمام شد تا شاگردان حماد سامری راهی 
مرحله نیمه نهایی شوند. تیم پاالیش نفت آبادان با تصمیم حماد سامری، این دیدار را با ترکیب 
محمد حسن زاده، آرن داوودی، سعید داور پناه، حامد سهراب نژاد و رسول مظفری آغاز کرد.  
دو تیم به  صورت پایاپای در بازی پیش می رفتند تا اینکه تیم پاالیش نفت در دو دقیقه پایانی  
کوارتر اول با درخشش محمد حسن زاده در زیر سبد و پرتاب  3 امتیازی رسول مظفری، 
22-۱3 برنده کوارتر نخست شد. در کوارتر دوم بازی نیز آبادانی ها با ادامه درخشش محمد 
حسن زاده برتری خود نسبت به حریف را حفظ کردند تا با برتری ۱3-۶ در این کوارتر با حساب 
35 - ۱9 پیروز به رختکن بروند. با توجه به عملکرد خوب شاگردان سامری در دفاع، ذوب آهن 
در این کوارتر   تنها ۶ امتیاز کسب کرد که از نکات قابل  توجه بازی بود. با شروع نیمه دوم بازی، 
ذوب آهن در دفاع و حمله فشار زیادی را به حریف خود آورد تا اینکه ۱5-۱9 برنده کوارتر 

سوم شد. در این  کوارتر محمد حسن زاده ستاره تیم نفت به دلیل سه خطایی که داشت از 
زمین  بازی بیرون رفت تا برای کوارتر چهارم آماده شود. در کوارتر چهارم دو تیم 

عملکرد نزدیکی داشتند و ذوب آهن  اختالف را تا سه دقیقه مانده به پایان بازی به 
۶ امتیاز رساند. پس از پنج خطایی شدن حسن زاده و خروجش از زمین، آرن 

داوودی با یک پرتاب 3 امتیازی پاالیش نفت را به امتیاز ۶۱ رساند تا اختالف به 
۱۱ امتیاز افزایش یابد. شاگردان سامری این  کوارتر را ۱8-22 واگذار کردند، اما 

درمجموع ۶8 - ۶0 برنده این بازی حساس شدند.
با توجه به اینکه بازی های مرحله دوم  پلی آف لیگ به  صورت دو برد از سه 
بازی برگزار می شود، تیم نفت در مجموع با برتری 2 بر یک، موفق شد جواز 

حضور در مرحله نیمه نهایی را کسب کند. نتایج سه بازی این دو تیم به شرح 
زیر رقم خورد:

بازی اول: نفت آبادان ۶8 - 59 ذوب آهن اصفهان
بازی دوم: ذوب آهن اصفهان 77 - 70 نفت آبادان
بازی سوم: نفت آبادان ۶8 - ۶0 ذوب آهن اصفهان

تهاجمی و تماشاگرپسند معروف بوده، به همین 
دلیل آمار عجیبی که طی این فصل در کارنامه 
زردپوشان به ثبت رسیده که باعث نارضایتی 
از وضعیت تیم  هواداران صنعت نفت آبادان  
محبوبشان شده است. نکته مهم این است که 
از  هیچ کدام  نیم فصل  در  آبادان  نفت  صنعت 
بازیکنان اصلی و مهره های کلیدی اش را از دست 

نداده، اما نتایج و آمار گلزنی این تیم برخالف 
انتظارات اصال در شأن فوتبال آبادان نبوده است.

این تیم در هفته بیستم به دلیل حضور استقالل در 
آسیا بازی ندارد و باید دید سیروس پورموسوی 
می تواند در تعطیالت با رفع کردن مشکالت مانند 
اول فصل تیمی قوی و مدعی را روانه مسابقات کند 

یا خیر.
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براینفتمسجدسلیمانبهصدادرآمد زنگخطر

