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رئیس مجلس شورای اسالمی: 

 محیط زیست، میراثی ارزشمند از گذشتگان و امانتی 
تکرار نشدنی برای آیندگان است و باید در حفظ آن 
کوشا بود و هر فرد و هر سازمانی باید به نوبه خود از 
این موهبت الهی محافظت کند. از این رو صنایع که 

امروزه جزء جدایی ناپذیر زندگی 
انجام  اند، همواره در  بشر شده 
تعهدات خود به حفظ محیط زیست 
صنایع،  این  از  یکی  می کوشند. 
و  قوانین  که  است  نفت  صنعت 
دستور عمل  هایی در زمینه حفاظت 
از محیط زیست دارد که از آن میان 
می توان به »دستور عمل یکپارچه 

زیست محیطي  اثرات  ارزیابي  مطالعات  انجام 
پروژه هاي صنعت نفت« اشاره کرد. مانی عبداله زاده، 
مدیر اچ اس ای شرکت ملی نفت ایران در این باره 
می گوید: »در جمهوری اسالمی ایران، حفاظت از 
محیط زیست که نسل های امروز و 
نسل های بعد باید در آن حیات 
داشته  رشدی  به  رو  اجتماعی 
تلقی  می  عمو ظیفه  و  ، شند با
فعالیت های  این رو،  از  می شود. 
اقتصادی و غیر آن که با آلودگی 
محیط زیست یا تخریب غیر قابل 
جبران همراه باشد، ممنوع است.«

بررسی عملکرد واحد   اچ اس ای شرکت ملی نفت ایران 

فاز اجرایی بخشنامه  وزیر نفت در خصوص »ساماندهی 
مدیریت شرایط اضطراری در صنعت نفت« کلید خورد
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 ا  سکوچیچ 
سرمربی صنعت  نفت 
آبادان شد



رئیس مجلس شورای اسالمی: 

تحریم نفتی ایران را از پا در نیاورد
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: 
آمریکا تصور می کرد با تحریم نفت، ایران 
از پا در می آید، اما این اتفاق نیفتاد، از  این رو 
آنها امروز به سمت پیشنهاد مذاکره 

رفته اند.
به گزارش خانه ملت، علی الریجانی، 
رئیس مجلس شورای اسالمی، روز 
مراسم  در  تیرماه(   ۱۱( سه شنبه 
گرامیداشت شهدای حمله ناوگان آمریکا 
جمهوری  مسافربری  هواپیمای  به 
اسالمی در سال ۶۷ گفت: باید رفتار 
رئیس جمهوری آمریکا را آنالیز کرد که 
ابتدا با گستاخی ملت ایران را تروریسم 
می خواند و پرونده نظامی  روی میز 
می گذارد و با برخی کشورهای منطقه 
تماس می گیرد و قصد تشکیل ائتالف 
می کند، اما نمی داند آنها همسایگان ما 
هستند و هزینه ائتالف علیه ایران را 

نمی دهند. وی افزود: آمریکا همچنین 
تصور می کرد با تحریم نفت، ایران از پا در 
می آید، اما این اتفاق نیفتاد، از  این رو به 
سمت پیشنهاد مذاکره رفت که در وهله 
اول پمپئو ۱۲ پیش شرط برای مذاکره 
قرار داد و بعد ترامپ اعالم کرد بدون 
پیش شرط نیز مذاکره می کند و تصور آنها 
این بود که بعد از تهدیدات، ملت ایران 
تسلیم می شود و آنها می توانند داخل 
کشور را به هم بریزند و چنانچه تصور 
کردند آشفتگی های سال ۹۶ برای آنها 

گرانبهاست، اما باز هم موفق نشدند.
الریجانی با بیان اینکه ترامپ باید بفهمد با 
اعمال زور، ملت ایران همبسته تر می شود، 
تمدنی،  مفاهیم  درک  کرد:  عنوان 
ظرفیت های عقالنی می خواهد، از  این رو 
رفتار پریشان آمریکا در منطقه به دلیل 

نبود عقالنیت است.

اخبار بین الملل

 نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی:

سردار جنگ اقتصادی فعلی وزیر نفت است

نماینده مجلس:

   در شرایط جنگی پشت فرمانده جنگ را خالی نمی کنند

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی  با اشاره به اینکه هر 
شخصی نسبت به وزیری نقد دارد راه حل ارائه دهد، گفت: در شرایط 

کنونی، وزیر نفت را سردار جنگ اقتصادی می دانم.
علی ساری، نماینده اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در مجلس شورای 
اسالمی  با بیان اینکه در شرایط کنونی همه باید در یک جهت و مسیر 
حرکت کنیم و یک صدایی در کشور شنیده شود، گفت: اگر برخی 
افراد امروز این تفکر را ندارند و برخالف تصمیم های کالن نظام حرکت 

می کنند، باید هرچه سریع تر مسیر اصلی خود را مشخص کنند.
وی افزود: ما امروز با تحریم های مختلفی مواجه هستیم که یکی از 
آنها تحریم های صنعت نفت است. باید درک کنیم که در یک جنگ 
تمام عیار اقتصادی قرار داریم و وقتی اقتصاد ما بر پایه نفت است، بدون 

تردید صنعت نفت نیز نوک پیکان حمالت دشمن قرار دارد.
ساری با بیان اینکه سردار جنگ اقتصادی ما وزیر نفت است و نباید 
از پشت به سردار خود خنجر بزنیم، تصریح کرد: بنده دو بار در صحن 
علنی مجلس شورای اسالمی  از وزیر نفت سوال کردم و قانع شدم، 
هدفم از نقدها نه تخریب، بلکه حساسیت بیشتر به موضوع های 
مختلف بود، هم اکنون نیز معتقدم باید از بعد ملی به مسائل نگاه کرد.
این نماینده مجلس عنوان کرد: وزیر نفت تمام تالش خود را برای 
پیروزی در این جنگ تمام عیار اقتصادی به کار گرفته است، از  این رو 
باید با در نظر گرفتن تمامی مولفه ها نسبت به این وزارتخانه قضاوت 

کنیم.

وی گفت: برخی راجع به قرارداد گازی ایران و پاکستان اظهارنظر 
کرده اند. سوال من از این افراد این است که وقتی کشور طرف قرارداد، 
عمدی یا غیرعمدی نمی خواهد پایبند این قرارداد باشد، ایران باید 
چه کاری انجام دهد؟ آیا ما باید برویم دست بوسی آن کشور را انجام 
دهیم؟ ما می خواهیم گاز صادر کنیم، آیا این صادرات واقعا مقرون 

به صرفه است؟
ساری با اشاره به اینکه وقتی ابزار دیپلماسی را فعال کردیم، اما به نتیجه 
مورد نظر نمی رسیم چه کار دیگری باید انجام دهیم، افزود: کسانی 

که نسبت به این موضوع اظهارنظر می کنند راه حل ارائه دهند.
نماینده اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: کسانی که نقد می کنند باید راه حل آن را نیز ارائه 

دهند، تخریب راه به جایی نخواهد برد.

شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
اسالمی درباره یکصدوهفتادوششمین نشست 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
شود  تالش  باید  اجالس  این  در  گفت: 
تصمیم های اوپک منافع همه اعضا را تامین 
کند. علی بختیار، عضو کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی  که وزیر نفت را در 
سازمان  نشست  یکصدوهفتادوششمین 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( همراهی 
می کند، گفت: در شرایط کنونی که چند عضو 
اوپک راه دشمنی با ایران را در پیش گرفته اند، 
این اجالس و تصمیم های آن برای ما مهم و 
تاثیرگذار خواهد بود، هرچند نقش ایران در 

بازار جهانی نفت بر کسی پوشیده نیست.

وی با بیان اینکه تصمیم های اوپک باید منافع 
حداکثری صادرکنندگان نفت را تامین کند، 
افزود: به نظر می رسد کاهش یک میلیون و 
۲۰۰ هزار بشکه ای اوپک و متحدان آن، 
همچنین کاهش تولید تا یک میلیون و ۸۰۰ 
هزار بشکه در روز، یکی از توافق های احتمالی 

این نشست باشد.
علی قربانی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای 
اسالمی نیز درباره این نشست گفت: اعضای 
اوپک و متحدان آن باید برای ترمیم قیمت و 
توازن بازار تصمیم هایی را اتخاذ کنند تا منافع 
کل اعضا تامین شود، نه فقط چند کشور که 

راه دشمنی با ایران را در پیش گرفته اند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه 
در پاک دستی و صداقت وزیر نفت جای 
هیچ شکی نیست، گفت: اکنون جنگ نفت 
و جنگ اقتصادی است و هیچ کس در 
شرایط جنگی پشت فرمانده جنگ را خالی 
حسین  ایرنا،  گزارش  به  نمی کند. 
امیری خامکانی درباره فضاسازی ها و 
مواضعی که به تازگی از سوی برخی 
نمایندگان و جریان های مخالف دولت علیه 
وزیر نفت صورت می گیرد، گفت: اگر 
موردی وجود دارد بدون شک باید به قوه 
قضائیه منتقل شود، نه اینکه با فضاسازی و 
جریان سازی های خالف قاعده، افکار 
عمومی  کشور را نسبت به دولتمردان 
بی اعتماد کنیم. وی با بیان اینکه اکنون 
شورای عالی هماهنگی سران سه قوه در 
کشور برای بسیاری از مسائل کشور وجود 
دارد و باید در این راستا از این شورا کمک 
گرفت، ادامه داد: اکنون با جنگ نفت و 
جنگ اقتصادی روبه رو هستیم و فشار 
آمریکا و هم پیمانان آنها بر اقتصاد کشور و 
زندگی مردم از گذرگاه نفت است، امروز 
واقعا همه باید کمک کنیم که نفت را 
بفروشیم و پول آن را صرف امور کشور و 
عبور از شرایط کنونی کنیم. عضو کمیسیون 

انرژی مجلس با تاکید بر اینکه ایجاد 
بی انگیزگی نکنیم، اظهار کرد: هرچه ما فشار 
را بیشتر کنیم و بر اختالف ها دامن بزنیم، 
انگیزه دشمن برای تحت فشار قرار دادن 
کشور به ویژه به لحاظ اقتصادی بیشتر 
خواهد شد. وی تصریح کرد: کشور قانون 
دارد و در صورت وجود هر مسئله ای باید به 
مراجع قانونی مراجعه کرد، نه اینکه با 
جوسازی تخریب شخصیت ها و مقام ها، 
فضای کشور را خواسته یا ناخواسته در 

جهت اهداف دشمن متشنج کنیم.
نماینده زرند و کوهبنان با بیان اینکه زنگنه 
۴۰ سال است در وزارتخانه های مختلف 

وزیر بوده و فردی نیست که تازه به دوران 
رسیده باشد، گفت: وزیر نفت در جایگاه و 
مسئولیت کنونی نیز در دولت دوازدهم و 
و  سوابق  دارای  پیشین  دولت های 
تجربه های موفق است و در پاک دستی و 
امیری  ندارد.  صداقتش شکی وجود 
خامکانی ادامه داد: در مجموعه ای )وزارت 
نفت( با این عظمت که تقریبا معادل یک 
کشور است، ممکن است مشکالتی پیش 
بیاید و کسانی نیز سوءاستفاده هایی بکنند، 
اما اکنون جنگ نفت و جنگ اقتصادی 
است و هیچ کس نباید پشت فرمانده جنگ 

را خالی کند. درات  صا بخش  در  قتصادی  ا فعال 
فرآورده های نفتی گفت: بحث هایی که به 
می شود،  وارد  نفت  وزارت  مدیریت 
غیرمنصفانه است و به نظر می رسد این گونه 

افراد اطالعات کاملی از حوزه نفت ندارند.
سیدحمید حسینی، فعال اقتصادی در 
بخش صادرات فرآورده های نفتی گفت: 
 این روزها منتقدان وزارت نفت به گونه ای 
سخن می گویند که شخصی که اطالعات 
کاملی از حوزه صنعت نفت داشته باشد 
روی  از  یا  افراد  این  می شود  متوجه 
بی اطالعی یا غیرمنصفانه مباحث خود را 

بیان می کنند. 
وی با بیان این موضوع که در تحریم های 
مشکالتی  نفت  فروش  در  نیز  گذشته 
با  کنونی  شرایط  در  افزود:  داشتیم، 
تحریم های سخت تری مواجه هستیم و این 
بر کسی پوشیده نیست، امروز روابط پولی و 
بانکی ما با دیگر کشورها همانند تحریم های 
گذشته نیست، کشتی های ما کامال ردگیری 
می شوند و متاسفانه اکثر خبرگزاری ها نیز 
علیه وزارت نفت فعالیت می کنند. حسینی 
تصریح کرد: کارهای بزرگی در وزارت نفت 
یط  شرا دلیل  به  که  می شود  نجام  ا
تحریمی قابل بیان نیست. معتقدم تحت 
فشار قرار دادن وزیر نفت در شرایط کنونی 
از سوی برخی جریان های سیاسی که کشور 

با نوعی جنگ اقتصادی روبه رو است، عمل 
پسندیده ای نیست. این فعال اقتصادی در 
حوزه صادرات فرآورده های نفتی با اشاره به 
اینکه امروز دستگاه های نظارتی و اطالعاتی 
در همه سازمان ها و دستگاه های اجرایی 
کشور حضور دارند، گفت: اگر تخلفی باشد 
نظر  به  می کنند.  ورود  دستگاه ها  این 
نمی رسد مشکلی در این بحث داشته باشیم، 
اما انگار برخی شب ها چیزی به آنها الهام 
می شود و صبح حرف هایی جدیدی را علیه 
زنگنه مطرح می کنند. وی تصریح کرد: 
اینکه گفته می شود جریان سازمان یافته ای 
در وزارت نفت به دنبال کارشکنی است، 
غیرمنطقی و غیرمنصفانه است و به نظرم 
این گونه سخنان از سردلسوزی و کارشناسی 

بیان نمی شود.

فعال اقتصادی در بخش صادرات فرآورده های نفتی:  عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:

هجمه ها به وزیر نفت غیرکارشناسی و از روی بی انصافی استتصمیم های اوپک باید منافع همه اعضا را تامین کند
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خــبر و نظـــرنشریه کارکنان صنعت نفت ایران

 

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره 
۲ پرونده  نفتی:

اخبار را صحیح نقل کنیم
 سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود، در پاسخ به 
پرسش هایی درباره دستگیری یک مدیر نفتی با چمدان ارز و طال 
و همچنین ارتباط یک خانم با ۱۶ مدیر نفتی گفت: ان شاءاهلل به 
مرور به ادبیات مشترک دست یابیم و اخباری صحیح نقل کنیم و 
به اخبار منتشره در فضای مجازی که صاحب و متولی ندارد، یا 

صاحب و متولی آن بیگانگان هستند، توجه نکنیم.
غالمحسین اسماعیلی روز سه شنبه )۱۱ تیرماه( در یک نشست 
خبری، درباره یکی از این خبرها که در فضای مجازی منتشر شد، 
توضیح داد: موضوع چمدان و خروج با چمدان نبود، بلکه این بود 
که وزارت اطالعات موضوعی را به مرجع قضایی اعالم کرد مبنی بر 
اینکه بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت نزد یکی از صرافان 
نگهداری می شود که بین این صراف و مدیران یکی از شرکت های 
زیرمجموعه وزارت نفت برای نگهداری این وجوه تبانی وجود دارد.
وی تصریح کرد: وزارت اطالعات در آن روز گزارش داد این دو نفر 
قصد خروج از کشور را دارند. ارز اصال همراه آنها نبود، بلکه ارز در 
حساب صراف و در خارج از کشور بود. این دو نفر هنگام خروج از 
کشور دستگیر شدند و در ادامه تحقیقات، یکی از کارمندان بانک 
سرمایه که مرتبط با این موضوع بود، شناسایی و دستگیر شد و در 

حال حاضر سه نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت هستند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ۲۵ میلیون یورو که حاصل بیش از 
سه سال درآمد فروش نفت بود، در حساب صراف بود. پیگیری های 
قضایی ما باعث شد عالوه بر دستگیری این افراد، مبلغ ۲۵ میلیون 
یورو که در حساب صراف در خارج از کشور بود، با اقدامات قضایی 
و اطالعاتی به حساب وزارت نفت برگردد و در سایه تحقیقات، پول 
دیگری نیز که در گزارش نبود، از حساب صراف در خارج از کشور 
به حساب وزارت نفت برگشت و این پول در اختیار بیت المال قرار 

گرفت.
اسماعیلی اضافه کرد: در حال حاضر سه نفر بازداشت هستند؛ 
تحقیقات رو به اتمام است و با توجه به تکمیل تحقیقات ممکن است 
این افراد با وثیقه آزاد شوند و پرونده روند قضایی خود را طی خواهد 

کرد.
وی در ارتباط با موضوع دوم سوال و اخبار منتشره مبنی بر ارتباط 
خانمی  با ۱۶ مدیر نفتی گفت: پرونده ای در این باب داریم، اما 

موضوعات غیراخالقی و ۱۶ نفر جزو پرونده ما نیست.
اسماعیلی در ارتباط با نماینده یکی از شرکت های خارجی که با 
برخی از کارکنان وزارت نفت در ارتباط بوده است، گفت: اسناد و 
مدارک مربوط به قراردادهای نفتی، فروش و جابه جایی نفت از سوی 
خانمی  که کارگزار یک شرکت خارجی بوده، از کارکنان وزارت نفت 
اخذ شده و در بازرسی از منزل وی نیز اسناد متعددی در این حوزه 
به دست آمده است. وی افزود: کیفرخواست پرونده صادر و دو جلسه 
دادگاه با حضور وکیل برگزار شده است، از نکات جالب توجه این 
پرونده این است که مادر این خانم خودش وکیل دادگستری و 

وکالت وی را عهده دار است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: اخیرا دادگاه به لحاظ روشن شدن 
وضعیت طبقه بندی اسناد و مدارک )روشن شدن وضعیت محرمانه، 
خیلی محرمانه و سری اسناد( استعالمی  را از وزارت نفت انجام داده 
است و از آنجا که نوع طبقه بندی در تصمیم دادگاه اثرگذار است، 
بعد از واصل شدن پاسخ وزارت نفت در مورد طبقه بندی اسناد، 

دادگاه رسیدگی را ادامه خواهد داد.
اسماعیلی اضافه کرد: در این پرونده این خانم و سه نفر دیگر غیر از 
این خانم مطرح هستند و بحث پرونده مربوط به اسناد و مدارک 

مجموعه است.
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                                    تحوالت صنعت نفت د  ر هفته ای که گذشت

پایین دستی  صنایع  توسعه  دفتر  سرپرست 
پتروشیمی گفت: در صورتی که تولید شرکت های 
پتروشیمی کفاف نیاز داخل را ندهد، این شرکت ها 
می توانند نسبت به واردات مواد مورد نیاز از محل 
صادرات با هدف تامین نیاز صنایع پایین دستی 
پتروشیمی اقدام کنند. مرضیه طهماسبی اظهار کرد: 
صنایع  خوراک  تامین  هدف  با  نفت  وزارت 
پایین دستی پتروشیمی و افزایش تولید آنها در سال 
»رونق تولید« شرکت های پتروشیمی را مکلف کرد 
اگر در بخشی، تولید شرکت های پتروشیمی کفاف 
تامین نیاز داخل را نمی کند، به واردات آن مواد اقدام 
کنند. ارز مورد نیاز برای واردات از محل صادرات 
شرکت های پتروشیمی تامین خواهد شد. وی افزود: 

مجوزهای الزم با بررسی دقیق درخواست ها از 

طریق دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی 
صادر خواهد شد و حمایت های الزم از صنایع 
پایین دستی پتروشیمی و تامین خوراک مورد نیاز 
آنها از سوی وزارت نفت و شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی همسو با کاهش خام فروشی و تولید 
محصوالت نهایی انجام خواهد شد. طهماسبی با 
اشاره به اینکه حفظ منافع تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان واقعی محصوالت پتروشیمی به 
عنوان یک راهبرد مورد توجه ویژه دفتر صنایع 
پایین دستی قرار دارد، گفت: همانطور که بارها اعالم 
شده است، اعالم دقیق نیاز واقعی بازار از سوی 
اتحادیه های تامین نیاز و انجمن های تخصصی 
مصرف کننده محصوالت پتروشیمی می تواند بازار را 

با آرامش بیشتری همراه سازد.

 تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی 

از سوی وزیر نفت انجام شد:
 ابالغ دستورعمل تغییر روش ساخت

 واحدهای بهره برداری

 آغاز فرایند تحویل آزادگان جنوبی
 به نفت وگاز اروندان 

وزیر نفت، دستورعمل الزام به تغییر روش ساخت و 
نصب واحدهای )Skid Mounted( بهره برداری و 
نمک زدایی را با هدف تسریع در اجرای کار، به شرکت 
ملی نفت ایران و معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری 

وزارت نفت ابالغ کرد.
متن ابالغیه بیژن زنگنه به شرح زیر است:

»با توجه به پیشرفت هایی که در سال های اخیر در 
کشور، برای ساخت/ تامین و نصب سریع واحدهای 
بهره برداری و نمک زدایی نفت به وقوع پیوسته و از 
سوی دیگر با توجه به طوالنی بودن غیرقابل قبول 

احداث واحدهای متعارف و مشابه، به منظور:
- رفع تنگناهای موجود در عملیات بهره برداری؛

- تسریع در اجرای طرح های مصوب و تحقق به موقع 
اهداف تعیین شده؛

- حمایت از انتقال فناوری، ساخت داخل و توسعه 
فناوری ملی در این زمینه؛

- کاهش تصدی شرکت ملی نفت ایران، بهبود 
شاخص های اقتصادی و استفاده حداکثری از 

ظرفیت بخش خصوصی؛
بدینوسیله به استناد جزء یک بند الف ماده ۳ قانون 
وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ 

مجلس شورای اسالمی، موارد زیر ابالغ می شود:
۱- معاونت مهندسی مکلف است با همکاری 
تنگاتنگ شرکت ملی نفت ایران )با تاکید بر همکاران 
عملیات(، نسبت به انجام موارد زیر حداکثر تا تاریخ 

۳۱/ ۰۶/ ۱۳۹۸ اقدام کند:
۱-۱ تعیین ظرفیت های استاندارد واحدهای 

)Skid Mounted( پیش ساخته
۱-۲ تهیه اسناد نمونه برای برگزاری مناقصه ساخت/ 
تامین، نصب و بهره برداری از واحدهای مورد اشاره 
در اسناد مناقصه الزامات فنی و IISE که باید توسط 

سرمایه گذار/ طرف قرارداد مراعات شود، به صراحت 
بیان شود.

۱-۳ مطالعه، ارزیابی و معرفی شرکت های داخلی 
صاحب صالحیت برای ساخت و بهره برداری از 
واحدهای یاد شده )به تنهایی یا در مجموعه ای از 
شرکت ها که مکمل یکدیگر باشند و نیز در صورت 
لزوم با مشارکت شرکت های صاحب صالحیت 

خارجی(
۲- در این روش، اساس کار باید بر سرمایه گذاری 
تاسیسات توسط طرف قرارداد و بهره برداری از آنها 
در دوره زمانی مورد توافق در ازای پرداخت دستمزد 
به وی، برای هر بشکه نفت تحویلی به شرکت ملی 
نفت ایران و واحدهای تابعه آن تنظیم شود. در هر 
حال انتقال مالکیت و بهره برداری از تاسیسات احداثی 
به شرکت نفت مجاز نیست؛ مگر در موارد استثنایی 

با تصویب هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران.
۳- از این تاریخ، اقدام به برگزاری مناقصه یا عقد 
قرارداد به هر ترتیب برای اجرای واحدهای 
بهره برداری یا نمک زدایی نفت در خشکی نباید به 
روش متعارف گذشته صورت گیرد. موارد استثنایی 
با تصویب هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران قابل 

انجام است.
تبصره ۱- در طرح هایی که قراردادهای آنها به روش 
IPC، بیع متقابل یا سایر روش های سرمایه گذاری 
منعقد شده یا می شود، لزومی به تغییر روش نیست 
و بهره گیری از واحد Skid Mounted بسته به نظر 

طرف دوم قرارداد بوده و اجباری نیست.
EPC/EPD که  ۲-  در طرح های  تبصره 
قراردادهای آنها منعقد شده یا قراردادهای آنها تا پایان 
مرداد ۹۸ منعقد می شود، لزومی به تغییر روش 

نیست«.

اقدام های اجرایی تحویل میدان آزادگان جنوبی، از 
شرکت مهندسی و توسعه نفت )متن( به شرکت 
نفت و گاز اروندان آغاز شده است. فرخ علیخانی، 
معاون امور تولید شرکت ملی نفت ایران در نشست 
تخصصی پیگیری اقدام ها و عملکرد دو شرکت متن 
و اروندان گفت: پس از ارزیابی های مختلف فنی و 

عملیاتی، اقدام های اجرایی برای تحویل میدان 
آزادگان جنوبی به شرکت نفت و گاز اروندان 

آغاز شده است. جهانگیر پورهنگ، مدیرعامل 
شرکت نفت و گاز اروندان نیز این فرایند را حائز 
اهمیت خواند و تشکیل کارگروه های تخصصی، 
دریافت مدارک مربوط به چاه ها و تاسیسات سطح 
و تحت االرضی و گردآوری اطالعات جامع منتج از 
بررسی مدارک و بازدیدهای میدانی را از مهم ترین 
اقدام های آغازین تحویل میدان آزادگان جنوبی 

برشمرد. 

رویــدادنشریه کارکنان صنعت نفت ایران

شرکت پتروشیمي جم و سازمان حفاظت محیط 
زیست در زمینه عمل به مسؤولیت اجتماعي 
تفاهمنامه همکاري امضا کردند. تفاهمنامه 
همکاري در حوزه مسؤولیت هاي اجتماعي میان 
این شرکت و سازمان حفاظت محیط زیست با 
حضور احمدرضا الهیجانزاده، معاون دریایي 
سازمان حفاظت محیط  زیست، فرهاد قلي نژاد، 
مدیرکل حفاظت محیط  زیست استان بوشهر و 
محمدرضا سعیدي، مدیرعامل پتروشیمي جم 

امضا شد.
این تفاهمنامه همسو با اصل پنجاهم قانون اساسي 
جمهوري اسالمي، حفاظت ازمحیط زیست نسل 
امروز و فردا و گسترش فرهنگ فعالیت هاي 

زیست محیطي امضا شد.
الهیجانزاده، معاون دریایي سازمان حفاظت 
محیط زیست در این مراسم با تشریح زمینه هاي 
همکاري و اشاره به سوابق ارزشمند پتروشیمي جم 

به عنوان حامي طرح پاکسازي سواحل خلیج 
فارس گفت: با توجه به اهمیت موضوع این 
تفاهمنامه و پیشبرد برنامه ها، نمایندگان طرفین 
به منظور هماهنگي هاي بیشتر در اجراي 
برنامه هاي مشارکتي اعم از اجراي طرح ملي 
پاکسازي و پیشبرد مدیریت اصولي پسماندها در 
سواحل حفاظت شده پارک ملي دریایي خلیج 
نایبند و پارک هاي دیر و نخیلو با معرفي و تشکیل 
کارگروه اجرایي، همه موارد را پیگیري و اقدام 
کنند. فرهاد قلي نژاد، مدیرکل حفاظت محیط 
زیست استان بوشهر نیز با اشاره به ظرفیت هاي 
شرکت پتروشیمي جم در حوزه مسؤولیت هاي 
اجتماعي منطقه عسلویه گفت: این شرکت با 
مشارکت داوطلبانه در فعالیت هاي اثربخش با 
محوریت محیط زیست از جمله پاکسازي سواحل 
خلیج نایبند به عنوان میراث هاي طبیعي به صورت 

دوره اي، اقدام هاي مهمي انجام داده است. 

تعمیرات اساسی پتروشیمی کارون با استفاده 
حداکثری از تجهیزات ساخت داخل با موفقیت 

به پایان رسید.
مجتمع  ین  ا اساسی  تعمیرات  عملیات 
پتروشیمی با اجرای فعالیت های گسترده ای از 
جمله تعویض سه مبدل مهم گلوگاهی واحد 
که به طور مستقیم مرتبط با افزایش ظرفیت 

تولید بودند، در مدت ۲۰ روز انجام شد.
رفع مشکالت اساسی کمپرسور هیدروژن برای 
نخستین بار و تعویض packingهای کالم  
C-۳۷۱۰۱  مربوط به سیستم ESP کوره 
زباله سوز )به منظور بهبود شرایط محیط 
زیست( از دیگر اقدام های انجام شده در این 
تعمیرات اساسی بود. همچنین تامین بخش 
عمده ای از تجهیزات و قطعات تعویض شده از 
محصوالت تولید داخل یکی از نکات حائز 
اهمیت در روند اجرای عملیات تعمیرات 

اساسی پتروشیمی کارون محسوب می شوند، 
به عنوان مثال، قطعات تعویض شده از سوی 
کارشناسان این مجتمع به صورت مهندسی 
معکوس برای ساخت به شرکت های ایرانی 

سفارش داده شده است.
بر اساس این گزارش، تعمیرات اساسی امسال 
یکی از بهترین اورهال های انجام شده در این 
مجتمع بوده است و واحدها در حال راه اندازی 

و در سرویس قرار گرفتن هستند.
شرکت پتروشیمی کارون نخستین تولیدکننده 
ایزوسیانات ها در خاورمیانه است که با استفاده 
از گازهای کلر، منواکسیدکربن، هیدروژن و نیز 
انواع  است  قادر  اسیدنیتریک  و  تولوئن 
محصوالت پایه ای و اصلی پتروشیمی را شامل 
انواع ایزوسیانات ها که دارای ارزش افزوده 
باالتر بوده با کیفیت باال تولید و به بازارهای 

داخلی و خارجی عرضه کند.

 امضاي تفاهمنامه همکاري میان پتروشیمي و محیط زیست

  استفاده از تجهیزات ساخت داخل
 در تعمیرات پتروشیمی کارون

 ظرفیت باالی سازندگان داخلی برای تامین
 نیازهای صنعت پتروشیمی

انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، 
ظرفیت  زیادی برای تامین نیازهای صنعت 

پتروشیمی دارد.
رضا پدیدار، عضو انجمن سازندگان تجهیزات 
صنعت نفت ایران، به فعالیت این انجمن در دو 
دهه اخیر در بومی سازی تجهیزات صنعت نفت، 
گاز و پتروشیمی اشاره کرد و گفت: در این مدت 
این انجمن توفیق های بسیاری کسب کرده که 
به شکوفایی صنعت داخل منجر شده است و 
خوشبختانه شرکت های ایرانی مشارکت باالیی 
در روند توسعه صنعت پتروشیمی و ساخت و 
تکمیل طرح های توسعه ای در این صنعت 

پیشرو داشته اند.
وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۷۵ درصد 
تجهیزات مورد نیاز در بخش های مختلف 
صنعت نفت کشور در داخل تولید می شوند، 
افزود: امروز در حوزه ساخت تجهیزات صنعت 
پتروشیمی دارای ظرفیت باالیی هستیم که 
باید از آن به نحو احسن استفاده کنیم و با توجه 
به شرایط موجود، آماده هرگونه همکاری و 
تعامل برای ساخت تجهیزات، قطعه ها و 

نیازهای گوناگون شرکت های فعال در صنعت 
پتروشیمی هستیم.

عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت 
ایران با تاکید بر اینکه باید از سرمایه ها و نخبگان 
داخلی در بخش انرژی بیشتر استفاده شود، 
تصریح کرد: معتقدم نخبگان بخش انرژی به 
نوعی جزئی از فرایند صنعت و تولید کشور 
هستند که باید از ظرفیت های آنان استفاده 
شود و بخش خصوصی در این زمینه از همه 
توانایی های خود در مسیر توسعه اقتصادی و 

صنعتی کشور استفاده خواهد کرد.
پدیدار عنوان کرد: در تولید تجهیزات نفت و 
پتروشیمی می توانیم با ۱۵ کشور از منطقه 
خاورمیانه و ۱۲ کشور از منطقه آسیای میانه 
تعامالت فنی و گردش اقتصادی برقرار کنیم.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی نه تنها می توانیم 
نیازمندی های صنعت پتروشیمی کشور را 
برآورده کنیم، بلکه در یک فرایند ۱۰ساله قادر 
خواهیم بود این تجهیزات را به خارج از کشور 
صادر کنیم که تحقق این موضوع میلیاردها 

دالر درآمد ارزی نصیب کشور خواهد کرد.

  فراخوان شرکت  در شانزدهمین کنفرانس
 اتحادیه بین المللی گاز 

شانزدهمین کنفرانس علمی - پژوهشی اتحادیه 
بین المللی گاز )IGRC ۲۰۲۰(، امسال در کشور 

عمان برگزار می شود.
شانزدهمین کنفرانس علمی - پژوهشی اتحادیه 
بین المللی گاز )IGRC ۲۰۲۰( که مهم ترین 
کنفرانس علمی و پژوهشی صنعت گاز در سطح 
جهان به شمار می رود، روزهای ۲۶ - ۲۴  فوریه 
۲۰۲۰ )۷ - ۵ اسفندماه ۹۸( در کشور عمان 

برگزار خواهد شد.
به  این وسیله از همکاران عالقه مند و پژوهشگر 
در سراسر کشور و نیز پژوهشگران دانشگاهی و 
سایر عالقه مندان دعوت می شود برای ثبت نام به 
سایت com.www.igrc۲۰۲۰ مراجعه کنند.

بر اساس این گزارش، هفدهمین دوره این 
کنفرانس  قرار است، سال ۲۰۲۳ در ایران و به 

میزبانی شرکت ملی گاز ایران برگزار شود.
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گزارش ویژهنشریه کارکنان صنعت نفت ایران

بیژن زنگنه پیش از عزیمت به وین، با کلیدواژه هایی مهم از ضرورت 
»وحدت درونی« اعضای اوپک و همچنین پرهیز از »یکجانبه گرایی« سخن 
گفت. واضح بود که این تعابیر چه سمت و سویی را نشانه رفته و می شد 
فهمید صحبت از اجالس G۲۰ ژاپن است که از قضا برای اعالم مواضع و 

توافقات نفتی با وین اشتباه گرفته شده بود. 
تصمیم و توافق اعالم شده از سوی عربستان و روسیه مبنی بر تمدید 
توافق کاهش تولید اگر چه موضوع جدیدی به نظر نمی آمد و این مساله به 
عنوان خروجی اجالس ۱۷۶ محتمل بود؛ اما در پس و پیش خود بازی های 
سیاسی فراوان داشت. از این رو بود که نماینده ایران در اوپک که پیام خود 
را قبل از رسیدن به وین اعالم کرده بود، با ورود به وین از تالش و تکاپو برای 
دعوت اعضا به مقابله با یکجانبه گرایی دست برنداشت. مواضعی همچون 
»ایران از همکاری با صادرکنندگان نفت خارج از اوپک حمایت می کند، اما 
بدون وحدت درونی اوپک، طرح همکاری کشورهای عضو و غیرعضو اوپک 
بی معناست«، »تا زمانی  که برخی اعضای اوپک علیه اعضای دیگر از جمله 
ایران تنش آفرینی می کنند، تفاهم اوپک با غیراوپک بی معنا می شود« و 
»بدون وحدت درونی اوپک، هر بحث دیگری یک ژست بی خاصیت خواهد 
بود«، مواردی بود که در محور تمام آنها حراست از جایگاه اوپک قرار داشت. 
زنگنه در این سفر بارها از خطر فروپاشی و مرگ اوپک سخن گفت و 
اعالم کرد که »وقتی دو عضو اوپک به دنبال ضربه زدن به منافع سایر 
اعضا باشند، اوپک رو به فروپاشی می رود«، »اوپک باید به عنوان اوپک 
وجود داشته باشد، اما االن بشدت تضعیف شده است« و »اگر اوپک 
می خواهد زنده بماند، باید تصمیماتش را در داخل اوپک بگیرد، نه اینکه 
دستورعمل را از خارج اوپک دریافت کند« بی هیچ توضیحی می شد 
فهمید که صحبت از فروپاشی اوپک، خواست و هدف چه کشورهایی 
است. همان خوابی که آمریکا با همدستی یک عضو اوپک در سر دارد و 
با نفوذ و دخالت در تصمیمات این سازمان، در پی بی خاصیت کردن این 
سازمان و اعضای آن است.  واضح بود موضع گیری، رایزنی و تالش های 
نماینده ایران در این اجالس، بسیاری را غافلگیر کرد. وقتی پافشاری 
زنگنه بر حفظ جایگاه اوپک و تالش برای کمرنگ کردن تکروی ها و 
یکجانبه گرایی ها، یک باره، اوپک بی رونق را به شکلی پرسروصدا به صدر 
اخبار آورد. هر میزان دو کشور عضو و غیرعضو اوپک )عربستان و روسیه( 
تالش کردند پیش از موعد نشست اوپک با اعالم تصمیم به تمدید توافق 
کاهش تولید در اجالس G۲۰ ژاپن، نقش خود را در سطحی فراتر و خارج 
از اوپک به نمایش بگذارند؛ اما واکنش زنگنه به  این رویه به یکی از 
موضوعات اصلی نشست تبدیل شد، تا جایی که سخنگوی کاخ 
ریاست جمهوری روسیه را هم به واکنش واداشت که گفت »بیانیه 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری این کشور در مورد آمادگی روسیه و 
عربستان برای تمدید توافق کاهش تولید، تنها منعکس کننده موقعیت 
دو کشور و نه به معنای از پیش تعیین کردن خروجی مذاکرات وین بوده 
است.«  زنگنه در پاسخ به سوالی درباره موضع ایران در قبال تمدید توافق 
کاهش تولید گفت که ما مشکلی با تمدید تصمیم قبلی یا حتی افزایش 
میزان آن نداریم. آنچه از نظر ما اشکال داشت، روش طرح و پخت وپز این 
تصمیم بود که فکر می کنم حرف ما بخوبی شنیده شد؛ نکاتی که زنگنه 
در دیدارهای پر ترافیک خود در وین با مانوئل کودو، رئیس دوره ای اوپک 
و وزیرنفت ونزوئال؛ ثامر غضبان، وزیر نفت عراق؛ مصطفی صنع اهلل، رئیس 
شرکت ملی نفت لیبی؛ ژان مارک تیستر چیکایا، وزیر نفت جمهوری 
کنگو؛ آمانوئالیبه کاچیکوو، وزیر نفت نیجریه؛ محمد ارکاب، وزیر انرژی 
الجزایر و الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه و دیدار سه جانبه دبیر کل و 
رئیس اوپک اعالم کرد و زمانی هم که درباره محور مذاکرات انجام شده 
خود با وزرای نفت و انرژی عضو اوپک از او سؤال شد، گفت: مهم ترین 
نکته  این بود که اوپک با خطراتی روبه روست و یکی از این خطرات، 

یکجانبه گرایی است که گاه در اوپک مشاهده می شود. 
وزیر نفت کشورمان پیش از برگزاری اجالس مورد سوال قرار گرفت که 
در این نشست، چه هدفی را دنبال می کنید و او بر حفظ موجودیت اوپک 
تاکید کرد و گفت: در این نشست، شاید هیچ چیز؛ زیرا قیمت برای بنیست 
که )بخواهیم( باالتر برود. این مساله اصلی ما نیست. مساله اصلی ما افزایش 
صادرات نفت است. ضمن اینکه برای من مهم است که موجودیت اوپک را 
حفظ کنم. موجودیت اوپک برای ما مهم ترین موضوع است و فکر می کنم 

دستاوردی برای بهبود فرایند تصمیم گیری درون اوپک داشتیم.

