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این حوزه عملیاتی بیان کرد.  »ایده لو« و »تاسیسات نفت تبریز«، مراکز 
انتقال نفتی هستند که با کمک دیگر مراکز انتقال نفت شرکت خطوط لوله 

ومخابرات نفت منطقه شمال غرب، عملیات دریافت و ارسال نفت خام و 
فراورده های نفتی را انجام می دهند. 
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بیژن زنگنه، وزیر نفت بتازگی در 
پاسخ به اینکه تولید نفت ایران 
پس از توافق احتمالی چه زمانی به 
اعالم  حداکثر ممکن می رسد؟ 
کرد: »سه روز هم طول نمی کشد.« 
معاون امور تولید شرکت ملی نفت 
ایران نیز این مساله را مورد تاکید 
قرار داده است که »برای بازگشت 

به تولید حداکثری نفت، آماده ایم.«  فرخ علیخانی این 
توضیح را در پاسخ به سوالی درباره فرازو نشیب های 
تولید نفت ایران در این دوره از تحریم ها اعالم کرد: 
»شرایط، سخت و البته تحت کنترل است. بدیهی است 

که عبور از این شرایط سخت، 
و  کار  از  وسیعی  گستره  بدون 
فعالیت ممکن نیست. پس بدون 
تردید نه تنها در تولید، بلکه در 
تمام فرایندها با چالش ها و فراز و 
نشیب های زیادی مواجه هستیم؛ 
اما این را هم بگویم که ما از تحریم 
برای رفع گلوگاه های تولید و انجام 
بسیاری از کارهای گاه عقب  مانده در زمینه تعمیرات، 
بازسازی و حتی نوسازی برخی تاسیسات استفاده 
کردیم و می توانم بگویم آمادگی خوبی برای بازگشت به 

تولید حداکثری نفت پیدا کرده ایم.« 

برای تولید حداکثری آماده ایم
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اسکوچیچ: مسجدسلیمان 
شایسته مساوی بود  

هدفمان جهانی 
شدن و رسیدن به 
المپیک است 

بهینه سازی در مسیر



معاون وزیر امور خارجه:

 ایران در صورت فروش نفت به اجرای کامل برجام برمی گردد 

اخبار بین الملل

سخنگوی دولت: 

  منتظر تحقق وعده  اروپا

 برای خرید نفت ایران هستیم

45

خــبر و نظـــرنشریه کارکنان صنعت نفت ایران

معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: ایران 
در صورتی به اجرای کامل برجام برمی گردد که 
قادر به فروش نفت خود و دسترسی به عواید 
حاصل از آن به صورت کامال قابل استفاده و بدون 

محدودیت باشد.
به گزارش ایرنا، سیدعباس عراقچی که پس 
از مذاکرات روز سه شنبه )۱۲ شهریورماه( خود 
در پاریس، هم اکنون در اسلوونی به سر می برد، 
در پاسخ به خبرنگاران گفت: محور مذاکرات با 
فرانسه درباره نحوه تامین مطالبه جمهوری 
اسالمی  در خصوص فروش نفت و نحوه تامین 

درآمدهای حاصله است.  
وی افزود: ایران همانگونه که بارها اعالم کرده 
است، تنها در صورتی به اجرای کامل برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام( برمی گردد که قادر به 
فروش نفت خود و دسترسی به عواید ناشی از آن 
به صورت کامال قابل استفاده و بدون هرگونه 
محدودیتی باشد و ابتکار فرانسه در همین زمینه 
است. معاون سیاسی وزیر امور خارجه تاکید کرد: 
به دنبال تماس های تلفنی مکرون، رئیس جمهور 
فرانسه، به وی تاکید شد که یا اروپا باید از ایران 
نفت خریداری کند، یا معادل فروش نفت را 
به صورت خط اعتباری که با درآمدهای نفتی 
ایران تضمین می شود و در واقع به نوعی به 
معنای پیش فروش نفت است، در اختیار ایران 

قرار دهد.  
عراقچی تصریح کرد: میزان این خط اعتباری 
حدود ۱۵ میلیارد دالر برای مدت چهار ماه یعنی 

تا پایان سال میالدی است. به این ترتیب در 
صورت حصول توافق ایران در چهار ماه آینده، 
معادل ۱۰۰ درصد نفت خود را یا می فروشد یا 
به صورت خط اعتباری دریافت و پیش فروش 
می کند.   وی گفت: از نظر ایران هیچ مذاکره 
دیگری درباره برجام انجام نخواهد شد؛ اما اجرای 
مطلوب برجام می تواند موضوع گفت وگوها باشد. 
با توجه به اینکه طرف مقابل کوتاهی های جدی 
در این زمینه داشته است، امنیت در همه 
آبراه های بین المللی نیز می تواند موضوع گفت وگو 

باشد. ایران به شرط تامین امنیت و آزادی 
کشتی های خود در همه آبراهه ها، آمادگی دارد 
درباره امنیت و آزادی کشتیرانی در خلیج فارس 

و تنگه هرمز وارد مذاکره شود.  
معاون سیاسی وزیر امور خارجه عنوان کرد: 
از نظر ایران صورت مساله کامال روشن است. 
اینکه اروپایی ها یا نفت ایران را می خرند یا 
پیش خرید می کنند و یا خط اعتباری می دهند، 
خودشان می دانند و آمریکا. از نظر ما بازگشت به 
اجرای کامل برجام منوط به دریافت ۱۵ میلیارد 

دالر برای یک دوره چهار ماهه است و در غیر این 
صورت، روند کاهش تعهدهای ایران ادامه خواهد 

یافت.
معاون وزیر امور خارجه افزود: بعید می دانم 
کشورهای اروپایی تا پیش از ۱۶ شهریور بتوانند 
گام موثری بردارند، بنابراین مرحله سوم کاهش 
تعهدها از سوی ایران در تاریخ یاد شده آغاز 
خواهد شد. این مرحله شامل بخش مهمی  از 
تعهدهای ایران است که در زمان خود اعالم 

خواهد شد.

الفالح برکنار و عبدالعزیز بن سلمان 
وزیر انرژی عربستان شد

عربستان سعودی یک شاهزاده را به عنوان وزیر جدید انرژی این 
کشور منصوب کرد.به گزارش خبرگزاری رویترز از دبی، رسانه رسمی  
دولت عربستان روز یکشنبه )۱۷ شهریورماه( اعالم کرد، این کشور 
شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، فرزند پادشاه این کشور را به جای خالد 
الفالح به عنوان وزیر انرژی منصوب کرده است.این نخستین بار است که 
یکی از اعضای خاندان سعودی، به عنوان وزیر انرژی عربستان منصوب 
می شود.انتظار نمی رود عبدالعزیز که مدت هاست عضو هیات نمایندگی 
عربستان در سازمان کشوررهای صادرکننده نفت )اوپک( است، تغییری 
در سیاست های نفتی این کشور ایجاد کند؛ زیرا او نیز در مذاکرات مربوط 
به توافق جهانی کاهش تولید نفت، حضور داشته است.به گفته منابع 
عربستانی و دیپلمات ها، در تفکر سنتی عربستان این باور وجود داشت 
که اعطای مناصب نفتی به یک شاهزاده، ممکن است توازن قدرت در 
خاندان سعودی را به هم بزند و سیاست های نفتی را در معرض بازی های 
سیاسی داخلی قرار دهد.پیش از برکناری الفالح، در ماه گذشته میالدی، 
بخش هایی از وزارت انرژی عربستان از آن جدا شده بود و چند روز پیش 

نیز وی از ریاست هیات مدیره شرکت آرامکو برکنار شد.

کاهش برآورد قیمت نفت به دلیل ترس 
از جنگ تجاری

یک بانک مطرح جهانی به دلیل نگرانی ها از دورنمای اقتصاد جهانی، 
برآورد خود از قیمت نفت را کاهش داده است.به گزارش روزنامه هرالد 
اسکاتلند، بانک سوئیسی یوبی اس پیش بینی کرد که قیمت شاخص نفت 
خام برنت در شش ماه آینده به حدود ۵۵ دالر برای هر بشکه می رسد؛ 
زیرا تنش های تجاری بر رشد )اقتصادی جهان( تأثیر منفی می گذارد.

قیمت شاخص نفت خام برنت در پایان هفته گذشته باالی ۶۱ دالر بود. 
یو بی اس پیش از این پیش بینی کرده بود که قیمت شاخص نفت خام 
برنت در یک بازه زمانی ۱۲ ماهه، حدود ۶۰ دالر یا باالتر از آن باشد.این 
بانک پس از آنکه به این نتیجه رسید که رشد تقاضای نفت احتماال بسیار 
کمتر از انتظارها خواهد بود، برآورد خود از قیمت این کاال را کاهش داد.

در گزارش یوبی اس آمده است: اگر تنش های تجاری شدت بیشتری 
یابند، ممکن است تقاضای نفت کاهش بیشتری را تجربه کند و مستلزم 
قیمت پایین تری برای نفت باشد.این بانک همچنین اعالم کرد: اختالل 
غافلگیرکننده عرضه نفت در خاورمیانه یا کاهش ناگهانی تولید نفت اوپک 
و متحدانش ممکن است موجب رشد قیمت نفت، فراتر از فرض اصلی ما 
شود.با این همه، یوبی اس پیش بینی کرد، سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( و متحدانش در آینده نزدیک، کاهش تولید بیشتری را اعالم 

نخواهند کرد.

 قیمت نفت در بازه کنونی 
باقی خواهد ماند

یک شرکت خدمات حفاری پیش بینی کرد قیمت نفت در آینده 
قابل پیش بینی، در بازه کنونی باقی خواهد ماند.به گزارش خبرگزاری 
رویترز، لورنزو سمونلی، مدیرعامل شرکت خدمات حفاری بیکر هیوز، 
روز سه شنبه )۱۲ شهریورماه( اعالم کرد، به احتمال زیاد، قیمت نفت 
در آینده قابل پیش بینی، در محدوده مشخصی باقی خواهد ماند و 
رشد سرمایه گذاری در میدان های نفت و گاز آمریکای شمالی در 
کوتاه مدت و میان مدت، محدود خواهد بود. وی همچنین اعالم کرد 
که شرکت بیکر هیوز بازنگری در زمینه های فعالیت خود را آغاز کرده 
تا با شرایط کنونی بازار هماهنگ شود و برای آینده ای که در آن منابع 

انرژی کم کربن غلبه دارند، آماده باشد.