مدیرعامل نفت مسجدسلیمان:
یبهرتبهخوبیدستیابیم فکر امیدواریمباحضور

ینفتیهایسلیمان ادامهیارگیر
باجذبدوبازیکنجدید

 تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان بیش ازپیش به 
منطقه خطر جدول رده بندی لیگ برتر نزدیک شد. 
شکست خانگی تیم نفت مسجدسلیمان مقابل 
نساجی مازندران باعث کاهش فاصله امتیازات 
تیم های پایین جدولی با نفت مسجدسلیمان شد و 
زنگ خطر برای زرد پوشان به صدا درآمد.  نفت 
مسجدسلیمان که در ابتدای نیم فصل دوم با هدایت 
داریوش یزدی صاحب 2 تساوی مقابل تیم های 
تراکتور و سایپا شد، در دو هفته اخیر 2 شکست را 
برابر پرسپولیس و نساجی تقبل کرد و بیش ازپیش 
به منطقه خطر جدول نزدیک شد. نتایج ضعیف تیم 
نفت مسجدسلیمان البته فقط مختص به دور برگشت 
نبوده است و درواقع نفتی ها در ٤ هفته  پایانی حضور 
مجتبی حسینی روند نزولی را در پیش گرفتند و در 
٤ بازی ابتدایی نیم فصل دوم نیز همین وضعیت ادامه 
پیدا کرد. نفت مسجدسلیمان آخرین بار در هفته 
یازدهم لیگ مقابل پدیده مشهد به پیروزی رسید و 
پس ازآن دیگر طعم بردن را نچشیده است. نفت در 
٤ بازی پایانی دور رفت با مربیگری مجتبی حسینی 
متحمل 3 تساوی و یک باخت شد و از ٤ بازی فقط 3 
امتیاز گرفت. با آغاز نیم فصل دوم نیز با مربیگری 
داریوش یزدی در ٤ بازی اخیر 2 تساوی و 2 شکست 
برای نفت مسجدسلیمان رقم خورده است و از این ٤ 
بازی 2 امتیاز به نفتی ها تعلق گرفت. بنابراین روند 
نزولی نفت مسجدسلیمان به دو مقطع ٤ هفته ای 

تقسیم می شود که یک مقطع از آن با هدایت مجتبی 
حسینی و مقطع دوم با هدایت داریوش یزدی بوده 
است. نفت مسجدسلیمان در این 8 هفته از 2٤ امتیاز 
ممکن فقط 5 امتیاز گرفت و همین موضوع باعث 
نزدیک تر شدن تیم های پایین جدولی به نفت 
مسجدسلیمان شد. گرچه نفتی های مسجدسلیمان 
در 8 هفته اخیر بیشتر از صنعت نفت آبادان امتیاز 
گرفته اند )نفت آبادان از 8 بازی اخیر فقط ٤ امتیاز 
کسب کرد(، اما بدشانسی نفت مسجدسلیمان این 
بوده است که تیم های نساجی مازندران و ذوب آهن 

اصفهان طی دو بازی اخیرشان هر کدام ۶ امتیاز به 
نفت  تیم  با  را  فاصله شان  و  آوردند  دست 
مسجدسلیمان کاهش دادند. پس از خاتمه بازی نفت 
مسجدسلیمان و ذوب آهن اصفهان داریوش یزدی از 
ادامه مربیگری تیم نفت کناره گیری کرد. محمود 
فکری بعد از رفتن یزدی هدایت نفت مسجد سلیمان 
را به عهده گرفت . حال باید دید  محمود فکری که 
برای دومین بار هدایت نفت مسجد سلیمان را بر 
عهده گرفته است می تواند نفت را از این بحران خارج 

کند یا خیر؟ 

محمد نظری، مدیرعامل باشگاه نفت مسجدسلیمان 
در خصوص انتخاب محمود فکری به عنوان سرمربی 
تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان گفت: در این چند 
هفته با توجه به نتایج ضعیف و غیرقابل قبول و اینکه 
سرمربی مابعد از آخرین بازی در ۱٤ فروردین 
خداحافظی و تیم را ترک کرد، به دنبال شرایطی بودیم 
که تیم را احیا کنیم؛ در همین راستا چند گزینه را 
بررسی کردیم که اولین آنها محمود فکری بود و 

درنهایت با او به توافق رسیدیم. 
نظری در مورد همکاران فکری در کادر فنی جدید نفت 
مسجدسلیمان گفت: قصد داریم تلفیقی باشد. دو 
گزینه را ما پیشنهاد دادیم و تعدادی هم خود فکری در 
نظر دارد، ولی از کادر فنی قبلی هیچ کس نیست. 
قرارداد فکری تا پایان نیم فصل دوم است. بعدازآن اگر 
رضایت وجود داشت و توافق کردیم همکاری ادامه پیدا 

می کند.
مدیرعامل باشگاه نفت مسجدسلیمان در مورد اینکه 
آیا شرط جایگاه برای فکری تعیین شده است، گفت: 
وضعیت تیم در نیم فصل اول خوب بود، اما در نیم فصل 
دوم در نیمه پایین جدول قرار گرفت و سیر نزولی 
داشته است. ماندن در لیگ یک برنامه است و کسب 

رتبه تک رقمی و حضور شایسته در لیگ، یک بحث 
دیگر برای همین شرط و شروطی گذاشتیم تا تیم را در 

لیگ با رتبه خوبی حفظ کند.
 نظری در مورد دلیل قطع ارتباط با داریوش یزدی گفت: 
به دلیل نتایج ضعیف، هرکسی در این وضعیت تیم 
سهمی دارد. باید ببینیم سهم من مدیرعامل، هیات 
مدیره، بازیکنان و سرمربی چقدر است. اگر نگاه کنیم 
معلوم است مشکل کجا بوده و باید این شرایط را ترمیم 
می کردیم. اگر ترمیم نمی کردیم، شرایط سخت تر 

می شد و نمی توانستیم نتیجه دلخواه هواداران را کسب 
کنیم.