تصمیمات اوپکی ها
در نهایت تداوم توافق کاهش تولید نفت، تمدید دبیرکلی محمد بارکیندو 
و تصویب متن پیش نویس منشور همکاری اوپک و غیراوپک خروجی 
نشست اخیر اعضای اوپک بود و به این ترتیب آنان با انتشار بیانیه ای مهر 
تایید را بر تمدید کاهش تولید زدند. در بیانیه پایانی نشست ۱۷۶ اشاره شد: 
اوپک با در نظر گرفتن عوامل بنیادین بازار کنونی و دیدگاه مورد اجماع 
درباره دورنمای ماه های باقیمانده سال ۲۰۱۹ میالدی، تصمیم گرفت 
کاهش تولید داوطلبانه مورد توافق در نشست ۱۷۵ اوپک را برای ۹ ماه دیگر 
)از اول ژوییه سال ۲۰۱۹ میالدی تا ۳۱ مارس سال ۲۰۲۰ میالدی( تمدید 
کند. زنگنه پس از این نشست اعالم کرد که ایران همچون گذشته، از کاهش 

تولید نفت معاف شده است.

منشور اوپک و غیراوپک چیست؟
از موارد جنجالی و مهم در اجالس ۱۷۶، منشور اوپک و غیراوپک بود 
که بیشترین زمان این دوره از نشست اوپکی ها را به خود اختصاص داد و 
آن را طوالنی کرد. ایران از مخالفان اصلی این منشور بود و در نهایت ۱۳ 
کشور دیگر عضو با ایجاد تغییراتی در اساسنامه همکاری اوپک و غیراوپک، 
توانستند نظر ایران را جلب کنند و بندی را به این منشور اضافه و تاکید 
کردند: هر آنچه در متن منشور همکاری اوپک و غیراوپک آمده، کامال 

داوطلبانه است و با کلیات اساسنامه اوپک تضادی ندارد.
این منشور، یک همکاری داوطلبانه میان اعضاست و اجرای آن الزام آور 
نیست. زنگنه درباره اصالحات موردنظر ایران در منشور همکاری اوپک و 
غیراوپک گفت: خوشبختانه همه اصالحات انجام شد، مساله اصلی این است 
که تصمیم های این مجموعه الزام آور نیست و هیچ تعهدی برای کشورها 
ندارد، ضمن اینکه به کشورها اجازه داده شد در صورت لزوم، مجوزهای الزم 

را از دولت ها و مراجع باالترشان بگیرند.
عالوه بر این، مهم ترین موضوع این است که این منشور هیچ تاثیری بر 

مکانیزم های عملیاتی و تصمیم های اوپک ندارد.
به گفته زنگنه، در نشست اوپک، مقداری هم درباره نحوه تامین مسائل 
مالی مرتبط با این فرایند بحث شد که باید برای منابع مالی آن به صورت 
جداگانه تصمیم گیری شود، یعنی این کار بار جدیدی بر اوپک تحمیل 

نمی کند.
وزیر نفت در پاسخ به این پرسش که تصویب این منشور چه تاثیری بر 
عملکرد آینده اعضای اوپک خواهد گذاشت نیز اظهار کرد: هدف این است 
که آغوشی برای تولیدکننده های غیراوپک باز شود تا بتوانند بیایند. در واقع 
سازوکاری است برای کشورهایی که نمی خواهند عضو اوپک شوند، اما 

می خواهند با اوپک همکاری داشته باشند.
به گفته زنگنه فعال محل جلسات نیز در دبیرخانه اوپک خواهد بود و قرار 
شده است رئیس و نایب رئیس این نهاد به طور متناوب از میان اعضای اوپک 

و کشورهای غیرعضو انتخاب شوند. 

تمدید دبیرکلی بارکیندو
اعضای اوپک همچنین دوره دبیرکلی محمد بارکیندو را برای یک دوره 
سه ساله دیگر، همسو با ماده  A۲۸ اساسنامه اوپک تمدید کردند که از اول 

ماه اوت سال ۲۰۱۹ میالدی اجرایی می شوند. 

کاهش داوطلبانه غیراوپکی ها
نشست وزرای نفت و انرژی کشورهای عضو اوپک و ۱۰ متحد غیرعضو 
به رهبری روسیه برگزار و در نهایت بیانیه پایانی ششمین نشست وزارتی 
کشورهای اوپک و غیراوپک با اعالم تمدید کاهش داوطلبانه تولید برای یک 
دوره ۹ ماهه )از اول ژوئیه سال ۲۰۱۹ میالدی تا پایان ماه مارس سال ۲۰۲۰ 
میالدی( منتشر شد. به این ترتیب اعضای غیرعضو اوپک موافقت کردند 
که کاهش ۴۰۰ هزار بشکه ای تولید نفت خود را ادامه داده و اعضای اوپک 

نیز به سهم ۸۰۰ هزار بشکه ای خود از تولید نفت پایبند بمانند.
 دستاورد مورد نظر زنگنه در این جمالتش عیان شد که صدای ایران 
شنیده شد و در بخشی دیگر هم اعالم کرد که ایران در این نشست، 
تضمین هایی را که می خواست، به دست آورد و به چیزی که دنبال آن بودیم، 

رسیدیم.

در نشست 176 اوپک چه گذشت؟

یکجـانبه گـرایی ممنـوع
مشعل: بیژن زنگنه، سیاستمدار کهنه کاری است که توانست نشستی را که پیش از تشکیل، عنوان بی رمق ترین و 
سردترین اجالس تاریخ اوپک لقب گرفته بود، به نشستی پرماجرا بدل کند. اوپکی ها اگرچه با تصمیمی  قابل پیش بینی 
و از قبل اعالم شده نگاهی را به خود معطوف نکرده بودند؛ اما دیپلماسی نفتی ایران با رویکرد حراست و حفظ جایگاه 
اوپک بار دیگر، نقش آفرینی یکی از اعضای موسس این سازمان را به رخ کشاند.  موضع رسمی  ایران در موضوع تصمیمات 

مشترک تولیدکنندگان نفت اوپک و غیراوپک بر این اصل استوار بود که هر طرح و پیشنهادی ابتدا در جمع تمامی 
 اعضای اوپک عنوان و پس از اجماع به سایر تولیدکنندگان غیراوپک منعکس و اصل مشارکت همه اعضا در 
تصمیم سازی ها نباید با تکروی و یکجانبه گرایی خدشه دار شود. تصمیم هرچه هست، باید بر مبنای اجماع و کار جمعی 

درون اوپک باشد.
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من نمی دانم چه کسی ضد کشتی ها در دریای 
عمان اقدام کرده؛ اما طرف ایرانی در بیش از 
100 سال بازار را امن کرده است و ما بارها 
تکرار کرده ایم که بازار نفت باید غیرسیاسی 
شود و هدف ما این است که نفت یک سالح 
نباشد. بازار نفت باید برای همه غیرسیاسی 
برخی  تا ضد  نیست  ابزار  این یک  شود. 

کشورها استفاده شود.  

 ما اینجا نیستیم تا 
تصمیم هایی را که در بیرون 

گرفته می شود، اجرا کنیم. معتقدم 
اگر اوپک می خواهد زنده بماند، باید 

تصمیماتش را در داخل اوپک بگیرد، نه اینکه 
دستورعمل را از خارج اوپک دریافت کند. در حال حاضر، 

فقط یکجانبه گرایی ترامپ نیست که دنیا را تهدید می کند، 
بلکه برخی یکجانبه گرایی های دیگر هم وجود دارد. 

اوپک جایی برای تصمیم گیری های جمعی است و فکر 
می کنم اعضای اوپک هم در مقابل رویه ای غیر از این 

مقاومت می کنند.

می خواهد  اگر  آمریکا 
چیزی را تغییر دهد،باید اول به مردم و 

حکومت ایران احترام بگذارد، این بسیار مهم 
است. با افزایش فشار خیلی روشن است که ما موضع 

خود را تغییر نمی دهیم. بهتر است به مردم، 
رهبری و دولت ایران احترام بگذارند. به 
عنوان نخستین گام قابل قبول، فکر می کنم 

الزم است تحریم های ضد ایران 
برداشته شود، آنگاه تغییرات 

زیادی در شرایط رخ خواهد 
داد.

به  اروپایی ها  اگر   
 ، کنند عمل  د  خو تعهد 
اینستکس می تواند به ما کمک کند؛ 
بدون پذیرش  تأکید کنم که  باید  اما 
دریافت درآمدهای نفتی، اینستکس نمی تواند 
راهگشا باشد. اگر اینستکس را به عنوان یک 
عملیات در نظر بگیرند، بدون واریز مطمئن پول به 
آن یا با واریز 3 یا 4 میلیون دالر یا یورو، این 
سازوکار پاسخگو نیست؛ باید پول نفت به 
آن واریز شود.

 پول نفت 
ما جایی گیر نکرده و 

ما خیلی هم آزادیم. اگر راه 
انتقالش  را بگویم که دیگر 
می شود َمثل سرکه هفت ساله؛ 

اگر بگویم چه کار کردیم، دیگر 
فایده ای ندارد. در عین حال درباره 
عملیات تکنیکال نفت و فروش آن هم 
نمی توانم چیزی بگویم.

هر  ما   
چقدر که بتوانیم، نفت صادر می کنیم؛  اما 

چیزی درباره  پتانسیل عرضه نفت ایران 
در بازار نمی توانم بگویم. درباره صادرات 

نفت ایران به چین و تقاضای چین برای نفت 
ایران یا هر جای دیگری و حتی یک کلمه 

درباره تحریم ها و قراردادهایمان در 
دوران تحریم صحبت نمی کنم.

  مقابله با یکجانبه گرایی، ماموریت 
ایران به تنهایی نیست. این مشکل 
ین  ا است.  کلی  به طور  وپک  ا
یکجانبه گرایی ها، کلیت اوپک را تهدید 
می کند، نه فقط ایران را. یکجانبه گرایی 
ضد ایران نیست، بلکه ضد موجودیت 
اوپک، اتحاد و همدلی اوپک است. من به 
دیگران می گویم و اطالع می دهم و فکر می کنم 
که دیگران بخوبی این موضوع را درک می کنند؛ 
اما چگونگی آن، به بحث ها بستگی 

دارد.

اعضای  بیشتر   
اوپک تحریم های تحمیلی 

آمریکا ضد ایران را محکوم می کنند، 
اما برخی دیگر باور دارند که اوپک 

ماموریت ندارد آمریکا را محکوم  کند. من 
درخواستی نکردم، زیرا برخی از اعضای اوپک 

معذوریت هایی دارند که به آنها اجازه نمی دهد 
آمریکا را محکوم کنند. کاری نمانده است که 

آمریکا علیه ایران نکرده باشد. اروپا نیز 
در زمینه خرید نفت هیچ گونه 

نداشته،  ما  با  همراهی 
ما  کار  بنابراین 

مشکل 

حضور بیژن زنگنه در اجالس 176 اوپک برای نمایندگان رسانه های 
خارجی بسیار مهم است که بخش پررنگ آن، تحریم های یکجانبه 
آمریکا علیه کشورمان بوده که از قضا صادرات نفت کشور را نشانه 
رفته است. ازاین رو بخش زیادی از پرسش ها از وزیر نفت کشورمان به 
موضوع تحریم، اینستکس، صادرات و... اختصاص داشت؛ البته 
رسانه ها از مواضع محکم نماینده ایران در این اجالس ساده نگذشتند 
و در این زمینه نیز او را مورد سوال قرار دادند. مهم ترین اظهارات و 
پاسخ های زنگنه در طول این اجالس را با هم مرور می کنیم: 
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مشعل -  آخرین پازل های گازرسانی به شهرها و روستاهای کشور در حال تکمیل است تا گاز که اینک به 
منبعی برای رفاه، آرامش و توسعه اقتصاد اهالی ایران زمین تبدیل شد، درصد بیشتری از خانوار کشور را تحت 
پوشش قرار دهد. با تداوم و توسعه گازرسانی به آخرین مناطق بدون گاز، در آینده نزدیک شاهد ثبت استان های 
سبز خواهیم بود که افزون بر رونق کسب و کار و اشتغال زایی، در حفظ محیط زیست نیز، تاثیری بسزا خواهد 
داشت. در ادامه این مسیر، گاز تولیدی کشور از مخزن مشترک پارس جنوبی به شهر آالشت واقع در ارتفاع 
2 هزار متری از سطح دریا رسید که در مراسمی با حضور استاندار مازندران، معاون وزیر نفت در امور گاز، 

نمایندگان مجلس، مدیران ارشد صنعت گاز و... شاهد بهره برداری از این پروژه بودیم. 

گاز جنوب به بلندترین قله های شمال رسید

حسن منتظرتربتي، معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي گاز 
ايران، در آيين افتتاح پروژه گازرساني به شهر آالشت و هفت 
روستاي همجوار آن كه روز سه شنبه )چهارم تيرماه( برگزار شد، 
گفت: امروز در اين مراسم بارها از مهندس زنگنه ياد شد، بدون 
آنكه حضور داشته باشد؛ اين امر از آن روست كه كارهاي وي 
هميشه در مسير خدمت رساني به مردم بوده و مردم نيز متقابال 
هميشه به خادمين خود احترام مي گذارند. وي ادامه داد: ما بايد 
شاكر خداوند باشيم كه توفيق خدمت رساني به مردم را به ما داده 
است تا بتوانيم گاز را از قعر چاه ها از عسلويه خارج كرده و با عبور 
از مسيرهاي مختلف به خانوارهايی در ارتفاع 2 تا 3 هزار متری اين 
استان برسانيم. منتظرتربتي خطاب به مردم آالشت و سوادكوه 
گفت: گاز از امشب جايگزين سوخت مايع در سبد انرژي شهر 
آالشت مي شود. بايد بدانيد كه براي رسيدن اين نعمت خدادادي 
به اين منطقه زحمت زيادي كشيده شده است؛ چه در زمان اجراي 
پروژه و چه در ابتداي كار،بنابراين بايد آن را بهينه مصرف كنيم. 
معاون وزير نفت در امور گاز با بيان اينكه با اين تفاسير، من از شما 
دو خواسته دارم، تصريح كرد: اول آنكه تالش كنيد گاز را با رعايت 
نكات ايمني مصرف كنيد و دوم آنكه در مصرف آن صرفه جويي 
كنيد و بهينه مصرف كردن را سرمشق خود قرار دهيد. منتظرتربتي 
در ادامه با اشاره به اينكه بسياري از دوستان به ثمر رسيدن اين 
پروژه را به دليل سخت گذر بودن و هزينه باال ناممكن مي دانستند، 
گفت: براي ما حساب رفاه، آسايش و آرامش مردم بر همه چيز 

ارجحيت دارد و دولت تالش مي كند تا آرامش و رفاه را با گازرساني 
به مردم هديه دهد. مديرعامل شركت ملي گاز ايران ادامه داد: امروز 
جشن پايان يك پروژه است، اما به اعتقاد من پروژه هاي گاز، پايان 
نيست بلكه آغازي دوباره است. وي افزود: از امروز به بعد بايد همه 
دست به دست هم دهيم تا پروژه ها و صنايع وابسته با گاز را در اين 
منطقه راه اندازي كنيم تا عالوه بر گرما بخشيدن به كانون خانواده، 
گاز به عنوان محور توسعه اقتصادي مردم اين مرز و بوم نيز 
محسوب شود. تربتي يادآور شد: پيش از اين شهرهاي با  95 درصد 
برخورداری از نعمت گاز را شهر سبز مي ناميديم، اما امروز به مدد 
تالش هاي انجام شده، از شهرهاي سبز به استان هاي سبز رسيده 
ايم. اين مقام مسؤول افزود: ما بر اساس تعهدات خود و به رغم 
شرايط سخت اقتصادي، تالش كرديم تا هيچ پروژه اي تعطيل 
نشود و همچنان سالي 3 هزار روستا را به شبكه گاز متصل كنيم. 
منتظرتربتي گفت: گاز نعمت بيكراني است كه خدا به ما ارزاني 
داشته و شايد در هيچ كجاي دنيا كشوري مانند ايران نباشد كه با 
اين گستردگي، گازرساني شهري و روستايي را انجام داده باشد. 
ايران تنها كشوري است كه 95 درصد مردم آن از نعمت گاز 
بهره مند هستند. وي در پايان تصريح كرد: ميزان گازرسانی به 
روستاها در دولت تدبير و اميد با تعداد كل روستاهای بهره مند از 
نعمت گاز در طول انقالب اسالمی برابری می كند، از همين رو، به 
باور من، كاري كه براي خدا و مردم انجام مي شود و به ثمر مي رسد، 

بزرگترين توفيقي است كه مي تواند نصيب فرد شود.

افتتاح        پروژه های گازرسانی آغازی برای توسعه

در ادامه اين مراسم ، استاندار مازندران گفت: شايد طرح گازرسانی به آالشت به 
سبب ارتفاع زياد، توجيه اقتصادی نداشت، اما نوع نگاه انقالب و نظام، 
خدمت رسانی به همه مردم است. احمد حسين زادگان افزود: بخشی از بار اصلی 
منابع مالی كشور بر دوش وزير نفت است. او از شخصيت های برجسته ملی است، 
زيرا باعث شد در شرايط سخت تحريم هيچ كدام از پروژه ها متوقف نشوند. وي 
ادامه داد: ايران قابل تحريم نيست اما آقای زنگنه به خاطر بی مهری هايی كه به 
او می شود، به تنهايی جور اين اقتصاد تحريمی را می كشد و پروژه های عمرانی را 
بدون توقف رو به جلو می برد. اين مقام مسؤول افزود: گازرسانی سبب توسعه 
زيرساخت ها و مهاجرت معكوس روستاييان از شهرها به روستاها می شود كه 
نكته بسيار مهمي است. وي در پايان گفت: گازرسانی، اشتغال زايی و توسعه را به 
همراه دارد و مهم است كه پس از گازرسانی، آبادانی و رشد و شكوفايی كشور را 

نيز ببينيم.

ح عمرانیبه وزیر نفت بی مهری می شود گازرسانی به آالشت؛ فراتر از یک طر

تعهد دولت تدبیر و امید به وعده های گازرسانی

در ادامه، نماينده مردم قائمشهر، سوادكوه، جويبار و 
سيمرغ در مجلس شورای اسالمی گفت: پروژه 
گازرسانی به شهر آالشت استان مازندران و روستاهای 
همجوار آن، فراتر از يك طرح عمرانی است و تنها يك 
پروژه صرف زيرساختی نمی باشد. علی اديانی راد افزود: 
گازرسانی به آالشت، مبين مردمی بودن نظام اسالمی 
است. وی ادامه داد: اين طرح ثابت كرده كه خدمات 
دولتمردان، مجلس و مجموعه حاكميت به همه نقاط 

ايران به ويژه مناطق محروم رسيده است.
عضو كميسيون صنايع مجلس شورای اسالمی گفت: 
در حساب عقلی و منطق رياضی نمی گنجد كه 
گازرسانی به اين شهر بايد به انجام برسد؛ چراكه اصال 
اقتصادی نيست اما بايد به دولت يازدهم و دوازدهم 

دست مريزاد گفت كه اين پروژه را به نحو احسن به انجام 
رساندند. اين مقام مسؤول در پايان اظهار كرد: من بر 
دستان مديران و پيمانكاران شركت ملی گاز ايران و 
مازندران بوسه می زنم و رسماً اعالم می كنم كه 
گازرسانی در ارتفاع 2 و 3 هزارمتری، شاهكار 

خدمت رسانی به مردم و انقالبی دوباره است.

 فرماندار سوادكوه نيز در اين مراسم گفت: تعهد دولت تدبير و اميد به وعده های 
گازرسانی در همه مناطق كشور از جمله مناطق كوهپايه ای آالشت، حيرت 
مردم را برانگيخت. سعيد يزدانی تصريح كرد: در گازرسانی به منطقه ای كه 
سوخت و انرژی آنان نفت سفيد و گازوئيل بوده، مسلما عالوه بر رفاه عمومی، 
از نظر منافع ملی نيز مورد توجه بوده كه گازرسانی به چنين مناطق 

سخت گذری در دستور كار قرار گرفته است. وی ادامه داد: برخی ها اعتقاد 
داشتند كه گازرسانی به آالشت يك رويا است اما دولت با هزينه ای سنگين، به 
وعده خود عمل كرده است. يزدانی در پايان، آالشت را يكی از مناطق مهم 
گردشگری خواند و گفت: به اين ترتيب، به طور يقين، مهاجرت معكوس را 

خواهيم داشت و اشتغال در بخش گردشگری را شاهد خواهيم بود.

وستای آالشت تا پایان سال ۹۸ گازرسانی به ۵۳ ر

در ادامه، مديرعامل شركت گاز استان 
مازندران گفت: تحقق پروژه گازرسانی به 
شهر آالشت، رويايی برای ساكنان آن بود و 
گمان نمی كردند گاز تا اين ارتفاع و به 
منطقه آالشت برسد، اما امروز با همت و 
تالش شبانه روزی، اين كار سخت به انجام 
رسيده است.  جعفر احمدپور افزود: امروز به 
شهر آالشت و هفت روستای آن با اعتبار 23 
كيلومتر   59 طول  به  تومان  ميليارد 
گازرسانی می شود كه اين طرح با گازرسانی 
59۰ كيلومتر شبكه درون شهری برابری 
می كند. وی ادامه داد: تا پايان امسال 53 
روستای منطقه آالشت با اعتبار ۸۱ ميليارد 
تومان گازرسانی خواهد شد، همچنين 
و  آالشت  در  علمك  هر  نصب  سرانه 
روستاهای آن ۱2 ميليون و 3۰۰ هزار 
تومان است. احمدپور با بيان اينكه مجوز 
اين هزينه در زمانی صادر شد كه هزينه 
اقتصادی نصب علمك تنها ۶ ميليون تومان 
بود و صدور اين مجوز، نشان دهنده تدبير و 
آينده نگری وزير نفت است، تصريح كرد: 
اكنون هزار علمك گاز در اين منطقه نصب 
می شود و با تكميل گازرسانی به سراسر 
منطقه، بيش از ۶ هزار خانوار از نعمت گاز 
بهره مند می شوند.  مديرعامل شركت گاز 

استان مازندران با بيان اين كه از نظر سختی 
و هزينه، انجام اين پروژه غيرممكن به نظر 
می رسيد، افزود: سرمايه گذاری و هزينه 
زيادی برای اين پروژه صرف شد؛ چراكه 
نظام دوست داشت برای مردم خود حتی 
در نقاط دوردست آسايش و آرامش به 
ارمغان آورد. وی با اشاره به عزم اين شركت 
در گازرسانی به روستاهای باالی 2۰ خانوار، 
ايجاد زيرساخت و بستر مناسب در نقاط 
كمتر توسعه يافته به منظور ايجاد مهاجرت 
معكوس را يكی ديگر از اهداف اين امر 
دانست و اعالم كرد: اين منطقه استعداد 
خوبی در گردشگرپذيری دارد و گازرسانی 

می تواند كمك كار اين امر باشد.
احمدپور كل هزينه صرف شده برای افتتاح 
گازرسانی به آالشت و هفت روستا را 23 
ميليارد تومان اعالم كرد و افزود: برای 
53 روستا  با  به كل منطقه  گازرسانی 
اعتباری بيش از ۸۱ ميليارد تومان در نظر 
گرفته شده كه تا پايان امسال همه آنها 

گازدار خواهند شد.
مديرعامل شركت گاز استان مازندران در 
پايان افزود: با انجام اين پروژه در كل منطقه، 
پيش بينی ما اين است كه تعداد مشتركان 

گاز به بيش از هزار نفر برسد.
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سعید محمد بیگی    صنعت گاز پس ازپیروزی انقالب اسالمی به ویژه پس از جنگ 
تحمیلی، حرکتی شتاب گونه و رو به جلو را برای گازرسانی در سراسر کشور آغازکرد؛تا آنجا 
که هم اکنون با اجرای37هزارکیلومترخط انتقال اصلی فشارقوی و 352هزارکیلومتر شبکه 
شهری و روستایی، یک هزار و 142 شهر و نزدیک به 29 هزار روستا ازگازطبیعی به عنوان 
سوختی پاک، بهره مند شده اند.   دراین میان، گازرسانی به استان های مرزی ازآن جهت که 
اهدافی چند گانه از جمله محرومیت زدایی رادنبال می کند، از جایگاهی ویژه برخوردار است 
و شرکت ملی گازایران نیز به عنوان متولی تامین انرژی پاک، فعالیت های چشمگیری را دراین 
بخش به ثمر نشانده که کردستان نمودی از آن است. استانی که سال های متمادی رابا جنگ 

و پیامدهای آن دست وپنجه نرم کرد و آسیب های فراوانی بر آن و مردمانش رفت.   سفربه 
این استان دستمایه ای شد برای گفت وگو با احمد فعله گری، مدیرعامل شرکت گازاستان 
کردستان تا از آنچه درحوزه گازرسانی بر این استان گذشته است، آگاه شویم.  فعله گری که 
ازسال 69وارد صنعت گاز و از سال 72 وارد شرکت گازاستان کردستان شده، از زمان حضورش 
تاکنون، مسؤولیت های مختلفی همچون رئیس اجرای طرح ها، رئیس بازرسی فنی، معاونت 
مهندسی و اجرا، همچنین معاونت بهره برداری، به عهده داشته است.   او امروز راهبری شرکت 
گازاستان کردستان را درکسوت مدیرعاملی به عهده دارد. آنچه می خوانید مشروح این 

گفت وگوست.  

www.mashal.ir
گفت و گو نشریه کارکنان صنعت نفت ایران
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گفت و گوی »مشعل« با مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان

 لطفا از استان کردستان و جغرافیای آن 
برایمان بگویید. 

استان کردستان که به واسطه تعدد مسجد 
در آن به سرزمین هزار مسجد معرف است، 
استان های  ایران ودرهمسایگی  درغرب 
آذربایجان غربی، زنجان، همدان وکرمانشاه 
واقع شده است. ازغرب نیزباکشورعراق و 
استان کردنشین سلیمانیه، مرز مشترک 
دارد.  این استان با آب وهوایی مطبوع، یکی 
از زیباترین نقاط ایران به شمار می رود؛ به 
طوری که جاذبه های طبیعی وتاریخی بکر و 
ساالنه  است،  شده  موجب  آن  متعدد 
گردشگران زیادی به این دیارسفرکنند و از 
دیدنی های آن لذت ببرند.  جنگل های بلوط، 
آبشارهاورودخانه های خروشان، تاریخ و 
فرهنگ کهن، همچنین جاذبه های تاریخی و 
معماری و... استان کردستان را به مکانی 

ایده آل برای سفر تبدیل کرده است. 
خانه کردیاعمارت آصف، بازار سرپوشیده 
حمام خان، مجموعه تفریحی آبیدر، روستای 
تاریخی»نگل« که قرآنی دست نویس درآن 
نگهداری می شود، همینطور دریاچه آب 
شیرین »زریوار«، روستای اورامانات »تخت« 
و بسیاری اماکن دیگر، جاذبه هایی است که 
می تواند هر گردشگر عاشق تاریخ و طبیعت 
استان،  این  بکشاند.   خود  سوی  به  را 
بنابرآخرین سرشماری درسال1395، یک 
جمعیت  نفر  ر ا 6هز 3 0 و  ن  میلیو
داردکه70درصدآن شهری و30درصد دیگر، 
روستایی هستند.  این استان ویژگی های 
اقلیمی خاصی دارد و با بهره مندی ازخاک 
خوب، کشاورزی درآن شرایط خوبی دارد؛ با 
وجود این هنوز ازبرخی شاخصه های توسعه 

و پیشرفت بی بهره مانده است. 

کردستان، استانی است با جغرافیای خاص 
آن،  در  گازرسانی  فعالیت های  انجام  و 
ویژگی های خود را دارد. در این مورد توضیح 

می دهید؟
سردسیر بودن، کوهستانی و سخت گذر بودن 
مسیرها با توجه به سختی سنگ، جنس خاک، 
وجود شیب های تند، مرزی بودن و... مواردی است 
که کار دراین منطقه را متمایز می سازد.  گاه برای 
ای  درمنطقه  که  روستا  یک  به  گازرسانی 
کوهستانی با سنگ های سخت و شیب دار قرار 
دارد، باید طراحی خاصی انجام و مسیر مناسب 
ومطمئنی برای لوله گذاری انتخاب شود. ازآنجا 
که شرایط جوی پایدار استان کردستان، زمان 
زیادی را درطول سال به خود اختصاص نمی دهد، 
این مهم گاه اجرای طرح ها راباچالش مواجه 
می سازد، اما به پشتوانه تجارب، تخصص وتعهد 
دارد،  وجود  همکاران  درمجموعه  که  کاری 
روش هایی به کارگرفته شده است که فعالیت های 
گازرسانی حتی در سخت ترین شرایط محیطی 
وجوی، بدون توقف انجام شود. شرکت گاز استان 
کردستان با آن که در انتهای خطوط لوله انتقال 
گازقرار دارد، اما به دلیل شتاب بخشی به روند 

اجرای طرح ها، جزء10شرکت نخست است. 

وضع گازرسانی درشهرها وروستاهای 
استان کردستان چگونه است؟

گازرسانی را می توان یکی ازشاخص های مهم 
با  نه  شبختا خو و  د  شمر بر سعه  تو ر د
پیگیری های وزارت نفت و اجرای پروژه های 
متعدد گازرسانی، استان کردستان ازاین 
منظر، وضع مطلوب وجایگاهی مناسب دارد. 

توضیح  بیشتر  باره  این  در 
می دهید؟

باتوجه به نگاه کالن شرکت ملی 
گازایران درگازرسانی به نقاط 
نقاط  ویژه  کشوربه  مختلف 
استان  به  گازرسانی  مرزی، 

نیزباوجود  کردستان 
توپوگرافی منطقه 

وسخت گذربودن آن، ازموقعیت مطلوبی 
برخوردار است به طوری که هم اکنون از32 
شهر و1700روستای ثبت شده )بنابر آمار(31 
شهر و1175 روستای این استان زیرپوشش 
گازطبیعی قرار دارند.  بنابرآمارها، ضریب نفوذ 
گاز در شهرهای استان کردستان99. 9 درصد 
و در جمعیت روستایی آن به 87. 5 درصد 
رسیده که قابل مالحظه است.  این آمارها 
نشان می دهد که میانگین گازرسانی دراستان 
گازرسانی  میانگین  ز  ا بیش  کردستان 

درکشور)77. 5 درصد( است. 
وجود گاز دراستان کردستان به دلیل کوهستانی 
و برف گیر و سخت گذر بودن نعمتی بزرگ به شمار 
می آید.  درفصل زمستان، به دلیل بارش های پیاپی 
برف، برخی راه های مواصالتی روستایی حتی تا دو 
ماه مسدود می شود واین گاز است که تحمل سرما 
را بر مردمان امکان پذیر می سازد.  حتی دربدترین 
شرایط که دیگرتاسیسات زیربنایی)آب، برق و... (
آسیب می بینند و از مدارخارج می شوند، گاز در 
خطوط لوله جریان دارد و آرامش بخش افراد است، 
به همین دلیل، از آن جهت که نباید وقفه ای در 
توزیع گاز ایجاد شود، مسؤولیت ما نیز به عنوان 

شرکت گازدوچندان است. 

یکی از ویژگی های مهم استان کردستان 
هم مرزبودن آن بااقلیم کردستان عراق است. 

لطفا درباره این ویژگی توضیح دهید. 
وجود مرز درهر استان، از جهات مختلف )سیاسی، 
اقتصادی واجتماعی( ظرفیتی مهم برای آن استان 
به شمار می رود و کردستان ایران نیز با 230 
اقلیم کردستان  با  کیلومترمرز مشترک 
مهمی  ویژگی  و  ازچنین ظرفیت  عراق، 

برخورداراست. 
قرابت های فرهنگی و مذهبی زیادی بین 
اقلیم  ومردم  ایران  کردستان  مردم 
کردستان عراق وجود دارد واین نکته 
ت  ا د و ا مر ر د مهمی  ر بسیا

آنهاست. 
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  در حوزه کاری شما چه مراوداتی با اقلیم کردستان عراق 
وجود دارد؟ 

گازرسانی در نقاط مرزی نيزمی تواند به عنوان يك ظرفيت تلقی و ازآن 
به بهترين وجه بهره گرفته شود. احداث خطوط ششم ونهم سراسری و 
گذر آنها از استان كردستان موجب شده است ظرفيت خوبی برای انتقال 
گاز و صادرات آن به اقليم كردستان عراق كه چهاراستان پرجمعيت 

سليمانيه، اربيل، كركوک و دهوک را شامل می شود، فراهم شود. 
 برای گازرسانی به اقليم كردستان، پيگيری هايی درسطوح باال درحال انجام 
است كه درصورت حصول نتيجه، گازازطريق مريوان وارد خاک عراق 
می شود وشركت گازاستان كردستان نيز، آماده انجام وظيفه درحوزه 
مسؤوليتی است.  از سوی ديگرشركت گازاستان كردستان بابيش از دو دهه 
تجربه درامور گازرسانی می تواند درصدورخدمات فنی - مهندسی به اقليم 
خدمات  صد  صفرتا  دهنده  ئه  را ا و  ظاهرشود  فعال  كردستان، 
گازرسانی)مطالعات، امكان سنجی، مشاوره، طراحی اجرا، نظارت و... ( باشد. 

 از 32 شهراستان کردستان، 31شهر گازرسانی شده، به چه 
دلیل گاز به آخرین شهر نرسیده است؟

»چناره« تنها شهرفاقد گاز استان كردستان است كه به دليل نزديك بودن 
به سد »آزاد« و قرارگرفتن دربستر اين سد، گازرسانی به آن نيز از برنامه 
خارج شده است.  ساكنان چناره به منطقه ديگری انتقال داده شده اند و 
الزم است زيرساخت هايی برای خدمات رسانی درهمه بخش ها ازجمله 

گازرسانی ايجاد شود. 

 گازرسانی به این شهر هم اکنون در چه مرحله ای قراردارد؟
با توجه به برگزاری مناقصه اجرای خط تغذيه گازشهرجديدچناره و 
انتخاب پيمانكار آن، انتظار می رود گازرسانی به آن درسال آينده انجام 

شود. 

 برای گازرسانی به روستاهای باقی مانده فاقد گاز چه برنامه ای 
دارید؟

از ۱7۰۰ روستای موجود در استان كردستان، قرار است ۱5۰۰ روستا 
زيرپوشش گاز قرار گيرند. 

هم اكنون ۱۱75روستا زيرپوشش گازقرار دارند وعمليات گازرسانی به 
2۰۰روستا كه بيشترآنها درنقاط صفر مرزی وسخت گذركوهستانی قرار 

دارند نيز، آغاز شده است. 
دراين ميان، شماری از روستاهای زير2۰خانوار واقع درمسيرخطوط تغذيه 
نيز در مجموعه گازرسانی به ۱5۰۰روستا قرارگرفته اند وبا پايان يافتن 
اين عمليات، جمعيت روستايی زيرپوشش گازدراستان كردستان، به حدود 

9۶ درصد خواهد رسيد. 

 امسال چه تعداد از این 200 روستا، از گاز بهره مند خواهند 
شد؟

امسال به دليل شرايط جوی، عمليات گازرسانی باتاخير وازنيمه ارديبهشت 
ماه آغازشد. از سوی ديگر، فصل كاری در اين استان محدود است و شرايط 
آب وهوايی اجازه فعاليت زياد نمی دهد. غالب روستاهای استان كردستان 
درمناطق كوهستانی وسردسير قرار گرفته اند وسخت گذر بودن مسيرآنها 
نيز عمليات گازرسانی را با كندی مواجه می كند؛ با وجود اين تالش 
خواهيم كرد تا پايان امسال ) در صورت تامين اعتبارات مالی واقالم مورد 
نياز(حداكثر ۱5۰وحداقل ۱2۰ روستا زير پوشش گاز قرار گيرند.  سروآباد 
و بانه، مرزهای اصلی كردستان هستند كه شماری از روستاهای اين استان 
را با جمعيتی كم در خود جای داده است. تالش بر اين است كه روستاهای 
واقع در مرز با هدف محروميت زدايی زيرپوشش گاز قرار گيرند و 
برنامه ريزی برای گازرسانی به2۰۰ روستا درسال جاری نيز با همين 
رويكرد انجام می شود.  گازرسانی به27روستای بانه، ۱۸روستای واقع 
درمسيرمريوان - كاميا ران و27 روستا درمسير سقز -  مريوان)منطقه 
سرشيو وكماسی( ازجمله مناطقی است كه درطرح گازرسانی به2۰۰ 

روستا قراردارند. 

 هزینه نصب هر انشعاب گاز چقدر است؟
تا قبل ازسال 9۶ مبلغ در نظر گرفته شده برای نصب انشعاب در كل كشور 
)باهر شرايط محيطی وجغرافيايی( ۶ ميليون تومان بود، اما از سال گذشته 
به ۱2 ميليون تومان افزايش يافت. البته با توجه به تورمی كه وجود دارد، 
اين مبلغ نيز ناكافی است و برای اين كه هزينه ها باهمين رقم پوشش داده 
شود، بيشتر مراحل اجرای طرح از جمله طراحی، مطالعات اوليه، 

نقشه برداری به وسيله نيروهای خودمان انجام می شود. 

 باتوجه به فعالیت های انجام شده هم اکنون چه تعداد مشترک 
خانگی )شهری و روستایی( زیرپوشش گاز قرار دارند؟

باتوجه به اين كه استان كردستان ازصنعت چندانی برخوردارنيست و عمده 
مشتركان )95درصد(آن خانگی وتجاری هستند، مهم ترين هدف نيز، 
تامين گازاين دسته ازمشتركان است تا آنجا كه درحال حاضر يك ميليون 
و 54۰ هزار نفر درقالب 52۰ هزار مشترک شهری و روستايی زيرپوشش 

گاز قرارگرفته اند. 

 گازرسانی به استان کردستان به ویژه در نقاط روستایی چه 
تاثیرهایی داشته است؟

گازرسانی به استان كردستان كه منطقه ای كوهستانی، سردسير و مرزی 
است، همانند استان های مشابه، ريشه بسياری ازتحوالت بوده كه مهم ترين 

آن امنيت و رفاه ساكنان اين ديار است. 
وقتی طرح گازرسانی تعريف می شود، اتفاق های خوبی در پی آن می افتد. 
اين انرژی ارزشمند موجب می شود، جاده های دسترسی ايجاد شوند، 
جنگل ها به عنوان ثروت ملی حفظ شوند، آالينده های زيست محيطی 
كاهش يابند، درختانی كه پيش از اين برای گرمايش و پخت و پز قطع 
می شد، حفظ شوند و از همه مهم تر، آسايش و امنيت مردم دوچندان شود. 