بین الملل

www.mashal.ir

۲ میلیون بشکه میعانات گازی پارس جنوبی در رینگ 
بین الملل بورس انرژی با قیمت پایه ۵۶ دالر و ۹ سنت برای 

هر بشکه عرضه می شود.
اطالعیه عرضه ۲ میلیون بشکه میعانات گازی پارس جنوبی 
در رینگ بین الملل بورس انرژی با قیمت پایه ۵۶ دالر و ۹ 
سنت برای هر بشکه برای ۲۰ شهریورماه منتشر شد. بر اساس 

قانون بودجه کل کشور در سال ۹۸، وزارت نفت مکلف است 
ماهانه حداقل ۲ میلیون بشکه نفت خام سبک، ۲ میلیون بشکه 
نفت خام سنگین و ۲ میلیون بشکه میعانات گازی عرضه کند 
که عرضه های امسال از جمله عرضه این هفته بر اساس این 
قانون است. این دهمین عرضه میعانات گازی در رینگ 
بین الملل از سال ۹۷ و پنجمین عرضه در رینگ بین الملل بر 

اساس شیوه نامه ابالغی از سوی وزیر نفت در سال ۹۸ است.
حداقل میزان بارگیری برای حمل زمینی هزار بشکه معادل 
۱۱۰ تن است. خریداران می توانند تا سه ماه پس از انجام 
معامله، محموله را تحویل بگیرند و تحویل محموله در دیگر 

مناطق با تایید شرکت ملی نفت ایران امکانپذیر است.
بر اساس این گزارش، عرضه نفت خام و میعانات گازی در 
بورس انرژی ایران، برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی 
مبتنی بر ایجاد تنوع در روش های فروش و استفاده از 
ظرفیت های بخش غیردولتی به منظور صادرات در دستور کار 

قرار گرفته است.

با هدف تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی انجام شد

عرضه 2 میلیون بشکه میعانات گازی در بورس انرژی 

با تالش متخصصان واحدهای عملیاتی و تعمیرات زیر آب منطقه الوان، 
پروژه تقویت سازه پهلوگیری سکوی PLQ میدان بالل با موفقیت پایان یافت.
عملیات تقویت سازه پهلوگیری سکوی PLQ میدان بالل به دلیل ایجاد ترک 
و شکستگی پایه های مربوط و همچنین احتمال سقوط آن به عمق ۶۵ متری دریا 
و روی خط لوله ۱۴ اینچی انتقال نفت میدان، به واحد تعمیرات زیر آب منطقه 
الوان محول شد. با بررسی و انجام اندازه گیری های الزم از سوی کارشناسان 
تعمیرات زیر آب، طرح تقویت و مهار تنش های وارد شده به این قسمت از سازه، 
با استفاده از Support Clamps در قالب گزارش مصور و محاسبات و نقشه های 
مربوطه تنظیم و با هدف بررسی و تایید به مسووالن منطقه ارائه شد. ساخت 
کلمپ های مورد نظر با توجه به زوایای موجود روی پایه های سکو و اندازه گیری های 
دقیق صورت گرفته در زیر آب و همچنین ضرورت استفاده از مصالح متناسب با 
وزن ۵۵ تنی پهلوگیری، با دقت و مهارت زیادی از سوی متخصصان واحد نوسازی 
و تعمیرات، بویژه کارشناسان واحد جوشکاری و لوله کشی صنعتی به انجام رسید 
و کلمپ ها و بازوهای مورد نیاز پس از ماسه سایی و رنگ آمیزی از سوی واحد 

تعمیرات مخازن در اختیار تعمیرات زیر آب قرار داده شد.

پروژه تقویت سازه پهلوگیری سکوی PLQ میدان بالل 
انجام شد

پروژه احیا و بازسازی زیست بوم های مرجانی، برای نخستین  
بار در کشور با مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست ایران در 

منطقه عملیاتی خارگ آغاز به کار کرد.
با همکاری و مشارکت  ایران  قاره  نفت فالت  شرکت 
پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار سازمان محیط زیست 
کشور، پروژه احیا و بازسازی زیست بوم های مرجانی به صورت 
پایلوت را در منطقه عملیاتی خارگ و به منظور احیای بخشی از 

زیستگاه های مرجانی تخریب شده در دست اجرا دارد.
بر این اساس، بخشی از اهداف این پروژه شامل احیای 
ریف های مرجانی آسیب دیده، ایجاد زیستگاه جدید مرجانی، 
تعیین و معرفی روش مناسب بومی  برای توسعه زیستگاه های 
و  موفق  تکنیک های  از  الگوبرداری  و  توسعه  و  مرجانی 
عملیاتی شده به منظور بازسازی دیگر پهنه های مرجانی در دیگر 

نقاط خلیج فارس و دریای عمان است.
مدت اجرای این پروژه سه سال و از سه فاز اصلی تشکیل شده 
است. شرکت نفت فالت قاره ایران به عنوان مجموعه پیشرو در 
استفاده از دانش فنی و فناوری های روزآمد به منظور حفاظت از 
محیط زیست برای نخستین بار در سطح کشور و به عنوان 
نخستین مجموعه از خانواده بزرگ شرکت های تابع وزارت نفت، 
نسبت به سرمایه گذاری مشترک با سازمان حفاظت محیط 
زیست ایران به منظور احیای بسترهای مرجانی آسیب دیده اقدام 
کرده است تا به مسوولیت اجتماعی خود در این زمینه بدرستی 

عمل کند. 

برای نخستین  بار در کشور

طرح احیا و بازسازی زیست بوم های مرجانی جزیره خارگ آغاز شد

سخنگوی دولت گفت: 
هستیم  منتظر  ن  همچنا
وعده خرید نفت و پولی که 
در اختیار ایران قرار می گیرد، 
عملی شود و منتظر محقق 
خود  ه های  دیدگا شدن 

هستیم.
ه  یگا پا ش  ر ا گز به 
علی  دولت،  اطالع رسانی 
ربیعی روز چهارشنبه )۱۳ 
شهریورماه( در پایان نشست 
جمع  ر  د لت  و د ت  هیا
زمان  درباره  خبرنگاران 
کاهش  سوم  گام  اجرای 
تعهدهای هسته ای گفت: 
تعهدها  کاهش  سوم  گام 

درست در همان زمان مقرر 
اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه منتظر 
دیدگاه های  شدن  محقق 
 : د و فز ا  ، هستیم د  خو
دریافت  برای  فرانسوی ها 
رفته اند.  آمریکا  به  مجوز 
مهم ترین بحث دولت همین 
چه  ینکه  ا و  بود  له  مسا
اقدام هایی انجام می دهیم، 
در همان روز اعالم می شود و 

اکنون به مصلحت نیست.
سخنگوی دولت درباره 
نحوه قرار گرفتن ۱۵ میلیارد 
دالر خط اعتباری فرانسه در 
اختیار ایران تصریح کرد: این 

پول باید در اختیار ایران قرار 
گیرد تا بتواند خریدهای خود 
را از این طریق انجام دهد، 
حتی این موضوع را که چه 
کاالهایی از طریق این اعتبار 
نپذیرفتیم.  شود،  خریده 
ینکه  ا ن  بیا با  بیعی  ر
اختالف ها از ۱۹ مورد به سه 
است،  یافته  کاهش  مورد 
ین  مهم تر  : د کر ن  ا عنو
توافق ها این بود که پول در 
اختیارمان قرار گیرد و نفت 
از ما خریداری شود، فکر 
می کنم دیدگاه هایمان جلو 
رفته و فقط مجوزها باقی 

مانده است.

مشعل شماره 937

 تمدید فراخوان
 ثبت نام بانک

 اطالعاتی متقاضیان
 دانشگاهی وزارت

نفت
اطالعیه ثبت نام بانک اطالعاتی 
نفت  وزارت  دانشگاهی  متقاضیان 

تمدید شد.
اداره تامین نیروی انسانی این شرکت 
اعالم کرد: با توجه به درخواست های 
دوباره داوطلبان و موافقت های دریافت 
شده، مهلت ثبت نام داوطلبان در سامانه 
بانک اطالعاتی متقاضیان دانشگاهی 
وزارت نفت به نشانی jad.mop.ir تا 
تاریخ ۱۰ آبان امسال تمدید شد. بر 
اساس این گزارش، به منظور تامین 
ینده  آ ی  مندی ها ز نیا ز  ا بخشی 
شرکت های اصلی و تابعه وزارت نفت 
مستقر در استان تهران از میان نیروی 
انسانی متخصص و شایسته، ایجاد بانک 
اطالعاتی فارغ التحصیالن دانشگاه ها و 
مراکز آموزش عالی در دستور کار این 
وزارتخانه قرار گرفته است. به این منظور 
از تمامی  دانش آموختگان واجد شرایط 
و عالقه مند دعوت می شود برای کسب 
اطالعات بیشتر درباره شرایط عمومی، 
 اختصاصی و رشته گرایش های تحصیلی 
 jad.mop.ir مورد نیاز به پایگاه اینترنتی

مراجعه کنند.
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رویــدادنشریه کارکنان صنعت نفت ایران

                                    تحوالت صنعت نفت د  ر هفته ای که گذشت

وزیر نفت در نشستی مشترک با نمایندگان 
شرکت های دانش بنیان و شتاب دهنده، بخشی 
از نیازمندی های صنعت نفت در بخش های 
مختلف را که امکان رفع آن با ارائه ایده های 
خالقانه وجود دارد، مطرح کرد و با دعوت از 
صاحبان فکر برای همراهی با وزارت نفت در 
این زمینه تاکید کرد: صنعت نفت به فکر، 

تعقل و خالقیت نیاز دارد.
به گزارش شانا، بیژن زنگنه در نشستی 
مشترک با نمایندگان تعدادی از شرکت های 
دانش بنیان و شتاب دهنده عنوان کرد: از 
مدت ها پیش در این فکر بودیم که چگونه 
امکانات صنعت نفت را در مسیر تقویت 
شرکت های شتاب دهنده و دانش بنیان به کار 
بگیریم و در همین زمینه، طی چند ماه اخیر، 
نشست هایی با حضور نمایندگان این شرکت ها 

