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زنجیره ارزش 

فرهنگ و زندگیگردشگریفرهنگ و هنرگردشگریموزه نفت
از مهندسی نفت
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سالن های تاریک
چشمه های شفا

بخش
بی تنش به سوی 

آرامش
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 ظرفیت سازی
 بر اساس 
استانداردهای روز 
دنیا
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درخشش جودو کاران 
 نفت مسجدسلیمان 

در اردوی  تیم ملی 
جوانان 

صنعت نفت ایران در 111 سال گذشته از فراز ونشیب های 
فراوانی در ایران برخوردار بوده و در برهه های حساسی 
از تاریخ نه تنها بر زندگی مردم ایران بلکه بر زندگی مردم 
منطقه به دلیل ملی شدن صنعت نفت ایران اثر گذاشته 
است؛ در جریان انقالب اسالمی و دوران جنگ هشت 

این  نیز  ایران  علیه  عراق  ساله 
صنعت همچنان نقش محوری در 
اقتصاد ایران بازی می کرد. پس از 
در  صنعت  ین  ا جنگ،  یان  پا
تحریم های  با  مختلف  برهه های 
آمریکا روبه رو شد با این حال به 
همت مردان و زنان این صنعت، 

تحریم ها هرگز مانع توقف فعالیت ها از جمله تولید 
و صادرات نفت ایران نشد. هم اکنون که صنعت 
نفت ایران از یکصدویازده سالگی خود عبور کرده 
100 درصد راهبری  بگویم که  است، می توانم 
فعالیت ها و تصمیم گیری ها در صنعت نفت از سوی 
م  نجا ا نی  ا یر ا ی  ها و نیر
با  گر  ا حتی   ، د می شو
نیز  جی  ر خا ی  کت ها شر
 ، شیم با شته  ا د ی  ر همکا
راهبری اصلی پروژه ها، طرح 
و برنامه ها از سوی ایرانی ها 

انجام می شود. صنعت نفت 
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اجرای صفر تا 100 راهبری توسعه و پشتیبانی تولید 

معادله ای که آمریکا را به 
شکست می کشاند

پیشرفت های   دولت در بخش 
نفت و گاز مناسب بوده است

بهره برداری از بزرگ ترین مرکز 

جمع آوری گاز ذخیره سازی ایران
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معاون اول رئیس جمهوری:

پیشرفت ها  ی  دولت  در بخش نفت و گاز مناسب بوده است
معاون اول رئیس جمهوری گفت: گزارش عملکردها و اقدام های دولت در 
زمینه های مختلف نظیر نفت و گاز، رسیدگی به مناطق محروم و روستایی 
و اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی که در اولویت دستگاه های اجرایی بوده، 

نشان می دهد که پیشرفت های انجام شده مناسب بوده است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس 
جمهوری عصر دوشنبه )۲۷ خردادماه( در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی، ضمن تبیین شرایط اقتصادی کشور در مقطع کنونی، بر اهمیت 
بهره گیری از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای عبور از این برهه 
حساس تاکید کرد و گفت: عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در 
سال ۹۸ تعیین کننده است و سیاست های اقتصاد مقاومتی باید بیش از 

گذشته در بخش ها و شئونات مختلف اداره کشور نمایان و متبلور شود.
وی با اشاره به تصویر کلی اقتصاد در سال ۹۷ و برخی گزارش ها از رشد 
منفی اقتصادی کشور افزود: گزارش عملکردها و اقدام های دولت در 
زمینه های مختلف نظیر نفت و گاز، رسیدگی به مناطق محروم و روستایی 
و اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی که در اولویت دستگاه های اجرایی بوده، 
نشان می دهد که پیشرفت ها و اقدام های انجام شده مناسب بوده است و با 
توجه به مشکالت و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها عملکرد دولت 
قابل دفاع است. جهانگیری با اشاره به اینکه امسال با محدودیت منابع و 
بودجه روبه رو هستیم، تصریح کرد: با وجود آنکه اتکای بودجه کشور به 
درآمدهای نفتی کاهش یافته، اما بودجه کشور همچنان تحت تأثیر این 
درآمدهاست و باید برای جبران کسری بودجه به دنبال راهکارها و 
ظرفیت های دیگر باشیم. معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه 
مسئوالن اقتصادی کشور باید در سال ۹۸ جدی تر پای کار باشند و نشان 
دهند که مرد روزهای سخت و شرایط پیچیده و دشوار هستند، عنوان کرد: 
باید در بخش هزینه ها صرفه جویی جدی صورت گیرد و این جهت گیری 

به همه دستگاه ها ابالغ شود تا دستگاه ها مکلف باشند هزینه های خود را 
کاهش دهند. در این نشست نماینده دبیرخانه ستاد، گزارشی از عملکرد 
سال ۹۷ دستگاه ها و استان های کشور در اجرای اقتصاد مقاومتی و نیز 
عملکرد جانشینان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و نمایندگان 
معین دولت در استان های کشور ارائه کرد.  در این گزارش مهمترین 
اقدام های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طی ۱۶ نشست برگزار شده در 
سال ۱۳۹۷ تشریح شد که اجرای ۲۷ پروژه  جدید اولویت دار اقتصاد 
مقاومتی در سال ۱۳۹۷ و استمرار اجرای ۱۳۶ پروژه اولویت دار و برنامه  
اجرایی اقتصاد مقاومتی سال ۱۳۹۶ در سال ۱۳۹۷ بخشی از این گزارش 
بود. بر اساس گزارش دبیرخانه ستاد، بعضی از مهمترین نتایج و 

دستاوردهای پروژه های اقتصاد مقاومتی در سال ۹۷ عبارتند از: افتتاح فاز 
سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، تولید گاز خام از فازهای میدان گازی 
پارس جنوبی معادل ۵۸۶.۵ میلیون مترمکعب در روز، تولید ۲۸۰ هزار 
بشکه در روز نفت خام از میدان مشترک غرب کارون، گازرسانی به 
۹۲۱۰۶۹ مشترک جدید شهری و روستایی و غیره. در ادامه نشست 
نماینده دبیرخانه ستاد، گزارشی از برنامه های اقتصاد مقاومتی برای سال 
۱۳۹۸ ارائه کرد و گفت: کارگروه هایی ذیل دبیرخانه ستاد در تحقق منویات 
مقام معظم رهبری فعال شده اند تا موضوع رفع موانع و چالش های مهم 
اقتصادی کشور )رفع عیوب ساختاری(، موضوع رونق تولید و بیانیه گام 

دوم انقالب را با جدیت دنبال کنند.

اخبار بین الملل

 سخنگوی دولت:

زنگنه از وزیران کلیدی دولت است

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی:

وزیر نفت  راه کاسبان تحریم را بسته است

نماینده رشت در مجلس شورای اسالمی:

پروژه های عظیم گازرسانی، از اقدام های بسیار ارزنده وزارت نفت است

سخنگوی دولت با تکذیب شایعه برکناری بیژن زنگنه از مقام وزارت 
نفت از سوی دولت گفت: آقای زنگنه با توجه به تجاربشان از وزیران 

کلیدی دولت هستند و چنین بحثی در دولت مطرح نیست.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، علی ربیعی عصر روز یکشنبه )۲۶ 
خردادماه( در نخستین کنفرانس خبری در پاسخ به پرسش خبرنگاری 
درباره شایعه برکناری زنگنه از مقام وزارت نفت افزود: آقای زنگنه از 
وزیرانی هستند که افزون بر ایفای نقش در تولید و فروش نفت که در 
شرایط کنونی از مسائلی بسیار جدی و اساسی ماست، در دیگر مسائل 
دولت هم همیشه فعاالنه حرف زدند، نظر داشتند و از وزیران کلیدی 
بوده اند. وی ادامه داد: البته همه وزیران کلیدی هستند، اما آقای زنگنه 
با توجه به تجاربشان از وزیران کلیدی ماست و چنین بحثی در دولت 
مطرح نیست؛ البته تا وقتی که من یادم هست، همیشه اسم زنگنه در 
مجلس شورای اسالمی مطرح بود. اسم من و زنگنه همیشه در 

استیضاح ها مطرح بوده و امیدوارم آقای زنگنه در دوران باقیمانده دولت 
هم نقش مهمی را ایفا کند. سخنگوی دولت با بیان اینکه امروز با توجه 
به کاهش صادرات و فشاری که تحریم های آمریکا برای جلوگیری از 
فروش نفت به ما وارد می کند، اظهار کرد: در این دوره تاریخی نقش 
زنگنه برای ما با ارزش خواهد بود. همه ما باید کمک کنیم. ربیعی افزود: 
هرچند )استیضاح( حق مجلس شورای اسالمی است، اما نمایندگان 
محترم هم باید کمک کنند وجود افراد کارشناس و صاحب نظر که در 
مشکالت، نفت تولید می کنند، می توانند صنایع پایین دستی نفت را 
گسترش دهند، به بازارهای جهانی آشنا باشند و بتوانند در فروش به ما 

کمک کنند، بسیار حائز اهمیت است.
وی تصریح کرد: هیچ تصمیمی برای تغییر قیمت بنزین اتخاذ نشده 
است، اما کارت سوخت می تواند سبب تسهیل برای برنامه ریزی در 

مصرف شود.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی گفت: وقتی بحث تحریم 
مطرح می شود کاسبان تحریم نیز ایجاد خواهند شد، زنگنه دست چنین 

افرادی را بسته و طبیعی است که چالش هایی پیش رو داشته باشد.
محمود صادقی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در 
مجلس شورای اسالمی به عملکرد وزیر نفت اشاره کرد و گفت: زنگنه 
یکی از افراد تاثیرگذار دولت تدبیر و امید است، هرچند حوزه پرچالشی 
دارد، اما همیشه با اقتدار عمل کرده است. وی با اشاره به اینکه در دولت 
گذشته )نهم و دهم( متاسفانه دست اندازی به صنعت نفت بسیار زیاد 
بود، افزود: تحریم های اقتصادی و همچنین نفوذ برخی نهادهای موازی 
و باندهای قدرت و ثروت نظیر بابک زنجانی در دولت گذشته در بخش 
نفت مشکالتی را ایجاد کرد، اما در این دولت با ورود زنگنه به وزارت نفت 
به دلیل سوابق مدیریتی فراوان وی، شاهد عملکرد مطلوب در این بخش 
هستیم. عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: در 
این دولت زنگنه بارها در مجلس حاضر شد و به پرسش های نمایندگان 
پاسخ داد و نمایندگان نیز از پاسخ های وی قانع شدند، معتقدم وی وزیر 
موفقی است، هر چند سوال حق نمایندگان است و وزیر نیز باید 

پاسخگوی پرسش های نمایندگان ملت باشد، اما برخی فشارها نیز با 
اهداف خاصی دنبال می شود. صادقی با تاکید بر اینکه زنگنه در بدو ورود 
خود به وزارت نفت، بحث شفافیت را در این وزارتخانه دنبال کرده است، 
گفت: وقتی بحث تحریم مطرح می شود، کاسبان تحریم نیز ایجاد 
خواهند شد، زنگنه دست چنین افرادی را بسته و طبیعی است که 
چالش هایی داشته باشد، اما با پشتوانه ای که از وی سراغ دارم، معتقدم 

بر چنین چالش هایی فائق آمده و عبور خواهد کرد.

نماینده رشت در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه وزارت نفت در 
بخش گازرسانی از جمله گازرسانی به روستاهای دور افتاده کشور، 
کارنامه درخشانی دارد، گفت: پروژه های عظیم گازرسانی از اقدام های 
بسیار ارزنده وزارت نفت است. غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی، 
نماینده رشت در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه گازرسانی 
روستایی در مناطق شمالی کشور سبب کاهش مهاجرت روستاییان 
به شهرهای بزرگ شده است، گفت: بدون شک اگر اقدام های مهم 
وزارت نفت در بخش گازرسانی روستایی نبود، کشور با مشکل کاهش 
جمعیت روستاها روبه رو می شد. وی کاهش آالینده های زیست 
محیطی، عدم قطع درختان و کاهش مصرف سوخت مازوت را از 
دیگر آثار مثبت گازرسانی به روستاهای کشور دانست و افزود: 
تالش های بسیاری در حوزه نفت و گاز کشور انجام شده است، 
متاسفانه برخی در برابر چنین طرح های عظیمی چشمان خود را 

بسته و یا بی انصافی هایی انجام می دهند که در شرایط کنونی منطقی 
نیست. سیده حمیده زرآبادی، نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس 
شورای اسالمی نیز با بیان اینکه خوشبختانه هم اکنون با اقدام های 
وزارت نفت در بخش گازرسانی، درصد بهره مندی خانوارها از گاز 
طبیعی در این استان به طور محسوسی افزایش یافته است، گفت: 
از آنجا که استان قزوین جزو استان های سردسیر کشور است، 
گازرسانی به بخش های باقیمانده این استان باید با شتاب بیشتری 

انجام شود.
زنگنه   مرد روزهای سخت  

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: در شرایط کنونی و جنگ اقتصادی که نفت، نوک پیکان حمالت 
دشمن قرار دارد، وزیری همچون زنگنه که ایستاده و کار می کند را مرد 

روزهای سخت می دانم.

رئیس مجلس شورای اسالمی حمله مشکوک به 
نفتکش ها در دریای عمان را مکمل تحریم های اقتصادی 
علیه ایران دانست. علی الریجانی در نشست علنی روز 
یکشنبه )۲۶ خردادماه( مجلس شورای اسالمی در نطق 
پیش از دستور خود با بیان اینکه حمله مشکوک به 
نفتکش ها در دریای عمان، مکمل تحریم های اقتصادی 
است، گفت: به نظر این اقدام ها مکمل تحریم های 
اقتصادی است، به جهت آنکه از تحریم ها توفیقی کسب 
نکردند، به ویژه با توجه به سوابق تاریخی آمریکا در این 
زمینه که در جنگ جهانی، آمریکایی ها کشتی های خود 
را در نزدیکی های ژاپن هدف قرار دادند تا توجیه الزم را 
برای خصومت فراهم کنند. رئیس مجلس شورای 

اسالمی افزود: بخشی از این ماجرا در اظهارات پمپئو 
نهفته است که توصیه کرد ایران در مقابل اقدام های 
سیاسی و دیپلماتیک از دیپلماسی استفاده کند که این 
مطلب از زبان وی واقعا شیرین است. وزیر خارجه 
کشوری این اظهارات را بیان می کند که با اقدام های 
تروریستی اقتصادی که به بیان خودشان شدیدترین 
تحریم ها علیه یک ملت است، به مصاف یک ملت انقالبی 
آمده اند. وی اظهار کرد: آیا این یک اقدام دیپلماتیک 
است؟ آقای پمپئو آیا نقض عهد در توافق هسته ای و 
جنگ اقتصادی علیه ملت ایران اقدام سیاسی است؟ آیا 
اقدام های آمریکا در ونزوئال علیه رئیس جمهوری این 

کشور یک اقدام سیاسی و دیپلماتیک است؟

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه آرزوی برخی نمایندگان 
خداحافظی زنگنه از وزارت نفت است، گفت: 
پیش از این نیز تعداد محدودی از نمایندگان 
مانند آقای ابوترابی و همفکرانشان در مجلس 
پرسش هایی را از وزیر نفت پرسیدند و زمانی 
که از این مسیر برای تضعیف وزیر نفت ناامید 
شدند، در نامه ای به سران قوا درخواست 

برخورد با زنگنه را داشتند.
به گزارش ایرنا، جالل میرزایی، عضو 
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
گفت: برای حذف زنگنه از وزارت نفت، اعالم 

کردند که وی همسو با جنگ اقتصادی عمل 
نمی کند. صحبت هایی که اکنون مطرح 
می شود نیز در ادامه سناریوی تضعیف وزارت 

نفت و بیژن زنگنه است.
رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید 
مجلس شورای اسالمی افزود: سیاست این 
افراد سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن 
است. دوست دارند زنگنه محتاط و جدی در 
راس وزارت نفت نباشد و فردی جایگزین 
شود که بتوانند منافع خود را از این طریق 
پیش ببرند و از هر فرصت و خبری نیز برای 

رسیدن به این هدف استفاده می کنند.

 رئیس مجلس شورای اسالمی:

آرزوی برخی نمایندگان خداحافظی زنگنه از وزارت نفت است حمله مشکوک به نفتکش ها در دریای عمان مکمل تحریم های ایران ا ست
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 عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:

مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت: 
 مقدمات اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد 

به اطالعات در صنعت نفت فراهم است
مشعل: نشست نمایندگان صنعت نفت در سامانه انتشار و 
دسترسی به اطالعات با حسین انتظامی، دبیر کمیسیون قانون 
انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات و تیم حقوقی این کمیسیون 
برای ارزیابی اقدام ها ی صنعت نفت در این سامانه و بررسی 

مشکالت پیش رو برگزار شد. 
در این نشست که صبح چهارشنبه )۲۹ خرداد( برگزار شد، 
گزارشی از عملکرد این سامانه در وزارت نفت و شرکت های 
زیرمجموعه ارائه شد و در ادامه نمایندگان شرکتها دیدگاه ها و موارد 
مورد نظر خود را مطرح کردند که از سوی دبیر کمیسیون و معاون 
حقوقی وی پاسخ داده شد. در این نشست کسری نوری، مدیر کل 
روابط عمومی وزارت نفت، با اشاره به پیچیدگی های نظام اداری 
در کشور همچنین شرایط و مقررات متفاوت صنعت نفت گفت: در 
مجموعه وزارت نفت، این باور شکل گرفته است که باید به سمت 
اجرای قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات برویم و همه 
مقدمات این کار هم فراهم شده است. نوری با بیان اینکه گام های 
اولیه در مسیر اجرای قانون برداشته شده و گزارش های موجود از 
موفقیت نسبی صنعت نفت در اجراي این قانون حکایت مي کند، 
گفت: اجرای این قانون کمک بزرگی به مبارزه با فساد در 

دستگاه های مختلف کشور خواهد بود. 

مبارزه مبنایی با فساد
در ادامه این نشست، حسین انتظامی،  دبیر کمیسیون قانون 
انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، گفت: این قانون کمک می کند 
تا مبارزه ای مبنایی با فساد صورت گیرد و دستگاه های اجرایی باید 

به شکلی مسئوالنه خود را مقابل شهروندان پاسخگو بدانند. 
انتظامی تصریح کرد: عده ای این قانون رانمی پسندند، زیرا سیاق 
مدیریتی در سالیان گذشته این روند نبوده و دستگاه های اجرایی، 
اندکی خود را نسبت به مردم پاسخگو می دانستند. ریشه این نگاه 
هم ممکن است به این دلیل باشد که دستگاه هاي کشور خیلي 
مبتني بر مالیات مردم اداره نمي شدند و دلیل نگاه آنها از باال به 

پایین بود.
دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات جنبه 
مهم دیگر اجرای این قانون را افزایش سرمایه اجتماعی برشمرد و 
گفت: سرمایه اجتماعی شامل سه وجه اعتماد مردم به حاکمیت، 
اعتماد حاکمیت به مردم و اعتماد مردم به مردم می شود و اجرای 
این قانون اعتماد مردم به حاکمیت را افزایش می دهد. انتظامی در 
عین حال تاکید کرد که اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به 
اطالعات در هر وزارتخانه و سازمان تفاوت هایی دارد و به همین 
دلیل، شیوه نامه های اجرایی را در حال تدوین داریم.او افزود: در 
مورد وزارت نفت و شرکت های زیرمجموعه آن مالحظات و شرایط 
خاصی وجود دارد که باید در شرایط امروز کشور مراقبت هایی از 
اسناد و اطالعاتشان وجود داشته باشد تا دچار افراط و تفریط در 
انتشار این اسناد و اطالعات نشوند. در عین حال باید توجه داشته 
باشید که بهترین راه جلوگیری از به وجود آمدن رانت، انتشار یکباره 
و همزمان اطالعات برای همه است، در غیر اینصورت نگهداشتن 
اطالعات در نهایت به رانت منجر می شود. در این نشست گزارشی 
از عملکرد وزارت نفت و ۳۵ زیرمجموعه آن در این سامانه ارائه شد. 
بر اساس این گزارش از ابتدای شروع به کار وزارت نفت و 
زیرمجموعه آن در سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 
۱۸4 درخواست از سوی شهروندان پاسخ داده شده است که 
مجموعه ستاد وزارت نفت با ۵4 درخواست، بیشترین درخواست 
پاسخگویی را داشته است. همچنین میانگین زمان پاسخگویی در 

زیرمجموعه های صنعت نفت ۱۰ روز بوده است.
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                                    تحوالت صنعت نفت د  ر هفته ای که گذشت

مدیر تولید شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 
اعالم کرد: از سال ۹۰ تا پایان سال ۹۷، بیش از 
پنج میلیارد متر مکعب گاز به مخزن ذخیره سازی 

سراجه قم تزریق شده است.
غالمرضا نصیرایی با اعالم این مطلب افزود: در این 
مدت در مجموع، پنج میلیارد و 4۶۵ میلیون متر 
مکعب گاز به مخزن ذخیره سازی سراجه قم 
تزریق و پنج میلیارد و ۲۱۲ میلیون متر مکعب 
گاز و 4۷۷ هزار بشکه میعانات گازی از این 
مخزن بازتولید شده است.وی گفت: بر اساس 
برنامه، روزانه حداکثر هفت میلیون و ۵۰۰ هزار 
متر مکعب گاز در ماه های گرم سال در این مخزن 
تزریق و حداکثر روزانه ۹ میلیون متر مکعب گاز 
به همراه میعانات گازی در چهار ماه سرد سال 

برداشت خواهد شد.

به گفته نصیرایی، امسال نیز تزریق گاز در این 
مخزن از ۱۵ اردیبهشت ماه آغاز شد که تا ۲۰ 
خردادماه امسال، حدود ۲۷۰ میلیون متر مکعب 

گاز تزریق شده است.
وی به اجرای طرح اصالحی در آرایش شیرهای 
کاهنده و تغییر خط لوله مربوط به تسهیالت 
سرچاهی چاه های منطقه عملیاتی سراجه اشاره و 
تصریح کرد: با بررسی دوباره نقشه تسهیالت 
سرچاهی چاه های مخزن ذخیره سازی سراجه قم، 
پیشنهاد سری کردن شیرهای کاهنده ثابت و 
متغیر و تغییر خط لوله ارائه شد که با اجرای 
پیشنهاد جدید، انعطاف انجام کارهای عملیاتی و 
تعمیراتی به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. 
این پیشنهاد تاکنون برای دو حلقه چاه اجرا شده 

است.

 تزریق بیش از 5 میلیارد مترمکعب گاز
 به مخزن سراجه قم

وزیر نفت:
نمی توانیم به اسم ایران نفت صادر کنیم

 لزوم استفاده از مستندات سیل اخیر 
برای مقابله با بحران

مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت 
نفت از کشف تخلف ۱۳.۸ میلیارد تومانی از دو 
شرکت اصلی و فرعی وزارت نفت خبر داد. اشکان 
این خبر که در پی  اعالم  با  میرمحمدی 
مغایرت گیری منظم از حساب ها مشخص شد 
در یکی از شرکت های فرعی تابع بالغ بر ۱۱ 
میلیارد تومان به واسطه سوء استفاده یکی از 
کارکنان از دو فقره از چک های عهده حساب آن 
شرکت نزد یکی از بانک های عامل، مراتب 
موجبات کسر این مبلغ از منابع آن شرکت شد، 
اظهار کرد: بالفاصله پس از کشف موضوع از سوی 
امور مالی شرکت ذی ربط و بازتاب آن از سوی 
مدیرعامل به مبادی مربوطه، پرونده ای در مرجع 
قضایی تشکیل و اقدام های مترتب بعدی ازسوی 
آن مرجع با توجه به دستورهای صادره از ناحیه 
بازپرس محترم در دستور اقدام قرار دارد. وی با 
اشاره به اینکه در ابتدای هفته اخیر نیز مشخص 

شد از شماره سریال یک فقره از چک های متعلق 
به یکی از شرکت های اصلی بالغ بر ۲.۸ میلیارد 
تومان وجه مورد سوء استفاده قرار گرفته، حال 
آنکه اصل چک در خزانه داری آن شرکت موجود 
است، افزود: این موضوع با رصد دوره ای همکاران 
مالی آن شرکت کشف و اقدام های قضایی 
بالفاصله از ناحیه مدیریت حقوقی آن شرکت 
صورت گرفت و پیگیری های بعدی تا رسیدن به 
حصول نتیجه نهایی در دستور کار قرار دارد. 
مدیرکل بازرسی وزارت نفت با تاکید بر اینکه 
متخلفان آگاه باشند و بدانند که به واسطه سرعت 
در شناسایی کشف و تخلفات احتمالی، قاطعانه 
برخورد و اقدام خواهد شد، گفت: مدیران صنعت 
نفت در امر مبارزه با فساد در خط مقدم قرار دارند 
و در ارائه خدمت به مردم و ایران اسالمی با تمام 
توان به طور اخص در شرایط تحریم، تالش و 

مجاهدت می کنند.

مدیرکل اروپا و آمریکا و همسایگان دریای 
خزر وزارت نفت تفاهم نامه همکاری ایران و 

روسیه را در بخش انرژی تشریح کرد.
حسین اسماعیلی شهمیرزادی با اشاره به 
اینکه ایران و روسیه در بخش های مختلف 
همکاری  برای  بزرگی  گام های  انرژی 
برداشتند، افزود: همکاری در حوزه اکتشاف، 
استخراج، تولید و سرمایه گذاری در صنعت 
نفت، گاز، پتروشیمی در این تفاهم نامه مورد 
تاکید قرار گرفت. وی همکاری در زمینه 
یکسان سازی استانداردهای تجهیزات صنعت 
از بندهای  ایران و روسیه را یکی  نفت 
تفاهم نامه با روس ها عنوان کرد و افزود: با 
اجرایی شدن این بند که برای نخستین بار به 
طرف ها  است،  شده  افزوده  تفاهم نامه 
می توانند از تجهیزات صنعت نفت و گاز 
یکدیگر استفاده کنند. اسماعیلی با بیان اینکه 

همکاری دوجانبه در دریای خزر از دیگر 
موارد مورد توافق با روس ها بود، تصریح کرد: 
موسسه های  و  نفت  صنعت  پژوهشگاه 
مطالعات انرژی نیز مذاکرات خوبی با همتایان 
روس در زمینه های پژوهشی و مطالعاتی 
داشتند. ایران و روسیه دیروز و پس از پایان 
سومین نشست کارگروه انرژی دو طرف در 
بخش انرژی، تفاهم نامه ای در ۲۷ بند در 
بخش  نفت، گاز، پاالیش، پتروشیمی، برق و 
انرژی هسته ای امضا کردند. پانزدهمین 
نشست مشترک همکاری های اقتصادی و 
تجاری ایران و روسیه روز یکشنبه )۲۶ 
خردادماه( با حضور رضا اردکانیان، وزیر نیرو 
این کمیسیون و  ایرانی  به عنوان رئیس 
سرگئی چپاتاریف، وزیر ناحیه فدرال قفقاز 
شمالی روسیه آغاز شد و روز دوشنبه )۲۷ 
خردادماه( در اصفهان به کار خود پایان داد.

 توضیحات بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت نفت
 درباره ۲ پرونده مالی 

تفاهم نامه همکاری ایران و روسیه در بخش انرژی تشریح شد

وزیر نفت گفت: شرایط امروز از دوران جنگ 
سخت تر است، زیرا زمان جنگ مشکلی در 
صادرات نفت نداشتیم و تنها صدام واحدهای ما 
را هدف قرار می داد، ضمن آنکه پول نفت را 
می گرفتیم اما االن این فرایند به سختی انجام 
می شود و اکنون نمی توانیم به اسم ایران نفت 
صادر کنیم. بیژن زنگنه، عصر روز سه شنبه )۲۸ 
شهید  بزرگداشت  مراسم  در  خردادماه( 
تندگویان که در مجمع عمومی ساالنه تشکل 
مردم نهاد مجمع وزیران ادوار در سازمان 
مدیریت صنعتی برگزار شد، افزود: شرایط بسیار 
دشوار و سخت شده است، اما چون دود و آتش 
و خون نیست، خیلی حس نمی شود که جنگ 
است. وی اعالم کرد: اکنون شرایط بسیار سخت 
است اما پر قدرت کار می کنیم تا ان شاءاهلل از 
این شرایط عبور کنیم. وزیر نفت با بیان اینکه 
مشکل تنها نفت خام نیست بلکه در رابطه با 
فراورده ها و محصوالت پتروشیمی نیز دچار 

مشکلیم، ادامه داد: ان شاءاهلل خداوند کمک کند 
تا از این شرایط عبور کنیم؛ اگر داخل درست 
باشد، می توان خارج را کاری کرد. زنگنه ادامه 
داد: شهید تندگویان فردی از بدنه وزارت نفت 
بود که تصدی وزارت را بر عهده گرفتند. ایشان 
فردی انقالبی و زجرکشیده بودند که قبل از 
انقالب به زندان رفتند. در سال اول جنگ برای 
رسیدگی به پاالیشگاه آبادان رفته بودند که 
اسیر شدند. در اینکه چگونه ایشان فوت کردند 
یا شهید شدند، ابهاماتی وجود دارد که بعد از 
سقوط صدام نیز مشخص نشد، زیرا ایشان 

جوان بودند و بیماری ویژه ای نداشتند.
تندگویان جزو  نفت، شهید  وزیر  به گفته 
نیروهای فداکاری بودند که قبل از تصدی وزارت 
نفت، مدیریت شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب را به عهده داشتند. ایشان آن روزها به 
پاالیشگاه آبادان رفته بودند که عراقی ها به آن 

منطقه حمله و ایشان را اسیر کردند.

 استقبال پژوهشگاه صنعت نفت از ایده های خالقانه 

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران بر لزوم 
استفاده از مستندات و تجربه های بحران سیل 
اخیر برای مقابله با بحران های احتمالی آینده 
تاکید کرد و گفت: تجارب سیل باید در 

دسترس همه کارکنان قرار گیرد.
 حسن منتظرتربتی در آیین قدردانی از 
مدیران و کارکنان مناطق عملیات انتقال گاز 
که روز چهارشنبه )۲۲ خردادماه( برگزار شد، 
با تاکید بر لزوم استفاده از دستورعمل ها و 
در  بیشتر  آمادگی  منظور  به  مستندات 
بحران های احتمالی بعدی گفت: دستاوردها و 
تجاربی که کارکنان انتقال گاز در بحران سیل 
امسال به دست آوردند، نباید مغفول بماند، 
و  به صورت دستورعمل  بلکه الزم است 
مستندات و به منظور مشخص شدن نقاط 

قوت و آمادگی بیشتر در بحران های بعدی، 

به دست همه برسد. وی با بیان اینکه مجموعه 
شرکت ملی گاز ایران از منظر حضور به موقع و 
کمک رسانی به مردم سیل زده نمره خوبی 
کسب کرد، افزود: کارکنان صنعت گاز در 
روزهای بحران به خوبی می دانستند که وصل 
سریع گاز به معنای هدیه آرامش به مردم 
است، به همین سبب با تالش  شبانه روزی برای 
انتقال، توزیع و تامین پایدار گاز در تکاپو بودند.
تربتی مهم ترین وظایف مدیران در هر سازمان 
را تعیین قواعد بازی عنوان کرد و ادامه داد: 
مدیران باید عرصه را برای تحقق اهداف 
سازمان فراهم کنند و سرانجام بازی را به 
دست بازیگران که همان کارمندان هستند، 
بسپارند. این نقش آفرینی به کارکنان امکان 
می دهد شور و حماسه ای همچون کاری که 

در سیل اخیر کردند، بیافرینند.
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رئیس پژوهشگاه صنعت نفت خطاب به 
شرکت های شتاب دهنده، دانش بنیان 
و استارتاپ ها گفت: از ایده های خالقانه 

و جدید استقبال می کنیم.
 ۲۶ ( یکشنبه  روز  توفیقی  جعفر 
نشست  نخستین  در   ) ه دما خردا
هم اندیشی عمومی کارکنان و مدیران 
ارشد پژوهشگاه صنعت نفت با بیان 
این که هر سازمانی باید عملکرد خود را 
به طور مستمر ارزیابی کند و میزان 
تطابق آن را با اهداف و برنامه های 
تنظیم شده بسنجد، افزود: گزارش 
فعالیت  سازمان ها باید منتشر شود تا 
ذی نفعان داخلی و خارجی پژوهشگاه 
در جریان این گزارش ها قرار گیرند و از 

اقدام های این مجموعه مطلع شوند.
وی تصریح کرد: هدف دیگر از انتشار 
فعالیت های این مجموعه ارزیابی درونی 
سازمان است، چرا که از این طریق 
می توان آسیب ها را شناسایی و در 
راهبردهای سازمان نیز تجدید نظر کرد 
تا در سال های آتی با قدرت بیشتری به 

سمت تحقق اهداف حرکت کنیم.
رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با تاکید 
بر این که سال گذشته تالش کردیم که 
ارتباطات پژوهشگاه را وسعت بخشیم، 
با مدیران مختلف در  تصریح کرد: 
صی  خصو و  لتی  و د ی  بخش ها
نشست های متعددی برگزار شده تا با 
ظرفیت های پژوهشگاه آشنایی های 
بیشتر انجام شود و در آینده نزدیک 
ارزش های این سازمان برای ارتقای 

جایگاه صنعت نفت بیشتر دیده شود.
توفیقی با اشاره به این که سال ۹۸ را 
این مجموعه  سال چابک سازی در 
نام گذاری کرده ایم، افزود: هدف از این 

نام گذاری، سرعت  بخشی به فعالیت ها 
تا  است  ید  ا ز مقررات  حذف  و 
با  پژوهشگاه  محوری  فعالیت های 

سهولت بیشتر انجام شود.
وی با بیان این که گزارشات ارایه شده به 
ذی نفعان با هدف میزان اثربخشی 
پروژه ها تنظیم و ارائه می شود، گفت: 
بر  این مجموعه  اغلب گزارش های 
مبنای شاخص های اثر بخشی تنظیم 
شده تا جامعه اقتصادی، صنعتی و 
مدیران کشور بیشتر با فعالیت های این 
که  بدانند  و  شوند  آشنا  مجموعه 
اقدام های این سازمان صرفا در یک 
چرخه اقتصادی بسته تعریف نمی شود، 
فناوری  و  قتصادی  ا ارزش  بلکه 
پژوهشگاه باید در اقتصاد صنعت نفت و 

کشور مورد تحلیل قرار گیرد.
رئیس پژوهشگاه صنعت نفت به وضع 
کنونی کشور اشاره کرد و گفت: محققان 
و متخصصان پژوهشگاه صنعت نفت 
که شرایط  همواره تالش می کنند 
موجود را به فرصت تبدیل کرده و اکنون 
که شرکت های خارجی فعالیت های 
خود را به صفر رسانده اند، پژوهشگاه 
بتواند این خال را پر کرده، دانش و 
فناوری مورد نیاز صنعت نفت وگاز را نیز 

تامین کند.
از همه  این که  بر  تاکید  با  توفیقی 
ایده های جدید و خالقانه استقبال 
می کنیم، گفت: سازمان های مبتنی بر 
پژوهش و فناوری، همواره به ایده های 
جدید و بروز خالقیت خود زنده هستند 
شرکت های  کمک  با  امیدواریم  و 
و  ن  بنیا نش  ا د  ، ه هند ب د شتا
استارتاپ ها، بتوانیم شرایط بهتری را در 

تقویت این زمینه ها فراهم سازیم.