در پی جدایی فرزاد آشوبی و فرشاد 
قدیری از کادر فنی تیم پارس جنوبی 
دو مربی جدید به این کادر اضافه شدند.
پارس جنوبی جم که برای صعود به 
لیگ برتر با هدایت محمد نصرتی تالش 
می کند، به دلیل بسته بودن پنجره نقل 
تعطیالت  در  نتوانست  انتقاالتی  و 

زمستانی بازیکن جدیدی را به ترکیب 
اضافه کند و حتی چند بازیکن را هم از 
دست داد. بااین حال محمد میرترابی، 
مربی ابتدای فصل نساجی و همچنین 
بی  مر ن  ا به عنو لی  ما خر حمد  ا
دروازه بان ها به کادر فنی تیم پارس 

جنوبی ملحق شدند.

تیم پارس جنوبی با 25 امتیاز تیم 
هشتم جدول به شمار می رود و در 
اولین مسابقه بعد از تعطیالت زمستانی 

در بابل به مصاف تیم رایکا رفت.
لیگ یک از چهارشنبه هفته گذشته 
با برگزاری دیدارهای هفته نوزدهم از 

سر گرفته شد.

فنیپارسجنوبی کادر 2مربیجدیددر حضور

کشتی گیر تیم نفت امیدیه به اردوی 
آماده سازی پیش از المپیک تیم ملی 
بزرگساالن کشورمان دعوت شد. طبق 
اعالم هیات  کشتی استان خوزستان، از 
سوی فدراسیون کشتی جمهوری اسالمی 
ایران جمال عبادی، کشتی گیر پرافتخار 
باشگاه نفت امیدیه در دسته وزنی ۷۴ 
کیلوگرم  به اردوی تیم ملی کشتی آزاد 

بزرگساالن  ایران اعزامی به مسابقات 
و  آسیا  قهرمانی  لمپیک،  ا گزینشی 

بین المللی بلغارستان دعوت  شده است.
 گفتنی است، این اردوی آماده سازی 
از روز ۱5 تا 25 فروردین ماه در خانه 
ابراهیم هادی مجموعه  کشتی شهید 
ورزشی آزادی تهران تشکیل خواهد 

می شود.

نفتامیدیهبهاردویتیمملی دعوتکشتیگیر

  تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان 2 بازیکن جدید را 
به عنوان بازیکن آزاد سهمیه فیفا به خدمت گرفت.

مسلم مجدمی، هافبک خوزستانی که چندی پیش به 
پیکان تهران پیوست. همچنین عماد میرجوان مهاجم 
فصل گذشته نفت مسجدسلیمان که در نیم فصل 
نخست به دلیل مصدومیت از میادین دور بود، پس از 
توافق با تیم نفت مسجدسلیمان به این تیم پیوستند.

مسلم مجدمی که سابقه چندین سال عضویت در نفت 
آبادان را داشته است، چندی قبل به تیم پیکان تهران 

پیوست، اما بعد از مدتی کوتاه از این تیم رضایتنامه 
گرفت و به جمع زرد پوشان نفت مسجدسلیمان 

ملحق شد.
از نفت  ابتدای فصل  عماد میرجوان هم که در 
مسجدسلیمان به مس رفسنجان رفته بود، به دلیل 
مصدومیت چندین ماه از میادین دور بود و از لیست 
مس خارج شد تا در نهایت به نفت مسجدسلیمان 

بازگردد.
با توجه به اینکه مجدمی و میرجوان در فصل ۱٤00-

۱399 برای هیچ کدام از تیم های لیگ برتر ایران بازی 
رسمی انجام نداده اند، بازیکن آزاد سهمیه فیفا 
نفت  تیم  دلیل  همین  به  می شوند،  محسوب 
زمان  خاتمه  از  بعد  توانست  مسجدسلیمان 
نقل وانتقاالت با این دو بازیکن باتجربه قرارداد امضا 

کند.
تیم نفت مسجدسلیمان در نقل وانتقاالت میان فصل 
موفق شد تمامی بازیکنان اصلی اش را حفظ و چند 

بازیکن جدید را هم به لیست اضافه کند.