برگزار کرده ایم.
وزیر نفت با بیان اینکه هیچ چیز مانند »تقاضا« 
در حیات شرکت های دانش بنیان تعیین کننده 
نیست، ادامه داد: با توجه به نقش اثرگذار عامل 
»تقاضا«، تصمیم گرفته ایم نیازها و چالش های 
صنعت نفت را با شما در میان بگذاریم و در 
مقابل، از ایده های شما استفاده کنیم. طبیعتا 
بخشی از این  ایده ها می تواند به پروژه و سپس 

به قرارداد تبدیل شود.
او با بیان اینکه برای برگزاری نشست های 
مستمر با نمایندگان دانش بنیان  ها آمادگی 
دارد، گفت: بدون تعارف بگویم، ما بیش از هر 
چیز، به فکر، تعقل و خالقیت نیاز داریم. فکر و 

خالقیت وجود دارد و تنها الزم است راه 
ارتباطی بهینه برای بهره مندی از آن برقرار 
شود. زنگنه پیش از اعالم بخشی از این 
نیازمندی ها در حضور نمایندگان شرکت های 
دانش بنیان و شتاب دهنده، این موضوع را 
یادآور شد که همه نیازهای صنعت نفت، لزوما 
رای  دا و  مهندسی  و  فنی  نیازهای 
پیچیدگی های خاص نیستند، اما گاه رفع 
بسیاری از آنها می تواند در بهبود عملکرد و 
کاهش هزینه های سیستم نقشی بسزا داشته 
باشد. وزیر نفت، این نیازمندی ها را در 
حوزه های مختلف از جمله حمل ونقل و 
ترابری، مدیریت نظام مند جایگاه های عرضه 
سوخت، مقابله با قاچاق سوخت، بحث منابع 
انسانی و بهره مندی از سامانه به روز پرداخت 
حقوق و دستمزد، کنترل پروژه، رفع تنگناهای 
خطوط تولید، بهبود بهره وری نظام بهداشت 
و درمان صنعت نفت، ذخیره سازی زیرزمینی 
نفت، فراورده های نفتی و گازی، استفاده از 
سامانه CHP وCCHP، توسعه استفاده از 
سوخت گاز طبیعی فشرده )CNG(، توجه به 
مختصات اقتصاد مقیاس، تکمیل زنجیره 
ارزش پایین دستی و کاهش خام فروشی و 
مهندسی ارزش مورد اشاره قرار داد و افزود: 
اغلب این نیازها، مباحثی است که عواید 
حاصل از رفع و چاره اندیشی برای آن براحتی 

پاسخگوی هزینه های انجام شده خواهد شد.
زنگنه با بیان اینکه سیستم های سنتی 
به سختی پذیرای حرف های جدید و  ایده های 

خالقانه می شود و هرچه ساختار سیستم، 
سنتی تر و قدیمی تر باشد، این مقاومت ها هم 
بیشتر خواهد بود، خطاب به حاضران تاکید 
کرد: بنابراین اگر گاهی سیستم در مقابل حرف 
و ایده شما ایستاد، مأیوس نشوید و مقاومت 
کنید تا بتدریج  ایده شما در سیستم جذب 
از  یک  هر  باب  در  نفت  وزیر  شود. 
نیازمندی هایی که مطرح کرد، توضیحاتی هم 

ارائه داد و نکاتی را یادآور شد.
زنگنه با اشاره به گستردگی صنعت نفت و 
وجود خوراک ارزان در کشور گفت: برای 
افزایش بهره وری، اشتغالزایی و درآمدزایی 
بیشتر، فرصت های زیادی در صنعت عظیم 
نفت وجود دارد و ما معتقدیم که باید به جوانان 
کمک کرد تا امکان استفاده از این فرصت ها 

فراهم شود.
وی همچنین با اشاره به زمین ۱۷ هکتاری انبار 
نفت ری که وزارت نفت برای استقرار 
شرکت های دانش بنیان و شتاب دهنده در نظر 
گرفته است، ابراز امیدواری کرد که با رونق این 
کسب وکارها، امکان بهره مندی بیشتر صنعت 
نفت از ایده ها و افکار نوین و خالقانه فراهم 

شود.
پس از سخنان وزیر نفت، تعدادی از مدیران 
شرکت های دانش بنیان و شتاب دهنده حاضر 
در جلسه، نظرات خود را بیان کردند و در پایان 
هم مقرر شد، این نشست ها برای تبادل  نظر و 
هموار کردن مسیر حمایت و همکاری با این 

شرکت ها ادامه یابد.

www.mashal.ir

تصویب اعمال اضافات شایستگی کارکنان صنعت نفت

همنشینی وزیر نفت و شرکت های دانش بنیان 

معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، زنگنه: صنعت نفت به فکر، تعقل و خالقیت نیاز دارد 
پس از  برگزاری نشست روز شنبه )۱۶ شهریورماه( 
شورای حقوق و دستمزد، از مصوبه های این نشست 
خبر داد. فرزین مینو در این باره به شانا گفت: وزیر 
نفت در این نشست برای کارکنان سنگ تمام 
گذاشت و با تاکید و حمایت ویژه ایشان مبنی بر 
ضرورت اجرای آیین نامه های اداری و استخدامی 
 صنعت نفت، اعمال اضافات شایستگی کارکنان 
صنعت نفت مصوب شد. وی افزود: در شرایطی که 
بیشتر اعضای خانواده بزرگ صنعت نفت پذیرفته 
بودند که با توجه به شرایط کنونی، تصویب اضافات 
شایستگی برای سال ۹۷ امری ناممکن است؛ اما 
وزیر نفت برخالف تبلیغات منفی و جهت گیری های 
نادرست مبنی بر بی توجهی ایشان به سرمایه 
انسانی، در کمال اقتدار و برای حمایت از کارکنان 
صنعت نفت، همچنین حفظ نظام ها و آیین نامه  
اداری و استخدامی خاص صنعت نفت در نشست 
با دفاعی  و  شورای حقوق و دستمزد شرکت 
اضافات  اعمال  تصویب  به  منجر  هوشمندانه، 
شایستگی کارکنان صنعت نفت شد. معاون توسعه 
مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت یادآور شد: این 
مصوبه با وجود محدودیت های مالی و بودجه ای 
موجود در صنعت نفت و با اینکه بسیاری از مزایای 
کارکنان در شرایط کنونی و به تبع شرایط ویژه 
کشور انقباضی شده است، با هدف حفظ انگیزه 
انقطاع نظام مدیریت عملکرد،  کارکنان، عدم 
انتصاب ها و ترفیع ها و به طور کلی عدم خدشه به 
دیگر نظام های منابع انسانی صنعت نفت انجام شد؛ 
زیرا در صورت انقطاع آن، دیگر نظام های مرتبط 
دچار عارضه جدی می شدند. مینو تاکید کرد که 
نقش همه ارکان این معاونت یا دیگر شرکت ها در 
حوزه منابع انسانی تنها تهیه مدارک و مستندات 

مورد نیاز بوده و کار اصلی و عمده را در این بین باید 
به حساب وزیر نفت و حمایت بی دریغ ایشان از 
مجموعه صنعت نفت گذاشت که این موضوع جای 
تشکر و قدردانی دارد. وی همچنین از پذیرفتن 
پیشنهاد »افزایش ۱۸ درصد نرخ اقالم مندرج در 
نفت کارت )کارت خدمات الکترونیکی(« نسبت به 
پارسال از سوی وزیر محترم نفت و ابالغ آن به 
معاونت منابع انسانی خبر داد و افزود: افزون بر 
افزایش مبلغ نفت کارت ها، »بک پی« آن هم انشااهلل 

پرداخت خواهد شد.
ساماندهی نظام پرداخت پیمانکاران در 

دستور کار
معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 
در ادامه، ضمن اشاره به تشکیل بیش از ۱۵ نشست 
با موضوع »ساماندهی نظام پرداخت پیمانکاران« با 
حضور کارشناسان خبره یادآور شد: این موضوع در 
حال بررسی جدی است. اکنون در مرحله امضای 
قرارداد مشاوره در زمینه طبقه بندی مشاغل قرار 
مطلوب،  نتیجه  به  دستیابی  از  پس  و  داریم 
پرداختی های پیمانکاران متناسب با نظام یاد شده 
انجام خواهد شد؛ این موضوع یکی از مطالبات جدی 
وزیر نفت از معاونت منابع انسانی بوده است که 
امیدواریم با تالش همکاران بتوانیم پاسخگوی 

مطالبه ایشان در این زمینه باشم.

اصالح مشکالت بیمه مدت موقت ها/  
فوق العاده تخصصی کارکنان مدت موقت 

در فرایند تصویب خواهی
 معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، 
ضمن اعالم این مطلب که فوق العاده تخصصی 
کارکنان مدت موقت در فرایند تصویب خواهی از 
سوی وزیر نفت است، از افزایش مبلغ کمک رفاهی 

کارکنان قراردادی مدت موقت خبر داد و افزود: 
متناسب با افزایش مبلغ اقالم نفت کارت کارکنان 
رسمی  و قرارداد مدت معین، کمک رفاهی کارکنان 
مدت موقت هم افزایش خواهد یافت و »بک پی« آن 
هم پرداخت خواهد شد. مینو همچنین از حل 
مشکالت بیمه تکمیلی کارکنان قرارداد مدت موقت 
خبر داد و گفت: به دنبال آسیب شناسی در حوزه 
بیمه تکمیلی کارکنان مدت موقت و با توجه به 
گزارش هایی که از چهار شرکت اصلی زیر پوشش 
بیمه داشته ایم، مسائل موجود بررسی و شناسایی و 
تحت عنوان بسته پیشنهادی از سوی معاونت توسعه 
مدیریت و سرمایه انسانی به شرکت ملی نفت ابالغ 
شد، بنابراین با توجه به نکات مورد اشاره در این بسته 
پیشنهادی، مشکالت کنونی کارکنان مدت موقت 
درباره بیمه تکمیلی به طور کامل برطرف خواهد شد.