غالب روستاهای استان كردستان درمناطق كوهستانی واقع شده اند و 
گازرسانی به آنها عالوه برايجاد رفاه برای ساكنان آنها، به صيانت از محيط 
زيست و جلوگيری از قطع درختان نيز انجاميده است. مهاجرت 
معكوس)شهربه روستا( ويژگی ديگرگازرسانی دراستان هايی مانند 
كردستان به شمار می آيد، به طوری كه با كندی مهاجرت جمعيت 
روستايی به شهرها و تثبيت اين روند صفر شده است.  از مجموع مشتركان 
زيرپوشش گاز، 375 هزار مورد به نقاط شهری و ۱۱۸هزارمشترک به 
نقاط روستايی مربوط می شود؛ شماری ازاين مشتركان نيزدر حوزه صنايع 

قرار دارند. 

 گازرسانی در حوزه صنایع چگونه است؟
درمجموع 2 هزار و ۱2۰ واحد صنعتی عمده و جزء درسطح استان 
كردستان زيرپوشش گازطبيعی قرار دارند و شمار اندكی فاقد گاز هستند؛ 
بنابراين می توان گفت كه غالب صنايع اين استان از گازطبيعی به عنوان 

سوخت اصلی استفاده می كنند. 
دراستان كردستان ۱5شهرک صنعتی وجود دارد كه همه آنها گازرسانی 
شده اند. نيروگاه هزارمگاواتی سنندج، بخش ديگری از صنايع گازبراستان 
كردستان محسوب می شود كه مصرف روزانه 3. 5 ميليون مترمكعب 
گازطبيعی را به خود اختصاص داده است. يك كارخانه سيمان نيز در 
شهرستان بيجار فعال است كه روزانه3۰۰ هزار متر مكعب گاز مصرف 
می كند. همچنين صنايع تبديلی وشماری كوره های آجرپزی دراستان 
كردستان فعال هستند كه آنها نيز، مصرف كننده مقاديری گاز در بخش 
صنعتی هستند. در دوسال گذشته براساس مصوبه شورای اقتصاد مبنی 
بر گازرسانی به واحدهای صنعتی باسقف مصرف روزانه 4۰۰ مترمكعب، 
شركت گاز استان كردستان نيز تالش زيادی دراين زمينه انجام داده است؛ 
به طوری كه بنابرفهرست اعالمی شركت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه كردستان )هزار واحد( با وجود پراكندگی ها ومشكالتی نظير وجود 
معارض، بيش از3۰۰ واحد صنعتی مصرف كننده سوخت مايع زير پوشش 
گاز قرار گرفته اند و امسال نيز 2۰۰ واحد صنعتی ديگر به جای سوخت 
مايع از گازطبيعی استفاده خواهند كرد.  همچنين دراستان كردستان 
بيش از7۰۰واحد صنعتی مرغداری وجوددارد كه در سال های گذشته 
سوخت مايع مصرف می كردند اما امروز به مدد گاز، نزديك به ۸۰ درصد 
آنها ديگر مصرف كننده سوخت مايع نيستند و اين مهم به كاهش 

هزينه های اين واحدهای صنعتی كمك كرده است. 
عالوه برمرغداری ها، گازرسانی به كارخانه های توليد آسفالت نيز در دستور 
كارقرار دارد كه براين اساس، ۱۸كارخانه شناسايی و مقدمات اوليه برای 

گازرسانی به آنها انجام شده است. 
شركت گازاستان كردستان نيز بنا بر تكليف قانونی و ماموريتی كه به 
عهده اش گذاشته شده، عزم خود راجزم كرده است كه با زير پوشش بردن 
هرچه بيشترصنايع، گامی مهم وتاثيرگذار در رونق دهی به صنايع، ايجاد 

اشتغال و كاهش آالينده های زيست محيطی بردارد. 
 مصرف سی ان جی دراستان کردستان چگونه است؟

دراين استان 52 جايگاه سی ان جی تك منظوره و دومنظوره فعال است 
كه ۶درصد مصرف ساالنه گاز)۱۸۰ميليون مترمكعب(به اين بخش تعلق 

دارد. 

 مصرف گاز در دیگر بخش ها چگونه است؟
درسال های ابتدايی فعاليت های گازرسانی در استان كردستان، مصرف گاز 
به يك ميليون مترمكعب در روز هم نمی رسيد اما با توجه به فعاليت های 
بيست و چند سال گذشته وگسترش فعاليت های گازرسانی در شهرها، 
روستاها و صنايع، مصرف گاز به حدود سه ميليارد مترمكعب در سال 
رسيده است.  ازاين رقم، نزديك به يك ميليارد مترمكعب)33درصد( در 
نيروگاه سنندج مصرف می شود كه عالوه بركاهش هزينه های تمام شده 
سوخت، درجلوگيری ازآاليندگی های زيست محيطی نيزنقش مهمی دارد.  
بخش صنعتی )غيرنيروگاهی( ساالنه ۶ تا ۸ درصد مصرف گاز استان را 
به خود اختصاص می دهد. همچنين 4۸ درصد گاز دربخش خانگی و 

تجاری و بقيه نيز دربخش های اداری ونظامی و... مصرف می شود. 
مصرف گازبخش خانگی خيلی متغير است؛ به اين معنا كه ارديبهشت ماه 
)شروع فصل گرم(مصرف گازبخش خانگی به يك ميليون مترمكعب هم 
نمی رسد، اما درفصل زمستان، باتوجه به سردسيروكوهستانی بودن استان، 
نمودارمصرف گازبخش خانگی افزايش می يابد وگاه به۱۰ ميليون متر 

مكعب هم می رسد. 

 باتوجه به فعالیت های انجام شده می توان استان کردستان را 
بنا بر ادبیات گاز)گازرسانی باالی 95 درصد( استان »سبز« 

دانست؟
پيش تر به اين موضوع اشاره شد كه هم اكنون بيش از95 درصد جمعيت 
استان كردستان زيرپوشش گازقراردارند؛ بنابراين، واژه استان سبز را 
می توان به آن اطالق كرد، اما زمانی اين استان به لحاظ گازرسانی »سبز« 
است كه بهره مندی جمعيت استان به 9۸ درصد برسد. در نقاط شهری 
كارخاصی باقی نمانده وعمده تمركز روی گازرسانی به مناطق روستايی 
سخت گذركوهستانی وجنگلی است كه اغلب در نقاط مرزی قرار دارند. 

 در مواقع بروز بحران هایی مانند زلزله و سیل که اخیرا در 
برخی استان ها شمالی و غربی شاهد آن بودیم، چه آمادگی هایی 

وجود دارد؟
ماهيت كار درصنعت گاز به گونه ای است كه هميشه بايد آماده باشيم. به 
همين منظور بامشاركت بخش های امداد رسانی مثل آتش نشانی، هالل 
احمر، اورژانس و... درطول سال مانورهايی به منظورآمادگی نيروهای 
عملياتی در چندين نوبت برگزار می شود. حفظ ونگهداشت تاسيسات، 
ازديگرمواردی است كه آمادگی هميشگی رامی طلبد. به همين 
منظورپيش ازشروع دوره سرما، سركشی به تاسيسات نيزبه عنوان يكی 
ازاولويت های مهم دردستوركار قرار می گيرد تا ارائه خدمات به مشتركان 

دراين بازه زمانی وگذر از زمستان با كمترين مشكل انجام شود.

   بنابرتوضیحات اهداف پیش بینی شده سال قبل تا چه حد 
محقق شد؟

اهداف، براساس اعتبارات ترسيم و تدوين می شود و پارسال نيزتالش شد 
متناسب با بودجه تخصيص يافته عمل شود. 

شركت گازاستان كردستان ازجمله شركت هايی است كه همه ساله بيش 
از 9۰ درصد بودجه تخصيص يافته را جذب می كند واين به معنای تحقق 
يافتن بسياری از اهداف پيش بينی شده است. درسال97 نيز اهدافی 
متناسب بابودجه و اعتبارات تعريف كه متاسفانه بخشی ازآنها به دليل 
نوسان های شديد ارزی وتاثيرآن بر اجرای پيمان ها، همچنين شرايط جوی 
و جغرافيايی منطقه، محقق نشد، اما بخش عمده آن محقق شده است. 
اعتبارات درخواستی برای امسال بيش از2۰۰ ميليارد تومان است كه با 
۱۸۶ميليارد تومان آن موافقت شده است. بخشی ازاين اعتبارات درقالب 
تسهيالت بانكی است كه اميدواريم باتوجه به خارج شدن از شموليت ماده 

۱4۱)زيان ده بودن( موفق به دريافت آن بشويم. 

 تعامالت برون سازمانی چقدر به شما در پیشبرد اهداف کمک 
می کند؟

بدون ترديد همكاری های بين سازمانی دستگاه های اجرايی كشور، 
می تواند به اجرای طرح های گازرسانی شتاب بخشد ودرسايه اين تعامالت، 
برای محروميت زدايی واشتغال زايی دراستان كردستان، گام های بيشتر و 

بلندتری برداشته شود. 

 یکی از مهم ترین مسائلی که الزم است به آن توجه شود، 
فرهنگ استفاده بهینه از گاز و وسایل گازسوز است. به این مهم 

چگونه پرداخته شده است؟
 فرهنگ سازی، موضوع مهمی است كه در گذر زمان اتفاق می افتد و 
شركت گاز استان كردستان نيز از سال ها پيش، همسو با سياست های 
كالن شركت ملی گاز ايران فعاليت های متعددی در اين زمينه انجام داده 
است. استفاده ازتريبون نمازجمعه و گفت وگو با مردم برگزاری مانورهای 
گاز درمدارس باهمكاری وزارت آموزش وپرورش، انتقال مسائل فنی و 
ايمنی گاز به مربيان آموزشی برای انتقال مطلب به دانش آموزان، همچنين 
بهره گيری ازقدرت رسانه های گروهی)راديو، تلويزيون( با ساخت 
برنامه هايی بامحوريت گاز و استفاده بهينه از آن، تعامل با اصحاب رسانه 
به منظور انتقال اهميت موضوع گاز، تهيه و توزيع بروشور بامحتوای گاز 
وايمنی آن و... ازجمله مواردی است كه از آنها در جهت فرهنگ سازی 

آحاد جامعه بهره گرفته می شود. 

 غالب طرح های در دست اجرا معموال در دو مقطع زمانی هفته 
دولت و دهه فجرآماده افتتاح یا بهره برداری می شوند، شرکت 
گازاستان کردستان دراین بازه زمانی چه طرح هایی را بهره برداری 

یا افتتاح خواهد کرد؟
يكی از ويژگی های مهم طرح های گازرسانی، به نتيجه رساندن آنهاست. 

يعنی طرحی كه شروع می شود، پايان آن مشخص است و نيمه كاره 
نمی ماند. امسال گازرسانی به 2۰۰ روستا و 2۰۰ واحدصنعتی را شروع 
كرده ايم وهدف اين است كه دست كم 3۰۰مورد آنها )۱5۰روستا و ۱5۰ 
واحد صنعتی( تا پايان سال به بهره برداری برسند. با توجه به شروع فصل 
كاری استان )ارديبهشت ماه( ونزديك بودن به هفته دولت، پيش بينی 
می شود دراين بازه زمانی، پروژه های كمتری به بهره برداری برسند. 
پيش بينی می شود كه دربدترين حالت، 5۰ واحد صنعتی و5۰ روستا در 
هفته دولت امسال به بهره برداری برسند و بهره برداری از بقيه طرح ها 
)۱۰۰ روستا و۱۰۰ واحد صنعتی( نيز در دهه مبارک فجر آغاز شود. 
مجموعه اين طرح ها )3۰۰ طرح روستايی و صنعتی( درقالب اعتبارات 

بانكی و بودجه تخصيص يافته )۱۸۶ ميليارد تومان( انجام می شود. 

 چه زمانی را می توان پایان گازرسانی در استان کردستان 
اعالم کرد؟

پايان گازرسانی دراين استان منوط به پايان عمليات گازرسانی در 
روستاهای آن است. امسال باپايان گازرسانی روستايی در شهرهای 
دهگالن، قروه و احتماال كامياران، جشن پايان گازرسانی در اين شهرها 
برگزارخواهد شد. در شهرسروآباد نيز اين عمليات حداكثرتا دو سال ديگر 
پايان می شود؛ بنابراين سال۱4۰۰را می توان سال پايان گازرسانی دراين 
استان اعالم كردبه اين معنا كه هيچ روستايی كه شرايط گازرسانی داشته 

باشد، بی بهره ازگازنخواهد ماند.

 در حوزه تکریم ارباب رجوع چه کرده اید؟ 
ارباب رجوع كرامت دارد و تسهيل در انجام فعاليت های گازرسانی به ويژه 
در ستاد با همين رويكرد انجام می شود. پاسخگويی شفاف توام بااحترام، 
يكی ازموضوع های مهمی است كه به عنوان اولويت به آن توجه می شود 
وفعال شدن ميزخدمت همين هدف را دنبال می كند. صدورآنی قبوض 
گازهنگام قرائت كنتور، يكی ديگرازمصاديق تكريم ارباب رجوع است كه 
باچند هدف ومزيت ازجمله قرائت سريع و دقيق كنتور، نظارت بر صحت 
ارقام درج شده درقبض توسط مشترک، ازبين رفتن زمان قرائت وتحويل 
قبوض، همچنين كنترل و نظارت دقيق تر برعمليات كنتورخوانی با 
استفاده ازسامانه  جی پی اس و كاهش خطا های انسانی در كنتورخوانی 

انجام می شود. 

 مطلب دیگری هست که بخواهید بگویید؟
كردستان استانی كوهستانی باشيب های تندبه ويژه درمناطق روستايی 
است كه گازرسانی درآن، سختی های خاص خودرا دارد. برای اين كه يك 
شعله گازدرنقطه ای ازآن روشن و گرمابخش خانه ای شود يا چرخ صنعتی 
بی وقفه با آن بچرخد، راه های پرپيچ و خمی پيموده می شود، پس بايد 
قدراين انرژی را دانست. از سوی ديگر، گازسرمايه ای ملی و انرژی ارزشمند 
است كه تنها به نسل حاضرتعلق ندارد و نسل آينده نيزازآن سهم دارد، 

پس برهمه ما تكليف است كه استفاده ای بهينه از آن داشته باشيم. 
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مانی عبداله زاده، مدیر اچ اس ای شرکت ملی نفت 
ایران در این باره می گوید: »در جمهوری اسالمی ایران، 
حفاظت از محیط زیست که نسل های امروز و نسل های بعد 
باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، 
وظیفه عمومی تلقی می شود. از این رو، فعالیت های 
اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب 

غیر قابل جبران همراه باشد، ممنوع است.«
اثرات  ارزیابي  مطالعات  انجام  »با  او،  گفته  به 
زیست محیطي، اثرات بالقوه زیست محیطی، اجتماعی 
و اقتصادی که در نتیجه اجرای طرح ها و پروژه ها به وجود 
می آیند، گزینه های مطلوب برای رفع یا کاهش آنها 
انتخاب می شوند. با توجه به مصوبه شورای عالی حفاظت 
از محیط زیست، تفاهمنامه همکاری سازمان حفاظت از 
محیط زیست و وزارت نفت و همچنین با توجه به اهمیت 
ایجاد وحدت رویه در انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست 
محیطی طرح ها و پروژه های صنعت نفت و بهبود کیفیت این 
مطالعات که به ارتقای شاخص های زیست محیطی این صنعت 
منجر می شود، تامین اعتبار به منظور تدوین دستور عمل 
یکپارچه نحوه انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی 
)EIA( پروژه های صنعت نفت در هیأت مدیره شرکت ملی 

نفت ایران مطرح و تصویب شد.«
عبداله زاده ادامه می دهد: »این دستور عمل به تفکیک 
برای انواع پروژه های صنعت نفت و گاز به همراه 
سرفصل های تخصصی در سه بخش شامل پروژه های 
میدانی )میدان های نفت و گاز(، پروژه های خطی )خطوط 
لوله نفت و گاز و فراورده های نفتی( و پروژه های نقطه ای 
)پاالیشگاه و پتروشیمی( تدوین می شود؛البته باید گفت، 
برای راهبری انجام شرح خدمات، بررسی و تایید 
مستندات تدوین شده، کارگروهی متشکل از نمایندگان 
اداره کل اچ اس ای وزارت نفت، معاونت محیط زیست 

انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، 
مدیریت اچ اس ای شرکت ملی نفت ایران و 
گاز،  شرکت  نمایندگان  مورد  حسب 
پتروشیمی، پاالیش و پخش فراورده های نفتی 
و سایر مدیریت های مربوطه تشکیل می شود. 
اداره کل اچ اس ای وزارت نفت نیز پس از اخذ 
تاییدیه از معاونت محیط زیست انسانی 
سازمان حفاظت از محیط زیست، نسبت به 
پیاده سازی این دستور عمل در صنعت نفت 

اقدام می کند.«

اقدام های زیست محیطی و توسعه پایدار
داشتن توسعه پایدار به معنای توسعه جوامع 
با در نظر گرفتن تأمین نیازهای کنونی، بدون 
لطمه زدن به استعدادها و توانایی های مورد 
نیاز آینده، نیازمند عزمی جدی برای حفظ، 
نگهداری و بهره برداری صحیح از مواهب و 
منابع ارزشمند الهی است که به عنوان 
وظیفه عمومی از آن یاد می شود. به گفته 
مدیر اچ اس ای شرکت ملی نفت ایران، 
»اقدام های خوبی در سطح شرکت ملی نفت 
به منظور حفاظت محیط زیست صورت 
گرفته که از آن جمله می توان به در اولویت 
قرار دادن اصل پیشگیری به جای اصالح در 
 ، تصمیم گیری ها و  فعالیت ها  تمام 
برنامه ریزی برای بازیافت گازهای ارسالی 
به مشعل از طریق واگذاری به بخش 
خصوصی با هدف تبدیل به برق یا سایر 
فراورده های نفتی و برنامه ریزی برای 
فاضالب  خانه های  تصفیه  ارتقای 

پاالیشگاه های گاز منطقه پارس جنوبی اشاره کرد، ضمن آنکه 
تهیه، تدوین و ابالغ راهنماها و دستور عمل های کاری در 
بخش محیط زیست در سطح شرکت ملی نفت ایران با هدف 
پیاده سازی و رعایت الزام های زیست محیطی حین مراحل 
ساخت و ساز، حفاری و بهره برداری از تأسیسات تولیدی و 
پشتیبانی و پایش وضعیت محیطی و محاسبه و گزارش دهي 
میزان انتشار گازهاي گلخانه اي و آالینده های هوا از دیگر 

اقدام های زیست محیطی است.«
عبداله زاده با بیان اینکه تشکیل کارگروه »لجن های 

نفتی و مواد زاید تولیدی )اسلج(« به منظور 
رفع مشکالت زیست محیطی، تسهیل 

از  جلوگیری  عملیاتی،  شرایط 

تحمیل هزینه های غیر ضروری در شرکت ملی نفت ایران و 
شرکت های تابعه« یکی دیگر از اقدام های زیست محیطی 
شرکت ملی نفت ایران است، ادامه می دهد: »کمک به تثبیت 
کانون های تولید گرد و غبار و شن های روان و بیابان زدایی در 
مناطق بحرانی حاشیه تأسیسات نفتی از طریق مالچ پاشی و 
کاشت درخت های بومی در مناطق نفت خیز، مدیریت گازهای 
آالینده و جلوگیري از سوزاندن هیدروکربن های زائد در 
گودال هاي سوخت بر اساس ابالغیه وزیر نفت طي نامه 
شماره 376-20/2 مورخ 1396/06/19، جمع آوری، 
آبزدایی و شیرین سازی گازهای ترش همراه نفت الیه 
بنگستان مخازن نفت و تبدیل این گازها به گاز شیرین در 
کارخانه های گاز و گاز مایع و تولید مایعات گازی )طرح آماک(، 
استفاده از سیستم های کنترل جامدات و مدیریت پسماند در 
دستگاه های حفاری و استفاده از دستگاه های فراورش سیار 
نفت )MOT(، تفکیک گر سیار نفت )MOS( و دستگاه 
مشعل سبز )Oil Green Burner( برای پیشگیري از 
آلودگي هوا و سوزاندن مواد زائد نفتي ناشي از عملیات 
حفاري چاه هاي نفت در گودال سوزها را در دستور 

کار داشتیم.«
او در ادامه به اقدام های زیست محیطي در سال 
98 می پردازد و می گوید: »پیگیری اخذ مجوز 
EIA پروژه میدان نفتي سپهر و جفیر و انتقال 
و تزریق آب به مخازن نفتي میدان های غرب 
کارون  )شرکت مهندسی و توسعه نفت( و 
از   EIA مجوز  هفت  اخذ  پیگیری 
پروژه های طرح نگهداشت و افزایش 
تولید نفت )شرکت مناطق نفت خیز 
جنوب( از اقدام های در نظر گرفته 
است،  سال جاری  در  شده 
همچنین پیگیری و نظارت بر 
طرح ایجاد مجتمع مدیریت 

پسماند )ویژه و صنعتی( در منطقه عسلویه، پیگیری، به 
کارگیری و اجرای راهنماي محاسبه و گزارش دهي میزان 
انتشار گازهاي گلخانه اي و نرم افزار PICARS، پیگیری 

استقرار و بهره برداری 
از نرم افزار طرح یکپارچه مدیریت پسماند 
شرکت ملي نفت، برگزاري تمرین مقابله با ریزش هاي 
نفتي در تاالب هور العظیم )پایلوت شرکت متن( طرح 
اقتضایي مقابله با ریزش هاي نفتي در تاالب  و پیگیری اجرای 
طرح پاکسازی 50 تن خاک آلوده به نفت به روش بیولوژیکی 
در حوضچه های نفتی جزیره خارگ )شرکت پایانه های نفتی 

ایران( را نیز در دستور کار داریم.«

تهیه محاسبه انتشار آالینده های هوا
پروژه هایی از جمله استانداردسازی برآورد انتشار آالینده های 
هوا در شرکت ملی نفت ایران، طرح یکپارچه مدیریت پسماند 
شرکت ملی نفت ایران، نظارت عالیه بر مطالعات مهندسی 
بهبود وضعیت واحدهای تصفیه پساب صنعتی پاالیشگاه های 
پارس جنوبی و نظارت بر مکان یابی و طراحی مجتمع مدیریت 
پسماند عسلویه از جمله پروژه های مطالعاتی است که طی سه 
سال اخیر انجام شده است. مدیر اچ اس ای شرکت ملی نفت 
ایران در زمینه پروژه  مطالعاتی استانداردسازی برآورد انتشار 
آالینده های هوا در شرکت ملی نفت ایران می گوید: » این 
پروژه مطالعاتی از سوی دانشگاه صنعتی شریف انجام شده و 
هم اکنون در مرحله اخذ مجوزهای الزم برای نصب نرم افزار 
الکترونیکی طرح از طریق مدیریت فناوری اطالعات و 
ارتباطات شرکت ملی نفت است. به همین منظور راهنمای 
محاسبه انتشار آالینده های هوا در شرکت ملی نفت تهیه و 
برای اجرا و گزارش دهی به شرکت های تابعه شرکت ملی نفت 

ابالغ شد.«
به گفته عبداله زاده، »طرح یکپارچه مدیریت پسماند شرکت 
ملی نفت ایران از سال 1395 آغاز شد و در حال حاضر در 
مرحله طراحی و تهیه نرم افزار مدیریت پسماند برای استفاده 
در پایلوت های شش گانه در سطح شرکت های فرعی شامل 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، نفت مناطق مرکزی، نفت 
فالت قاره ایران، پایانه های نفتی و مدیریت اکتشاف است. با 
اجرای این طرح می توان انتظار داشت که بخش عظیمی از 
پسماندهای تولیدی در سطح شرکت ملی نفت به طور اصولی 
و بر اساس روش های مدیریتی تعریف شده کاهش یافته و 

همچنین نتایج این طرح در سطح سایر شرکت های فرعی و 
تابعه ملی نفت تسری یابد.« او با اشاره به پروژه مطالعاتی 
»نظارت عالیه بر مطالعات مهندسی بهبود وضعیت واحدهای 
تصفیه پساب صنعتی پاالیشگاه های پارس جنوبی« ادامه 
می دهد: »مطالعات پروژه از سوی شرکت مشاور خارجی و 
کارفرمایی شرکت نفت و گاز پارس انجام یافته و در مرحله 
تامین اعتبار برای انجام فاز اجرایی طرح است. با انجام این 
طرح می توان انتظار داشت که تمامی پساب های خروجی از 
فازهای پارس جنوبی به صورت متمرکز وارد تصفیه خانه 
تکمیلی پساب شده و خروجی بر اساس استانداردهای 
خروجی سازمان حفاظت محیط زیست باشد.« عبداله زاده در 
ادامه به نظارت بر مکان یابی و طراحی مجتمع مدیریت پسماند 
عسلویه می پردازد و می گوید: »به منظور انجام مطالعات 
مکان یابی براساس الزام های سازمان محیط زیست، پروژه ای 
برای مکان یابی مجتمع با همکاری دانشگاه شهید بهشتی آغاز 
شد. در گام بعدی و در قالب پروژه ای دیگر، همه پسماندهای 
شرکت ها شناسایی شدند و طراحی مفهومی مجتمع صورت 
گرفت. در مرحله سوم مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی 
احداث مجتمع پسماند، تعریف و  سرانجام به صدور مجوز 
احداث این مجتمع از سوی سازمان محیط زیست و همچنین 
اداره محیط زیست استان بوشهر منجر شد. پس از انجام 
فراخوان کشوری از سوی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس، سرمایه گذار آن در قالب کارگروهی با همکاری سازمان 
محیط زیست، وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران و سازمان 
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس شناسایی و زمین ها به آن 
واگذار شد.« مدیر اچ اس ای شرکت ملی نفت ایران خاطرنشان 
می کند: »این پروژه در قالب دو سایت »دفن مهندسی و 
بهداشتی پسماندهای غیرقابل بازیافت« و »بازیابی مواد و 
انرژی این پسماندها« به سرمایه گذار واگذار شده است و در 
بازه زمانی 24 ماهه به بهره برداری خواهد رسید که با پایان آن، 

یکی از چالش های منطقه حل خواهد شد.«

رفع کاهش آالینده ها در منطقه جنوب کشور
بر اساس ابالغیه وزیر نفت، طي نامه شماره 376-20/2 مورخ 
1396/06/19 که سوزاندن هرگونه مواد هیدروکربنی زائد در 
گودال هاي سوخت ممنوع است، بسیاری از گودال های 

سوخت موجود حذف شدند. به همین منظور اقدام های 
اصالحی در سطح شرکت های تولیدی و عملیاتی در حال 

اجراست. 
عبداله زاده با اشاره به این مطلب می گوید: »آبزدایی و 
شیرین سازی گازهای ترش همراه نفت الیه بنگستان مخازن 
نفت و تبدیل این گازها به گاز شیرین در کارخانه های گاز و گاز 
مایع و تولید مایعات گازی )طرح آماک(، استفاده از 
دستگاه های فراورش سیار نفت )MOT(، تفکیک گر سیار 
 )Oil Green Burner( و دستگاه مشعل سبز )MOS( نفت
برای پیشگیري از آلودگي هوا و سوزاندن مواد زائد نفتي ناشي 
از عملیات حفاري چاه هاي نفت در گودال سوزها، انجام 
از سوی  ادواری سنجش آالینده های هوا  پایش های 
شرکت های فرعی و تابعه به منظور اندازه گیری و ارائه 
برنامه های کاهشی در زمینه انتشار آالینده های هوا، تشکیل 
کارگروه »لجن های نفتی و مواد زائد تولیدی )اسلج(« در 
شرکت های تولیدی و عملیاتی شرکت ملی نفت با هدف رفع 
مشکالت محیط زیستی، تسهیل شرایط عملیاتی، جلوگیری 
از تحمیل هزینه های غیر ضروری و کمک به تثبیت کانون های 
تولید گرد و غبار و شن های روان و بیابان زدایی در مناطق 
بحرانی حاشیه تأسیسات نفتی از طریق مالچ پاشی و کاشت 
درخت های بومی در مناطق نفت خیز از جمله اقدام های 
اصالحی است که از سوی شرکت های تولیدی و عملیاتی در 

حال انجام است.«

توجه به مسائل زیست محیطی با آموزش
توجه به مسائل زیست محیطی همواره به آموزش و فرهنگ 
سازی نیاز دارد، از این رو اچ اس ای شرکت ملی نفت ایران، 
اقدام هایی را از جمله دوره آموزشی محیط زیستی ارزیابی 
اثرات زیست محیطی طرح ها، برگزاری مانور مقابله با 
ریزش های نفتی در محیط های تاالبی، دوره آموزشی 
مدیریت پسماند در عملیات حفاری، برگزاری دوره آموزشی 
شاخص های زیست محیطی مورد نیاز، برگزاری دوره 
آموزشی محاسبه و گزارش دهی میزان انتشار گاز های 
گلخانه ای و برگزاری دوره آموزشی روش های پاک سازی 
خاک های آلوده به مواد نفتی را در دستور کار خود قرار داده 

است.

میراثی  محیط زیست،  راهپیما     سمیه 
ارزشمند از گذشتگان و امانتی تکرار نشدنی برای 

آیندگان است و باید در حفظ آن کوشا بود و هر فرد و هر 
سازمانی باید به نوبه خود از این موهبت الهی محافظت کند. 
از این رو صنایع که امروزه جزء جدایی ناپذیر زندگی بشر 
شده اند، همواره در انجام تعهدات خود به حفظ محیط زیست 
می کوشند. یکی از این صنایع، صنعت نفت است که قوانین و 
دستور عمل  هایی در زمینه حفاظت از محیط زیست دارد که 
از آن میان می توان به »دستور عمل یکپارچه انجام مطالعات 
ارزیابي اثرات زیست محیطي پروژه هاي صنعت نفت« اشاره 

کرد. 

بررسی عملکرد واحد 
 اچ اس ای شرکت ملی نفت ایران 

طرح یکپارچه مدیریت پسماند شرکت ملی 
نفت ایران از سال 1395 آغاز شد و در حال 
حاضر در مرحله طراحی و تهیه نرم افزار 
در  استفاده  برای  پسماند  مدیریت 

پایلوت های شش گانه است
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 جان کمپ، از ستون نویسان ارشد خبرگزاری رویترز که بیشتر مطالبش متمرکز بر مباحث روز بازارهای جهانی نفت خام 
است، در آستانه برگزاری صدو هفتاد و ششمین نشست عادی وزیران نفت و انرژی 14 عضو سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( در تاریخ یکم ژوئیه 2019 )دهم تیرماه( و ششمین نشست مشترک 24 تولیدکننده عضو  و غیرعضو اوپک 
یک روز پس از نشست اوپک در مقر دائمی این سازمان در وین، در یادداشتی تالش های اخیر اعضای اوپک به منظور 
بهبود قیمت های جهانی نفت خام با استفاده از محدود نگه داشتن تولید نفت خام و کمک گرفتن از روسیه را به چالش 
کشیده است و تداوم این شرایط در بلندمدت را به زیان اعضای اوپک و به نفع تولیدکنندگان نفت شیل در ایاالت متحده 
آمریکا و دیگر تولیدکنندگان غیرعضو اوپک در سراسر جهان می داند و تاکید می کند که این رویه در بلندمدت کاهش 
تدریجی سهم اعضای اوپک از بازارهای جهانی نفت خام را به دنبال خواهد داشت. در ادامه کمپ با اشاره به آمارهای 

موجود و استفاده از استدالل هایی به تبیین نظر خود می پردازد.

مجموع تولید نفت خام اعضای اوپک در سال 2018 میالدی در مقایسه با 
سال 2008 میالدی روزانه با دو میلیون بشکه )5 درصد( افزایش روبه رو 
بوده است، در حالی که تولید نفت خام کشورهای غیرعضو اوپک در بازه 
زمانی مشابه با روزانه 9 میلیون و 600 هزار بشکه )29 درصد( افزایش 

همراه بود

از آنجا که اعضای اوپک با محدود کردن تولید نفت خود تالش می کنند 
به طور مصنوعی قیمت نفت را در سطوح باال حفظ کنند، سهم تولیدکنندگان 
عضو این سازمان در بازارهای جهانی نفت خام به طور مداوم در حال کاهش 
است.برپایه تازه ترین گزارش بررسی آماری شرکت بریتیش پترولیوم 
)بی پی( درباره انرژی جهان که 11 ژوئن سال جاری میالدی )21 خرداد 
1398( منتشر شد، سهم کشورهای عضو اوپک از بازارهای جهانی نفت 
خام در سال گذشته میالدی )2018( به 41.5 درصد و پایین ترین سطح 
از سال 2013 میالدی رسیده است.به دنبال تحریم ها علیه ایران و 
ونزوئال و افت شدید تولید نفت خام ونزوئال به عنوان یکی از کشورهای 
آمریکای جنوبی عضو اوپک، سهم تولیدکنندگان نفت خام عضو 
اوپک بدون تردید در سال جاری میالدی با کاهش بیشتری روبه رو 
خواهد بود، به طوری که به پایین ترین سطح از سال 2002 میالدی و 
پیش از دهه 1990 میالدی می رسد.اعضای اوپک در بازه زمانی 
سال های 2002 تا 2008 میالدی پیوسته در حال افزایش سهم خود 
در بازارهای جهانی نفت خام بوده اند، اما پس از این دوره، سهم 
آنها روندی کاهشی در پیش گرفته است و تاکنون هم هیچ 
نشانه ای از بازگشت و تغییر این روند مشاهده نشده است.
مجموع تولید نفت خام اعضای اوپک در سال 2018 میالدی در 
مقایسه با سال 2008 میالدی روزانه با دو میلیون بشکه )5 
درصد( افزایش روبه رو بوده است، در حالی که تولید نفت 
خام کشورهای غیرعضو اوپک در بازه زمانی مشابه با روزانه 
9 میلیون و 600 هزار بشکه )29 درصد( افزایش همراه بود.
عربستان سعودی، بزرگ ترین تولید کننده و صادرکننده 
نفت خام اوپک، در دوره مورد بررسی تولید نفت خود را 
روزانه یک میلیون و 600 هزار بشکه )15 درصد(، در 
حالی که عراق روزانه دو میلیون و 200 هزار بشکه )90 
درصد( افزایش داده است.با این حال، در خارج از 
اوپک، کانادا تولید نفت خام خود را دو میلیون بشکه 
)62 درصد( و ایاالت متحده آمریکا روزانه هشت 
میلیون و 500 هزار بشکه )126 درصد( افزایش 
دادند، که بخش عمده افزایش تولید نفت ایاالت 
متحده آمریکا در پی افزایش برداشت نفت خام 
عربستان  است.سهم  بوده  ذخایر شیل  از 
سعودی از تولید جهانی نفت خام 
از دهه 1990 میالدی روی نواری 
ثابت و یکنواخت حرکت کرده 
است، اما سهم بسیاری دیگر از 
کشورهای عضو اوپک در طول 
پی جنگ های  در  این سال ها 
و  ناآرامی ها  تحریم،  داخلی، 
سوءمدیریت با کاهش روبه رو 

بوده است.

اهداف دوگانه
در دهه  عربستان سعودی 
1990 میالدی پس از کاهش تولید 
نفت در پی جنگ و تحریم در 
ایران و عراق و افت تولید در 
نیجریه، لیبی و ونزوئال در پی 
فساد، سوءمدیریت و ناآرامی ها، 
به عنوان رهبر بالمنازع سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت شناخته شد.هدف عربستان سعودی، با توجه به 
جلوگیری از به خطر نیفتادن موقعیت بلندمدت خود در بازارهای جهانی نفت 
خام و حفظ روابط دیپلماتیک با ایاالت متحده آمریکا، افزایش درآمدهای حاصل 
از صادرات نفت در کوتاه مدت بوده است.در عمل، عربستان سعودی در دوران  
مختلف متناسب با شرایط، حمایت از قیمت نفت در بازارهای جهانی )با نادیده 
گرفتن بحث سهم در بازار نفت( یا حمایت از سهم بازار ) با نادیده گرفتن بحث 

قیمت( را در اولویت قرار داده است.در سال های اخیر، زمانی که دیگر اعضای 
این سازمان با تحریم روبه رو شده اند، در مقابل مشکالت سعودی ها کم شده 
است. تحریم علیه دیگر رقبای تولیدکننده، شرایط را برای عربستان به گونه ای 
رقم زده است تا بدون قربانی کردن بخش زیادی از سهم خود در بازارهای جهانی 
نفت خام از قیمت ها هم حفاظت کند، بنابراین آنها به هر دو هدف تجاری و 
دیپلماتیک خود در کنار هم دست یافته اند.اما محدودیت های این راهبرد 
هم اکنون قابل مشاهده است به گونه ای که با کاهش تولید اعضای تحریم شده 
اوپک، همچنان شاهد افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی هستیم.روندهای 
بلندمدت در هر دو بحث قیمت نفت و سهم بازار، به زیان عربستان سعودی 
خواهد بود و تحقق اهداف جاه طلبانه این کشور را برای تغییرات اقتصادی و 

اجتماعی به مخاطره می اندازد.

بشکه های نفت شیل
شرکت های تولید نفت شیل در ایاالت متحده آمریکا و دیگر تولیدکنندگان 
غیرعضو اوپک شامل شرکت های بین المللی تولید نفت و گاز، از بزرگ ترین 
ذی نفعان تالش های عربستان سعودی و اوپک برای محدود کردن تولید و باال 
بردن قیمت های جهانی نفت خام بوده اند.با باالنگهداشتن قیمت نفت بیش از 
آنچه باید باشد، راهبرد عربستان سعودی برای کاهش تولید نفت، سبب نخستین 
انقالب نفت شیل در بازه زمانی سال های 2011 تا 2014 میالدی و دومین انقالب 
نفت شیل در بازه زمانی سال های 2017 تا 2018 میالدی در ایاالت متحده آمریکا 
شد.بر پایه گزارش بررسی آماری ساالنه 2018 بی پی درباره انرژی جهان 
عربستان سعودی در نیمه نخست سال 2018 میالدی به کاهش تولید نفت خود 
ادامه داد و سرانجام در کل سال تولید خود را روزانه 400 هزار بشکه افزایش داد، 
در حالی که این رقم با افزایش روزانه دو میلیون و 200 هزار بشکه ای تولید نفت 
خام ایاالت متحده آمریکا مقایسه می شود.در سال 2015 تا 2016 عربستان 
سعودی با ترک راهبرد حمایت از قیمت با هدف حفظ سهم در بازارهای جهانی 
نفت خام، روزانه 400 هزار بشکه افزایش تولید داشت، امادر مقابل تولید نفت 
شیل آمریکا روزانه 433 هزار بشکه کاهش یافت.در میان مدت، راهبرد عربستان 
سعودی برای کاهش تولید نفت با هدف باال بردن قیمت های جهانی نفت خام 
ناپایدار خواهد بود و در عین حال این شرایط سبب افزایش سهم بازار نفت شیل 
و دیگر تولیدکنندگان غیرعضو اوپک در بازارهای جهانی می شود.روسیه که هم 
اکنون در قالب توافق جهانی کاهش تولید، در بازه زمانی 2017 تا 2018 و 2018 
تا 2019 به عربستان سعودی کمک می کند، به تازگی درباره عواقب بلندمدت 
قیمت های باالی نفت خام و کاهش سهم در بازارهای جهانی هشدار داده است.
اعضای اوپک پس از چند دوره کش و قوس های فراوان و اختالف سلیقه ای که 
میان اعضای این سازمان در چند نشست پیایپی شاهد بودیم، در نشست 171 
خود در دسامبر 2016 تصمیم گرفتند برای کمک به ثبات بازار و بهبود قیمت 
نفت روزانه یک میلیون و 200 هزار بشکه از تولید خود بکاهند و در کنار آنها 
کشورهای غیرعضو به رهبری روسیه متعهد شدند در مجموع روزانه 600 هزار 
بشکه کاهش تولید دهند که در مجموع قرار شد روزانه یک میلیون و 800 هزار 
بشکه نفت مازاد از بازار حذف شود.تا اینکه دوباره پس از مدتی، در پی فشارهای 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای پایین آوردن قیمت نفت و جبران 
کاهش تولیدبرخی اعضای اوپک به رهبری عربستان و کشورهای غیرعضو این 
سازمان از جمله روسیه، در ماه ژوئن 2018 تصمیم گرفتند پایبندی خود به برنامه 
کاهش عرضه نفت خام اوپک و غیراوپک )در مجموع روزانه یک میلیون و 800 
هزار بشکه( را به 100 درصد برسانند و این به معنای ورود مقداری نفت به بازار 
بود.اما پس از مشاهده کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و باال رفتن سطح 
ذخیره سازی های نفت خام، اوپک و متحدانش در ماه دسامبر سال 2018 میالدی 
توافق کردند از آغاز سال 2019 میالدی به مدت 6 ماه، تولید روزانه نفت خود را 
یک میلیون و 200 هزار بشکه نسبت به ماه اکتبر سال 2018 میالدی کاهش دهند.