در سال های 90 تا 97 انجام شد

معاون وزیر نفت در امور گاز تاکید کرد:
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  مشعل     نقطه ای در شمال شرقی ایران به تازگی شاهد افتتاح طرحی در صنعت نفت 
بود که حاصل جمع آن بهبود تامین گاز مردم مناطق این خطه از کشور خواهد بود. 
مرکز جمع آوری گاز در میدان گازی خانگیران سرخس که عنوان بزرگ ترین مرکز 
جمع آوری گاز کشور را یدک می کشد.  شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق، به عنوان 
یکی از شرکت های تابعه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در سال 77 با هدف تولید 
 ،B و بهره برداری از مخزن عظیم گاز ترش مزدوران و سه مخزن گاز شیرین )شوریجه

شوریجه D و گنبدلی ( تاسیس شد که مسؤولیت تامین گاز شش استان خراسان 
رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گلستان، مازندران )پس از تامین خوراک 
پتروشیمی خراسان و سوخت نیروگاه نکا( و بخشی از استان سمنان را به عهده دارد.
منطقه عملیاتی خانگیران، تنها منبع هیدروکربوری شرق و شمال شرق کشور است 
و حدود 95 درصد گاز تولید آن ترش است که با انتخاب کاالی مناسب، رعایت 
استانداردهای گاز ترش و استفاده از انواع سامانه های کنترلی سبب شده تاکنون 

حادثه ای رخ ندهد. مرکز جمع آوری گاز در میدان گازی خانگیران با هدف ذخیره سازي 
گاز طبیعي به میزان روزانه 10 میلیون متر مکعب در دوره هشت ماه گرم سال و باز 
تولید 20 میلیون متر مکعب در روز، برای فصول سرد سال به بهره برداری رسیده است. 
این تاسیسات به شرکت نفت مناطق مرکزی اختصاص دارد که یکی از شرکت های 
اصلی تولیدي در ساختار شرکت ملی نفت ایران است. این شرکت در مجموع، 
مسؤولیت توسعه و تولید از 80 میدان گازی و نفتی را به عهده دارد. به عبارت ساده 

تر به همان میزان که مخزن پارس جنوبی، تامین کننده عمده گازکشور محسوب 
می شود ، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران نیز همان وظیفه را در گستره 11 استان از 
شمال تا شمال شرق ایران عهده دار است.  رامین حاتمی، مدیر عامل شرکت نفت 
مناطق مرکزی ایران در گفت وگو با هفته نامه »مشعل« به تشریح مسیر احداث، تکمیل 
و اهمیت بزرگ ترین مرکز جمع آوری ذخیره سازی گاز ایران در سرخس پرداخت که 

در ادامه می آید.

بهره برداری
از بزرگ ترین مرکز جمع آوری گاز ذخیره سازی ایران

تشریح تامین گاز پایدار مردم شمال شرق ایران در گفت وگو با مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
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 Dابتدا به سابقه طرح ذخیره سازی گاز طبیعی در مخزن شوریجه 
و بهره برداری از مرکز جمع آوری گاز در میدان گازی خانگیران بپردازیم 

که از چه زمانی آغاز شد و چه روندی را پشت سر گذاشت؟
با توجه به موقیعت راهبردی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق در 
تامین گاز شش استان شرقی و شمالی کشور و همچنین ضرورت ذخیره 
سازی گاز به عنوان یک منبع قابل اطمینان برای قطع وابستگی به گاز 
وارداتی، طرح ذخیره سازی گاز در میدان شوریجه به عنوان دومین طرح 
و بزرگترین طرح ذخیره سازی در کشور تعریف شد و مراحل اجرایی آن 
به پایان رسید. ما در سطح کشور، دو طرح ذخیره سازی گاز داریم که 
تاکنون طراحی، احداث و راه اندازی شده است. نخستین طرح 
ذخیره سازی گاز در مخزن میدان سراجه بود و دومین طرح که ظرفیت 
باالتری دارد و به نوعی بزرگترین ظرفیت ذخیره سازی گاز در کشور به 
شمار می رود، طرح ذخیره سازی در مخزن شوریجه است که به تازگی 
شاهد افتتاح مرکز جمع آوری آن بودیم. این پروژه از سال 91 ابالغ و کار 
آن آغاز شد که به دلیل تحریم و عدم تامین کاال، با مشکالتی همراه بود 
و با پیگیری های انجام شده از سال 1396 مراحل اجرای آن آغاز و در 
پایان سال 97 به اتمام رسید. برای بهره برداری زود هنگام از این طرح، 
تاسیسات طرح ضربتی از سال 1394 در فرایند بهره برداری قرار گرفت. 
این پروژه شامل تاسیسات 15 راهه با فشار باال )کالس 2500(، پست های 
برق فشار متوسط و ضعیف، سیستم های کنترل و قطع اضطراری، مشعل 
سوز، لوازم برق و ابزاردقیق، پکیج های تزریق مواد شیمیایی، 
سیستم های ایمنی و اطفاء حریق، خطوط لوله تزریق و بازتولید گاز 

است.
عملیات اجرایی بخش سیویل شامل عملیات خاکی به میزان 300 هزار 

متر مکعب و بتن ریزی به میزان 550 متر مکعب و احداث سازه های مورد 
نیاز به میزان 280 تن است. در بخش عملیات مکانیکی، جوشکاری، 
تست های مخرب و غیرمخرب به میزان 40 هزار اینچ قطر با ضخامت ها 
و قطرهای مختلف انجام شده، در بخش برق و ابزاردقیق، عملیات کابل 
اندازی به میزان 25 هزار متر و 960 عدد لوپ چک گرم و سرد اجرا و 
در بخش خط لوله نیز 7 هزار متر خط لوله 16 اینچ و 12 اینچ انجام شده 

است.

 طرح شامل چه بخش هایی است؟
این طرح شامل مرکز جمع آوری، مرکز تفکیک 12 حلقه چاه، تاسیسات 
فشارافزایی و تزریق است. بخش فشارافزایی آن در اختیار ذخیره 
سازی شرکت ملی گاز ایران قرار گرفته و بخش باالدستی شامل چاه ها، 
خطوط انتقال، خطوط جمع آوری و خطوط تزریق به عهده شرکت نفت 

مناطق مرکزی ایران است.

 هزینه اجرای این پروژه چه میزان بوده است؟
این پروژه با اعتبار حدود 19 میلیون یورو و حدود 200 میلیارد ریال از 

محل منابع داخلی تامین شده و به بهره برداری 
رسیده است. پروژه یاد شده، شامل احداث 
تاسیسات جمع آوری گاز )15 راهه(، تابلوهای برق و 
سیستم های کنترل و قطع اضطراری، مشعل سوز، 
خطوط لوله تولید و بازتولید و اتصال خطوط لوله 

چاه های تزریقی به مرکز است. 

 سهم توان داخلی در اجرای این طرح 

چه میزان بوده است؟
همسو با شعار صنعت نفت مبنی بر حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و 
همچنین تاکید بر توان ساخت داخل، تمام کار را با استفاده از پیمانکاران 
و توان متخصصان داخلی اجرا کردیم که باید بگویم این طرح کامال 
ایرانی است. افزون بر آن، در ساخت مونتاژ و راه اندازی حدود 50 درصد 
از تجهیزات شامل کل تجهیزات برقی، پکیج های مواد شیمیایی، 
سیستم های کنترل سیستم های ایمنی، مشعل و سازه های مورد نیاز از 
توان و همچنین در طراحی مجموعه نیز کامال از توان متخصصان داخلی 
استفاده کردیم. یکی از نکات بارز در این پروژه، رعایت الزام های 
بهداشت، ایمنی و محیط زیست )اچ اس  ای( بوده که خوشبختانه 

حادثه ای به دنبال نداشته است. 
در مسیر اهداف اقتصاد مقاومتی نیز با حمایت از توان سازندگان داخلی 
و رونق تولید، اغلب تجهیزات در داخل کشور و با استفاده از توان 
سازندگان و تامین کنندگان داخلی ساخته شده و از این نظر، تولید برخی 
اقالم و بهره مندی حداکثری از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی، با تولید 
داخلی قطعات و تجهیزات، موجب جلوگیری از خروج ارز از کشور و 

رونق تولید شده است.

 میزان صرفه جویی ارزی آن چه میزان است؟
در بخش طراحی و ساخت ادوات بالغ بر 20 درصد صرفه جویی ارزی 

داشتیم.

 در مسیر اجرای این طرح چه اهدافی دنبال شده است؟
این طرح به منظور اجرای اهداف استراتژیک، رفع نیازمندی 

به گاز کشورهای دیگر بخصوص در فصول سرد سال و افزایش قابلیت 
اطمینان گازرسانی به استان های شرقی و شمالی کشور و همچنین 
افزایش بهره وری از مخازن گازی در حال تخلیه با احداث تاسیسات 
سرچاهی و خطوط لوله جریانی مربوطه در برنامه قرار گرفت. هدف 
اصلی این طرح، تزریق روزانه 10 میلیون مترمکعب گاز و برداشت 20 
میلیون متر مکعب در ماه های سرد سال ازمخزن شوریجه D است. 
برنامه ما این است که هشت ماه تزریق گاز و چهار ماه سرد سال که اوج 
مصرف است، باز تولید داشته باشیم تا بتوانیم از توان این مخزن به 
صورت بهینه استفاده کنیم. خوشبختانه شرکت بهره برداری نفت و گاز 
شرق در نیمه شمالی کشور قرار دارد؛ تنها نقطه ای که در کل نیمه شمالی 
کشور تولید گاز داریم، فقط خانگیران است. در دو منطقه قم و خانگیران، 
هم تزریق و هم بازتولید داریم و همانگونه که قبال گفته شد، گاز تولیدی 
این مناطق در فصول سرد 5 تا 6 استان ما را پوشش می دهد و بخش 
عمده ای از کشور را از انتقال گاز بی نیاز می کند. با اجرای این طرح در 
زمستان، افزایش گاز قابل مالحظه ای حاصل شده است. چنانچه در سال 

گذشته در دوران پیک مصرف، توانستیم حدود 15 
میلیون متر مکعب از بخش ذخیره سازی تولید 

کنیم که این مهم می تواند در فصول سرد به 
پایداری شبکه توزیع، انتقال و تولید گاز 

کمک کند. مرکز تفکیک این طرح نیز به صورت طرح ضربتی در حال 
بهره برداری است. با استفاده از تاسیسات احداث شده، میزان پیک 
تزریق تا 12 میلیون متر مکعب و میزان برداشت گاز در سال گذشته در 
پیک تولید 15 میلیون متر مکعب در روز بوده است. میزان گاز تزریقی 
از ابتدای سال جاری تاکنون 471 میلیون مترمکعب در مقابل 720 
میلیون متر مکعب برنامه ای با توجه به گاز تحویلی بوده که حدود 65 

درصد برنامه محقق شده است.

فاز دوم شوریجه D در چه مرحله است؟
ظرفیت تزریق فاز دوم شوریجه، به 20 میلیون متر مکعب در روز و 

بازتولید آن به روزانه 40 میلیون متر مکعب 
می رسد که با توجه به سیاست های 

ابالغی وزارت نفت، به شرکت ملی گاز 
در حال  و  واگذار شده  ایران 

پیگیری از سوی آن شرکت 
است.

چه برنامه ای برای تامین پایدار گاز در زمستان امسال دارید؟
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به عنوان بخش مهمی از زنجیره تولید 
گاز در کشور است. براساس ابالغیه وزارت نفت، نگهداشت توان تولید، 
افزایش تولید، افزایش توان تزریق  وآماده سازی تاسیسات برای فصول 

سرد سال همه در برنامه قرار دارد تا مشابه سال های 
قبل، تامین انرژی بدون دغدغه صورت 

گیرد.
این طرح به منظور اجرای اهداف استراتژیک، رفع نیازمندی به گاز کشورهای 
دیگر بخصوص در فصول سرد سال و افزایش قابلیت اطمینان گازرسانی به 
استان های شرقی و شمالی کشور و همچنین افزایش بهره وری از مخازن گازی 
در حال تخلیه با احداث تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی مربوطه در 

برنامه قرار گرفت
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مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب اعالم کرد: 

نگار صادقی      صنعت نفت ایران در پنجم خردادماه مصادف با اکتشاف نفت در چاه شماره یک مسجد سلیمان در تاریخ 1287، صدویازده ساله شد. شرکت 
ملی مناطق نفت خیزجنوب که 80 درصد تولید نفت ایران را در اختیار دارد، قلب این صنعت عظیم در ایران است و اکنون یک قرن پس از اکتشاف نفت، 
همچنان از جایگاه کلیدی و مهمی برخوردار است. احمد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب می گوید: هم اکنون 100 درصد امور طراحی، 
مهندسی و راهبری امور توسعه و پشتیبانی تولید نفت از سوی ایرانی ها انجام می شود؛ او به تحریم های آمریکا علیه ایران نیز اشاره می کند و می گوید: 

تولید نفت طبق برنامه تولید مورد نظر، ادامه دارد و از این فرصت، برای ظرفیت سازی الزم به منظور نگهداشت و افزایش تولید در حال انجام است. 

   پس از گذشت 111 سال از اکتشاف نفت، صنعت نفت ایران امروز که 
تحریم های همه جانبه ای از سوی آمریکا علیه آن اعمال شده است، در چه 

جایگاهی ایستاده است؟ 
صنعت نفت ایران در 111 سال گذشته از فراز ونشیب های فراوانی در ایران 
برخوردار بوده و در برهه های حساسی از تاریخ نه تنها بر زندگی مردم ایران 
بلکه بر زندگی مردم منطقه به دلیل ملی شدن صنعت نفت ایران اثر گذاشته 
است؛ در جریان انقالب اسالمی و دوران جنگ هشت ساله عراق علیه ایران نیز 
این صنعت همچنان نقش محوری در اقتصاد ایران بازی می کرد. پس از پایان 
جنگ، این صنعت در برهه های مختلف با تحریم های آمریکا روبه رو شد با این 
حال به همت مردان و زنان این صنعت، تحریم ها هرگز مانع توقف فعالیت ها از 
جمله تولید و صادرات نفت ایران نشد. هم اکنون که صنعت نفت ایران از 
یکصدویازده سالگی خود عبور کرده است، می توانم بگویم که 100 درصد راهبری 
فعالیت ها و تصمیم گیری ها در صنعت نفت از سوی نیروهای ایرانی انجام 
می شود، حتی اگر با شرکت های خارجی نیز همکاری داشته باشیم، راهبری 
اصلی پروژه ها، طرح و برنامه ها از سوی ایرانی ها انجام می شود. صنعت نفت یک 
صنعت بین المللی و پیچیده به لحاظ دانش، تجربه، نیروی انسانی، امکانات 

سخت افزاری، نرم افزاری و راهبردهایی که باید پیاده شود، است. 
صنعت نفت ایران در شرایطی در مسیر رشد و توسعه قرار دارد که همواره در 
نوک پیکان تهدیدهای آمریکا پس از انقالب اسالمی بوده و آمریکا در سال های 
اخیر همه تالش خود را به کار برده است تا انتقال فناوری به این صنعت را در 
ایران مخدوش کند، اگرچه این صنعت یک صنعت 100 در صد بومی نبوده و 
بین المللی است و به ورود فناوری از بازارهای بین المللی نیاز داریم اما تا جایی 
که در توانمان بوده است، فناوری را دریافت و بخش قابل توجهی از کاال، 
تجهیزات و مواد مصرفی را با تالش صنعتگران و سازندگان داخلی بومی سازی 

کرده ایم. 

   تحریم های این دوره چه تفاوتی با تحریم های دوره قبلی دارد؟
تحریم این دوره همه جانبه تر، سنگین تر و سخت تر از دوره قبل است؛ آمریکا 
در دور جدید تحریم ها همه تالش خود را به کار برده است تا صادرات نفت ایران 
را صفر کند، اما مشاهده می کنید که موفق به انجام این کار نشده است و به حول 
و قوه الهی نخواهد شد. در واقع با توجه به جنگ تمام عیار اقتصادی که علیه 
ایران صورت گرفته است، تا همین امروز که با شما صحبت می کنم، طبق برنامه، 
تولید نفت در مناطق نفت خیزجنوب ادامه دارد. در دور قبلی تحریم ها هم با 

برنامه ریزی که در مناطق نفت خیز انجام شده بود و با ایجاد ظرفیتی که در دوران 
تحریم انجام داده بودیم، پس از رفع تحریم ها توانستیم در بازه زمانی مورد نظر، 
تولید را به حداکثر برسانیم؛ امروز هم با درس گرفتن از آن دوره و علم به این 
که همیشه باید آماده برگشت به تولید حداکثری باشیم، در حال ظرفیت سازی 
و تعمیرات اساسی هستیم تا چنانچه قرار باشد به تولید حداکثری برگردیم، در 

یک بازه زمانی بسیار کوتاه این هدف را محقق کنیم. 

   آیا ممکن است با کاهش صادرات، تولید نفت در مناطق نفت خیزجنوب 
کاهش یابد؟

برنامه تولید متناسب با شرایط موجود کشور قابل انعطاف است؛ اما با توجه به 
برنامه ها و طرح هایی که داریم و همچنین با توجه به میزان مصارف پاالیشگاهی 
و صادراتی، امیدواریم خللی در میزان تولید مورد نیاز به وجود نیاید. به هرحال 
در مناطق نفت خیزجنوب در حال تولید هستیم و پیش بینی آینده و میزان 
تولید نیز به سیاست گذاری های وزارت نفت بستگی دارد؛ ما می توانیم در یک 

بازه زمانی منطقی، تولیدمان را به حداکثر برسانیم. 

   برای ظرفیت سازی گفته شده با شرکت های خارجی نیز همکاری می کنید 
یا همکاری شما تنها به شرکت های داخلی محدود شده است؟

همان طور که می د انید، تجهیزات صنعت نفت در شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب قدیمی و فرسوده است و بسیاری از میدان ها وارد نیمه دوم عمر خود 
شده اند، بنابراین بهسازی و نوسازی تجهیزات و همچنین اجرای پروژه ها به 
منظور افزایش تولید و جلوگیری از افت تولید در میدان ها موضوعی طبیعی 
است که ما نیز در سال های اخیر با تعریف پروژه های فراوانی از جمله پروژه های 
میدان محور که توسعه آنها طبق مدل جدید قراردادهای نفتی انجام خواهد 
شد و توسعه 28 مخزن را که نیازمند حفاری های جدید بوده است، در دستور 
کار قرار داده ایم، در اجرای این پروژه ها نیز، محدودیتی برای همکاری با 
شرکت های داخلی و خارجی نداریم. اما در اجرای طرح توسعه 28 مخزن اولویت 
ما با شرکت های داخلی است، در عین حال شرکت های برنده می توانند از 

مشاوران خارجی نیز کمک بگیرند. 

   به نظر شما در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با نوسان های فراوانی روبه رو 
است، سرمایه گذاری در این صنعت همچنان برای بخش خصوصی ایرانی از 

جذابیت برخوردار است؟ 

از هرگونه سرمایه گذاری داخلی و خارجی در شرکت ملی مناطق  ما 
نفت خیزجنوب استقبال می کنیم، ضمن این که سرمایه گذاران هر هزینه ای که 
در صنعت نفت انجام دهند، با اطمینان به آنها قول می دهم که با توجه به حاشیه 
سودی که در این صنعت وجود دارد، بیشتر از هر جای دیگری سود عایدشان 
می شود، ما نیز از صنعتگران و سرمایه گذاران داخلی با استفاده از قراردادهای 
پایدار و بلندمدت حمایت می کنیم، زیرا سرمایه گذاری آنها عالوه بر این که 
سبب رونق ساخت داخل می شود، منجر به تحرک اقتصادی و افزایش اشتغال 

و رونق تولید در کشور خواهد شد. 

   آیا برآوردی در مورد میزان جذب سرمایه  انجام شده دارید؟
جذب سرمایه در مناطق نفت خیزجنوب را در سه قسمت اولویت بندی کرده ایم. 
نخست مدیریت مخازن در 28 مخزن و میدان محور که در قراردادهای باالدستی 
است. دوم طرح جمع آوری گازهای همراه و جلوگیری از گازسوزی است و سوم 
نوسازی و بهسازی خطوط لوله و تجهیزات روسطحی. مثال با توجه به فرسودگی 
تجهیزات  به سرمایه گذاری چند میلیارد دالری در تجهیزات روسطحی نیاز 
داریم و شاید چند برابر آن را در امور توسعه ای در میادین تحت بررسی نیاز 
داشته باشیم. منظور این نیست که این ارقام به صورت یکجا جذب  شوند بلکه 
بنا داریم در امور توسعه ای در میادین تحت سرپرستی در یک بازه زمانی منطقی 
مثال در بازه های زمانی دوساله، پنج ساله و شاید ده ساله، سرمایه را جذب کنیم. 
ما معتقدیم سرمایه گذاران و سازندگانی که به همکاری با ما عالقه مند هستند، 

می توانند برای سال ها در کنار ما باشند و این یک رابطه برد-برد است. 

   البته اولویت برای طرح توسعه 28 مخزن با سرمایه گذاران داخلی است؛ 
آیا هر شرکتی می تواند برای توسعه این مخازن ورود کند؟

یکی از مهمترین اهداف اما در اجرای این بسته ها عالوه بر اهداف تولیدی، فعال 
کردن سازندگان داخلی است، بنابراین برای این که آنها بتوانند در این بخش 
ورود کنند، تصمیم گرفتیم پروژه ها را در بسته هایی حداکثر با هزینه 300 
میلیون دالر تعریف کنیم و حداکثر آورده پیمانکار می تواند 20 درصد باشد و 
پرداختی به آنها متناسب با پیشرفت پروژه ها انجام می شود. اما اگر قرار باشد 
شرکت های خارجی نیز در این بخش فعال شوند، به آنها تاکید کرده ایم که باید 
به صورت کامل به فاینانس پروژه بپردازند. در حال حاضر نیز با چند شرکت 
خارجی در حال مذاکره هستیم که پیشرفت های خوبی نیز در این زمینه 

داشته ایم. 

   روند واگذاری ها از طریق مناقصه است؟
بله، اما اگر شرکت های ایرانی ظرفیت فاینانس کامل پروژه را داشته باشند، 
می توانیم مجوز ترک تشریفات مناقصه را برای آنها بگیریم؛ این امتیاز تنها برای 
شرکت های ایرانی است تا بتوانیم هرچه سریع تر پروژه را به اجرا ببریم؛ در غیر 
این صورت اجرای پروژه پس از برگزاری مناقصه واگذار می شود. مدت زمان در 

نظر گرفته شده برای اجرای پروژه ها نیز دوسال تا دوسال و نیم است. 

   روش های تامین مالی این پروژه ها به چه صورت خواهد بود؟
چند روش را برای این کار در نظر گرفته ایم. یکی از این روش ها انتشار اوراق 
منفعت است. در فاز نخست اجرای برنامه هایمان در سال اول این اوراق منتشر 
و به اندازه کافی نیز تامین اعتبار انجام شده است. هم اکنون برای اجرای این 
پروژه ها در سال اول اجرا تامین مالی مورد نیاز شده است.  البته روش های 
دیگری هم برای تامین مالی در نظر گرفته شده است. در کنار اینها ما از جذب 
سرمایه های سرگردان در کشور استقبال و از سرمایه گذاران دعوت می کنیم تا 
سرمایه های خود را در صنعت نفت سرمایه گذاری کنند، زیرا بازگشت سرمایه 
آنها حتمی است و اعتقاد داریم صنعت نفت یکی از جذاب ترین بازارها برای 

سرمایه گذاران است. 

   تکلیف چند بسته نهایی شده است؟
تاکنون تکلیف 6 بسته منصوری آسماری، رامشیر، گچساران خامی، نرگسی، 
اللی آسماری و کبود مشخص شده و شرکت های برنده مناقصه، کارشان را 
شروع کرده اند. مناقصه 8 بسته هم برگزار شده است و در حال نهایی کردن 
مناقصه هستیم که به زودی برندگان آنها نیز اعالم می شود. انتظار داریم تکلیف 
12 بسته دیگر نیز تا پایان نیمه نخست امسال مشخص شود. به این ترتیب 
امیدواریم تا پایان امسال کار اجرایی همه بسته های کاری 28 مخزن آغاز شود. 

   با اجرای این پروژه ها چه میزان به تولید افزوده می شود؟ 
انتظار داریم با اجرای طرح های توسعه ای 28 مخزن )پس از حدود دوسال ونیم( 
در شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب 600 هزار بشکه در روز نگهداشت و 
افزایش تولید داشته باشیم. البته این توضیح نیز ضروری است که ما در مناطق 
نفت خیزجنوب ساالنه حدود 10 درصد افت طبیعی تولید از چاه های تولیدی 
داریم و اگر فرض کنیم روزانه 3 میلیون بشکه تولید می کنیم، سالی 300 هزار 
بشکه افت تولید داریم، ضمن آنکه برای نگهداشت این 300 هزار بشکه باید 

اقداماتی مانند حفاری چاه، ترمیم چاه، تعمیر چاه و احداث پروژه های نمکزدایی 
را انجام دهیم، بنابراین با اجرای طرح توسعه 28 مخزن، عالوه بر جایگزینی 
افت تولید 10 درصدی چاه ها و مخازن این طرح، افزایش تولید 300 هزار بشکه ای 

در روز را نیز به سطح تولید این مخازن خواهیم داشت. 

   برای دستیابی به این میزان نیاز فناوری خاصی دارید؟
 در شرایطی کنونی با امکانات موجود، دستیابی به رقم افزایش و نگهداشت تولید 
600 هزار بشکه ای در روز در طرح توسعه 28 مخزن در مناطق نفت خیزجنوب 
 IOR و EOR امکان پذیر است، اما اگر بخواهیم به ازدیادبرداشت با روش های
دست یابیم، قطعا هم سرمایه گذاری سنگین تر و هم فناوری به روزتر نیاز داریم 
که در این بخش به مشاور خارجی و سرمایه گذاری نیاز خواهیم داشت. در 
قراردادهای میدان محور که افزایش ضریب بازیافت مطرح است، چون انجام این 

کار زمان بر است، به هزینه های بیشتر و فناوری های خاص نیاز دارد. 

   مذاکرات قراردادی برای توسعه میدان های مناطق نفت خیز جنوب در 
قالب مدلی که مناطق نفت خیزجنوب تعریف کرده، به کجا رسیده است؟ 

پس از اجرای برجام 18MOU برای توسعه میدان های منتخب مناطق 
نفت خیزجنوب امضا شد ) 8 شرکت داخلی و خارجی ( و مذاکرات  را به صورت 
جدی دنبال کردیم که به دلیل خروج یکجانبه آمریکا از برجام و مشکالتی که 
به وجود آمد، برخی شرکت ها از ادامه همکاری انصراف دادند. هم اکنون با سه 
شرکت مذاکرات را به صورت جدی دنبال می کنیم که امیدوارم در نیمه اول 
سال 98 حداقل دو قرارداد را امضا کنیم. به هر تقدیر شاید آهنگ مذاکرات  

کمی کند شده باشد، اما پیوسته بوده است. 

   تشدید تحریم ها ورود فناوری به صنعت نفت را بیش از پیش دشوار کرده 
است؛ آیا این موضوع تاثیری بر استانداردهای اجرای پروژه در مناطق نفت خیز 

خواهد داشت؟
تحریم ها باعث نمی شود از استانداردهایمان کوتاه بیاییم، زیرا صنعت نفت 
صنعت حساسی است و به اصطالح اولین اشتباه در انجام عملیات این حوزه، 
شاید آخرین اشتباه باشد. البته در بخش تامین مالی و هزینه ها یکسری 
مالحظات داریم، اما در مورد رعایت استانداردهای نفت به هیچ عنوان نباید از 

این اصول عبور کنیم و استانداردهای اجرا باید به درستی رعایت شود. 
منبع: ایران پترولیوم

راهبری توسعه و پشتیبانی تولید 

تحریم ها باعث نمی شود از استانداردهایمان کوتاه بیاییم، زیرا صنعت نفت صنعت 
حساسی است و به اصطالح اولین اشتباه در انجام عملیات این حوزه، شاید آخرین اشتباه 
باشد. البته در بخش تامین مالی و هزینه ها یکسری مالحظات داریم، اما در مورد رعایت 
استانداردهای نفت به هیچ عنوان نباید از این اصول عبور کنیم و استانداردهای اجرا باید 
به درستی رعایت شود. 



با بهره برداری از ۱۸ طرح پتروشیمی تا پایان سال 
99 تولید قابل فروش با 70 درصد رشد به ۵۱ 
میلیون تن می رسد که مصداق جهش دوم در این 

صنعت است.
عزم دولت و وزارت نفت بر تکمیل طرح های اولویت 
دار صنعت پتروشیمی سبب شده تا بهزاد محمدی، 
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
دقیق  نظارت های  و  پیگیری  با  پتروشیمی 
وکارشناسی روند ساخت و تکمیل این طرح ها را 
رصد کرده و در نشست هایی با مدیران عامل 
هلدینگ ها و شرکت های پتروشیمی در جریان روند 
فعالیت های جاری، برنامه ها و نیزبرخی چالش های 

موجود در مسیر ساخت قرار بگیرد.
مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این 
جلسه ها، ضمن تاکید بر لزوم شتاب به اجرای 
طرح های اولویت دار صنعت پتروشیمی، خطاب به 
مدیران عامل هلدینگ ها و شرکت های پتروشیمی 
اظهارکرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مسیر 
شناسایی و رفع موانع و چالش های موجود پروژه ها 
حداکثر همکاری و پیگیری را انجام خواهد داد وبی 
تردید می توان با هم افزایی، انطباق و همدلی 
شرکت ها و هلدینگ های پتروشیمی، روند تحقق 
"جهش دوم" صنعت "پیشرو پتروشیمی" را با 
راه اندازی طرح های نیمه تمام و افزایش ظرفیت این 

صنعت عملی کرد.
 افزون برگزارش جلسه های تخصصی کاری 
با مدیران طرح های توسعه ای در ماه های 
اخیر، چندین بازدید از طرح های در 
حال ساخت در عسلویه و ماهشهر به 
صنعت  مهم  قطب  دو  عنوان 
پتروشیمی ایران و همچنین چند 
طرح در دیگر نقاط کشو با هدف 
ارزیابی و بررسی روند پیشرفت 
طرح ها از سوی مدیرعامل شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی انجام شده 

است .

عزمملیبرایاجراوتکمیلطرحها
درحال حاضر با ۱0۳ طرح در صنعت پتروشیمی مواجه 
مجوز  در حد  ۳9 طرح  تعداد  این  از  که  هستیم 
آماده سازی، تامین دانش فنی و تامین سرمایه هستند و 
پیشرفت کلی آنان زیر ۲0 درصد قرار دارد و شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی تالش می کند تا در معرفی این طرح ها 
به سیستم بانکی همکاری داشته باشد. ۶۴ طرح باالی 
۲0 درصد پیشرفت دارند که از این میزان ۵ طرح زیر 
ساختی مثل خط اتیلن غرب و مرکز توسعه مخازن و 
اسکله صادراتی و یوتیلیتی متمرکز در هاب های توسعه 
است. همچنین ۶ طرح تامین خوراک وظیفه خوراک 
رسانی به طرح های ۵۳ گانه پتروشیمی را به عهده دارد 
که دو طرح آن استحصال اتان است، ۴ طرح باقیمانده 
نیز در تامین خوراک صنعت در باالدست و میادین نفتی 
برای جلوگیری از فلرینگ است. سه طرحNGL داریم 
NGL ۳۱00 که ۲70 میلیون فوت مکعب خوراک به 
 NGL پتروشیمی دهلران انتقال می دهد، همچنین
۳۲00 در غرب کارون, مارون اهواز وNGL پارسی 
وجود دارد و NGL خارک که به میادین اطراف خارک 
دسترسی دارد و در فاز دوم متانول خارک، مصرف کننده 
خوراک آن خواهد بود و در نهایت بیدبلند ۲ که دو 
میلیارد فوت مکعب در روز خوراک می گیرد، یکی از 
بزرگترین طرح های تامین خوراک پتروشیمی در 
باالدستی است و در نهایت تامین کننده خوراک 
پتروشیمی گچساران، بندر امام و امیرکبیر خواهد بود و 
۶ میلیون تن به صورت مستقیم به صنعت پتروشیمی 

خوراک تزریق می کند.
۵۳ طرح باقی مانده زنده و فعال در صنعت پتروشیمی 
وجود دارد که از این تعداد ۳0 طرح زیر ۴0 درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته ۲۳ طرح باالی ۴0 تا 99 درصد 
پیشرفت دارند از بین این ۲۳ طرح ۱۸ طرح انتخاب 
شده که سه تا در سال 9۸ به بهره برداری و تولید پایدار 
می رسند و ۱۵ طرح در سال 99 بهره برداری می شوند 
که می تواند مصداق بارز جهش دوم صنعت پتروشیمی 
باشد و ظرفیت اسمی را از ۶۴ میلیون تن به 9۴ میلیون 
تن برسند، یعنی ۴۶ درصد افزایش ظرفیت خواهد بود 
در حقیقت ۳۱ میلیون تن محصول قابل فروش در حال 
حاضر وجود دارد که با بهره برداری از این ۱۸ طرح به 

افزایش  درصد   70 یعنی  می رسد  تن  ۵۱میلیون 
محصوالت قابل فروش در ابتدای سال۱۴00 داریم که 

مصداق جهش دوم است.
 در این میان با توجه به آمارهای ذکر شده و تعدد 
طرح های در حال ساخت پتروشیمی در نقاط مختلف 
کشور باید این نکته را مورد توجه قرار داد که پتروشیمی 
اکنون گام در مسیر جدیدی نهاده است و با توجه به روند 
خصوصی سازی دراین صنعت برای آینده، نیازمند عزمی 
ملی برای تحقق برنامه ریزی های انجام شده هستیم و 
بدون تردید شرکت ملی صنایع پتروشیمی می تواند به 
عنوان نهادی هماهنگ کننده و سیاست گذار نقش 

رگوالتوری را ایفا کند.
از سوی دیگر، این نکته مهم و راهبردی نیز باید در نظر 
گرفته شود که جلوگیری از خام فروشی و تکمیل 
زنجیره های ارزش صنعت باید از بنیادی ترین برنامه های 
شرکت های پتروشیمی در آینده باشد و صیانت از محیط 
زیست و منابع ملی با حفظ مسؤولیت اجتماعی و اخالق 
حرفه ای با رعایت حقوق ذی نفعان و خلق ارزش با تعهد 
به توسعه پایدار و متوازن همواره مورد توجه قرار گیرد و 
برای تحقق هدف های پیش بینی شده در این صنعت، 
همگرایی و همکاری هلدینگ های پتروشیمی و مشارکت 
هر چه بیشتر بخش خصوصی برای تولیدی شدن 
طرح های نیمه تمام و یا آتی موجود می تواند اثر بخش 
را  ایران  پتروشیمی  صنعت  توسعه  مسیر  و  یوده 

هموارترکند.
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شرکت ملی صنایع پتروشیمی با جدیت بر روند ساخت 
و تکمیل طرح های پتروشیمی با هدف افزایش ظرفیت 
تولید و نیز تکمیل زنجیره ارزش نظارت دارد. بدون تردید 
صنعت پتروشیمی، نبض توسعه و موتور توسعه ایران 
است، این صنعت به دلیل برخورداری از جایگاه خاص در 
تامین نیاز صنایع مختلف کشور به محصوالت مختلف 
پلیمری و شیمیایی و نیز صادرات و ارزآوری و همچنین 
اشتغالزایی، از موقعیتی ویژه در اقتصاد ایران برخوردار 
است. روند رو به رشد توسعه صنعت پتروشیمی، نشان 
می دهد این صنعت ارزش آفرین افزون بر تامین نیاز داخل 
می تواند در توسعه صادرات غیرنفتی نیز نقش اساسی ایفا 
کند و بر همین اساس برای توسعه صنعت باید حرکت در 
مسیر تکمیل زنجیره ارزش و تولید محصوالت نهایی با 
کلیه  و  ویژه  توجه  هدف کاهش خام فروشی مورد 
حلقه های این زنجیره مدنظر قرار گیرد. در سالیان اخیر 
دهها طرح پتروشیمی وارد مدار تولید با توجه به تهیه 
نقشه  راه صنعت پتروشیمی و برنامه ریزی های انجام شده 
قرار است 18 طرح تا پایان سال 99 به بهره برداری برسد 
و سه طرح متانول کاوه، متانول بوشهر و الفین ایالم امسال 
وارد مدار تولید شوند؛ 15 طرح دیگر نیز سال آینده به 

بهره برداری خواهند رسید.

شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی در مسیر 

شناسایی و رفع موانع و 
چالش های موجود پروژه ها 

حداکثر همکاری و پیگیری را 
انجام خواهد داد وبی تردید 

می توان با هم افزایی، 
انطباق و همدلی شرکت ها 

و هلدینگ های پتروشیمی، 
روند تحقق "جهش دوم" 

صنعت "پیشرو پتروشیمی" 
را با راه اندازی طرح های نیمه 
تمام و افزایش ظرفیت این 

صنعت عملی کرد
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روسیه و کره شمالی از رابطه ای تاریخی برخوردارند. 
در جریان جنگ سرد، شوروی یکی از بزرگترین 
حامیان کره شمالی بود. در جریان جنگ کره 
که در سال های ۱9۵0 تا ۱9۵۳ رخ داد، اتحاد 
جماهیر شوروی در کنار چین به حمایت از 
کره شمالی پرداخت و زمینه ساز ایجاد 
تقسیمات ایدئولوژیک در شبه جزیره کره 

شد.
به  میالدی   ۵0 دهه  در  مسکو 
دانشمندان کره شمالی برای کسب 
توسعه  ر  منظو به  م  الز نش  ا د
زرادخانه های هسته ای کمک کرد. 
همچنین روسیه به طور منظم، 
تجهیزات و تسلیحات جنگی مورد 
نیاز کره شمالی را فراهم کرد و به 
این ترتیب به یک شریک کلیدی 
برای این کشور و عنصری غیرقابل 
چشم پوشی برای تامین امنیت منطقه 

تبدیل شد.
اتحاد جماهیر  فروپاشی  با وجود 
شوروی، این رابطه گسترده نیز دچار 
چالش هایی شد. بی سامانی اوضاع 
داخلی در روسیه، همچنین 
مشکالت اقتصادی موجب 
کاهش حمایت های مسکو 
از پیونگ یانگ شد. این 
رویه تقریبا تا زمان به 
ن  سید ر ت  ر قد
والدیمیر پوتین ادامه 
داشت. با این حال از 
ت  ر قد به  ن  ما ز
رسیدن پوتین، وی در 
پی احیای رابطه تاریخی 
روسیه با کره شمالی و 
نفوذ خود در شبه جزیره 

کره برآمد.
در سال های ۲00۳ تا ۲009، 
روسیه به عنوان یکی از اعضای 
گروه شش در مذاکرات با کره 
و تالش  داشت  شمالی حضور 
زیادی برای حفظ موقعیت پیونگ 
یانگ کرد که از آن جمله می توان به 
بخشیدن بدهی ۱0 میلیارد دالری 
این کشور و اعطای ۵0 هزار تنی گندم 

بالعوض اشاره کرد.
در این بین سفر اخیر »کیم جونگ اون« 
به روسیه و دیداری که والدیمیر پوتین 
داشت، نه تنها از جنبه تاریخی دارای 
اهمیت بود، بلکه یک بار دیگر ابعاد و زوایای 
مختلف روابط دو کشور را نمایان کرد؛ چنانکه 

کیم جونگ اون، روابط کره شمالی و روسیه را رابطه ای 
»راهبردی و سنتی« خواند.

 کره شمالی در حالی به دنبال حمایت اقتصادی روس ها 
برای کاهش فشارهای امریکا و همچنین حمایت سیاسی 
مسکو در جریان مذاکرات غیرهسته ای شدن است که مسکو 
نیز قصد دارد در مذاکرات آتی از نقش بیشتری برخوردار 

باشد.

دورزدنتحریمهاینفتی
شورای امنیت سازمان ملل پس از پرتاب یک موشک دوربرد 
کره شمالی در سال ۲0۱7، با تصویب قطعنامه ۲۳97، 
سقف ساالنه ۵00 هزار بشکه نفت را برای واردات فراورده 
 های نفتی کره شمالی تعیین کرد که معادل ۶0 تا ۶۵ هزار 
تن است. همچنین سازمان ملل متحد کشورهای عضو را 
ملزم کرد اطالعات تامین، فروش و انتقال همه نوع فراورده 
 های نفتی خود به کره شمالی را به این سازمان گزارش 

کنند.
به رغم محدودیت های اعمال شده، کره شمالی با انتقال 
نفت از مسیر دریا درحال دور زدن تحریم های سازمان ملل 
است. این انتقال نفت درحالی انجام می شود که آمریکا 
تالش زیادی برای توقف آن انجام داده است. به عنوان 
مثال، کشتی های نظامی و هواپیماهای آمریکا، پیونگ 
یانگ را مجبور به انتقال نفت از محدوده ای بسیار دورتر از 
شبه جزیره کره کرده اند. طبق گزارش مرکز فرماندهی 
پاسیفیک آمریکا، درحال حاضر انتقال نفت از آب های بین 
المللی و کشورهای دیگر صورت می گیرد. همچنین کره 
شمالی از کشتی های کوچکتر برای شناسایی نشدن از 
سوی کشتی ها و هواپیماهای عضو ائتالف آمریکا استفاده 

می کند.
با این حال هیچ یک از محدودیت های اعمال شده، موجب 
قطع صادرات نفت به کره شمالی نشده است. بر اساس 
گزارشی که امریکا به سازمان ملل ارائه کرده، دولت کره 
شمالی در سال ۲0۱۸ بیش از محدودیت های تعیین شده 
نفت دریافت کرده است. طبق این گزارش کره شمالی ۸9 
مرتبه به صورت مخفیانه نفت را از طریق کشتی دریافت 
کرده است. اگر کشتی ها 90 درصد از ظرفیت خود را 
بارگیری کرده باشند، تانکر های کره شمالی نزدیک به ۳ 
برابر ظرفیت سال ۲0۱۸ را که معادل ۱۳۶7۶۲۸ بشکه 
است، تحویل گرفته اند. به همین دلیل آمریکایی ها بارها از 
روسیه و چین خواسته اند تا هرچه سریع تر تحویل نفت به 

کره شمالی را متوقف کنند.

نقشروسیهدرتامیننفتکرهشمالی
اگر چه درباره میزان دقیق نفت صادراتی روسیه به کره 
شمالی اطالعات موثق و روشنی در دسترس نیست، اما 
کامال مشخص است که بخش اعظمی از اقتصاد کره شمالی 
کامال به واردات نفت از روسیه وابسته است، زیرا در کره 
شمالی فقط یک پاالیشگاه وجود دارد که توسط روس ها 
طراحی شده است و مشتقات آماده شده آن برای به 
کارگیری در کارخانه ها، حرکت خودروها و قطار و اتوبوس، 

گرم کردن منازل و پادگان ها، راه انداختن تانک ها و 
کامیون ها و جنگنده ها استفاده می شود. با توجه به اینکه 
تنها پاالیشگاه موجود در کره شمالی از سوی روس ها 
طراحی شده، در نتیجه نفت مورد استفاده در این پاالیشگاه 

نیز نفت وارداتی از روسیه خواهد بود. 
مطابق گزارش کمیته اجرای تحریم های کره شمالی، روسیه 
در ماه دسامبر ۲0۱۸ حدود هفت هزار تن نفت پاالیش شده 
به کره شمالی صادر کرده است که بیشترین میزان صدور 
ماهانه نفت پاالیش شده به این کشور از زمان الزامی شدن 
ارائه گزارش کشورهای عضو درباره صدور فراورده  های نفتی 
به پیونگ یانگ محسوب می شود. چین هم در ماه دسامبر 
یک هزار و ۵۱۱ تن نفت پاالیش شده به کره شمالی صادر 
کرده است. به این ترتیب حجم کل صدور فراورده  های نفتی 
چین و روسیه به کره شمالی در سال ۲0۱۸ به ۴۸ هزار و 

۴۴۱ تن رسیده است. 

راههایارسالنفت
نخستین روش، فروش مستقیم نفت روسیه به کره شمالی 
است که ابعاد نسبتا گسترده ای دارد. بر این اساس، 
کشتی های حامل نفت روسیه از روش انتقال نفت از کشتی 
به کشتی در دریا استفاده می کنند که امکان رصد و اثبات 

آن بسیار دشوار است.
 امریکا در سال ۲0۱7، برخی از شرکت های نفتی روسی را 
به دلیل فروش نفت به کره شمالی، وارد فهرست تحریم های 

خود کرد.
دومین روش، حمل نفت بوسیله تانکرهای روسی از بنادر 
ناخودکا و والدی وستوک با کمک واسطه های سنگاپوری 

به کره شمالی است.
سومین روش، فروش نفت روسیه از طریق خریداران چینی 
است. به این معنا که نفت روسیه را در وهله اول خریداران 
چینی می خرند، سپس آنها از طرق مختلف به کره شمالی 

تحویل می دهند. 

نتیجهگیری
از نظر آمریکایی ها، قطع صدور نفت و مشتقات آن به کره 
شمالی همراه با اعمال فشارهای بین المللی موجب متوقف 
کردن پیونگ یانگ می شود. با این حال روسیه ضمن نادیده 
گرفتن سیاست های آمریکا و بخشی از تحریم ها که برای 
منزوی کردن کره شمالی و متوقف کردن برنامه های 
هسته ای و موشکی آن اعمال شده، با فروش نفت به دولت 

پیونگ یانگ از این کشور حمایت می کند. 
پشتیبانی روسیه از کره شمالی و فروش نفت به این کشور 
بیانگر آن است که فشارهای حداکثری آمریکا به خصوص 
در حوزه انرژی نمی تواند بر پیونگ یانگ تاثیر جدی و 
عمیقی بگذارد؛ از این رو می توان گفت صادرات نفت روسیه 
به کره شمالی، معادله ای است که سیاست های آمریکا در 

قبال این کشور را با شکست مواجه می کند.
 در واقع این اقدام روسیه نه تنها سیاست تحریمی آمریکا 
در قبال کره شمالی را بی اثر می کند، بلکه بر روند مذاکرات 
آتی میان واشنگتن و پیونگ یانگ نیز تاثیر خواهد گذاشت.

معادله ای که آمریکا را به 
شکست می کشاند

شعیب بهمن    سفر کیم جونگ اون به روسیه، از جنبه های مختلف حائز 
اهمیت بود. برخی بیشتر بر جنبه های سیاسی این سفر تاکید و تاثیر آن بر 
مذاکرات آتی کره شمالی و آمریکا را برجسته کردند. برخی نیز بر روابط 
دوجانبه روسیه و کره شمالی متمرکز شدند و جنبه های سیاسی و اقتصادی 
آن را بررسی کردند. در این میان، یکی از مهمترین مسائلی که هم از جنبه 
روابط دوجانبه و هم تاثیر بر مذاکرات شبه جزیره کره از اهمیت بسیار زیادی 
برخوردار است، مسئله فروش نفت روسیه به کره شمالی است. با توجه به 
محدودیت های اعمال شده برای فروش نفت به پیونگ یانگ، اقدام روسیه 
در این خصوص با پرسش های زیادی روبه رو است؛ از این رو در نوشتار حاضر 
سعی شده ضمن نگاهی کوتاه به روابط روسیه و کره شمالی، به اهمیت و 

چگونگی فروش نفت از سوی مسکو به پیونگ یانگ پرداخته شود. 
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مجوزهایفعالیتشرکتهایاکتشافوتولیدایرانیتمدیدشد

ظرفیت سازی بر اساس

وز دنیا   به عنوان نخستین پرسش، سه سال از تایید  استانداردهای ر
صالحیت 17 شرکت ایرانی برای فعالیت در حوزه اکتشاف 
وتولید می گذرد، آیا درخواست هایی از سوی پیمانکاران 
ایرانی برای این که در فهرست وزارت نفت قرار بگیرند، 

دریافت می کنید؟
سوی  از  درخواست هایی  هم  هنوز  بله.  سلیمانی: 
شرکت های ایرانی برای این که در فهرست شرکت های 
اکتشاف و تولید قرار بگیرند، دریافت می کنیم. عده ای از 
متقاضیان گمان می کردند صرفًا چون دارای دکل و 
تجهیزات هستند، می توانند به عنوان یک شرکت 
اکتشاف وتولید فعالیت کنند، اگرچه دارایی شرکت ها در 
احراز صالحیت آنها نقش دارد، اما قطعا به این معنا نیست 
که هر شرکتی که دکل دارد، صالحیت این  را نیز دارد که 
در فهرست شرکت های واجد شرایط اکتشاف وتولید قرار 

بگیرد.
همان طور که می دانید، با توجه به این که پیمانکاران ایرانی 
تجربه فعالیت به عنوان یک شرکت E&P را نداشتند، از 
همان ابتدا یعنی سه سال پیش، تصمیم گرفته شد با 
نگاهی به ظرفیت های بالقوه شرکت های ایرانی، در تایید 
اولیه صالحیت شرکت ها کسب شاخص های حداقلی 
مدنظر قرار گیرد، از این رو شرکت هایی که در مرحله 
نخست تایید شدند، عمدتًا ماهیت EPC داشته یا 
شرکت های حفاری بودند، اما در همان زمان هم بنابراین 
بود که این شرکت ها در مسیر تبدیل شدن به شرکت 
اکتشاف وتولید حرکت کنند. گام نخست هم این بود که 
فعالیت های تصدی گری و دارایی هایی مانند دکل را واگذار 
کنند و یا این که در پروژه های EPC یا خدمات حفاری به 
عنوان متصدی حضور نداشته باشند، آنها باید در این 
مدت فعالیت خود را از کسب وکارEPC/OSC به فضای 

E&P تغییر می دادند. 

  به نظر شما آیا توانستند ماهیت فعالیت خود را به 
این فضا تغییر دهند؟

سلیمانی: در هر حال باید فضای بین المللی را نیز در تغییر 
ماهیت این شرکت ها در نظر بگیریم. متاسفانه در یک سال 
اخیر با تغییر شرایط بین المللی، فعالیت در این فضا بسیار 
 E&P سخت شده است. براساس گزارش های شرکت های
و مدارکی که در اختیار داریم، برخی از آنها در این مدت 
گام های خوبی برداشته اند، البته همان طور که گفتم، 
مساله این  است که شرکت های ایرانی تجربه فعالیت در 
حوزه اکتشاف وتولید را نداشته و فضای بین المللی نیز از 

نظر ما دور نمانده است.

  احتمال دارد به همین دلیل، به تعداد شرکت های 
اکتشاف و تولید در ارزیابی مجدد صالحیت شرکت ها 

افزوده شود؟
سلیمانی: تا این لحظه )اردیبهشت ماه(که با شما صحبت 
می کنیم، در معاونت مهندسی وزارت نفت تصمیم بر آن 
نیست که تعداد شرکت های واجد صالحیت افزایش یابند، 
مگر این که براساس سیاست های کالن وزارت نفت، به ما 
ابالغ شود تا ارزیابی دوباره ای داشته باشیم یا با فراخوان 

درخواست های جدیدی را دریافت کنیم. اما تا االن به 
درخواست های متعددی که دراین خصوص دریافت 
می کنیم، اعالم کرده ایم در حال حاضر ارزیابی عملکرد 

17 شرکت موجود در دستور کار است.
فرجی: البته چابک سازی و غنی شدن این فهرست از 
منظر کیفی مدنظر وزارت نفت است و به نظر می رسد در 
زمینه فعالیت این شرکت ها، باید کیفیت، ظرفیت و توان 

آنها توسعه یابد.

  ارزیابی شما از فعالیت سه ساله این شرکت ها 
چیست؟

فرجی: در ارزیابی فعالیت شرکت های اکتشاف وتولید 
ایرانی و این که آیا آنها در سه سال اخیر عملکرد قابل 
قبولی داشتند، تعداد محدودی از شرکت ها امکان فعالیت 
در کل زنجیره ارزش در باالدست را داشته و در هسته 
اصلی کسب و کار خود لحاظ کرده اند.در زمان ارزیابی 
صالحیت شرکت های فوق، تعریف شرکت های اکتشاف و 
تولید، شرکت های بالقوه ای بود که حداقل امتیازها و 
امکان توسعه در این مسیر را داشتند، اما الزم است در 
ارزشیابی های بعدی، عملکرد آنها را مورد پایش قرار 

دهیم.

  مالک ارزیابی شرکت ها چیست؟
فرجی: 17 شرکت E&P ایرانی در سه رتبه ارزشیابی 
شده اند، اما از آنجا که هم اکنون در مرحله ارزیابی آنها 
البته  بگویم.  را  آنها  جزییات  نمی توانم  هستیم، 
شرکت هایی که رتبه یک را احراز کرده اند، 2 فاکتور کلی 
 E&P یعنی به روز کردن محیط کسب وکارشان با فضای
و دیگر این که در این مدت چقدر توانسته اند در پروژه ها 
فعال باشند، قرارداد محرمانگی یا HOA امضا کرده 
باشند و یا این که به مرحله قرارداد رسیده باشند را دارا 
هستند. البته بازهم تکرارو تاکید می کنم که در فضا و 
شرایط فعلی، ارزیابی ها براساس مالحظات خاص صورت 

خواهد گرفت.
سلیمانی: در واقع با تغییراتی که به ویژه از یک سال پیش 
به وجود آمده است، ناچار شدیم کمی معیارها را تغییر 
داده و شرایط ارزیابی شرکت ها را به روزکنیم. البته 
 E&P احراز صالحیت شرکت های  گواهینامه های 
مدت دار است، از همان ابتدا هم بحث مان این بود که 
تعدادی از شرکت های ایرانی به صورت بالقوه توانایی 
تبدیل شدن به E&P را دارند، اما نباید از آنها انتظار 
داشت در مدت زمان کوتاهی به شرکت های E&P تبدیل 
از  برنامه ریزی ها یکسری  براساس  بنابراین  شوند، 
شرکت ها این ظرفیت را دارند که به این فضا ورود کنند و 
بعد از بازه زمانی در نظر گرفته شده آنها را دوباره ارزیابی 
می کنیم تا ببینیم کدامیک از آنها در این مسیر حرکت 
کرده اند، البته در این فاصله فضای بین المللی تغییر کرد.

  در ارزیابی های مجدد بررسی رویکرد شرکت ها، 
ارزیابی مدیریت پروژه ها نیز از جمله مسائلی است که به 
دلیل تغییر فضای بین المللی، با ارفاق روبه رو خواهد شد؟

با   E&P شرکت های تفاوت  مهمترین  سلیمانی: 
EPC تسلط آنها به ویژه در سه بخش  شرکت های 
مدیریت پروژه، مدیریت مخزن و تامین مالی است. انتظار 
هم بود که در این سه بخش خود را تقویت کنند و انتظار 
تداوم حمایت از سوی وزارت نفت در حوزه های مالی را 
اصالح کرده و بررسی شیوه های نوین تامین منابع مالی را 

در دستور کار قرار دهند. 

  چه میزان از ناکامی های شرکت های E&P را وارد 
می دانید؟ 

فرجی:  این را باید پذیرفت که در تصمیم گیری ها بسیار 
ُکندعمل می شود و نتیجه آن هم از دست دادن بازار است. 
در هر حال بازار با تحریم های غیرقانونی از شرکت های 
محاسبات  که  است  طبیعی  و  شده  گرفته  ایرانی 
شرکت های اکتشاف وتولید هم براین  اساس تغییر کند. 

  اگر ما در فضای عادی و به دور از تحریم بودیم، همه 
شرکت هایی که تایید صالحیت شده اند، صالحیت فعالیت 

در عرصه اکتشاف وتولید را دارند؟
فرجی: پاسخ به این سوال کمی دشوار است، اما اگر در 
یک فضای عادی بودیم،17 شرکتی که صالحیتشان تایید 
شده است، باید تغییر راهبردهای کالن و دست کم حضور 
دربازارهای کشورهای منطقه را دستور کار قرار دهند، اما 
 E&P در فضای واقع بینانه اساساً تعدادی از 17 شرکت
ایرانی در انتهای فهرست شرکت های توانمند قرار خواهند 

گرفت. 

  نگران این نیستید که در ارزیابی دوباره شرکت ها 
تعداد آنها کاهش یابد؟

فرجی: خیر، تا جایی که به نگاه رگوالتوری وزارت نفت 
برمی گردد، باید تعداد شرکت های فعال در این حوزه 
رقابتی باشد، شرکت ها باید فضای کسب وکار خود را 

تغییر دهند، بازار هم صرفاً بازار ایران لحاظ نکنند.
سلیمانی: ما از همان ابتدا هم فکر می کردیم باید به این 
شرکت ها فرصت دهیم که در یک بازه زمانی وارد فضای 
بین المللی شوند، به همین دلیل اعالم کردیم که این فضا 
به آنها داده شده تا توانمندی های خود را ارتقا دهند. 
چراکه حتی اگر ما در شرایط جدید نیز قرار نداشتیم، 
شرکت های ایرانی باید برای نمونه با شرکت هایی مانند 
توتال و شل در منطقه رقابت می کردند، ما هم می دانیم 
که االن برای آنها زود است که بخواهند در سطح 
توانمندی های این گونه شرکت ها در فضای بین المللی 
برای رقابت ظاهر شوند. به همین دلیل قرار بر این بود 
که این شرکت ها در کنار شرکت های مطرح بین المللی 
در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی  به اجرای پروژه 
بپردازند و در کنار آنها رشد کنند. حتی وزارت نفت 
اصرار می ورزید که انتقال فناوری هم باید صورت بگیرد 

و ظرفیت سازی در این بخش انجام شود. 
فرجی: ما قبال هم این کار را انجام دادیم. مثال در دهه 70 
شمسی به ظرفیت سازی گسترده بخش های پیمانکاری و 
مشاوره در صنعت نفت پرداخته شد. امروز که با شما 

صحبت می کنیم، با اطمینان می توانم بگویم که ایران در 
است.  منطقه  در  بی بدیل  کشورهای  از  بخش  این 
ظرفیت های پیمانکاری ایران در میان کشورهای منطقه 
قابل توجه است. مثالً در بخش قراردادهای EPC بیش 
از 200پیمانکار صاحب صالحیت در اختیار داریم، سال های 
سال است که در حوزه پیمانکاری  قوی هستیم، حتی 
شرکت هایی مثل توتال پروژه های پیمانکاری خود را در 
ایران، به شرکت های ایرانی واگذار می کنند.می خواهم 
بگویم ما در حوزه پیمانکاری و مشاوره شرکت های خوبی 
در ایران داریم. در حوزه EPC واقعا نیازی به شرکت های 
خارجی نداریم، در واقع ظرفیت سازی های وزارت نفت در 
دهه 70 شمسی جواب داده و امروز به این جایگاه 

رسیده ایم. 
هم اکنون تعداد قابل قبولی شرکت ایرانی مشاور مطالعات 
مخزن را در کشور انجام می دهندکه به دولت وابسته 
نیستند. شرکت های ایرانی، دانش فعالیت در بخش 
باالدست را دارند، اما به صورت پراکنده و غیرتجمعی. 
انتظارمان از شرکت های اکتشاف و تولید این است که این 

توانمندی ها را تجمیع کنند. 

 در خردادماه 1398 گواهینامه این شرکت ها منقضی 
می شود، احتمال دارد در ارزیابی مجدد شرکت ها، به دلیل 
شرایط خاص ایران، از برخی استانداردهایتان کوتاه 

بیایید؟
اگر  هستند.  تغییر  غیرقابل  استانداردها  فرجی: 
می خواهیم روی ریل مشخصی حرکت کنیم، اتفاقاً باید 
استانداردها کمی سخت گیرانه تر شود، اما نمی تواند 
پایین تر بیاید. البته به شرکت های E&P اعالم شده که 
 EPC از ظرفیت هایشان در بخش  فعاًل  می توانند 
استفاده کنند، اما ورود به حوزه اکتشاف و تولید، 
مالک های خاص خود را دارد که غیرقابل تغییر است. در 
حال حاضر بنا بر سیاست های وزارت نفت، تصمیم گرفته 
شده تا مجوز فعالیت این شرکت ها به مدت یک سال 

دیگر تمدید شود.
سلیمانی: فهرست مورد تایید وزارت نفت به عنوان 
فهرست بلند شرکت های توانمند به معنای این است که 
شرکت های حاضر در فهرست، به صورت بالقوه می توانند 
در حوزه کسب وکار اکتشاف وتولید ورود کنند، اما 
زمانی که بحث اجرای پروژه ها و انعقاد قرارداد می رسد، 
شرکت ملی نفت ایران، خود نیز توانمندی این شرکت ها 
را دوباره ارزیابی می کند، اتفاقاً این فرایند و بررسی ها 
نیز سختگیرانه تر است و شرکت ها باید اثبات کنند که 
توانمندی اجرای پروژه را در حوزه سیاست گذاری دارند. 
در واقع ما به عنوان تنظیم گر مقررات، کلیات صالحیت 
شرکت ها را بررسی می کنیم و شرکت ملی نفت هنگام 
انعقاد قراردادها به صورت فنی و جزئی به بررسی 
صالحیت شرکت ها می پردازد به این معنا که آیا آنها 
دانش اجرای پروژه ها را دارند یا خیر. بنابراین تایید این 
17 شرکت عماًل در ارتباط با رویه های شرکت ملی نفت 
ایران به عنوان کارفرما قرار خواهد گرفت که صالحیت 

آنها را در خصوص قراردادها بررسی می کند.

خردادماه 1398 مهلت گواهینامه صالحیت 17 شرکت ایرانی که از سوی وزارت 
نفت برای فعالیت در حوزه اکتشاف وتولید تایید شده بود، به پایان می رسد. معاونت 
مهندسی وزارت نفت که به نوعی رگوالتوری وزارت نفت برای ارزیابی صالحیت 
شرکت های )اکتشاف و تولید( ایرانی است، در حالی بررسی تمدید مجوز فعالیت 
یا ارزیابی مجدد این شرکت ها را در دستور کار قرار داده است که ایران در یک سال 
اخیر با تحریم های شدید آمریکا ضد صنعت نفت روبه رو شده و همین موضوع بر 

فضای کسب و کار شرکت های ایرانی در صنعت نفت تاثیر گذاشته است. در آستانه 
انقضای مدت اعتبار مجوز فعالیت شرکت های E&P ایرانی با امیر فرجی، معاون 
نظام فنی و اجرایی در حوزه باالدست و محبوبه سلیمانی، معاون نظام فنی و اجرایی 
در حوزه پایین دست معاونت مهندسی وزارت نفت که هر دو از اعضای کارگروه 
ارزیابی صالحیت شرکت های E&Pهستند، گفت وگو یی انجام داده ایم که 

مشروح آن را در ادامه می خوانید: 
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 تحریم ها جدید نیست
مقاومت با خبر افتتاح های جدید پتروشیمی

انعطاف پذیریم

تحریم ها در صنعت نفت و  یکی 
از زیرمجموعه های مهم آن یعنی 

پتروشیمی، مقوله جدیدی نیست 
و بخش قابل توجهی از تحریمها از 
حدود 1379 به بعد تاکنون شروع 
شده و ادامه داشته است. تحریم 
هایی که از سال 91 ابعاد بیشتری 

به خود گرفتند و اگرچه این 
امیدواری وجود داشت که پس از 

امضای برجام و قطعنامه سازمان 
ملل متناسب با قول های داده 

شده ، بسیاری از این محدودیت ها 
برداشته شود، اما تحولی رخ نداد.

در همین شرایط سخت تحریم ،درآمد 
کشور از محل فروش محصوالت صنعت 
پتروشیمی ۱۷ میلیارد دالر بوده است. با 

محاسبه ۶۴ واحد پتروشیمی که پیشرفتی 
بین ۲۰ تا ۹۹ درصد دارند و تا سال ۱۴۰۳ به 

بهره برداری می رسند ، ظرفیت تولیدات 
پتروشیمی کشور با افزایش ۹۰ تا ۹۵ 

درصدی به ۱۳۰ میلیون تن در سال 
می رسد. این یعنی بازاری چشمگیر و فعال 

که نه تنها کشورهای منطقه و همسایه 
بلکه کشورهای اروپایی از همین حاال 

تالش می کنند در آن سهم داشته باشند. 

جمهوری اسالمی ایران در چند دهه اخیر در معرض دشمنی های پیدا و پنهان زیادی قرار داشته است؛ چه هشت سال جنگ تحمیلی و چه تحریم هایی که از 
حداقل دو دهه گذشته به شکلی علنی اقتصاد و رفاه مردم ایران را هدف گرفته است. این تحریم ها هر روز ابعاد جدیددتری به خود می گیرند و حاال چند ماهی 
از اینکه این صنعت بسیار انعطاف پذیر است.  را روی صنعت پویا و پردرآمد پتروشیمی متمرکز کرده است؛ غافل  است دولت آمریکا فشار خود 
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در چند سال اخیر که موضوع تحریمها جدی 
شد، بسیاری از بخشهای صنعت 
پتروشیمی بدون توقف به کار خود ادامه 
داد و در دولت دوازدهم ۱۴ طرح بهره برداری 
رسید و روند افتتاح ها همچنان ادامه دارد. 
به عبارتی اگر در شرایط تحریم می توانیم 
اینگونه به اهدافمان برسیم ، پس کمتر 
مانعی می تواند جلوی این صنعت را بگیرد 
و حاال انبوهی از ایده ها و برنامه 
ها و پروژه های در حال اجرا داریم 
که با افتتاحشان خاری در چشم 
دشمنان و تحریم کنندگان 
هستند.

به نظر می رسد پاسخ منطقی و بدون 
نگرانی معاون وزیر نفت در امور 
پتروشیمی در رابطه با خبر تحریم های 
جدید برای صنعت پتروشیمی گویاترین 
واکنش به این تصمیم یکجانبه باشد. 
او  پتروشیمی را تحریم پذیر نمی داند و 
می گوید این صنعت تاب آوری باالیی 
دارد؛ صنعتی با حداقل ۳۵۰ نوع 
محصول و صدها خریدار از ده ها مقصد 
صادراتی است. به عبارتی صنعت 
پتروشیمی شرایط مختلفی در حمل و 
نقل زمینی و دریایی دارد و تنوع 
محصول و مشتری این صنعت را 
انعطاف پذیر می کند. 

ظرفیت 130 میلیون تنی تا 5 سال آینده 

ل اجرا 
ی در حا

شیم
واحد پترو

تهیه مطلب:   معصومه اصغری



اولویت های پژوهشی شرکت نفت خزر در 
قالب برنامه ششم توسعه کشور اعالم شد. 
شناسایی مخاطره های زمین ساختی و 
زون های احتمالی هیدروکربوری با 
استفاده از روش های ژئوفیزیکی و 
داده های زمین شناسی و مخزنی در 
دریای خزر، الگوسازی حوضه رسوبی و 

تعیین محدوده عملکرد دلتاها و گسترش سنگ مخزن 
در دریای خزر جنوبی با استفاده از اطالعات چاه های 
دریایی موجود و سازکار تشکیل گل فشان ها و آثار آن در 
ایجاد مخازن هیدروکربوری با استفاده از فناوری سنجش 
از دور در حوضه خزر جنوبی، از جمله عناوین پروژه های 

پژوهشی شرکت نفت خزر است.
آمادگیدانشبنیانهابرایهمکاری

پیرواعالم فراخوان ازسوی شرکت نفت خزردرباره 
اولویت های پژوهشی این شرکت درقالب برنامه ششم 
توسعه، پنج دانشگاه و شرکت دانش  بنیان، آمادگی خود 
رابرای همکاری ومشارکت دراین طرح های پژوهشی، 

اعالم کردند. درنشست توجیهی بررسی 
پروژه های پژوهشی اولویت دارشرکت نفت 
خزر، ضمن تشریح ابعاد مختلف پروژه ها 
ازسوی کارشناسان شرکت نفت خزر، 
توانایی فنی متقاضیان نیز بررسی و ارزیابی 
شد. دراین نشست مقررشد طبق برنامه 
زمان بندی تعیین شده، طرح پیشنهادی 
نهایی پروژه های شناسایی مخاطره های زمین ساختی و 
زون  های احتمالی هیدروکربوری، همچنین سازکارتشکیل 
گل  فشان ها وآثارآن در ایجاد مخازن هیدروکربوری، 
باتوجه به تایید توانایی شرکت های دانش بنیان 
ودانشگاه های متقاضی، به شرکت نفت خزر ارائه شود. 
همچنین باتوجه به نبود تایید توانایی تنها متقاضی شرکت 
 کننده در نشست، درباره اجرای پروژه الگوسازی حوضه 
رسوبی وتعیین محدوده عملکرد دلتا،  مقررشد مهلت 
طرح پیشنهادی نهایی تا ۱۵ مردادماه تمدید و در صورت 
تمایل دیگر دانشگاه ها وشرکت های دانش بنیان برای 

مشارکت در آن، نشست دیگری برگزارشود.

نماینده مدیرعامل شرکت 
ملی مناطق نفت خیزجنوب 
بحران  مدیریت  درستاد 
ل  سا ر ا ز  ا ن  ستا ز خو
به  یی  هدا ا ۱۲00بسته 
استان  زده  مناطق سیل 
خوزستان خبر داد. محمد 

خانچی با بیان این که سومین وچهارمین 
محموله کمک های اهدایی کارکنان شرکت 
ن  مسجدسلیما ز گا نفت و ی  ر ا د ه بر بهر
وگچساران به هالل احمرخوزستان تحویل 
شده است، این بسته هاشامل مواد شوینده و 
خوراکی ازجمله برنج، خرما، رب گوجه، تن 
ماهی، کنسرو، همچنین قند، شکر، چای، 
عدس، لپه و لوبیاست. وی با بیان این که 
مناطق  به  ارسالی  مرسوله های  ارزش 
سیل زده خوزستان بیش از دو میلیارد ریال 
است، تصریح کرد: این بسته ها از سوی 

کارکنان شرکت های نفت  و گاز 
گاز  و  نفت   و  مسجدسلیمان 
سوی  از  و  تامین  گچساران 
بسیجیان حوزه مقاومت بسیج 
شهید تندگویان بسته بندی و در 
ستان  ا احمر  هالل  ر  ختیا ا
خوزستان قرارداده شده است.  
مناطق  ملی  مدیرعامل شرکت  نماینده 
نفت خیز جنوب در ستاد مدیریت بحران 
خوزستان گفت: طبق برنامه ریزی ها، این 
بسته ها ازسوی هالل احمربرای توزیع در 
مناطق بخش مرکزی اهواز از جمله الهایی، 
باوی، کارون و شهرستان حمیدیه در اختیار 
فرمانداری های مناطق قرار داده می شود. دو 
کارکنان  اهدایی  از کمک های  محموله 
شرکت بهره برداری نفت  و گاز مارون و کارون 
نیزاردیبهشت وخردادماه امسال درمیان 

سیل زدگان توزیع شده است.

نخستین نشست تخصصی ارتقای 
سالمت کارکنان ستادی شرکت 
ملی نفت ایران با موضوع مداخالت 
ورزشی و تغذیه ای برگزار شد. در 
این نشست که درسالن اجتماعات 
مجموعه ورزشی و آموزشی شماره 
برگزارشد،  نفت  صنعت  یک 

علی اکبرعلیزاده، رئیس امورکارکنان شرکت ملی 
نفت ایران گفت: با توجه به اهمیت طب صنعتی 
ومعاینات دوره ای در سالمت شغلی و روانی 
کارکنان، پایش های دوره ای در شرکت ملی نفت 
ایران انجام می شود و بر همین مبناچهار شاخص 
چاقی، فشار، چربی خون باال و دیابت به عنوان چهار 
فاکتور خطرزا در کارکنان شناسایی شده است. وی 
افزود: بنابربررسی ها، آن دسته ازکارکنانی که 
گواهی پزشکی استعالجی باالی یک هفته ارائه 
می کنند، غالبا کسانی هستند که به موضوع طب 
صنعتی وطب کار، بی توجه هستند و برگزاری 

نخستین نشست تخصصی ارتقای 
سالمت کارکنان درسطح ستاد 
شرکت ملی نفت ایران نیز به 
همین دلیل بوده است. علیزاده با 
بیان این که این نشست تخصصی 
با همکاری سازمان بهداشت و 
درمان صنعت نفت، امور ورزش، 
مدیریت اچ اس  ای، روابط کار ومدد کاری اجتماعی 
ومعاونت پشتیبانی برگزارشده است، افزود: دراین 
دوره ۱۱۲نفر از کارکنان ستادی واجد حداقل 
دوشاخص ریسک از چهار شاخص اعالم شده، 
شناسایی وبه امور ورزش وکلینیک تغذیه، معرفی 
می شوند. وی افزود: برمبنای شاخص های اعالم 
شده و پایش سالمتی، برنامه های تغذیه  ای، 
مشاوره ای و ورزشی مرتبط، ازسوی کارشناسان 
مجرب ارائه و پایش های نهایی برای تعیین میزان 
تغییرات شاخص های یادشده با روز آمدترین 

دستگاه های آنالیزگر انجام می شود.
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شرکتمهندسی
وتوسعهنفت
راه اندازی 
دومین پست 
برق طرح 
نیروگاه غرب 
کارون

پست بزرگ برق شرکت مهندسی و توسعه نفت )متن( با سطح 
ولتاژ ۲۳0/۴00کیلوولت به عنوان دومین پست درقالب طرح 
نیروگاه غرب کارون با موفقیت آزمایش، راه اندازی و بهره برداری 
شد. پس از راه اندازی پست برق شهید بقایی باسطح ولتاژ ۴00 
کیلوولت در اردیبهشت ماه امسال، هم اکنون پست بزرگ برق 
متن باسطح ولتاژ ۲۳0/۴00 کیلوولت به عنوان دومین پست در 
قالب طرح نیروگاه غرب کارون درمساحتی بالغ بر 7۳هزارمترمربع، 
با موفقیت آزمایش، راه اندازی و بهره برداری شد. نیما ربیعی، 
سرپرست طرح نیروگاه غرب کارون درباره این طرح با اشاره به 
این که پست بزرگ برق »متن« یکی ازبزرگ ترین پست های 
موجود در منطقه غرب کارون است، اظهارکرد: این پست برق که 
راه اندازی آن از اسفند ماه سال 9۵ آغازشده است، برق تولیدی 

نیروگاه غرب کارون را به شبکه سراسری و تلمبه خانه غرب کارون 
منتقل می کند.