واگذاری سازمان بهداشت و درمان نفت 
کذب است

معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، 
شایعه  درباره واگذاری سازمان بهداشت و درمان 
صنعت نفت را کذب دانست و گفت: هدف از اجرای 
طرح ارتقای نظام سالمت کارکنان صنعت نفت، 
چابک سازی سازمان بهداشت و درمان و افزایش 
رضایت کارکنان و خانواده هاست. فرزین مینو اظهار 
کرد: از کارکنان صنعت نفت، کارکنان و مدیران 
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت می خواهیم به 
شایعه های بی اساسی که در این باره مطرح می شود، 
توجهی نداشته باشند. وی افزود: از اجرای طرح 
ارتقای نظام سالمت، اهدافی نظیر افزایش رضایت 
کارکنان صنعت نفت و خانواده آنها، افزایش سطح 
دسترسی آنان به مراکز درمانی، شفاف سازی و 
ارتقای کیفیت خدمات سازمان بهداشت و درمان را 

انتظار داریم. معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 
وزارت نفت تصریح کرد: مالکیت سازمان بهداشت و 
درمان صنعت نفت با شرکت ملی نفت ایران است و 
قرار نیست هیچ گونه واگذاری انجام شود، بنابراین 
حاشیه سازی و شایعه پراکنی در این باره هیچ گونه 
توجیهی ندارد و در صورت تکرار چنین فعالیت هایی 
که تنها سبب ایجاد جو ناامنی و ناامیدی در سازمان 
می شود، افراد باید تبعات آن را بپذیرند. مینو یادآور 
شد: خانواده صنعت نفت که زیر پوشش خدمات 
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت هستند، 
همچنین کارکنان و مدیران خدوم سازمان بهداشت 
و درمان صنعت نفت، نباید در این زمینه نگران 
باشند؛ زیرا کمترین اخالل  در ارائه خدمات سازمان 
بهداشت و درمان صنعت نفت به کارکنان و خانواده  
آنان، ایجاد نمی شود، بلکه با اجرای طرح یاد شده، 
افراد افزون بر مراکز درمانی صنعت نفت به دیگر 
مراکز درمانی نیز دسترسی خواهند داشت. وی افزود: 
به طور حتم افزایش دسترسی خانواده صنعت نفت 
به مراکز درمانی، رضایت کارکنان و خانواده  آنان را 
به دنبال خواهد داشت. معاون توسعه مدیریت و 
سرمایه انسانی وزارت نفت اظهار کرد: الگوی ما در 
اجرای این طرح، شرکت نفت فالت قاره ایران است 
که امروز یکی از موفق ترین نظام های بهداشت و 
درمان در سطح صنعت نفت را شکل داده و رضایت 
حداکثری از کارکرد این طرح در آن شرکت ایجاد 
شده است. مینو در پایان یادآور شد: پرهیز از 
برخوردهای سلیقه ای در حوزه بهداشت و درمان، 
افزایش کیفیت و شفافیت در عملکرد سازمان 
بهداشت و درمان صنعت نفت، مدیریت بهینه 
هزینه های درمان و اثربخشی بیش از پیش خدمات 
این سازمان، از نتایجی است که طرح یاد شده به 

دنبال آن خواهد بود.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی  گفت: با بهره برداری از ۵۳ 
طرح پتروشیمی  تا پایان سال ۱۴۰۴ ارزش این محصوالت به ۳۷ 
میلیارد دالر خواهد رسید. به گزارش خبرنگار اعزامی  شانا به 
استان اردبیل، بهزاد محمدی پس از بازدید از طرح پتروشیمی  
آرتا انرژی اردبیل با حضور اکبر بهنام جو، استاندار اردبیل اظهار 
کرد: در فضای کنونی کشور هیچ ثوابی باالتر از کارآفرینی نیست. 
وی با اشاره به اینکه طرح پتروشیمی  زنده و رو به جلوست، افزود: 
امیدوارم با سرمایه گذاری انجام شده، شاهد بهره برداری از این 
طرح در سال آینده باشیم. معاون وزیر نفت با بیان اینکه صنعت 
پتروشیمی، تاثیری بسزا بر درآمد ارزی کشور دارد، تصریح کرد: 
صنعت پتروشیمی، تنوع محصول باال و پایداری خوبی دارد و در 
انجام صادرات با محدودیت کمتری روبه روست. محمدی تاکید 
کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی  آمادگی دارد متخصصان 
حرفه ای خود را در صورت نیاز برای کمک به اجرای طرح به آن 
ملحق کند. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی  ظرفیت 
صنعت پتروشیمی کشور را ۶۶ میلیون تن اعالم کرد و ادامه داد: 
تالش می شود این مقدار در سال ۱۴۰۴ دو برابر شود و به ۱۳۳ 

میلیون تن برسد.

افتتاح ۵3 طرح پتروشیمی تا پایان سال 1404
معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه با افتتاح ۲۷ طرح پتروشیمی 
 تا پایان سال ۱۴۰۰ ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی  به ۱۰۰ 

میلیون تن می رسد.
محمدی با بیان اینکه ارزش محصوالت پتروشیمی )ارزی و 
ریالی( کشور از ۱۷ میلیارد دالر کنونی به مرز ۲۴ میلیارد دالر 
در سال ۱۴۰۰ می رسد، اظهار کرد: با بهره برداری از ۲۶ طرح 
دیگر پتروشیمی  تا پایان سال ۱۴۰۴، ارزش محصوالت به ۳۷ 

میلیارد دالر خواهد رسید.    
وی با تاکید بر رعایت الزام های  ایمنی در اجرای طرح آرتا انرژی 
گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی، موضوع گازرسانی به این 
طرح از سوی شرکت ملی گاز را به جدیت پیگیری خواهد کرد.
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با توضیحاتی که پیش تر، مدیرشرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت منطقه شمال غرب درباره فعالیت های مراکزانتقال نفت 
و تاسیسات جانبی آنها داده بود، تصویری روشن ازاین دومرکز 
انتقال نفت در ذهنم شکل گرفته است.  یک شب اقامت 
درمهمانسرا، چندساعت خواب وچاشت صبحگاهی، فرصت 
خوبی است برای بازیابی انرژی تحلیل رفته وآماده شدن برای 
ادامه کار درمرکزانتقال نفت ایده لو و تهیه گزارش ازاین مرکز.  
گرمای هوا ازهمان ابتدای صبح، این بشارت رامی دهد که 
روزگرم و پر حرارتی پیش روست؛ درحالی که انتظارمی رود 
»زنجان« خنک تر از تهران باشد.  آفتاب تقریبا باال آمده است. 
جاده زنجان– میانه با مزارعی سبز و درختانی پرمیوه که گاه 
این سوی جاده اند و گاه در آن سویش و به مانند اثری 
دیگرازمیلیون ها اثر خالق هستی، خودنمایی می کنند. 
تابلوهای راهنمایی و رانندگی، راه را نشانت می دهند و مسافتی 
که باید پیموده شود تا »ایده لو«.  همه این تصاویرباحرکت 
خودرویی که علی یاری آن را به پیش می راند، به طورهمزمان، 
ازپیش چشم می گذرند و با مجموعه ای از رنگ ها، طراوت 
وتازگی را هدیه راه می سازند تا رسیدن به »ایده لو«، مرکزانتقال 
نفت درکیلومتر۵۰ جاده زنجان- مراغه به سمت تبریز.  
»ایده لو« حد فاصل زنجان–مراغه، نخستین مرکز انتقال نفت 
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال غرب است 
که قراراست ازنقش واهمیت آن گزارش تهیه شود.  مسیر۵۰ 
کیلومتری این مرکزانتقال نفت با انشعابی نزدیک به یک 
کیلومتر درکنارجاده اصلی، درمدت زمان۴۵ دقیقه پیموده 
می شود؛ به طوری که دیری نمی پاید باگذر ازدر اصلی، خود 
را درمحدوده عملیاتی ایده لو می یابی. محیطی بیابانی، ساکت 
ودور از هرگونه هیاهوی شهری وکارکنانی که با صبرشان خو 
کرده اند به تنهایی دراین بیابان.   کارازساعات اولیه صبح با باال 
آمدن روزشروع شده وهرکس در جایگاه سازمانی خود 

مشغول انجام وظیفه است. 
»ایده لو« برگرفته از روستایی به همین نام

امیرمسعود صبوری منش، رئیس مرکزانتقال نفت ایده 

لوست. ۱۰ سالی می شود که دراین مرکزانتقال نفت فعالیت 
می کند. اهل مراغه است وشروع فعالیتش درصنعت نفت به 
سال ۱۳۸۰وپتروشیمی فناوران ماهشهر برمی گردد.  قامتی 
تقریبا بلند وچهره ای بشاش دارد. دفترکارش به نوعی مرکز 
فرماندهی است وهرمساله وموضوعی درخصوص »ایده لو« 
از این دفتر راهبری می شود تا چرخ های انتقال نفت و 
فراورده های نفتی، روان بچرخند.  وی با اشاره به شروع 
فعالیت این مرکز در سال ۱۳۵۴ می گوید: مرکز انتقال نفت 
ایده لو در۴۵ کیلومتری شهر زنجان قرار دارد ونام آن نیز بر 
گرفته از روستایی به همین نام است.  صبوری منش درادامه 
می افزاید: دو رشته خط لوله ۱۶ و ۱۴ اینچ انتقال دهنده نفت 
خام و فراورده های نفتی به مرکز انتقال ایده لو هستند که 
یکی از آنها تامین خوراک پاالیشگاه تبریز رابه عهده دارد و 
دیگری فراورده های نفتی دریافتی از جنوب کشور را از 
تاسیسات ری به مرکزانتقال نفت ایده لو می رساند.  رئیس 
مرکزانتقال نفت ایده لو، به نقش و اهمیت تلمبه خانه های 
واقع در مسیر خطوط لوله اشاره وتصریح می کند:مراکزانتقال 
نفت یا همان تلمبه خانه ها، درتامین خوراک پاالیشگاه نفت 
تبریز، نقش مهمی دارند؛ به طوری که لحظه ای توقف 
درفرآیند ارسال، فعالیت آن رامختل می سازد؛ بنابراین 
فعالیت پاالیشگاه نفت تبریز وابستگی زیادی به مراکزانتقال 

نفت دارد. از طرفی دیگر، ازآنجا که تامین مواد سوختی 
استان زنجان، استان آذربایجان غربی، همچنین 
بخش هایی ازاستان های گیالن وکردستان درحوزه 
عملیاتی شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه 
غرب قرار دارند، هر گونه توقف، مختل کننده این 
فرایند خواهند بود.  تلفن رومیزی چند بار زنگ 
می خورد که البته به نظرمی آید کارچندان 
ضروری نباشد. چند لحظه ای گفت وگو قطع 
می شود وباز ادامه می یابد؛ صبوری منش این 
بارازغلبه برتحریم های بین المللی درحوزه 

کاری خود می گوید. 