در کوتاه مدت، سیاست گذاران عربستان سعودی توجه خود را روی جلوگیری 
از افزایش سطح ذخیره سازی های نفت خام و کاهش قیمت نفت متمرکز کرده اند، 
این در حالی است که هم اکنون روند رشد اقتصادی و تقاضای جهانی نفت خام 
در حال کند شدن است.با این حال، در میان مدت، عربستان سعودی اگر بتواند 
همچنان به نقش پیشرو در بازار نفت خود ادامه دهد، اهداف قیمتی را تعدیل و 

دوباره روی بحث افزایش سهم از بازارهای جهانی نفت خام تمرکز می کند.
مترجم: عباس حاجی هاشمی
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شركت ملی حفاری ايران و دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد خراسان رضوی در زمينه 
همكاری های علمی، آموزشی و پژوهشی 
تفاهم نامه همكاری امضا كردند. اين 
تفاهم نامه، ميان سيدعبداهلل موسوی، 

وعلی  ايران  حفاری  ملی  شركت  مديرعامل 
سروری مجد، رئيس دانشگاه آزاد اسالمی واحد خراسان 
رضوی امضا شد. درآيين امضای اين تفاهم نامه كه در 
نتيجه هم افزايی ميان بخش های علمی و پژوهشی 
دانشگاه و مديريت های پژوهش، فناوری و مهندسی 
ساخت، بازاريابی وهمكاری های بين الملل و مجموعه 
آموزش و تجهيز نيروی انسانی شركت رقم خورد، بر 
اهميت و گسترش همكاری ها ميان اين سازمان و 

دانشگاه تاكيد شد.
مديرعامل شركت ملی حفاری ايران در آيين امضای 
تفاهم نامه مزبور گفت: اين شركت با بيشتر دانشگاه های 
كشور از جمله دانشگاه های صنعتی شريف، اميركبير، 
تهران، صنعت نفت، علم و صنعت، شيراز و آزاد اسالمی 

در زمينه های علمی، پژوهشی و تبادل 
تجربه، همكاری های مستمر و موثر دارد. 
موسوی گفت: بومی سازی بخش قابل 
توجهی ازقطعات پرمصرف و تجهيزات 
كاربردی درصنعت حفاری از جمله 
مزيت های همكاری ميان مراكزعلمی، پژوهشی، 
شركت های دانش بنيان و مجموعه های صنعتی در 

چند سال گذشته بوده است.
همكاری در برگزاری دوره های تخصصی مورد نياز 
دانشگاه از سوی شركت ملی حفاری ايران، بهره گيری 
بهينه ازظرفيت های دانشگاه و شركت به منظور 
برگزاری دوره های كارآموزی دانشجويان دانشگاه، 
تعريف پايان نامه های تحصيالت تكميلی، استفاده از 
امكانات آزمايشگاهی و كارگاهی متقابل، همچنين 
اجرای پروژه های تحقيقاتی مورد نياز طرفين و 
بازديدهای علمی از جمله محورهای تفاهم نامه شركت 
ملی حفاری ايران با دانشگاه آزاد واحد خراسان رضوی 

است.

معاون مديرعامل درامور توليد 
شركت ملی نفت ايران، گفت: 
شركت بهره برداری نفت و گاز شرق 
به جهت برخورداری از مديران و 
كاركنان فنی، نظام مند و نتيجه گرا، 

يكی از شركت های بسيار قوی در حوزه های فنی 
-عملياتی است.  فرخ عليخانی در نشست 
مشترک با مديران شركت نفت مناطق مركزی 
ايران و شركت بهره برداری نفت و گازشرق با اشاره 
به بررسی های عملكردی شركت بهره برداری نفت 
و گاز شرق گفت: با بازآرايی مديريت جديد در اين 
شركت روند رو به رشدی را شاهد هستيم كه 
اميدواريم تداوم داشته باشد. رامين حاتمی، 
مديرعامل شركت نفت مناطق مركزی ايران نيز 
با قدردانی از مجموعه شركت بهره برداری نفت و 
گاز شرق گفت: اين شركت بابرخورداری 
ازكاركنان مجرب، عملكرد بسيارقابل توجهی در 
حوزه توليد و تزريق گاز دارد. مديرعامل شركت 

نفت مناطق مركزی ايران بااشاره به 
موقعيت راهبردی و مهم منطقه 
شركت  و  خانگيران  عملياتی 
بهره برداری نفت و گازشرق افزود: 
اين موقعيت ايجاب می كند، توجه 
و اهتمام ويژه ای در جهت اجرای پروژه های اين 
منطقه عملياتی صورت گيرد. ناصر مواليی، 
مديرمنابع انسانی شركت ملی نفت ايران نيز در 
اين نشست از ساماندهی وترميم حقوق نيروهای 
قرارداد مدت موقت و پيمانكاری، همچنين تالش 
برای افزايش تسهيالت، بهبود خدمات رفاهی، 
اجتماعی و حفظ نيروهای بخش عملياتی 
درشركت بهره برداری نفت و گاز شرق خبر داد. 
وی بااشاره به تصميم گيری درسطح كالن شركت 
ملی نفت ايران، افزود: درحوزه منابع انسانی، به 
ويژه درحوزه بهبود وضعيت شهرک های مسكونی 
شركت بهره برداری نفت و گاز شرق منطقه 

خانگيران، برنامه ريزی شده است.

مديرعامل سازمان منطقه ويژه 
اقتصادی انرژی پارس از اعالم 
آمادگی اين سازمان برای اجرای 
پروژه های سرمايه گذاری خبر داد و 
گفت: در صورت تاييد طرح ها و 

پروژه های سرمايه گذاری، مشوق های الزم برای 
عملياتی كردن آنها ارائه خواهد شد. سيدپيروز 
موسوی در نشست با مديران و مشاوران دبيرخانه 
شورای عالی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی كشور با 
تاكيد بر نقش سياست گذاری اين دبيرخانه درتحقق 
سند چشم انداز گفت: منطقه ويژه پارس از مناطق 
مهم وحساس اقتصادی كشور است كه می تواند 
نقش مهمی در شكوفايی اقتصادی مبتنی بر توليد و 
اشتغال داشته باشد. وی با اشاره به نقش اين منطقه 
در صادرات نفتی و غيرنفتی كشور افزود: با 
بهره برداری ازطرح های توسعه ای منطقه ويژه پارس، 
ظرفيت توليد گازكشور از ميدان مشترک پارس 
جنوبی از قطر پيشی گرفته است و می تواند نقش 

مهمی در افزايش درآمدهای كشور 
داشته باشد. مديرعامل سازمان منطقه 
ويژه اقتصادی انرژی پارس همچنين از 
اعالم آمادگی اين سازمان برای دريافت 
درخواست های سرمايه گذاری خبر داد 
تاييد طرح، مشوق های  افزود: در صورت  و 
سرمايه گذاری نيز به آنان ارائه می شود. موسوی با 
اشاره به ظرفيت های قانونی مناطق آزاد و ويژه برای 
تشويق سرمايه گذاری در اين منطقه گفت: نزديكی 
به خوراک ارزان و آبراه بين المللی خليج فارس، 
همچنين وجود بنادر صادراتی مانند مجتمع بندری 
پارس و بندر پتروشيمی با آبخور مناسب كشتی های 
غول پيكر از ظرفيت های منحصربه فرد اين منطقه 
است كه در صورت سرمايه گذاری در طرح های 
پايين دستی، توليد و اشتغال در منطقه و كشور رونق 
خواهد گرفت. وی همچنين جلوگيری از خام فروشی 
مزايای  ديگر  از  را  توليد  زنجيره  تكميل  و 

سرمايه گذاری درطرح های پايين دستی برشمرد.
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تدوين نقشه راه بهبود جايگاه شركت ملی نفت ايران از منظر اقتصاد 
مقاومتی به عنوان يكی از پروژه های طرح مطالعات راهبردی 
مديريت برنامه ريزی تلفيقی به كار خود پايان داد. معاونت بررسی، 
امكان سنجی اقتصادی ومالی طرح های شركت ملی نفت ايران 
اعالم كرد: پروژه بررسی راهكارهای اقتصاد مقاومتی در شركت 
ملی نفت ايران به عنوان يكی از پروژه های طرح مطالعات راهبردی 
مديريت برنامه ريزی تلفيقی بامؤسسه مطالعات بين المللی انرژی 
به كار خود پايان داد. در نشستی كه باحضور رئيس موسسه 
مطالعات بين المللی انرژی و مجريان پروژه ها و مدير، معاونان، 
ناظران و كارشناسان مديريت برنامه ريزی تلفيقی در شهريورماه 
پارسال برگزار شد، درباره چگونگی ادامه كار پروژه های طرح 
مطالعات راهبردی كه در سال 94 در قالب 9 پروژه در معاونت های 
مختلف مديريت برنامه ريزی تلفيقی تعريف شده بود، تصميم گيری 

شد. بنابراعالم معاونت بررسی، امكان سنجی اقتصادی و مالی 
طرح ها، هم  اكنون پروژه بررسی راهكارهای اقتصاد مقاومتی 
شركت ملی نفت ايران به عنوان نخستين پروژه اين طرح با اعالم 
رسمی كارفرما و اجرای دوره آموزشی يكی از نرم افزارهای حوزه 
اقتصادسنجی، به كار خود پايان داد. خروجی نهايی اين پروژه، 
تدوين نقشه راه در جهت بهبود جايگاه شركت ملی نفت ايران از 
منظر اقتصاد مقاومتی است.  در اين پروژه كه متناسب با شرايط 
اقتصادی، سياسی و جايگاه شركت ملی نفت ايران در اقتصاد 
كشوراست، تالش شده تا كليات نقشه راه مورد نظر از سه منظر 
تاب آوری، كارايی و نوآوری اقتصادی ترسيم شود. براساس گزارش 
معاونت بررسی، امكان سنجی اقتصادی و مالی طرح ها، هدف اصلی 
اين پروژه، شناسايی راهبردها و خط مشی های كاهش 
آسيب پذيری شركت ملی نفت ايران در مواجهه با تكانه های 

خارجی و ارائه به مديران ارشد اين شركت است.  از ديگر اهداف 
اين پروژه، تصريح روابط شركت ملی نفت ايران با ديگربخش های 
اقتصادی درچارچوب يك جدول داده- ستاده و سازكارهای 
انتقالی آن است كه در اين زمينه به ۶ پرسش اصلی پاسخ داده 
است. در پروژه »بررسی راهكارهای اقتصاد مقاومتی درشركت ملی 
نفت ايران«، مواردی همچون شاخص های اقتصاد مقاومتی، جايگاه 
شركت ملی نفت ايران در اقتصاد ملی، آسيب شناسی شركت ملی 
نفت ايران با استفاده از جدول داده- ستانده، بررسی اثر نوسان های 
قيمت نفت خام بر سرمايه گذاری درباالدستی صنعت نفت، بررسی 
اثر فناوری بر كارايی هزينه در شركت ملی نفت ايران، همچنين 
ميزان همسويی فعاليت ها و اقدام های شركت ملی نفت ايران 
درچارچوب اقتصاد مقاومتی و نقشه  راه شركت ملی نفت ايران 

برای خلق ارزش در زنجيره توليد، بررسی شده است.

   شرکت مهندسی و توسعه نفت 
راه اندازی پست فشار قوی 

نیروگاه غرب کارون

پست برق فشارقوی نيروگاه غرب كارون به زودی 
راه اندازی می شود. پس از راه اندازی پست برق 
شهيد بقايی باسطح ولتاژ 4۰۰ كيلوولت و پست 
بر23۰/4۰۰  بالغ  ولتاژی  باسطح  متن  برق 
كيلوولت، پست فشارقوی نيروگاه غرب كارون نيز 
با انجام آزمايش های الزم درآينده نزديك به 
 صورت كامل راه اندازی می شود. نيماربيعی، 
سرپرست طرح نيروگاه غرب كارون وتاسيسات 
جانبی دراين باره گفت: بابرقراری جريان برق 
درپست برق فشارقوی نيروگاه غرب كارون وانجام 
آزمايش ترانس های اصلی آن، همچنين انجام 
عمليات سنكرون، راه اندازی نهايی اين نيروگاه 
انجام است. ربيعی گفت:  به سرعت در حال 
پيش بينی می شود نيروگاه غرب كارون ظرف سه 
هفته آينده آماده بهره برداری صنعتی درفاز يك 
 V94.2 باشد.فاز يك اين نيروگاه با توربين

ظرفيت اسمی توليد ۱۶2 مگاوات برق را دارد.

    وزارت نفت    

»ستاد« در خدمت پیمانکاری و مشاوره
    شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 

اختصاص 120 میلیارد تومان برای 
جابه جایی واحدهای مسکونی

استاندارخوزستان ازاختصاص ۱2۰ميليارد تومان اعتبار ازسوی 
وزارت نفت برای اجرای طرح جابه جايی واحدهای مسكونی در 
معرض خطر آلودگی نفت و گاز در مسجدسليمان خبر داد. 
غالمرضا شريعتی در نشست شورای مسكن استان خوزستان 
گفت: آن زمان كه بحث جابه جايی واحدهای مسكونی در 
معرض خطر در مسجدسليمان مطرح شد، مقرر شد با پرداخت 
۱2۰ميليارد تومان اين كار انجام شود و پنج هزار واحد مسكونی 
در مسجدسليمان كه در خطر آلودگی نفت و گاز قرار دارند، جابه 
جا شوند. وی بابيان اين كه اين اعتبار از سوی وزارت نفت تامين 
شده است، اما مسائلی مانند تورم سبب شد پنج هزار واحد به 
صورت كامل تكميل نشود، خواستار تعيين تكليف و تكميل اين 
فرايند شد. احمد محمدی، مديرعامل شركت ملی مناطق 
نفت خيز جنوب نيز با اشاره به موضوع جابه جايی خانه هايی كه 
در زمين های آلوده به نفت و گاز در مسجدسليمان قراردارند، 
گفت: ازنظر شركت ملی نفت ايران اين كار انجام و۱2۰ميليارد 
تومان برای جابه جايی واحدهای مسكونی پرداخت شده كه بنا 
به داليلی، اين فعاليت تكميل نشده است. وی بااشاره به اين كه 
سابقه اين طرح به بيش از۱5سال پيش مربوط می شود، تصريح 
كرد: مجموعه شركت ملی نفت ايران ومناطق نفت خيز جنوب 
هيچ دخالتی در اين كه چه تعداد واحد بايد ساخته شوند، 
نداشته اند و فقط بودجه اعالم شده، تامين شده است تا 
جابه جايی انجام شود. محمدی گفت: پيشنهاد می شود اداره كل 
راه وشهرسازی خوزستان مناطقی راكه مردم تخليه كرده اند، 
مشخص وشركت ملی مناطق نفت  خيز جنوب درباره اين كه آيا 
هنوزنيازبه جابه جايی در ديگرمناطق وجود دارد يا خير، اعالم 

نظر كند. 

تعمیر کارخانه 1200 گاز مایع گچساران
مديرتوليد شركت ملی مناطق نفت خيز جنوب بر تسريع در 
تكميل تعميرات اساسی كارخانه ان جی ال ۱2۰۰شركت 

نفت و گاز گچساران تاكيد كرد.
سعيدكوتی دربازديد ازكارخانه گاز وگازمايع ۱2۰۰ شركت 
بهره برداری نفت و گاز گچساران بر تسريع در تكميل كارهای 
باقی مانده با رعايت كامل نكات ايمنی و زيست محيطی تاكيد 
و اظهار كرد: اين واحد عملياتی از تاسيسات مهم شركت 
بهره برداری نفت و گاز گچساران است كه بخشی از خوراک 

پتروشيمی بندر امام را تامين می كند.
دراين بازديد كه معاونان، كارشناسان مديريت توليد، مسئوالن 
و  صنعتی  تجهيزات  تعميرات  مديريت  كارشناسان  و 
ماشين آالت فرايندی شركت ملی مناطق نفت خيز جنوب 
نيزحضور داشتند، ضمن بازرسی از كارخانه گاز و گاز مايع 
۱2۰۰ گچساران، فرايند تعميرات اساسی آن بررسی و برای 

رفع مشكالت و موانع موجود تصميم های الزم گرفته شد.

دستگاه های اجرايی موضوع بند»ب« ماده يك قانون 
برگزاری مناقصات از جمله شركت های تابع وزارت نفت 
موظفند همه مراحل مناقصات و مزايده های مشمول را از 
طريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت )ستاد( انجام 
دهند. سعيدمحمدزاده، معاون مهندسی، پژوهش 
وفناوری وزير نفت در نامه ای باعنوان »به كارگيری سامانه 
تداركات الكترونيكی دولت )ستاد( درحوزه خدمات 
پيمانكاری ومشاوره«خطاب به معاونان، مديران عامل 
چهار شركت اصلی، همچنين مديران كل وروسای 
واحدهای ستادی مستقل وزارت نفت نوشت: »همانگونه 
كه مستحضريد به استناد ماده 5۰قانون احكام دائمی 
توسعه كشور و ماده 2 آيين نامه فعاليت سامانه تداركات 
الكترونيكی دولت، كليه دستگاه های اجرايی موضوع بند 
»ب«ماده يك قانون برگزاری مناقصات و از آن جمله 

شركت های تابعه وزارت نفت موظفند مطابق برنامه 
زمان بندی مورد تاييد هيات وزيران و اعالم مديريت 
سامانه تداركات الكترونيكی دولت)ستاد(، كليه مراحل 
مناقصات/ مزايده های مشمول را از طريق سامانه مورد 
اشاره انجام دهند. « در اين نامه همچنين آمده است: 
»باعنايت به راه اندازی بخش های مربوط به انجام معامالت 
حوزه خدمات ازجمله مناقصات بخش های پيمانكاری و 
معامالت بزرگ حوزه مشاوره درسامانه مذكور، مقتضی 
است تا زمان تكميل وپياده سازی سازوكارتعامل سامانه 
تامين الكترونيكی كاالی وزارت نفت )EP(با سامانه ستاد، 
دستگاه های اجرايی تابع در اسرع وقت به ثبت نام در 
سامانه و انجام مناقصات و كليه فرايندهای واگذاری 
خدمات در حوزه های مورد اشاره از طريق سامانه ستاد 
اقدام كنند. دستگاه های اجرايی درصورت بروز هرگونه 

مشكل يا ابهام در به  كارگيری سامانه مذكور می توانند 
مراتب را ازمركز راهبری وپشتيبانی سامانه ستاد پيگيری 

كنند.«

آشنایی با الزام ها و مستندات
 صدور گواهینامه کیفیت

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت از 
برگزاری دوره های آموزشی آشنايی با الزامات و تدوين 
مستندات صدور گواهينامه كيفيت برای سازندگان كاال و 
تجهيزات صنايع نفت، گاز، پتروشيمی و پااليش و پخش 
خبر داد. بنابراعالم اين مديريت، دوره های آموزشی مزبور 
با هدف دريافت تائيديه مركز ملی تائيد صالحيت برای 
همكاری درمديريت آزمايشگاه های مرجع، همچنين 
استانداردها و فرايندهای صدور گواهينامه كيفيت برای 

سازندگان كاال و تجهيزات صنايع نفت، گاز، پتروشيمی و 
پااليش و پخش، در اداره كل نظام تامين وتجاری سازی 
فناوری وزارت نفت هم اكنون درحال برگزاری است. 
نخستين دوره های آموزشی از دوم تيرماه امسال با حضور 
جمعی از مديران و دست دركاران مربوط در حوزه صدور 
گواهينامه كيفيت محصول برگزار شده است. اين 
دوره های آموزشی مربوط به آشنايی با الزام ها و تدوين 
مستندات بر اساس استانداردهای ايزو ۱7۰۶5 و ايزو 
۱7۰25 همچنين آشنايی با سيستم های مديريت كيفيت 
است كه با استقبال بسياری همراه شده است. در اين 
دوره های آموزشی، ازسوی نهاد صدور گواهينامه كيفيت 
محصول انجمن نفت ايران )IPICB( به عنوان تنها مرجع 
مورد تائيد وزارت نفت در زمينه صدور گواهينامه محصول، 

4۰۰نفر-ساعت آموزش ارائه می شود.

  شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق
اهتمام در عمل به مسؤولیت اجتماعی

 مديرعامل شركت بهره برداری نفت و گاز شرق با 
اشاره به نقش و جايگاه صنعت نفت در عمل به 
مسؤوليت اجتماعی گفت: اين شركت به تعهدهای 
خود در قبال مسؤوليت اجتماعی عمل كرده است. 
سيدابوالحسن محمدی در ديدار با فرماندار و 
دادستان شهرستان سرخس به منظورتسريع در 
اجرای پروژه ها و رفع مشكالت كاری، برهمكاری و 
تعامل بيشتر صنعت نفت با مسئوالن شهرستان 
سرخس تاكيد كرد. وی با اشاره به نقش و جايگاه 
صنعت نفت در قبال مسؤوليت اجتماعی گفت: 
اشتغال درمنطقه، معيشت كاركنان، ساخت و 
بهسازی مدارس، ورزشگاه ها و جاده ها، توجه خاص 
به مسائل فرهنگی، آموزشی و ... از جمله اقدام های 
مهم در زمينه مسؤوليت اجتماعی است كه به اين 
تعهد خود عمل كرده ايم. وی درباره توسعه ميدان 

گازی توس و اهميتی كه در اشتغال و رونق اقتصادی 
منطقه ايجاد می كند، افزود: توسعه هرميدان گازی 
جديد سبب اشتغال منطقه ای و رونق اقتصادی 
می شود. وی تصريح كرد: توسعه ميدان گازی توس 
درصورت امكان و نياز به جذب نيروی انسانی، اولويت 
شركت بهره برداری نفت و گاز شرق با جوانان و 
نيروهای بومی شهرستان سرخس خواهد بود. 
محمدرضا رجبی مقدم، فرماندار شهرستان سرخس 
نيز، ضمن قدردانی از فعاليت ها و زحمات مجموعه 
شركت بهره برداری نفت و گاز شرق از حيث تامين 
گاز استان های شرق و شمال كشور، به وجود برخی 
مسائل و مشكالت منطقه از جمله نرخ بيكاری 
شهرستان اشاره كرد و توسعه اشتغال در اين منطقه 
را موضوعی مهم دانست و خواستار جذب نيروهای 

بومی شد.

    سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
اعالم مشوق های سرمایه گذاری 

     شرکت ملی حفاری ایران
امضای تفاهم نامه همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی

      شرکت نفت مناطق مرکزی  
نفت و گازشرق درحوزه فنی -عملیاتی بسیار قوی است

www.mashal.ir
اخبار 4 شرکت اصلی

رئيس سازمان حراست شركت ملی نفت ايران به همراه 
معاونان عمليات و حفاظت اين سازمان ضمن بازديد از 
تاسيسات پايانه نفتی خارک برای راه اندازی سامانه های 
نوين حفاظتی در تاسيسات اين پايانه برنامه ريزی و 
تصميم گيری كردند. دراين بازديد ضمن هم انديشی 
واتخاذ تمهيدات الزم برای رفع تهديدهای احتمالی و 
حفظ امنيت پايدار پايانه نفتی خارک در زمينه تسهيل 
وشتاب بخشی در به كارگيری و راه اندازی سامانه های 
حفاظت الكترونيك و سامانه های نوين حفاظتی در 
تاسيسات پايانه نفتی خارک تصميم گيری شد. حسين 
حاجی حسينی، رئيس سازمان حراست صنعت نفت، 
در اين بازديد جزيره خارک را مظهر مقاومت و شريان 

حياتی ايران توصيف كرد.
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مهندس ارشد تعميرات ماشين آالت 
واحد ذخيره سازی شوريجه از تعمير 
اساسی كمپرسورهای واحد تزريق 
ذخيره سازی گازطبيعی درمنطقه 
عملياتی خانگيران سرخس خبرداد.

محسن سردشتی بيرجندی بابيان اين كه واحد 
ه  دستگا سه  ز  ا يجه  شور زی  سا ذخيره 
اين  است، گفت:  توربوكمپرسورتشكيل شده 
دستگاه ها، افزايش فشارگازشيرين برای تزريق به 
اليه های زيرزمينی را برای افزايش توان توليد و 
جبران مصرف گاز در ماه های سرد سال به عهده 
دارند. وی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری 
درحوزه اقتصاد مقاومتی و تكيه بر توان نيروی 
متخصص داخلی ادامه داد: با توجه به اين كه ساعت 
كاركرد كمپرسورهای واحد ذخيره سازی شوريجه 
به ۱2هزار ساعت رسيده بود، تصريح كرد: به دليل 
نيازعملياتی، تعمير اساسی اين دستگاه ها با تالش 
ماشين آالت  تعميرات  كاركنان  شبانه روزی 

ذخيره سازی و با صرفه جويی چهار 
ميليارد و ۸۰۰ ميليون ريال انجام شد. 
مهندس ارشد تعميرات ماشين آالت 
واحد ذخيره سازی شوريجه اضافه كرد: 
تعمير اين نوع كمپرسور برای نخستين 
بار در كشور انجام شده و در مدت 4۰ روز با موفقيت 

به پايان رسيد. 
اين كه ذخيره سازي  به  اشاره  با  بيرجندی 
گازدرمخازن زيرزميني، روشي متداول و شناخته 
شده درجهان براي جبران توليد گاز و تأمين كمبود 
مصرف در فصول سرد است، گفت: درهشت ماه گرم 
سال كه مصرف گاز پايين تر است، حجم بيشتری از 
گاز طبيعی در مخزن ذخيره سازی شده و با سرد 
شدن هوا در فصل زمستان، با هدف مديريت توليد 
و مصرف گاز دركشور از مخزن برداشت و به شبكه 
سراسری تزريق می شود. مخزن ذخيره سازی 
شوريجه به عنوان بزرگترين مخزن ذخيره سازی گاز 

خاورميانه در شهرستان سرخس واقع شده است.

ارزيابی های انجام شده نشان 
می دهد فازهای ۶ و 7 و ۸ همواره 
از پااليشگاه های برتر درحوزه 
ست  ا ه  د بو يست  ز محيط 
ودرشاخص های مختلف وضعيت 

خوبی دارند. رئيس محيط زيست پااليشگاه 
چهارم مجتمع گازپارس جنوبی با بيان اين كه 
فعاليت های اين مجتمع براساس شاخص های 
جهانی است، گفت: تالش مجموعه نيز همواره 
اين است كه اختالف معياری از اين شاخص ها 
نداشته باشيم. سعيدابراهيمی بااشاره به اين 
موضوع كه توانسته ايم هفت سال متوالی 
پايين ترين ايندكس فلرينگ راداشته باشيم، 
برای  جهانی  شاخص   IOGP فزود:  ا
معيارفلرينگ و آخرين عدد اعالمی درصنايع 
نفت و گاز دنيا ۱2.۱ است، درحالی كه سال 
گذشته اين شاخص درپااليشگاه چهارم 
مجتمع گاز پارس جنوبی ۱.۱ بوده است. وی 

درباره COD )فاضالب، پساب 
يا آب آلوده كه عبارت است از 
ميزان اكسيژن مورد نياز برای 
بل  قا د  ا مو ن  سيو ا كسيد ا
اكسيداسيون موجود در آن( 
نيزگفت: شاخص آاليندگی پساب خروجی 
تنها  نه  را  ميزان  ترين  پايين  پااليشگاه 
واحدهای  با  درمقايسه  بلكه  درمجتمع 
پتروشيمی منطقه دارد.  ابراهيمی تصريح 
كرد: تصفيه خانه پااليشگاه چهارم دارای 
فرايندی خاص ومنحصر به فردی است و تنها 
پااليشگاه در عسلويه است كه تصفيه خانه 
بيولوژيك و شيميايی دارد. رئيس محيط 
زيست پااليشگاه چهارم در زمينه شاخص 
GAG كه به ميزان انتشارگازهای گلخانه ای 
مربوط می شود نيز، اظهار كرد: پااليشگاه 
چهارم مجتمع گازپارس جنوبی دراين بخش، 

بهترين مقام را دارد. 

شركت انتقال گاز ايران با شركت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ايران با 
هدف هم افزايی زيرساخت های 

مخابراتی تفاهم نامه امضا كردند.
مديرعامل شركت انتقال گازايران 

درآئين امضای تفاهم نامه تبادل تار فيبرنوری كه 
به منظور هم افزايی زيرساخت های مخابراتی 
وزارت نفت، افزايش بهره وری، كاهش هزينه ها و 
جلوگيری از موازی كاری، بين شركت انتقال گاز 
ايران و شركت خطوط لوله و مخابرات نفت امضا 
شد، اظهار كرد: شركت انتقال گاز ايران هم اكنون 
دارای بيش از سه هزار كيلومتر شبكه فيبر نوری 
فعال در مسيرهای خطوط سراسری چهارم، پنجم 
و سوم آذربايجان است وبا بهره برداری از شبكه 
فيبر نوری خطوط هفتم و هشتم سراسری، اين 
مقدار در سه ماه آينده به پنج هزار كيلومتر خواهد 
رسيد. وی بابيان اين كه طول شبكه فيبرنوری 
درچند سال آينده به۱4 هزار كيلومتر افزايش 

خواهد يافت، تصريح كرد: نوع فعاليت 
شركت انتقال گاز و شركت خطوط 
لوله ومخابرات نفت بسياربه هم نزديك 
است وسابقه همكاری اين دو شركت 
در  كه  بازمی گردد  گذشته  به 
IPCMMS، خوردگی، حريم  زمينه های 
خطوط، حريم بان و...با يكديگر تعامالتی داشته اند. 
مديرعامل شركت انتقال گاز ايران با اشاره به 
امكانات گسترده و گاهی مشترک مخابراتی 
دوشركت تصريح كرد: تعامل بين دو شركت 
مخابراتی درصنعت گاز و صنعت نفت موجب 
می شود قابليت اطمينان درسطح شبكه های 
انتقال و مخابراتی افزايش يابد. وی باتاكيد بر اين 
كه امضای اين تفاهم نامه بايد موجب افزايش 
بهره وری و قابليت اطمينان شبكه شود، افزود: 
كاهش موازی كاری ها وسرمايه  گذاری های مشابه، 
از ديگر مواردی است كه دراين تفاهم نامه بايد 

تحقق يابد.
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     شرکت نفت فالت 
قاره ایران 
راه اندازی سامانه 
مکانیزه مدیریت 
نگهداری و 
تعمیرات در 
منطقه سیری

      شرکت 
گازاستان خوزستان

گازرسانی به 
منطقه ویژه 
اقتصادی بندر 
امام)ره(

رئيس واحد برنامه ريزی نوسازی و تعميرات منطقه سيری از راه اندازی سامانه 
مكانيزه مديريت نگهداری و تعميرات در اين منطقه خبر داد. مهدی سامانی گفت: 
بااستقرار اين سامانه، افزون برافزايش قابليت اطمينان تاسيسات و تجهيزات، 
می توان از اموال ملی صيانت كرد و برای تداوم توليد و كاهش هزينه ها گام برداشت. 
وی با بيان اين كه سامانه مكانيزه مديريت نگهداری و تعميرات در واحد تاسيسات 
تقويت فشار گاز و سكوی مبارک منطقه سيری اجرايی شده است، گفت: با توجه 
به احساس نياز روزافزون به سيستم های نوين نگهداری و تعميرات تجهيزات، طرح 
اجرای پروژه CMMS در منطقه سيری عملياتی شد. به گفته سامانی، برهمين 
اساس اقدام های پيش نياز برای راه اندازی شامل جمع آوری اطالعات تجهيزات و 
كالسه بندی آنها منطبق براستاندارد ايزو ۱4224، جمع آوری اطالعات و 
استانداردسازی چك  ليست های تعميراتی ظرف چند ماه با سرعتی مثال زدنی 
انجام شد. رئيس واحد برنامه ريزی نوسازی و تعميرات منطقه سيری، ايجاد 
برنامه های پيشگيرانه PM و جمع آوری اطالعات پايه ای نرم افزار را از ديگر 

اقدام های انجام شده برای راه اندازی سامانه مكانيزه مديريت نگهداری و تعميرات 
در سيری عنوان كرد. اين سامانه با ارائه شاخص های كليدی عملكرد نت، كمك 
بسزايی در تصميم گيری مسئوالن مربوطه درباره نحوه تخصيص منابع خواهد كرد.

نصب سازه واسط سکوی میدان فروزان
عمليات نصب سازه واسط سكوی FY-B ميدان فروزان با موفقيت پايان يافت. با 
تالش بی وقفه عوامل اجرايی پروژه، سازه واسط 5۰۰ تنی سكوی FY-B روی جكت 
مربوط نصب شد. پس از تكميل عمليات نصب سازه واسط سكوی FY-B ميدان 
فروزان، پايه سكو، آماده نصب عرشه مسكونی خواهد بود. شركت نفت فالت قاره ايران 
از تالش بی شائبه مديران، كارشناسان و عوامل اجرايی پيمانكاران دخيل در اجرای 
پروژه، همچنين همكاران مديريت مهندسی و ساختمان، بازرسی فنی، حفاظت فنی، 
منطقه خارک، همكاران سكوی فروزان و ديگر عوامل دخيل در به نتيجه رسيدن پروژه 

قدردانی كرده است.

     پتروشیمی شهید تندگویان  
جهش 10 درصدی تولید 

محصوالت زنجیره 
پلی اتیلن ترفتاالت

مديرمجتمع پتروشيمی شهيد تندگويان ازجهش 
۱۰درصدی توليد محصوالت زنجيره پلی اتيلن 
ترفتاالت در اين مجتمع، در ۱۰۰ روز نخست امسال 
نسبت به مدت مشابه قبل خبر داد. محمدعيسی انوشا 
با اشاره به انجام تعميرات دوره ای در خط دوم توليد 
PET بطری به منظور توليد پايدار و مطمئن اين 
محصول پليمری، همچنين تأمين افزايش تقاضا برای 
محصول PET بطری در فصل تابستان گفت: عمليات 
تعويض روغن داغ اين خط توليد در مدت زمان كمتر 
از ۱۰ روز و بدون حادثه از سوی متخصصان اين 
مجتمع پتروشيمی انجام شد. مديرمجتمع پتروشيمی 
شهيد تندگويان با اعالم اين كه عمليات تعويض روغن 
داغ خطوط توليد اين پتروشيمی هرچهار تا پنج سال 
انجام می شود، تصريح كرد: با تعويض و شارژ روغن داغ 
و يكسری تعميرات دوره ای، درشرايط كنونی امكان 
توليد محصول PET بطری با ظرفيت اسمی فراهم 
شده است. وی با اشاره به كاهش توقف توليدهای 
برنامه ريزی نشده در پتروشيمی تندگويان درسال 
جاری گفت: با استمرار فعاليت واحدهای فرايندی و 
رفع گلوگاه های توليد، در عمل ركوردی جديد درتاريخ 
ساخت و راه اندازی پتروشيمی شهيدتندگويان 
به عنوان تنها مجتمع توليدكننده زنجيره محصوالت 
پلی اتيلن ترفتاالت در كشور ثبت شده است. وی توليد 
واقعی پتروشيمی شهيد تندگويان را در طول ۱۰۰ 
روز نخست امسال حدود ۱2۰۰ تن در روز و متناسب 
با نياز بازار عنوان كرد. انوشا با تاكيد بر اين كه دركنار 
افزايش ظرفيت و رفع گلوگاه های توليد، كيفيت توليد 
محصوالت نيز افزايش يافته است، تاكيد كرد: هم 
اكنون خوراک پارازايلين مورد نياز پتروشيمی شهيد 
تندگويان به صورت مستمر و منظم از سوی 

پتروشيمی نوری تامين می شود.

     شرکت ملی نفتکش ایران    

تعمیر نفتکش 320 تنی ایرانی در یاردهای داخلی
    پاالیشگاه بیدبلند 

آغاز تعمیرات اساسي برای
 استمرار تولید گاز

مديرعامل شركت پااليش گاز بيدبلند ازتعميرات اساسی 
واحدهای پااليش گاز 4۰۰ و 5۰۰ اين پااليشگاه با هدف 
استمرار توليد در فصل زمستان خبر داد. علی محمد پور رضا 
گفت: با توجه به بازه محدود زماني و شرايط سخت جوي استان 
خوزستان، واحدهای پااليش گاز 4۰۰ و5۰۰ اين پااليشگاه، 
طبق برنامه زمان بندی شده، در تيرماه امسال آغاز شده است. 
وی با بيان اين كه تعميرات اساسي واحدمزبور باهمكاري 
واحدهاي عمليات انجام می شود، تصريح كرد: دراين عمليات، 
بازبينی وسايل و تجهيزات مكانيكی، تجهيزات كنترلي ابزاردقيق 
ودستگاه ها وتجهيزات برقي در دستور كار قرار گرفته است. 
پوررضا تعميرات اساسی )اورهال( ديگ بخار شماره 3و۶ را از 
ديگر فعاليت های تعميراتی در پااليشگاه گازبيدبلند برشمرد و 
گفت: در اين عمليات، شيرهاي اطمينان، برنرها، كنترل ولوها 

و ترانسميترها تعمير كلي و بازبينی فنی نهايی می شوند.