 به گفته وی، با راه اندازی این پست، عملیات نهایی راه اندازی 
نیروگاه غرب کارون به زودی پایان می یابد وامید است نیمه  نخست 

امسال، فاز نخست نیروگاه غرب کارون فعال شود.

لولههایRTPدرآزادگانجنوبی
سرپرست طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی ازآغازطرح 
جایگزینی لوله های فلزی با لوله های RTP در این میدان خبر داد.

نصراهلل زارعی گفت: طرح جایگزینی لوله های فلزی با لوله های 
منعطف RTP، پس ازدوماه بررسی و مطالعه درپژوهشگاه صنعت 
نفت، در میدان آزادگان جنوبی در دستور کار قرار گرفت. وی 

سرعت اجرا، نیازنداشتن به عملیات جوشکاری و حفاظت کاتدی، 
همچنین سازگاری با محیط های آبی وخشکی و کاهش میزان 
هزینه  را از مزیت های استفاده ازاین لوله ها درمقایسه با لوله های 
فلزی برشمرد.  وی تصریح کرد: با توجه به قرار گرفتن طرح توسعه 
میدان نفتی آزادگان جنوبی در منطقه تاالب هورالعظیم، استفاده 
ازلوله ها RTP می تواند تاحد قابل توجهی سرعت اجرای کار را 

دراین منطقه افزایش دهد و از سختی عملیات بکاهد.
زارعی گفت: به دلیل طول عمر۲۵ساله لوله های RTP نیازی به 
عملیات تعمیرات و نگهداری نیست.وی همچنین با اشاره به طول 
۴00 متری هر شاخه از لوله های یاد شده، اظهارکرد: این لوله ها 
به دلیل انعطاف پذیری، به سهولت قابل جابه جایی و انتقال از 

مکانی به مکان دیگر هستند.

شرکتملینفتایران
2 انتصاب

 در هیات مدیره نفت

وزیر نفت در احکامی جداگانه، اکبر سهیلی پور را 
به عنوان عضو اصلی و فرخ علیخانی را به عنوان 
عضو علی البدل هیات مدیره شرکت ملی نفت 
ایران منصوب کرد. در حکم بیژن زنگنه خطاب 
به سهیلی پور آمده است: »حسب اختیارات 
تفویض شده به اینجانب ازسوی مجمع عمومی 
محترم شرکت ملی نفت ایران، مستند به مواد 
۲۸ و۲9 قانون اساسنامه این شرکت مصوب 
تعهد و تخصص  به  باعنایت   ،۱۳9۵,۱,۲۳
جنابعالی، با استعانت از خداوند دانای توانا، به 
موجب این حکم به مدت چهار سال به عنوان 
عضو اصلی هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران 

منصوب می شوید.
ازخداوند قادر متعال برای جنابعالی در این 
مسؤولیت خطیر، با همکاری دیگر اعضای محترم 
هیات مدیره شرکت، توفیق خدمت به مردم و 
صیانت از اموال و امانت ملی که به شما سپرده 
می شود، مسئلت می کنم«.وزیر نفت در حکمی 
مشابه، علیخانی را نیز برای مدت چهار سال 
به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره شرکت ملی 

نفت ایران منصوب کرده است.
فرخ علیخانی هم اکنون معاون امور تولید شرکت 
ملی نفت ایران است و اکبر سهیلی پور نیز، 

مدیریت امور مالی این شرکت را به عهده دارد.

شرکتملیمناطقنفتخیزجنوب

مدیریتاکتشافشرکتملینفتایرانبررسی مشکالت شرکت های تولیدی نفت وگاز جنوب
نشست آموزش و پرورش مدیران 

طرح های اکتشافی

نشست آموزش و پرورش مدیران طرح های اکتشافی درقالب 
استقرار و پیاده سازی الگوی برنامه ریزی توسعه کارراهه مدیر 

طرح های اکتشافی برگزار شد.
دراین نشست سیدصالح هندی، مدیراکتشاف شرکت ملی 
نفت ایران برضرورت الگوسازی به عنوان گزینه مناسب برای 
بهبود وضع کنونی حاکم بر کشور تاکید و تصریح کرد:باتوجه 
به فضای کنونی حاکم درکشور، یکی از راه های خوب در 
مسیر بهبود، الگوسازی است واگر قابل لمس و دردسترس 
باشد، اثربخش خواهد بود و به بهبود مستمر و آینده  
بهترمنجرخواهد شد. مدیراکتشاف شرکت ملی نفت ایران 
اظهارکرد: بعضی کارها تابو شده اند و فکرمی کنیم نمی شود 
آن را شکست، اما وقتی کسی با جرات و با تجربه  مناسب، 
کاری را با موفقیت انجام می دهد، می توان آن را الگو قرارداد 
و تکرار کرد، همانند الگوهای کارآفرین بومی شده ازسوی 
جوانان کشورکه امید بخش است وهمچون چراغی  راه را 
برای بقیه روشن می کند. عباس سلیمانی، معاون منابع 
انسانی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران نیزگفت: 
بدون شک اجرای یک طرح این امکان را به مجریان می دهد 
تافرآیند اجرا در ابعاد کوچکتر رابا دقت رصد و پس از 
آشنایی با موانع و نارسایی ها و اصالح و تکمیل آن، طرح را 
درابعاد وسیع تر اجرایی کنند. معاون منابع انسانی مدیریت 
اکتشاف شرکت ملی نفت تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم با 
اجرای این مدل کارراهه و تربیت و پرورش مدیران شایسته 
برای تصدی مدیریت طرح های اکتشافی، ساختار مناسبی 

در سطح مدیریت اکتشاف ایجاد کنیم.
محمدرضا فخرایی، معاون آموزش شرکت ملی نفت ایران 
نیزهدف از اجرای مدل کارراهه را شناسایی و ایجاد بانک 
اطالعاتی از افراد شایسته برای انتصاب های آینده عنوان 

کرد.
نخستین گام برای ایجاد واجرای طرح »برنامه ریزی توسعه 
کارراهه مدیر طرح های اکتشافی« درسال 9۵ براساس اعالم 
نیاز مدیریت اکتشاف و مطرح کردن آن در معاونت آموزش 

شرکت ملی نفت ایران کلید خورد.
 پیگیری اجرای این مدل بابرگزاری نشست هایی از اوایل 
سال گذشته آغازشد و سرانجام درآذرماه 97، مدل نهایی 
معرفی و پس از آن 9  نفربه عنوان اعضای کمیته ارزیابی و 
توسعه  اکتشاف تعین شدند. مقرر شده است در نخستین 
دوره ازآغاز کار الگوی »برنامه ریزی توسعه کارراهه مدیر 
طرح های اکتشافی«، ۱۲ نفر از کارشناسان توانمند مدیریت 
اکتشاف به منظور کسب آمادگی های الزم برای تصدی 

مدیریت طرح های اکتشافی آموزش داده شوند.

نشست تخصصی بررسی مشکالت شرکت های ملی مناطق 
نفت خیز جنوب، نفت  و گاز اروندان و ملی حفاری در حوزه های منابع 
انسانی، ساختار سازمانی، اچ اس ای و ترخیص کاال از گمرکات کشور 

با حضور مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران برگزار شد.
فرخ علیخانی، معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درامور تولید 
ضمن قدردانی از تالش های شرکت ها در مقابله با سیل اخیر گفت: 
هدف از برنامه ریزی و برگزاری این گونه نشست ها، برطرف کردن 
موانع به صورت درون زاست و با این نقشه راه، ارزیابی مسائل افزون 
بر اتخاذ راهبردهای مناسب با تعامل و گفت وگوی مستقیم 
اثربخش تر خواهد بود. احمدمحمدی، مدیرعامل شرکت ملی 
مناطق نفت خیزجنوب نیز، ضمن ابراز خرسندی از حضور مدیران 
ارشد شرکت ملی نفت ایران و تاکید بر تداوم این نشست ها گفت: 
گفت وگوی رو در رو و خارج از بوروکراسی اداری، سبب صرفه جویی 
در زمان، رفع موانع و تسهیل همه فرایندها به منظور تحقق رسالت 

اصلی سازمان یعنی تولید می شود. وی با بیان این که تولید، مستلزم 
تامین مداوم و منسجم کاالی مورد نیاز است، افزود: یافتن 
راهبردهای نوین درحوزه های مرتبط باکاال و گمرکات می تواند 
بخش قابل توجهی از موانع را برطرف کند. محمدی تصریح کرد: 
همه تالش ها برای نگهداشت تولید و کمک به پیشبرد اهداف 
اقتصادی کشور است، ضمن آنکه رسیدگی به سرمایه های انسانی 
و تقویت اچ اس ای به عنوان بازوی ایمن ساز، از اولویت های عملیاتی 
سازمان به شمار می آید که خوشبختانه در دستور این نشست قرار 

داده شد.

تخلیهآبمزارعروستاهایسوسنگرد
تخلیه آب مزارع چندروستای شهرستان دشت آزادگان به شرکت 

ملی مناطق نفت خیز جنوب واگذار شد.
مناطق  ملی  شرکت  مدیرعامل  نماینده  خانچی،  محمد 

نفت خیزجنوب در ستاد مدیریت بحران خوزستان در نشست اخیر 
قرارگاه بازسازی مناطق سیل زده خوزستان گفت: به این منظور۱۴ 
دستگاه انواع ماشین آالت مورد نیاز و خودروی سبک و سنگین برای 
تخلیه آب مزارع اختصاص یافته است. وی افزود: این تجهیزات شامل 
چهاردستگاه کمپرسی، یک دستگاه بیل مکانیکی، یک دستگاه 
بولدوزر، همچنین دو دستگاه لودر، چهار دستگاه کمرشکن و دو 
دستگاه خودروی سواری است. خانچی اظهارکرد: »دفار« از توابع 
بخش بستان شهرستان دشت آزادگان از جمله روستاهایی است 
که ماشین آالت و تجهیزات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از 
مدتی پیش فعالیت خود را برای تخلیه آب از مزارع کشاورزی آغاز 
کرده  اند که هم اکنون نیز ادامه دارد. نماینده مدیرعامل شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب در ستاد مدیریت بحران خوزستان تصریح 
کرد: باتخلیه آب ازمزارع کشاورزی، بخش قابل مالحظه ای از اراضی 

منطقه برای کشت تابستانه مهیا خواهد شد.

شرکتملینفتایران
آغاز فاز سوم طرح جامع مطالعات غرب کارون 

فازسوم طرح جامع مطالعات غرب کارون با هدف ارائه و 
اولویت بندی برنامه های اقدام و تعیین مسؤولیت  ذی نفعان وارد 
مرحله اجرایی می شود. بنابراعالم معاونت ارزشیابی و نظارت 
برعملکرد و نظام های ایجاد طرح  مدیریت برنامه ریزی تلفیقی 
شرکت ملی نفت ایران، فاز نخست و دوم طرح جامع »مطالعات 
اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی و زیست محیطی منطقه غرب 
کارون برای دستیابی به توسعه پایدار و متوازن در منطقه« با 
همکاری کمیته راهبری پارسال پایان یافت و نتایج آن شامل 
تشریح شرایط اقلیمی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی، 
زیست محیطی، همچنین منابع طبیعی، شهرسازی و 
زیرساخت ها، ساختارشرکت بهره  برد اری نفت  وگاز اروندان و 
وضع اسکان کارکنان، به وزیر نفت و هیات مدیره شرکت ملی 
نفت ایران ارائه شد. به گفته این معاونت، مشارکت وهمسویی 
ذی نفعان در منطقه غرب کارون و عمل به تعهدهای 
مسؤولیت های اجتماعی شرکت ملی نفت ایران به برقراری 

توازن بین فعالیت های توسعه ای صنعت نفت و وضع اجتماعی، 
اقتصادی، زیست محیطی و مدیریتی منطقه غرب کارون کمک 
شایانی می کند، ازاین رو، راهبردهای اجرایی در این باره تدوین 
شد و پس از تائید هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران، اجرای 
فازسوم با هدف ارائه برنامه اقدام، اولویت بندی هریک از آنها و 
تعیین نقش ها و مسؤولیت های ذی نفعان تصویب شد. معاونت 
ارزشیابی و نظارت برعملکرد و نظام های ایجاد طرح  مدیریت 
برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران اعالم کرده است: 
برنامه های اقدام درقالب بهبودشبکه روابط ذی نفعان، ساختار 
کالن مدیریتی وروابط بین سازمانی، تسهیل گری اجتماعی 
وفرهنگ سازی، کاهش پیامدهای ناخواسته ناشی ازفعالیت 
پروژه های صنعت نفت  و گاز برمحیط زیست، همچنین 
ایجادهمکاری سازنده ومناسب میان صنعت نفت و وزارتخانه ها، 
سازمان ها واداره ها منطقه ای و پشتیبانی ازظرفیت های 
اقتصادی موجود درمنطقه غرب کارون اولویت بندی می شود.

شرکتملینفتایران
برگزاری نخستین نشست تخصصی ارتقای سالمت

شرکتنفتخزر
اعالم اولویت های پژوهشی

شرکتملیمناطقنفتخیزجنوب
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رئیس مجتمع پتروشیمی پارس ازثبت سه رکورد 
تولید، تداوم تولید با ظرفیت حداکثری و فروش 
در این مجتمع خبر داد.  سیدحمید زارع با اشاره 
به ثبت رکورد جدید در واحد استایرن منومر این 
مجتمع گفت: تولید در این واحد پس از انجام 
تعمیرات از ابتدای دی ماه سال گذشته تا ۱9 
خرداد ماه امسال بیش از ۱70 روز بی وقفه با 
 ظرفیت ۱0۱ تا ۱0۶ درصد  تداوم دارد. وی با 
بیان این که رکورد تداوم تولید در واحد استایرن 
منومر پتروشیمی پارس پیش از این حداکثر 90 
روز متوالی آن هم با ظرفیت  پایین تر از ۱00 
درصد بوده است، افزود: پیش بینی می شود این 
تداوم تولید به همین میزان و بدون وقفه ادامه 
 داشته باشد.  رئیس مجتمع پتروشیمی پارس با 
اشاره به این که افزایش تولید تنها منحصربه واحد 
استایرن مونومر نیست، افزود: رکورد تولید در 
پتروشیمی   پارس درمجموع و در همه محصوالت 
در دو ماه ابتدایی امسال نسبت به تمامی ادوار 

گذشته شکسته شده است.
زارع یادآورشد: تولید مجتمع پتروشیمی پارس 

در واحد استحصال اتان، اتیل بنزن و استایرن 
منومر در ماه های فروردین و  اردیبهشت ماه 
امسال در مجموع 7۶9 هزار و   ۴۱9 تن بوده و 
تولید محصوالت مختلف، نسبت به برنامه تولید 
۱۱۸,9 درصد و  نسبت به طراحی ۱07 درصد 
محقق شده که در طول کارکرد مجتمع بی  نظیر 
است.  وی ادامه داد: رکوردشکنی پتروشیمی 
پارس در تولید، منجر به رکوردشکنی در فروش 
نیز شده است. زارع گفت: فروش محصوالت 
 مجتمع شامل استایرن منومر، LPG و اتان در 
اردیبهشت ماه امسال، بیشترین میزان فروش در 

سال های اخیر بوده است. 

مدیرعامل شرکت انتقال گازایران باارزیابی مثبت 
ازعملکرد مناطق انتقال گاز، وقوع بحران سیل 
امسال را زمینه ساز بررسی میدانی، جامع و دقیق 
شبکه انتقال گاز کشور عنوان کرد. سعید توکلی 
درآیین قدردانی ازمدیران و کارکنان مناطق 
عملیات انتقال گازفعال و تاثیرگذار درمدیریت 
بحران سیل فروردین امسال که با حضور حسن 
منتظر تربتی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، 
برگزارشد، افزود: بحران سیل، آزمون بزرگی برای 
خطوط انتقال گاز بود که زمینه ساز بررسی 
میدانی کامل ازهمه تاسیسات وخطوط انتقال گاز 
درشرایط پیچیده و دشوار شد. وی با تاکید بر 
ضرورت درس آموزی و بهره گیری از تجربه ها با 
هدف مقابله با بحران های احتمالی اظهار کرد: 
سرکشی دقیق به تاسیسات و خطوط درهمه 
مناطق انتقال گاز و همراهی با دیگر بخش های 
صنعت گاز موجب شد حتی یک مورد انفجار یا 
آتش سوزی درشبکه انتقال گاز کشور رخ ندهد. 
مدیرعامل شرکت انتقال گاز، سربلندی این 
شرکت دربحران سیل را نتیجه انجام تعمیرات، 

پایش و نگهداری شبکه انتقال گاز خواند و افزود: 
گذر از بحران، تجربه های فراوانی با خود به همراه 
داشت که تهیه دستورعمل ها و استانداردهای نو، 
ماحصل این تجربه ها بود. توکلی با بیان این که 
عملکرد شرکت انتقال گاز ایران در بحران اخیر در 
بعد فنی-عملیاتی و مسؤولیت های  هر دو 
اجتماعی درخشان بوده است، تصریح کرد: 
دربخش مسؤولیت های اجتماعی، مناطقی 
همچون منطقه 7 عملیات انتقال گازکه پایش 
کیفیت وسالمت آب آشامیدنی مناطق سیل زده 
خرم آباد، معموالن و پل دختررا به عهده داشت، 

عملکرد مطلوبی داشتند.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق با 
اشاره به افزایش سن مخازن درحال تولید این 
شرکت، توسعه الیه های مخزنی جدید را بهترین 
گزینه برای تامین پایدار گاز در شمال و شمال 
شرق کشور عنوان کرد. ابوالحسن محمدی 
درنشست مشترک با معاون امور تولید شرکت 
ملی نفت ایران و مدیران ارشد شرکت نفت 
مناطق مرکزی ایران با بیان این که بزرگ ترین 
چالش پیش روی شرکت بهره برداری نفت و گاز 
شرق در حوزه فنی، باال رفتن سن مخازن است، 
افزود: برای جلوگیری از این چالش، ضرورت دارد 
که با توجه به تمهیدات و پیش بینی های الزم 
درباره مخزن جایگزین، از افت تولید جلوگیری 
شود. وی بهترین گزینه تامین پایدارگاز دراین 
منطقه راتوسعه میدان ها و الیه های مخزنی جدید 
عنوان و اظهار کرد: دراین زمینه، مخزن توس به 
عنوان مخزن جایگزین معرفی و مطالعات و 
بررسی های زیادی روی آن انجام شده است که 
امیدواریم باحمایت مدیران صنعت نفت درآینده  
نزدیک، فرآیند توسعه این میدان آغاز شود. 
محمدی با اشاره به نقش شرکت بهره برداری نفت 

و گازشرق درتامین گاز شمال کشورگفت: 
ذخیره سازی گازدر استمرارتولید آن بسیارحائز 
اهمیت است و هر اقدامی که درمسیر بهبود 
فرایندهای ذخیره سازی و تولید گاز کشور انجام 

شود، منافع بلندمدت زیادی به همراه دارد.
شرکت بهره برداری نفت و گازشرق به عنوان یکی 
از سه شرکت تابع شرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران، افزون برتامین نیاز نیروگاه نکا و پتروشیمی 
بجنورد، گازمورد نیازاستان های خراسان شمالی، 
خراسان رضوی، خراسان جنوبی، همچنین 
مازندران، گلستان و بخشی از سمنان را تامین 

می کند.
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طراحی قوی ترین 

سامانه پروانه کار 

ایمنی

رئیس ایمنی وآتش نشانی شرکت ملی گاز ایران ازصدور پروانه انجام کار از سوی 
این شرکت خبرداد وگفت: این کارباهدف جلوگیری از بروز حوادث دربین 
شرکت های تابعه انجام می شود و شرکت پاالیش گاز ایالم و مجتمع گاز پارس 
جنوبی، انتخاب های نخستین هستند. علیرضا شکوهیان دربازدید ازپاالیشگاه 
گازایالم با اشاره به این که این پاالیشگاه ازلحاظ ایمنی وجلوگیری از بروزحوادث، 
یکی ازشرکت های برتر درمجموعه شرکت ملی گازایران است، گفت: شاخص های 
جلوگیری از بروز حوادث این شرکت نشان می دهد عملکرد بسیارمثبتی در میان 
شرکت های تابعه شرکت ملی گاز ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی داشته 

است.
وی ازانطباق سامانه های پروانه انجام کار با فرآیند برون سپاری در کشور خبر داد 

و تصریح کرد: به منظور تخصصی ترشدن و جلوگیری از بروز حوادث ناگوار به 
 ویژه در زمان برون سپاری فعالیت ها، سامانه پروانه کار جدید طراحی شده است. 
رئیس ایمنی و آتش نشانی شرکت ملی گازایران، همچنین با اشاره به این که برای 
فعالیت های پرریسک تر، کنترل بیشتری اعمال خواهد شد، اظهار کرد: تالش 
می شود فعالیت های اجرایی ازسوی واحدهای اجرایی و کارهای نظارتی از سوی 
واحدهای نظارتی انجام شود تا فضای اعتماد بین نهادهای عملیاتی نیزبیشتر 
شود. وی گفت: با تالش همکاران عملیاتی وبا الگوگیری ازنمونه های جهانی، 
همچنین رفع ایرادها واشکال های۱۵ سال گذشته، قوی ترین سامانه پروانه کار 
درسطح کشور وحتی درتراز جهانی برای جلوگیری از بروز حوادث در شرکت 

ملی گاز ایران طراحی و ایجاد شده است.

پتروشیمیهنگام
پیشرفت 73 درصدی

 فاز نخست

پیشرفت فیزیکی فازنخست پتروشیمی هنگام به 
7۳ درصد رسید.

براساس برنامه ریزی ها، خردادماه امسال اقدام های 
متعددی ازجمله نصب کانوکشن ریفرمر اولیه، 
راکتور تولید آمونیاک و برج جداسازی CO۲ با 
مجموع وزن بالغ بر ۱۵00تن در این مجموعه انجام 

شده است.
تنها درخردادماه امسال حدود۱۱درصد از وزن کل 
تجهیزات ثابت و مخازن در واحد آمونیاک 
پتروشیمی هنگام نصب شد ودرنتیجه این اقدام ها، 
فاز نخست پتروشیمی هنگام به پیشرفت فیزیکی 

7۳درصدی رسید.
با مدیریت و برنامه ریزی دقیق امور اچ اس  ای و 
نظارت و پیگیری دیگر همکاران مجموعه دربخش 
ساختمان و نصب، رکورد ۵,۵ میلیون نفر -ساعت 
کار بدون حادثه در پتروشیمی هنگام ثبت شده 

است.
پتروشیمی هنگام باظرفیت تولید روزانه ۲۲00 تن 
آمونیاک درفاز نخست و ۳۵00 تن اوره و گرانول در 
فاز دوم درحال آماده سازی در زمینی به مساحت ۲۵ 
هکتار در فاز۲ منطقه ویژه اقتصادی پارس )عسلویه( 

است.

شرکتملیحفاریایران

شرکتگازاستانخراسانرضویتصویب منشور حسابرسی داخلی
واگذاری مرمت پروژه های 

گازرسانی زاهدان 

 مرمت۵۲0 کیلومترازپروژه گازرسانی به زاهدان به شهرداری 
این شهرستان واگذار شد.

سیدحمید فانی، مدیرعامل شرکت گازاستان خراسان رضوی 
درحاشیه امضای قراردادواگذاری مرمت آسفالت طرح 
گازرسانی به شهر زاهدان گفت: این قرارداد باهدف سرعت 
بخشی به ترمیم آثارناشی از حفاری برای شبکه گذاری 
گازدرمعابر شهری زاهدان باشهرداری زاهدان امضا شده است.

وی مبلغ قرداد امضا شده با شهرداری زاهدان را ۱۴0میلیارد 
تومان اعالم کرد و افزود: با امضای این قرارداد، افزون برارتقای 
رضایتمندی اجتماعی، شاهداشتغال آفرینی در زاهدان با تکیه 

برظرفیت های استانی و نیروهای بومی خواهیم بود.
شرکت گاز استان خراسان رضوی به عنوان معین گازرسانی به 
زاهدان، ۵۲0 کیلومتر شبکه گازرسانی را در سه محور اجرا 

خواهد کرد.

پتروشیمیخراسان
واگذاری اجرای اوره آمونیاک 2 

مدیرعامل پتروشیمی خراسان از واگذاری اجرای اوره آمونیاک 
۲ پتروشیمی خراسان به شرکت پتروشیمی شاهین اترک خبر 

داد.
حسین شفیعی گفت: دومین شرکت پتروشیمی استان با نام 
شرکت پتروشیمی شاهین اترک تاسیس شده و کار خود را 

آغاز کرده است.
عضو هیات مدیره پتروشیمی خراسان افزود: بر مبنای مصوبه 
سفر رئیس جمهوری به استان از این پس طرح اوره آمونیاک 
۲ از سوی شرکت پتروشیمی شاهین اترک پیگیری می شود و 
با توجه به اینکه هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت منصوب 
شده اند مسؤولیت اجرای پروژه با مدیریت این شرکت خواهد 

بود.
شفیعی ادامه داد: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شستا( و شرکت سرمایه گذاری پتروفرهنگ، سهامداران اصلی 

دومین شرکت پتروشیمی در خراسان شمالی هستند.

رئیس اداره حسابرسی داخلی شرکت ملی حفاری ایران از تصویب منشور 
حسابرسی داخلی این شرکت ازسوی هیات مدیره خبر داد. حمید باران گر 
گفت: این منشور برای نخستین بار در سطح شرکت های زیرمجموعه شرکت 
ملی نفت ایران تدوین شده است. وی با بیان این که شرکت ملی حفاری ایران 
نخستین شرکت درسطح شرکت ملی نفت ایران است که بیش از سه دهه 
اداره حسابرسی داخلی دارد، افزود: این واحد باهدف اعمال کنترل های داخلی 
وایجاد شفافیت بیشتر درباره عملکرد مدیریت ها و ادارات ستادی مجموعه، 
ایجاد شده است. باران گر با اشاره به این که شرکت ملی حفاری الزام دارد 
بودجه ریزی خود را بر مبنای عملیاتی تنظیم کند تا در چارچوب آن به 
واحدهایی که درآمدزایی بیشتری دارند، بودجه بیشتری تخصیص داده شود، 
اظهار کرد: یکی از ارکان بودجه ریزی عملیاتی، اعمال نظارت و کنترل های 
داخلی دقیق تر بر نحوه تخصیص این بودجه است که تدوین و رعایت منشور 
حسابرسی داخلی از الزام های آن به شمار می رود. رئیس اداره حسابرسی داخلی 
شرکت ملی حفاری ایران گفت: ماموریت این واحد ارائه خدمات، اطمینان دهی 

و مشاوره مستقل و بی طرفانه به منظور ارزش افزایی و بهبود عملیات شرکت 
است و با ایجاد رویکردی منظم و روش مند به شرکت کمک می کند برای 
دستیابی به اهداف خود، اثربخشی فرایندهای راهبردی، مدیریت ریسک و 
کنترل های داخلی را ارزیابی کند و بهبود بخشد. وی افزود: منشور حسابرسی 
داخلی، سندی رسمی است که اهداف فعالیت حسابرسی، اختیارات و 
مسؤولیت های آن را تعریف و دامنه فعالیت در سازمان، اختیاردسترسی به 
اسناد و مدارک کارکنان و دارایی های فیزیکی را مشخص می کند و با استناد 
به مقررات و دستورعمل های الزم االجرا می تواند در استقرار و نهادینه کردن 

حسابرسی داخلی نقش پررنگی ایفا کند.
باران گر در زمینه آثار اجرایی و اثر بخشی منشور حسابرسی داخلی نیز گفت: 
مفاد این منشور مسائل مهمی را در بر دارد که می تواند به عنوان منبعی مفید 
و موثر استفاده شود و در آن تاکید شده دامنه عملیات واحد حسابرسی داخلی 
باید به چه میزانی تعیین شود تا یکی از مولفه های مهم و موثر در مدیریت 

ریسک شرکت به شمار بیاید و به بهترین نحو نقش خود را اجرایی سازد.

میزخدمت،پاسخگویکارکنان
رئیس بازرسی و پاسخ گویی به شکایات شرکت ملی حفاری ایران گفت: 
به منظور تحقق اهداف دولت الکترونیک و تکریم ارباب رجوع، از این پس 
پیگیری و پاسخ گویی به درخواست های کارکنان و مراجعان به این شرکت 
از طریق میز خدمت دنبال می شود. رحیم بروایه افزود: ایجاد میزخدمت در 
این سازمان با هدف تکریم ارباب رجوع، آسان سازی، شتاب بخشی 
درپیگیری ها وارائه پاسخ مناسب، همچنین کاستن از تردد و اتالف وقت و 
کاهش هزینه ها انجام شده است. وی بابیان این که این اقدام بدون شک 
رضایتمندی کارکنان بخش های مختلف شرکت و مراجعه کنندگان خارج 
ازشرکت را در پی دارد، اظهار کرد: میزخدمت درشرکت ملی حفاری ایران 
درکارگاه شماره یک شرکت مستقر است. رئیس بازرسی و پاسخگویی به 
شکایات شرکت ملی حفاری ایران افزود: با توجه به تاکید مدیرعامل این 
شرکت، همکاران ما دراین بخش در نزدیک ترین زمان ممکن موارد طرح شده 

را پی جویی می کنند و نتیجه را به اطالع مخاطبان خواهند رساند.

شرکتگازاستانگیالن
اجرای 37 کیلومتر شبکه گاز

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن ازاجرای 
۳7کیلومتر شبکه توزیع گاز در این استان خبر داد. 
حسین اکبر بابیان این که این مقدارشبکه در 
اردیبهشت ماه امسال اجرا شده است، افزود: تا پایان 
سال 99 باید ۴۸۵کیلومترشبکه توزیع گاز 

درمناطق سخت گذر استان گیالن اجرا شود.
وی مجموع شبکه کنونی اجرا شده دراستان 
گیالن را ۲0 هزار و ۶00 کیلومتر عنوان واظهار 
کرد: شرکت گاز استان گیالن، هم زمان با گازرسانی 
به روستاها، عملیات شبکه گذاری در حفره های 
خالی شهرها را نیز به طور منظم انجام می دهد. وی 
تصریح کرد: باتمرکزبرکیفی سازی خدمات، 
عملیات گازرسانی به مناطق باقیمانده استان 

اکبر،  گفته  به  است.  نیزاجراشده  گیالن 
بیش  باجذب  شرکت  این  شمارمشترکان 
از۴0هزارمشترک جدید درسال گذشته، هم اکنون 
به بیش ازیک میلیون و ۶0 هزارمورد رسیده است. 
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن ادامه داد: این 
شرکت براساس برنامه ریزی های انجام شده قصد 
دارد تا پایانسال 99 به ۱۱۳روستای این استان 
درقالب فازسوم پروژه های بند»ق« تبصره ۲ قانون 
بودجه سال ۱۳9۳، گازرسانی کند. به گفته اکبر 
برای گازرسانی به این تعداد روستا، الزم است 
۴۸۵کیلومتر شبکه توزیع و۱۴7 کیلومترشبکه 
تغذیه در مناطق سخت گذر و کوهستانی استان 

اجرا شود.

شرکتبهرهبردارینفتوگازشرق
تامین پایدار گاز شمال کشور با توسعه الیه های مخزنی 
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پاسخ: معجزه بودن قرآن به خاطر عربي 
بودن آن نيست تا اگر به زبان ديگري نازل 
مي شد، معجزه نباشد. در قرآن آمده نشانه 
معجزه بودن قرآن اين است كه بشر نمي تواند 
يك سوره همانند قرآن بياورد. براي اين كه 
بدانيم»سوره اي مثل قرآن«يعني چه؟ بايد 
قرآن را بشناسيم تا بعد مثل قرآن را معلوم 
كنيم. قرآن كتاب خداشناسي و معاد شناسي 
و هدايت به راه رسيدن به سعادت معاد از اين 
دنياي مادي و تمام شدني است. قرآن 
خودش هدف از نزول را به صراحت بيان كرده 
است از جمله در آيات زير مي فرمايد: َشْهُر 
رََمضاَن الَّذي أُنْزَِل فيِه الُْقْرآُن ُهدًي لِلنَّاِس َو 

بَيِّناٍت ِمَن الُْهدي  وَ الُْفْرقان  
ماِه رمضان است ماهي كه قرآن، براي 
راهنمايي مردم و نشانه هاي هدايت، و فرق 

ميان حق و باطل، در آن نازل شده است. 
نَزََّل َعلَْيَك الِْكتاَب بِالَْحقِّ ُمَصدِّقاً لِما بَْيَن يََديِْه 
وَ أَنَْزَل التَّْوراةَ وَ اْلِنْجيَل ِمْن َقْبُل ُهدًي لِلنَّاِس 
َو أَنَْزَل الُْفْرقان )همان كسي كه( كتاب را به 
حق بر تو نازل كرد، كه با نشانه هاي كتب 
پيشين، منطبق است و »تورات« و »انجيل« 
را و »تورات« و »انجيل« را پيش از آن، براي 
َّا أَنَْزلْنا إِلَْيَك الِْكتاَب  هدايت مردم فرستاد. إِن

بِالَْحقِّ لَِتْحُكَم بَْيَن النَّاِس بِما أَراَك اللَّ  
ما اين كتاب را به حق بر تو نازل كرديم تا به 
آنچه خداوند به تو آموخته، در ميان مردم 
قضاوت كني. يا أَيَُّها النَّاُس َقْد جاءَتُْكْم َمْوِعَظٌة 
ُدورِ َو ُهدًي َو  ُِّكْم َو ِشفاٌء لِما فِي الصُّ ِمْن َرب
رَْحَمٌة لِلُْمْؤِمنين . اي مردم! اندرزي از سوي 
پروردگارتان براي شما آمده است و درماني 
براي آنچه در سينه هاست )درماني براي 
دلهاي شما( و هدايت و رحمتي است براي 

مؤمنان!
ُلماِت  ِكتاٌب أَنَْزلْناهُ إِلَْيَك لُِتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُّ
ِِّهْم إِلي  ِصراِط الَْعزيزِ الَْحميد  إِلَي النُّورِ بِإِْذِن رَب
)اين( كتابي است كه بر تو نازل كرديم، تا 
مردم را از تاريكي ها شرك و ظلم و جهل، به 
سوي روشنايي ايمان و عدل و آگاهي، بفرمان 
پروردگارشان در آوري، بسوي راه خداوند 
عزيز و حميد. َو ما أَنَْزلْنا َعلَْيَك الِْكتاَب إاِلَّ 
لُِتَبيَِّن لَُهُم الَِّذي اْخَتلَُفوا فيِه وَ ُهدًي وَ رَْحَمًة 
لَِقْومٍ يُْؤِمُنون ما قرآن را بر تو نازل نكرديم، مگر 
براي اينكه آنچه را در آن اختالف دارند، براي 
آنها روشن كني و )اين قرآن( مايه هدايت و 
رحمت است، براي قومي كه ايمان مي آورند!
وَ نَزَّلْنا َعلَْيَك الِْكتاَب تِْبياناً لُِكلِّ َشيْ ءٍ وَ ُهدًي 
وَ رَْحَمًة وَ بُْشري  لِلُْمْسلِميَن و ما اين كتاب را 
بر تو نازل كرديم كه بيانگر همه چيز و مايه 
هدايت و رحمت و بشارت براي مسلمانان 
است! اينها برخی آيات است كه هدف نزول 

قرآن را به وضوح و صراحت گفته و كيفيت و 
محتواي قرآن را روشن ساخته است، بنا بر اين 
آيات، گر چه عقل و فطرت هدايتگر انسان 
هستند، اما اين دو براي شناخت حق كافي 
نيست و بايد خداوند از طريق وحي مطالبي 
را به بشر بياموزد كه جز از وحي، راهي براي 
دستيابي به آنها نيست. قرآن كتاب هدايت 
انسان ها به صراط مستقيم است و براي حل 
اختالف هاي طبيعي بشر آمده و كتاب قانون 
براي اداره صحيح زندگي بشر در مسير آخرت 
و رضاي خدا و رسيدن به سعادت است. با 
توجه به اين شناخت از قرآن، معناي 
»سوره اي مثل قرآن« روشن مي شود، يعني 
سوره اي بياورد كه مطالب حق و هدايتگر به 
فالح و صالح با بيان زيبا و جذاب و گيرا در آن 
مطرح شده باشد؛ به طوري كه آن مطالب را 
از كتاب ديگري بخصوص كتاب هاي وحياني 
اقتباس نكرده باشد و در حقانيت آن مطالب، 
هيچ ترديدي نباشد و بيان هم گيرا بوده و به 
عنوان معارضه با قرآن و اثبات وحياني نبودن 
قرآن گفته شده باشند و زبانشناسان منصف 
همانندي آن را با قرآن در عين همسو   و 
اقتباس نشدن آن از قرآن تاييد كنند. اگر 
كسي توانست چنين سوره اي بياورد و ارائه 
دهد و از زبان شناسان و عالمان محتوا شناس 
تاييد بگيرد، آنگاه مي تواند ادعا كند قرآن 
كتاب خدا نيست. قرآن كتاب داستان نيست 
تا با نوشتن داستاني با آن معارضه شود؛ كتاب 
تاريخ نيست، كتاب علمي نيست، كتاب 
سخنوري و ادبيات نيست تا با نوشتن شعر و 
نثري زيبا با آن معارضه شود. قرآن در عين كه 
همه اينها هست، هيچ كدام از اينها هم نيست، 
بلكه همه اينها را به خدمت هدف خود كه 
هدايتگري است، به كار گرفته است. قرآن 
كتاب معرفت به مبدا و معاد و كتاب هدايت 
به كمال و كتاب ارائه كننده برنامه عملي 
سعادت و فالح است و بايد با ارائه كتابي در 
اين زمينه كه خدا و معاد و فالح را غير اين و 
بهتر از اين و. . . معرفي كند، با آن معارضه كرد. 
اما نزول قرآن به زبان عربي با توجه به 
مخاطبان نخستين و پيامبر )كه عرب زبانند( 
يك جريان طبيعي است، زيرا هر سخنور و 
دانشمندي مطالب خود را با زبان مخاطبان 
خود بيان مي كند يا مي نويسد، مگر آن كه 
پيمودن چنين مسير طبيعي به داليلي، 
ناممكن باشد يا در پيش گرفتن رويه اي ديگر 
ضروري به نظر برسد. خداوند در ارسال 
پيامبران و ابالغ پيام هاي خويش همين رويه 
را تأييد كرده و به كار گرفته است: »وما أرسلنا 
ِمن رسول إالّ بلسان قومه ليبين لهم فيضّل 
اللَّ َمن يشاء و يهدي َمن يشاء و هو العزيز 

الحكيم؛ ما هر فرستاده اي را با زبان مردمش 
فرستاديم تا بتواند حقايق را براي آنان به 
روشني بيان كند. پس خداوند هر كس را 
بخواهد، گمراه و هر كس را بخواهد، هدايت 
مي كند و او شكست ناپذير و حكيم است. 
«رسوالن الهي هم پيام را با زبان قوم و 
مخاطبان خود مي آورند و هم معارف را 
متناسب با سطح فرهنگي و علمي آنان بيان 
مي كنند؛ بنابراين اگر قرآن به زباني غير از زبان 
عربي بود، جاي آن داشت كه از حكمت نزول 
قرآن به آن زبان سؤال شود كه چرا با اين كه 
مخاطبان عرب بودند، قرآن به زبان ديگري 
كه مردم آن زمان نمي فهميدند، نازل شد. 
پس نزول قرآن به زبان عربي در درجه اول 

امري طبيعي است.
 دوم: قرآن كه به زبان عربي نازل شد، جلوي 
بهانه گيري هاي اعراب آن زمان را گرفت، 
چون اگر قرآن به زبان غير عربي بر آنان نازل 
مي شد، بهانه آنها اين بود كه اين كتاب براي 
قابل فهم نيست. در سوره فصلت  ما 
مي فرمايد: »و اگر آن كتاب را به زبان عجمي 
قرار مي داديم، مي گفتند چرا آياتش براي ما 
قابل فهم نيست«. عالوه بر دو دليل باال كه به 
فهم ما داليل اصلي نزول قرآن به زبان عربي 
است، داليل ديگري هم بر شمرده اند از 

جمله: 
سوم: ملت عرب دست كم اعراب معاصر 
زمان پيامبر)ص( با توجه به تعصبات قومي، 
نزول قرآن را از سوي فردي غير عرب 
نمي پذيرفتند. اگر مثالً پيامبر ايراني بود و 
قرآن او به زبان فارسي بود، اعراب زير پذيرش 
آن نمي رفتند. در سوره شعراء فرموده است: 
»و لو نزلنا علي بعض االعجمين فقرأه عليهم 
ما كانوا به مؤمنين؛ اگر قرآن را بر شخصي غير 
را  آن  اعراب  مي كرديم  نازل  عرب 
نمي پذيرفتند. « )البته اين دليل نزول قرآن 
به زبان عربي نيست بلكه اتمام حجتي بر 

عرب ها است(. 
چهارم: بعضي مدعي شده اندعربي بهترين 
زبان است و ظرفيت اين زبان براي بيان 
مسائل معنوي و ماورائي از همه زبان ها بيشتر 
است و در روايات هم وارد شده كه زبان عربي 
زبان اهل بهشت است. اما نازل شدن قرآن به 
زبان عربي به معناي اختصاص آن به ملت 
عرب زبان نيست، بلكه چون روح و محتوا و 
پيام قرآن همگاني و جهاني است، اين كتاب 
آسماني براي همه انسان هاست و در آيات 
قرآن نيز اين معنا تأكيد شده است. پس اگر 
رسول خدا )ص( در جايي غير از حجاز 
مبعوث شده بود، قرآن به زبان آن مردم نازل 

مي شد و باز هم معجزه بود. 