 اهمیت و نقش شرکت خطوط لوله و مخابرات
 منطقه شمال در جلوگیری از توقف فرایند انتقال نفت و فرآورده های نفتی

مشعل   محمد سعید بگی   
درگزارش پیشین هفته نامه 
مشعل »شماره934« با عنوان 

همدلی از »روی« زمین تا »زیر« 
له  لو ط  خطو کت  شر  ، مین ز
ومخابرات نفت منطقه شمال غرب 

به  ن  آ ی  لیت ها و مسؤ و 
طورکامل معرفی شد و مصطفی 
سلطانی به عنوان مدیر این 
مجموعه، اطالعاتی مبسوط و 

مفید درباره این حوزه عملیاتی 
بیان کرد.  »ایده لو« و »تاسیسات نفت 

تبریز«، مراکز انتقال نفتی هستند که با 
کمک دیگر مراکز انتقال نفت شرکت خطوط 
لوله ومخابرات نفت منطقه شمال غرب، 

و  خام  نفت  ارسال  و  دریافت  عملیات 
فراورده های نفتی را انجام می دهند.  بازدید از 

و  زنجان  لودرحومه  ایده  نفت  مراکزانتقال 
ادامه ای است  این شهر  تاسیسات تبریز درحومه 

برگزارش پیشین بااشاره به فعالیت های این دومرکزانتقال 
نفت، در گفت وگو با مسؤوالن آنها. 
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الکتروموتور به جای توربین
رئیس مرکزانتقال نفت ایده لو بابیان این که درمرکز انتقال 
نفت ایده لو، یک دستگاه توربین وجود دارد که از عمر آن بیش 
از35سال می گذرد، می گوید: دو دستگاه دیگر متعلق به این 
مرکز، بنابه نیاز، به مناطق عملیاتی شمال و اصفهان ارسال 

شده اند. 
وی درادامه اظهار می کند: باتوجه به عمر باالی این 
توربین ها وتوقف خدمات رسانی شرکت سازنده به دلیل 
تحریم ها به کمک شرکت های دانش بنیان واستفاده از روش 
مهندسی معکوس، الکتروموتور، جایگزین توربین شدوهم 
اکنون الکتروموتور به جای توربین به عنوان نیروی محرک 
انتقال دهنده نفت خام و فراورده های نفتی عمل می کند. 
صبوری منش ادامه می دهد: به همین منظورپست برق 63/20 
کیلوولت برقی در مجموعه ایده لو احداث شده است که بابرق 
تولیدی آن، نیروی محرکه الکتروموتورهای این مرکز انتقال 

نفت، تامین می شود. 
وی درادامه اضافه می کند:یکی ازسه الکتروموتورموجود 
در مرکزانتقال نفت ایده لو، همیشه در حال آماده باش 
)استندبای( قراردارد تا درصورت بروز مشکل برای یکی از 

الکتروموتورها، الکتروموتورآماده، وارد مدار شود. 

افزایش انگیزه با بهبود شرایط کار 
دیگری  لودربخش  ایده  نفت  نتقال  ا مرکز  رئیس 
ازگفته هایش به وجه تمایز این مرکز انتقال نفت به عنوان یکی 
ازچند مرکز درحوزه شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه  
شمال غرب می پردازد و می گوید: مهم ترین ویژگی مرکز 
انتقال نفت ایده لو، نیروی انسانی »جوان، تحصیل کرده و 
مرکز  این  قدیمی  نیروهای  عمده  است.  آن  متخصص« 
بازنشسته شده اند ونیروهای جوان که دامنه سنی آنها25 
تا35سال است، عملیات مرکز انتقال نفت ایده لو انجام 
می دهند و این ویژگی مهمی به شمار می آید. پیگیری برخی 
فعالیت ها مثل افزایش زمان نوبت کاری )ازهشت ساعت به 12 
ساعت( و افزایش زمان استراحت پس ازآن )از4روزبه 6 روز(

سبب شده است نیروی انسانی این مرکزانتقال نفت، با انگیزه 
و روحیه بیشتر، فعالیت های روزمره خود را انجام دهد. 

ازسوی دیگر به منظورجلوگیری از انتقال نیروها به دیگر 
مناطق و تنش هایی که به تبع آن ایجاد می شد، تالش شده 
است خانواده کارکنان این مرکزدرمنازل سازمانی اسکان 
یابند. این موضوع از آنجا که کارکنان را از بابت خانواده خود، 
آسوده خیال می کند، اهمیت بسزایی دارد وسبب شده است 

تقاضای انتقال به دیگر مناطق کاهش قابل توجهی یابد. 

کار، بدون تعطیلی
رئیس مرکز انتقال نفت ایده لوبه کار و 
فعالیت بی وقفه این مرکزانتقال نفت هم 
اشاره ای دارد و می گوید: در محیط های 
عملیاتی مانند مرکزانتقال نفت ایده لو، 
 ، ر کا و د ر ا ند نی  ا چند ی  معنا ن  ما ز

تقریبا24ساعته است. تصور کنید 
انتقال خوراک به پاالیشگاه 

تبریزانجام نشود. فکرمی 
قی  تفا ا چه  کنید 

خواهد افتاد؟ بله. 

تامین سوخت استان هایی که پیش تر به آنها اشاره شد، 
مرکز  این  در  کار  بنابراین  شد؛  خواهد  دچاراختالل 
ومراکزمشابه، بدون تعطیلی وتوقف انجام می شود. دراین 
مرکز63 نفرهریک درحوزه مسؤولیتی خود، دست به دست 
هم داده اند تاچرخ انتقال نفت از این مرکز، بی هیچ توقفی 

بچرخد. 

مشکل آب در ایده لو
یکی ازموارد قابل مشاهده درمرکزانتقال نفت ایده لو، آب 
»آشامیدنی« است. آب آشامیدنی موردنیاز کارکنان این مرکز 

از شهر زنجان و به وسیله تانکر تامین می شود. 
رئیس مرکزانتقال نفت ایده لودرتوضیح غیرقابل آشامیدن 
بودن آب این مرکزانتقال نفت برای استفاده کارکنان می گوید: 
»آب« مرکزانتقال نفت ایده لو، آب چاه است و امالح بسیار 
زیادی دارد. مانند سولفورکه مقدار آن باالست و تهدیدی بود 
برای سالمت افراد و مبتال شدن آنها به بیماری های پوستی و 
گوارشی. برای مقابله با این تهدید وحفظ سالمت کارکنان، 
عالوه برسالم سازی آب چاه باهمکاری سازمان آب منطقه ای 
مورد  آشامیدنی  آب  غیرآشامیدنی(  استفاده  )برای 
نیازکارکنان نیز هفته ای دوبار با تانکر از زنجان به این مرکز 

حمل می شود. 

روکارسازی یا اکسپوز
درمرکزانتقال نفت ایده لو، طرحی باعنوان روکارسازی 
)اکسپوز( منیفولد و لوله های داخل تلمبه خانه دردست 
اجراست؛ طرحی که لوله ها با اجرای آن از زیر زمین به روی 
زمین می آیند و نمایان می شوند. صبوری منش درباره کم 
وکیف اجرای پروژه »اکسپوز« می گوید: یکی از مشکالت 
معمول در مراکز انتقال نفت، وجودبرخی نشتی ها درخطوط 
لوله آنهاست که به دلیل مدفون بودن در زیر زمین، دیده 
نمی شود و می تواند به محیط زیست آسیب برساند؛ ازاین رو، 
پروژه ای باعنوان »روکارسازی« خطوط لوله )اکسپوز(تعریف 
واجرا شدتانشتی احتمالی آنها قابل مشاهد و عملیات ترمیم 
به سرعت انجام شود. وی بابیان این که مطالعات اولیه این طرح 
بهمن سال گذشته وعملیات اجرایی آن از اردیبهشت امسال 
آغازشده است، ادامه می دهد: پیشرفت فیزیکی این طرح هم 
اکنون به بیش از70 درصد رسیده است و پیش بینی می شود 

تا آبان ماه تکمیل شود. 
صبوری منش انجام این عملیات را دشوار اما نتیجه اش 
رامهم برمی شمارد وادامه می دهد: روکارسازی خطوط لوله 
درمرکزانتقال نفت ایده لو، طرحی است که نمایان سازی 
خطوط لوله آن موجب خواهدشد از بروز خطرهای احتمالی 
مانند آتش سوزی، انفجار و آلوده شدن منابع طبیعی زیر 

زمینی )آب، خاک و... ( جلوگیری شود. 

کار برایم شیرین است 
رئیس مرکزانتقال نفت ایده لو با بیان این که »کاربرای من 
نه تنها سخت نیست بلکه خیلی هم شیرین ولذت بخش 
است«، ادامه می دهد:  نمی توان کمبود ها را نادیده گرفت، 
سختی کار را ندید و تفاوت های سازمانی را 
احساس نکرد، اماجایی که حس اثربخش بودن 
ومفید بودن را به انسان منتقل می کند، 

نمی تواند بد باشد و کار کردن در آن سخت. 
صبوری منش گریزی به سال های نه چندان دور می زند و با 
و  ایده لو  به  وارد  تازه  نیرویی  از  بازگوکردن خاطره ای 
نارضایتی اش ازکار دراین مرکز، حرف های خود را این گونه 
تمام می کند: »بهترین جای دنیا، ایران، بهترین جای ایران 

زنجان وبهترین جای زنجان، ایده لوست.« 

صیانت از محیط زیست، دستاورد اکسپوز
ساعت از10صبح گذشته است. صفری، رئیس روابط عمومی 
شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه شمال غرب که به 
واسطه عمل باز قلب، حال چندان خوشی ندارد، زمانی را هم 
وخطوط  منیفولد  سازی  روکار  ازپروژه  بازدید  برای 
لوله)اکسپوز( مرکزانتقال نفت ایده لو و زمانی را نیز برای 
گفت وگو با سید موسی موسوی، مجری آن اختصاص داده 
است. تا محل اجرای طرح راهی نیست. حفره ای بزرگ حفر 
ولوله های زیر زمین نمایان شده اند. قرار است لوله انتقال این 
قسمت از ایده لو که تا دیروز زیر زمین بوده اند، روی زمین 
خودنمایی کنند تا اگر مشکلی پیش آمد، قابل رؤیت و حل 
مشکل باشد. موسوی، مسؤول و مجری این طرح نیز درمحل 
به صبوری  شبیه  توضیحاتی  آن  درباره  و  دارد  حضور 
منش)رئیس مرکز انتقال نفت ایده لو( اما جزیی تر، ارائه 
می کند. او می گوید: از آنجا که امکان پیگ رانی هوشمند و 
شناسایی عیوب از این طریق درتلمبه خانه ها وجود ندارد، 
آمدن لوله ها روی زمین، این امکان را به وجود خواهد آورد که 
هرگونه مشکلی قابل رؤیت شود و بتوان برای رفع ایراد آن به 
سرعت وارد عمل ومانع ازانتشارآلودگی شد. مجری طرح 
روکارسازی خطوط لوله درمرکز انتقال نفت ایده لو، یکی از 
مهم ترین دستاوردهای اجرای این طرح را صیانت محیط 
زیست با جلوگیری ازآلودگی منابع طبیعی زیرزمینی همچون 
آب وخاک برمی شمارد و ادامه می دهد: بخش عمده ای از طرح 
انجام شده است و با احتساب کارهای تکمیلی، تا پایان سال 

به اتمام خواهد رسید. 