ادامه رقابت های  لیگ برتر فوتسال بانوان 
باشگاه های ایران در سال ۱۴۰۰ با پیروزی دو 
تیم مدعی پاالیش نفت آبادان و ملی حفاری 

اهواز شروع شد.
 ابتدا در هفته دهم رقابت های لیگ برتر 
فوتسال بانوان باشگاه های ایران تیم فوتسال 
بانوان ملی حفاری اهواز  در گروه اول این 
رقابت ها به مصاف تیم فجر شیراز رفت و موفق 
شد با نتیجه پرگل 5 بر 2 حریف خود را 
شکست دهد تا کماکان به صورت مشترک با 
تیم سایپا در صدر جدول گروه خود قرار داشته 

باشد. 
تیم فوتسال بانوان پاالیش نفت آبادان هم 
که در گروه دوم قرار دارد، در هفته دهم به 
مصاف تیم کیمیای اسفراین رفت و جشنواره 
گل به راه انداخت تا کماکان در کورس 

قهرمانی قرار داشته باشد.
تیم فوتسال پاالیش نفت آبادان موفق شد 
با نتیجه 8 بر صفر مقابل تیم کیمیای اسفراین 

به پیروزی برسد.
دو تیم نفتی حاضر در این رقابت ها در هفته 
یازدهم هم حریفان خود را شکست دادند تا 
کماکان بخت اول صعود پلی آف و کسب 

قهرمانی در لیگ برتر باشند.  
تیم فوتسال  ملی حفاری اهواز به مصاف 
مس کرمان رفت و این تیم را با یک گل 
شکست داد تا 2۷ امتیازی شود و با سایپا 
به صورت مشترک در صدر جدول قرار بگیرد.

تیم فوتسال پاالیش نفت آبادان هم که در 
خانه میزبان تیم هیات فوتبال اصفهان بود، 
موفق شد بازهم در دیداری پرگل حرف خود 
را شکست دهد. شاگردان نرگس الوان زاده با 

نتیجه ۱۰ بر صفر حریف اصفهانی خود را 
شکست دادند تا 25 امتیازی شوند و در رتبه 

دوم جدول باقی بمانند.

بانوانفوتسالیستنفتسالجدیدرا
وعکردند یپیاپیشر وز باپیر

فکریسرمربینفت
مسجدسلیمانشد

سرمربی سابق تیم فوتبال استقالل هدایت نفت 
مسجدسلیمان را به عهده گرفت.

محمود فکری، سرمربی سابق تیم استقالل پس 
از توافق با مدیران باشگاه نفت مسجدسلیمان، 
هدایت این تیم را در ادامه این فصل رقابت های 
لیگ برتر عهده دار شد. فکری پیش ازاین هم 
هدایت این تیم را به عهده داشت و با نفت 
مسجدسلیمان از لیگ یک به لیگ برتر صعود 
کرد. با حضور فکری عماًل کار داریوش یزدی 
به عنوان سرمربی نفت مسجدسلیمان به پایان 

رسید.



بوی گل و بانگ مرغ برخاست 
هنگام نشاط و روز صحراست 

فراش خزان ورق بیفشاند
نقاش صبا چمن بیاراست

ما را سر باغ و بوستان نیست
هر جا که تویی تفرج آنجاست

گویند نظر به روی خوبان
نهیست نه این نظر که ما راست 

در روی تو سر صنع بی چون 
چون آب در آبگینه پیداست

 چشم چپ خویشتن برآرم
تا چشم نبیندت بجز راست

هر آدمیی که مهر مهرت
در وی نگرفت سنگ خاراست

روزی تر و خشک من بسوزد
آتش که به زیر دیگ سوداست 

نالیدن بی حساب سعدی
گویند خالف رای داناست

از ورطه ما خبر ندارد
آسوده که بر کنار دریاست 

*سعدی
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تکخال به کارگردانی مجید مافی و تهیه کنندگی حسین 
فرحبخش اکران نوروزی ۱٤00 است . این فیلم کمدی 
داستانی عاشقانه- حادثه ای را روایت می کند. پوریا 
پورسرخ، سحر قریشی، شبنم قلی خانی، امیر کربالیی زاده، 
مریم قجر، الهام عقیلی از بازیگران این فیلم هستند. این 
فیلم را می توانید از سایت های معتبر نمایش فیلم هم دانلود 

کنید و ببینید. 