آرزوها و اجل 
 امام علی )ع( فرمودند:  لو رأي العبد اجله وسرعته اليه ألبغض األمل 

وترك طلب الدنيا 
اگر بنده به سرآمد زندگي وسرعت رسيدن آن بنگرد آرزوها در 
نظرش پست و به دنبال دنيا نمي دود. در روايات دو نوع اجل ذكر 
شده است: اجل قطعي واجل معلق. اجل قطعي تخلف ندارد واجل 
معلق ممكن است با اموري مثل صدقه به تاخير بيفتد. باألخره يك 
مقطعي وجود دارد كه اين مقطع اسمش اجل ماست آنجا كه 
رسيديم از اين نشئه خارج خواهيم شد. حال اين اجل وسرآمد در 
كجا قرار دارد؟ نمي دانيم اما آنچه مي دانيم اين است كه اين اجل به 
سرعت به طرف ما مي آيد. أمل يعني آرزوهاي معمولي وپيش پا 
افتاده، زندگي انسان وقتي فهميد كه چطور با سرعت دارد به آن 
زندگي ابدي نزديك مي شود، ديگر اين آرزوها در نظرش پست 
وحقير مي شود. بديهي است مقصود از أمل آرزوهاي شخصي در 
زمينه مسائل دنيوي است. مراد از طلب دنيا به دنبال زخارف دنيوي 

دويدن است واال تالش براي معاش امر مطلوبي است. 

شهيد انصاري دردوره كوتاه خدمتش در شركت ملی نفت به 
صفات ارزشمند اخالقي فراواني شهرت داشت. در ماه هاي پایانی 
سال كه نياز به حضور در جبهه ها بيشتر احساس مي شد، آرام 
و قرار نداشت و با اینكه متاهل وصاحب فرزنداني بود به دفعات 
به جبهه ها مي رفت و حضور در خيل رزمندگان اسالم را بر 
زندگي آرام در كنار خانواده ترجيح مي داد. سرانجام روح پاكش 
در 24 دي ماه 65 بر اثر اصابت تركش خمپاره دشمن در منطقه 
عملياتي مهران به خيل شهيدان صنعت نفت پيوست. فرزند 
شهيد درباره خصوصيات اخالقي پدر خود مي گوید: »از 
خصوصيات بارز وي كه زبانزد خاص و عام است، صله  رحم و امر 
به معروف بود. شهيد با مردم با مهرباني و تواضع رفتار مي كرد. 
او به تكاليف مذهبي، بخصوص نماز بسيار اهميت مي داد و مردم 

را در این خصوص راهنمایي و ارشاد مي كرد«. 

شهید
جمال انصاري

فِی  الْماَل  اْكِتسابُُه  الُْحرِّ  تَْوفيِق  »ِمْن 
ِحلِِّه«غررالحكم جلد ص 36

از موفقيت هاى انسان آزاده، كسب مال از راه 
حالل است. 

نكتههاوپيامها
درآمد مشروع و حالل زمينه هاى وارستگی 

و آزادى انسان را فراهم می سازد. 
درآمدهاى نامشروع و حرام با نوعی رذالت و 
سرافكندگی همراه است، توفيق بسيارى از 
عبادت ها را از انسان سلب می كند و در نسل 
و فرزندان انسان نيز اثرات نامطلوبی بر جاى 

می گذارد. 
هرگز نمی توان انسان هاى شياد و كالهبردار 
را كه از هر راهی به ثروت اندوزى می پردازند، 
آزاده ناميد؛ چرا كه خوى آزادگی و مردانگی 

اجازه نمی دهد انسان دسترنج ديگران را به 
يغما ببرد و از دستمايه ضعيفان، سرمايه 

انباشته سازد. 
كار گر زحمتش كه در پی كسب روزى حالل 
است، در فرهنگ اسالم از ارج و منزلت 

ويژه اى برخوردار است و كوشش او، همچون 
جهاد در راه خدا قلمداد شده است. حضرت 
صادق )ع( می فرمايد: كسی كه با تالش، در 
راه تأمين هزينه خانواده اش می كوشد، مانند 

مجاهد در راه خداست.

درسهایزندگیازامامنخستشيعيان

پرسش: آيا قرآن مي توانست به زبان ديگر غير زبان عربي نازل شود و در عين حال معجزه باشد؟

 

یکشبههویکپاسخ

درآمدحالل

تجلیل از دبیر شورای اقامه نماز شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی منطقه ارومیه 

 

درگردهمایی دبیران اقامه نماز دستگاه های اجرایی استان 
آذربایجان غربی و با حضور مشاور استاندار و مدیر ستاد اقامه نماز 
استان آذربایجان غربی از دبیر شورای اقامه نماز شرکت ملی 
پخش منطقه ارومیه تجلیل شد. در این گردهمایی ضمن تجلیل 
از فعاالن عرصه نماز، رضا حسینی، معاون هماهنگی امور 
اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری آذربایجان غربی و علی 
برزگری، مدیر ستاد اقامه نماز استان با اهدای لوح تقدیر از 
اقدام های مطلوب ناصر مقدسی، رئیس روابط عمومی و دبیر 
شورای اقامه نماز شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 

ارومیه تجلیل کرد. 

فراموشی در رو به قبله کردن حیوان 
هنگام ذبح

 پرسش: الف( اگر کسی موقع بریدن سر حیوان به خاطر 
فراموشی یا ندانستن مسأله، آن را رو به قبله قرار ندهد، آیا حیوان 

حرام می شود؟
ب( اگر کسی که سر حیوان را می برد، به خاطر فراموشی نام 
خدا را نبرد، آیا حیوان حرام می شود؟ و اگر به جهت ندانستن 

مسأله مراعات نشده، حکم چیست؟
 پاسخ: الف( حیوان حرام نمی شود و خوردن آن اشکال 

ندارد. 
ب( اگر از روی فراموشی بوده اشکال ندارد؛ ولی اگر حکم مسأله 

را نمی دانسته، حرام می شود

زاللاحكام

شرحاحادیثاخالقیدرسخارجفقهمقاممعظمرهبری

بافرزانگان

اخبارستاداقامهنماز

. . . طلبگی ما گل کرد
نقل می کنند: وقتی آیت اهلل العظمی وحیدخراسانی )مدظله( وارد 
نجف شد، فاطمیه اول درمنزل مرحوم آیت اهلل آقا سیدابوالحسن 
اصفهانی منبر می رفت. سلیقه مرحوم سید بر این بود که معموال 
برای ذکر مصیبت به بیرونی تشریف می آوردند، اما از اول تا آخر 
منبر آیت اهلل وحید را تشریف می آوردند وگوش می کردند. 
ازاطرافیان به آیت اهلل وحید گفته بودند که سید را درمنبر دعا کنید 
ایشان فرموده بودند، ان شاءاهلل روز آخر مجلس دعا می کنم. روز 
آخر که متوسل به حضرت صدیقه )س( شده بودند، دعا کرده بودند 
که خدایا ازاین پیر غالم امیرالمومنین هم به شایستگی قبول بفرما. 
وقتی پایین آمده بودند مرحوم آقای اصفهانی ایشان را بغل کرده 
وانگشتری که در دستشان بود به ایشان هدیه می کند. بعدآن جلسه 
ازبیوت مراجع وقت نجف از آیت اهلل وحید برای فاطمیه دوم دعوت 
می کنند که ایشان اجابت نمی کنند و می فرمایند من درنجف 
نیستم. عده ای به خیال اینکه ایشان شاید درکربال یاکویت باشند، 
منصرف می شوند. روزی مرحوم شیخ محمد کوفی برای تهجد به 
مسجد سهله مشرف می شود ومی بیند آیت اهلل وحید به ستونی 
تکیه کرده ومشغول عبادت است. شما اینجا چه می کنید؟ همه 
نجف فکر می کنند که شما کویت هستید. فرمودند: من چهل روز 

اعتکاف دارم. 
شیخ محمد کوفی به آیت اهلل وحید می فرمایند درتشرفی که 
خدمت حضرت ولی عصر )روحی له الفدا( داشتم، امر کردند به شما 
عرض کنم: منبر را تشریف ببرید و درس را هم ادامه دهید هر کجا 
در مشکل بودید، ما شما را یاری می کنیم. به اینجا که رسید 

آیت اهلل العظمی وحید به ما فرمودند: دیگر طلبگی ما گل کرد. 

پيامبر اكرم )ص( هرگاه به نماز مى ايستاد، صورت مباركش از خوف        
خداوند تغيير مى كرد و دگرگون مى شد. در جنگ خندق وقتى كه 
مسلمانان در محاصره شديد دشمن قرار گرفتند، اضطراب و وحشت 
بر بعضى از سپاهيان اسالم چيره شد. در آن لحظات كه سرماى 
سخت هوا تااستخوان نفوذ مى كرد، پيامبر اسالم )ص(بى اعتنا به 
محاصره دشمن و سرماى سخت به نماز و نيايش مشغول بود چنان 
كه گويى در ميان دشمن حضور ندارد. هنگام نماز تير را از پاى 
مبارك حضرت امير )ع( درآوردند، درحالى كه غرق ارتباط با خداوند 
بود. آن حضرت در آخر عمر شبانه روز هزار ركعت نماز بجا مى آورد.  
حضرت فاطمه زهرا )س( در حال نماز از شدت ترس از خداوند 
نفسش به شماره مى افتاد. هنگامى كه امام حسن مجتبى )ع( به 
نماز مى ايستاد، تن مباركش در مقابل پروردگار مى لرزيد و هرگاه 
كه ياد بهشت و جهنم مى كرد، چون مار گزيده مضطرب و پريشان 
مى شد و به خود مى پيچيد. در عصر تاسوعا امام حسين )ع( به 
برادرش عباس بن على )ع( فرمود: اگر بتوانى لشكر دشمن را 
برگردانى و امروز جنگ نشود، چنين كن تا مگر امشب  براى 
پروردگار نماز بخوانم، زيرا او مى داند كه من نماز و تالوت قرآن را 
دوست دارم. در ظهر عاشورا هنگامى كه »ابوثمامه صائدى« وقت 
نماز را به امام حسين )ع( يادآورى كرد امام در حق او بهترين دعا 
را كرد و فرمود: نماز را بيادم آوردى خدا تو را از نمازگزاران و اهل 
ذكر قرار دهدامام سجاد )ع( قدمها و ساقهاى مباركش به واسطه 
زيادى سر پا ايستادن در نماز ورم كرده بود. نماز امام باقر )ع( زبانزد 
خاص و عام بود. وقتى سر از سجده برمى داشت، چهره مباركش 

خيس اشك بود. 
امام صادق )ع( در آخرين لحظه شهادت به بستگانش فرمود: همانا 

شفاعت ما به كسى كه نماز را سبك بشمارد، نمى رسد. 

امام موسى بن جعفر )ع( در زندان »سندى بن شاهك« سجده هاى 
طوالنى داشت. 

امام رضا )ع( به دعبل خزاعى قبايى از خز هديه نمود و فرمود: اين 
قبا را نگهدار. همانا من در آن هزار شب و در هر شب هزار ركعت 

نماز خوانده ام و در آن هزار مرتبه قرآن را ختم كرده ام. 
امام جواد )ع( در صحن مسجد پاى درخت سدرى كه ميوه نمى داد 
وضو گرفت و نماز مغرب را خواند. مردم ديدند آن درخت به بركت 
امام ميوه آورده است. حضرت امام هادى )ع( چون شب داخل 
مى شد، سجاده اش را بر حصيرى مى انداخت. جّبه اى پشمين 
مى پوشيد و به عبادت و نماز مشغول مى شد و ساعتى از نماز و 

عبادت با معبود خود بازنمى ايستاد. 
حضرت امام حسن عسگرى )ع( آنقدر به نماز عالقه داشتند كه 
جاسوسان معتمد عباسى گزارش دادند: روزها را روزه مى گيرند و 
تمام شب را به نماز مشغول هستند. حضرت مهدى )عج( در روز 
ظهور به اذن پروردگار به مسجد الحرام مى رود و پشت مقام 
ابراهيم)ع( و رو به كعبه مى ايستد و دو ركعت نماز مى گذارد، سپس 

اعالم ظهور مى كند. 

نماز معصومین )ع(مفاهیم دینی

اخبار بین الملل
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ماجرایماليات
دريافت ماليات از سوى شركت نفت به همين جا ختم 
نشد بلكه دو سال بعد كارگزار محمره به وزارت امور خارجه 
درباره اعتراض روساى اصناف و كسبه عبادان نسبت به 
رفتار شركت نفت، گزارشی ارسال كرد. آنان معترض 
بودند كه عالوه بر پرداخت حق االرض به شركت نفت، 
ملزم به پرداخت ماليات نيز شده اند. شركت نفت با كمك 
سردار اقدس شيخ خزعل اهالی آبادان را مجبور به 
پرداخت مالياتی به نام حق االرض و عوارضی به نام عوارض 
صحيه نموده بود. شركت نفت مدعی بود كه پول به دست 
آمده از طريق اين ماليات ها را به مصرف نظافت و پاكسازى 
و بهداشت شهر می رساند. ماليات صحيه در ازاى خدمات 
درمانی بود كه شركت نفت به ساكنين آبادان ارائه می كرد 
و حقاالرض، وجهی بود كه يك مالك ميتوانست از 
كسانی كه از ملكش استفاده می كردند، دريافت كند. 
درواقع حقاالرض دليل اثبات مالكيت شركت نفت بر 
اراضی مورد نظر در آبادان نيز بود.تصميم روساى شركت 
نفت براى دريافت عوارض صحيه در مقابل خدماتی 
همچون سرم ضد طاعون و برقرارى قرنطينه و آتش 
زدن كپرهاى مبتاليان به بيمارى و گندزدايی بود كه 
در اين سال به اهالی آبادان و خرمشهر ارائه كرده بودند. 
با يادآورى اينكه در اين سال فقط از بيمارى وبا 911 نفر در 
آبادان جان سپردند، اهميت اقدامات پيشگيرانه معلوم 

می شود. 

نوسازیوحاشيهنشينانبیخانمان
شيوع بيمارى هاى واگير، گسترش شركت شهر آبادان و 
حساسيت مديريت جديد بر روى شكل و مهندسی 
سبك معمارى بناها در اين جزيره همگی سبب شد تا 
مديران شركت نفت برنامه ريزى شهرى تازه اى داشته 
باشند. از 1910م كه شهر آبادان شكل گرفته بود تا 
سال1923 م به جز ساختمان هاى ادارى شركت، 
كارگاه ها، تراشكارى و آهنگرى و..... و پااليشگاه و بنگاه ها، 
بيمارستان و باشگاه هاى كارمندى و ساختمان هاى 
خوابگاهی هنديان، بقيه شهر و اهالی براى مديران 
شركت نفت اهميتی نداشت. اينكه چگونه ساخت و 
ساز انجام بگيرد، مصالح ساختمانی چه باشد، كوچه ها 
و خيابان ها و مهندسی آن چگونه باشد، هيچ كدام 
مسئله اى نبود كه بتواند توجه مسؤولين شركت نفت 
را در اين سال ها به خود جلب كند. اين رشد ناموزون 
شهر و بی ترتيبی بناهاى كارگرى و كسبه در اطراف 
پااليشگاه و محله هاى مخصوص شركت نفت، بارها 
مورد اعتراض و انتقاد كارگزارى خوزستان و خرمشهر 
نيز قرار گرفته بود.يكی از معترضين به رفتار 
تبعيض آميز شركت نفت در عريضه اى به مجلس 
شوراى ملی نوشته است: »منازل انگليسی ها عمارات 
عالی و تماما گلكارى و داراى مبل هاى تميز، منازل ايرانی هاى 
كارگر كمپانی، كپرهايی است كه از حصير بوريايی خودشان ساخته اند. 
محل كپرها در اماكن متعفن است، بواسطه اينكه بناى كپر منوط به اجازه شيخ است .... 
بعضی بيچارگان تمكن تهيه چند عدد بوريا و چوب را دارا نيستند. چند چوبی به هم 
دوخته خيمه مانندى ساخته در تحت ظل آن امرار حيات می كنند...« اين وضعيت خانه ها 
و سرپناه ساكنين تازه وارد جزيره در سال1303بود. اما اوضاع قماره ها و مكان ها نيز بهتر 

از اين نبود. اگرچه اغلب صاحب درآمد خوبی بودند.

تخریبمحلههایتهيدستاندرآبادان
تا اين زمان براى ساخت و ساز و بناى خانه و قماره در آبادان، نياز به دريافت مجوز از شركت 
نفت بود كه معموال در ازاى پرداخت وجه مشخصی اين اجازه صادر می شد.به دليل آبادانی 
آبادان در سال هاى جنگ جهانی اول و پس از آن، كار قماره ها آنقدر رونق يافت كه در 

ميان اتباع ايرانی از 800تا 1000روپيه خريد و فروش می شد. در حالی كه هر كارگر 
روزمزد ماهيانه فقط 30 روپيه حقوق می گرفت.در سال1300ش /1921م بيست و پنج 
باب قماره توسط يك فرد بغدادى و با اجازه شركت نفت تخريب و به جاى آنها دكان هاى 
اجرى بنا شد.صاحبان اوليه قماره ها كه با پرداخت وجه به شركت مجوز ساخت قماره را 
در سال هاى قبل دريافت كرده بودند، معترض شدند. اما شركت نفت پيشنهاد كرد تا 
مالكين اوليه از آن تاريخ در ازاى پرداخت بيست روپيه ماهانه از دكان آجرى به جاى 
قماره هاى قبلی استفاده كنند.پس از شيوع بيمارى هاى وبا و طاعون در خوزستان و بنادر 
جنوب، شركت نفت كه با مرگ و مير بسيار اهالی آبادان از اين بيمارى ها غافلگير شده 
بود، ترجيح داد برنامه اى جدى براى بازسازى و نوسازى شهر و ادارهاى براى رسيدگی به 
بهداشت و نظافت شهر داشته باشد. چرا كه تشكيالت بلديه در تمام كشور به صورت عام 
و در خوزستان به طور خاص هنوز بسيار ضعيف بود.در سال1302ش مجددا صاحبان 
دكان هاى آجرى جديد، ملزم به پرداخت اجاره اى بيش از سال گذشته شدند و در پاسخ، 
شركت نفت معترضين را تهديد به تخليه دكان ها نمود. همچنين چند قماره ديگر براى 
بازسازى و نوسازى به يك فرد هندى و تعدادى دكان ديگر نيز به يكی از مهاجرين رنگونی 
واگذار شد. اين دكان هاى چوبی نيز تخريب و با آجر و سيمان ساخته شدند و در اجاره 
متقاضيان قرار گرفتند.در ادامه طرح نوسازى شهر آبادان و تبديل آن به شركت- شهر 
مدرن در اوايل تيرماه1303ش، طی اخطاريه هايی به صاحب خانه هايی كه در اطراف 
پااليشگاه و در اراضی معروف به »اراضی كمپانی« بنا شده بودند اعالم شد كه فقط 6 ماه 
فرصت تخليه خانه را دارند، زيرا كمپانی قصد برنامه ريزى براى اراضی خود را دارد. اقدام 
شركت نفت مورد اعتراض كارگزارى خوزستان واقع شد، زيرا به عنوان يك شركت خارجی 
حق برخورد و گفت وگوى مستقيم با اهالی و اتباع ايرانی جز در موارد كارى در ادارات 

صنعت نفت را نداشت.
اعتراضهایادامهدار

مدير شركت نفت در پاسخ به سوال كميسر نفت و وزارت فوايد عامه، درباره افزايش قيمت 
ارزاق و دريافت اجاره بها از دكان ها و ديگر اعتراضات كسبه و اهالی آبادان، توضيح مفصلی 
دربارهی بازسازى دكان ها و تهيه گارد و حصاركشی اطراف آن براى امنيت بيشتر كه طبعاً 
منجر به افزايش هزينه ها و در نتيجه افزايش اجاره بها شده بود، ارائه كرد.همچنين به 
پررونق بودن تجارت در شهر آبادان با توجه به قيمت هاى ارزاق و اجناس اشاره كرده و آن 
را علت اصرار كسبه به ادامه كار در آن منطقه دانست. او در پاسخ به اعتراض كاهش 
دستمزدها نيز جذابيت هاى ديگر كار در شركت نفت همچون غذا و منزل و خدمات 
درمانی رايگان براى كارگران را مطرح كرد.در عريضه اى تلگرافی جمعی از اهالی آبادان به 
مجلس شوراى ملی در تاريخ9سرطان/تير 1303 چنين نوشته بودند:كمپانی جديداً از 
مالكين به توسط اخطاريه تخليه خانه و دكان تقاضا می كند. سواد اخطاريه پيوست است. 
اسامی مالكين ميرزا بابا قماره، علی قماره، سد عبدالكريم قماره، ميرزا علی اكبر قماره و 
خانه، حسن قماره، رحمن خانه....به اين ترتيب صاحبان خانه ها و قماره هاى اخطار گرفته 
از شركت نفت، به كارگزارى خرمشهر و وزارت خارجه و مجلس شوراى ملی و وزارت فوايد 
عامه شكايت بردند و كمك خواستند. ادعاى معترضين اين بود كه نظر به اين كه هيچ 
موسسه خارجی نمی تواند براى رتق وفتق دعاوى خود با رعاياى دولت شاهنشاهی 
مستقيما مذاكره نمايد، علی هذا سكنه آبادان اين اقدام كمپانی را بی قانون و خالف رويه 
دانسته و به وسيله آن مقام محترم جدا اعتراض می نماييم و استدعا داريم كه آن مقام به 
طور مقتضی از اين حركات متجاسرانه كه لطمه به حيثيت دولت ميزند جلوگيرى 
بفرماييد.كمی بعد شركت نفت نامه اى براى وزارت فالحت وتجارت و فوايد عامه فرستاد 
كه تغيير تصميم شركت نفت مبنی به عدم تخريب خانه هاى كسانی كه در اراضی كمپانی 
ساكن هستند، تا زمانی كه براى آنها از سوى شركت منزلی تهيه شود را اعالم كرد. 
مهندسی كه متخصص شهرسازى آبادان بود و بايد از لندن به منطقه نفتی می آمد تا 
ترتيب نقشه و مهندسی شهر را بدهد، سفرش به تعويق افتاده بود و بنابراين برنامه هاى 
شركت در نوسازى شهرى نيز تغيير كرده بود.در گيرودار اين موضوع شورش و بلواى شيخ 
خزعل در خوزستان و قيام سعادت نيز آغاز شده بود. شركت نفت از فرصت حداكثر استفاده 
را كرده و بدون اطالع كارگزارى با كمك شيخ عبدالل نايب الحكومه، شيخ خزعل در آبادان 
و يك منشی، صاحبان خانه هاى مورد نظر را با كتك و تهديد مجبور به امضاى قرارداد 
فروش خانه كرد. خانه ها در ازاى مبلغی اندك بالفاصله تخريب و اراضی به كمپانی تحويل 
شد.در نتيجه شكايات مكرر اهالی آبادان و تالش نمايندگان و وكالى ايشان در 
وزارتخانه هاى فوايد عامه و امور خارجه و مجلس شوراى ملی باالخره شركت نفت مجبور 
به اعزام نماينده به »كميسيون رسيدگی به عرايض« با حضور كارگزار و وكيل كنسولگرى 
انگليس در كارگزارى انگليس گرديد.پس از برگزارى هفت جلسه و انجام تحقيقات از 
صاحبان خانه هاى خراب شده، و گذشت چندين ماه باالخره در آغاز سال 1304ش محق 
بودن ساكنين و صاحبان خانه ها و قماره هاى تخريب شده مورد تأييد قرار گرفت و شركت 
نفت پذيرفت كه مبلغ غرامت تعيين شده15000روپيه را به اهالی خسارت ديده بپردازد.

گذشته از محروم ترين و ضعيف ترين افراد كه قطعا تعدادشان نيز اندك نبوده است و در 
كپرها و خيمه ها زندگی می كردند؛ كه هيچ بحثی درباره خسارت ديدنشان مطرح نبود، 
آنهايی كه »خانه خراب« شده بودند 139 خانواده بودند. از اين تعداد بسيارى كارگران 
شركت نفت بودند كه بنا به مصالح شغلی خود، حاضر به شركت در جلسات و تحقيقات 
كميسيون نشدند. بيست خانواده نيز از اهالی بين النهرين و يا هندى بودند كه آنها نيز 
مشمول دريافت خسارت نبودند. مجموع خانواده هايی كه حاضر به ادامه شكايت بودند 
57 خانوار بودند. با اين همه، شركت نفت از پرداخت مبلغ خسارت تعيين شده خوددارى 
و اعالم كرد؛ مبالغ معين شده بيش از واقعيت بوده و شركت ملزم به پرداخت آن نيست. 
زيرا هم خانه ها توسط شيخ عبدالل نايب الحكومه تخريب شده و هم اينكه رضايتنامه از 
مالكين در دست است، به ويژه اينكه تمام قرادادها و قولنامه ها با امضاى يك روحانی اعتبار 

يافته بود.

یکرایوچندنظر
در نهايت، اگر چه راى كميسيون به نفع شركت نفت صادر نشد، اما مديران كمپانی نيز 
مبلغ خسارت تعيين شده را نپرداختند و منكر هر اقدام خالف قانون شدند محله هاى 
خود ساخته و خودجوش آبادان به ويژه در اراضی مشهور به كمپانی تا پايان سال1303ش 
تخريب شده و نقشه هاى جديدى براى آنها كشيده شده بود. مرحله بعدى طراحی بازار 
ويژه شركت شهر بود. در اوايل سال 1304ش طرح تأسيس بازارى نسبتاً مدرن به نام 
بازار شيخ توسط شركت نفت به وزارت فوايد عامه ارائه شد تا جايگزين قماره هاى تخريب 
شده باشد. اين بازار طبق خواست شركت نفت بايد در بيرون دروازه آبادان ساخته می شد، 
تفسير بسيار دقيق و زيبايی از كارگزار سهام خارجه خوزستان در علت تخريب اين محله ها 
و تالش شركت نفت براى تأسيس دوباره شهر طبق اصول و نقشه جديد و مهندسی 
فضاها و كالبد شهرى آبادان به شكل ديگر را با هم می خوانيم:»البته خاطر مبارك مستحضر 
است درآبادان دو محله است، يكی محله معروف به كمپانی و ديگرى محله معروف به 
شيخ، خانه ها و دكاكين كه در اراضی معروف به شيخ می باشد به حال خود باقی و فعال 
هم موجود است و قسمت اعظم شهر عبادان دراين قسمت است و روز به روز هم از طرف 
اهالی در آبادى آن كوشش می شود. در اراضی معروف به كمپانی هم قسمتی از خانه ها را 
خراب كردهاند هنوز دكاكين زياد و خانه هاى ديگر باقی است كه كمپانی خيال دارد آنها 
را هم خراب كند ولی اقدامات الزمه به عمل آمده و كمپانی بايد رضايت صاحبان آنها را 
به عمل آورد و تا حال در خريد و تخريب آنها اقدامی نشده و به حالت خود باقی هستند. 
در واقع اقدامات كارگزارى براى اين بوده )كه( خانه هايی كه سابقا خراب كرده اند و از ميان 
رفته و اهالی را جبرا مجبور به امضا نموده اند، وجهی به عنوان خسارت اخذ شود، واال اين 
اقدام براى عموم خانه ها نبوده و قسمت اعظم شهر در دست اهالی و ايرانی ها است. ... اما 
مقصود كمپانی از تخريب خانه هاى واقعه در اراضی معروف به كمپانی هنوز قطعاً معلوم 
نيست براى چه )مصرفی؟( اين اقدام را كرده است. بعضی ها عقيده دارند، می خواهند 
ايرانی ها را از محوطه خودشان خارج كرده باشند. بعضی ها می گويند كه می خواهند در 
آن اراضی كانالی حفر نمايند كه عمارات و كارخانجات خود را به وسيله كانال از شهر جدا 
نمايند. عقيده فدوى اين است كه كمپانی نهايت سعی را دارد كه وضعيت عبادان را مثل 
مسجدسليمان نمايد. يعنی غير خودشان احدى در آنجا مستغالت نداشته باشند، زيرا در 
مسجدسليمان تمام خانه ها را خودشان ساخته و به عمله جات و غيره داده اند. بازارى هم 
خودشان بنا نموده اند، منتها دكاكين را به ايرانی ها اجاره داده اند. اشخاص مختلف در آنجا 
خانه و دكان ندارند. به همين جهت اختيارات آنجا كامالً در دست خودشان است. در 
عبادان هم بناهاى جديدى براى عمله جات كرده اند كه در خارج شهر حاليه است و بازارى 
هم به اسم بازار شيخ می خواهند بسازند و تفصيل آن در تحت تلگراف نمره 11 عرض 
شده و به اين وسيله تدريجاً شهر حاليه بی اعتبار خواهد شد. زيرا عمده معامالت توسط 
عمله جات  و مستخدمين كمپانی می شود. وقتی كه عمله جات را به محل خارج شهر 
منتقل كردند و بازار هم براى آنها ساختند، تدريجاً وضعيات شهر به هم خواهد خورد و 
كمپانی اصرار دارد، زودتر حكومت به آنها اجازه دهد بازار را بسازند. به عقيده فدوى 
حتی المقدور بايد از اين نيات كمپانی جلوگيرى نموده و وضعيت عبادان مثل 
مسجدسليمان نشود. ولی از طرف ديگر هم بلديه عبادان كه فعالً عايداتی دارد و در دست 
حكومت است بايد در تنظيم كوچه ها و تنظيفات شهر نهايت جديت را بنمايد كه بهانه 
براى كمپانی باقی نماند.«با تخريب و بازسازى محله هاى آبادان، همانطور كه كارگزار امور 
خارجه خوزستان پيش بينی كرده بود، محله هاى مسكونی متعلق به شركت نفت كامال 
از باقی محله ها و ساكنين آبادان جدا شد. حصارها، كانال و خيابان هايی كه بعدا ساخته 
شدند، فاصله اى ميان طبقات مختلف ساكن در اين شهر ايجاد كردند. گويی محله هاى 
شهر ادامه ترتيب و سلسله مراتب شغلی در شركت نفت بود. هر محله به گروهی از 

مستخدمين و كاركنان تعلق داشت.
 برگرفته از کتاب نفت و زندگی، نوشته ربابه معتقدی

ظهور متجددانه دو شهر ایرانی
   در سرزمین های نفت خیز)بخش دوم(

تا سال 1300ش/1921م شهر آبادان بسيار ناموزون و بی برنامه رشد يافته بود. فضای شهری 
شامل محله های کارگری در کنار محله های متعلق به کارمندان کمپانی با بازاری بی نظم و 
کپرهايی در گوشه و کنار می شد. رودخانه کارون که از وسط شهر می گذشت، هم محل دفع 
زباله و فاضالب و هم مکان بازی کودکان و شست وشوی وسايل و لوازم خانواده ها شده بود. 
کارگزار وزارت امورخارجه بارها از وزارت خارجه تقاضا کرد تا نقشه ای برای تأسيس شهر ارائه 
شود تا شکل و معماری همگون و زيباتری به شهر بدهد و يا الاقل مهندس يا مهندسينی بر 
انجام ساخت و ساز در شهر آبادان نظارت داشته باشند، که با بی تفاوتی حکومت وقت مواجه 
شد.شرکت نفت که اراضی مورد نياز در آبادان را از شيخ خزعل اجاره کرده بود، پس از ساکن 
شدن کارگران و کسبه در آن اراضی مشهور به اراضی کمپانی، تصميم به دريافت مالياتی با 
عنوان »حق االرض« از آنان کرد. اين مبلغ با وجهی که هنگام صدور مجوز بنا به آنان داده می شد، 
متفاوت بود.کمی قبل از کودتای اسفند1299 در تاريخ10 ژانويه 20/1921دی 1299 وزارت امور 
خارجه درباره راپورت کارگزار محمره با وزارت فوايد عامه مکاتبه داشت. موضوع مورد گفت وگو، 
رسيدگی به اعتراض کسانی بود که در جزيره آبادان خانه بنا کرده بودند و اکنون شرکت نفت 
آنان را ملزم به پرداخت حق االرض نموده بود. بخش دوم »ظهور متجددانه در شهر ايرانی در 

سرزمين های نفت خيز« را می خوانيم.
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شبنم اعماری     سرزمين پنهاورمان ايران، دارای جاذبه های زيادی است که هر کدام از آنها به تنهايی 
توانسته است يک قطب گردشگری باشد و مسافران زيادی را از داخل و خارج کشور به سمت خود بکشاند. 
يکی از جاذبه های منحصر به فرد کشورمان جذابيت های خاص خود را دارد، چشمه های ايران  است؛ 
چشمه هايی که برخی خاصيت درمانی دارند و با توجه به امالح موجود در آنها می توان در درمان بسياری 

از بيماری های پوستی، دردهای عضالنی، ميکروب زدايی و... از آنها کمک گرفت.
اگر عالقه مند به ديدن چشمه های ايران هستيد، با ما همراه باشيد تا بهترين چشمه های سرزمين مان 

را بشناسيد و با آگاهی کامل راهی سفر شويد.