مقصد بعدی، »تبریز«
بازدید از مرکز انتقال نفت تبریز و گفت وگو با رئیس آن، به 
عنوان آخرین برنامه برای تهیه گزارش در نظر گرفته شده 

است. 
از ایده لو تاتبریز، سه ساعت راه است وعلیاری که فرمان 
در دست و پدال گاز زیرپای اوست، می گوید: زودتر از این هم 
می شود رسید. جاده خلوت است وهرازگاهی، خودرویی از رو 
به رو یا ازکنارمان عبور می کند. دیرخوابی شب گذشته، زود 
بیداری صبح روزبعد و ادامه آن در ایده لو، چشم ها راسنگین 
و حرکت ننو وارخودرو این امکان را ایجاد کرده است تا پلک ها 

دمی روی هم آرام گیرند. 
گاه بین بیگلو که خطاطی زبردست است و به واسطه همین 
هنر سر از روابط عمومی خطوط لوله ومخابرات شمال غرب 
درآورده است، با علیاری دیالوگی به زبان آذری رد و بدل 
می شود. چشم ها باز و دوباره بسته می شوند. این خواب 
وبیداری تا نزدیکی تبریز ادامه می یابد و با رسیدن به تبریز 

بازمی مانند تا ادامه کار انجام شود. 
ساعت ازیک بعدازظهرگذشته و قراراست بامیرسعید 
اسکویی، رئیس ناحیه فنی مرکز انتقال نفت تبریزدرباره این 
مرکز وتاسیسات آن گفت و گو شود، اما ضرورت حضور او در 

یک نشست فنی، زمان گفت وگو رابه ساعت دیگری تغییر 
می دهد و فرصتی برای صرف غذاوکمی استراحت فراهم 

می شود. 

تاسیسات تبریز، مرکز ثقل پشتیبانی فنی
با  ساعت حدود6بعدازظهراست که فرصت گفت وگو 
اسکویی درمهمان سرای منطقه فراهم می شود. او در برگشت 
از نشست فنی که دریکی از مراکز انتقال داشت، مستقیم به 
مهمانسرا آمده بود. »فعالیت افراد در چنین محیط های 
عملیاتی، تابع شرایطی است که ایجاد می شود«. این را 
اسکویی می گوید و با پوزش از تاخیر ایجاد شده، گفت وگو 
درباره مرکز انتقال و تاسیسات تبریز به عنوان یکی دیگر 
ازمراکز دیگر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال 
غرب آغازمی شود. اسکویی دانش آموخته برق ازدانشگاه 
تبریزاست وسابقه وحضورش درصنعت نفت وشرکت خطوط 
لوله ومخابرات نفت به سال 1380 برمی گردد. اسکویی که 
ازسال 92راهبری ناحیه فنی مرکز انتقال نفت و تاسیسات 
تبریز را به عهده دارد، درباره فعالیت این بخش ازخطوط لوله 
ومخابرات نفت منطقه شمال غرب می گوید: گستردگی ودامنه 
فعالیت منطقه شمال غرب زیاد است و تاسیسات تبریز 
مرکزثقل آن به لحاظ پشتیبانی های فنی به شمار می رود؛ به 
ویژه آن که پاالیشگاه نفت وپتروشیمی تبریز نیز در این حوزه 
عملیاتی قراردارند ودر تامین خوراک آنها نباید توقفی ایجاد 

شود. 
وی بابیان این که شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه 
شمال غرب با بهره گیری از افزون بر دوهزارکیلومترخط لوله، 
استان های مختلفی از جمله زنجان، اردبیل، آذربایجان غربی، 
گیالن وکردستان را زیرپوشش قرار داده است، اضافه می کند: 
فاصله طوالنی زنجان به عنوان ستاد عملیات از استان های یاد 
شده، مسؤوالن شرکت خطوط لوله ومخابرات ایران را بر آن 
داشت که به منظورکوتاه کردن فاصله ازمنظرارائه خدمات 
فنی، تبریز به عنوان مرکز ثقل پشتیبان ایجاد شود تا بتواند 
انتقال نفت حوزه  سرویس دهی مناسبی به دیگرمراکز 
عملیاتی شمال غرب داشته باشد. رئیس ناحیه فنی مرکز 
انتقال نفت و تاسیسات تبریز تصریح می کند: پیش ازسال 
1392 پشتیبانی های فنی وسرویس ماشین آالت و تجهیزات، 
در مرکزمنطقه شمال غرب )زنجان( انجام می شد، اما ازآنجا 
که دوری مسافت، موجب توقف یاکندی عملیات در برخی 
مناطق می شد، تاسیسات و مرکز انتقال نفت تبریز، فعالیت 
خودراشروع وکمک کرد که با انجام فعالیت های به موقع 
تعمیراتی، رسیدن فراورده های نفتی ازمبادی تولید وتوزیع 
آن از سوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی نیزبدون 

مشکل انجام شود. 

مزیت چند وجهی 
نتقال  ا اینچ   14 نتهایی  ا دوتاسسیات  به  اسکویی 
فراورده های نفتی و 16 اینچ انتقال نفت خام در مرکز انتقال 
نفت تبریز اشاره و تصریح می کند: در کنار تاسیسات یاد شده، 
تلمبه خانه های10اینچ تبریز-مراغه –میاندوآب–ارومیه 
و12اینچ تبریز–سرابله– اردبیل ایجادشده اند که موجب شده 
است انتقال فراورده های نفتی به مبادی مصرف درحوزه 
عملیاتی خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال غرب به 
نحومطلوب تری انجام شود. رئیس ناحیه فنی مرکز انتقال نفت 

تاسیسات تبریز با اشاره به حجم قابل توجه نفت خام و انتقال 
مواد نفتی ازخطوط اصلی وفرعی مراکزانتقال نفت یاد شده 
می گوید: تاسیسات تبریز مرکز ثقلی درمیان مراکزانتقال نفت 
شمال غرب عمل می کند؛ به طوری که برای انتقال ایمن و 
مستمر باید سرویس دهی مناسبی به همه بخش ها داشته 

باشد.
 اسکویی ایجاد ناحیه فنی تبریز رامزیتی چندوجهی 
می داند و اظهار می کند: وجود این مرکز پشتیبان درشرکت 
خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه شمال غرب، باکاهش فاصله 
پیمایش اعزام نیرو به سایت عملیات، هم به کاهش زمان 
رسیدن به منطقه مورد نظر به منظورعملیات تعمیراتی کمک 
کرده، هم به کوتاهی مسیرها درانجام عملیات منجرشده 
است؛ هم موجب کاهش قابل توجه هزینه های تعمیرانی شده 
وهم احتمال بروز حوادث جاده ای را کاهش داده است. برای 
مثال اگرتعمیراتی در مرکزانتقال نفت میاندوآب مشکلی 
ایجاد شود، نیروهای اعزامی ازناحیه فنی تاسیسات تبریز، 
یک ساعت و نیم بعد، در آنجا حاضرخواهند بود؛ در حالی که 
این زمان برای نیروی اعزامی از زنجان   )ستاد خطوط لوله 
منطقه شمال غرب( چهارساعت و نیم به طول خواهد انجامید. 
اسکویی درگفته هایش به بخش های تشکیل دهنده ناحیه فنی 
مرکز انتقال نفت و تاسیسات تبریز اشاره می کند و می افزاید: 
برق، ابزاردقیق، مکانیک، مهندسی ساختمان، تعمیرات خط 
وحفاظت خوردگی، واحدهایی هستند که به صورت مستقیم 
در این واحد فعالیت می کنند و همکاری واحد حقوقی نیزبه 

صورت مشاوره ای است. 

ضرورت آمادگی ماشین آالت سنگین 
دراین میان گریزی کوتاه هم به کمبودمنابع مالی برای 
تامین تجهیزات زده می شود واین که یکی ازمهم ترین 
تجهیزات اساسی درشرکت خطوط لوله ومخابرات نفت، 
ماشین آالت سنگین )لودر، بیل مکانیکی، ساید بوم و... ( آن 
است که باید در همه حال آماده باشد تا بتواند خدمات رسانی 
کند. اسکویی ازمخابرات ونقش مهم این بخش درایجاد 
برقراری ارتباط میان مراکز انتقال نفت، غافل نمی شود و 
می گوید: این بخش هم به بخش های مختلف مجموعه خطوط 
لوله ومخابرات نفت خدمات رسانی می کند وهم فعالیت های 
ازاین مجموعه )پاالیشگاه نفت تبریز،  تعمیراتی بیرون 
پتروشیمی، شرکت ملی پخش، شرکت ملی گاز و...( انجام 

می دهند. 

معرفی یک طرح
کلمات وجمالت، به گونه ای مسلسل وار 

از ناحیه اسکویی صادرمی شود و دراین 
میان از احداث یک تلمبه خانه درشمال 
دریاچه ارومیه خبر می دهد؛ خبری که 
ازگسترش فعالیت شرکت خطوط لوله 
ومخابرات نفت منطقه شمال غرب و 
وی  فنی(که  ناحیه  )اداره  واحدی 

راهبریش را به عهده دارد، حکایت 
دارد. 

 ، یی سکو ا گفته  به 
قراراست خط لوله ای به 

طول 280کیلومترازسمت شمال دریاچه ارومیه به سمت 
جنوب آن کشیده شود وبرای پمپاژسیال نفتی درون آن نیز 

تلمبه خانه ای پیش بینی شده است. 