مشعل شماره ۱0۱0 

4445

تکخال

کتاب غروب بت ها آخرین اثر فریدریش نیچه است که به نوعی 
چکیده ای از تمام فلسفه اش را دربر می گیرد. داریوش آشوری – 
مترجم کتاب – درباره این اثر در مقدمه توضیحات دقیقی ارائه می کند 
که ما نیز به گوشه ای از آن اشاره می کنیم. او می نویسد: پیش نویس 
این کتاب را نیچه در هفت، هشت روز در فاصله 2۶ اوت تا 3 سپتامبر 
۱888، در اقامتگاه تابستانی اش، دهکده زیلس ماریا در ناحیه 
اُبرانگادین سوئیس نوشت. غروب بت ها فراورده آخرین سال زندگانی 
کوشای ذهنی نیچه است. این کتاب آخرین اثری بود که نیچه، خود 
منتشر کرد، اما هنگامی که در ژانویه ۱889 از چاپ درآمد، او دیوانه 
شده بود و از کارهایش دیگر خبر نداشت. نیچه می خواست کتاب 
غروب بت ها، درآمدی فشرده و کوتاه بر فلسفه او باشد و از این نظر 
به درستی چکیده ای است از همه دیدگاه های اساسی فسلفی او. 
نیچه در این کتاب با زبانی بسیار فشرده، اما چاالک و سرزنده تبر 
بت شکنی اش را بر تمامی بت های دیرینه و نو، کالسیک و مدرن 
می کوبد و به تمامی بنیان های متافیزیک میراث افالطون و سقراط و 
یونانیت در کل، تا بازسازی های مدرن آن، به ویژه به دست کانت، حمله 
می برد. هدف او نقاب برگرفتن از چهره همه پیش داوری های 
ناسنجیده ای است که جماعت از فیلسوف و نافیلسوف، در طول 
هزاره ها به آنها به عنوان حقیقت باور داشته اند و آنها را پرستیده اند. 
روشی سخت انقالبی است، زیرا هدف او خالی کردن زیر پای برترین 
ارزش ها و فرو افکندنشان از جایگاه بلند تاریخی شان است. این کتاب 
را داریوش آشوری ترجمه و انتشارات نشر آگه منتشر کرده است. 

چه بخوانیم؟
غروببتها

باغارغوان
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مشعل گویا قرار است کرونا در ماه های آینده همراه پراسترس زندگی ما در ایران و بسیاری از نقاط جهان باشد. از یک سال و اندی 
قبل که شیوع این ویروس در کل کشورها آغاز شد تا امروز بسیاری از موضوعات زندگی اجتماعی از جمله آموزش، دچار تغییرات 
و تحوالت زیادی شده است. از بیش از یک سال گذشته تا امروز مدارس و دانشگاه های زیادی تعطیل، نیمه تعطیل و آنالین و 
دانش آموزان و دانشجویان در همه مقاطع و رشته ها و شرایط مختلف تحصیلی با موضوع آموزش آنالین و غیرحضوری روبه رو 
شدند. هرچند که موضوع کالس های غیرحضوری به شکل های مختلف آن موضوع جدیدی نبود و در نقاط مختلفی از دنیا و کشور 
خودمان از این شیوه برای آموزش استفاده می شد، اما فراگیری نداشت و تجربیات زیادی مبنی بر ناکارایی کافی در مورد آن وجود 

داشت. مسئله این است که همه دانش آموزان، معلمان و فضاهای آموزشی در سطح و با امکانات و شرایطی برابر نیستند، به همین 
دلیل کیفیت و کمیت آموزش تحت تاثیر این شرایط قرار می گیرد. با وجود این حاال و پس از یک سال از ادامه این وضعیت 
دانش آموزان، والدین، معلمان و سیستم آموزشی به شیوه و روش هایی مناسب تر و آسان تر برای آموزش غیرحضوری رسیده اند 
تا کیفیت آموزش هم حفظ شود. در ادامه برخی از توصیه های مناسب برای آموزش غیرحضوری کارآمد و با کیفیت را که توسط 
گروه های آموزشی، معلمان یا والدین در فضای مجازی به اشتراک گذاشته  شده را مرور می کنیم که می تواند برای والدین دیگر 

هم مفید باشد. 

مدرسه خوب به کمک مدیا 

حسام الدین سراج، خواننده موسیقی سنتی ایرانی و نوازنده 
سنتور و سه تار است. از وی آثار موسیقی متعددی نظیر باغ 
ارغوان، وصل مستان، شمس الضحی، یاد یار، آفاق عشق، 
طریقت عشق، شرح فراق، آیینه رو، دل آرا، بی نشان، نگاه 

آسمانی، نرگس مست و… منتشر شده است.

  بهتر است آموزش صورت گرفته را ضبط کنید تا در صورت عدم یادگیری یا سوال آن 
را دوباره مرور کنید. این کار برای هر سه طرف یعنی دانش آموز، والدین و معلم مفید است. 
ممکن است اینترنت قطعی داشته باشد یا ارتباط کامل برقرار نشود و دانش آموز موضوع 
را به خوبی دریافت نکند، پس ضبط کردن آموزش یک راه جبران می گذارد، اما حتما 

فیلم ها را کوتاه ضبط کنید که امکان دانلود راحت و سریع فراهم باشد.