چشمه های آبگرم سرعین
بيشترين شهرت سرعين، چشمه های آبگرم آن است. با توجه به آنيون های موجو ددر آب معدنی طبيعی  مثل 
کربنات، بی کربنات، کلروره، سولفات و کاتيون هايی چون کلسيم، منيزيم، سديم و پتاسيم گفته می شود که 
اين آبها دارای خواص درمانی و شفابخش هستند. سرعين )سرچشمه( نامش را از همين چشمه ها که دارايی 

ارزشمند محسوب می شوند، گرفته است.
استحمام در چشمه های سرعين اثرات آرام بخشی دارد و دردهای عصبی، رماتيسمی و مفصلی را تسکين 
می دهد. بررسی ميزان امالح اين چشمه ها نشان داده که همه آنها يک منشا دارند و از ژرفای زمين می جوشند. 
در سرعين عالوه بر چشمه  های آبگرم، دو استخر آب سرد با آب گازدار نيز وجود دارد که می توان از آنها نوشيد. 
اين چشمه ها در 5 کيلومتری شهر قرار گرفته و در دره ای به نام ويال دره واقع شده که طبيعت و چشم اندازی 

فوق العاده دارد.

چشمه چپقلی
اين چشمه که در 2۸ کيلومتری جنوب غربی شهر اراك واقع شده، خواص درمانی متعددی دارد که 
داروخانه ای طبيعی برای درمان بيماری ها به شمار می رود. آب چشمه چپقلی مدر است و ريگ ها و شن هايی 
که در مجاری ادراری ايجاد شده را در خود حل و از تشکيل مجدد آنها جلوگيری می کند. با آشاميدن آب 
اين چشمه، خون ميزان قابل توجهی از اسيداوريک خود را از دست می دهد و حرکات دودی روده با آشاميدن 
آب اين چشمه کاهش می يابد. جذب سريع اين آب در معده، دستگاه گوارش، کبد و لوزالمعده بر متابوليسم 
کلوسيدها، پروتيدها، کلسترول و اسيداوريک بسيار موثر است. نوشيدن اين آب معدنی پرفايده از غلظت 
صفرا می کاهد و سنگ های صفراوی را از مجاری آن به سوی روده می برد و حاالت احتقان کبدی را رفع 
می کند. آب چشمه چپقلی سرشار از کلسيم و فلوئور است و باعث استحکام استخوان بندی کودکان و 
جلوگيری از پوسيدگی زودرس دندان ها می شود. آشاميدن آب اين چشمه برای بيماران مبتال به سنگ کليه 
بسيار مفيد است، چراکه اين چشمه به سنگ شکن طبيعی شهره است. بيماری هايی مانند نقرس، امراض 
پوستی، ديابت و ورم های کبدی هم با نوشيدن آب اين چشمه التيام می يابد، اما استفاده از آن برای افرادی 

که به پروستات مبتال هستند، توصيه نمی شود.

چشمه آبگرم اهرم
اين چشمه که در استان بوشهر قرار دارد، يکی از پنج چشمه معدنی برتر کشور است که با آب شفابخش خود هر ساله 
از مسافران زيادی پذيرايی می کند. طبيعت بکر اين چشمه خارق العاده، آرامش زيادی به بازديدکنندگان می دهد. از 
نکات جالب توجه چشمه اهرم، مسير زيبايی است که بايد برای رسيدن به اين آبگرم طی شود. ميانگين دمای آب اين 
چشمه بين 35 تا ۴0 درجه سانتی گراد است و خاصيت درمانی فوق العاده ای دارد. از آب اين چشمه می توان برای درمان 
بيماری های پوستی )مانند جوش و دمل و بيماری پيسی که باعث آسيب ديدن پوست می شود( و تنفسی، تسکين 
اعصاب و درد مفاصل، بيماری های مفصلی مانند نقرس، سياتيک و آرتروز و ساير مشکالت جسمی مانند کوفتگی 
ماهيچه، خشکی و سفتی عضالت، درد کليه و بيماری های عفونی و زخم های خاص کمک گرفت.

 چشمه آب معدنی و آبگرم ورتون
اين چشمه در 35 کيلومتری جاده اصفهان در منطقه ای به نام ورتون واقع شده است. استفاده از آبگرم ورتون، باعث 
آرامش دردهای عصبی و رماتيسمی می شود و نوشيدن آن نيز ترشح معده را زياد می کند. در اين منطقه حمام هايی به 
سبک دوره صفويه وجود دارد که برخی از آنها مخروبه شده اند؛ اما برخی از گزند آسيب دور مانده  و مورد استفاده قرار 
می گيرند. حوضخانه چشمه آبگرم ورتون مربوط به دوره صفوی است. اين اثر طبيعی چشم نواز در سال 13۸7 در فهرست 
آثار ملی ايران به ثبت رسيد. اين مجموعه دارای چشمه های آبگرم معدنی، حمام ها و حوضچه های آبگرم است. ساختمان 
سنگی تاريخی معروف )حوض مراد( با اتاق های زيبا و معماری سنتی خاص برای اقامت مسافران در 
نظر گرفته شده است. معماری بناهای چشمه آبگرم ورتون در نوع خود بی نظير و منحصر به فرد 
است که تاالر سنگی و حوض مراد از نمونه های اين شاهکار هنری به شمار می رود.

 چشمه آبگرم وننق
اين چشمه که خاصيت درمانی زيادی دارد، در حومه روستاي وننق دهستان قره  پشتلو 
استان زنجان قرار گرفته است. مجرای خروج آب چشمه وننق به صورت سنتی است 
و  با گذاشتن خار، خاشاك، گل و ساير موانع کنترل می  شود. استحمام در آب  های وننق 
آرام بخش است و دردهای عصبی را کاهش می دهد و در درمان رماتيسم نيز موثر است.

در کنار چشمه وننق، چشمه قطود بالغی واقع شده که به گفته بوميان اين منطقه، 
استفاده از آب اين چشمه هم برای رفع پادرد بسيار مناسب است. از مهم ترين مشکالت 
مسير اين چشمه، بايد به خاکی بودن قسمتی از آن اشاره کرد.

 چشمه وله
يکی از چشمه های ديدنی استان البرز است که در شمال غربی روستای وله، يکی از 
توابع بخش آسارا واقع شده است. چشمه ای بسيار زيبا و ديدنی که از تماشايش 
سير نمی شويد. آب چشمه وله از گروه آب های بی کربنات کلسيک گوگردی 
سرد است که برای درمان بيماری های پوستی، مجاری تنفسی و 
رماتيسم می توان از آن استفاده کرد و تاثيرات مفيد آن را ديد. با 
حضور در چشمه وله عالوه بر استفاده درمانی از آب هايش 
می توان از طبيعت بی نظير اين منطقه هم لذت برد و ساعات 
خوشی را در کنار خانواده گذراند.

شفابخش

آشنایی  با میراث طبیعی  ایران )بخش اول(
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با انواع سردرد و عوامل آن آشنا شوید

يکی از انواع دردهايی که همه ما در طول زندگی خود بارها آن را تجربه کرده ايم، سردرد است. دردی که هرازگاهی خود را به شکل های مختلف نشان می دهد و باعث آزارمان می شود. علت 

اين درد از سيستم عصبی مرکزی ناشی می شود و داليل مختلفی دارد. از داليل اصلی بيشتر سردردها می توان به استرس، رژيم غذايی ضعيف و وضع اندامی اشاره کرد. رژيم غذايی 

ضعيف به مشکالت عروقی مانند فشار خون باال، التهاب و سطوح باالی سم منجر می شود. استرس و وضع اندامی هم می تواند در شکل گيری سفتی عضالت و ميزان زياد تنش 

موثر باشد. در ادامه انواع سردرد و عوامل ايجاد آن را برايتان آورده  ايم که شايد آگاهی از آنها به شما در مواقع ضروری کمک کند.

سردرد تنشی :    يکی از رايج ترين سردردهاست که استرس، اضطراب، به هم فشردن فک ها و ... می تواند عامل بروز آن باشد. اگرچه اين نوع سردرد خيلی شديد نيست، 

اما می تواند مزمن شود. به گفته متخصصان، علت سردردهای تنشی ممکن است تغيير مواد شيميايی مغز يا به هم ريختگی سيگنال ها در اعصاب باشد. اين سردردها 

در بيشتر مواقع با داروهايی مثل آسپرين، ايبوپروفن يا استامينوفن برطرف می شود. دوری از استرس هم می تواند در جلوگيری از بروز اين درد موثر باشد.

سردرد میگرنی :    نوع شديدی از سردرد است که بيشتر مواقع با تهوع، استفراغ و حساسيت به نور و صدا همراه می شود. سردردهای ميگرنی می توانند در هر جايی برای چند دقيقه تا چند 

ساعت فرد را آزار دهند. در برخی افراد هم ممکن است توهم ديداری يا اختالل در بويايی، المسه، چشايی و بی حسی بروز کند. افرادی که به اين سردردها مبتال هستند، از داروهايی چون 

استامينوفن، ايبوپروفن يا تريپتان )ايميترکس يا زوميگ( برای درمان يا پيشگيری از آن استفاده می کنند.

سردردهای عصبی:   اين نوع سردرد که به آن سردردهای استرسی نيز می گويند، يکی از رايج ترين سردردهاست. سردردی که افراد زيادی به آن مبتال 

می شوند. با وجود اينکه دليل اصلی اين سردرد هنوز شناخته نشده، اما متخصصان بروز آن را به عوامل خاصی نسبت داده اند که از شايع ترين آنها می توان 

به بدخوابی، غذا نخوردن، مشکالت بينايی، خستگی چشم، کار و فشار زياد و ... تنش های عضالنی اشاره کرد.   سردردهای عصبی به دو دسته تقسيم 

می شوند؛ حاد و مزمن. سردردهای حاد ممکن است از 30 دقيقه تا يک هفته طول بکشند، در حالی که سردردهای مزمن ساعت ها طول می کشند 

و گاهی ادامه دار هستند. سردرد عصبی باعث درد خفيف تا متوسط می شود. زمانی که  دچار اين سردرد هستيد، احساس می کنيد باند محکمی 

دور سرتان بسته شده و درد ممکن است از پشت سر يا باالی ابروها شروع شود و در نهايت تمام سرتان را تحت تاثير قرار دهد. برای کاهش 

سردردهای عصبی بهتر است استرس را مديريت کنيد، پوست سرتان را چند دقيقه ماساژ دهيد و از کمپرس يخ به صورت غيرمستقيم برای 
تسکين دردهای عضالنی استفاده کنيد.

سردردهای مزمن روزانه:    بعضی افراد مرتب سردرد دارند و حتی ممکن است هر روز اين درد را تجربه کنند. سردردهای بيش از 15 روز در ماه در بازه زمانی سه ماهه به 

عنوان سردردهای مزمن روزانه شناخته می شوند. اين نوع سردرد می تواند در اثر استفاده  بيش از حد از داروهای ضددرد، ضربه به سر يا در موارد نادر مننژيت يا تومور ايجاد شود. با اين حال اگر بدون 

هيچ دليل مشخصی سردرد داشته باشيد، اين احتمال وجود دارد که سيگنال های درد بدنتان بيش از حد فعاليت می کنند يا اينکه به درستی کار نمی کنند.

آگاهی از شايع ترين سردردها می تواند در رفع آنها به شما کمک کند. مبتاليان به سردردهای مختلف با رعايت برخی نکات و استفاده از داروها می توانند از بروز آنها پيشگيری کنند، اما عالوه بر 

آنچه برايتان آورديم، سردردهايی هم هستند که بی توجهی به آنها ممکن است سالمتتان را تهديد کند، بنابراين بهتر است عالئم سردردهای خطرناك را هم بشناسيد و آنها را جدی بگيريد.

سردرد سینوسی:      اين نوع سردرد وقتی اتفاق می افتد که سينوس ها مسدود يا ملتهب شده باشند. درد پشت گونه ها، بينی و چشم ها احساس می شود و 

زمانی که فرد سرش را به سمت جلو خم می کند يا از خواب بيدار می شود، بدتر می شود. برخی نشانه  های اين سردرد شبيه سردردهای ميگرنی است. يکی 

از عوامل سردرد سينوسی، عفونت است که با ترشحاتی نيز همراه است. عفونت های سينوسی با مصرف آنتی بيوتيک ها رفع می شوند.
.

سردرد خوشه ای )کالستر(:   سردردهايی شديد و طاقت فرسا هستند، اما شايع نيستند و کمتر از يک درصد افراد را درگير می کند. 

در مردان شايع تر است و اوج شروع آن 25 تا 50 سالگی است. سردرد خوشه ای از 15 دقيقه تا سه ساعت طول می کشد. اين سردردها 

به دليل اينکه بسيار دردناکند، از آن به عنوان سردرد خودکشی نيز نام می برند. سردرد خوشه ای به طور منظم، حتی چند بار در روز 

در طول يک دوره  معين عود می کند و پس از آن ممکن است ماه ها يا حتی سال ها از آن خبری نباشد. اين سردرد گاهی اوقات با 

قرمزی و آبريزش چشم همراه است.  سر درد خوشه ای را با مصرف تريپتان يا مسکن OTC می توان درمان کرد. مصرف الکل، کشيدن 
سيگار، ارتفاع زدگی و خوردن غذاهای خاص می تواند از عوامل بروز اين سردرد باشد.

 بخش زيادی از سردردها عصبی هستند و تنها يک تا دو درصد از سردردهای جامعه علت عضوی مانند تومور 

مغزی يا ضايعه فضاگير دارند. بنابراين حدود 9۸ درصد سردردها خوش خيم و قابل بهبودند.

عوامل زيادی می توانند باعث سردرد شوند مثال يک سرماخوردگی ساده، عفونت کوچک، آلودگی هوا و تغيير عادات غذايی، تغييرات هورمونی و....

پزشک مراجعه کرد. با اين حال سردردهايی هستند که بسيار خطرناکند و بی توجهی به آنها می تواند عوارض جبران ناپذيری در پی داشته باشد. به همين دليل با بروز برخی سردردها بايد سريعا به 

تغيير در کيفيت سردرد: اگر هميشه سردردتان آرام بوده و با مصرف مسکن بهبود می يافته، اما حاال مقاوم شده يا کيفيت آن تغيير کرده، بايد نزد پزشک برويد.

تکرار سردرد: اگر هفته ای يک بار سردرد داشتيد، اما حاال روزی سه بار اين درد آزاردهنده به سراغتان می آيد، آن را جدی بگيريد.

سردردی که شما را از خواب بيدار می کند: سردسته اين نوع سردردها که فرد را از خواب بيدار می کند، سردردهای عروقی مانند ميگرن هستند، اما حال اگر چنين سردردی به سراغتان آمد، 
بررسی پزشکی الزم و ضروری است.

 سردردهای صبحگاهی: با اينکه عواملی چون بيخوابی و نداشتن استراحت کافی، فشار خون باال و غيره می توانند باعث سردردهای صبحگاهی شوند، اما اگر سردرد شما اول صبح شروع 

و در طول روز کمتر می شود، مهم است، چون به طور طبيعی ما در طول خواب با افزايش نسبی فشار داخل جمجمه مواجه ايم و اگر ضايعه ای فضاگير در آنجا وجود داشته باشد، اين 

افزايش نسبی فشار را نمی تواند تحمل کند و سردرد رخ می دهد.

سردرد همراه با تهوع و استفراغ: اگر در اوايل صبح تهوع داشتيد و با استفراغ سردردتان کم شد و اشتهای خوردن صبحانه را پيدا کرديد، اين نوع سردرد را هم بايد جدی بگيريد.

سردرد کودکان اگر تکرار شونده باشد: بچه ها قدرت شناسايی سردرد را ندارند، بنابراين با تغيير اشتها، کاهش فعاليت بدنی يا کاهش تمايل به درس خواندن، آن را نشان 

می دهند که در اين صورت مراجعه به پزشک و شناسايی سردرد کودکان نبايد کاری پيش پا افتاده تلقی شود.

سردرد سالمندان )حدود 65 سالگی(:  سردرد ناگهانی، مزمن و مقاوم به درمان در اين گروه از افراد بايد بررسی شود.

سردرد همراه با فوتوفوبی )ترس از نور(: موردی شبيه به ميگرن يا مننژيت است. يعنی اگر سردرد همراه با عالئم چشمی مثل دوبينی، کاهش ديد، تغيير ميدان 

بينايی و تاری ديد همراه باشد يا تغيير سريع عينک در فواصل کوتاه باعث ايجاد سردرد شود، بايد  آن را جدی گرفت.

سردرد مزمن و مداوم که به راحتی از بين نمی رود، می تواند نشانه ای از وجود مشکلی جدی تر 

باشد. بنابراين اگر عالئم زير را داشتيد، فورا به پزشک مراجعه کنيد:

   سردرد ناگهانی بروز کند و طی چند ثانيه يا چند دقيقه شديدتر  شود.

 سردردی که در انجام فعاليت های روزانه اختالل ايجاد کند. 

 بعد از انجام فعاليت هايی مثل کار با وزنه، ايروبيک، دويدن و... دچار سردرد شويد. 

 سردردی که دچار آن شده ايد، نسبت به هميشه بدتر و غيرقابل تحمل تر است.

 سردردی که با آسيب سر ايجاد  شود.

 به همراه سردرد؛ اختالل در گفتار، تغيير در بينايی، مشکالت حرکتی در دست ها و پاها، از دست دادن تعادل، گيجی يا 

از دست دادن حافظه ديده  شود.

 سردرد شديد باشد و تنها يک چشم قرمز شود.

 در کنار سردرد با مشکالتی در بينايی مواجه هستيد و وزن از دست می دهيد. 

 سردردی که با تشنج، تغييرات شخصيت يا افتادن همراه باشد.

 اگر جزو آن دسته از افرادی هستيد که زياد دچار سردرد می شويد و از آن رنج می بريد، بهتر است به پزشک 

مراجعه کنيد تا سردردتان مورد ارزيابی قرار گيرد. در اين صورت است که می توانيد مطمئن  شويد که مشکلی 

نيست و خطری سالمتتان را تهديد نمی کند.

ژلوفن و استامينوفن از قرص های پرمصرفی هستند که 
برای تسکين درد از آنها استفاده می شود. متاسفانه اين 
مسکن ها به راحتی در دسترس هستند و در داروخانه ها 
بدون تجويز پزشک می توان آنها را تهيه کرد.  برخی از ما بدون 
اينکه فرق داروها را بدانيم، برای تسکين درد هايمان از آنها استفاده 
می کنيم. اشتباهی که گاهی عوارض زيادی را برايمان به دنبال 
خواهدداشت، در اين مطلب قصد داريم شما را با معايب و مزايای 
دو مسکن ژلوفن و استامينوفن و تفاوت اين دو ضددرد آشنا 
کنيم. ژلوفن و استامينوفن، قرص هايی هستند که برای 
تسکين درد مورد استفاده قرار می گيرند. با اينکه هر دو 
مسکن هستند اما يک سوال پيش می آيد که اين دو 
قرص چه تفاوتی با هم دارند؟ رايج ترين انتخاب افراد در 
زمان درد، استامينوفن است؛ داروی مفيدی که برای 
پايين  آوردن تب و تسکين درد به سراغ آن می روند و 
برای رفع سرماخوردگی و آنفلوانزا از آن استفاده می کنند. 
شايد ندانيد که مصرف بيش از حد استامينوفن بسيار 

خطرناك است. استامينوفن و ژلوفن را اگر در دوزهای پايين مصرف کنيم، 
بی خطرند، اما مصرف بی رويه اين دو عوارض زيادی برای بدن دارد.

مزايای استامينوفن: استامينوفن در معده عملکرد بهتری نسبت به ژلوفن 
دارد. از اين دارو برای درمان دردهايی مثل سردردهای خفيف و در 
رفتگی ها استفاده می شود. اين قرص عوارض جانبی کمتری دارد و مثل 
ايبوپروفن مصرف طوالنی مدت آن، باعث افزايش خطر حمله قلبی 

نمی شود.
معايب مصرف استامينوفن: مصرف بيش از حد اين مسکن ضددرد، بسيار 

خطرناك است و ممکن است شخص را دچار آسيب کبدی غيرقابل برگشت کند.
 مزايای مصرف ژلوفن : ژلوفن نيز يک داروی ضدالتهاب غيراستروئيدی است 

که باعث کاهش درد و تب می شود و انواع سردردها، دندان درد، کمردرد، 
آرتروز يا زخم های خفيف را درمان می کند. ژلوفن برخالف استامينوفن 

التهاب را درمان می کند و سبب وابستگی و اعتياد نمی شود.
معايب ژلوفن: مصرف بيش از اندازه اين قرص موجب حمله قلبی، زخم و 

خونريزی معده و روده  می شود. اين دارو به کليه ها آسيب می زند و باعث 
فشار خون می شود.

لزوم مراجعه به پزشک

تفاوت



فيلم نبات به کارگردانی 
پگاه ارضی درباره اينکه 

جزء اکران های نوروزی 
محسوب می شود يا اکران 

عيد فطر وضعيتی مشابه فيلم 
خانه ديگری دارد. فيلم نبات نيز 

ساختار و محتوايی اجتماعی 

دارد و روايت گر مرگ و زندگی 
ز  ا يکی   . ست ا ه  ر با و د

شاخص ترين نکات فيلم نبات، 
حضور و بازی شهاب حسينی در 

آن است؛ بازيگری که عموما 
ثابت کرده است در فيلم ضعيف 

و حتی متوسط حاضر نيست به 

فيلم سامورايی در برلين به 

کارگردانی مهدی نادری بعد از 

زيادی  حديث های  و  حرف 

شد. نادری سوابقی ديگری نيز پايش به اکران عيد فطر باز 

در کارگردانی دارد که از جمله 

آنها می توان به دو فيلم بدرود 

شکارچيان  افسانه  و  بغداد 

موضوع نماينده مجلس شدن، 
اين بار وارد سينما شده و محور 
اصلی داستان فيلم وکيل مدافع 
و  بابائی  کارگردانی سلمی  به 
ونداد دوشن شده است. شوخی 
و  سياسی  حساس  مسائل  با 

اجتماعی و نمايشی طنز گونه از 
زندگی يک کانديدای مجلس 
صحنه هايی در فيلم به وجود 
آورده که ديدن آنها خالی از لطف 
نيست. البته بايد به اين مسئله 
هم اشاره کرد که تقريبا بيش از 

محسن عبدالوهاب چنانچه از 
دستياری  در  اش  بقه  سا
فيلم های بنی اعتماد و فيلم 
پيشين او، »لطفا مزاحم نشويد« 
پيداست، به سينمای اجتماعی 
عالقه بسيار زيادی دارد. حاال 

هم به دنيا آمدن روايت گر 
مشکالت زن و شوهری است که 
ناخواسته  ری  باردا ر  دچا
شده اند. آنها زمانی متوجه اين 
مسئله شده اند که در گير و دار 
زندگی شان  مهم  تصميمات 

هستند. در نگاه نخست ممکن است تصور شود که داستان فيلم تکراری است اما نوع روايت ها، 
بازی ها و فضای اجتماعی موجود فيلم همه کليشه های پيشين اش را شکسته است و مخاطب خود 
را با شرايط جديد از يک زوج طبقه متوسط روبه رو می کند. عوامل فيلم به دنيا آمدن درباره اين فيلم 

نوشته اند: »زن و شوهری در آستانه  ميان سالگی برای ادامه  مسيِر زندگی شان با يکديگر 
دچار مشکل می شوند«. از بازيگران اصلی فيلم به دنيا آمدن می توان 

به هدايت  هاشمی و الهام کردا اشاره کرد. 

ايفای نقش بپردازد. عوامل فيلم نبات درباره آن آورده اند: »سعيد 

مرد چهل و چهار ساله ای که همسرش را سال ها پيش در يک 

سانحه از دست داده با دختر دوازده ساله اش نبات زندگی آرام و 

شيرينی را در تهران سپری می کند. با ورود ناگهانی زنی به زندگی 

نبات، سرنوشت همه آنها دستخوش تغييراتی می شود...« از 

فراهانی اشاره کرد. بازيگران اصلی اين فيلم می توان به شهاب حسينی و نازنين 

گرگ اشاره کرد. فيلم سامورايی در برلين از درون مايه کمدی بهره می برد، بر طنازی بازيگرانش در فروش حساب 

کرده است. تضاد خشونت چهره و رفتار حميد فرخ نژاد و ديگر همبازی های او هنوز هم از مردم خنده می گيرد. 

شايد اگر سری به سامورايی در برلين بزنيد، بتوانيد لحظاتی را شاد باشيد و بخنديد. از بازيگران اصلی اين فيلم 

می توان به حميد فرخ  نژاد،امير مهدی ژوله، ميرطاهر مظلومی، هومن حاجی عبداللهی، رنه اشتولز، گوهر 

خيرانديش و ميترا حجار اشاره کرد. 

يک دهه است که فيلم های کمدی اگر از کيفيت متوسطی نيز برخوردار باشند، باز هم بيشتر از فيلم های ديگر می فروشند. 
فيلم کمدی در اين سال ها گزينه اصلی و انتخاب نخست سينما رو در ايران است و شايد اقبال کارگردانان سينمای ايران به 
ساخت فيلم کمدی نيز ريشه در همين استقبال چند ساله ايرانيان از فيلم های کمدی باشد. عوامل فيلم وکيل مدافع درباره 
آن نوشته اند: »فيلم وکيل مدافع روايتگر زندگی دامداری است که قرار است نماينده مجلس شود و اما در اين ميان با مشکلی 
روبه رو می شود که ... اين فيلم مسائل سياسی و اجتماعی روز را در قالبی طنز بيان می کند. «برخی از بازيگران اصلی فيلم 

وکيل مدافع عبارتند از: ايمان افشاريان، کوروش تهامی، مجيد ياسر، شهرام قائدی و بهناز جعفری. 

وکیل مدافع

سامورایی در برلین 

به دنیا آمدن 

تولدت مبارک 

نبات 

هنر و تجربه ها  را دریابید	
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خانه دیگری 

پسران سندباد )فیلم بلند داستانی به کارگردانی رضا 
حائری(: داستان ماريون کاپالن٬ زن عکاسی که چهل 
سال پيش با مردان دريا همراه می شود تا مقاله ای درباره 
سفر کشتی های بادبانی که از خليج فارس به افريقا 
می رفتند، بنويسد. مردان خليج فارس هيچ زنی را با خود 
همراه نمی کردند چون از پدرانشان شنيده بودند حضور 
يک زِن تنها در کشتی بدشانسی می آورد، اما ماريون را 

با خود بردند.

شهسوار )مستند به کارگردانی علی شاه محمدی(: اين 
مستند داستانی روايت گر زندگی مرحوم غالمرضا تختی 

است. 

ستاره قطبی )فیلم بلند داستانی به کارگردانی سودابه 
مرادیان(: يک عکاس جنگ که دچار سانحه روحی پس 
از تصادف يا »پی تی اس دی« است، در ستيزی گرفتار 
شده تا رازی را از همسرش پنهان کرده و از بازگشت 

اجتناب ناپذيرش به خاورميانه فرار کند.

در جست وجوی فریده )مستند به کارگردانی 
زاده موسوی و کورش عطایی(: درباره زنی به نام فريده  آ
است که ۴0 سال پيش در حرم امام رضا )ع( رها می شود 
و بعد از انتقال به شير خوارگاه توسط زوجی هلندی به 

فرزندی گرفته و به هلند برده می شود.

به  )مستند  مسکوت  دوسیه  یک  آرا  زم  ر
کارگردانی احسان عمادی(: مستند »رزم آرا؛ يک دوسيه 
مسکوت« روايتی از زندگی و قتل سپهبد حاج علی رزم 

آرا، اولين نخست وزير نظامی دوران پهلوی است.

بی صدا )فیلم بلند داستانی به کارگردانی رضا شهابی(: 
نويسـنده ادبی مشـهور کشـور به خاطر بيماری 
سـرطان خانه نشـين شـده و همسـر او ناچار اسـت 
برای تاميـن هزينـه درمـان شـوهرش در خانه خـود 
خياطی کنـد. کار مـداوم و بی وقفه خياطی باعـث 
بی دقتی وی شـده و مشـکالت خانه را مضاعـف 

می کند...

خواب آب )فیلم بند داستانی به کارگردانی فرهاد 
مهرانفر(: با خراب شدن ماشين زمين شناسی جوان در 
کوير، او که در حال شناسايی سفره های آب زيرزمينی 
است، به آبادی متروکی می رسد و به راهنمايی پيرمردی 
که تنها ساکن آنجاست و از تخصص مرد جوان آگاه شده 
از دهانه يک چاه به عمق زمين می رود. پيرمرد اما راه را 
بر او می بندد و شرط خروج او را يافتن سرچشمه ای 
می گذارد که به اعتقادش در عمق زمين پنهان شده 

است.

نگاهی به فيلم های رو پرده پس از اکران عيد فطر 

چند سالی است که در گروه اکران، فيلم هايی با عنوان هنر و تجربه تلخ و شیرین زندگی در 
در ميانه سان های مختلف، جلوی چشممان قرار دارند؛ فيلم هايی که 
فقط داستانی بلند نيستند، بلکه فيلم های کوتاه و مستندهای مختلف 
را نيز شامل می شوند. اگر به سينما ها سری زديد يا فيلم های محبوب تان 
ته کشيد، پيشنهاد می کنيم، اکران هنر و تجربه را از دست ندهيد چه 

بسا به زودی مشتری پر و پا قرص اين فيلم ها شويد. 

بعد از اکران پر رونق تعطيالت نوروزی و در روزهای پايانی بهار بود که اکران عيد فطر آغاز شد. اکرانی که 
با شش فيلم متنوع توانسته است مخاطبان سينما را به سوی خود جلب کند، اما در کنار فيلم های اکران 
شده در نوبت اکران عيد فطر، چند فيلم ديگر نيز حضور دارند و هنوز هم خودنمايی کرده و فروش خوبی 
دارند. تلخی ها و شيرينی های فيلم های اجتماعی و تراژيک تا کمدی و طنز می تواند لحظاتی مارا به دنيای 
هنر و سرگرمی ببرد. شايد پس از يک هفته کار و تالش يا در ميانه روزهای شلوغ کاری سری به سينما 

زدن بهترين اوقات را برايمان رقم بزند. 

سالن های تاریک 

اگر چه فيلم خانه ديگری بين اکران 
نوروزی و اکران فطر پخش شده است 
اما می توان آن را جزء اکران های بعد 
از نوروز به حساب آورد. خانه ديگری 

به کارگردانی بهنوش صادقی فيلمی 
اجتماعی است و تالش می کند تا سر 
سختی آدم های طبقات پايين جامعه 
را در برابر وضعيت های بغرنج مالی و 

روحی نشان دهد. تاثيرات اجتماعی و فرهنگی معيشت و اقتصاد خانوارها محور اصلی فيلم خانه ديگری است. 
عوامل فيلم خانه ديگری درباره آن نوشته اند: »مرجان می بايست ظرف 10 روز، پولی را برای پدرش تهيه کند. او در 
اين مسير با موانعی روبه رو می شود که زندگی زناشويی اش را نيز تحت الشعاع قرار می دهد.« از بازيگران اصلی اين 

فيلم می توان به گوهر خيرانديش، ليال زارع، پژمان بازغی، امير صادقی و ناصر هاشمی اشاره کرد. 

شايد اين دوره اکران سينما ها را 
بتوان زنانه ترين فيلم های اکران 
شده در چند سال اخير دانست. 
فيلم تولدت مبارك مانند چند 

فيلم ديگر معرفی شده، ساخته 
ز  ا يکی   ، د ا عی نژ ر ا ز سميه 
ايران  زن سينمای  کارگردانان 
برای  تولدت مبارك،  است. در 

نخستين بار است که اکبر عبدی و محمدرضا فروتن با يکديگر هم بازی شده اند. اين فيلم روايت گر روحيات 
و آرزوهای دختری نوجوان است که وارد مرحله ديگر از زندگی اش می شود. به نظر می رسد فيلم می تواند 
برای نوجوانان، خصوصا نوجوانان دختر مورد توجه باشد و البته با بسياری از والدين جوان نيز ارتباط برقرار 
کند. از بازيگران اصلی فيلم تولدت مبارك می توان به اکبر عبدی، محمدرضا فروتن، محبوبه بيات اشاره کرد. 
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مشاجرات خانوادگی كه عموما بيهوده و بی ريشه هستند، باعث اتالف 
انرژى و هزينه هاى زياد معنوى، روحی و مادى می شوند و خانواده ها را با 
چالش هاى دردسرآورى مواجه می كنند. نتايجی كه از اين مشاجرات 
سطحی و بی جهت به دست می آيد، صرفا يك اعصاب خراب و جسم 
صعيف است. شايد اين چند راهكار ساده براى خانم ها بتواند اين 
مشاجرات را به صفر برساند؛ البته در شماره آينده چند راهكار هم براى 

آقايان داريم. 
 همسرتان را به عنوان يك مرد بپذيريد و براى 
شناخت دنياى مردانه او دانش و آگاهی خود 

را افزايش دهيد.
 جنبه يا بخش هايی از شخصيت 
شوهرتان را كه باعث تمايز او از سايرين 

می شود، مورد توجه و تحسين قرار دهيد.
 براى اين كه همسرتان با شما روراست باشد، سعی 
كنيد او را درك كرده و براى افكار و احساساتش ارزش 
قائل شويد. اگر حرف ها و گفته هاى او مطابق ميل 
شما نيست، از خود واكنش تند نشان ندهيد؛ زيرا 
به اين وسيله بذر بی اعتمادى در زندگی خود 

می كاريد.
 به طور مداوم از شوهرتان انتقاد 
نكنيد؛ زيرا انتقاد پياپی باعث می شود 

كه شوهرتان از شما فاصله بگيرد.
 او را به درك نكردن ، عدم 
صميميت و بی احساس بودن 
متهم نكنيد؛ زيرا او درك 
با  و  صميميت  كردن ، 
احساس بودن را به شيوه 

مردانه نشان می دهد.
 زمانی كه همسرتان با 
می كند،  صحبت  شما 
بدقت به حرف هاى او 
ا  ير ز ؛  هيد د ش  گو
بی توجهی شما به گفته هاى 

او، بی عالقگی شما را نشان می دهد.
  همسرتان را به شيوه خودتان دوست 

نداشته باشيد؛ بلكه به وجود او نيز اهميت بدهيد. به 
عنوان مثال اگر در سالگرد ازدواج تان ، هديه اى به او 

می دهيد، سعی كنيد از قبل در مورد هديه مورد عالقه اش 
اطالعاتی به دست آوريد.