    منطقه 7 عملیات انتقال گاز 
افزایش ایمني خط 20 اینچ 

کامیاران - مریوان
مديرمنطقه 7عمليات انتقال گاز ايران ازايمن سازی خط2۰ 

اينچ كامياران - مريوان در اين منطقه عملياتي خبر داد.
امين عبادي گفت: به منظور افزايش ايمني اين خط لوله در 
مقابل رانش و امكان كنترل جريان گاز هنگام بحران هاي 
احتمالي، يك ايستگاه شير بين راهي LBV در مسير آن 
جانمايي شده است. وی افزود: ايستگاه مزبورطي يك 
برنامه ريزي منسجم، بدون قطع گاز شهرها و روستاها، درمكان 
مورد نظرنصب وخط لوله كاميران – مريوان با هدف تامين گاز 

در مواقع بحراني با خط تغذيه ۸ اينچ لوپ شد.

    منطقه 4 عملیات انتقال گاز 
عملیات تعمیراتی پیشگیرانه برای 

پایداری انتقال گاز
مديرمنطقه 4 عمليات انتقال گازايران از نخستين عمليات 
تعميراتی پيشگيرانه اين حوزه عملياتی درسال 9۸خبرداد 
وگفت: با اين عمليات، روی خط كالت نادری، ضريب پايداری 
انتقال گاز دراين محدوده افزايش يافت. ناصرعلوی شهری افزود: 
پس از دريافت گزارش پيگرانی هوشمند و هماهنگی باواحدهای 
ديسپچينگ و اچ اس ای منطقه، همچنين همكاری شركت 
گازاستان خراسان رضوی، نخستين عمليات تعميراتی 
پيشگيرانه در سال 9۸ روی خط لوله مزبور انجام شد. وی با بيان 
اين كه اين عمليات شامل حفاری، تعميرات، جوشكاری و نصب 
اسليو نوع B بوده است، تصريح كرد: تعميرات پيشگيرانه روی 
خط لوله كالت نادری دركوتاه ترين زمان انجام شده است كه 
در نوع خود يك ركورد خوب محسوب می شود. علوی شهری 
هدف از اجرای اين پروژه را ايمن سازی و بهبود خطوط لوله 
انتقال گازمنطقه 4عمليات اعالم واظهار كرد: با اجرای اين پروژه، 
گازمورد نياز شهرها و روستاهای مسيرخط لوله كالت نادری 

ايمن به مشتركان تحويل داده می شود.

تعميرنفتكش های غول پيكر شركت ملی نفتكش ايران در ياردهای 
تعميراتی داخلی برای نخستين بار درتاريخ صنعت كشتيرانی ايران همسو 
با حمايت از رونق توليد داخلی عملياتی شد. با انجام موفق عمليات داكينگ 
)ورود به حوضچه خشك(نفتكش غول پيكر 32۰هزار تنی DOREباطول 

333 متردرمجتمع كشتی سازی بندرعباس )ايزوايكو( تعمير شد.
اين نخستين باردرتاريخ صنعت كشتيرانی ايران است كه تعميرات 
كشتی های غول پيكر درياردهای تعميراتی داخلی وبه دست توانمند 

متخصصان مجرب ايرانی انجام شده است.
 پيش از اين به دليل محدوديت های فنی و فناوری، تعميرات كشتی های با 
اين ابعاد بزرگ در ياردهای تعميراتی خارجی انجام می شد. علی منصورزاده، 
مشاور فنی مديرعامل شركت ملی نفتكش ايران در اين باره گفت: با توجه 
به فراهم آمدن زيرساخت های الزم برای تعميرات كشتی های پهن پيكر، 

اين مهم پس از تالش های مجدانه به ثمر نشسته است.
اين كشتی پهن پيكرسوم تيرماه به آب انداخته و آرزوی ديرينه فعاالن 

صنعت حمل ونقل دريايی كشور نيز به حول و قوه الهی عملياتی شد.
منصورزاده افزود: آرزوی قلبی همه مديران و كاركنان شركت ملی نفتكش، 
همچنين كشتيرانی های داخلی اين است كه زمينه برای ساخت چنين 
كشتی های نفتكش غول پيكر در مجتمع های صنعتی كشتی سازی داخلی 
فراهم و ايران در اين حوزه به يكی از كشورهای توانمند تبديل شود. 

مشاورفنی مديرعامل شركت ملی نفتكش ايران گفت: پس از برنامه ريزی 
و انجام تعميرات چند فروند ازناوگان شركت ملی نفتكش در يك بازه زمانی 
۶ ماهه در ياردهای تعميراتی داخلی، تعميرات يكی از ابرنفتكش های32۰ 
هزارتنی به مجتمع های كشتی سازی داخلی سپرده شده است.  وی انجام 
اين عمليات موفق را درشرايط تحريم ، گامی بزرگ درتحقق اقتصاد مقاومتی 
و رونق توليد داخلی برشمرد. منصورزاده تصريح كرد: دريك بازه زمانی 
۶ماهه انجام تعميرات نفتكش های MARIA 3 به ظرفيت ۱3هزار و 
۶۰۰ تن و طول ۱3۸ متر، POLARIS به ظرفيت 45هزار تن و طول 
۱75 متر و در مرحله بعد كشتی هايی با ظرفيت و ابعاد بزرگ تر متشكل از 
ARK به ظرفيت ۱۰۰ هزار تن و طول 25۰متر و ARGO به ظرفيت 
۱۰۰ هزار تن و طول 25۰ متر باموفقيت انجام شده است. به گفته وی، 
تعميرات نفتكش غول پيكر DORE به ظرفيت 32۰هزار تن و طول 333 
متربا برنامه ريزی دقيق و حساب شده و با همكاری مشترک مجتمع 

كشتی سازی ايزوايكو به يارد تعميراتی اين شركت سپرده شد.

   شرکت گاز استان خراسان جنوبی 
گازرسانی به365روستا و 365 واحد صنعتی

مديرعامل شركت گازاستان خراسان جنوبی گفت: 
درصورت تخصيص به موقع نقدينگی، امسال به 
3۶5 روستا و 3۶5 واحد صنعتی گازرسانی 
می شود. سيد محمود هاشمی در آيين تكريم و 
معارفه معاون بهره برداری اين شركت با بيان اين 
كه از ابتدای امسال تاكنون ۱۸9كيلومترشبكه 
تغذيه و توزيع اجرا شده است، تصريح كرد: تاكنون 
حدود هفت هزاركيلومتر شبكه شهری و روستايی 
در استان خراسان جنوبی اجرا شده است. وی بابيان 
اين كه 9۸۰ كيلومتر خطوط انتقال گاز در استان 
اجرا شده است، افزود: تاكنون 3۰شهراستان 
خراسان جنوبی با۱۰۰ درصد جمعيت شهری و 
492روستا با ۶۱ درصد جمعيت روستايی 
زيرپوشش گاز قرار گرفته اند. هاشمی تصريح كرد: 
گازرسانی به روستاها و صنايع فاقد گاز، از برنامه های 

شركت گاز استان خراسان جنوبی است و در 
صورت تخصيص به موقع اعتبارات مالی، 3۶5 
روستا و 3۶5 واحد صنعتی در دستور كار قرار دارد. 
مديرعامل شركت گاز استان خراسان جنوبی در 
ادامه اين مراسم با اشاره به اين كه حوزه بهره برداری 
به دليل برخورد مستقيم با مشتركان از اهميت و 
جايگاهی ويژه برخوردار است، تصريح كرد: 
همكاران اين بخش همواره بايد در پاسخگويی به 
مردم و تكريم ارباب رجوع تالش كنند. هاشمی 
همچنين با بيان ويژگی های شخصيتی وحسن 
خلق ضيائی مقدم، معاون پيشين بهره برداری 
شركت گاز استان خراسان جنوبی، از خدمات 
ارزشمند وی در دوران تصدی اين مسؤوليت 
قدردانی و رحمان محمودی را به عنوان معاون 

جديد بهره برداری اين شركت معرفی كرد.

     شرکت انتقال گاز ایران
امضای تفاهم نامه هم افزایی زیرساخت های مخابراتی

      پاالیشگاه شهید هاشمی نژاد
تعمیر اساسی کمپرسورهای واحد ذخیره سازی گاز شوریجه

       مجتمع گاز پارس جنوبی  
دستیابی به استانداردهای جهانی در حوزه محیط زیست

www.mashal.ir
اخبار 4 شرکت اصلی

مديرعامل شركت گاز استان خوزستان دربازديد ازطرح های 
گازرسانی به شهرهای جنوب شرق اين استان، از گازرسانی به 
منطقه ويژه اقتصادی بندر امام در آينده نزديك خبر داد. عبداله 
ايول پوربا بيان اين كه شهرستان  بندرامام )ره( دارای ظرفيت های 
بسياری برای سرمايه گذاری درصنعت گازاست، افزود: برای 
بهره گيری از اين ظرفيت ها و ايجاد زيرساخت های مناسب در 
آن بايد برنامه ريزی شود وی تصريح كرد: به زودی شاهد كلنگ 
زنی پروژه گازرسانی به منطقه ويژه اقتصادی بندرامام )ره(
خواهيم بودوساكنان آن ازگازطبيعی برخوردار خواهند شد. 
مديرعامل شركت گازاستان خوزستان همچنين دربازديد از 
طرح های گازرسانی شهرستان هنديجان و ايول پور، همچنين 
ايستگاه های كاهش فشار، تاسيسات و ديگر پروژه های فعال در 

اين مناطق، برسرعت بخشی به اين طرح ها تاكيد كرد.
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پاسخ: دين اسالم كه آخرين دين الهي و 
كامل ترين و جامع ترين اديان است، يكسري 
اعتقادات و اصولي دارد كه به نام اصول دين 
مشهور و معروف است كه شامل توحيد، 
نبوت، معاد، عدل و امامت است. هر شخص 
مسلماني بايد از روي علم و يقين به اين اصول 
باور و ايمان حقيقي داشته باشد؛ به طوري كه 
در زندگي اش اثرگذار باشد. دين اسالم 
يكسري دستورات و اعمالي نيز دارد كه 
شامل واجبات و محرمات مي شود و به فروع 
دين مشهور و معروفند و هر مسلماني در 
ابتداي تكليفش بايد واجباتش را انجام دهد 
و از محرمات پرهيز كند. هر مسلماني براي 
اينكه موفق به انجام اين دستورات دين شود، 
ابتدا بايد به آنها شناخت كافي داشته باشد و 
مسائل و احكام دينش را بداند؛ از اين رو هر 
مكلفي براي آشنايي با اين دستورات و احكام 

بايد از مجتهد جامع الشرايط تقليد كند.
اگر كسي به اصول دين و فروع دين، شناخت 
و معرفت كامل داشته و در زندگي خود به 
آنها معتقد و ملتزم باشد و به دستورات دين 

عمل كند، مسلما چنين كسي اهل تقوا و 
پرهيزگاري است و اهل تقوا هم به سعادت و 
نجات مي رسد. خداوند مي فرمايد: »والعاقبه 

للمتقين« 
خداوند متعال در بسياري از آيات قرآن، 
رسيدن به نجات و سعادت ابدي را از آن 
كساني دانسته است كه ايمان واقعي داشته 
و عمل صالح انجام مي دهند، يعني ايمان و 
باور به اصول دين و عمل به فروع دين. 

نمونه اي از اين آيات را ذكر مي كنيم:
- و كسانى را كه ايمان آورده اند و كارهاى 
شايسته انجام داده اند، مژده ده كه براى آنان 
بهشت هايى است كه از زير ]درختان [ آن 

نهرها جارى است.
- و كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى 
شايسته انجام دادند، اهل بهشت  و در آن 

جاودانه  اند.
- مسلما كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى 
شايسته انجام دادند و نماز را به پا داشتند و 
زكات پرداختند، براى آنان نزد پروردگارشان 
پاداشى شايسته و مناسب است،  نه بيمى بر 

آنان است و نه  اندوهگين مى شوند.
- كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته 
انجام دادند، براى آنان زندگى خوش و با 

سعادت و بازگشتى نيك است.
- بى ترديد انسان در زيانكارى بزرگى است، 
مگر كسانى كه ايمان آورده و كارهاى 
شايسته انجام داده اند و يكديگر را به حق 

توصيه و به شكيبايى سفارش كرده اند.
و بسياري از آيات ديگر كه ايمان و عمل صالح 
را شرط نجات و دخول در بهشت ابدي 
دانسته اند؛ بنابراين با ايمان و يقين حقيقي به 
اعتقادات دين و عمل صحيح به دستورات و 
واجبات و محرمات، سعادت و نجات ابدي به 
دست مي آيد. البته سرمنشا همه فروعات 
دين اعتقاد به توحيد، نبوت، امامت و معاد 
است. اگر كسي از جانشينان پيامبر)ص( را 
كه همان ائمه دوازدهگانه و اهل بيت 
پيامبر)ع( هستند، قبول نداشته باشد با 
صورت روانه جهنم خواهد شد و بوي بهشت 
را استشمام نخواهد كرد و در روايات هم آمده 

به مرگ جاهليت و بي دين مرده است. 

انصاف و یاد خدا بودن 
 امام صادق)ع( فرمودند: 

اال اخبركم باشد ما افترض اهلل علي خلقه؟ انصاف الناس 
من انفسهم و مواساه االخوان في اهلل و ذكر اهلل علي كل 

حال 

آيا به شما خبر دهم از سخت ترين چيزهايي كه خداوند بر 
بندگانش واجب كرده است: رفتار منصفانه با مردم، همكاري و 
كمك كردن به برادران در راه خدا و ذكر خداوند در همه حاالت.
انصاف يعني نصف كردن. همچنان كه با او رفتار مي كنيد مثل 
همان با خودتان رفتار كنيد و عكسش هم همين طور است؛ آن 
چنان كه با خودتان رفتار مي كنيد، مثل آن با او رفتار كنيد. 
مواسات، يعني كمك و همكاري كردن. يعني در راه خدا و در 
راه تكليف و آنچه رضاي خدا متوجه به آن است، با برادران مومن 
همكاري كنيم. مراد از ذكراهلل در اين بيان اميرالمومنين ذكر 
زباني نيست، بلكه خود حضرت در تعريف ذكر مي فرمايد: يعني 
هميشه به ياد خدا باشيد. اگر كار خيري پيش آمد، آن را حتما 

انجام دهيد و اگر گناهي پيش آمد، آن گناه را انجام ندهيد. 

شهيد باورصاد شهري پور در آغاز جواني وارد شركت نفت 
اميديه شد. از دوران نوجواني عالقه بسياري به مسجد و 
برپايي نماز جماعت در اين مكان مقدس داشت و مدتي 
نيز در بسيج فعاليت مي كرد. مسؤوليت پذيري يكي از 
بارزترين ويژ گي هاي رفتاري او بود. هرگز از كنار مسائل 
اجتماعي و سياسي بي اعتنا رد نمي شد و سعي مي كرد 
آنها را دنبال كند. هميشه در شجاعت و جوانمردي بيشتر 
از سن خود نشان مي داد و با همين روحيه نيز در عرصه 
خدمت تالش مي كرد و سرانجام در حال خدمت بر اثر 
حمالت هوايي دشمن بعثي به تاسيسات نفتي در سوم 
خرداد سال 65 به درجه رفيع شهادت نائل شد. يكي از 
مهم ترين سفارش هاي شهيد به گفته برادر وي اين بوده 
كه چنان در دنيا زندگي كنيد كه سربلند باشيد و آن دنيا 

نزد پروردگار روسفيد شويد.

شهيد علي باور صاد 
شهري پور 

َُّهما  َة ِمْن َخالئِِق اْليماِن َو ان »انَّ الَْحياءَ َوالِْعفَّ
لََسِجيَُّة اْلْحرارِ َو شيَمُة اْلبْرارِ«غررالحكم 

جلد 2 ص 584
»حيا و عفت«، ثمره ايمان، خصلت آزادگان 

و روش نيكان است.

نكتههاوپيامها
1- آراستگى هر يك از زن و مرد به ملكه عفت 
)پاكدامنى( و حيا )شرم از كارهاى ناپسند( 
موجب پاكى، صداقت و سالمت زندگى 
مى شود و اين دو خصلت ارزشمند نشانه 

ايمان دارنده آنهاست.
2- انسان هاى عفيف و با حيا آزادانه زندگى 

مى كنند.

3- انسان هاى نيك با داشتن صفت عفت و 
حيا، ِگرد بسيارى از گناهان نمى روند تا مبادا 
دامن پاكشان آلوده شود و از اوج سرافرازى و 
عزت در وادى سرشكستگى و ذلت سقوط 

كنند.
4- قرآن كريم نيز زنان و مردان مسلمان را 
توصيه به حفظ عفت و پاكدامنى كردن است 

و اين امر را مايه رستگارى مى داند. 

درسهایزندگیازامامنخستشيعيان)ع(

پرسش: همه ما مي دانيم كه دين نجات دهنده است، اما اين نجات چگونه به دست مي آيد؟

 

یکشبههویکپاسخ

منشآزادمردان

نماز و مدرسه
کتاب نماز و مدرسه، حاوی نکته های روان شناختی در 
تربیت دینی فرزندان، تالیف دکتر عبدالعظیم کریمی  از 
سوی موسسه فرهنگی انتشاراتی ستاد اقامه نماز منتشر 

شد و در اختیار عالقه مندان قرار گرفت.

تصرف در پولی که اشتباها به 
حساب واریز شده است

 پرسش: پرسش: حدود سه ماه قبل مبلغی حدود یک 
میلیون و 900 هزار تومان به حساب بنده واریز شد، 
چندین مرتبه به مرکزی که احتمال می دادم، اشتباها 
واریز کرده باشد، اطالع دادم، اما واکنش و پاسخی از آنها 
دریافت نکرده ام. وظیفه بنده نسبت به این مال چیست 
و سود جزئی که در این مدت به آن تعلق گرفته چه 

حکمی  دارد؟
پاسخ: در هر صورت تصرف شما در مبلغ واریزی و سود 
آن جایز نیست و باید به مالک آن برگردانید، مگر آنکه 
پیدا کردن او ممکن نباشد که باید از طرف صاحبش به 

فقیر صدقه بدهید.

زاللاحكام

شرحاحادیثاخالقیدرسخارجفقهمقاممعظمرهبری

بافرزانگان

معرفیکتابونرمافزار

ماجرای اذان شهید بهشتی 
انقالب منافقین  اوایل 
شایعه کرده بودند که 
شهید بهشتی سنی است 
و به والیت امیرالمومنین 
علی)ع( اعتقادی ندارد و 
حتی در اذان و اقامه 
عبارت )اشهد ان علیا 
ولی  اهلل( را نمی گوید! به 
شخصی که این شایعه را 
باور کرده بود، گفتند: در 
یشان  ا جماعت  ز  نما
تا  کن  شرکت  شخصا 
خودت شهادت به والیت علی)ع( را با گوش های خودت 
بشنوی! از آن طرف دوستان به شهید بهشتی هم گفتند: اگر 
ممکن است امشب این عبارت را کمی  بلندتر بگویید تا این 
آقا بشنود و رفع شبهه بشود! آن شب شهید بهشتی آن عبارت 

را که مستحب هم هست، نگفتند.
 بعد از نماز وقتی از ایشان پرسیدند: آقا! چرا امشب )اشهدان 
علیا ولی  اهلل( را نگفتید، فرمودند: من تمام وجودم به والیت 
امیرالمومنین)ع( شهادت می دهد، اما امشب دیدم اگر بگویم 
به خاطر والیت و محبت امیرمومنان نیست، بلکه به خاطر 

این است که یک مخالف خود را راضی کنم، پس نگفتم.

جرات بر گناه: يكى ازآثار ترك نماز، جرات پيدا كردن بر ساير        
گناهان است؛ بدين معنا كه انسان وقتى نماز را كه ستون دين به 
شمار مى آيد، ترك كند، ارتكاب گناهان ديگر برايش آسان 
مى شود. رسول خدا)ص( فرمود: »تا زمانى كه انسان نمازهايش را 
به جا آورد شيطان سراغ او نمى رود و هنگامى كه آنها راضايع كند 
)ترك كند(، شيطان بر او جرى شده، به گناهان بزرگ وادارش 

مى كند.«
حضرت على)ع( در نامه اى به محمدبن ابى بكر مى نويسد: »...
سپس مراقب اوقات نماز باشد و آن را به موقع به جا آورد، زيرا كسى 
كه نماز را ضايع سازد، غير نماز )عبادت ديگر( را بيشتر ضايع 
مى كند.«راز اين مطلب آن است كه نماز موجب تذكر و توجه به 
خداست و انسان را متوجه حضور در محضر الهى مى سازد و او را 
از گناهان باز مى دارد. در صورت ترك نماز، يادآور حضور و مراقبت 
خدا و مهاركننده گناهان وجود نخواهد داشت. به عبارت ديگر، 
مانع فعاليت هاى وسوسه گرانه شيطان و نفس اماره برطرف 
مى شود و شيطان و نفس اماره بر انسان چيره مى شوند و او را به 

گناهان ديگر مى كشانند.
ويرانى دين: نماز، تكيه گاه و اساس دين خدا را تشكيل مى دهد 
كه هرچه بهتر انجام شود، ايمان انسان را قويتر خواهد كرد و اگر 
خللى در آن وارد شود، ستون دين را منهدم مى كند. پيامبر 
اكرم)ص( فرمود: »نماز، ستون و تكيه گاه دين  است و كسى كه 

به عمد آن را ترك كند، دينش را ويران ساخته است.«
از اين رو، امام موحدان، على)ع( ضمن سفارش به نماز، ضايع كننده  
آن را از خود طرد كرده و فرموده است: »بر شما باد به پاس داشتن 
اوقات نماز، پس هر كس نماز را خراب كند از )زمره دوستان( من 
نيست.«ترك نماز، گاهى به كفر و بى دينى مى انجامد، به عبارت 
ديگر، نماز مرز ميان اسالم و كفر است. رسول خدا)ص( فرمود: 
»ميان مسلمان تا كافر شدنش فاصله اى نيست، جز ترك عمدى 
نماز واجب يا سستى در آن كه به نماز نخواندن بينجامد.«امام 

باقر)ع( فرمود: »رسول خدا)ص( در مسجد نشسته بود كه مردى 
وارد شد و به نماز ايستاد، ولى ركوع و سجودش را ناقص انجام داد. 
حضرت با ديدن او فرمود: همچون كالغ بر زمين نوك مى زند؛ اين 

شخص اگر در اين حالت بميرد، به دين من از دنيا نرفته است.«
از دست  دادن شخصيت  اجتماعى: از ديگر آثار زيانبار ترك 
 نماز و سبك  شمردن آن، منفور شدن در جامعه است؛ يعنى تارك 
 نماز يا سبك شمارنده آن ارزش و شخصيت اجتماعى خويش را 
از دست مى دهد و مسلمانان با ديده نفرت به او مى نگرند، تا جايى 
كه به گفته امام  باقر)ع(: »رسول خدا)ص( با همسايگان مسجد 
شرط كرد به نماز جماعت حاضر شوند.« امام صادق)ع( در مورد 
انتخاب دوست و همنشين فرمود: »دوستان و برادران خود را با 
داشتن دو صفت انتخاب كنيد، وگرنه آنها را رها كنيد و از آنان 
دورى گزينيد: اول مراقبت بر نماز در اوقات مخصوص آن و دوم 

نيكى كردن به  برادران در سختى و راحتى.«
زندگى سخت: سختى زندگى و آميخته شدن با مشكالت روحى 
و روانى، از ديگر پيامدهاى ترك نماز و سبك شمردن آن است. 
كسى كه رابطه اى با خدا نداشته باشد، روشن است كه از رحمت 
و الطاف الهى به دور خواهد بود. در قرآن مجيد مى فرمايد: »نماز 
را براى ياد من بپا دار.« در آيه ديگر مى فرمايد: »هر كس از ياد من 
رويگردان شود، زندگى برايش سخت و ناگوار خواهد بود.«در اين 
زمينه، روايتى ازرسول خدا)ص( نقل مى كنيم كه زندگى سخت 
و ناگوار را تشريح مي كند: »كسى كه نماز را سبك شمارد ... 
خداوند بركت از عمر و روزى او برمى دارد و هر عملى انجام دهد، 
پاداشى نمى برد، دعايش به آسمان نمى رود، از دعاى نيكوكاران 

بهره اى نمى برد.«
چهره منفور: همچنين رسول گرامى اسالم)ص(، زشتى چهره 
و منفورى آن را نتيجه سبك شمردن نماز دانسته، فرموده اند: 
»خداوند سيماى نيكوكاران را از چهره او )سبك شمارنده نماز( 

محو مى كند.«

آثار ترك  نماز و بى اعتنايى به آن  در دنيامفاهیم دینی
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صفحه ای برای گسترش و ترويج  فرهنگ، آد  اب و اند  يشه د  ينی

تهيه و تنظيم:  ستاد   اقامه نماز وزارت نفت

برگزاری نخستين دوره آموزش و توانمندسازی  ائمه جماعات صنعت نفت
 اولين دوره آموزش و توانمندسازى روحانيون 
و ائمه جماعات صنعت نفت در سال ۹۸ به 
ميزبانى شركت بهره بردارى نفت و گاز منطقه 
غرب و با حضور ائمه جماعات شركت هاى تابع 
صنعت نفت در استان هاى كرمانشاه، همدان، 

كردستان و ايالم برگزار شد. 
در اين دوره آموزشى، مديرعامل شركت 
بهره بردارى نفت و گاز غرب، به بيان نكاتى در 
خصوص وضعيت كارى همكاران در مناطق 
عملياتى و تعامل خوب ائمه جماعات با آنها 

پرداخت.
سعيد ناصرى پور افزود: شركت هاى نفتى و 
به ويژه شركت بهره بردارى نفت و گاز منطقه 
غرب در مناطق دورافتاده واقع است و كاركنان 
آن به صورت اقمارى هستند و شرايط كار 
ويژه است و  و  اقمارى، شرايطى خاص 
روحانيون به عنوان طبيبان روح مى توانند 
نقش بسيار سازنده اى در خصوص مسائل 
اجتماعى، فرهنگى و شخصى همكاران داشته 

باشند.
 در ادامه حجت السالم عباس درويشى، روابط 
فرهنگى و مسئول امور روحانيون منطقه هفت 
از  يكى  آموزش  گفت:  نيز  نفت  صنعت 
مهمترين مقوله هاى دنياى پيشرفته و زندگى 

بشر در تمام اعصار بوده و امروزه به مهمترين 
عنصر براى رشد و توسعه و تعالى در همه ابعاد 

زندگى بشر تبديل شده است.
مسئول امور روحانيون منطقه غرب صنعت 
نفت در بخش ديگرى از سخنانش افزود: 
برگزارى دوره هاى آموزشى ائمه جماعات 
صنعت نفت چه به صورت مجازى و چه 
حقيقى از جمله مصوبات شوراى فرهنگى و 
اقامه نماز وزارت نفت، دفتر ارتباطات حوزوى، 
قرارگاه هاى فرهنگى و دفاتر ده گانه رابطين 

وزارت نفت و شركت در اين دوره ها براى همه 
روحانيون الزامى  است.

وى تصريح كرد: بر اساس ابالغيه دفتر 
ارتباطات حوزوى وزارت نفت يكى از معيارهاى 
موثر در تمديد قراردادهاى سال آينده حضور 
در دوره هاى آموزشى مذكور است. اين دوره 
آموزشى در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار 
شد و مدرسين حجت السالم جوانشير و 
حجت السالم قاضى زاده، از اساتيد حوزه 

علميه قم بودند.

اخبارستاداقامهنماز
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چند سالی است كه شبکه نمايش خانگی محملی است برای پخش 
سريال. ديدن سريال هم جذابيت های خاص خودش را دارد و احتماال به 
زودی جزو مواد اعتيادآور جهان جديد معرفی می شود. البته شما حد 

نگه دار باشيد تا كار و زندگی تان با ديدن سريال ها زمين نماند. 

رقص روی شیشه
 »رقص روی شيشه«، سريالی اجتماعی محصول سال ۱۳9۷ است. 
كارگردانی آن به عهده مهدی گلستانه بوده  و بازيگرانی چون بهرام رادان، 
مهتاب كرامتی، امير آقايی، مهرداد صديقيان، ميترا حجار، حامد كميلی، 
هدی زين العابدين، بيتا فرهی، اكبر زنجانپور، سحر قريشی، ستاره 
اسکندری، ترالن پروانه، همايون ارشادی و نگار فروزنده در آن به ايفای 
نقش پرداخته اند. با پايان فصل اول اين سريال به زودی فصل دوم آن ارائه 

خواهد شد. 

سال های دور از خانه
 سال های دور از خانه، سريالی كمدی و محصول سال ۱۳98 است. 
كارگردانی آن به عهده مجيد صالحی بوده و بازيگرانی چون احمد 
مهرانفر، هادی كاظمی  و آزيتا حاجيان در اين سريال ايفای نقش كرده اند. 
سال های دور از خانه بر دو شخصيت خنجری و زهره كه در سريال 
شاهگوش حضور داشتند، تمركز دارد. اين سريال، ماجراهای آن دو را پس 

از پايان سربازی در كالنتری ۱۰۰ ملت، روايت می كند. 

هیوال
هيوال جديدترين ساخته مهران مديری و نويسندگی پيمان قاسم خانی 
است كه بازيگرانی همچون فرهاد اصالنی، مهران مديری، شبنم مقدمی، 
گوهر خيرانديش، شيال خداداد، محمد بحرانی وسيما تيرانداز در آن به 
ايفای نقش پرداخته اند. مهران مديری و پيمان قاسم  خانی كه پيش از اين 
با مجموعه های تلويزيونی پاورچين، مرد هزار چهره و شب های برره 
پرطرفدارترين  مجموعه های طنز ايران را ساخته اند، اكنون پس از سال ها 

بار ديگر برای ساخت هيوال با يکديگر همکاری كرده اند. 

نهنگ آبی
 سريال نهنگ آبی به كارگردانی فريدون جيرانی، محصول سال 9۷ 
است و بازيگرانی چون ليال حاتمی، ساعد سهيلی، ماهور الوند، ويشکا 
آسايش، آزاده صمدی، حسين ياری، پريوش نظريه، مجيد مظفری، 
حميدرضا آذرنگ، الهام كردا و ستاره پسيانی در آن به ايفای نقش 
پرداخته اند. در خالصه داستان اين سريال می خوانيد كه آرمين )ساعد 
سهيلی( دانشجوی تيزهوش و دورنگرای رشته امنيت شبکه است كه 
بيشتر وقت خود را در سايت كتابخوانی تازه تاسيس اش صرف می كند. 
پدر او به بيماری ام اس مبتالست و در آستانه جدايی از مادرش قرار دارد. 
در اين ميان سايت كتابخوانی آرمين باعث آشنايی او با ژاله )ماهور الوند( 

و ورودش به ماجراهايی عجيب و تازه می شود ... .

اگر تا چند سال پيش فيلم و سريال را فقط می توانستيم در سينما و تلويزيون 
ببينيم يا اينکه با هزار زحمت و گرو گذاشتن شناسنامه و گواهينامه مان از ويدئو 
كلوپ ها، فيلم كرايه كنيم، حاال چند سال است كه ديدن فيلم و سريال بيرون از 
سينما و تلويزيون، خيلی راحت شده، شبکه سينمای خانگی ادامه دهنده راه همان 
ويدئوكلوپ ها  هستند، اما الزم نيست فيلم ها را پس بدهيم و شناسنامه هايمان را 
گرو بگذاريم. حاال با چند اسکناس هزار تومانی می توان سی دی و دی وی دی  

فيلم ها وسريال های مورد عالقه مان را تهيه كنيم يا حتی خيلی راحت تر آنها را از 
مجرای قانون با هزينه ای پايين تر دانلود كنيم و ببينيم. اين فضای جديد، عرضه 
محصوالت فرهنگی- تصويری بازار عرضه فيلم و سريال را هم پررونق تر كرده 
است.  اين روزها و با آغاز فصل تابستان و تعطيلی مدرسه ها و دانشگاه ها شبکه 
نمايش خانگی هم فيلم های جديدش را رو كرده است، البته بعضی سريال ها از 

چند مدت پيش شروع شده اند، فصل های جديدشان را ارائه می دهند. 

 آهوی پیشونی سفید
چه كسی فکر می كرد سيدجواد  هاشمی، بازيگر فيلم های دفاع مقدس دهه های ۷۰ و 8۰ كارگردان و تهيه كننده 
يکی از پرفروش ترين فيلم های كودک و نوجوان سينمای ايران شود. آهوی پيشونی سفيد، شايد در شماره اول خود 
قصد نداشت شماره های دوم و سومی داشته باشد، اما استقبال مخاطبان باعث نشد آهوی پيشونی سفيد در شماره 
اول به اتمام برسد. آهوی پيشونی سفيد2 در حالی به شبکه نمايش خانگی آمده كه آهوی پيشونی سفيد ۳، جزو 
اكران های نوروزی بود. عوامل فيلم آهوی پيشونی سفيد 2 درباره آن نوشته اند: »اختاپوس از درون يک غار، امورات 
قلعه را فرمانروايی می كند. او برای به دام انداختن آهوها و نوشيدن عصاره تن آنها بل بله را به خدمت گرفته، اما آهوها 
با نقشه  »پيشونی  سفيد« از قلعه فرار می كنند. از سوی ديگر مادر آهوی پيشونی  سفيد برگشته تا آهو را از »ساالر« 
يعنی پدرخوانده اش پس بگيرد و »پيشونی سفيد« به دليل رنجش از ساالر، می خواهد پيش مادرش بازگردد، اما...«. 
از بازيگران اصلی اين فيلم می توان به ترالن پروانه، ارسالن قاسمی، محمدرضا شريفی نيا، پژمان بازغی، ليال اوتادی، 

هومن حاجی عبداللهی و حسام نواب صفوی اشاره كرد. 

  پا سیو
پاسيو به كارگردانی مريم بحرالعلومی، از درون مايه ای اجتماعی بهره می برد. اين فيلم سال 96 اكران شد و اكنون می خواهد وارد شبکه نمايش خانوادگی شود. پاسيو درباره وضعيت انسان ها در 
دوران تنهايی است. وضعيتی كه می تواند انسان های تنها را به لبه های پرتگاه تباهی بکشاند. عوامل فيلم پاسيو درباره آن آورده اند: »گاهی شهر با تمام بزرگی و شلوغی اش برای بعضی آدم ها هم قواره 
يک پاسيوی كوچک می شود. در زندگی هر فرد »تنهايی« می تواند علت بسياری از تصميمات اشتباه او باشد، اما »عشق« قوی تر از هر احساس ديگری است و باعث نجات انسان ها در عمق مشکالت 

و اشتباهات آنها می شود.« از بازيگران اصلی اين فيلم می توان از بهناز جعفری، پوريا پورسرخ و شقايق فراهانی نام برد.

سریال های دیدنی 

پاستاریونی
فيلم كمدی هميشه پرطرفدار است. مخاطبان ايرانی 
سال هاست نشان داده اند كه فيلم كمدی متوسط را به 
بهترين فيلم ها هم ترجيح می دهند. عوامل اين فيلم درباره 
آن آورده اند: »دور پوالتو كش ماست بنداز. كش مي چسبه 
به پول، موقع خرج كردن سختت مي شه پوالتو دربياری 
اونوقت كمتر خرج مي كنی...«. پاستاريونی به كارگردانی 
سهيل موفق، تمام تالش خود را برای گرفتن خنده از 
تماشاگراش دارد، تالشی كه ناموفق هم نيست و با بازی های 
خوبی عجين شده است. از بازيگران اصلی اين فيلم می توان 
به سام درخشانی، بهاره رهنما، گوهرخيرانديش، محمد 

نادری و كمند اميرسليمانی اشاره كرد. 

 ترانه
فيلم ترانه به كارگردانی مهدی صاحبی سال 96 اكران شد. اين فيلم از درون مايه ای اجتماعی 
برخوردار است و تالش می كند فضای مدلينگ غيرقانونی و زيرزمينی را به نقد بکشد. عوامل 
اين فيلم درباره آن نوشته اند: »ترانه دختری دانشجو و مسؤول جذب و پذيرش يک شركت 
مدلينگ غيررسمی  است كه شوق به مد و فشن را در بين دانشجويان هم خوابگاهی اش به اوج 
می رساند.«. فيلم ترانه می تواند مخاطب را به درون اليه های مختلف اجتماعی فعال در حوزه 
مدلينگ غيرقانونی ببرد و رويای فشن شدنشان را به چالش بکشد. از بازيگران اصلی فيلم ترانه 

می توان از الهه حصاری،  انديشه فوالدوند و نازنين فراهانی نام برد. 

شکال تی
فيلم شکالتی به كارگردانی سهيل موفق، از فيلم های ژانر كودک و نوجوان است. البته مايه های كمدی هم دارد، ولی اساسا مناسب سن 
آنهاست. عوامل فيلم درباره آن آورده اند: »همه چيز از يک جعبه شکالت شروع شد. يعنی من بچه بودم... بچه هم كه باشيم، بازم شکالت 
عاشقانه ترين مزه دنياست، اما ...«. اگر دوست داريم كودمان يک فيلم مناسب سن خود را ببينيد، شکالتی گزينه خوبی است. از بازيگران 

اصلی اين فيلم می توان به شبنم مقدمی، ناصر  هاشمی، محمدرضا هدايتی، ارژنگ اميرفضلی، جواد جوينده، شهره لرستانی و داريوش 
اسدزاده اشاره كرد. 

 آ ستیگمات
فيلم آستيگمات به كارگردانی مجيدرضا مصطفوی، سال 96 اكران شده بود. فيلمی 
 با مضمون اجتماعی كه از بازی های خوبی بهره می برد. مهتاب نصيرپور بعد از مدت ها 
دوری از سينما با نقشی بسيار پررنگ توانسته مخاطبان را راضی نگه دارد، البته اين 
فيلم در زمان اكران نظر منتقدان زيادی را به خوب جلب كرد. عوامل فيلم آستيگمات 
درباره آن گفته اند: »يه روده راست تو شکمش نيست، يادت رفته تو چشممون زل می زد، 
دروغ می گفت. اون برگرده همه را عاصی می كنه...«. در اين فيلم بازيگرانی چون محسن 
كيايی، مهتاب نصيرپور،  هادی حجازی فر، حسين پاكدل، سيامک صفری، باران كوثری، 

نيکی كريمی و بهنوش بختياری به ايفای نقش پرداخته اند. 

  مارموز
باز هم يک فيلم كمدی در شبکه نمايش خانگی و به احتمال خيلی زياد باز هم يک استقبال خوب 
از طرف مخاطبان. مارموز فيلمی به كارگردانی كمال تبريزی است كه  اين  روزها فيلم »ما همه با هم 
هستيم« او در حال اكران است. از اكران مارموز چند ماهی بيشتر نگذشته و خيلی زود وارد شبکه 
نمايش خانگی شده است. عوامل فيلم مارموز درباره آن نوشته اند: »اين فيلم با مضمونی كمدی و 
سياسی روايتگر داستان زندگی شخصی به نام »قدرت« با بازی حامد بهداد است كه سودای رسيدن 
به قدرت را دارد.« بازيگران اصلی اين فيلم عبارتند از: حامد بهداد، ويشکا آسايش، آزاده صمدی، 

رضا ناجی، مانی حقيقی و محمد بحرانی.