  همه مطالب را قبل از ارسال، یک بار بررسی کنید. این کار هم برای دانش آموز و هم 
معلم ها الزم است تا محتوای تولید شده اشتباه و یا با اشکال ارسال نشود. حتما در این 
مدت نمونه فیلم هایی را که حاکی از اشتباه در فیلم های ارسالی است، در فضای مجازی 
دیده اید که می تواند حتی باعث دست انداختن معلم یا دانش آموز هم شود. عالوه بر این 
جزوه و محتوای آموزشی را فقط روی تلفن یا لپ تاپتان ذخیره نکنید و حتما در جای 

دیگری هم ذخیره داشته باشید. 

  همان طور که برخی دانش آموزان سر کالس درس حضوری نیاز به توضیح بیشتری 
دارند یا مدل یادگیریشان با سایرین فرق دارد، ممکن است سر کالس غیرحضوری هم 
نیاز باشد عالوه بر بیان موضوعات از روش های تعاملی یا امکانات بیشتر برای آموزش 
استفاده شود. گاهی الزم است برخی موضوعات را با استفاده از اشیا و لوازم، کتاب های 
کمک آموزشی، عکس ها و فیلم های بیشتر و حتی توضیحات اضافه بر کالس برای 

دانش آموزان توضیح داد. در دنیای امروز هم مدیا به کمک معلمان آمده است. 

  همان طور که یک کالس حضوری خشک و بدون تعامل و بگو و بخند می تواند برای 
بچه ها کسل کننده باشد، کالس غیرحضوری هم می تواند کسل کننده باشد. پس الزم 
است به خصوص برای گروه سنی پایین تر، فضای کالس را کمی غیررسمی کنید تا بچه ها 
بتوانند با هم صحبت کنند و صمیمیت بیشتری وجود داشته باشد. تجربه نشان داده 

جلسات اجباری و بدون انعطاف از کارکرد بسیار کمتری برخوردارند. 

  کار تیمی و اشتراک گذاری برنامه ها را جدی بگیرید و هرچند جلسه یک بار یکی از 
دانش آموزان را مسوول موضوعی کنید تا نسبت به کالس ها و حضور در آن بی تفاوت 
نباشند. تجربه نشان داده که بسیاری از دانش آموزان کالس مجازی را جدی نمی گیرند 
مگر اینکه مجبور باشند مسوولیتی را که به آنها سپرده شده است، انجام دهند و با این 

شیوه ها می توان آنها را هم همراه کرد. 

  با توجه به اینکه همه تلفن همراه یا لپ تاپ ندارند و اینترنت قطع و وصلی زیادی دارد 
و به عبارتی سیستم انتقال محتوای آموزشی ممکن است دچار اشکال باشد، معلم 
می تواند محتوای آموزشی هر جلسه را در فیلم یا پکیجی جداگانه در ساعتی غیر از 
کالس درس در اختیار همه دانش آموزان بگذارد تا اگر برخی از آنها نتوانسته اند کامل در 

کالس حاضر باشند، از آن جلسه عقب نمانند. 

  با توجه به شناختی که از کالس و دانش آموزان دارید، نسبت به سفارش محتوای 
آموزشی و نحوه تهیه آن اقدام کنید. بسیاری از خانواده ها ممکن است با توجه به شرایط 
اقتصادی دسترسی به مدل های دیگری از وسایل ارتباطی و حتی تلفن همراه نداشته 

باشند و دانش آموزان در معذوریت تهیه آن لوازم و انجام تکالیف بمانند. 

  در شروع کالس درس درباره آن روز و اتفاقات رخ داده و بازی ها و تمرینات انجام شده 
سوال کنید و بگذارید بچه ها قبل از ورود به کالس درس کمی با معلم و همکالسی ها 
صحبت کنند. با توجه به اینکه کودکان طی سال تحصیلی ارتباط حضوری با معلم و 
همکالسی های خود نداشته اند، این تعامل مجازی می تواند بخشی از این خأل را پر کند. 

  همزمان با کالس های آموزشی الزم است به شکل انفرادی و گروهی معلم و والدین با 
هم در ارتباط باشند تا هرگونه اشکال و ناهماهنگی را با هم و بدون آنکه دانش آموز در 
جریان باشد، برطرف کنند. در بسیاری از موارد این هماهنگی مشترک و اطالع از شرایط 
یکدیگر می تواند برنامه آموزشی را هم کارآمدتر کند. به عنوان نمونه ممکن است والدین 
شاغل باشند و با هماهنگی صورت گرفته معلم بتواند کالس را در زمانی که والدین در 

خانه هستند، برگزار کند. 