  از همسر خود انتظار نداشته باشيد كه با تمامی طرح ها، 
ايده ها و افكار شما موافق باشد و آنها را تحسين كند. واقع 
بين باشيد و به او اجازه دهيد كه نظرش را هر چند كه 

برخالف ميل شما باشد، بيان كند.
 براى همسر خود نقش يك زن حساس و شكننده را 
بازى نكنيد؛ زيرا اين حالت شما باعث می شود كه 
همسرتان فكر كند شما ضعيف و بی طاقت هستيد و اگر 

چيزى بگويد، باعث رنجش  شما می شود. بنابراين سعی 
می كند ارتباط كالمی كمترى داشته باشد كه همين امر 

باعث ناراحتی شما می  شود.
 سعی كنيد در ارتباط با همسرتان، همواره هويت خود را به 

عنوان يك زن و همسر حفظ كنيد. زنی كه توجه به روابطش، به 
قيمت از دست دادن هويتش تمام شود، به خود و روابطش صدمه 

می زند؛ زيرا اين مسأله باعث می شود كه خود را بخشنده تر و 
دوست داشتنی تر از شوهرش ببيند و فكر كند كه همسرش 
بی نهايت خودخواه و ناسپاس است . مردها با زنی به عنوان 
همسر در ارتباط دائمی باقی می مانند كه هويت مستقل 

و قوى خود را حفظ كنند.
 در زندگی زناشويی خويش سعی كنيد خود را 
مسؤول خوشبختی خود بدانيد. زنی كه مسؤوليت 
خوشبختی زندگی مشترك را فقط به عهده شوهرش 

می گذارد، يك همسر آزرده و افسرده به بار می آورد.
 او را به دوست نداشتن و گريزان بودن از همسر و زندگی 
متهم نكنيد؛ زيرا همسرتان اعتقاد دارد كه شريك 
زندگی اش را دوست دارد و از او گريزان نيست. با اين كار او 
را به چيزى متهم می كنيد كه در موردش صدق نمی كند 

و اين مسأله موجب كدورت در روابط شما می شود.

چگونهدرمحيطکارفضایمناسبتری
برایفعاليتداشتهباشيم؟

بی گمان شما هم تصديق می کنيد که هر چه محيط کار آرام تر باشد، بهره وری در کار باالتر 
می رود و کارمندان نيز آسيب های روحی کمتری می بينند و در نهايت رضايت شان از کار و 
فعاليت روزانه افزايش می يابد. بنابراين به نفع کارمندان و مديران هر مجموعه ای است که به 
سمت ايجاد آرامش در محيط کار و دوری از تنش های بی مورد غيرکاری و غيرعادی بروند. 
اين مطلب تالش می کند تا راهکارهای کاربردی را برای ايجاد آرامش بيشتر و دوری از تنش، 

پيش روی تان بگذارد. 

استرس تان را کنترل کنید
براى به دست آوردن آرامش در محيط كار، بياموزيد كه مثبت فكر كنيد. يك 
نگاه مثبت و توانايی در حفظ آرامش تحت فشار زياد باعث می شود بتوانيد به 
همكاران خود پاسخ مثبت دهيد و اين به كاهش استرس در گروه شما و 

محيط كارتان كمك می كند.

مثبت باقی بمانید
مثبت باقی ماندن، حتی هنگام بروز اختالف نظر، باعث می شود در جايگاه مناسبی در 
محل كار قرار بگيريد و نسبت به تنش ها و اختالفات كارى احتمالی كه ممكن است در 
آينده پيش بيايد، آماده تر باشيد.وقتی مديرتان در مورد اختالف نظر بين شما و همكارتان 
در مورد يك موضوع كارى نظر نهايی را داد، راى او را بپذيريد. حتی اگر فكر می كنيد 
مديرتان مرتكب اشتباه شده، تبعات اين اشتباه و تصميم با خود اوست و كسی شما را 
تخطئه نخواهد كرد، چون قبال نظرتان را گفته ايد.ادامه دادن بحث در مورد تصميمی كه 
نهايی شده، به هيچ عنوان سازنده و كمك كننده نخواهد بود. به جاى بحث، بهتر است 
نظرات خود را مكتوب يا مستند كنيد تا در موقع لزوم، ديگران را به آن ارجاع دهيد. در 
نهايت ممكن است حقانيت شما اثبات و تصميم گرفته شده بر اساس راى شما تغيير كند.

به بدن خود استراحت بدهید
تا جايی كه امكان دارد از كشيدگی عضالت 
جلوگيرى و از آثار مخربی كه استرس بر 
جسم تان دارد، كم كنيد. دقت داشته باشيد كه 
وقتی تحت استرس هستيد، تمام عضله هاى 
بدنتان سفت می شود و حالت طبيعی آن تغيير 

می كند.

عصبانیت تان را کنترل کنید
 به دست آوردن تعادل درونی، رابطه زيادى با كنترل عصبانيت دارد. عصبانيت، يك حس 
بازدارنده است كه حاالت جسمانی قابل مالحظه اى را موجب می شود و به مرور زمان و با 
تبديل شدن به يك مشكل بزرگ، مشكل اصلی را پنهان می كند. پس سعی كنيد 
عصبانيت هاى بی دليل خود را كنترل كنيد و خشم خود را بر سر همكار يا موقعيتی خالی 

نكنيد، چرا كه هم آرامش را از خود سلب می كنيد و هم از ديگران.

زمان را کنترل کنید
 نداشتن كنترل و اولويت بندى كارها، يكی از شايع ترين علل استرس است. بهترين راه 
براى انجام اين كار، داشتن يك دفترچه يادداشت روزانه است. به اين ترتيب، استرس 

روزانه تان كم می شود و آرامش بيشترى خواهيد داشت.

این احتمال را بدهید که شما مقصر هستید
يكی از سخت ترين موضوعات براى پذيرش در محيط 
كار اين است كه قبول كنيد در يك اختالف كارى، شما 
مقصر هستيد. اين كه شما به مقصر بودن در ايجاد يك 
اختالف اعتراف كنيد، كارى زمان بر است و فروتنی 
زيادى می طلبد.اگر در محيط كارتان برداشت عموم 
نسبت به شخصيت شما اين است كه هميشه در متن 
درگيرى ها حضور داريد و مقصر هستيد، خودتان را براى 
تغيير راه و روش تان آماده كرده و به هنگام بروز تنش، 
جلوى زبان خود را بگيريد. عذرخواهی كردن به وقت 
تقصير، می تواند بخش عمده اى از مشكل را حل كند و 

همه چيز را به سر جاى اولش بازگرداند.

قطعیت داشته باشید 
در محيط كارى سريع و تند امروزى، شفافيت 
يك كاالى ناياب محسوب می شود كه حتی 
شناخته شده ترين شركت ها هم از داشتن آن در 
روند ارتباطات خود محروم هستند. اين عامل 
سبب عدم قطعيت می شود و ايجاد استرس، 
بروز خطا و اشتباه در ارتباطات و استرس در 
تمام تيم، دپارتمان يا حتی شركت را به دنبال 
دارد. اين مشكل، بخصوص در شركت هاى 
بزرگتر كه سلسله مراتب و تشريفات ادارى 

پيچيده اى دارند، بدتر است.

فکرتان را کنترل کنید
 آيا تا به حال به اين فكر كرده ايد كه وقتی گرفتار مشكلی هستيد، چقدر احساس 
نگرانی می كنيد و براى برطرف كردن آن هر چه بيشتر در جزييات چيزى كه شما را 
نگران می كند، فرو می رويد، حالتان بدتر می شود. يك فكر به فكر ديگر منجر می شود 
و باز به فكرى ديگر، تا اين كه به جايی می رسيد كه فوق العاده ناراحت می شويد. ممكن 
است شما آدم پركارى باشيد؛ اما يادتان باشد اگر سر خود را با اين افكار كه چقدر 
گرفتار هستيد، پر كنيد،تنها خود را وادار می كنيد كه فشار روحی بيشترى را احساس 
و مشكل را وخيم تر  كنيد.

کشف دالیل اختالف 
قبل از اينكه موضوع اختالف را بخوبی متوجه شويد، شايد الزم باشد 
زمانی را به كشف داليل وقوع آن اختصاص دهيد. تالش براى كشف 
داليل اختالف باعث می شود موضوع مورد نظر به شكل ريشه اى و 
دائمی حل شود و حل اختالف، موضوعی موقت و صورى نباشد.گاهی 
اوقات دليل بروز يك اختالف، چيزهايی كه گفته شده يا انجام داده 
شده نيست؛ بلكه مسائلی است كه در ظاهر گفته نشده يا انجام داده 
نشده است. شايد يكی از طرفين به خاطر نداشتن درك درست از 
يك موضوع يا سوء تفاهم، آزار ديده باشد. توضيح اين گونه مسائل 
براى ديگران سخت و نيازمند يك توضيح شفاف و بازتابنده است، 
بنابراين قبل از اينكه به دل موضوع اختالف بزنيد، زمانی را به كشف 
داليل بروز آن اختصاص دهيد.
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نکات ریز

 خانه داری

 آگاهی از نکات ریز خانه داری در بیشتر مواقع 
کمک حال خانم های خانه دار بوده است، در 
ادامه به برخی از این موارد اشاره کرده ایم که شاید 

برایتان جالب توجه باشد.

   اگر گلدانی دارید که ترک خورده و آب را نگه 
نمی د ارد، می توانید پارافین را ذوب کنید و ته 
گلدان بریزید. این کار ترک های گلدان را پر و از 

نشتی آب جلوگیری می کند.

   برای تمیز کردن بطری ها، شیشه ها یا تنگ ها، 
پوست تخم مرغ، صابون و آب ولرم را داخل آنها 
بریزید و خوب تکان دهید. در زمان کوتاهی داخل 

آنها تمیز می شود.

    برای اینکه دستمال گردگیری بدون پرزی 
داشته باشید، می توانید آن را داخل آب داغ و 
کف دار قرار دهید و چند قطره تربانتین داخل آن 
بریزید و بگذارید چند ساعت بماند. سپس آب 
دستمال را کامال بگیرید و آن را پهن کنید تا خشک 
شود. این دستمال بدون پرز به خوبی می تواند 

وسایل شما را برق بیندازند.

   برای از بین بردن سوختگی قابلمه های 
آلومینیومی می توانید کمی آب در آن بریزید و پیاز 
را هم اضافه کنید، سپس بگذارید بجوشد. بعد از 
مدت کوتاهی می بینید که مواد سوخته به راحتی 

از بین می روند.

   پیچ و مهره، واشر و چیزهای ریز را داخل 
شیشه های خالی بریزید تا هر وقت به این چیزها 
نیاز داشتید، بتوانید از بیرون شیشه آنها را ببینید.

   دو برگ کاغذ خشک کن را زیر سطل زباله قرار 
دهید. این کار باعث جذب ریزش مایعات درون 
سطل می شود و از منتشر شدن بوی بد زباله 

جلوگیری می کند.

در دنیای مدرن امروز شاید یکی از دغدغه های مهم والدین، مسؤولیت پذیری کودکان باشد، حسی که پدر و مادرها باید از همان ابتدای کودکی آن را به 

فرزندانشان آموزش دهند. به گفته کارشناسان، مسؤولیت نوعی ویژگی شخصیتی است که به صورت نگرشی در ساختار روانی و رفتاری فرد شکل می گیرد. 

کسی که مسؤولیت پذیری را در کودکی بیاموزد، می تواند به فردی موفق تبدیل شود. خانواده و مدرسه، نقش زیادی در ایجاد حس مسؤولیت پذیری کودکان 

دارند. رفتار مسؤوالنه از شاخص های یک انسان سالم در هر جامعه است که باید به افراد از دوران کودکی آموزش داده شود. بچه ها در هر دوره ای از زندگی و 

در مقابل موقعیت و بحران ها باید بتوانند مشکالت خود را رفع کنند و از عهده کارهایشان برآیند، اما برای اینکه فرزندان بتوانند به خوبی از پس مسؤولیت های خود 

در زندگی برآیند، باید از دوران کودکی حس مسؤولیت پذیری را در آنها تقویت کنیم. واگذاری برخی امور شخصی و حتی کارهای خانه به بچه ها با توجه به میزان 

توانمندی آنها از جمله روش های موثر در آموزش و تقویت حس مسؤولیت پذیری در کودکان است. وقتی بچه ها در کارها مشارکت داده شوند و از آنها کمک گرفته 

شود، حس مشارکت و همکاری را تجربه خواهند کرد. این مسئله می تواند به بروز مهارت ها بینجامد و باعث شود که آنها احساس کنند که مهم هستند. 

 مسؤولیت پذیری چیست؟
به طور کلی مسؤولیت پذیری یعنی قابلیت پذیرش و به عهده گرفتن 
کاری که از کسی خواسته شده است. البته فراموش نکنیم که مسؤولیت 
با وظیفه فرق دارد. وظیفه کاری است که به کسی محول شده و آن کار 
باید حتما انجام شود، اما وقتی از کسی خواسته می شود که مسؤولیتی را 
قبول کند، باید برایش موضوع درخواست کامال مشخص شود و بداند که 

دقیقا در برابر به عهده گرفتن مسؤولیت، چه چیزی به دست می آورد.

ویژگی های مسؤولیت پذیری

1- نکته مهم در خصوص مسؤولیت این است که اجباری برای 

قبول درخواست وجود نداشته باشد. در واقع مسؤولیت، انتخابی 

آگاهانه است که فرد می تواند آن را قبول کند یا نکند.

2- قبول مسؤولیت نباید با احساس گناه، بدهکاری یا اعمال زور و مبارزه 

همراه باشد. نمی توان کسی را مجبور به انجام کاری کرد. 

انواع مسؤولیت پذیری
به طور کلی دو نوع مسؤولیت پذیری داریم؛ 

مسؤولیت پذیری شخصی و اجتماعی.

مسؤولیت پذیری شخصی و خانوادگی: این نوع 

مسؤولیت پذیری، وظایف شخصی اولیه ای 

هستند که بیشتر کودکان در سنین پایین انجام 

می دهند که از جمله آنها می  توان به مسواک 

زدن، شستن دست و صورت، پوشیدن 

لباس و... اشاره کرد. پدر و مادرهای 

زیادی هستند که انجام این وظایف را 

کافی می دانند، در حالی که باید به بچه ها 

وظایف دیگری هم محول کرد تا عالوه بر مسؤولیت پذیری 

شخصی و خانوادگی، مسؤولیت پذیری اجتماعی را هم یاد 

بگیرند و در مقابل دیگران احساس مسؤولیت کنند. بهترین 

شیوه آموزش مسؤولیت پذیری به کودکان، الگوبرداری مناسب 
از والدین و محیط اجتماعی است.

والدین می توانند با امر و نهی، آموزش، تشویق و تنبیه مسؤولیت پذیری را 

در فرزندان خود شکل  دهند که این شیوه ای آگاهانه است، اما در شیوه 

ناآگاهانه، بچه ها با دیدن و الگوبرداری از رفتار و گفتار پدر و مادر خود 

رفتارهای مسؤوالنه را یاد می گیرند و این رفتارها را درونی می کنند.

 فراموش نکنید که بهترین راه آموزش مسؤولیت پذیری، درونی سازی با 

شیوه تربیتی مناسب از سوی والدین است.

آموزش مسؤولیت پذیری 
همان طور که می دانید، یکی از روش های موثر آموزش مسؤولیت پذیری 
کودکان، واگذاری کارهای روزمره به آنهاست. کودکان کمک کردن را دوست 
دارند، ویژگی که می توان از آن استفاده کرد و بچه ها را مسؤولیت پذیر بار آورد. 
البته با توجه به توانایی و سن فرزندان باید به آنها کار محول کرد. برای ایجاد حس 

مسؤولیت پذیری و محول کردن کار به کودکان باید نکات زیر را در نظر گرفت: 
کودکان را دست کم نگیرید: بیشتر خانواده ها کارهایی را که کودکان توانایی انجام 
آنها را دارند، پایین تر از حد واقعی در نظر می گیرند. آنها حتی ممکن است 
کارهایی را انجام دهند که خود فرزندان به خوبی می توانند از پس آنها به 

راحتی برآیند، پس مواظب باشید که این اشتباه را مرتکب نشوید.
به سن کودکان توجه کنید: با توجه به سن کودک به او کار واگذار کنید، چون 

اگر نتواند وظیفه محوله را انجام دهد، ناامید و دلزده می شود. اگر کارها به صورتی باشد 
که کودک از عهده انجام آنها به خوبی برآید، تشویق و ترغیب می شود که کارهای بیشتری 

را انجام دهد. »سادگی« کلید کارهاست: کودکان معموال به محدوده کوچکی توجه می کنند. به همین خاطر 
کارهایی را به او بسپارید که در یک محدوده کوچک باشد تا خسته نشود.

انتظار از کودکان را مشخص کنید: بهتر است به او نشان دهید که چگونه می تواند کاری را که به او 

سپرده اید انجام دهد، یعنی انتظاری را که از کودکان دارید، کامال مشخص کنید.
کارهای کودکان را اصالح نکنید: اصالح کردن کارهای کودکان، ناخودآگاه این پیام را به آنها منتقل می کند 
که به اندازه کافی تالش نکرده اند؛ بنابراین به جای توجه به مقدار کاری که انجام داده اند، به تالش هایی که کرده اند، 
توجه کنید و از سرزنش آنها بپرهیزید. سرزنش کردن باعث ناامیدی کودکان می شود و آنها به این باور می رساند 
که هرگز نمی توانند خانواده خود را راضی کنند، به همین خاطر کم کم دست از تالش بر می دارد. به یاد داشته 
باشید با گذشت زمان، کودک در کارهایش مهارت پیدا می کند، بر آنها مسلط می شود و از عهده انجام 

کارها بهتر برمی آید.
به جای جمله های منفی از جمالت مثبت استفاده کنید: جمله های منفی نه تنها تاثیر بدی روی کودکان 

می گذارد، بلکه حس ناخوشایندی را هم به آنها منتقل می کند. بهتر است در به کارگیری جمله ها دقت 
کنید. با استفاده از جمله های مثبت و امیدوارکننده، انجام کارهایی که به کودکان سپرده اید، به شکل عادت در 

خواهد آمد و دیگر نیازی نیست که کارها را مرتب به آنها یادآوری کنید.
عواقب اشتباه یا سهل انگاری را قبول کنید: کودکان باید از انتخاب خود درس بگیرند. بنابراین کاری کنید که 

عواقب سهل انگاری یا اشتباهشان را قبول کنند. مثال اگر کودکی از جمع کردن اسباب بازی خود در اتاق پذیرایی 
امتناع می کند، اسباب بازی ها را برای چند روز از دسترس او دور نگه دارید یا اگر لیوان شیر را می ریزد، به او یک 

دستمال برای تمیز کردن بدهید و... .
خونسردی خود را در تمام شرایط حفظ کنید:  خشم و عصبانیت فقط کارها را سخت تر می کند. اگر کودک شما 

تمایلی ندارد که کاری انجام دهد، یک بار دیگر به او کارش را یادآوری کنید. اگر این یادآوری همراه با شوخی باشد، 
نتیجه بهتری به دنبال خواهد داشت. مثال با این جمله که »لباس های کف اتاق صدایت می کنند یا کی می خواهی 
جواب این لباس ها را بدهی«، وظایفشان را به آنها گوشزد کنید. به جای خشم و عصبانیت و داد زدن، بهتر است 
مشخص کنید که این بی توجهی ها فقط برای یک بار قابل تحمل است و در صورت ادامه رویه ای دیگری را در پیش 

خواهید گرفت.
انجام وظیفه پاداش ندارد: کودک باید بداند مثل دیگر اعضای خانواده وظایفی دارد که باید آنها را انجام بدهد، 

بدون اینکه پاداشی بگیرد. البته تشویق  کردن را فراموش نکنید و رفتارهای پسندیده  اش را جلوی خودش به زبان 
بیاورید. این کار او را تشویق می کند و ترغیب می شود که با شور و شوق بیشتری کارهایش را انجام دهد.

 پدر و مادر الگوی فرزندان هستند:  در شرایطی می توانید از فرزندانتان انتظار داشته باشید که وظایفشان را تمام و 
کمال انجام دهند که خودتان الگوی خوبی برای آنها باشید. پدر و مادرهایی می توانند که فرزندانی مسؤولیت پذیر 
بار بیاورند که خودشان مسؤولیت پذیر باشند و کارها و وظایفشان را در قبال فرزندان و خانواده نادیده نگیرند و آنها 

را به بهترین شکل ممکن انجام دهند.

از پیچ و مهره تا دستمال گردگیری



نشریه  کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 927  

 پوریا   یلی
 جوان اول ایران 

ورزش نفت

وقتی به موفقیت های ورزش کشور چه درعرصه 
داخلی و چه بین المللی نگاه می کنیم، همواره نام نفت در 
کنار این موفقیت ها قرار داشته و به قول معروف رد پای 
نفتی ها را می بینیم. گاهی اوقات این تیم های ورزشی 
نفتی بودند که در مسابقات داخلی یا برون مرزی برای 
کشور افتخار آفرینی کردند. گاهی اوقات هم کارکنان یا 
بازیکنان نفتی در قالب تیم ملی خوش درخشیدند. حاال 
نوبت به فرزندان نفتی رسیده که در قالب تیم ملی برای 
کشورمان افتخار کسب کنند و شاهد نام نفت در کنار این 
موفقیت ها باشیم. رشته ورزشی والیبال در ایران در چند 
سال گذشته، پیشرفت زیادی داشته تا جایی که هم 
اکنون در قاره کهن کشورمان حرف نخست را می زند و 
بر سکوی قهرمانی تکیه زده و باید گفت پرچمدار 

آسیایی ها در این رشته جذاب و تماشایی است.

باشگاه فرهنگی -  وزنه بردار 
ورزشی مناطق نفت خیز جنوب، 
بقات  مسا نقره  ل  مدا نده  ر دا
وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان 
گفت، به علت کسالتی که بخاطر 
آب و هوای فیجی برایش پیش آمد، 
کمی شرایط بدنی اش تغییر کرد و 
 طالی یکضربش به نقره تبدیل

 شد.
درخصوص  طاهری،  افشین 
عملکردش در مسابقات وزنه برداری 
گفت:  جهان  نان  جوا قهرمانی 
مثل  امسال  بقات  مسا »سطح 
سال های قبل خیلی خوب بود و 
تیم های زیادی شرکت کرده بودند. 
در دسته 96 کیلو 7 نفر بودیم که 
تقریبا به یک اندازه وزنه می زدیم و 

رقابت نزدیکی با هم داشتیم.«
او در ادامه با اشاره به انتخاب 
وزنه ها برای قهرمانی افزود: »سطح 
نزدیک حریفان به یکدیگر باعث 
شد، بعضی از وزنه برداران برای 
کسب مدال، وزنه های ریسکی را 
انتخاب کنند که باعث حذف شدن 

آنها می شد.«
طاهری درباره آمادگی خودش 
در این رقابت ها گفت: »من در 
تمرین ها، وزنه های خوبی زده بودم. 
در حرکت یکضرب شانس بیشتری 
برای طالیی شدن داشتم، اما به 

علت کسالتی که به خاطر آب و 
هوای فیجی برایم پیش آمد، کمی 
شرایط بدنی ام به هم ریخت و 
متاسفانه طالی یکضرب به نقره 
تبدیل شد. من خودم از این موضوع 
خیلی ناراحتم، چرا که فقط برای 
قهرمانی قدم به مسابقات گذاشته 

بودم.«
مسابقات  نقره  مدال  دارنده 
وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان 
در ادامه تاکید کرد: »بیماری باعث 
شد بدنم تحلیل برود و درنتیجه در 
مرحله دوضرب، انرژی کافی برای 
رقابت بیشتر با رقبا برای من باقی 
نماند؛ اما خداراشکر در نهایت دست 
تمامی  مانند  و  برنگشتم  خالی 
اعضای تیم، سهمی در پیروزی و 
کسب عنوان قهرمانی داشتم. من 
قول می دهم و سعی می کنم در 

آینده نتایج بهتری بگیرم.«
وزنه بردار جوان تیم ملی در 
پایان گفت: »از مسؤوالن باشگاه 
فرهنگی - ورزشی مناطق نفت خیز 
جنوب و فدراسیون وزنه برداری و 
مربیان دلسوز برای زحمات زیادی 
این  در  بتوانم  تا  کشیدند  که 
تشکر  باشم،  موفق  بقات  مسا

می کنم.«

وزنه بردار نقره ای نفت: 

به خاطر بیماری مدال طال را از دست دادم 

درخشش جودو کاران 
نفت مسجدسلیمان در 

 اردوی
 تیم ملی جوانان 

سرمربی نفت اهواز ابقا شد
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جودوکاران تیم نفت مسجدسلیمان با موفقیت و 
درخشش در مسابقات انتخابی تیم ملی جودو جوانان، 

به مرحله بعدی اردوی تیم دعوت شدند.
 رقابت های انتخابی تیم ملی جودو جوانان در استان 
وعلی  ریاحی  مصطفی  که  شد  ر  برگزا تهران 
مولوی مقدم، دو جودو کار تیم نفت مسجد سلیمان به 

ترتیب در وزن های 6۰- و ۸1- کیلوگرم با غلبه بر 
تمامی حریفان خود، راهی مرحله بعدی اردوی تیم ملی 
شدند. اردوی تیم ملی جوانان تا اوایل تیر ماه در تهران 

پیگیری خواهد شد.تیم ملی جودو جوانان ایران، 
خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا 

آماده می کند.

پوریا  یلی، فارغ التحصیل هنرستان 
تربیت بدنی است، 209 سانتی متر 

قد و 81 کیلوگرم وزن دارد و در 
پست خط زن بازی می کند. او از 

جوان ترین بازیکنان تیم ملی والیبال 
ایران به شمار می رود

او از سال 96 با دعوت کوالکوویچ، 
سرمربی تیم ملی ایران به تیم 
بزرگساالن دعوت شد و کم کم 

توانست از نیمکت نشینی به 
مسابقات لیگ ملت های والیبال 

2019 برسد و در ترکیب ثابت چند 
بازی حضور داشته باشد ؛از جمله 
بازی با ژاپن که از تاثیرگذار ترین 
بازیکنان ایران در پیروزی مقابل 

حریف بود 

سرمربی تیم فوتبال امید نفت اهواز 
در پست خود برای یک فصل دیگر ابقا 
شد تاهدایت تیم آبی و زردپوشان 

نفتی را به عهده داشته باشد.
مدیرعامل باشگاه مناطق نفت خیز 
جنوب با تایید این خبر گفت: تمام 
تالش ما مهیا کردن شرایطی برای 
رشد و شکوفایی نیروهای مستعد و 
رشته  بخصوص  ورزش  توسعه 
پرطرفدار فوتبال در استان است و در 
این راه تمامی تالش خود را به کار 

خواهیم بست.
با  گفت وگو  در  یزدی  هدایت 
»مشعل« در ابتدا با ابراز رضایت از 
عملکرد تیم فوتبال امید نفت اهواز در 
برتر  لیگ  گذشته  فصل  مسابقات 
»محمد  کشورگفت:  باشگاه های 
خمیسی با تیم فوتبال امید نفت اهواز 
نتایج بسیار خوبی کسب کرد و تیم با 
بدشانسی درسکوی سوم رقابت ها قرار 
گرفت. تیم فوتبال امید نفت اهواز به 
ترتیب با چهار و یک امتیاز کمتر 
نسبت به تیم های فوالدخورستان و 

نساجی مازندران در مکان سوم 
جدول رده بندی قرار گرفت که با 

در  می توانستیم  دقت  کمی 
ر  ا قر ی  بهتر ه  یگا جا

بگیریم. در مجموع با 
عملکرد  به  توجه 

مورد رضایت این 
مربی در فصل 

آینده نیز او هدایت تیم فوتبال امید 
نفت اهواز را برعهده خواهد داشت.

مدیرعامل باشگاه مناطق نفت خیز 
جنوب با اشاره به کاهش بودجه باشگاه 
براساس شرایط ویژه کشور در دو سال 
گذشته گفت: »ما نسبت به تیم هایی 
مانند فوالدخوزستان، سپاهان اصفهان 
و ذوب آهن با بودجه کمتری تیم را 
روانه مسابقات کردیم و الزم است در 
همین جا از تمامی اعضای تیم امید 

تقدیر و تشکر کنم.«
وی با اشاره به اینکه تمامی ترکیب 
تیم های باشگاه نفت اهواز از بازیکنان 
بومی هستند، گفت: »تمام تالش ما 
مهیا کردن شرایطی برای رشد و 
شکوفایی نیروهای مستعد و توسعه 
پرطرفدار  رشته  بخصوص  ورزش 
فوتبال در استان است و در این راه 
تمامی تالش خود را انجام خواهیم 

داد.«
تیم های  درباره وضعیت  یزدی 
نفت هم گفت:  نوجوان  و  جوانان 
»وضعیت کادر فنی تیم های فوتبال 
نوجوانان و جوانان نفت اهواز نیز برای 
حضور در لیگ برتر باشگاه های کشور 

بزودی مشخص خواهد شد.
گذشته  فصل  در  همچنین   
تعدادی از بازیکنان تیم های فوتبال 
نفت اهواز به اردوهای تیم ملی در 
رده های پایه و تیم ملی دانشجویان راه 

یافتند.«

40
درخشش فرزند نفتی در تیم ملی والیبال 

تیم ملی والیبال کشورمان هم اکنون در مسابقات 
لیگ ملت های والیبال 2019 حاضر است و با 
درخشش در این رقابت ها و حضور در صدر جدول 
از شانس های نخست صعود به مرحله نهایی و حتی 
قهرمانی به شمار می رود.  اما اینکه چه شد صحبت 
از والیبال و نام نفت به میان آمد، باید بگویم در میان 
بلند قامتان والیبال کشورمان نام یک فرزند نفتی 
به چشم می خورد که از قضا در این رقابت ها 
درخشش خوبی داشته و جزو مردان تاثیرگذار 
والیبال ایران است که پله های ترقی و پیشرفت را 
یکی یکی طی کرده است. پوریا یلی، در اول بهمن 
سال 1377 در قوچان مشهد و در خانواده ای 
والیبالیست و فرزند رضایلی از کارکنان شرکت ملی 
گاز ایران در استان خوزستان است. ورزشی و 

والیبالی به دنیا آمد.
پوریا یلی فارغ التحصیل هنرستان تربیت بدنی است، 
209 سانتی متر قد و 81 کیلوگرم وزن دارد و در پست 
خط زن بازی می کند. او از جوان ترین بازیکنان تیم 

ملی والیبال ایران به شمار می رود.

شروع با خانواده ای والیبالی
پوریا والیبال را به صورت حرفه ای و از مقطع ابتدایی 
زیر نظر پدرش که خود از مربیان این رشته است، 
شروع کرد، ضمن اینکه مادرش نیز در همین رشته  
فعالیت دارد. برادر بزرگتر پوریا هم والیبالیست است 
و در تیم های استان خراسان بازی می کند. او سپس 
والیبال را زیر نظر علی حسن زاده، محمدرضا اسدزاده، 
حمید علیشاهی، رضا تابعی و مهدی فعال در 

باشگاه های ورزشی، دنبال کرد.

ورود به تیم ملی نوجوانان
در جریان مسابقات نوجوانان کشور در سنندج، )سال 
93 ( وقتی 16 ساله بود، از سوی محمد وکیلی، سرمربی 
وقت تیم ملی به تیم ملی نوجوانان دعوت شد.او در 
سال 94 در رقابت های قهرمانی نوجوانان جهان به 

میدان رفت و از بازیکنان تاثیر گذار ایران بود.

باشگاه
از سال 93 با باشگاه ارتعاشات به لیگ برتر ایران آمد 
و پس از درخشش با تیم ارتعاشات، ازسال 96 عضو 
باشگاه پیکان تهران شد و تاکنون در این تیم تهرانی 
توپ می زند و از بازیکنان تاثیر گذار پیکان به شمار 

می رود. 

المپیادهای نفت
پوریا یلی برای بازی در رشته والیبال، فقط به حضور در 
رده های باشگاهی اکتفا نکرد. او در این سال ها همواره 
یک پای ثابت تیم های گازی در مسابقت داخلی و 
المپیاد های ورزشی سراسری نفت در رده فرزندان نفت 
بوده و با تیم گاز افتخار آفرینی کرده و به قهرمانی 
رسیده است. در آخرین المپیاد سراسری فرزندان 
وزارت نفت که به میزبانی امورورزش شرکت ملی نفت 

ایران در شیراز برگزار شد، از پوریا یلی به عنوان 
فرزند نفتی افتخار آفرین در تیم ملی و یک 

ورزشکار جوان موفق قدردانی و تجلیل 
شد.

تمجید کارشناس
 جالل لطیف زاده از قهرمانان ملی در 

رشته والیبال و کارشناس ورزش در 
امورورزش شرکت ملی نفت ایران درباره 

پوریا یلی می گوید: »او یکی از بهترین های 
والیبال ایران است که در آینده اسم او را بیشتر خواهید 
شنید. او را از سن نوجوانی می شناسم؛ از وقتی که در 
مسابقات ورزشی سراسری المپیاد نفت شرکت 
می کرد. پوریا استعداد بسیار خوبی دارد و با توجه به 
اینکه رضا یلی پدر او از والیبالیست های خوب و قدیمی 
ایران است، بخوبی توانست در خانواده ای والیبالی به 
بهترین شکل رشد کند و ضمن طی کردن مدارج ترقی، 
به بازیکن اصلی تیم ملی تبدیل شود و مطمئنا در ادامه 
زندگی ورزشی اش، آینده درخشانی خواهد داشت.« 
او در ادامه می گوید: »وقتی در مسابقات امید های 
کشور در فیروزکوه او را دیدم، با سرمربی آن موقع تیم 

امید، پیمان اکبری صحبت کردم تا براحتی از کنار اسم 
او نگذرد  و با توجه به اینکه او در این مسابقات به عنوان 
پدیده مسابقات معرفی شده، توانست به تیم امید راه 

پیدا کند.« 

الگویی ندارم
پوریا یلی می گوید: »الگویی در والیبال ندارم؛ اما 
بازیکن محبوبم سوکولوف بازیکن معروف لهستانی 
است. در ایران هم بازیکن محبوبم شهرام محمودی و 
رضا قرا هستند و از هر یک از اینها چیزهای جدیدی 

یاد گرفته ام.«

تمجید پدر از پسر
رضا یلی که از والیبالیست های قدیمی ایران است 
و از نخستین مربیان پوریا به شمار می رود، یکی 
از ویژگی های فردی پسرش را جسارت او در 
بازی با حریفان می داند؛ چرا که پوریا از 
همان دوران کودکی و مدرسه، باتوپ 
و میدان آشنا شده و ترسی از 
مسابقه با حریفان ندارد که شاید 
ر  د گی  جنگند حیه  و ر ین  ا
ر  بسیا نیز  یش  فقیت ها مو
اثرگذاربوده است. رضا یلی در ادامه 
می گوید:» نه اینکه چون پسر من 
است، از او تعریف می کنم؛ بلکه به خوبی 
پله های ترقی را طی کرده و با ادامه این روش 
می تواند به یکی از بهترین های ایران تبدیل شود، 

چرا که پشتکار خوبی دارد.«

تیم ملی بزرگساالن ایران
پوریا یلی از سال 96 با دعوت کوالکوویچ، سرمربی تیم 
ملی ایران به تیم بزرگساالن دعوت شد. او کم کم 
توانست از نیمکت نشینی به مسابقات لیگ ملت های 
والیبال 2019 برسد و در ترکیب ثابت چند بازی حضور 
داشته باشد از جمله بازی با ژاپن که از تاثیرگذار ترین 

بازیکنان ایران در پیروزی مقابل حریف بود. 