 شعله ور
حميد نعمت اهلل، كارگردان فيلم 
شعله ور است و به نظر می رسد فقط 
نام كارگردان اين فيلم كافی باشد 
تا تجربه های خوش بی پولی، رگ 
بوتيک  و  غليظ  آرايش  خواب، 
مجابمان كند كه شعله ور را ببينيم. 
بازی بسيار خوب امين حيايی و 
داستان جذاب، دو مورد ديگر است 
می كند.  ديدنی  را  شعله ور  كه 
آن  درباره  فيلم  ين  ا مل  عوا
داستان  »شعله ور،  ند:  نوشته ا
زندگی مردی را روايت می كند كه 
احساس می كند »عددی نشده« 
همه   او  احساس  اين  و  است 
قرار  تاثير  تحت  را  زندگی اش 
می دهد.« از بازيگران اصلی فيلم 
شعله ور می توان به امين حيايی، 
دارا حيايی، زری خوشکام، فريد 
پانته آ  و  مژگان صابری  قبادی، 

مهدی نيا اشاره كرد. 

 امین و اکوان
پای انيميشن نزديک به نيم دهه است كه در سينمای 
ايران باز شده و البته تجربه های خوبی را هم پشت سر 
گذاشته است. دنيای انيميشن دنيای جذابی است كه 
كودک و بزرگ نمی شناسد. فيلم انيميشن امين و اكوان 
به كارگردانی زحل رضوی، از جمله همين فيلم هاست. 

عوامل انيميشن امين و اكوان درباره آن آورده اند: 
»امين و اكوان به شهر جديدی مي روند تا 

زندگي تازه اي را شروع كنند. امين آرايشگر 
خوش قلب و مهربانی است، اما اكوان كه 
آدم حسود و طمع كاري است، حاضر 
نيست با تالش و زحمت پول در بياورد. 
پس از دوستي امين استفاده و پول او 

را خرج مي كند...«.

نگاهیبهفيلمهاییکهبهتازگیواردشبكهنمایشخانگیشدهاند

عکس: فيلم پاسيو

امين و اكوان شعله ور پاستاريونی مارموز آهوی پيشونی سفيد
مشعل شماره 929 
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عدم التزام كنسرسيوم به تعهدات خود به تدريج تا آنجا بال گرفت 
كه شاه نيز به ناچار اعالم كرد كه كنسرسيوم نفت در اجراى تعهدات 
خود ضعف نشان داده ودر كليه مراحل، منافع ايران را آنچنان كه در 
متن قرارداد تصريح شده، در نظر نداشته است. وى در اقدامى تهديدآميز 
دو پيشنهاد را براى تمديد قرارداد ارائه داد. متن اين دو پيشنهاد چنين 

بود: 
1- كنسرسيوم تا سال 135۸ يعنى پايان دوره 25 ساله قرارداد، به 
كار خود ادامه دهد مشروط بر آنكه درآمد هر بشكه نفت براى ايران از 
درآمد نفتى كشورهاى حوزه خليج فارس كمتر نباشد و قدرت صادرات 

نفت ايران به ۸ ميليون بشكه در روز برسد.
2- كنسرسيوم قرارداد جديدى با ايران منعقد و تمام مسؤوليت ها 
را به ايران واگذار كند و شركت هاى نفتى مشتريان طويل المدت ايران 

شوند.
كنسرسيوم نيز پس از بررسى پيشنهادهاى فوق، بنا بر مصالح خود 
پيشنهاد دوم يعنى انعقاد قرارداد جديد را پذيرفت و براى عملى كردن 
آن نمايندگان خود را به سن  موريتس )تفريحگاه زمستانى شاه( گسيل 
داشت. مذاكرات بين شاه و نمايندگان كنسرسيوم سرانجام به انعقاد 

قرارداد جديدى انجاميد كه به قرارداد »سن موريتس« نام گرفت.
اين قرارداد كه به مدت 20 سال اعتبار داشت در ۹ مرداد 1352 به 
امضا رسيد و شامل 23 ماده و يك جدول پيوست بود. كاهش 30 
درصدى از مساحت حوزه عمليات يكى از مشخصات اين قرارداد 
محسوب مى شد. شركت ملى نفت ايران به موجب قرارداد »سن 
موريتس« متعهد مى شد كليه هزينه هاى عمليات كنسرسيوم را پرداخت 
كند. عمليات كنسرسيوم از سوى يك شركت خدمات پيمانكارى انجام 
مى گرفت. شركت ملى نفت ايران عالوه بر پرداخت هزينه هاى عمليات 
60 درصدى سرمايه گذارى لزم براى توسعه توليد را تقبل مى كرد. 
كنسرسيوم نيز در ازاى بهره مندى از 22 سنت تخفيف در هر بشكه نفت 

متعهد مى شد 40 درصد ديگر آن را براى توسعه توليد پرداخت كند.
در اين قرارداد اداره تاسيسات و پاليشگاه  آبادان به طور مستقيم و 
كنترل عمليات نفتى به طور غيرمستقيم و از طريق شركت خدمات 
پيمانكارى به عهده شركت ملى نفت ايران گذاشته شد. همچنين شركت 
ملى نفت ايران اختيار داشت به موجب جدول تعيين شده، مقاديرى 
نفت به خارج از كشور صادر و مقدار لزمى از نفت توليد شده را براى 
مصارف داخلى تامين كند و باقى مانده را به كنسرسيوم بفروشد. مقدار 
نفتى كه به صادرات تعلق مى گرفت، روزانه از 200 هزار بشكه در سال 
1352 شروع و به يك ميليون و 500 هزار بشكه در سال 1361 بالغ 
مى شد. به موجب قرارداد »سن موريتس« گاز طبيعى و صدور آن نيز 
به ايران تعلق مى گرفت و تنها اعضاى كنسرسيوم اجازه يافتند تحت 
شرايط مساوى در طرح هاى صادرات گاز از خليج فارس تا 50 درصد 
مشاركت داشته باشند و با نرخ رقابتى، اقدام به خريد سهميه گاز خود 
كنند. كنسرسيوم در اين قرارداد متعهد مى شد براى خريد نفت، بهايى 
معادل مجموع هزينه توليد و پرداخت مشخص )12/5 درصد قيمت 
اعالم شده نفت( و رقم تعديلى براى جبران زيان احتمالى درآمد نفت 
ايران در مقايسه با درآمد كشورهاى توليدكننده حوزه خليج فارس 
پرداخت كند. قرارداد »سن موريتس« كه در سال 1352 به فهرست 
قراردادهاى نفت ايران اضافه شد، اگرچه در مقايسه با قرارداد قبلى در 
وضعيت بهترى قرار داشت، ولى از جهاتى بى نقص نبود و معايب 

بسيارى در خود داشت، به طورى كه در سال هاى پيش از انقالب 
اسالمى اقدامات و مذاكراتى براى اصالح آن به عمل آمد، بدون 

اينكه حاصلى دربر داشته باشد.  

قرارداد سن موریتس

چنانكه پيش تر در شماره قبل گفته شد، قرارداد كنسرسيوم 
اصل ملى شدن نفت را كه در سال 132۹ از سوى نمايندگان مردم 
در مجلس شوراى ملى صورت قانونى به خود گرفته بود، ناديده 
مى انگاشت، مغايرت پاره اى از مواد قرارداد كنسرسيوم با ملى شدن 
صنعت نفت آن اندازه آشكار بود كه سهام السطان بيات براى ايجاد 
هماهنگى با كنسرسيوم گفت: »ما اساسنامه شركت ملى نفت را 
تغيير مى دهيم تا با قرارداد كنسرسيوم انطباق حاصل نمايد!«، زيرا 
كنسرسيوم راسا به تشكيل شركت هاى عامل براى اكتشاف، توليد 
و پاليش طبق قوانين هلند مى پرداخت و تركيب هيئت مديره كه 
تعداد آن هفت نفر بود، به ترتيبى شكل داده شد كه نظر ايران در 

رد يا قبول موضوعى تاثيرگذار نبود.
به نوشته دكتر محمدعلى موحد در كتاب »نفت ما و مسائل 
حقوقى آن«، قرارداد كنسرسيوم كوششى بود در راه تلفيق اصولى 
كه كمپانى ها از آن دفاع مى كردند، با اصولى كه ايران در نتيجه ملى 

شدن صنعت نفت، خود را ملزم به رعايت آنها مى دانست.

موقعيتضعيف
منتهى آن روز ايران در موقعيتى بسيار ضعيف قرار گرفته بود و 
برعكس، كمپانى ها در اوج قدرت خود بودند. اين بود كه در مقام 
سازش بين اصول مورد نظر دو طرف، كفه ترازو طبعا به نفع طرف 
قوى تر چربيد و در نتيجه شركت ملى نفت ايران در برابر كنسرسيوم 
به صورت مالك و صاحبكارى درآمد كه حقوق و اختيارات خود را 
به مباشر و كارگزار خود تفويض و از مالكيت به اسمى قناعت كرده 
باشد. از اين رو بود كه موجى از مخالفت در برابر قرارداد كنسرسيوم 

ايجاد شد. 
آيت اهلل كاشانى با صدور اعالميه اى زاهدى و امينى را كه 
مسؤوليت تنظيم قرارداد را به عهده داشتند، به شدت مورد حمله 
قرار داد. وى در اين اعالميه ضمن اظهار تعجب و تاسف از كيفيت 
قرارداد، ارزيابى خود را از آن چنين ابراز كرد: »نتايج شوم و عواقب 
سوء اين قرارداد از قرارداد 1312 به مراتب بدتر و ناگوارتر است. 
متاسفانه عاقدين قرارداد با تبليغات پوچ و بى اساس مى گويند از 
قانون ملى شدن صنعت نفت تخطى نكرده ايم، در صورتى كه اين 
سند را افتخار و حيات بخش ملت ايران تصور مى كنند. با اينگونه 
تحميالت يك طرفه مى توانند حق را پايمال و ملت را در زنجير 
اسارت و نفع طلبى خود نگه دارند. ملت ايران اجازه نمى دهد 
سرنوشت حيات اقتصادى وى در خارج از اين مملكت آن هم در 
لندن معين شود و هرگز قبول نخواهد كرد براى 40 سال ديگر زير 

نفوذ اقتصادى اجنبى باقى بماند.«
دكتر مصدق نيز كه در طول برگزارى مذاكرات كنسرسيوم نفت 
در زندان به سر مى برد، با اتخاذ موضع مخالف، قبول قرارداد 
كنسرسيوم را از سوى دولت ايران خيانتى آشكار و فاجعه بار به ملت 
ايران خواند و اظهار كرد: »تا ملت خود از معادن نفت بهره بردارى 

نكند، به آزادى و استقالل نخواهد رسيد.«

اعتراضهاباالمیگيرد
شمس قنات آبادى يكى از نمايندگان روحانى مجلس وقت 
صراحتا قرارداد كنسرسيوم را مغاير با قانون ملى نفت خواند و گفت: 
»من معتقدم كه اين قرارداد برخالف قانون ملى شدن صنعت نفت 
است، براى اينكه اصل ملى شدن اكتشاف، استخراج و بهره بردارى 
را در دست دولت ايران قرار داده، در صورتى كه موافقت نامه 
كنسرسيوم خالف اين مطلب است و تصريح دارد كه شركت ملى 
نفت ايران مى تواند در همه امور از قبيل راهسازى، خانه سازى و 
كارهاى ادارى، مستقيما مداخله كند، مگر استخراج، اكتشاف، 

بهره بردارى و فروش.«
روزنامه »تهران اكونوميست« با چاپ گزارشى انتقادى، بسيارى 
از نكات قرارداد را مبهم خواند و آن را شگردى براى فريب افكار 
عمومى ارزيابى كرد. همچنين در بخشى از گزارش اين روزنامه آمده 
است: »اصول قبول اين منت كه كنسرسيوم به نفت ايران اعتنايى 
نداشته و محض كمك به كشور ما حاضر شده است اين قرارداد را 
ببندد، يك اظهار بى اساس بيش نيست و بنا به دليل فراوان 
اقتصادى و سياسى به راه افتادن نفت ايران رو به بازار غرب اهميت 
حياتى براى آنها دارد و ملت ايران كوچك ترين منتى به عهده 
نمى گيرد.« مطبوعات و شخصيت هاى خارجى نيز با چاپ مقالتى 
به گونه اى ديگر پرده از اين حقيقت برداشتند. روزنامه »آقشام« 
چاپ تركيه در يكى از شماره هاى خود تحت عنوان »ايران در جنگ 
نفت شكست خورد« چنين مى نويسد: »بين ورود كاردار جديد 
سفارت انگليس به ايران و محكوميت دكتر مصدق بيش از يك روز 
فاصله نبود. البته تقارن ورود نخستين ديپلمات جديد انگليسى به 
ايران و پايان محاكمه دكتر مصدق ممكن است يك امر تصادفى 
بيش نباشد، ولى اين تصادف در ذهن ما اين حقيقت را زنده مى كند 
كه ايران در جنگ نفت شكست خورده و سياست ضدانگليسى 

مصدق از اين كشور رخت بربسته است.«
اديت پن روز، يكى از نويسندگان برجسته خارجى طى مقاله اى 
خاطرنشان كرد: »براساس قرارداد كنسرسيوم، ايرانيان براى مداخله 
مستقيم در تعيين قيمت، ترتيبات مربوط به برداشت، فروش و 
سرمايه گذارى در صنعت نفت، وضعى بهتر از ديگر كشورهاى 

توليدكننده نفت به دست نياوردند.«
به زعم يكى ديگر از شخصيت هاى خارجى به نام جرالد والدن، 
تشكيل كنسرسيوم نفت، نمايشگر پيروزى پرسروصدايى براى 
انگليسى هاست و شكست فاجعه بارى براى آرزوهاى ملى ايران به 

حساب مى آيد.
ديويد پينتر از كارشناسان نفتى گفت: تشكيل كنسرسيوم به 
كمپانى هاى عمده نفتى جهان كمك كرد تسلط خويش را بر اقتصاد 

نفت جهان اعمال كنند.
آنتونى سمپسون نيز نوشت: »تشكيل كنسرسيوم اوج نفت 7 
خواهران هم در دولت هاى خاورميانه و هم در دولت هاى متبوع 

خودشان بود.«

اتمبهجاینفت
در برابر اظهارات انتقادآميز شخصيت هاى مردمى و رسانه هاى 
ملى نسبت به انعقاد قرارداد با كنسرسيوم، سخنان سخيف سپهبد 
زاهدى، نخست وزير كودتا قرار داشت كه اندر محاسن قرارداد چنين 
افاضه كرد: »در واقع كاله سر انگليس و آمريكا گذاشته ايم، زيرا تا 
هفت، هشت سال ديگر نيروى اتم جاى نفت را مى گيرد و ذخاير 
نفت ايران بى مصرف مى ماند، بنابراين در اين 10 سال هرچه از 
كنسرسيوم بگيريم، وجهى بازيافتى است! گويا او در ارزيابى هاى 
خود از پذيرش اين واقعيت ابا داشت كه با انعقاد چنين قراردادى 
وابستگى اقتصادى و سياسى ايران به كشورهاى غربى و در راس 
آن آمريكا شكل تازه اى به خود گرفته است. او در ارزيابى هاى خود 
تضعيف حق حاكميت ايران را به حساب نمى آورد، چراكه به موجب 
اين قرارداد، اختالف احتمالى بين ايران و شركت هاى عامل به جاى 
دادگاه هاى ايران به دادگاه هاى كشورهاى ديگر ارجاع مى شد. 
نخست وزير كودتا در ارزيابى خود هنگام تقديم ليحه نفت در 
مجلس شوراى ملى چنين آورد: »امتياز به كسى داده نشده و 
عهد نامه اى هم تنظيم نشده و ايران مالك بالمنازع تاسيسات نفتى 
است.« اما ارزيابى  او با صراحت كالم سهام السطان بيات غلط از آب 
درآمد، آنجا كه گفت: »ما اساسنامه شركت ملى نفت را تغيير 

مى دهيم تا با قرارداد كنسرسيوم انطباق حاصل كند!«
دكتر امينى نيز به گونه اى ديگر از قرارداد كنسرسيوم جانبدارى 
كرد و با عبارت پردازى هاى زيركانه خود جامه مباركى بر اندام آن 
پوشاند. وى با حضور در مجلس شوراى ملى به مناسبت تقديم 
ليحه قرارداد، طى سخنانى توجيه آميز خاطرنشان كرد: »... ما 
مدعى آن نيستيم كه راه حل ايده آل مشكل نفت را پيدا كرده ايم و 
قرارداد فروشى كه بسته ايم همان چيزى است كه ملت ايران آرزو 
مى كند... زيرا راه حل ايده آل براى ملت ايران روزى به دست خواهد 
آمد كه مال آن قدرت، ثروت و وسايل فنى را پيدا كنيم تا قادر به 
رقابت با كشورهاى بزرگ باشيم... فعال تا روزى كه ما به آن درجه 
از قدرت و نيرومندى نرسيده ايم، حدود فعاليت ما براى رسيدن به 
هدف ايده آل، يعنى فروش نفت ايران به دست خودمان به بيش از 

آنچه ظرف سه سال گذشته رسيده، نخواهد رسيد.«
او پس از اين سخنان به ظاهر مدبرانه، ولى در باطن زيركانه 
گفت: »اين قرارداد اگر با ايده آل ملت ايران 100 درصد منطبق 
نيست، ولى با مقابله با ساير قراردادها 100درصد بهترين و 
عالى ترين قراردادى است كه تاكنون راجع به معامالت نفت در 

دنيا تنظيم شده است!«
بايد يادآور شد معايب قرارداد با كنسرسيوم تنها در مخالفت 

پاره اى از بندهاى آن با قانون ملى شدن صنعت نفت خالصه 
نمى شد، بلكه بندهاى قابل قبول آن نيز در مرحله اجرا پس 

از چندى ناديده گرفته شد كه از جمله آن مى توان به 
ترجيح ايرانيان بر خارجى ها در امر استخدام اشاره 

كرد كه صراحتا موضوع يكى از بندها بود.

منبع: موج نفت، احمد راسخی لنگرودی
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نگاهی به
 آسیب های کودکان کار

خرید خوراکی های مفید و مقوی
بيشتر كودكان كار خصوصاً در تهران ساعت ها 
در معرض گرما، سرما و هوای آلوده هستند؛ 
بنابراين اغلب  سيستم ايمنی بدنشان ضعيف 
است و بيشترشان هم دچار سوءتغذيه هستند. 
بکنيد،  موثری  كمک  می خواهد  دلتان  اگر 
خريدن خشکبار مفيد و كمی ميوه يا حتی 
غذاهايی كه پروتئين بدنشان را تأمين كند، فکر 

بسيار خوبی است.

برخورد واقعی 
اغلب اين بچه های كار دستمال، فال يا چيزهايی 
ازاين دست می فروشند. اينکه طوری برخورد كنيد 
كه انگار واقعاً جنسی كه می خريد، برايتان اهميت 
دارد و خريدتان از سر ترحم نيست، به كودک 
شخصيت خواهد داد. اين حس كه جنسی كه 
می فروشند، كاالی مهمی است و مهم تر اينکه 
او كار مهمی می كند و يک فروشنده است و نه 
متکدی، بسيار مهم است. برای اين كار جنس 
را حسابی برانداز كنيد و برای كمتر پول دادن 

هم گاهی چانه بزنيد.

لحنتان مهربان باشد
از  نمی خواهد چيزی  دلتان  كه  وقت هايی 
كودكان كار بخريد با لحنی مهربان و 
درعين حال قاطع نه بگوييد. گاهی يک 
نگاه معصومانه اين كودكان كافی 
است تا  توانايی خريد نکردنتان از 
اگر قرار است  اما  دست برود، 
خريدنتان با حس انزجار، غر زدن 

كوچک كردن كودک همراه باشد، قطعًا و 
خريد نکردن انتخاب بهتری است. يادتان باشد 
هر توهين و پس زدن اين كودكان هرچند 
شايد از نظر خودتان اتفاق مهمی نباشد، حتمًا 
زخمی بر روان اين فرشته های كوچک خواهد 
بود. زخمی كه هرروز با تکرار اين رفتارهای 
غيرانسانی كه بسيار هم در سطح جامعه زياد است، 
عميق تر خواهد شد و اين يعنی فردايی كه روشن 

نيست.

هدیه ای ارزشمند 
داشتن لباس مناسب كه در زمستان اين كودكان 
را در برابر سوز سرما و در تابستان از آفتاب داغ 

محافظت كند حتماً مهم است. يادتان باشد تا جايی 
كه ممکن است لباس های نو و دست اول برای اين 
بچه ها بخريد. سعی كنيد لباسی برايشان ببريد كه 
اندازه شان باشد چون به اندازه كافی لباس های 
بزرگ تر و كوچک تر از خودشان باعث تمسخر 

شدن توسط همساالنشان شده است.

نذر کودکان کار 
اگر هرساله نذری می پزيد، بد نيست به ياد اين 
كودكان هم باشيد و بخش يا همه نذری خود را برای 
آنها در نظر بگيريد. كافی است يک ديگ نذری تان 
را در ظروف آلومينيومی بريزيد و در چند چهارراه 
را  كار  كودكان  نذری هايتان  بچرخيد.  شهر 
خوشحال خواهد كرد و چه بسا غذای يک شب 

خانواده شان را هم تأمين كند.

آنها مجرم نیستند 
اين تصور غلط را كه متاسفانه برخی سريال ها و 
رسانه ها هم به آن دامن زده  اند كه اين كودكان 
توسط گروه های خالفکار سازمان يافته اند، كاماًل از 
ياد ببريد. شايد درصد كمی هم به اين شکل وجود 
داشته باشند، اما بايد بدانيد بسياری از اين كودكان 
اينکه  خاطر  به  اغلب  و  دارند  خانواده  حتی 
كمک خرج والدين خود باشند، بعد از مدرسه در 

خيابان كار می كنند. 

فرصت کودکی کردن
كودكان كار خيلی زود در شرايط كار و خشونت های 
جامعه قرار می گيرند، اما يادتان نرود كه آنها هم 
مثل بچه های ديگر نياز به كودكی كردن دارند. 
می توانيد برای آن ها دفتر نقاشی، پازل يا خمير 
بازی بخريد يا می توانيد برايشان درنا يا قايق 
كاغذی درست كنيد. اگر حوصله  و توانش را داريد، 
چند نفر از آن ها را به شهر بازی ببريد. بگذاريد 
لذت خوب بازی كردن را دوباره تجربه كنند و يک 

خاطره خوب در ذهنشان ثبت شود.

آنها را سوژه شبکه های اجتماعی نکنید
يکی از رفتارهای زشتی كه اخيرا در شبکه های 
اجتماعی زياد ديده می شود، عکس گرفتن از 
كودكان كار و به اشتراک گذاشتن آن در شبکه های 
اجتماعی برای جلب ترحم و گرفتن اليک بيشتر 
است. يادتان باشد كه مثل هر كس ديگری بايد از 
كودكان كار هم برای عکس گرفتن اجازه بگيريد.

كودكان كار، به بچه هايی می گويند كه بيشتر ساعات زندگی شان 
را در كوچه و خيابان به سر می برند. اين بچه ها با اينکه خانه و خانواده دارند، 

اما بنا بر مشکالت عديده زندگی و ناخواسته ناچار به ترک خانواده و البته 
مدرسه هستند و وارد محيط ناامنی مثل خيابان می شوند تا زندگی پرمخاطره  
و پرچالشی را سپری  كنند. بچه هايی كه دنيای معصومانه كودكی شان را هرگز 
تجربه نمی كنند. كسانی كه مجبورند همه آنچه را در اين  سن و سال حقشان 
است، رها كنند و پا به دنيايی بی رحم بگذارند، دنيايی كه از آنها موجوداتی 
منزوی، بزهکار، خشونت طلب و... می سازد. كودكان خيابانی با عقده های روانی 
بزرگ می شوند، در حاشيه خيابان ها، تبعيض را با تمام وجود درک می كنند و 
با بی توجهی ها، كدورت ، بی تفاوتی  و حقارت  قد می كشند. اتفاقی كه باعث 
می شود از جامعه خود كينه به دل بگيرند و سال ها بعد در جايگاه يک 

بزهکار آنها را به زبان بياورند.

 ارائه اطالعات و آمار صحیح
از موسسات خيريه و سازمان های مردم نهاد برای تهيه اطالعات جامع 
از كودكان  كار می توان كمک گرفت. اين موسسات پرونده كودكان تحت 
پوشش خود را در اختيار دارند، هرچند كه بسياری از آنها، اطالعات و 
آماری را كه از كودكان كار و خيابان در اختيار دارند، پنهان می كنند. اين 
نهادها و موسسات بايد بدانند كه همپوشانی داده ها، باعث جلوگيری از 

موازی كاری ها و توزيع عادالنه منابع در محيطی سال و پويا می شود.
همچنين شفافيت عملکردی موسسات خيريه، باعث ايجاد موجی از 
اعتماد در جامعه نسبت به آنها و مدارس مرتبط با كودكان  كار 

می شود كه نتيجه اين كار، جذب منابع پايدار خواهد بود.

 ارتباط نهادهای حاکمیتی با یکدیگر
يکی از راهکارهايی كه در رابطه با كودكان كار بايد آن را جدی گرفت، 
ارتباط شوراهای شهر، شهرداری و ديگر نهادهای حکومتی و مدنی با 
يکديگر است.  اين ارتباط  باعث می شود بدرفتاری و سوءاستفاده از 
كودكان كار سلب شود. به همين دليل بايد تمام نهادهای دولتی و 

غيردولتی به سهم خود، از اين كودكان حمايت كنند و حامی آنها باشند.
 مشکالت زيربنايی اقتصادی می تواند منشا انواع معضالت اجتماعی باشد 
كه حل آنها نيازمند برنامه ريزی های بلندمدت است. در كنار اين موضوع، 
تنظيم برنامه های ميان مدت، كوتاه مدت و همکاری همه جانبه تمام 

نهادهای مسئول دولتی و غيردولتی را هم نبايد ناديده 
گرفت.

حمایت های مالی و قانونی
اگر سازمان هايی همچون سازمان بهزيستی، كميته امداد و ديگر نهادهای 

دولتی و غيردولتی بتوانند از خانواده های ضعيف حمايت كنند، وضعيت آنها هرچند 
اندک، اما مطمئنا از شرايط قبلی بهتر خواهد شد. مسئله ای كه می تواند به عدم 
حضور كودكان در خيابان ها برای كسب درآمد بينجامد يا حداقل خانواده های كمتری 
كودكانشان را وادار به كسب درآمد كنند، اتفاقی كه آسيب های كمتری را متوجه 
كودكان كار می كند. بچه های معصومی كه اگر شرايط آنها ناديده گرفته شود، از 
كودكی خود جز تحمل درد و رنج چيزی ديگری به ياد نخواهند آورد. عالوه بر حمايت 
نهادها و سازمان ها، می بايد پيش بينی های الزم در قوانين كاری در خصوص سختی 
و مشقت  كار و ساعت كاری كودكان كار صورت گيرد تا عدالت در مورد اين افراد 
به درستی اجرا شود. قوانين شفاف حمايتی از كودكان كار باعث می شود 

آنها از بسياری تعرضات و آسيب های اجتماعی در امان بمانند.

شناسایی و برخورد با مافیای کودکان کار
يکی از مشکالتی كه در خصوص ساماندهی كودكان كار وجود دارد، خال 

قانونی است كه با آن مواجه هستيم. قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب 
سال 8۱ است. قانونی كه به نظر می رسد در آن تمام مسائل مربوط به كودكان و نوجوانان 
به صورت جامع پيش بينی نشده؛ بنابراين بهتر است قانونگذار در اين زمينه قانون كاملی 
تدوين كند كه تمامی مسائل و مشکالت كودكان كار به خصوص تشديد مجازات ها برای 
جلوگيری از سوءاستفاده های جنسی از كودكان در آن لحاظ شود.  به كارگيری كودكان 
زير سن قانونی، جرم بوده و كاهش تعداد آنها نيازمند برخورد قاطع با مافيا و 
سوءاستفاده كنندگان است. با تصويب قانون و حمايت از كودكان معصوم كار می توان 
جلوی بسياری از آسيب های اجتماعی آنها را گرفت. اين كودكان نه تنها كودكی 
نمی كنند، بلکه در سنين پايين مردان نان آوری می شوند كه هر آن امکان لغزش آنها 
وجود دارد. بچه هايی كه بايد به آنها كمک كرد تا عالوه بر پيدا كردن راه درست زندگی 
بتوانند آينده ای بهتر برای خودشان بسازند. پس زمان را از دست ندهيم و همه در 
كنار هم برای ياری رساندن به كودكان معصوم كار دست به كار شويم تا شايد 

بتوانيم قدمی هرچند اندک برای اين كودكان بی گناه برداريم و آينده ای 
روشن را پيش رويشان قرار دهيم.

تعامل با سازمان های مردم نهاد
آسيب های اجتماعی كودكان كار هميشه يکی از 

دغدغه های مهم سازمان های مردم نهاد بوده است. 
سازمان هايی كه در خصوص اين موضوع بسيار فعال هستند؛ 
به همين دليل سازمان ها و ارگان های ديگر بايد برای شناخت 
و اطالع از مسائل و مصائب كودكان كار از تجارب اين 
سازمان ها كه تمام دغدغه شان برطرف كردن مشکالت اين 
بچه های معصوم است، استفاده كنند، چون بدون شناخت و 
اطالع دقيق از مسائل مربوط به كودكان كار نمی توانند 
قدمی تاثيرگذار بردارند و در رفع مشکالت اين افراد 

كاری از پيش ببرند.

خدمات مددکاری اجتماعی
از راهکارهايی كه در كاهش ورود كودكان كار به خيابان ها موثر 
است، خدمات مددكاری اجتماعی است. مددكاران بايد با شناخت 
و تحليل عوامل موثر بر زندگی كودكان كار در نقاط مختلف كشور 
يا محل خدمت خود، برای پيشگيری از اين معضل خطرناک و 
آسيب رسان برنامه ريزی كند. از ياد نبريم كه اين برنامه ها تنها با 
دخالت مددكاران اجتماعی به نتيجه نمی رسد، بنابراين همکاری 
و تعامل آموزش و پرورش، صدا و سيما،  وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و نهادهای مربوط در اين زمينه می تواند بسيار 

تاثيرگذار باشد.
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چهمكانهاییرابرایسفردرتابستانانتخابکنيم؟

گردش های دلچسب و خنک 
 با آغاز فصل تابستان، بخصوص پايان فصل امتحان دانش آموزان و دانشجويان، كم كم خانواده های ايرانی برنامه سفرهای 
تابستانی خود را در نظر می گيرند؛ اما با اين هوای گرم، بايد كجا برويم كه هم گردش و تفريح كرده باشيم و هم آب و هوايی 
خنک را تجربه كنيم. در اين مطلب چند مکان خاص را كه نسبت به ديگر مناطق ديدنی و گردشگری ايران خنک تر هستند، 

به شما معرفی می كنيم تا سفری دلچسب داشته باشيد. 

نام منطقه ای در غرب ايران است كه بيشتر كوهستانی و دارای دره های پرپيچ وخم 
و عميق و رودبارهای بی شمار است، به همين دليل در فصل زمستان بسيار سرد و 
در تابستان خنک است. بيشتر روستاهای اين منطقه، پلکانی هستند كه از 
معروف ترين آنها می توان به پالنگان و اورامان تخت اشاره كرد. اگر قصد سفر به 
اورامان تخت را داريد، بايد بدانيد كه اين روستا در 6۰ كيلومتری جنوب شرقی 
شهرستان مريوان و ۱۷۰ كيلومتری سنندج - مركز استان كردستان واقع شده 

است.

يکی از شهرستان های استان چهارمحال و بختياری شهرستان كوهرنگ به مركزيت 
شهر چلگرد است. اين شهرستان، جاذبه های طبيعی و زيبای فراوانی دارد كه سبب 

شده به يکی از شهر های گردشگری و مقاصد پر مخاطب گردشگران در ايران و 
استان تبدل شود. بهترين زمان برای سفر به اين نقطه از ابتدای ماه ارديبهشت و 

تا پايان فصل گرماست و می توان از خنکی آب و هوای آن بهره برد. همچنين 
در كوهرنگ، پيست اسکی وجود دارد كه معروف ترين پيست اسکی اين استان 

است و عالوه بر اين كه در زمستان مخاطبان بسياری دارد، در تابستان نيز به 
دليل آب و هوای خنک آن مسافران زيادی به اين پيست سفر می كنند. از 

پله های كنار سرسره آب يا از جاده خاكی در دامنه كوه كه باال برويد، می توانيد 
حفره و تونلی را كه در سال ۱۳۳2 برای انتقال آب ايجاد شده بود، ببينيد. 

جنگل مشه در 25 كيلومتری اردبيل و در شهر نمين واقع شده و 
يکی از بهترين مقاصد سفر تابستانی به شمار می آيد. اين جنگل به 

دليل داشتن ارتفاع زياد، آب و هوای بسيار خنک و دل انگيز دارد و 
همچنين وجود استخر آب گرم در ميان اين جنگل، آن را بسيار منحصر به 

فرد كرده است. آب اين استخر خاصيت درمانی دارد و مسافران زيادی برای 
استفاده از آب و هوای اين منطقه و آب گرم موجود در آن به جنگل مشه سفر 

می كنند. 

در ميان راه اسالم به رضوانشهر، ساحلی به نام  
گيسوم وجود دارد كه نسبت به ساير سواحل دريای 

خزر از آب و هوای خنک و مطبوع تری برخوردار 
است. پنج كيلومتر پس از »پره سر« وارد جنگل 

گيسوم می شويد و وقتی تونل سبز رنگ و تقريبا سه 
كيلومتری معروفش را طی كرديد، به ساحل گيسوم 

می رسيد. جنگل گيسوم، نيز يکی از زيبا ترين مقاصد 
گردشگری در تابستان است و به دليل داشتن چشم اندازهای 

زيبا تابلوی خيره كننده ای را ترسيم می كند. در داخل جنگل گيسوم 
تمام امکانات رفاهی نظير هتل، مناطق پيک نيک، فضای بازی كودكان و 

ورزشگاه وجود دارد و مسافران می توانند به راحتی از اين امکانات بهره مند شوند. 

در 45 كيلومتری مسير جاده شاهرود به آزادشهر، جنگلی چند هزار هکتاری وجود دارد كه به دليل 
وجود ابری كه همواره آن را پوشانده است، معروف است و به يکی از مقاصد گردشگری پر طرفدار 

بدل شده است. شما در اين جنگل عالوه بر استفاده از مناظر و زيبايی های طبيعی و همچنين ابر 
حاكم بر محيط، می توانيد از آب و هوای دل انگيز آن نيز بهره مند شويد. جنگل ابر بيشتر به دليل 

ابری كه در بعضی ماه های سال آن را می پوشاند، معروف شده است. اين جنگل چند هزار هکتاری، 
بخشی از بازمانده جنگل های هيركانی است.

روستای فيلبند، روستايی خنک و بر فراز ابر هايی است  كه در ارتفاع 2۷۰۰ متری قرار دارد. چشم انداز روستا به 
دليل وجود دريای ابری كه آن را احاطه كرده، بسيار زيبا بوده و آب و هوای خنک آن، منطقه را بسيار دلپذير كرده 

است. از روی ارتفاعات اين روستا كه به عنوان بلندترين نقطه منطقه شناخته می شود، به راحتی می توان مناظر زيبای 
اطراف را به تماشا نشست و از ديدن آنها لذت برد. فيلبند، روستايی ييالقی پر ابر و بسيار خنک است، به نحوی كه اغلب 

روزها، ابرها همچون دريايی آبی و آرام تا بيکرانه ها چشم را می نوازد و خيره می كند. در جاده هراز، تقريبا 5۰ كيلومتر بعد از گزنک 
و 25 كيلومتر مانده به آمل، وارد يک خروجی در سمت راست جاده می شويد و بعد از حدود 8-۷ كيلومتر سربااليی، به روستای زيبای 

فيلبند می رسيد.

ی  شگر د گر منطقه 
خياوچای تا گيرد، ولی كه 
بزرگ ترين منطقه گردشگری 
مشگين شهر در استان اردبيل 
است، با پوشش گياهی متراكم و درختان 
آلبالو، گيالس و گردو و امکاناتی نظير تاالرهای 
سايت  قامتی،  ا سوييت های  يی،  پذيرا
بالن سواری و ورزش های هوايی، رستوران 
گردان، فروشگاه و شهربازی، محيط مناسبی 
اين  است.  فراغت  اوقات  گذراندن  برای 
مجموعه يک پل معلق دارد كه با دو متر عرض 
معلق  پل  بزرگ ترين  طول  متر   ۳65 و 
و  لرزش ها  و  می رود  شمار  به  خاورميانه 
تکان های پل، در حالی كه دره ای عميق و پر 
درخت زير پای عابران است، عبور از آن را به 
تجربه ای هيجان انگيز تبديل می سازد. فضای 
اين منطقه در تابستان، خنک ترين آب و هوا 
را دارد و سفر به آنجا می تواند بسيار دلپذير 

باشد.

يکی  د نز ر  د
شهر اقليد در استان فارس و در مسير جاده كامفيروز، مکانی مملو 

از آبشار ها و چشمه های فراوان و همچنين پوشش گياهی سبز و درختان 
سر به فلک كشيده وجود دارد كه به سبب زيبايی و شباهت اين منطقه به 

بهشت، آن را بهشت گمشده می خوانند. بهشت گمشده دارای آب و هوای بسيار 
خنک است و وجود چشمه و آبشار های فراوان، زيبايی منحصر به فردی به اين مکان 

بخشيده و آن را به يکی از بهترين مقاصد برای سفر های تابستانی تبدل كرده است. قبل از 
شهر كامفيروز، يک جاده فرعی خاكی در سمت راست می بينيد كه تابلوی »بهشت گمشده« در ابتدای 

آن قرار دارد. در انتهای اين جاده خاكی به تنگ بستانک يا همان بهشت گمشده می رسيد كه آبشارها و چشمه های 
فراوان و انبوهی از درختان دارد. 

 اورامان

دریاچه زریبار

کوهرنگ 

گیسوم

بهشت گمشده

جنگل ابر

پل معلق

جنگل مشه

وستای فیلبند ر
سرآمد جاذبه های گردشگری طبيعی 

استان كردستان، درياچه زيبای زريبار است 
كه در فاصله ۳ كيلومتری شهر مريوان استان 

كردستان واقع شده است. اين تاالب آب شيرين، 
در منطقه ای سرسبز قرار گرفته و چشم اندازی زيبا دارد. 

زريبار، بزرگ ترين و زيباترين درياچه آب شيرين باختر ايران و 
يکی از منحصربه فردترين درياچه های آب شيرين در جهان به شمار 
می رود و تمامی شرايط جامع يک تاالب بين المللی را داراست. بد نيست بدانيد 
در ۱6 كيلومتری اين درياچه، بازارچه مرزی باشماق قرار دارد و كنار درياچه نيز يک هتل 

چهار ستاره احداث شده است.
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باميوههایتابستانیوخواصشگفتانگيزآنهاآشناشوید

گرمای تابستان كالفه تان كرده است و از هوای دم كرده فرار می كنيد؟ حق داريد اما روی ديگر سکه را هم ببينيد. فصل تابستان، فصل ميوه های رنگارنگ 
و خوشمزه است. ميوه هايی با خواصی كه شايد در نگاه اول متوجه اهميت آنها نشويد، اما به شما پيشنهاد می كنيم ميوه های تابستانی را از دست ندهيد. اگر 
حتی اهل ميوه خوردن نيستيد، لطفا در تصميم و عادتتان تجديدنظر كنيد. ما به شما گوشه ای از خواص بی شمار برخی ميوه های تابستانی را يادآور شده ايم. 