راهکارهایی برای افزایش کارآمدی آموزش مجازی در دوران کرونا
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اپلیکیشن کالری شمار MyNetDiary یک برنامه زیبا محسوب می شود که دارای رابط کاربری 
ساده و جذاب است. این برنامه دارای آیکون های کاربردی و ساده در پایگاه اطالعات مواد غذایی و 
داشبورد رنگی است که کلیه اطالعات کالری اخیر شما را در یک جا ذخیره می کند و به حساب کاربری 
نیز احتیاجی ندارد. فهرست کالری غذایی برنامه MyNetDiary شامل بیش از ۶00000 غذا و 
نوشیدنی است و هر زمان که در دستگاه های iOS یا اندروید موجود نباشد، می توانید از این برنامه 

به صورت رایگان در وب سایت MyNetDiary استفاده کنید. 

Lose It MyFitnessPal

MyNetDiary 

اپلیکیشن محاسبه کالری Lose It یکی از پرطرفدارترین نرم افزارهای تناسب اندام و الغری بوده که تقریبا از 
یک دهه پیش در اختیار عالقه مندان است. کاربران می گویند که این اپ با گذشت زمان بهتر و بهتر شده و سادگی 
استفاده از Lose It بیش از همه طرفداران را به خود جذب کرده است. در ابتدای ورود به نرم افزار شما باید اطالعاتی 
از وضعیت کنونی خود شامل وزن، قد، سن، سطح فعالیت های بدنی و هدف تناسب اندامی را وارد کنید و سپس این 
اپ چهار مسیر برای رسیدن به هدف را به شما پیشنهاد می دهد. این مسیرها طبق سرعت رسیدن به نتیجه ها طراحی 

شده اند و هرکدام تاریخ تقریبی تکمیل برنامه پیشنهادی برای شما را اعالم می کنند.

عکس: مینا نوعی - مهر 

گفت و گو با نخبه جوان علمی در خانواده 
بزرگ صنعت نفت : 

حمایت های
مسئوالن

دلگرمکننده
است

مشعل شماره ۱0۱0 

 

تبریز ۱۴۰۰در ۱۳بدر

شهروندان شهرهای مختلف با وجود 
شرایط کرونایی روز طبیعت و 13 

فروردین را در فضای سبز و هوای تازه 
بهاری به در کردند. در بعضی از 

تفرجگاه ها، خانواده ها بدون رعایت 
پروتکل بهداشتی دور هم جمع شده 

بودند ، برخی از خانواده ها در حاشیه شهر 
تبریز و فضای باز و برخی دیگر در حیات 
خانه یا پشت بام منزل سیزده را به در 

کردند. 

تقریبا هیچ لیستی از اپلیکیشن های کالری شمار نیست که نرم افزار 
MyFitnessPal در آن معرفی نشده باشد. این اپ محصولی جانبی 
ساخته شده توسط توسعه دهندگان کمپانی ورزشی معروف آندر آرمور 
)Under Armour( بوده که رنج گسترده ای از امکانات مربوط به 
ورزش و تغذیه را به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار می دهد. 
حتی بسیاری از قابلیت هایی مانند اندازه گیری میزان آب مصرفی 
روزانه، فعالیت های ورزشی جزئی و دسترسی به اطالعات تغذیه ای 
دقیق که در برنامه های مشابه تنها در نسخه های پریمیوم و پولی 
در دسترس هستند، به صورت مجانی توسط اپلیکیشن 

MyFitnessPal ارائه می شوند.

جان نثاری درباره رشته تحصیلی و نحوه 
انتخاب آن می گوید: سال ششم در آزمون 
سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان 
)سمپاد( شرکت کردم و دوره اول و دوم متوسطه 
اصفهان  ای یک  اژه  دبیرستان شهید  را در 
گذراندم . من در رشته تجربی تحصیل کرده ام و 
چون برادرم نیز در این رشته تحصیل می کرد، به 
درس زیست شناسی عالقه مند شدم و مطالعات 
زیادی از دوران راهنمایی در این مورد داشتم که 

باعث گرایش بیشتر من به این رشته شد.
جان نثاری با بیان اینکه نخستین مقام کسب 
شده اش حضور در المپیاد پیشگامان اسالمی و 
کسب سه مدال طال و دو مدال نقره در طی سه 
دوره این مسابقات بوده است، افزود: کسب دو 
مدال طال در المپیاد ریاضی کشوری نوجوانان 
مبتکران، حضور در سه دوره جشن ستارگان 
المپیاد  نقره  مدال  همچنین کسب  و  استان 
کشوری زیست شناسی و عضویت در بنیاد ملی 
نخبگان از افتخارات علمی است که تاکنون به 