مجموعه جوان و آمادگی حضور در هر نقطه
وقتی صحبت ازمیانگین سنی نیروهای فعال درحوزه 
خدمات پشتیبانی فنی به میان می آید، اسکویی خود را به طنز 

»پیرترین« فردمجموعه معرفی می کند. 
رئیس ناحیه فنی مرکزانتقال نفت و تاسیسات تبریز با بیان 
این که میانگین سنی افراد فعال دراین بخش بین 35 تا 40 
سال است، می افزاید: همه این افراد درسطح باالی علمی قرار 
دارند وبا آمیخته کردن آن با تجربه، فعالیت های این مرکز را 
پیش می برند. اسکویی ادامه می دهد: باتوجه به حساسیت 
انتقال نفت خام و فراورده های نفتی، این نیروها نیز به 
طورمستمر، خطوط و مراکزانتقال نفت را پایش و درهرکجا که 
الزم باشد، حضورمی یابند تا وقفه ای درعملیات انتقال به 

وجود نیاید. 

پروژه نشت یاب 
رئیس ناحیه فنی مرکز انتقال نفت و تاسیسات تبریز 
ازاجرای پروژه نشت یاب درمسیر خط لوله 10 اینچ تبریز- 
میاندوآب - ارومیه خبرمی دهد ومی گوید: با اجرای این طرح، 
ازخط نشت مواد نفتی وآلوده شدن محیط زیست، سرقت های 

احتمالی و مواردی از این دست جلوگیری می شود. 
به گفته وی، توفیق دراین طرح که ازپارسال شروع وبه 
پایان خود نزدیک شده است، تعمیم آن دردیگرمراکزانتقال 
نفت را در پی خواهد داشت. تقریبا به همه موارد در حوزه 
ناحیه فنی تبریز اشاره شده است. حرف های  عملیاتی 
سلطانی، صبوری منش واسکویی، همه مکمل هم بودند و 

تقریبا، هیچ نکته ناگفته ای باقی نماند. 
حرف دل

رئیس ناحیه فنی مرکزانتقال نفت و تاسیسات تبریزدرپایان 
به سختی کار، اما لذت بخش بودن آن اشاره دارد و می گوید: 
باوجود سختی هایی که در کارعملیات وجود دارد، از آن لذت 
می برم ومی دانم همکاران من نیز با وجود مشکالتی که باآن 
رو به رو هستند، چنین نگاهی به کار درمناطق عملیاتی دارند. 
وی ادامه می دهد: البته مشکالتی هم مانند »گرید« وجود دارد 

که امیدواریم به آن توجه بیشتری شود. 
شرکت خطوط لوله، یکی ازشرکت هایی است که کمتر دیده 
می شود؛ درحالی که مسؤولیت سنگینی به عهده دارد. باوجود 
بهره مندی ازامکانات اندک، بی هیچ ادعایی تالش می کنند و 

وظیفه خود را به نحو احسن انجام  دهند.
 ساختارسازمانی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
می تواندآینده آن را تعیین کند. این ساختار بایدبه صورت 

واقعی دیده شود. 
در ساختار سازمانی، گرید، موضوعی است که نیازمند 
توجه بیشتر است و از درجا زدن افراد جلوگیری می کند، 
ضمن آن که قوت قلبی می شود برای ادامه کار با روحیه و 

انگیزه باالتر.  



گفت وگو با موضوع تفاهمنامه ها و قراردادهای نفتی آغاز 
شد. شاید گمان برخی بر این باشد که با برجام، روند این 
بخش از فعالیت ها متوقف شد و شرکت ملی نفت هم 
دست روی دست گذاشت تا فصل تازه ای در عرصه 
بین المللی پدید آید؛ اما این راه پایان مذاکرات نبود و 

مسیر تازه ای از سوی دست درکاران آغاز شد.
رضا دهقان در این زمینه خاطرنشان کرد: »روند 
مذاکرات قراردادی، امضای تفاهمنامه ها و مذاکرات با 
وجود خروج آمریکا از برجام، متوقف نشده و شرکت ملی 
نفت ایران در سال ۹۷ در مجموع ۱۲ تفاهمنامه 
مطالعاتی با شرکت های داخلی و خارجی امضا کرده 
است و با توجه به مذاکراتی که هم اکنون در دستور کار 
داریم، حتی امضای چند قرارداد توسعه ای تا پایان سال 

دور از ذهن نیست.«
وی توضیح داد: »ازاردیبهشت سال گذشته، به علت 
خروج آمریکا از برجام، ضرب آهنگی که در مذاکرات و 
برجام شاهد بودیم، با کندی مواجه شد، طبیعی بود که 
شرایط بین الملل، شرکت های بین المللی را با دغدغه و 
نگرانی همراه کرد؛ اما شرکت ملی نفت ایران قبل و بعد 
از آن با شرکت های ایرانی هم تفاهمنامه هایی امضا کرده 
بود که روند مناسبی یافت. نتیجه این تفاهمنامه ها 
مطالعاتی بود که این شرکت ها در اختیار ما گذاشتند و 
براساس آنها دور تازه ای از مذاکرات را آغاز کردیم که 

اکنون نیز ادامه دارد. 

مطالعاتی با ارزش 150 تا 200 میلیون دالر
او درباره عایدی بیش از ۱۰۰ تفاهمنامه  مطالعاتی که 
)پس از برجام تاکنون( بین شرکت ملی نفت ایران با 

شرکت های داخلی و خارجی برای حدود 5۰ میدان امضا 
شده است، گفت: »همان طور که می دانید، شرکت ملی 
نفت برای مطالعاتی که در قالب این تفاهمنامه ها انجام 
می شود، هیچ هزینه ای پرداخت نمی کند و این 
شرکت های طرف امضا هستند که هزینه مطالعات را به 
عنوان بخشی از هزینه های بازاریابی خود می پردازند. 
حال تصور کنید، این حجم از مطالعات دید وسیعی 
نسبت به میدان ها در اختیار کارشناسان ما قرار داده که 
پیش از این وجود نداشته است. حتی به واسطه این 
مطالعات، برآوردها و تخمین از مخازن اثبات شده نفت 

کشور رسما در ثبت های جهانی افزایش یافته است.«
به گفته وی، با فرض اینکه برای هر مطالعه حداقل ۱.5 
میلیون دالر هزینه شده باشد، در مجموع می توان ارزش 
مطالعات را حدود ۱5۰ تا ۲۰۰ میلیون دالر عنوان کرد. 

آخرین وضعیت مدل جدید قراردادهای نفتی
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه 
و مهندسی با اشاره به آخرین وضعیت مدل جدید 
قراردادهای نفتی توضیح داد: قرارداد توسعه میدان های 
آبان و پایدار غرب، طبق برنامه در حال پیشرفت است و 
 )JMC( تاکنون چهار نشست کمیته مدیریت مشترک
آن برگزار شده است. دو مصوبه شورای عالی اقتصاد 
قرارداد توسعه میدان های سپهر و جفیر نیز دریافت شده 
و فاز اجرایی این قرارداد آغاز خواهد شد. همچنین 
قرارداد توسعه میدان های چشمه خوش، دالپری و پایدار 

شرق نیز امسال تنفیذ و وارد مرحله اجرا خواهد شد.
دهقان با اعالم اینکه با پنج شرکت ایرانی و یک شرکت 
بین المللی دیگر در حال مذاکره هستیم، اظهار امیدواری 

کرد که تعدادی از آنها امسال به مرحله قرارداد برسد. 

مذاکره با پرشیا و اویک
وی در ادامه گفت وگو با اشاره به مذاکرات به میدان های 
یاران، آذر، چنگوله، پارسی و پرنج، توضیح داد: »از 
تفاهمنامه های قبل نیز برای میدان آب تیمور مذاکراتی 
در حال انجام است که امیدواریم برخی از آنها به قرارداد 
منجر شود.« معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 
در امور توسعه و مهندسی، مذاکره میدان یاران را با 
شرکت پرشیا و میدان های آذر و چنگوله را با شرکت 
اویک اعالم و این نکته را خاطرنشان کرد که تا زمان امضا 

نشدن قرارداد، نمی توان موضوعی را قطعی دانست.«

امسال؛ تعیین تکلیف 33 قرارداد 
محور دیگری که در این گفت وگو به آن پرداخته شد، 
طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت بود؛ طرحی 
که با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت های داخلی در 

دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار دارد.
طبق اعالم بیژن زنگنه، وزیر نفت، افزایش تولید نفت، 
توانمندسازی پیمانکاران و ایجاد نشاط در سازندگان 
داخلی از مهم ترین اهداف بسته های قراردادی طرح 

نگهداشت و افزایش توان تولید عنوان شده است. 
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران، درباره 
آخرین وضعیت طرح نگهداشت و ازدیاد برداشت با نگاه 
تاریخچه ای به این طرح توضیح داد: »در اوج برجام و 
انجام مذاکره با شرکت های بین المللی، به این فکر افتادیم 

که تا مدل جدید قراردادهای نفتی منعقد شود و به 
مرحله اجرا برسد، جبهه کاری برای شرکت های ایرانی 
و سازندگان داخلی ایجاد شود. ایده اصلی طرح 
نگهداشت و ازدیاد برداشت بر مبنای ایجاد اشتغال و کار 
برای سازندگان داخلی شکل گرفت. هدف دوم، همان 
عنوان طرح یعنی نگهداشت و ازدیاد طرح است. براین 
اساس مدارک و اسنادی تهیه و به شورای اقتصاد ارسال 

و مجوز شورای اقتصاد برای 33 پروژه دریافت شد. 
به گفته او، متوسط افزایش تولید با اجرای طرح 
نگهداشت و ازدیاد برداشت تا ۲8۰ هزار بشکه در روز و 

به معنای ۱4 میلیون دالر در روز ایجاد ثروت است.
دهقان ارزش سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم این 
پروژه ها را 6.۲ میلیارد دالر اعالم کرد و گفت: بازپرداخت 
آنها با توجه به هزینه های تامین مالی باید ۷.۲ میلیارد 

دالر باشد. 
به گفته او، این پروژه ها در هفت استان کشور مشتمل بر 
خوزستان، بوشهر، فارس، هرمزگان، کرمانشاه، ایالم و 

کهگیلویه و بویراحمد اجرا خواهد شد.