اين ميوه به دليل وجود درصد بااليی از 
آنتی اكسيدان ها، می تواند عامل دفاعی 
خوبی برای مبارزه با بعضی از بيماری ها 
باشد. آناناس ميوه ای اشتها برانگيز بوده 
و برای افرادی كه با هضم غذا مشکل 
دارند، بسيار مناسب است. اين ميوه 
اسيد معده و نفخ را كاهش می دهد. حتمًا 
ديده ايد هنگامی كه به عيادت بيمار به 
ويژه افرادی كه به تازگی جراحی كرده اند، 
می روند، آناناس می برند. در خصوص 
دليل اين امر گفته می شود بروملين 
موجود در آناناس، باعث التيام زخم ها می شود 
زيرا جريان خون را بيشتر كرده و سبب 
می شود مواد مغذی سريع تر به زخم ها برسد. 
البته بروملين در فرايند كنسروسازی و پخت 
از بين می رود، از اين رو آناناس تازه نسبت 
به كمپوت آناناس، خواص بيشتری 
دارد. بر اساس طب چينی، آناناس 
خاصيت خنک كنندگی دارد و برای 
درمان آفتاب سوختگی بسيار 

مفيد است. 
آنتی  قدرت  شليل 
ر  بسيا نی  ا كسيد ا
 . د ر ا د ی  نگير ا شگفت 
مقادير قابل توجهی پلی فنول، محتوای ويتامين C و كاروتنوئيدهايی همچون بتاكاروتن 
و كريپتوكسانتين در آن يافت می شود. پوست ميوه شليل غلظت بااليی از تركيبات 
مختلف را دارد؛ بنابراين زمانی كه می خواهيد شليل را مصرف كنيد آن را به درستی 

بشوييد و به همراه پوست ميل كنيد. اين آنتی اكسيدان های محافظت كننده 
می توانند بدن را از شر راديکال های ازاد خالص و اثرات مخرب 
مولکول های آزاد اكسيژن را خنثی كنند. شليل شامل لوتئين، يک 

ماده مغذی مهم است كه سالمت چشم را بيشتر می كند و خطر ابتال 
به بيماری هايی همچون دژنراسيون ماكوال وابسته به سن را 

كاهش می دهد. تحقيقات مختلف نشان داده است كه لوتئين 
يک آنتی اكسيدان بسيار قوی است كه در كاهش خطر 

ابتال به كاتاراكت هسته ای )آب مرواريد هسته ای(
كمک می كند. مصرف منظم ميوه هايی همچون 

اكسيدان های  آنتی  به خاطر وجود  شليل 
قدرتمند، می تواند در بهبود سالمت قلب 

مفيد باشد.  توت ها

آناناس

زردآلو

گیالس
هلو

انبه

شلیل

زردآلوی تازه، منبع غنی از آهن، ويتامين C، پتاسيم و فيبر است. بتا كاروتن زيادی در اين ميوه وجود 
دارد كه از سوی بدن تبديل به ويتامين آ می شود. همچنين برای درمان كم خونی، بيماری های پوستی، 
تب، گوش درد و حتی سرطان كمک بزرگی به حساب می آيد. زردآلوی خشک شده برای افراد مبتال به 
احتباس ادراری، سوء هاضمه يبوست بسيار مناسب است. زردآلو با داشتن مقدار زيادی قند ساكاروز، 
ميوه ای شيرين است، رنگ زرد زردآلو به خاطر رنگدانه آنتی اكسيدان آن،ويتامين B )كاروتن( است كه 
هر قدر رنگ آن پررنگ تر باشد، اين ويتامين در آن بيشتر است. زرد آلو همچنين به دليل داشتن پتاسيم 
باال، به عنوان يک ميان وعده و دسر خوب برای سالمندان كه از افسردگی روانی و گيجی ناشی از فقدان 

پتاسيم در رژيم غذايی رنج می برند، بسيار مفيد است. 

آنتی اكسيدان موجود در انبه موسوم به زياكسانتين، حائلی در برابر تشعشات نورهای 
آبی مضر بوده و نقش محافظ را برای حفظ سالمت چشم ايفا می كند و احتماال آسيب های 
ناشی از زوال شبکيه را دفع می كند. اثبات شده است كه دريافت باالی انواع ميوه ها )۳ 
وعده يا بيشتر( خطر ابتال و پيشرفت زوال شبکيه ناشی از افزايش سن را كاهش می دهد. 
خطر پيشرفت آسم در افرادی كه مقدار فراوانی از مواد مغذی ويژه ای مصرف می كنند، 
بسيار پايين است. يکی از اين مواد مغذی بتاكاروتين است كه در انبه، پاپايا، زردآلو، 
بروكلی، طالبی، كدو حلوايی و هويج يافت می شود. جذب ويتامين K ناكافی خطر 
شکستگی استخوان را افزايش 
می دهد. جذب ويتامين K به 
ميزان كافی با مصرف به 
موقع ميوه ها و سبزيجات 
تامين می شود و برای 
بهبود جذب كلسيم بدن 
كه برای سالمت كامل 
استخوان ها ضروری 
اهميت  از  است، 
ويژه ای برخوردار 

است.

دارد )شاخص گليسمی اين ميوه حدود 22 است(. اين مقدار حتی از شاخص گيالس شيرين شاخص گليسمی بسيار پايينی 
گليسمی زردآلو)5۷(، انگور)46(، بلوبری)4۰ ( يا آلو)۳9( پايين تر است. همين امر موجب می شود گيالس يک ميان وعده مغذی برای افراد 
ديابتی باشد. آب گيالس می تواند بهترين درمان برای شما باشد. آب گيالس را حدود ۳۰ دقيقه بعد از بيدار شدن از خواب و ۳۰ دقيقه قبل 
از وعده غذايی عصر بنوشيد. مطالعات انجام شده نشان می دهد افرادی كه اين ميوه خوشمزه را به صورت منظم مصرف می كنند، سطح 
مالتونين بااليی خواهند داشت. همان طور كه می دانيد، گيالس منبع خوبی از مالتونين است و همين امر به 
بهبود چرخه خواب و داشتن خوابی راحت كمک می كند. محققان دريافته اند موش هايی كه از گيالس 
ترش تغذيه شده اند، اضافه وزن زيادی نداشته اند. اين موضوع نشان می دهد كه خوردن گيالس به 
آب شدن چربی های شکمی كمک می كند. انجمن آلزايمر، گيالس را به عنوان يک ماده خوشمزه 
و افزايش دهنده حافظه دسته بندی كرده است زيرا اين ميوه سرشار از آنتی اكسيدان هاست. 

گيالس می تواند مزايای زيادی برای سيستم قلبی-عروقی فراهم آورد. متخصصان نشان داده اند كه زيگزانتين و لوتئين 
UV موجود در هلو به ترميم و بازسازی پوست ملتهب ناشی از اشعه های  مضر 

كمک می كند. عصاره هلو كه در محصوالت مراقبت از پوست يافت می شود می تواند 
پوست مرده را پاكسازی كند و هيدراتاسيون موثرتری را برای پوست فراهم آورد و 
آن را شاداب تر سازد. فرآيند طبيعی پيری برای بيشتر افراد وحشتناک است. 

خوشبختانه محتوای روی موجود در هلو می تواند فرايند پيری را كندتر كند. اين ميوه 
نه تنها توليد تستسترون در بدن را افزايش می دهد بلکه به ترميم سلول های آسيب ديده 
توسط راديکال های آزاد نيز كمک می كند. يکی از مزايای جالب هلو توانايی آن برای 
بهبود سيستم عصبی بدن است. وجود منيزيم در اين ميوه برای كاهش سطح استرس 
و اضطراب در بدن و نگه داشتن سيستم عصبی در يک سطح مناسب بسيار ضروری 
است. عالوه بر اين، مطالعات انجام شده نشان می دهد كه منيزيم در كاهش اثرات 

افسردگی بسيار مفيد است.

توت ها از بهترين ميوه ها يی به شمار می روند كه دارای طعم بسيار عالی هستند و باعث بهبود و تعديل سالمتی می شوند. توت دارای 
فيبر باال و قند نسبتاً پايين است، بنابراين اگر در حد متعادل مصرف شود، موجب تغييرات انسولين نمی شود. مصرف انواع توت ها همچنين 
از رشد سرطان در بدن هم جلوگيری می كند. محققان انجمن تغذيه آمريکا )USDA( شاه توت را در مقايسه با 4۰ نوع ميوه تازه ديگر، 
به عنوان اولين ميوه از نظر فعاليت آنتی اكسيدانی قرار داده اند كه دارای فيتوكميکال های قوی مثل آنتوسيانين است. آنتوسيانين 
رنگدانه ای است كه رنگ سياه شاه توت از آن ناشی می شود. شاه توت ها خواص مفيدی برای سالمتی دارند؛ از جمله جلوگيری از 
 )LDL( عفونت های دستگاه ادراری، سرطان، بيماری های وابسته به سن و حمالت مغزی. شاه توت از ساخته شدن كلسترول بد
كه منجر به بيماری ها و حمالت قلبی می شود، جلوگيری می كند. عالوه بر اين شاه توت دارای ويتامين های A ، C و امالح 
روی ، پتاسيم، آهن، كلسيم و منيزيم است. توت فرنگی دارای مقادير باالی اسيد فوليک ، فيبر غذايی و پتاسيم 

است. 
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رادیاتور را می توان قلب سیستم خنک کننده خودرو 
دانست. این سیستم، آب رادیاتور یا مایع خنک کننده را به 
اطراف سر سیلندر ها و سوپاپ های موتور هدایت می کند تا 
گرمای آنها گرفته شده و از طریق فن های خنک کننده، 

دفع شود.
 *وظیفه رادیاتور خنک کردن موتور است و اگر رادیاتور 
وجود نداشته باشد، امکان باال رفتِن بیش از حِد دمای موتور 
و از کار افتادن آن وجود دارد. برای آنکه رادیاتور بدرستی کار 
کند، به آب و مایع خنک کننده )ضد یخ( نیاز دارد. بنابر این 
باید در فواصل زمانی معین، آب رادیاتور را چک کرده و مایع 
خنک کننده به آن اضافه کنید تا همیشه در رادیاتور، آب به 

میزان کافی وجود داشته باشد.
 چک کردن آب رادیاتور : اطمینان حاصل کنید که موتور خنک 
باشد. پیش از چک کردن آب رادیاتور، باید موتور را خاموش 
کرده و منتظر بمانید تا دمای رادیاتور تا حدی پایین بیاید که 
بتوانید براحتی به آن دست بزنید. توجه داشته باشید که قبل 
از اینکه در رایاتور را باز کنید، باید موتور خنک بوده و دمای 
بسیار پایینی داشته باشد. در رادیاتور را باز کنید. یک حوله یا 
یک تکه پارچه دور آن بپیچید. حاال در را باز کرده و آن را از 
روی رادیاتور بردارید.اگر در رادیاتور داغ است، از باز کردِن آن 
خودداری کنید. این سیستم، تحت فشار کار می کند و اگر 
هنگامی که موتور داغ است، در رادیاتور را باز کنید، این فشار 

می تواند باعث ایجاد سوختگی شدید شود.
 اضافه کردِن آب رادیاتور:منبع انبساط را پیدا کنید. پیش از 
آنکه مایعی به رادیاتور اضافه کنید، منبع انبساط را که در کنار 
رادیاتور قرار گرفته، پیدا کنید. اگر آب رادیاتور سر ریز شود، 
آب اضافه ای که از آن بیرون می زند، در این مخزن کوچک که 

در کنار رادیاتور واقع شده، جمع می شود.
 * توجه داشته باشید که اگر سطح آب رادیاتور پایین بوده و 
منبع انبساط هم پُر باشد، احتمال خراب بودِن درب رادیاتور و 
سیستم سر ریز شدن وجود دارد که در این صورت باید به یک 
مکانیک مراجعه کنید تا نگاهی به سیستم خنک کننده 

خودروی شما بیندازد.
* مایع خنک کننده را با آب مقطر مخلوط کنید. برای اینکه 
آب رادیاتور خودروی شما ترکیب درستی داشته باشد، مایع 
خنک کننده و آب مقطر را با نسبت 50-50 مخلوط کنید. برای 
این کار می توانید از یک بطری خالی آب رادیاتور استفاده کنید، 
ابتدا نیمی از بطری را با آب مقطر پر کرده و سپس فضای خالی 

باقیمانده بطری را با مایع رادیاتور پر کنید.
 *آب رادیاتور را داخل سیستم خنک کننده خودرو بریزید. 
اگر منبع انبساط وجود دارد، ترکیبی را که برای آب رادیاتور 
ساخته اید، داخل آن بریزید. اگر خودروی شما منبع انبساط 
ندارد یا اگر منبع انبساط قابلیت بازگرداندِن مایع درونش به 
سیستم خنک کننده خودرو را ندارد، ترکیبی را که برای آب 
رادیاتور ساخته اید، به طور مستقیم داخل رادیاتور بریزید. فقط 
دقت کنید که سطح مایع از خطی که نشان دهنده پُر بودن 

است، باالتر نرود.
* فراموش نکنید که پس از اضافه کردِن مایع خنک کننده تازه 
به رادیاتور و پیش از روشن کردن موتور، در رادیاتور را ببندید.

 * موتور خودرو را روشن کنید. دقت کنید که آیا صدایی غیر 
عادی به گوش می رسد یا خیر. عالوه بر این، عملکرد فن های 
رادیاتور را نیز چک کنید. اگر صدای دنگ دنگ، جرنگ جرنگ 
یا فرفر به گوش می رسد، ممکن است فِن خنک کننده دچار 
اشکال شده باشد که در این صورت، در کارکرد سیستم خنک 

کننده خودرو اختالل ایجاد خواهد شد.

  چگونه آب رادیاتور را 
عوض کنیم؟
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نکته هایی برای 

زندگی

بز زنگوله پا، کدو قلقله زن، حسن کچل و... خیلی داستان های کودکانه 
دیگر را حتما خاطرتان است. یادتان است که با چه شوق و ذوقی 

این داستان ها و بی شمارداستان و قصه دیگر را دنبال 
می کردیم؟ راستی به یاد می آورید که چه کسانی این 
قصه ها را برایمان تعریف می کردند؟ کتاب ها را چطور؟ 
کتاب های کودکانه سراسر عکس و شعری که شب ها 
برایمان می خواندند و ما روزشماری می کردیم، 
زودتر بزرگ شویم و مدرسه برویم تا خودمان هم 
بتوانیم آنها را بخوانیم. به یاد می آورید که چه کسانی 
این قصه ها را برایمان می خواندند؟ مادران، 
تمام  با  ما،  کودکی های  مهربان  فرشته های 
خستگی ها و نامالیمتی های زندگی و روزگار، 
قصه گویمان هم بودند. شعر به ما می آموختند و 
دوست داشتند آنها را حفظ کنیم. از بازی های فکری 
مثل شطرنج غافل نبودند و هزار فعالیت کودکانه 
دیگر برایمان در نظر می گرفتند که بار فرهنگی و 
اجتماعی داشت. امروز شاید تعجب کنیم که برای 
مادران کارگاه های قصه گویی برگزار می شود تا قصه 

گفتن ها البه الی برنامه های متنوع رسانه های 
تصویری و کانال های شبکه های اجتماعی به کلی 

فراموش نشود. امروز انبوه انیمیشن ها و فیلم های 
مخرب کودکانه، انواع بازی های مجازی و هزار سرگرمی 

دیگر موجب هدر رفت استعداد و عمر کودکان این 
سرزمین شده است. مطلب پیش رو تالش دارد نگاهی به 
بازی های فرهنگی مادران برای فرزندانشان بیندازد؛ 
فعالیت هایی که در جامعه پذیری و فرهنگ سازی نقش 

بسیار موثری دارد.

خوشنویسی و تربیت 

 بر خالف این نظر که دست خط، یک مهارت بی فایده و بی اهمیت است، باید گفت که این مهارت، در 

واقع به چند دلیل مهم است. درست همانطور که رمزگشایی کلمات ضعیف می تواند موجب اختالل در 

درک مطلب شود یا اینکه عدم فراخوانی خودکار می تواند کاهش منابع ذهنی برای یادگیری الگوریتم های 

محاسباتی پیشرفته در ریاضی را به دنبال داشته باشد، دست خط ضعیف نیز منابع ذهنی مورد نیاز برای 

جنبه های باالتر نوشتن مانند توجه به محتوا، بسط جزئیات و ساماندهی ایده ها را تضعیف می کند. از آنجا که 

دست خط، یک ابزار اساسی در بسیاری از زمینه های دیگر است- مانند یادداشت برداری، امتحان دادن 

و انجام تکالیف مدرسه- بنابراین دست خط ضعیف می تواند اثری مخرب بر عملکرد درسی داشته باشد. 

عالوه بر این، وقتی دست خط به عنوان یک کار دشوار و وقت گیر پنداشته می شود، انگیزه برای نوشتن 

نیز تا حد زیادی کاهش می یابد و همین بی انگیزگی به تمرین نکردن منجر می شود که این امر، تشدید 

مشکالت مربوط به نوشتن را در پی دارد. دست خط در کالس های پایین با موفقیت های امالیی و خواندن 

مرتبط است. برای مثال، زمانی که بچه ها یاد می گیرند چگونه حرف »م« را بنویسند، آنها می توانند صدای 

آن را نیز یاد بگیرند. توجه به ارتباط بین دست خط، خواندن و مهارت های امالیی، به تقویت موفقیت های به 

دست آمده در این حوزه ها کمک می کند.

شطرنج و انضباط 

اگر می خواهید فرزندتان مسؤولیت پذیر بار بیاید و قدرت پذیرش اشتباهاتش را پیدا کند، بهتر است او را با 

شطرنج آشنا کنید. از آنجا که در این بازی، فرد برای حرکت اشتباهی که انجام می دهد، بسرعت تنبیه می شود 

و باید اشتباهاتش را با راه های تازه جبران کند، شطرنج می تواند ورزشی ایده آل برای فرزند شما باشد. این 

بازی به کودک شما یاد می دهد که مسؤولیت اشتباهاتش را بپذیرد و بعد از تنبیه شدن، دلگیر یا ناامید 

نشود و با تفکر منطقی تر، اشتباه خود را جبران کند. شطرنج به فرزند شما کمک می کند یک 

الگوی فکری در خود ایجاد و از آن درست استفاده کند. او یاد می گیرد که همه نظریه هایش 

درست نیستند و گاهی الزم است از دیگران الگو بگیرد و مسیر فکری اش را تغییر دهد. اگر 

فرزند شما با شطرنج آشنا باشد، می داند که برای حل هر مسأله ای باید راهی ویژه را 

جست وجو کند.کودک شطرنج باز شما، می داند که قوانین همیشه ثابت و بدون تغییر هستند؛ 

اما برای کمک گرفتن از آنها، باید منعطف باشد. این بازی به او یاد می دهد که برای حل هر 

موضوعی، نباید از یک راه برود و می فهمد که برای پیروز شدن، ابتکار و انعطاف پذیری، حرف 
اول را می زند.

عروسک بازی و رشد همه جانبه  
کودک مي تواند در بازي های عروسکي، انرژي هاي اضافي و رواني خود را تخلیه 
کند. کودک آنچنان به عروسکش اعتماد دارد و خودش را مثل او مي بیند که 
تمامی احساسات و عواطفش را به عروسک فرافکن مي کند و نسبت مي دهد. 
این حالت نه تنها باعث تخلیه رواني او شده؛ بلکه باعث درک و فهم بهتري از او 

می شود. پس عروسک ها به کودک این اجازه را مي دهد تا بدون واهمه از 
بزرگترها، خودش یک آدم بزرگ شود و یکسري مسائل را از روي کنجکاوي 
تجربه کند. بیشتر اوقات، کودکان به تنهایي عروسک بازي مي کنند؛ چرا 
که والدین، عروسک را براي او خریده اند که دیگر کاري به کارشان نداشته 

باشد و اگر هم با آنها بازي کنند، بزرگ ترها خواسته هاي خودشان را به 
کودکانشان تحمیل مي کنند. واضح و روشن است که کودک، عروسکش را از 
خودش طرد مي کند و نیازهایش، در این ارتباط ناکام می شود. نیازهاي دیگري 
قبیل نیز براي کودک وجود دارد که در بازی با عروسک مي توانند برآورده شوند، از 

ک نیاز به پیشرفت و کسب موفقیت، رهبري و اداره کردن، امنیت، آزادي و کودک آزاد.  د کو
درون ما هم میل دارد آزادانه ابراز وجود کند، گریه کند و به زندگي مشغول باشد. بزرگساالني که در 
بازي کودکان شرکت مي کنند، تنها به فرزند خود محبت نکرده اند، بلکه به آرام کردن خود نیز 
کمک کرده  اند و در صورتي که بزرگسالي بر اساس کودک شخصیت خود، با فرزندش 
رفتار کند، نتایج مفیدتر و موثرتري خواهد گرفت. عروسک هاي مناسب 
کودکان، عروسک هایي بومي با محتویات خودي هستند، نه عروسک هایي 
که سمبل فرهنگ غیرخودي است... عروسک و عروسک بازي را به 
عنوان فرایند جدي و مهم در زندگي کودک و رشد شخصیت او در نظر 
بگیرید. در هنگام بازی با کودک، مشارکت فعال و پر هیجانی داشته 
باشید. توجه کنید که زندگي براي کودک، در بازي کردن است که معني 

مفهوم مي گیرد. پس اگر با کودک خود، درگیر بازي شود، او بهتر رشد خواهد و 
کرد و تعالي خواهد یافت. بنابراین بازي را فرصتي براي انتقال مفاهیم و الگوهاي تربیتي بدانید.
کودک از بازي با عروسک هایش لذت مي برد و با احترامي که ما به عروسک هایش مي گذاریم، 
اطمینان مي یابد که دوستش داریم. وقتي کودک خود را مشغول بازي کردن و گفت و شنود با 

عروسک و یا اشیاي خارجي مي بینید، در مسیر افزایش اعتماد به نفس، او را یاري کنید.

باغبانی و آرامش روانی

فعالیت باغبانی کودکانه باعث می شود تا فرزندتان فرصتی برای ارتباط با خودش پیدا 

کند و آرامش روانی اش نیز بیشتر شود. بر همین اساس، باغبانی باعث می شود تا 

کودک تمرکز زیادی پیدا کند و به رابطه علت و معلولی میان عناصر در طبیعت پی 

ببرد. درباغبانی تنها انگشتان فعال نیستند، بلکه همه اعضای بدن فعالیت می کنند. 

)5 حس انسان فعالیت دارند( باغبانی شبیه سازی زندگی است. او در باغبانی تبدیل 

یک دانه به درخت را می بیند با زندگی، حیات و روند رشد موجودات زنده آشنا می شود 

و قدردانی از زندگی، عشق به حیات، صبر برای رسیدن به هدف نگرش مثبت به 

طبیعت و موارد دیگر زیست محیطی را یاد می گیرد.

یک کودک از دو سالگی بخوبي مي تواند قایم موشک بازي کند؛ البته در جاهایي کودکتان است و به او کمک مي کند که انجام کارهایي با یک شيء را تجسم کند. را شانه کند. این بازي خوبي براي تکامل بخشیدن به مهارت هاي فکري و عملي سپس از او بخواهید که از آنها استفاده کند. براي مثال، به او بگویید که موهایش مي شناسد، کنار او بگذارید و وانمود کنید که در حال استفاده از آنها هستید. چند شيء مانند برس سر، سنجاق سر، قاشق، لیوان و مانند آنها را که کودک بازی های خانگی و رشد فکری 
که به عقل جن هم نمي رسد، پنهان نشوید. 

قصه گویی و روانشناسی 

آرتور روشن، روان درمانگر و دانش آموخته  دانشگاه 
واترلوی کانادا، در کتاب »قصه گویی« به ارائه دیدگاه ها 

و اندیشه های ویژه اش درباره قصه  گویی و تمثیل خوانی 
برای کودکان می پردازد. او در این کتاب به روشنی بیان می کند که 

چگونه می توان از قصه، داستان، تمثیل و استعاره همچون روشی درمانی 
و ابزاری تربیتی برای حل بسیاری از مشکالت معمول خردساالن و کودکان 
بهره گرفت؛ مشکالتی مانند پرخاشگری، شب ادراری، ناخن جویدن، 
مکیدن انگشت، ترس و.... همچنین چگونه می توان به کمک قصه گویی، 
فضیلت هایی همچون صبوری، بخشندگی، خودباوری، مشارکت و بسیاری 

فضایل دیگر را به بچه ها آموخت.
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تیم والیبال مناطق نفت خیز جنوب، قهرمان مسابقات 
والیبال جوانان پسر کالنشهر اهواز شد.

مسابقات والیبال قهرمانی جوانان پسر کالنشهر اهواز با 
حضور 6 تیم مناطق نفت خیز جنوب، تابان، شاهرخ، ستارگان 
جنوب، فراز و پژمان با شرکت 84 ورزشکار از تاریخ 20 خرداد 
تا اول تیرماه به میزبانی باشگاه فرهنگی - ورزشی مناطق 
نفت خیز جنوب در مجموعه ورزشی شهرک نفت اهواز به 
صورت دوره ای با انجام 15 مسابقه برگزار شد که تیم های 
مناطق نفت خیز جنوب، پژمان و فراز به ترتیب مقام های اول 

تا سوم این دوره از رقابت ها را کسب کردند.
در پایان این رقابت ها طی مراسمی به تیم های اول تا 

سوم کاپ و حکم قهرمانی اهدا شد.

به منظورتوسعه ورزش همگانی و نیز طرح تحول سالمت و ایجاد نشاط 
و شادابی در بین کارکنان و خانواده صنعت نفت وهمچنین بهره گیري از 
فضای زیبا،طبیعی و با طراوت، کارکنان گاز استان گلستان به همراه 
خانواده شان در پارک جنگلی  النگ دره، پیاده روی خانوادگی برگزار 

کردند.
در این برنامه ورزشی – فرهنگی که مدیرعامل گاز گلستان به همراه 
بیش از 350 نفر از کارکنان شرکت و خانواده هایشان در آن حضور 
داشتند، ضمن پیاده روی همگانی، برنامه های متنوع فرهنگی، ورزشی، 

شاد و مفرحی نیز انجام شد. 
در حاشیه برگزاری این برنامه ورزشی، رحیمی، مدیرعامل گاز گلستان 
ازحضور ارزشمند همکاران و خانواده گرامی آنها در این برنامه جذاب و 
باصفا که دریکی از اماکن تفریحی و گردشگری و بسیار زیبای کشور انجام 
شد، تشکر وقدردانی کرد.او درباره برنامه ورزشی پیاده روی کارکنان گفت: 
هدف از برگزاری این برنامه جذاب و مفرح، تقدیر از کارکنان خدوم شرکت 
و خانواده های آنها و همچنین ایجاد روحیه و نشاط است که خوشبختانه 
با استقبال خوبی همراه بوده و همکاران به اتفاق خانواده خود یک روز 
به یاد ماندنی و صمیمانه را در این فضاي جذاب و با طراوت سپری 

کردند و به نحو مطلوبی از برنامه هاي مورد نظر بهره مند شدند. درحاشیه 
برنامه پیاده روی، برنامه هاي متنوع فرهنگی - وررزشی دیگری از جمله 
اقامه نماز جماعت ظهر و عصر، پرسش درباره مباحث احکام و مسائل 
خانواده، اجرای برنامه طنز، مسابقات طناب کشی، دارت ویژه بانوان،پرتاب 
حلقه خردساالن و همچنین جمع آوری زباله با هدف دوستی با طبیعت 
نیز انجام شد که در پایان به منظور تجلیل از برندگان مسابقات، جوایز 

ارزشمندی به رسم یاد بود به نفرات برتر اهدا شد.
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من به اعضای هیات 
مدیره گفتم برای 
نتیجه گرفتن باید 
زیر ساخت ها را 
آماده کنند . تنها 
بازیکن خوب 
گرفتن شرط من 
نبود، بلکه به زمین 
خوب ، اردوی 
تدارکاتی و موارد 
دیگرهم اشاره 
داشتم که خدا را 
شکر کارها به 
خوبی جلو 
می رود

 دلیل اصلی حضورم هواداران بودند

  بعد ار 3 سال حضور در یک تیم نفتی 
بازهم انتخاب جدیدتان نفتی بود. چه شد که 

به مسجد سلیمان و نفت آمدید؟
درباره تیم نفت مسجد سلیمان فقط همین را 
بگویم که یکی از اصلی ترین اهدافم برای حضور در 
نفت مسجدسلیمان، هواداران پرشور این تیم بود 
که در هیچ حال و شرایطی تیمشان را تنها 
نمی گذارند. من هروقت با پارس جنوبی به مسجد 
سلیمان می آمدم، از حضور این همه هوادار لذت 

می بردم.

  یعنی فقط هواداران باعث حضور شما 
شدند؟

البته عوامل دیگری هم تاثیر داشتند. نفت، 
ظرفیت خوبی دارد و می توان با این تیم 
کارهای بزرگی انجام داد. من چند بار با اعضای 
هیات مدیره تیم صحبت کردم و دیدم که آنها 

مشتاق هستند که تیم نتیجه بگیرد.
 از سوی دیگرآدم های فوتبالی هستند. برای 
همین وقتی من شوق وعالقه آنها را دیدم، 
جواب مثبت دادم و هدایت نفت مسجد سلیمان 

را قبول کردم.

   گفته می شد یکی از شروط قبول 
کردن هدایت نفت از سوی شما، جذب 

بازیکنان مورد نظرتان بوده است؟
برای نتیجه 
شما  گرفتن، 
خوب  بازیکن  باید 
داشته باشید. بازیکن، 
ابزار دست مربی است. 
من به اعضای هیات مدیره گفتم که 
برای نتیجه گرفتن، باید زیر ساخت ها را 

آماده کنند.
تنها بازیکن خوب گرفتن شرط من 
نبود؛ بلکه به زمین خوب، اردوی 
تدارکاتی و موارد دیگرهم 
اشاره داشتم که 
خدا را شکر کارها 

بخوبی جلو می رود. 
هم  مدیره  هیات 
تا  است  تالش  در  سخت 
مشکالت را حل کند و نفت مسجد 
سلیمان، حضوری قوی در لیگ برتر 

داشته باشد.

  نفت، فصل قبل تا روز 
آخر کاندیدای سقوط بود و با 
چاشنی شانس لیگ برتری باقی 
ماند. آیا امسال برای حضوری بهتر 

برنامه خاصی دارید؟
من آمده ام تا مفید باشم و امیدوارم بتوانم 
هواداران نفت را شاد کنم؛ اما برای کسب موفقیت، 
نمی توانم به تنهایی کار کنم. از مدیر عامل و هیات 
مدیره گرفته تا هواداران همه و همه باید دست در 

دست هم بدهیم تا بتوانیم موفق شویم.

آرش جعفری   مهدی تارتار، سرمربی جدید نفت مسجد سلیمان با اشاره به حضورش دراین 42
تیم می گوید: نفت، تیم خوبی است و پتانسیل باالیی دارد. 

من احساس کردم که می توانم تجربیاتم را در اختیار این تیم بگذارم و برای همین به نفت آمدم؛ 
البته باید بگویم که یکی از اصلی ترین دالیل حضورم در نفت، تماشاگران پرشور این تیم هستند 

که عاشقانه تیمشان را دوست دارند.
 با سرمربی جدید نفت مسجد سلیمان گفت وگویی داشتیم که توجه شما را به آن جلب می کنیم.

 قهرمانی  جوانان والیبال مناطق نفت خیز جنوب

 پیاده روی خانوادگی کارکنان گاز گلستان

 صعود کوهنوردان نفت امیدیه به ارتفاعات چرام دهدشت

ورزش نفت

تارتار: آمدم تا با نفت مسجد سلیمان بهترین جایگاه را داشته باشم 

 تمدید قرارداد دوبازیکن، جذب آقای گل 
لیگ دو

 بعداز اینکه مهدی تارتار، قراردادش با نفت مسجد سلیمان قطعی و قرار 
شد که یک سال هدایت این تیم نفتی را به عهده داشته باشد، بالفاصله کار 
جذب بازیکنان نیز شروع شد. در نخستین قدم، هیات مدیره باشگاه تیم نفت 
مسجد سلیمان با دروازه بان خود که در فصل گذشته عملکرد خوبی داشت، 
قرارداد خود را برای دو فصل دیگر تمدید کرد. حبیب فرعباسی، دروازه بان 
جوان تیم نفت مسجدسلیمان، با این باشگاه به مدت دو فصل دیگر قرارداد 
امضا کرد. این دروازه بان، در فصل گذشته عملکرد خوبی از خود به جای 
گذاشت و تارتار، سرمربی جدید این تیم خواهان ادامه کار با این دروازه بان 
جوان شد. سپس نوبت به مدافع سال گذشته تیم نفت رسید تا او 
هم قرارداد خود را تمدید کند. میالد خدایی اصل، مدافع تیم 
فوتبال نفت مسجد سلیمان برای یک سال دیگر با این تیم 
قرارداد بست. او در خط دفاعی، از بازیکنان خوب تیم نفت 
مسجد سلیمان بود که پس از انجام مذاکرات نهایی، به مدت 
یک فصل دیگر قراردادش را با نفت مسجدسلیمان تمدید کرد. 
تارتار از مسؤوالن باشگاه خواسته بود که این بازیکن را در تیم 

حفظ کنند که بر همین اساس، قرارداد میالد خدایی تمدید شد.
سپس نوبت به خرید بازیکن جدید رسید که باشگاه نفت با آقای 
گل لیگ دسته دوم فوتبال ایران به توافق رسید و با او قرارداد امضا 
کردند. علی آل کثیر، مهاجم پیشین تیم داماش، با عقد قراردادی 
دو ساله به نفت مسجدسلیمان پیوست. این بازیکن، آقای گل 

لیگ دسته دوم شده بود و قرارداد خود را با این تیم به امضا 
رساند. 

 کوهنوردان شرکت نفت و گازآغاجاری 
)نفت امیدیه( با هدف توسعه ورزش همگانی 
و نیز ایجاد شور نشاط و سالمت کارکنان به 
ارتفاعات چرام دهدشت صعود کردند. 
ارتفاعات چرام دهدشت در رشته کوه 
زاگرس و در استان کهگیلویه و بویراحمد 
قراردارد که به کوه چاست خوار معروف 
است. این قله بیش از 3 هزار متر از سطح 
دریا ارتفاع دارد و مقصد مناسبی برای 
کوهنوردی، صخره نوردی و طبیعت گردی 
است. کوهنوردان نفت امیدیه بعد از حضور 
در شهر چرام به ارتفاعات کوه چاست خوار 
رفته و بعد از 4 ساعت کوهپیمایی به قله 

صعود کردند. 
کوهنوردان نفت امیدیه که درصعود به 
ارتفاعات چرام و سرچشمه تنگ پیزال 

حضور داشتند، عبارتنداز:

 عقیل شریفی حسینی)سرپرست تیم(، 
حیدری،هوشنگ  خلیل  آذر،  اهلل  فرج 
اهلل  نعمت  شریفات،  منصور  نصاری،  ا
غالمعلی  می،  خر محمد  ری،  ا هد ا ر
قنواتی)مدیر فنی(، غضنفر شیرعلی، غالم 
دهقان، مرتضی آقاجری، امیر برنوس، سید 

علیرضا درستان، رضا شعبانی، امید مطهری 
نژاد، رمضان فرهمندنژاد، حسین اورکی 
زاده)کاپیتان اول تیم(، بیژن قشقایی، امین 
عرفاوی، بهنام کنارکوهی، احمد کنارکوهی، 
احمد چهرآزاد، نوراهلل یوسفیان و اقبال 

کریم پور)پزشک تیم( 

 50 درصد فوتبال بازی کردن و اتفاقات داخل 
زمین، در دست من است، مابقی به تیم بیرونی و 
مدیریت باشگاه مربوط می شود. اگر زیرساخت ها 
خوب باشد و تیم بیرونی ما را خوب حمایت کنند، 

مطمئنا می توانیم نتیجه بگیریم. 

  پس دیگر نفت آسانسور لیگ برتر 
نخواهد بود و اینکه نتایج با پارس جنوبی را 

در مسجد سلیمان تکرار می کنید؟
 انشاءاهلل که همین طور است. نفت نباید 

آسانسور باشد. این تیم هویت و شخصیت دارد. 
شما کمتر تیمی پیدا می کنید که هوادارانی 
مثل این تیم داشته باشد. من امیدوارم که مفید 
باشم و با کمک هواداران بتوانم نتایج خوبی بگیرم.
پارس جنوبی، تیم خوبی بود و دیگر تمام شد و 
از امروز من فقط به نفت مسجد سلیمان فکر 

می کنم.

  پیش بینی شما از جایگاه نفت مسجد 
سلیمان چیست؟

پیش بینی در فوتبال معنا ندارد و شما نمی توانید 
از االن بگویید که جایگاه تیم کجاست و چه نتایجی 
می گیرید؟ ولی من تمام تالشم را می کنم تا نفت در 

میانه جدول و جایگاه در خور شانی داشته باشد. 
هر مربی دوست دارد بهترین نتیجه را بگیرد و من 

هم سعی می کنم نتایج خوبی با نفت بگیرم.

  کالس های مربیگری حرفه ای  تمام 
شد. این دوره را چطور دیدید؟

کالس های خیلی خوبی بود. من فکر می کنم 
برگزاری چنین دوره هایی به فوتبال ایران کمک 
می کند. جا دارد من از ماجدی، رئیس کمیته 
آموزش فوتبال برای برگزاری چنین کالس هایی 
تشکر کنم. از سوی دیگر نیز باید بگویم که نوع 
برگزاری کالس ها تغییر کرده و بر کیفیت آن 

افزوده شده و خیلی بهتر از کالس های قبل بود.

  یعنی به این اندازه مهم بود 
نگرش  تغییر  به  می تواند  که 

مربیان کمک کند؟
این کالس ها به قدری مفید بودند 

تمام  دانش  سطح  به  که 
ن  کنندگا شرکت 

اضافه شد. این 
کالس ها هم 
ت  ر صو به 

هم  و  بود  عملی 
تئوری و همین باعث 
با  مربیان  که  شد 
نظر  تبادل  یکدیگر 
داشته باشند و سطح 
دانش خود را باالتر 

ببرند.
این کالس تاثیر 
دانش  در  یی  بسزا

افزایی مربیان داشت و 

من عقیده دارم باید هر چند وقت یکبار برگزار شود، 
حتی اگر شده مربیان دورهم جمع شوند و به تبادل 
نظر بپردازند تا اطالعات فوتبالی شان بیشتر و به روز 

شود.
و  بازیگوش  یی،  دا علی  گویا    

شیطان ترین شاگرد کالس بوده؟
دایی که به  اندازه خودش شیطان بود، ولی فکر 
می کنم اکبر میثاقیان از همه شیطان تر بود. با او در 

کالس اصال حوصله شما سر نمی رود. 