دست آورده ام. 
این نخبه علمی توکل بر خدا، تالش و پشتکار 

فراوان، داشتن ذهن جست وجوگر و تشویق و 
حمایت پدر و مادر را زمینه های موفقیت خود 
عنوان کرد و درباره تالشی که در دوره کنکور 
سال  تابستان  اینکه  با  گفت:  است،  داشته 
دوازدهم درگیر دوره نهایی المپیاد بودم و همین 
امر باعث شده بود کمتر به دروس مدرسه بپردازم 
و دیرتر از بقیه شروع به درس خواندن برای 
کنکور کنم، اما با جدیت و نشاط درس می خواندم. 
درس  عمیق  و  مفید  ساعت   ۶ تا   5 روزانه 
می خواندم و در برنامه روزانه ام تفریح و ورزش 

را هم گنجانده بودم.
او باتاکید بر این که داشتن هدف مشخص، 
تالش و برنامه ریزی منظم برای رسیدن به آن ، 
اعتماد به نفس و باور به داشته ها از جمله عوامل 
موفقیت او بوده است، افزود: به داوطلبان توصیه 
می کنم ابتدا سعی کنند عالقه و استعداد خود را 
بشناسند، از این شاخه به آن شاخه نپرند و با 
جدیت درس بخوانند. از شکست ها ناامید نشوند 

و به خودشان ایمان داشته باشند.
جان نثاری به دلیل فعالیت ها و تجربه قبلی که 
در زمینه المپیاد دارد، عالقه مند به تدریس 

المپیاد به دانش آموزان عالقه مند و باانگیزه است 
و می افزاید: هم اکنون عضو بنیاد ملی نخبگان و 
استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
هستم؛ فکر می کنم ادامه این تالش و پشتکار 
مسیر را برایم هموارتر می کند و به شغل آینده 

ام کمک می کند.
او  در اوقات فراغت خود به کتابهای غیر درسی 
و زبان انگلیسی هم می پردازد و همزمان اهل 
فوتبال است و می گوید هرهفته با دوستان به 
سالن ورزشی می رود. عالوه بر اینها در رشته 
خوشنویسی خط نستعلیق هم موفق به کسب 

رتبه شده و از این هنر هم بهره می برد. 
این جوان نخبه خانواده نفت به حمایت های 
خانواده خود هم اشاره کرد و گفت: خانواده 
همیشه پشتیبان من در تمام سال های تحصیل 
بوده اند و مرا از هر جهت حمایت کرده اند. فضای 
خانه را آرام و بدون تنش نگه داشته اند و با 
تشویق هایشان موجب دلگرمی من بوده اند. 
شرکت پتروشیمی اصفهان نیز طی مراسمی 
هرساله تمام دانش آموزان ممتاز را با اهدای لوح 
تقدیر و جوایز ارزشمند نقدی تشویق کرده است. 

.
او افزود: باید از 

نفت  بزرگ  خانواده 
تشکر کنم که بستری 

دیده  و  معرفی  برای 
شدن من فراهم کرد، زیرا 

یجاد  ا باعث  ند  توا می 
میان  دلگرمی  و  نگیزه  ا

همسن و ساالن من شود. 
امیدوارم مسئولین کشور به 

استعدادهای نوجوانان و جوانان 
توجه بیشتری کنند و در حد 

الزم امکانات آموزشی و پژوهشی 
دانش  پیشرفت  و  رشد  برای 

آموزان و دانشجویان عالقه مند 
فراهم شود. 

جان نثاری تاکید کرد که می خواهد 
مدارج بسیار باالی علمی را طی کند و 

در رشته تخصصی مورد عالقه ام خود 
یعنی پزشکی موفق شود و در خدمت 

کشور و مردم باشد. 

مشعل      خانواده بزرگ نفت در دل خود جوانان زیادی را جای داده که هر روز دست به افتخار 
آفرینی های بیشتری می زنند. جوانانی که با وجود محدودیت های بسیار توانسته اند اهداف مهم 

و بزرگی را دنبال کنند. احمدرضا جان نثاری، از نخبگان علمی جوان اصفهان است که توانسته 
موفقیت های علمی بسیاری را به دست بیاورد. کسب رتبه ٤٤ منطقه یک در آزمون سراسری سال 

99 و کسب مدال نقره المپیاد کشوری زیست شناسی و عضویت در بنیاد ملی نخبگان از جمله 
افتخارات علمی اوست.  احمدرضا ، فرزند قدرت اهلل جان نثاری، افسر آتش نشانی واحد HSE شرکت 
پتروشیمی اصفهان است که در حال حاضر دانشجوی سال اول دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است. 