  گروه کوهنوردي شرکت ملي نفت ایران، با 
هدف توسعه ورزش همگانی و سالمت کارکنان در 
پنجمین برنامه کوهپیمایی خود به ارتفاعات 
الیمستان)قله سنگ درکا امامزاده عبداهلل آمل به 

گزنا سرا تا آبشار( صعود کردند. 
22 نفراز کوهنوردان شرکت ملی نفت ایران 
 14 مسیر  کوهپیمایی،  از شش ساعت  پس 
کیلومتري را طی کرده و به قله و در کنار آبشار 

رسیدند. 
آبشار زیبا گزنا سرا، در نزدیکی روستای سنگ 
درکا، در 25 کیلومتری جنوب غرب آمل و در دامنه 
کوه وردوی در رشته کوه البرز واقع است. کوه وردوی، 
سرچشمه رودهای گزناسرا، انگتارود و آلش رود است. 
 کوهنوردانی که دراین صعود موفق به اخذ 
حکم صعود شدند، عبارتنداز: محسن صداقت، 
فریدون ابو قداره، رضا قاسمي، مهدي باقرپور، 
مصطفي حسیني عدل، موسي الرضا کریمیان، 
محسن حدادي، عبداهلل امامي، ناصر 

امامي، یونس قیصریان، محمدعلي پورحشمتي، 
مسعود محمد اصغري، صفرعلي کشاورز، مهدي 
دیاني، اصغر رحیم نژاد، بهروز نوروزي، محمدعلي 

شیخلو، مجید خسرواني، فرامرز فرجي، حمید 
غفاري، بهنام جداییان )مربي( وحسین باقرزاده ) 

سرپرست گروه(

نشریه  کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 927  

من تیم شهرم را خیلی دوست 
دارم و برای آن از جانم مایه 

می گذارم. اگر ماندنی باشم و 
من را بخواهند، سعی می کنم 

بهترین بازی را انجام دهم؛ 
البته همه چیز دست من 
نیست. برای بقا و نتیجه 

گرفتن درلیگ باید 
فاکتور های زیادی رعایت 

شود

میداوودی : نفت ظرفیت ماندن در  لیگ برتر  را دارد

 نفت مسجد سلیمان از جمله تیم هایی است که بعد از پایان لیگ هجدهم، هنوز تکلیف سرمربی آن برای حضور در لیگ نوزدهم مشخص نیست و باید گفت 42
در بالتکلیفی به سر می برد، همین موضوع باعث شده بازیکنان این تیم هم از آینده خودشان خبر نداشته باشند و نتوانند برنامه ریزی کنند. میالد میداودی، 
کاپیتان و مهاجم تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان ضمن گالیه از این مسأله، می گوید: بیشتر از بازیکنان، تیم از این موضوع ضرر می کند. فصل گذشته به سختی 
در لیگ ماندیم و اگر شرایط به همین ترتیب پیش برود، در فصل جدید کار سخت تری پیش رو داریم.  او از فصلی که گذشت و نیز ماندن تیم در لیگ برتر گفت 
و عالوه بر این عقیده دارد که حیف است تیم نفت، با این همه طرفدار پرشور، به لیگ دسته پایین تر سقوط کند. او از مسؤوالن می خواهد که از نفت مسجد 

سلیمان حمایت ویژه ای کنند.با میالد میداوودی گپ و گفتی داشتیم که از نگاه تان می گذرد.

 مناطق نفت خیز جنوب قهرمان دارت اهواز

صعود کوهنوردان شرکت ملی نفت به الیمستان

ورزش نفت

مسجد سلیمان حمایت ویژه مدیران را می طلبد

متاسفانه بله، مطمئن باشید مثل فصل قبل 
متضرر می شویم. این پروسه کمی طوالنی شد؛ 
اما امیدوارم مدیران نفت، دیگر زمان را از 
دست ندهند. در این چند سال حتی در لیگ 
یک هم همیشه دیر شروع کردیم و در شروع 
لیگ هم نتایج خوبی نگرفتیم، انشاءاهلل این بار 
از همان ابتدای لیگ نتایج خوبی بگیریم و 
هواداران را خوشحال کنیم. فوالد تمریناتش 
را شروع کرده و خیلی از تیم ها هم بازیکن 
می گیرند؛ اما تکلیف تیم نفت هنوز مشخص 
نفت مسجد  تیمی مثل  برای  این  و  نشده 

سلیمان، اصال خوب نیست.

 برنامه خودت چیست؟ ماندنی هستی؟
قرارداد من به پایان رسیده و بازیکن آزاد 
هستم. هنوز چیزی برای فصل بعد مشخص 
نیست و منتظر انتخاب سرمربی هستم. خیلی 
از بازیکنان هم قرارداد ندارند و منتظرند تا 
تکلیف کادر فنی نفت مشخص شود. بعد از آن 

برای فصل آینده بهترین تصمیم را می گیرم.

 اولویت تو ماندن در نفت مسجد سلیمان 
است یا می روی؟

هنوز سرمربی معرفی نشده شاید سرمربی 
نخواهد.  مرا  مسجدسلیمان،  نفت  جدید 
بنابراین منتظرم تا همه چیز در تیم نفت 
مشخص شود؛ البته چند پیشنهاد هم به من 
شده؛ ولی عجله ای ندارم و با بررسی تمام 
شرایط، بهترین تصمیم را برای فصل بعد 
می گیرم. خودم دوست دارم بمانم؛ تیم نفت، 

هوادارانش و شهرم را خیلی دوست دارم.

یا  گو  ، شد ن  ا ر ا د ا هو بحث   
مسجدسلیمانی ها خیلی تیمشان را دوست 

دارند؟ 
واقعا هواداران نفت بی نظیر هستند. مردم 
شهر با فوتبال زنده اند. آنها دیوانه وار فوتبال 
و تیم شهرشان را دوست دارند و برای تشویق 
از  من  می کنند.  کار  همه  تیم،  حمایت  و 
مسؤوالن می خواهم، به خاطر هواداران هم که 
شده، به نفت مسجد سلیمان کمک کنند و این 

تیم را مورد حمایت ویژه خود قرار دهند.

 نفت مسجد سلیمان در لیگ برتر باقی 
می ماند؟

من تیم شهرم را خیلی دوست دارم و برای آن 
از جانم مایه می گذارم. اگر ماندنی باشم و من 
را بخواهند، سعی می کنم بهترین بازی را انجام 
دهم؛ البته همه چیز دست من نیست. برای بقا 
و نتیجه گرفتن درلیگ باید فاکتور های زیادی 

رعایت شود.
 اگر به موقع مربی و بازیکنان خوب جذب 
شوند و تیم مشکالت مالی نداشته باشد، تیم 
در لیگ نتایج خوبی می گیرد و می تواند یک 

نفت  بگذارد.  سر  پشت  را  خوب  فصل 
ظرفیت خوبی دارد، فقط کمی به حمایت 

نیاز دارد. اگر حمایت شویم، می توانیم 
بازهم در لیگ برتر باشیم.

 از لیگ هجدهم برایمان بگو؟
فصل پر فراز و نشیبی داشتیم. بعد از اینکه 
با اقتدار به لیگ برتر صعود کردیم، خیلی 
دیرتر از حد معمول کادر فنی مشخص شد 
و به دنبال آن دیرتر از سایر تیم ها تمرین ها 
را شروع کردیم و کادر فنی هم بازیکنان 
را  می خواستند  که  آنچه  و  مدنظرشان 
نتوانستند جذب کنند، چون بهترین ها به 
تیم های دیگر رفته بودند و از دیگران 

عقب تر بودیم. 
به هر حال با تمام مشکالتی که داشتیم لیگ 
را شروع کردیم؛ البته شروع خوبی نبود و 
به همین دلیل خیلی سریع مدیران باشگاه، 
سرمربی را تغییر دادند. با آمدن مرزبان تیم 
جان گرفت و توانستیم از انتهای جدول جدا 
شویم و با ماندن در لیگ که خیلی سخت 

بود، فصل را خوب تمام کردیم.

 مشکل اصلی این فرازو نشیب چه بود؟ 
مشکل زیاد داشتیم. چون دیرتر از همه 
شروع کردیم، به لحاظ بدنی از همه عقب تر 
بودیم. بازیکنان تیم بد نبودند؛ ولی عالی 
هم نبودیم باالخره در بعضی پست ها ضعف 
داشتیم. نمی توان از تیمی که روز آخر بسته 
می شود، انتظار زیادی داشت؛ اما رفته رفته 
بهتر شدیم. مشکل اصلی ما مسائل مالی 
بود که تا االن هم ادامه دارد و همین مشکل 

خیلی به ما ضربه زد.

 در لیگ برتر کمتر از لیگ یک بازی 
کردی؟

بله همینطوراست، امسال نتوانستم زیاد 
بازی کنم. متاسفانه من مصدوم شدم و این 
مصدومیت باعث شد از تیم عقب بمانم و 

نسبت به فصل قبل کمتر بازی کردم. 

 امسال 3 مربی داشتید، چرا این همه 
تغییر؟

ما فصل را با ویسی شروع کردیم. او زحمت 
نتیجه  نتوانست  را کشید؛ ولی  خودش 
بگیرد. با آمدن مرزبان به تیم شوک مثبت 
وارد شد و خدار را شکر، تیم خیلی بهتر 
شد. در نیم فصل دوم همه انتظار داشتند که 
این روند ادامه پیدا کند؛ ولی مشکالت مالی 
باعث شد نتوانیم بخوبی تیم را تقویت کنیم. 
از سوی دیگر مصدومیت بازیکنان هم بالی 
هم  مرزبان  متاسفانه  و  شد  تیم  جان 
نتوانست انتظارات را بر آورده کند و در خطر 
سقوط قرار گرفتیم؛ البته باید بگویم که 
کمی هم بدشانس بودیم. توپ هایمان گل 
نمی شد و داوری ها هم زیاد خوب نبود. همه 
این مسائل دست به دست هم داد تا کار به 

مربی سوم کشیده شود. 
مدیران برای بقا، شوک دوم را به تیم وارد 
کردند و 5 بازی آخر فیروز کریمی آمد و 
توانستیم با نتایج به دست آمده، در لیگ 

باقی بمانیم.
 هنوز هم که مربی انتخاب نشده؟

تیم دارت شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، قهرمان رقابت های دارت کارکنان 
سازمان ها و ادارات کالنشهر اهواز شد. برای نخستین بار در سطح کشور، کمیته 
دارت استان خوزستان در شهرستان اهواز، رقابت های دارت سریع بین کارکنان 
ادارات و سازمان ها را با حضور ۸ تیم در 3 سطح مختلف )انفرادی، دوبل دو نفره و 
تیمی( طی دو روز )1۸ و 19 خردادماه( به مدت 7 ساعت برگزار کرد. در این 
رقابت ها تیم هایی از سازمان آب و برق، دانشگاه علوم پزشکی، کشت و صنعت 
سلمان فارسی، نیروگاه رامین، شهرداری، سازمان تامین اجتماعی، شرکت خطوط 
لوله و شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب حضور داشتندکه در نهایت پس از 7 

ساعت رقابت فشرده )دارت سریع(، نتایج زیر به دست آمد:
در بخش تیمی 4 نفره: 

 شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اول و خطوط لوله سوم شدند
 در بخش دوبل دونفره:

 شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به مقام دوم دست پیدا کرد.
 درمجموع سه بخش، مناطق نفت خیز جنوب، با توجه به امتیازات کسب 

شده، قهرمان شد.

خوش  ر  وزنه بردا
نفت  باشگاه  آتیه 
امیدیه، به اردوی 
تیم ملی نوجوانان 
ایران  وزنه برداری 

دعوت شد.
مجتبی  سید 
موسویان، وزنه بردار 
نفت  تیم  نوجوان 
ر  د که  یه  مید ا
کشوری  مسابقات 

خوش درخشیده بود، از سوی کادرفنی تیم ملی وزنه برداری 
کشورمان به اردوی تیم ملی دعوت شد.

نخستین مرحله از اردوی آماده سازی تیم ملی نوجوانان 
وزنه برداری کشورمان با حضور 19 وزنه بردار در قالب دو 
گروه از 27 خردادماه شروع شد و تا ۸ تیر ماه به میزبانی 
کمپ تیم های ملی وزنه برداری واقع در ورزشگاه آزادی 

)مجموعه پنج سالن( ادامه دارد.

سالن میزهای بیلیارد مجموعه 
ورزشی شهرک نفت اهواز، برای 
استفاده کارکنان و ورزشکاران 
این رشته، پس از پیگیری ها و 
نظارت مستمر بهسازی و ترمیم 

شد. 
 مدیرعامل باشگاه فرهنگی - 
ورزشی مناطق نفت خیز جنوب، 
مراسم  در  خبر  این  تایید  با 
گفت:  سالن  این  بازگشایی 
میزهای  ترمیم  و  »بهسازی 
بیلیارد مجموعه ورزشی شهرک 
نفت اهواز، پس از پیگیری ها و 
نظارت مستمر، به مرحله نهایی 
رسیده و عملیات بهسازی آن 

تمام شده است. 
یزدی هدف از این موضوع را، 
رضایتمندی کارکنان 

و بازیکنان این رشته ورزشی 
دانست و گفت: »برنامه آماده 
سازی سالن و ترمیم میزهای 
بیلیارد به منظور ایجاد شور و 
نشاط بیشتر و برگزاری هرچه 
باشکوه تر برنامه های این رشته 
مفرح ورزشی، برنامه ریزی و اجرا 
ز  ا ورزشی  رشته  ین  ا شد. 
یک  عنوان  به  دور  سال های 
ظرفیت در بین کارکنان نفت از 

اهمیت باالیی برخوردار بوده و 
باید تمامی امکانات و تمهیدات 

به روز این رشته مهیا می شد. «
رشته بیلیارد سابقه ای طوالنی 
درمناطق نفت خیز جنوب دارد 
وقهرمانان صاحب نامی از این 
باشگاه تا به حال معرفی شده اند. 
مراسم بازگشایی با حضور تعدای 
از پیشکسوتان این رشته انجام 

شد.

 بهسازی  میزهای بیلیارد مجموعه ورزشی 
 شهرک نفت اهواز

 وزنه بردار نفت امیدیه در
 تیم ملی



وسوسه های نمره بهتر و شب های امتحان سخت

کوتاه داستان   

با سرعت حرکت نکنید
روزی مردی ثروتمند در اتومبیل جدید و گران قیمت خود با سرعت فراوان 
از خیابان کم رفت و آمدی می گذشت. ناگهان از بین دو اتومبیل پارک شده 
در کنار خیابان، یک پسر بچه پاره آجری به سمت او پرتاب کرد. پاره آجر به 
اتومبیل او برخورد کرد. مرد پایش را روی ترمز گذاشت و سریع پیاده شد و 
دید که اتومبیلش صدمه زیادی دیده است. به طرف پسرک رفت تا او را 
بسختی تنبیه کند. پسرک گریان، با تالش فراوان باالخره توانست توجه مرد 
را به سمت پیاده رو، جایی که برادر فلجش از روی صندلی چرخدار به زمین 
افتاده بود، جلب کند. پسرک گفت: »اینجا خیابان خلوتی است و بندرت کسی 
از آن عبور می کند. هر چه منتظر ایستادم و از رانندگان کمک خواستم، کسی 
توجه نکرد. برادر بزرگم از روی صندلی چرخدارش به زمین افتاده و من زور 
کافی برای بلند کردنش ندارم. برای اینکه شما را متوقف کنم، ناچار شدم از 

این پاره آجر استفاده کنما.«
مرد متاثر شد و به فکر فرو رفت. برادر پسرک را روی صندلی اش نشاند، سوار 

ماشینش شد و به راه افتاد. 
نتیجه داستان: در زندگی چنان با سرعت حرکت نکنید که دیگران مجبور 

شوند برای جلب توجه شما، پاره آجر به طرفتان پرتاب کنند!

هنر جنگ

  چــه بخوانیم؟

 خزان گلشن 
شاعرانه ها    چه بشــنویم؟  

 شبی که ماه کامل شد

   چــه ببینیم؟  

»شبی که ماه کامل شد«، فیلمی به کارگردانی نرگس 
آبیار، نویسندگی مرتضی اصفهانی و نرگس آبیار و 
تهیه کنندگی محمدحسین قاسمی محصول سال 1397 
است. این فیلم در جشنواره فجر سال گذشته، به نمایش 
درآمد و با نامزدی در 13 حوزه، توانست 6 سیمرغ بلورین 
بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر نقش اول 
مرد، بهترین بازیگر نقش اول زن، بهترین بازیگر نقش 
مکمل زن و بهترین چهره پردازی را به خود اختصاص 
دهد. »شبی که ماه کامل شد« این روزها در حال اکران 

است و می توانید آن را در سینماها ببینید. 

 سون جو )سان تزو( مؤلف کتاب »هنر جنگ«، نفوذی بیکران بر کتاب های 
باستانی چین، در زمینه استراتژی نظامی دارد. این کتاب، بیش از 25۰۰ 
سال پیش در چین نوشته است؛ اما امروز همچنان از اعتبار و شایستگی 
بسیار باالیی برخوردار است. افسران آمریکایی در طول جنگ جهانی دوم، 
این کتاب را بدقت می خواندند. ژاپنی ها برای دهه های متوالی به مطالعه آن 
می پرداختند و گفته می شود که افسران چینی در قرن بیستم آن را از حفظ 
بودند؛ اما امروز این کتاب دستمایه کار مدیران است و یکی از پرفروش ترین 
کتاب در زمینه مدیریت و کسب و کار محسوب می شود. مدیران و صاحب 
نظران متعددی بر این کتاب حاشیه و تفسیر نوشته اند. »هنر جنگ« برای 
تمامی مدیران و عالقه مندان به مسائل نظامی جالب و سودمند خواهد بود. 
این کتاب در وهله اول کامال نظامی و جنگی است که خیلی ساده، خالصه 
و اصولی، تاکتیک ها و تکنیک های جنگ را توضیح می دهد، تکنیک هایی 
که پس از خواندنشان، این حس را در خواننده به وجود می آورند که چقدر 
ساده هستند و همه این روش ها را می دانند و می شناسند؛ اما هنِر »هنر 
جنگ« در این است که عالوه بر آن که این روش ها را دسته بندی و جزء 
به جزء و فصل به فصل در خود جمع کرده، راه های استفاده از روش های 
حتی متناقض را بیان کرده است. مزیت دیگر این کتاب، آوردن مثال ها و 
شواهدی است که بعد از نوشته شدن کتاب، در جهان واقعی و میدان رزم 
رخ داده و کامال با پندهای کتاب یکسان است؛ اما بدون شک، مزیت اصلی 
کتاب در این است که تمام دستورهای بیان شده را می توان در هر زمینه و 
در هر رشته دیگری به کار بست و از آنها برای کسب موفقیت استفاده کرد. 

»هنر جنگ«، به ما می آموزد که به »احتمال« 
اینکه دشمن حمله خواهد کرد، تکیه نکنیم، 
بلکه به آمادگی خود برای مواجه شدن با آن 

تکیه کنیم.
 روی شانس حمله نکردنش حساب نکنیم؛ 
بلکه خود را غیرقابل حمله کنیم. »صدبار 
پیروزی با صد نبرد هنر نیست، مطیع و مقهور 
کردن ارتش دشمن، بدون نبرد با آنها هنر 

اصلی است.«  

نفت و زندگی

4445

نشریه کارکنان صنعت نفت ایران

 خجل شـدم ز جوانی که زندگـانی نیـسـت   به زندگانی من فرصت جوانی نیست
خدای شکر که این عمر جاودانی نیست من از دو روزه هستی به جــان شـدم بـیـزار  
دراین افق که فروغی ز شادمانی نیست هـمه بـه گریـه ابــر سـیه گـشـودم چـشـم  
دریغ و درد که این انتحار آنی نیست بـه غـصـه بلـکـه بـه تـدریـج انـتحار کـنم  
به بزم ما رخی از باده ارغوانی نیست نـه من به سیلی خود سرخ می کنم رخ و بس  
به جان خواجه که این شیوه شبانی نیست بـبین بـه جلد سـگ پاسبان چه گرگـانـند  
که از خزان گلشن شور نغمه خوانی نیست ز بلـبل چــمـن طـبع شـهریـار افســوس  
شهریار

مشعل  اعتیاد به مواد مخدر در جوامع بشری انواع مختلفی دارد. کشور ما به دلیل شرایط جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی ویژ ای 
که دارد، از سالیان دور تا امروز، درگیر مشکالت اعتیاد به مواد مخدر است. آثار اعتیاد به مواد مخدر بر فرد، اعضای خانواده و جامعه 
پیرامونی آنها متفاوت است و هر کدام به طور جداگانه باید مورد بررسی قرار گیرد. معتادان از لحاظ عاطفی نابالغ، عصیانگر و بیقرار 
هستند و رفتاری خصومت زا دارند. آنها در موقعیت های مختلف، بخصوص در زمانی که به مصرف مواد مخدر نیاز دارند، تعادل روحی 
و جسمی خود را از دست می دهند و دست به کارهای خطرناک و جنون آمیزی علیه خود و اطرافیانشان می زنند.  بسیاری از 
کارشناسان، اعتیاد به مواد مخدر را حاصل شرایط درونی و حتی وراثتی، خانوادگی و تربیتی دانسته و بسیاری دیگر، عوامل بیرونی، 
اجتماعی و اقتصادی را در گرایش به مواد مخدر اثر گذار می دانند. مطالعات نشان می دهد که به ترتیب متغیرهای افسردگی، طالق 
والدین، معاشرت با افراد ناباب، سیگار کشیدن و در نهایت شکست تحصیلی، بیشترین تاثیر را در گرایش گروه های مختلف، بخصوص 
جوانان به مصرف مواد مخدر دارد.  بعضی عوامل گرایش به مصرف مواد مخدر، ریشه های درونی و روانی دارد که در ادامه به برخی از 
این عوامل که شناخت آنها در پیشگیری و کاهش اثرات آن تاثیر گذار خواهد بود، اشاره می کنیم؛ عواملی که می تواند به کمک زندگی 

همه ما بیاید؛ چرا که نمی توان گفت این بالی خانمان سوز، فقط مختص دیگران است و ما هیچگاه دچار آن نخواهیم شد. 

 بسیاری از کارشناسان معتقدند، نارضایتی های خانوادگی و اجتماعی، بخصوص زمانی که 
فرد دچار کمبود، شکست یا محدودیت هایی در اهداف خود می شود، می تواند به سرخوردگی، 
انزوا و تمایل او به مصرف مواد مخدر برای تسکین آالم روحی منجر شود. این نوع نگرش، 
ارتباط زیادی با نوع تربیت و جهان بینی فرد دارد. هر اندازه فرد موفقیت های بیشتری در 
زندگی داشته باشد یا خود را در مسیر موفقیت قرار دهد و در جامعه و خانواده خود احساس 
شکست، سرخوردگی و اندوه نداشته باشد، آسیب ذکر شده نیز کمتر خواهد بود. به همین 
دلیل، الزم است که هم در مورد خودمان و هم در مورد اطرافیان، اعضای خانواده و دوستانمان 
به این موضوع توجه داشته باشیم و در مواقع شکست، آسیب های خانوادگی، اجتماعی و 

شغلی، هوای هم را داشته و یکدیگر را تنها نگذاریم. 

یکی از مهمترین دالیل گرایش افراد به استعمال مواد مخدر، وجود تنهایی و انزوای 
استرس زاست. کمبودها، شکست های عاطفی و خانوادگی یا از دست دادن یکی از اعضای 
خانواده، از اصلی ترین عوامل تنهایی و انزوا ذکر شده است. معموال افراد در این زمان ها، نوعی 
خأل را در درون خود و زندگی شان احساس می کنند که نمی توانند آن را با چیز دیگری پر 
کنند. به همین دلیل به سراغ مواد مخدر می روند تا با تصوری نادرست، اصطالحا کمتر 
متوجه خأل روحی خود شوند. برخی افراد که اعضای خانواده خود را از دست داده یا 
طالق های یکطرفه داشته اند، زمینه مساعدی برای گرایش به مصرف مواد مخدر دارند. 
بنابراین الزم است خودتان یا اعضای خانواده و دوستانتان در این شرایط تنها نمانید و بدانید 
که این مواد در همه انواع آن، همان بخش های با ارزش باقی مانده زندگیتان را هم نابود 

می کند.

برخی جوانان و نوجوانان برای تمرکز بر امتحان های خود و یا به دنبال وسوسه ایجاد هوش بیشتر 
در فهمیدن درس ها، مطالعه مضاعف و در نهایت به دست آوردن نمره های بهتر، از قرص ها و مواد 
هیجان آور استفاده می کنند تا آینده ای روشن را برای خود رقم بزنند، اما غافل از این که این مواد 
بسیار بیشتر از آنچه فکرش را می کنند، زندگیشان را به نابودی می کشاند. نوجوانان در سنی هستند 
که حرف شنوی کمتری از اعضای خانواده خود دارند و در عین حال بشدت تحت تاثیر گروه 
همساالن و قهرمانان زندگیشان قرار می گیرند. الزم است والدین، فرزندانشان را بدون تعارف، از 
خطرها و عواقب مصرف مواد اعتیاد آور آگاه کنند و در مقابل، نوجوانان و جوانان نیز باید بتوانند با 
والدین خود به عنوان یک دوست حرف بزنند و اهداف و آرمان هایشان را با آنها مطرح کنند، در 
غیر این صورت تمایل به گروه های دوستانه، در آسیب های ذکر شده و اعتیادآور، در اولویت آنها 

قرار می گیرد. 

به نظر بسیاری از روانشناسان، افسردگی بیماری عصرجدید است. آنها معتقدند که بسیاری از 
افراد جامعه، حتی بدون آنکه بدانند، دچار سطحی از این بیماری هستند، در حالی که خود فرد 
متوجه نیست، اما اثرات آن بر زندگی اش نمود کاملی دارد. وجود افسردگی مقطعی و مزمن، 
یکی از زمینه های اصلی برای گرایش به مواد مخدر، بخصوص مخدرهای صنعتی است. آنها برای 
گریز از اندوه و به دست آوردن شادی به سوی مواد مخدر می روند. در حالی که باید با مشاهده 
عالئم افسردگی به پزشکان متخصص مراجعه کنند و تحت درمان با داروهای مناسب قرار بگیرند، 
برخی دیگر نیز خود درمانی را شروع کرده و یا به توصیه دوستان و اطرافیان، داروهایی را مصرف 
می کنند که در این بین ممکن است گرفتار قرص های روانگردان یا سایر مواد مخدر صنعتی 
شوند. از این رو باید توجه داشته باشیم که افسردگی کوتاه مدت یا بلند مدت، عارضه ای است 
که ممکن است برای بسیاری از ما در هر زمانی به وجود بیاید. پس الزم است در مواجهه با این 
بیماری، به جای خود درمانی، به پزشک متخصص مراجعه کنیم و مراقب دام های پنهان و 

گسترده مواد مخدر باشیم. 

وز جهانی مبارزه با مواد مخدر  وئن، ر  به بهانه 28 ژ

 آلبوم »ناگفته«، یکی از پرفروش های بازار موسیقی کالسیک این 
سال هاست که شهرام ناظری و پسرش، حافظ ناظری و گروه شان، 
چند نوبت کنسرت پر فروش با آن داشتند. در این آلبوم از 
نوازندگان غیرایرانی در ضبط قطعات استفاده شده که زیبایی این 

اثر را دو چندان کرده است.

          

خانواده و شکست های عاطفی
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داستان عکس:
کاهش بارش ها در 2۰ سال پیاپی در استان هرمزگان، باعث 
از بین رفتن پوشش گیاهی و فرسایش خاک و در نتیجه آن 
سبب تغییر اقلیم در استان هرمزگان، بخصوص شهرستان 
جاسک شده است. از یک میلیون و 1۰۰ هزار هکتار مساحت 
شهرستان جاسک 75۰ هزار هکتار آن را بیابان ها تشکیل 
می دهند، همچنین طبق آمار ثبت شده امسال، میزان 
بارندگی نسبت به سال قبل در استان هرمزگان 34 درصد 
کاهش پیدا کرده است. این عوامل باعث به وجود آمدن بادهای 
شدید و توفان های شنی و هجوم شن های روان در منطقه 
شده است. بیشتر روستاهای شهرستان جاسک از جمله گتی 
و مشکوهی با طبیعت نامهربان در جنگ و ستیزند، جنگی 
بس خانمان برانداز که گویا بشر توان مقابله با آن را ندارد. 
اکنون بیش از 7 روستا در شهرستان جاسک بر اثر هجوم 

داستان عکس
سیالب اوایل سال جدید در استان 
خوزستان، موجب شد تا 90 درصد 
تاالب شادگان، آبگیری و در مقایسه 
با سال گذشته پرندگان بیشتری به 
این تاالب بیایند و جمعیت 
فالمینگوها نیز افزایش یابد. 
فالمینگوها در قسمت جنوبی تاالب 
شادگان و در جاهایی که آب شور 
وجود دارد، زیست می کنند. اکنون 
فصل جوجه آوری فالمینگوهاست و 
سواحل جنوبی تاالب شادگان محل 
جوجه آوری فالمینگوها شده است. 
براساس سرشماری اخیر اداره 
حفاظت محیط زیست شادگان 6 
هزار و 200 قطعه فالمینگو در 
تاالب شادگان سرشماری شده و 
پیش بینی می شود حدود ۷ هزار 
قطعه فالمینگو در تاالب شادگان 
سرشماری شود. تاکنون حدود 20 
درصد از جوجه ها نیز حلقه گذاری 
شده اند.
 عکس: موسی مدحجی - ایسنا

Gboard 
یکی از اپلیکیشن هایی که در لیست برترین برنامه های اندرویدی قرار دارد Gboard است. ویژگی هایی از قبیل جست و جو 
و ارسال GIF در پیام رسان های مختلف، ارسال استیکر، امکان استفاده از Google translate، امکان جست و جو در 
گوگل و اشتراک گذاری لینک نتایج جست و جو، جست و جوی ایموجی )Emoji(، تایپ صوتی و تایپ سریع با استفاده از 
قابلیت Swype )تایپ سریع تنها با لمس صفحه(، Gboard را تبدیل به یکی از پرکاربردترین کیبوردها و اپلیکیشن های  

برتر اندروید کرده است. 

Solid Explorer File Managemen 
 

با این برنامه براحتی می توانید فایل هایتان را بر اساس فضای خالی گوشی تان مدیریت کنید. این برنامه دارای 
ویژگی هایی همچون ایجاد پسورد برای فایل ها، مخفی سازی آنها و ساپورت حسگر اثر انگشت است. همچنین 
با استفاده از قابلیت اتصال به اکانت های فضای ابری همچون Google drive و Dropbox می توانید از 

اطالعات مهم  خود پشتیبان بگیرید.

اپلیکیشن های کاربردی 
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بسیاری از کارشناسان، جامعه شناسی را در میان سایر علوم انسانی، 
شاخه ای غیر کاربردی و خارج از حوزه علم و دارای مفاهیمی خشک 
و غیر قابل انعطاف می دانند و پس از سال ها حتی در مورد علم بودن 
جامعه شناسی، بحث زیادی مطرح است. با این وجود جامعه شناسی 
حداقل به واسطه حوزه پژوهشی قابل توجهی که در جوامع امروزی 
دارد، می تواند کاربردهای زیادی داشته باشد. پژوهش های جامعه 
شناسانه به دنیای امروز، کمک بزرگی می کنند؛ زیرا به واسطه آن 
نند  می توا محققان  حتی  و  بزرگ  کمپانی های  دولت ها، 
برنامه ریزی های اقتصادی و شهری انجام دهند و امکان سنجی 
نیازهای یک شهر را به این پژوهش ها بسپارند. در عین حال می توانند 
بسیاری از آسیب های جامعه انسانی را که در الیه های پنهان شهر و 
روابط انسان ها باقی مانده، در بررسی های میدانی و در ارتباط با آنها 
و زندگیشان به دست بیاورند و حتی محاسبات و آماری را آن ارائه 
کنند. آمارهای میدانی و سرشماری های ساالنه و دوره ای، تنها 
حجمی از اعداد هستند که جامعه شناسان می توانند با کنار هم 
گذارشتن و بررسی آنها به نتایجی متفاوت دست پیدا کنند. به عنوان 
نمونه با بررسی گروه های سنی ازدواج و طالق در جامعه، متوجه 
شده اند که تعداد ازدواج های گروه های سنی 25 تا 3۰ سال کاهش 
داشته و به یک گروه سنی باالتر رفته و این یعنی سن ازدواج در 

بیشتر شهرهای ایران در حال افزایش است. 

وظیفه منطقی کردن موضوعات اجتماعی برای مردم 
یکی از موارد اختالف بین جامعه شناسان و حوزه های دیگر علوم 
انسانی، این است که جامعه شناسی در موارد بسیاری، وظیفه منطقی 
کردن موضوعات غیر قابل قبول و یا جدید را برای جامعه داشته 
است. اینگونه تعبیر شده که جامعه شناسان یا مهندسان اجتماعی 
بنا بر نیاز دولت ها، سازمان های دولتی یا خصوصی و یا بنا بر نیاز 
اجتماعی که احساس می شود، شناخت یا مجموعه ای از داده ها و 

مفاهیم را در قالب های مختلف قابل درک به مخاطبان عام خود 
تزریق می کنند. در چنین مواردی معموال رسانه و تبلیغات و سایر 
ابزارهای انتقال مفاهیم جمعی به کمک جامعه شناسان می آید تا 
مفهوم مورد نظر منتقل شود. نمونه های این موضوع را معموال در 
دوران انتخابات  بیشتر کشورها مشاهده می کنیم که چطور 
موضوعات مورد تاکید دولت ها یا طبقه باالتر در قالب تصاویر، کلمات 
و ... به مردم القا می شود و در کوتاه مدت اثرگذاری خود را دارد. در 
چنین مواردی است که گفته می شود علوم اجتماعی، ارتباط نزدیکی 
با علوم سیاسی پیدا کرده و در عین حال هنوز هم در یک شاخه کلی 

یعنی علوم انسانی قرار دارد. 

وقتی جامعه شناسی پیشگیری می کند
جامعه شناسی در بسیاری از موارد، خواسته یا ناخواسته هنجارهای 
فرهنگی، ارزش ها، آداب و رسوم و بسیاری از رسوم اخالقی و رفتاری 
را تعیین و مشخص کرده است. مواردی که افراد بدون آنکه بدانند 
در رفتار، گفتار و آداب زندگی خود جای داده اند و در جامعه رواج 
پیدا کرده است. در بسیاری از موارد جامعه شناسی، سرچشمه 
دگرگونی های اجتماعی و فرهنگی شده و یا این که دگرگونی های 
فرهنگی را توضیح می دهد و توجیه می کند. در دنیای امروز که موارد 
زیادی از فناوری و تغییرات و تحوالت جمعیتی و رفتارهای اجتماعی 
و در عین حال نیازهای جدید وجود دارد، الزم است جامعه شناسی 
هم هوشیارانه این تحوالت را در نظر داشته باشد. عالوه بر این، 
تحوالت در محیط طبیعی انسان ها، بسیاری از نیازها و رفتارهای 
جمعیتی و اجتماعی را تغییر می دهد. به عنوان نمونه پدیده 
خشکسالی، در طول زمان، زمینه مهاجرت های گسترده را در 
کشورمان به وجود آورده است. این پدیده به همان اندازه که 
مشکالت و آسیب هایی در روستاها و شهرهای کوچک ایجاد کرده، 
زمینه ساز آسیب های اجتماعی بیشتر در شهرهای بزرگ شده است. 

جامعه شناسی با بررسی های آماری و میدانی در چنین پدیده هایی 
می تواند به کمک تصمیم گیران دولتی و کالن بیاید تا کلیت 

ساختار سیاسی بتواند برای این جمعیت های انسانی و 
نیازهایشان، برنامه ریزی کوتاه و بلند مدت داشته باشد. 

مخاطب عام و خاص برای علوم اجتماعی 
یک نکته را نباید از نظر دور داشت که علوم 
اجتماعی در همه زمان ها و مکان ها، به عنوان یک 
علم و شاخه تخصصی، دارای یک مخاطب عام و 
یک مخاطب خاص است و نوع برخورد و ارتباط 
گرفتن با این دو گونه از مخاطب هم تفاوت های 
زیادی با هم دارد. همه شهروندان در یک شهر 
بزرگ، به عنوان مخاطبان عام برای علوم اجتماعی 
قلمداد می شوند؛ اما جامعه شناسان در بسیاری از 
مفاهیم، حواس شان به مخاطبان خاص تری است؛ 
زیرا اثرگذاری مفاهیم مورد نظرشان روی این 

گروه های خاص بیشتر اهمیت دارد.
 این گروه های خاص، گاه به عنوان گروه های مرجع 
معرفی می شوند. به عنوان نمونه در برخی موضوعات 
اجتماعی ورود، معرفی و قبول مفاهیم از سوی 
دانشجویان، باعث پذیرش بیشتر موضوع از سوی 
خانواده ها و سایر گروه های اجتماعی می شود. معموال 
جامعه شناسان با تاکید بر گروه های خاص، تالش 

می کنند تا هدف های بنیانی فرایند اجتماعی شدن 
را منتقل کنند؛ مواردی شامل مهارت های 

ضروری، ارزش ها و اعتقادات اساسی جامعه 
که برای حیات اجتماعی هر فردی 

الزم است. 

مشعل   اگر علوم را به علوم انسانی، طبیعی، زیستی و فنی 
دسته بندی کنیم، علوم انسانی در چه جایگاهی قرار می گیرد؟ 
علوم طبیعی بیشتر برای کنترل انسان بر محیط بیرونی است، 
اما علوم انسانی در جهت فهم و کنترل رفتار عملی، ذهنی و 
فکری انسان است. در طبقه بندی قدمت علوم، علوم اجتماعی 
متعلق به دوران متأخر است. علوم اجتماعی )به معنای واقعی 

علم( از نیمه دوم قرن 18 و 19 و بیشتر در قرن 20 شکل 
گرفت. وقتی به دهه های اخیر نیمة دوم قرن 20 توجه 

می کنیم، می بینیم که علوم اجتماعی اهمیت 
بیشتری پیدا کرده است که دلیل آن هم توجه 
انسان ها به نیازهای روانی و معنوی خود بوده است.

وز چگونه به جامعه امر