 زنگ   تندرستينشریه  کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 924  
 در شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

ورزش نفت

 یکی ازمعضالت کارمندی و پشت میز نشینی، 
میزنشین  پشت  کارمندان  است.  فقرحرکتی 
کمترورزش می کنند و یا اگر بخواهیم بهتر بگوییم، 
وقت ورزش کردن ندارند و همین باعث به وجود 
آمدن امراض زیادی برای آنان بعد ازچند دهه 

کارکردن می شود. 
به منظور تشویق وترغیب کارمندان به ورزش 
واستفاده ازوقت موجود، امورورزش وتربیت بدنی 
شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران با مطرح 
کردن طرحی درشورای ورزش به دنبال این بود تا 
کارکنان بتوانند ضمن کار؛ ورزش و تحرک هم داشته 

باشند.
از این رو و با هدف از این رو و با هدف توسعه 
ورزش همگانی و نیز طرح توسعه سالمت و نشاط 
کارکنان »طرح زنگ تندرستی« اجرا و قرارشد که 
روزی 10 دقیقه کارکنان در پشت میز خود حرکات 
ورزشی انجام دهند. از آنجا که بیش از 50 درصد 
کارکنان با فقر حرکتی مواجه هستند و این مسأله 
مهمترین آفت سالمت است، قرارشد این طرح اجرا 

شود.
در تحقیق و بررسی های میدانی صورت گرفته، 
مشخص شد، کارکنانی که ورزش نمی کنند، مشکالت 
بدنی زیادی دارند. از سوی دیگر ورزش باعث کاهش 
هزینه های درمان و ایام استعالجی می شود؛ به همین 
منظور، شورای ورزش طرح زنگ تندرستی را تایید 
کرد و قرار شد برای نخستین بار، در شرکت خطوط 

لوله انجام شود.
بر همین اساس و طبق برنامه ریزی های انجام شده 
هر روز  ساعت 10 صبح، زنگ تندرستی نواخته 
می شود و کارکنان درپشت میز خود به مدت 10 
دقیقه همانطور که روی صندلی نشسته اند، ورزش 

می کنند.
کارکنان از طریق برنامه ای )موشن گرافی( که از 
کامپیوترشان در سیستم برید موجود است و پخش 
می شود، می توانند بیش از 24 حرکت ورزشی را پشت 

میز انجام دهند. 
اگر این طرح موفقیت آمیز باشد، در همه شرکت ها 

انجام خواهد شد. 
5 تیرماه با حضور  این طرح روز چهارشنبه 
مدیرعامل و اعضاي هیات مدیره شرکت خطوط لوله 
و مخابرات نفت ایران با نواختن زنگ تندرستي طی 

مراسمی به طور رسمي افتتاح شد.

کاهش فقر حرکتی
در افتتاحیه این مراسم که جمعي از مدیران و 
عرب  بتدا  ا داشتند،  حضور  شرکت  کارکنان 
یارمحمدي، مدیرعامل شرکت، پشت میز نشستن 
طوالني در محیط هاي اداري را یکي از تهدیدهاي مهم 
سالمت و تندرستي کارکنان برشمرد و ابراز امیدواري 
کرد که با اجراي این طرح، فقر حرکتي در میان 

کارکنان کاهش یابد.
مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایران با تاکید بر ضرورت ترویج ورزش همگاني و 
توسعه ورزش سالمت محور گفت: با توجه به 
اهمیت موضوع، مبناي اصلي کار ما در حوزه 

ورزش شرکت، توسعه ورزش همگاني است.

10 دقیقه ورزش تضمین سالمتی 
در ادامه، علي اصغر سالمي، مدیر منابع 
انساني در ابتدا به ارائه گزارشي در خصوص 
ابعاد مختلف این طرح و اقدام های انجام 

شده در این خصوص پرداخت. این عضو شوراي ورزش 
شرکت با اشاره به محدودیت مالي موجود در اجراي 
طرح زنگ تندرستي را یکي از ابتکارات مجموعه براي 
توجه به ورزش سالمت محور برشمرد و گفت: از سال 
گذشته به دنبال راهبردهاي دیگري براي تداوم 
بحث هاي مربوط به سالمت کارکنان بودیم که مقرر 
شد ابتدا در ستاد شرکت و سپس در مناطق 12گانه 
به صورت یکنواخت در ساعت معین، کارکنان به انجام 

حرکات کششي بپردازند.
سالمي افزود: در این طرح، همکاران ستادي با 
آموزش هایي که از قبل در زمینه مسائل و مشکالت 
فقر حرکتي و اختالالت اندامي دیده اند، هر روز راس 
ساعت 10 صبح پس از نواخته شدن زنگ تندرستي 
در محل کار، 24 حرکت کششي را پشت میز انجام 

خواهند داد.

ورزش و بازنشستگی سالم
سپس سیدجاللي، مدرس دانشگاه درباره این 
طرح گفت: به همه کساني که در این طرح مشارکت 
کنند، نوید مي دهم که با انجام همین 24 حرکت 
ساده در زمان بازنشستگي با اندامي سالم و کمتر 

آسیب دیده، شرکت را ترک خواهند کرد.
وي با تقدیر از رویکردهاي متعالي مجموعه شوراي 
ورزش شرکت براي بهبود سالمتي کارکنان به تمجید 
از این طرح پرداخت و افزود: این طرح قابلیت اجرا در 
سطح ملي و براي تمام دستگاه های اداري کشور را 
دارد. این استاد دانشگاه؛ تغذیه بد، عدم تحرک و عدم 
آگاهي در مورد فقر حرکتي را 3 عامل مهم توجه به 
سالمت کارکنان برشمرد و از مسؤوالن خواست در 
این زمینه توجه و برنامه ویژه داشته باشند.در ادامه 
این برنامه، همه حاضران با اجراي حرکت هاي 
کششي، خود را براي ورود به این طرح آماده کردند. 

بدن سالم، انرژی بیشتر و افزایش راندمان 
کاری

اکبر میرزایی، رئیس ورزش شرکت خطوط لوله 
هم درباره این طرح گفت: با توجه به تحقیقاتی که در 
خصوص فقر حرکتی کارکنان صنعت نفت انجام داده 
بودیم، متوجه شدیم که این موضوع به سالمت 
کارکنان آسیب می زند، برای همین با هدف توسعه 
ورزش همگانی و نیز طرح توسعه سالمت کارکنان به 
دنبال راهکاری بودیم که کارکنان بتوانند با کمترین 
امکانات و صرفه جویی در وقت، هم ورزش کنند وهم 
در کارشان خللی ایجاد نشود. او ادامه داد: از این رو 
طرح زنگ تندرستی را پیشنهاد ومطرح کردیم و 
سپس آن را به شورای ورزش بردیم که پس از 

تحقیقات انجام شده و حمایت مدیران مربوطه به 
سرانجام رسید و حاال از این به بعد کارکنان می توانند 
روزی 10 دقیقه در پشت میز خود ورزش کنند تا هم 
سالمت باشند و هم بازده کارشان باال برود. میرزایی 
درباره توسعه و بسط زنگ تندرستی نیز گفت: در 
مطمئنا  که  طرح  بودن  موفقیت آمیز  صورت 
موفقیت آمیز خواهد بود، ابتدا در کل ادارات شرکت 
خطوط ولوله آن را گسترش می دهیم و سپس آن را 
به کل صنعت نفت تعمیم خواهیم داد. شما در آینده 
خواهید دید که زنگ تندرستی چه تاثیری بر سالمت، 

نشاط و روحیه کارکنان خواهد داشت.
در پایان مراسم رضا قورچیان، رئیس امور ورزش 
شرکت ملي نفت ایران نیز که در مراسم حضور داشت، 
از پیشتازي شرکت خطوط لوله و مخابرات در اجراي 
طرح ها و مسابقات ورزشي در میان شرکت هاي نفتي 
تقدیر کرد.  قورچیان طرح زنگ تندرستی را بسیار 
خوب برشمرد و اظهار امیدواری کرد که بعد از 
موفقیت این طرح در خطوط و لوله بتوان آن را به کل 
صنعت نفت اجرایی کرد تا کارکنان این صنعت از 
بدنی سالم و روحیه ای بانشاط در حین کار برخوردار 

باشند.

فرزندان نفتی عضو باشگاه کیوکوشین کاراته شهرک نفت رفسنجان به تمرین 
مشترک با ورزشکاران این رشته در شهرستان رفسنجان پرداختند.

 یاسر دهقانی، مسؤول امور ورزش منطقه جنوب شرق با بیان این خبر گفت: فرزندان 
کارکنان منطقه عضو باشگاه کیوکوشین کاراته شهرک نفت رفسنجان در تمرین 
مشترک اعضای باشگاه های کیوکوشین کاراته سطح شهرستان رفسنجان شرکت 

کردند.
دهقانی با بیان اینکه این تمرین در فضای باز و عمومی و یکی از پارک های 
سطح این شهرستان برگزار شد، افزود: کاراته کاران با انجام حرکات ورزشی، زیر 
نظر محمدرضا ضیغمی نژاد و اصغری از مربیان این رشته به تمرین فنون رزمی 
کیوکوشین کاراته پرداختند تا ضمن باال بردن آمادگی جسمانی خود، با 
ایجاد انگیزه در افراد، عموم مردم را به پرداختن در این رشته ورزشی 

تشویق کنند.

تمرين مشترک كاراته كاران فرزند    نفتی    

42

باشگاه  تیم  سنگنورد 
بقه  سا که  میدیه  ا نفت 
بقات  مسا در  نی  ما قهر
کشوری را دارد، به تیم ملی 
سنگنوردی ایران دعوت 

شد.
 ، ی و غبیشا ضا  ر  

سنگنورد تیم باشگاه نفت 
قهرمانان  از  که  امیدیه 
کشور است، از سوی کادر 
فنی تیم ملی سنگنوردی 
به اردو دعوت شد تا برای 
آماده  آسیایی  مسابقات 

شود.

د  ر سنگنو تنها  و  ا
خوزستانی دعوت شده به 
اردوی تیم ملی سنگنوردی 
ایران است که قرار است 
دوم  هفته  در  اردو  این 
تیرماه و در استان فارس و 

شهر شیراز برگزار شود.

14 نفر از کوهنوردان شرکت ملي 
نفت ایران با هدف توسعه ورزش 
همگانی و نیز طرح و برنامه سالمت 
محور کارکنان در تاریخ 6 تیر ماه به 
ارتفاعات البرز )سرکچال( که در 
ارتفاع 4140 متری قرار دارد، صعود 

کردند.
سرک به معني باال و چال به 
رتفاعات  ا و  است  چاله  معنای 
سرکچال در روستاي الالن ) اللون ( 
یکي از مسیر هاي صعود به قله 4140 
واقع شده که در بین راه جان پناه 
لجني که در سال 64 ساخته شده، 
قراردارد و رودخانه هاي تلخ آب و 
دریوک به سمت غرب از آبریز هاي 

شمالي شروع مي شوند. کوهنوردان 
شرکت ملی نفت ایران بعد از 5 
ساعت کوهپیمایی توانستند به قله 
برسند.  کوهنوردانی که در این صعود 

حضور داشتند، عبارتنداز: 
ابو  فریدون  صداقت،  محسن 
اهلل  عبادي،  علي  محمد  قداره، 
یارالیاسي، مصطفي حسیني عدل، 
محسن  کریمیان،  لرضا  ا موسي 
حدادي، حسن رزمیان مقدم، مسعود 
محمد اصغري، صفرعلي کشاورز، 
مهدي دیاني، سید مصطفي احمدي 
نسب، محمد علي شیخلو، اسماعیل 
غفاري )راهنما محلي( و حسین 

باقرزاده )سرپرست(

سنگنورد  باشگاه نفت امیديه در تیم ملی  صعود به ارتفاعات سركچال
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یکی از مدیرانی که باعث شد طرح زنگ تندرستی 
در شرکت خطوط لوله و مخابرات اجرایی شود، رئیس 
خدمات اداری بود. معصومی که خود ورزشکار است، 
اعتقاد دارد، روزی 10 دقیقه ورزش باعث می شود که 
کارکنان بانشاط و روحیه ای بهتر  به کارهایشان 

بپردازند.
  رئیس خدمات اداری با توضیح بیشتر در خصوص 
اجرایی شدن طرح زنگ تندرسی به »مشعل« گفت: 
برای اجرای این طرح دو هدف داشتیم، اول اینکه فقر 
حرکتی کارکنان پشت میز نشین را از بین ببریم؛ 
چون به همکاران بشدت آسیب می زد و دوم اینکه 
نشاط را به محیط کار بیاوریم، مثل زمانی که در 
مدارس زنگ ورزش داشتیم و دانش آموزان روحیه 
می گرفتند، کارکنان هم هر روز با اجرای این طرح به 

لحاظ روحی روانی بهتر می شوند.
او درادامه درباره مراحل اجرایی شدن این طرح 
گفت: ابتدا با امورورزش هماهنگ شدیم و سپس 
طرح را به شورای ورزش بردیم و مدیر وقت )جعفری 
نسب( از آن استقبال و در ادامه عرب یارمحمدی هم 
حمایت کردند و حاال این طرح به مرحله اجرا رسیده 

است. 
معصومی سپس به استقبال کارکنان از این طرح 
اشاره کرد و گفت: وقتی بازخورد این طرح را دیدیم، 

خوشحال شدیم. 
کارکنان روزی 10 دقیقه در پشت میزهایشان 
حرکات کششی انجام می دهند و همین باعث سالمت 
و نشاط آنها می شود، ضمن اینکه 10 دقیقه زمانی 
نیست که موجب شود به کارهایشان نرسند، بلکه بعد 

از این حرکات با انرژی بیشتری کار می کنند.
او درباره گسترش طرح نیز گفت: هدف ما این 
است که این طرح را ابتدا درکل شرکت خطوط لوله 
بسط و گسترش دهیم و   بعد از موفق بودن، تجربه 

خودمان را در اختیار کل صنعت نفت قراردهیم.

سرمربی کروات و سابق تیم های فوالد 
خوزستان و ملوان، با عقد قرارداد رسمی 

به تیم صنعت نفت آبادان پیوست.
آبادان  باالخره تیم فوتبال نفت 
سرمربی خود را شناخت. نفتی های 
آبادان که بعد از مشخص شدن مدیر 
عامل وابقای هیات مدیره به دنبال 
سرمربی جدید بودند و حتی در این 
میان با گزینه های مختلف از جمله علی 
دایی هم مذاکرده کرده بودند، باالخره 
سرمربی جدید خود را انتخاب و 
معرفی کردند. از مدتی قبل نام 
دراگان اسکوچیچ به عنوان گزینه 
هدایت صنعت نفت آبادان مطرح بود 

و سرانجام این سرمربی کروات که در 
فوتبال ایران هم محبوب است، رسما 
به عنوان سرمربی این تیم معرفی 
شد. اسکوچیچ 50 ساله است و 
عالوه بر صنعت نفت در عربستان 
و تیم النصر و العربی کویت و 
همچنین رییکا کرواسی، ملوان، 
فوالد و خونه به خونه مربیگری 

کرده است. 
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 ا  سکوچیچ 
سرمربی صنعت  نفت 

آبادان شد

با هدف ترغیب کارکنان به ورزش اجرایی شد   
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کوتاه داستان   

 جوجه عقابی که خروس شد
کوه بلندی بود که النه عقابی با چهار تخم، بر بلندای آن قرار داشت. یک روز 
زلزله ای کوه را به لرزه در آورد و باعث شد که یکی از تخم ها از دامنه کوه به 
پایین بلغزد. بر حسب اتفاق، آن تخم به مزرعه ای رسید که پر از مرغ و خروس 
بود. مرغ و خروس ها می دانستند که باید از این تخم مراقبت کنند و باالخره 
هم مرغ پیری داوطلب شد تا روی آن بنشیند و آن را گرم نگه دارد تا جوجه 
به دنیا بیاید. یک روز تخم شکست و جوجه عقاب از آن بیرون آمد. جوجه 
عقاب مانند سایر جوجه ها پرورش یافت و طولی نکشید که جوجه عقاب باور 
کرد که چیزی جز یک جوجه خروس نیست. او زندگی و خانواده اش را 
دوست داشت؛ اما چیزی از درون او فریاد می زد که تو بیش از این هستی. تا 
اینکه یک روز که داشت در مزرعه بازی می کرد، متوجه چند عقاب شد که 
در آسمان اوج می گرفتند و پرواز می کردند. عقاب آهی کشید و گفت: ای 
کاش من هم می توانستم مانند آنها پرواز کنم. مرغ و خروس ها شروع کردند 
به خندیدن و گفتند: تو خروسی و یک خروس هرگز نمی تواند بپرد؛ اما عقاب 
همچنان به خانواده واقعی اش که در آسمان پرواز می کردند، خیره شده بود 
و در آرزوی پرواز به سر می برد. هر بارکه عقاب از رویایش سخن می گفت، به 
او می گفتند که رویای تو به حقیقت نمی پیوندد و عقاب هم کم کم باور کرد. 
بعد از مدتی او دیگر به پرواز فکر نکرد و مانند یک خروس به زندگی ادامه داد 
و بعد از سال ها زندگی خروسی، از دنیا رفت. پس تو همانی که می اندیشی، 
هرگاه به این اندیشیدی که تو یک عقابی، به دنبال رویا هایت برو و به یاوه های 

مرغ و خروس های اطرافت فکر نکن.

ثروتمندترین مرد بابل

  چــه بخوانیم؟

 خزان گلشن 
شاعرانه ها    چه بشــنویم؟  

 زهرمار

   چــه ببینیم؟  

فیلم »زهرمار« را جواد رضویان در قالب 
طنزی اجتماعی روایت می کند و 
سیامک انصاری، شبنم مقدمی، شقایق 
فراهانی، سیامک صفری، نسیم ادبی، 
برزو ارجمند، علی استادی، رضا 
و  اهری  محب  رویگری، حسین 
سیامک ادیب از جمله بازیگران این 
فیلم هستند. این فیلم کمدی این 
روزها در سینماهای کشور در حال 

اکران است. 

کتاب ثروتمندترین مرد بابل، اثر جورج کالسون و ترجمه مهدی مجرد زاده 
کرمانی است. این کتاب با نقل داستانی شروع می شود که در آن دو نفر به 
دیدار مرد ثروتمندی که آرکاد نام داشت، می روند و درباره راز او سؤال می کنند. 
اوهم داستان آشنایی خود با فردی را می گوید که در ازای نوشتن کتیبه قبول 
کرد تا راز ثروتمند شدن را به او بیاموزد. قوانین مالی این کتاب در حدود 8 
هزارسال قدمت دارد و بسیاری از شرکت های بیمه، بانک ها و سازمان ها از آن 
استفاده کرده اند. او می گوید یک راز ثروتمند شدن آن است که بدانیم بخشی 
از درآمد ما متعلق به خودمان است و نباید کمتر از 0.1 درآمدمان باشد. 
همچنان که درخت از دانه اي کوچک به وجود می آید،  ثروت و موفقیت نیز از 
برداشتن قدم هاي کوچک مانند پس انداز حاصل می شود.در این کتاب سه 
اصل ثروتمند شدن، یعنی زندگی کردن با مبلغی کمتر از درآمد خود راهنمایی 
گرفتن از افراد صاحب علم و تجربه و به خدمت گرفتن اندوخته خویش مطرح 
شده است. مشکالت مالی افراد مختلفی که در شهر بابل سکونت دارند در این 
کتاب مطرح شده و سعی می شود در قالب یک داستان جذاب و دنباله دار، 
شیوه های مدیریت مالی به خواننده آموزش داده شود. در این کتاب آمده است 
روزی پادشاه بابل از این شخص دعوت می کند به قصرش برود و به دلیل 

شرایط بد اقتصادی بابل و شرایط نامناسب 
زندگی مردم، راه های ثروتمند شدن را به مردم 
شهر آموزش دهد. کارگاهی تشکیل می شود و 
افراد از گروه ها و طبقات مختلف اجتماعی در این 
کالس حاضر می شوند تا از زبان ثروتمندترین 
مرد بابل، شیوه های کسب درآمد را بیاموزند. کار 
این فرد کتیبه نویسی بوده و شرایط اقتصادی 
بسیار نامساعدی داشته است. تا اینکه روزی به 
یک مرد ثروتمند کمک می کند و او در مقابل، 
تصمیم می گیرد راه های کسب ثروت را به مرد 

کتیبه نویس یاد بدهد.

نفت و زندگی

4445

نشریه کارکنان صنعت نفت ایران

چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند   واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند                  

مشـکـلی دارم ز دانـشمند مجـلس بـازپـرس                           توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر مـی کـننـد 

 گـــویـیــا بــاور نــمـی دارنـــد روز داوری                          کاین همه قلب و دغل در کار داور مـی کـنند

کـایـن همه ناز از غالم ترک و اسـتر می کنند   یـا رب این نو دولتان را بر خر خودشان نشان                          

مـی دهند آبی که دل ها را تـوانـگر مـی کـنند   ای گـدای خـانقـه برجـه کـه در دیر مـغـان                          

 حسـن بی پایان او چندان که عاشق می کشد                          زمـره دیـگر بـه عشق از غیب سر بر می کنند 

کـاندر آن جـا طـینـت آدم مخـمر مـی کنند   بـر در میخـانه عشـق ای ملک تسـبیح گوی                          

قـدسـیان گویی که شعر حافظ از بر می کنند    صبحدم از عرش می آمد خروشی عقل گفت                          

حافظ شیرازی

 فرزاد فرخ، خواننده ای جوان و نوظهور در 
موسیقی پاپ و اهل شیراز است. آلبوم انرژی 
مثبت او طرفداران زیادی دارد و این روزها 

جزو پرطرفدران گروه های نوجوان و جوان 
است. از جمله آهنگ های زیبا و شنیدنی 
فرزاد فرخ می توان عشقم، هوای تو، 

لبخند و   را نام برد.

مشعل شماره 929 

مشعل   14 تیرماه، به نام »روز قلم« نامگذاری شده و 
بسیاری از دوستاران نوشتن در حوزه های مختلف به نام و 
یاد و جایگاه و حرمت قلم این روز را یادآوری کرده و 
مخاطبان عام را در همه گروه های سنی ترغیب به نوشتن 
می کنند. آنهایی که نوشتن و همراهی با قلم را به عنوان 
همدمی راستین درک کرده اند، بخوبی می دانند که این 
هنر و توانایی می تواند چه میزان روی حال خوبشان و 
استمرار این حال خوب تاثیر گذار باشد و به همین دلیل 
می توانند تالش برای به کارگیری این توانایی را به دیگران 
هم توصیه کنند. در توضیح دالیل نامگذاری این روز به نام 
روز »قلم« گفته شده که در این روز، هوشنگ، پادشاه 
پیشدادی ایران، نویسندگان و کاتبان را به رسمیت 
شناخت و آنان را گرامی داشت، مردم جشن گرفتند و آن 
جشن به یاد ارجمندی قلم بر جای ماند. قلم در دین اسالم 
حرمت دارد و تاکید مستقیم به کالم اهلل مجید که به قلم 
سوگند یاد کرده است )ن وَ الَْقَلِم وَ ما یَْسُطُروَن( مورد توجه 
است. در دهه های گذشته بسیاری از نویسندگان روزهای 
تیرماه را به عنوان روز قلم و نویسنده پیشنهاد داده بودند 
تا این که  در سال 1381 و در پی پیشنهاد 
انجمن قلم، روز 14 تیرماه به عنوان »روز قلم« 

نامگذاری شد.
شاید تصور شود که تنها نویسندگان، 
مترجمان و روزنامه نگاران در جرگه 
اهل قلم قرار دارند؛ اما بخوبی روشن 
نمایشی،  خوب  اثر  هر  که  است 
سینمایی، موسیقایی، هنری و... که 
حاصل اندیشه و مطالعه و آفرینش باشد 
نیز می تواند در همین دسته قرار بگیرد. در متون قدیم تا 
حال حاضر بزرگان زیادی تاکید داشته اند که باید اعتبار 
و حرمت قلم را ابتدا صاحب آن نگه دارد و از قلم خویش 
بسیار مراقبت داشته باشد و در خلق آثار خود انصاف و 
عدالت را رعایت کند. وقتی پیامبر اسالم )ص( مرکب قلم 
دانشمندان را از خون شهیدان برتر می داند، ارزش و اعتبار 

قلم و صاحبان آن بیش از پیش روشن می شود. 
اما نوشتن در زندگی روزمره همه انسان ها هم وجود دارد؛ 
از بیان و ثبت رویدادهای یک زندگی ساده در یک شهر تا 

زندگی بزرگانی در سیاست و حکومت که حتی ثبت کردن 
اتفاقات روزمره آنها هم اهمیت تاریخی پیدا می کند. 
بسیاری از مردم برای  بیان روحیات و افکار شان از نوشتن 
کمک می گیرند، بسیاری دیگر از افراد، ابیات و جمالتی را 
که در قالب شعر  قرار می گیرد و در لحظه به ذهنشان 
می رسد، با نوشتن ثبت می کنند. بسیاری می گویند یکی 
از قانون های جذب در طبیعت این است که اگر به چیزی 
فکر می کنید، آن را بنویسید و همین نوشتن شما را به آن 
فکر و هدف نزدیک و نزدیکتر می کند. بسیاری از 
بررسی های علمی نشان داده افرادی که اهداف خود را 
می نویسند، نسبت به افرادی که در انجام این کار تنبلی 
می کنند، موفقیت بیشتری کسب می کنند. داشتن هدف 
و طرحی از آینده، موجب می شود که روی مجموعه ای از 
راهکارها متمرکز شویم و به جای آنکه دچار حواس پرتی 
و انحراف از مسیر شویم، روی خط مستقیمی متمرکز 
شویم. آرزو، هدفی فاقد انرژی و انگیزه است و امید، یک 
راه حل نیست. اهدافی که به روی کاغذ نیایند و برنامه و 
طرحی برای رسیدن به آن ها ریخته نشود، شبیه 
فشنگ هایی هستند که باروت ندارند. افرادی که اهداف 
نوشته شده ای ندارند، هرگز مهارت اصلی مورد نیاز برای 
رسیدن به موفقیت، یعنی تالش منظم و پشتکار برای 

رسیدن به هدف را به کار نگرفته اند.

آیا برای نوشتن باید قوانینی را رعایت 
کنیم؟ 

همیشه مثبت فکر کنید و مثبت بنویسید  که در زندگی 
چه می خواهید؟ هرآنچه می خواهید، با ایده، طرح و برنامه 
دست یافتنی خواهد بود. اهدافی را که انتخاب می کنید، 
صرفاً به عنوان یک انتخاب خام باقی نگذارید و با یادداشت 
آن، به روند فکری خود جهت داده و در مسیر رسیدن به 
آنها حرکت کنید. از علل نوشتن اهداف، آن است که به 
ناخود آگاه خود برنامه هایی تزریق می کنید. ذهن ناخود 
آگاه شما ابزاری بسیار قدرتمند و کارآمد است، ناخود آگاه 
خوب و بد را از هم تشخیص نمی دهد و قضاوت هم 
نمی کند. تنها عملکرد آن، انجام دستورعمل ها و 
برنامه هایش است. هرچه دستورعمل های شما مثبت تر 

باشد، نتیجه مثبت تری نیز در انتظار شما خواهد بود.
از کلی گویی بپرهیزید و وارد جزییات شوید؛ به جای اینکه 
فقط بنویسید، اتومبیل جدید، بنویسید یک ماشین قرمز 
رنگ آخرین مدل با مصرف پایین سوخت، امکانات داخلی 
کامل، سقف متحرک، صندلی های چرم عالی، با آخرین 
فناوری سیستم صوتی روز دنیا، با ایمنی باال و از همه 
مهم تر لذت رانندگی عالی و …. هرچه اطالعات بیشتری 
در اختیار آن بگذارید، آخر کار نتیجه واضح تری به دست 
باشد، ذهن  نتیجه تان دقیق تر  می آورید. هرچه 

ناخودآگاهتان کارآمد تر خواهد شد.
ناخودآگاهتان نسبت زمان حال مقاومت نمی کند. پس 
اهداف را به زمان حال بنویسید. این کار باعث می شود ذهن 
ناخود آگاهتان مسیری با کمترین مقاومت انتخاب کند. 
اگر بنویسید »در آینده پولدار خواهم شد« ذهن ناخودآگاه 
با این تصور که این کار مربوط به آینده است، وارد عمل 
نمی شود.  پس اهداف را به زمان حال و اول شخص 
بنویسید، انگار که واقعیت دارند و آنها را احساس می کنید. 
برای رسیدن به هدف، اهداف خود را بارها باز نویسی کنید؛ 
زمانی که اهداف نوشته شده و سپس باز نویسی شوند، 
بیشترین تأثیر را خواهند داشت. پس به یکبار نوشتن قانع 
نشوید. اهداف خود را یادداشت کنید و بعد دوباره آنها را 
به زبانی دیگر بازنویسی کنید، صفات انگیزه دهنده به آن 
اضافه کنید و مختصر و مفید شان کنید. یک هفته بعد 
شاید نیاز باشد که باز اصالحشان کنید.  همینطور به این 

اصالح کردن ها ادامه دهید.
قرار نیست شبیه نویسندگان بزرگ با ویرایش و قواعد 
کامل آن، نوشتن را شروع کنید. این نوشتن، گاهی تنها 
یک تخلیه و انتقال اطالعات برای خودتان است تا در ادامه 
بتوانید این حال اکنون و آنچه را در این لحظات 
اندیشیده اید، واکاوی کنید. پس خوب است که در بیشتر 
مواقع قلم و دفترچه یادداشت همراه خود داشته باشید. 
بسیاری از نویسندگان، نقاط طالیی داستان، اشعار و 
مطالب خواندنیشان ر ا در لحظاتی خاص در ذهنشان 
می سازند  و آن را در گوشه ای یادداشت می کنند. این ثبت 
افکار در لحظه، یکی از طالیی ترین کارهایی است که 
می توانید برای افکار و آرامش روح خودتان انجام دهید. 

وزمره وز قلم و اهمیت نوشتن در زندگی ر به بهانه ر

عشقم، هوای تو...
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مشعل    هرچند تب و تاب سفرهای خانوادگی و دورهمی ها در حیاط حرم شاه عبدالعظیم 
یا حرم خانم فاطمه معصومه)س( در آخر هفته به دلیل تغییر شرایط زندگی، چندشغله 
شدن  و مشغله ها کم  شده؛ اما هنوز هم دورهمی و خوردن شام و چای، شب نشینی و... زیر 
نور چراغ های همیشه روشن بقاع متبرکه ائمه در کشورمان نوستالژی بسیاری از 
خانواده هاست و طرفداران خودش را دارد. خیال خانواده ها در این دورهمی  خانوادگی، از 
بازی کودکان، امنیت و آرامش این محیط ها مطمئن 
است و بدون نگرانی، ساعت ها در کنار خانواده های 
دیگر خوش می گذرانند. این سفرهای کوتاه شهری، 
رویکردی مذهبی دارند؛ اما همنشینی با خانواده، 
دلیل منطقی بعدی است و بسیاری از خانواده ها 
حتی اگر فرصت رفتن به عتبات عالیات، مشهد 
مقدس یا قم و جمکران یا بقاع متبرکه دیگر را 
نداشته باشند، به امامزاده نزدیک خانه خود سر 
می زنند و اگر هم فاصله نزدیک و فضایی برای 
نشستن خانواده وجود داشته باشد، حتما این کار 

را همراه با خانواده خود انجام می دهند. 
از میان محیط های گردشگری مذهبی در داخل 
برای حضور  کشورمان که همواره محیطی 
خانواده ها بوده، می توان به حرم حضرت 
فاطمه معصومه)س( در قم، شاهچراغ در 
شیراز، بی بی شهربانو، امامزاده داوود، شاه 
عبدالعظیم حسنی، امامزاده حسن، امامزاده 
زید و ... در استان تهران، بقعه متبرکه شاه 
نعمت اهلل ولي در ماهان کرمان، امامزاده عبداله 
روستاي زیارت در استان گرگان، امامزاده آقا 
علي عباس در بادرود اصفهان و بسیاری  دیگر از 
امامزاده ها و بقاع متبرکه استا ن ها که هر کدامشان 
برای مردم آن منطقه ارزش و احترام زیادی دارند، 
اشاره کرد. بسیاری از مردم معتقدند همانطور که 
غم و غصه هایشان را نزد این بزرگان می برند، 
خوب است زمانی که حال خوبی دارند و پر از حس 
شادی و رضایت هستند هم به این محل های 

پرانرژی بروند. به همین دلیل است که در روزهای آخر هفته یا تعطیالت دیگر تا جایی که 
بتوانند در فضای اطراف این بقاع متبرکه می مانند، چادر می زنند یا برای ساعاتی توقف 

می کنند. 
تهرانی ها هنوز هم به همنشینی در کنار بقعه بی بی شهربانو همراه با آش رشته و آش دوغ 
عادت دارند و این منظره را اگر همین حاال به این محل بروید، حتما می بینید. مادرها و 
پدرهایمان در میان خاطرات دوران نامزدیشان از امامزاده داوود تهران گفتنی ها دارند؛ اما 
حاال خانواده ها با خودرویشان از جاده ای هموار به این امامزاده می رسند که البته هنوز هم 
از جاذبه های مسیر و هوای خوب آنجا لذت می برند. همین منظره و شباهت در خاطرات را 
می توان در مورد بسیاری از امامزاده ها و بقاع متبرکه در سراسر کشور پیدا کرد؛ یعنی  
همانقدر که امامزاده عین علی زین علی خانواده ها را دور خودش جمع می کند، امامزاده 
محمدهالل بن علی آران و بیدگل هم با آن صحن و سرای زیبا و بزرگش طرفداران زیادی 

بین خانواده ها دارد و آخر هفته ها شلوغ است. 
حتی بسیاری از خانواده ها تا چند سال قبل که سفر به مشهد یا عتبات عالیات، اینقدر 
راحت و در دسترس بود، برای این سفرها برنامه های مفصلی می چیدند و برای همان 
یک باری که قسمتشان می شده  همه اعضای خانواده را همراه می کردند. زنان و کودکان 
سرخوش از شروع این سفرها و مسیر طوالنی بودند و از اینکه روزها و شب ها در جوار این 
بقاع متبرکه هستند، در پوست خود نمی گنجیدند؛ اما حاال خانواده ها با پروازی یک ساعته 
یا کمی  بیشتر به این مقاصد گردشگری مذهبی می رسند. ممکن است حال و هوای این 
محل های زیارتی هنوز مثل سابق باشد؛ اما مثل گذشته این حواشی جذاب خانوادگی را 
ندارد، بخصوص اینکه در فضاهای بزرگتر مذهبی مثل مشهد مقدس به دلیل قوانینی که 
در این آستان مقدس گذاشته شده، خانواده ها دیگر آنطور که می خواهند، راحت نیستند 
و به همین دلیل حضورهای خانوادگی در صحن و سراهای حرم  بزرگ ائمه اطهار کم و کمتر 

شده است. 
در دنیای امروز که گردشگری، به یکی از ارکان اصلی اقتصاد و صنعت تبدیل شده است، 
همچنان گردشگری مذهبی و زیارتی یکی از اقسام اصلی در صنعت توریسم محسوب 
می شود. گردشگران چه مسلمان، چه بودایی و چه مسیحی برای خود مسجد، امامزاده، 
معبد یا کلیسایی دارند که به آن می روند تا عالوه بر ادای فرایض الهی و آرامش روح، دقایق 
یا ساعاتی را به تنهایی یا همراه با خانواده در این محیط های پرانرژی حضور داشته باشند. 
هنوز هم سفرهای زیارتی به مشهد مقدس و عتبات عالیات یا قم و جمکران و... جزو 
اصلی ترین سفرهای مردم ایران است، بخصوص که در دوره هایی مثل عید نوروز یا ایام 
سوگواری اباعبداهلل  الحسین بر تعداد این سفرها افزوده می شود و خانواده ها در  این  روزهای 

خاص از سال ترجیح می دهند که خود و خانواده شان در جوار این اماکن مقدس باشند. 

پنجره  رو به آسمان گوگل، دستگاه اندرویدی شما را به پنجره ای رو به آسمان 
شب تبدیل می کند. از این طریق می توانید محل دقیق ستارگان، صور فلکی و 
همچنین سیاره های منظومه  شمسی را پیدا کنید. کافی است GPS خود را 
روشن کنید و گوشی خود را رو به آسمان بگیرید. این اپلیکیشن ساده می تواند 

کودکان را به دنیای نجوم عالقه مند کند. 

این اپلیکیشن اختصاصی  سیستم عامل آی او اس است که قابلیت های فوق العاده ای در اختیار 
کاربران این پلتفرم قرار می دهد. تعامل عمیق با اپل واچ، فقط یکی از این ویژگی هاست که 
Night Sky را به محصول متمایزی نسبت به سایر اپ های این فهرست تبدیل کرده است؛ 
اما قابلیت »Grand Orrery« هم خصوصیت دیگری است که مطمئنا از کار با آن لذت 
خواهید برد. این قابلیت با اتکا به قدرت ARKit می تواند نمونه واقعی منظومه شمسی را به 
خانه تان بیاورد. در این حالت می توانید آزادانه دور منظومه شمسی کوچک تان قدم بزنید و 
با لمس ستاره ها در موردشان اطالعات کسب کنید. به غیر از این، تمام ماموریت های فضایی 
در حال انجام هم در Night sky به نمایش درمی آیند و می توانید در تورهای مجازی 
فضانوردی اپلیکیشن هم شرکت کنید. خوشبختانه این  اپلیکیشن رایگان است؛ اما برای 

خدمات بیشتر مثل دور مجازی روی ماه باید مبلغی قابل توجه بپردازید. 

برخی تصاویری که تلسکوپ های فضایی تهیه می کنند، بسیار شگفت انگیز و باورنکردنی هستند. با نصب 
این اپلیکیشن روی تلفن هوشمند خود، به آرشیو عظیمی از هزاران تصویر با کیفیت که همگی از طریق 
تلسکوپ های بسیار قدرتمندی مثل  هابل گرفته شده اند، دسترسی خواهید داشت. این تصاویر روزی یک بار 
به روزرسانی می شوند و قادرید از آنها برای پس زمینه تلفن هوشمند خود هم استفاده کنید. همچنین گزینه ای 
برای تغییر اتوماتیک والپیپر در APOD در نظر گرفته شده تا با بارگذاری هر تصویر در اپلیکیشن، والپیپر 
گجت شما هم در همان لحظه به آخرین تصویر موجود تغییر کند؛ البته APOD تنها یک گالری عکس 
معمولی نیست. به غیر از دیدن تصاویر، می توانید در کنارش اطالعات ستاره شناسی بسیار مفیدی در مورد 

عکسی که در حال مشاهده اش هستید، کسب کنید.

 تابستان، فصل تعطیالت و بهترین فرصت برای سفر، گردش و رفع خستگی است. همدان 
از شهرهای سردسیر و مرتفع ایران است که در دامنه کوه الوند قرار دارد.آب و هوای 
خنک و دلنشین و جاذبه های گردشگری و تاریخی، همدان را به یکی از مقاصد مورد 

عالقه مسافران تابستانی تبدیل کرده است.
عکس:  ایمان حامی خواه - مهر