امضای هشت قرارداد جدید
این مقام مسؤول شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه 
پارسال ۱۰ قرارداد از طرح نگهداشت و افزایش توان 
تولید نفت به امضا رسیده و اکنون تکلیف مناقصه 8 
قرارداد دیگر روشن شده است، توضیح داد: »برنامه 
شرکت ملی نفت ایران این است که در شهریور ماه، 
مراسم امضای این 8 قرارداد را برگزار کنیم که یک 

قرارداد به شرکت نفت فالت قاره )میدان رسالت( و هفت 
قرارداد )سیاهمکان، زیالیی، رامین، منصورآباد، مارون 
۱4، اهواز ۱4 و مارون۲ و 5 ( به شرکت ملی مناطق 

نفت خیز جنوب اختصاص دارد.
دهقان پیش بینی کرد که ۱5 قرارداد باقی مانده و در 
مجموع هر 33 قرارداد طرح مربوط به طرح نگهداشت 

و ازدیاد برداشت تا پایان امسال تعیین تکلیف شود.
به گفته او، ممکن است به این تعداد پروژه، تعدادی اندک 
شمار دیگر اضافه شود. با این اوصاف با تعیین تکلیف 
وضعیت 33 قرارداد این طرح، سال آینده تمرکز شرکت 
ملی نفت ایران دیگر بر مناقصات نیست؛ بلکه بر اجرای 

پروژه هاست.
دهقان در پاسخ به این سوال که آیا این طرح مشکل 
نقدینگی ندارد، گفت: »اکنون مشکل نقدینگی وجود 
ندارد و فعال اوراق منفعت 3 هزار میلیارد تومان اواخر 
سال گذشته، برای انجام پروژه ها کافی است. ممکن 

است در بازه 8 الی ۱۲ ماهه دیگر اوراق منتشر شود.«
او این نکته را هم یادآور شد که در معاونت توسعه و 
مهندسی شرکت ملی نفت ایران، هر هفته تمام این 
طرح ها رصد و یک هفته در میان، پیشرفت فیزیکی آنها 

به وزیر نفت گزارش داده می شود. 

استفاده حداکثری از ظرفیت داخلی
از جمله اهداف مهم طرح نگهداشت و افزایش توان تولید 
نفت، استفاده حداکثری از ظرفیت های داخلی است. 
براین اساس تمام قراردادهای این طرح با شرکت های 

ایرانی امضا می شود و تامین حداکثری کاال از شرکت های 
داخلی، از الزام های آن است.

دهقان در این زمینه با اشاره به وجود سه رکن در حمایت 
از ساخت داخل در این قراردادها توضیح داد: »افزون بر 
قانون حمایت از ساخت داخل، لیست ۱5 قلم کاالیی که 
در این طرح ها بیشترین استفاده و قابلیت ساخت در 
ایران را دارند، در اسناد مناقصه قرار گرفت و اکنون در 
متن قراردادهای امضا شده وجود دارد که پیمانکاران 
موظف هستند این کاالها را به سازندگان داخلی سفارش 
دهند. حدود یک ماه پیش نیز در این زمینه یکی از 
بزرگترین قراردادها میان شرکت اویک و لوله سازی 
اسفراین امضا شد. افزون بر آن یک لیست 84 قلم کاالیی 
داریم که ممنوعیت خرید کاالهایی است که مشابه 

داخلی دارند و لیست آن در این قرارداد وجود دارد.« 

کارگروه تخصصی ساخت داخل
با هدف نظارت بر اجرای این الزام ها، به گفته او، در 
معاونت توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران، 
کارگروه تخصصی پیگیری و نظارت بر کاالهای ساخت 
داخل برای طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت 
تشکیل شده است. این کارگروه افزون بر رصد پیمانکاران 
در استفاده از توان سازندگان داخلی، وظیفه دارد ظرفیت 
سازنده ها را هم چک کند. با تشکیل این کارگروه 
می توانیم اطمینان حاصل کنیم که آنچه در قرارداد قید 

شده، اعمال شود.
از دیگر موارد مهم که در طرح نگهداشت و افزایش توان 

تولید نفت لحاظ شده، این است که در این پروژه ها چهار 
درصد از مبلغ قرارداد به مسؤولیت اجتماعی اختصاص 

یافته که قرار است درهمان هفت استان هزینه شود. 
وی با این توضیحات تاکید کرد: »سیاستگذاری وزارت 
نفت این است که به ساخت داخل به شکل حداکثری 
بها داده شود و سعی ما هم این بوده که در پروژه ها به 

شکل ویژه این مهم رعایت و بر آن نظارت شود. 

گوره-جاسک، مهمترین پروژه
از جمله پروژه های مهم که در اولویت کاری وزارت نفت 
و شرکت ملی نفت ایران قرار دارد، احداث خط لوله گوره 
- جاسک و پایانه صادراتی نفت خام در بندر جاسک 
است که با استفاده حداکثری از توان پیمانکاران و 
سازندگان داخلی در دست اجرا قرار دارد. این پروژه 
مشتمل بر بخش های ساخت حدود هزار کیلومتر خط 
لوله 4۲ اینچ، پنج ایستگاه پمپاژ درون راهی، تجهیزات 
اندازه گیری و مکانیکال، احداث مخازن ذخیره سازی و 
ساخت اسکله صادراتی است و با اجرای آن، روزانه یک 
میلیون بشکه نفت خام از پایانه نفتی گوره در استان 
بوشهر به منطقه جاسک در ساحل دریای عمان منتقل 
می شود و جاسک به عنوان دومین پایانه صادراتی نفت 

خام کشور، اهمیت راهبردی می یابد.
دهقان با تشریح آخرین وضعیت این پروژه راهبردی با 
بیان اینکه اکنون مهمترین پروژه ما در شرکت ملی نفت 
ایران همین طرح است که نزدیک به 3۰ قرارداد از جمله 
مشاوره، ای پی سی و نظارت برای این خط لوله داریم 
که اکثریت آنها امضا شده و کارهای اجرایی نیز عمال آغاز 

شده است.
او تاکید کرد: »برنامه این است که تا پایان سال ۹۹ اولین 

فاز این طرح با انجام اولین صادرات انجام شود. «
دهقان افزود: »این طرح یک هدف استراتژیک دارد که 
نفت خام را از تنگه هرمز عبور داده و تنگه را دور بزند و 
در واقع از پایانه های صادراتی ما تمرکززدایی می شود و 
پایانه های بیشتری خواهیم داشت و افزون بر آن استمرار 

صادرات نفت خام را تضمین می کند.«
از موارد مهم در اجرای این طرح، بهره گیری حداکثری 
از توان سازندگان داخل است که در این باره طبق 
توضیحات دهقان، در تامین لوله، پمپ، مخازن و ... با 
توان داخل در حال تامین است و در بخشی برای 
نخستین بار بومی سازی شکل گرفته و افزون بر آن به 
شکل خاص در بخشی از این شرکت ها با سفارش 
شرکت ملی نفت شاهد رونق تولید، اشتغال و بهبود 
فضای کسب و کار آنان هستیم. این پروژه مشتمل بر دو 
کارفرماست که از گوره تا جاسک را شرکت متن و بخش 
پایانه را شرکت نفت و گاز پارس عهده دار است. همچنین 
خط لوله گوره به جاسک به 6 گستره مختلف تقسیم 

شده و هر کدام به یک پیمانکار تحویل شده است. 
دهقان احداث صنایع پایین دستی، پتروشیمی، 
پاالیشگاه و ... را از دیگر برنامه ریزی های پیش بینی شده 
در سواحل مکران اعالم کرد و افزود: »مجموعه این 
اقدام ها  به توسعه و رونق آن منطقه کمک خواهد کرد.«

تداوم توسعه غرب کارون
توسعه در غرب کارون با توجه به وجود میادین مشترک، 
یکی دیگر از اولویت های شرکت ملی نفت ایران است. 
دهقان در این زمینه گفت: »در غرب کارون از میادین، 
حدود 35۰ هزار بشکه نفت خام تولید می شود و تصور 
من این است که تا پایان امسال به 4۰۰ هزار بشکه نفت 

خام در روز دست یابیم که ۹۰ درصد آن از آزادگان 
جنوبی تحقق خواهد یافت.«

وی با اشاره به استقرار و راه اندازی واحد فراورش سیار 
نفت در میدان آزادگان جنوبی از برنامه افتتاح آن در 
آینده نزدیک خبر داد و درباره سایر میدان های مشترک 
غرب کارون توضیح داد: »میدان یادآوران بتازگی 
افزایش تولید ۱۰ هزار بشکه ای )روزانه( را تجربه کرده و 
تولید نفت میدان یاران شمالی نیز با نصب موفقیت آمیز 
پمپ درون چاهی افزایش یافته است. نیروگاه غرب 
کارون نیز با هدف تامین پایدار برق و در نتیجه افزایش 
ضریب اطمینان تولید بی وقفه نفت در آستانه بهره برداری 
رسمی قرار دارد.« دهقان با اشاره به اینکه برای میدان 
آزادگان نیز با یک پیمانکار ایرانی در حال مذاکره 
هستیم، گفت: »در صورت مهیا شدن شرایط عالقه مند 
هستیم از شرکت های خارجی هم استفاده کرده و در 

توسعه آنها را مشارکت دهیم.«
او در این زمینه یادآور شد: »به عنوان یک قاعده کلی ما 
باید هر آنچه می شود، از توان داخلی استفاده کنیم و در 
عین حال هر آنقدر می شود باید با دنیا تعامل کرد؛ چون 
در سایه این تعامل، دانش فنی و تکنولوژی جابه جا 
می شود. باید در هر دو بخش مرتب به فکر حداکثرسازی 
بود.، تعامل با دنیا و تکیه بر توان داخلی. از داخل این نگاه 
توسعه حداکثری به دست می آید. من با نگاه هایی که به 

یک طرف لغزیده می شود، شخصا مشکل دارم.«
رسیدن به ظرفیت ۷3۰ میلیون مترمکعبی پارس 

جنوبی 
بخش دیگر گفت وگوی تفصیلی با رضا دهقان، به تشریح 
آخرین وضعیت پارس جنوبی اختصاص داشت؛ میدان 
مشترک با قطر که دهه های زیادی است رقابت سختی 
را میان دو کشور به راه انداخته است. با این حال از 
سال های گذشته گوی سبقت را از همسایه ربوده ایم و 

این روند همچنان ادامه دارد. 
دهقان با اعالم اینکه ظرفیت تولید فعلی از پارس جنوبی 
اکنون 66۰ میلیون مترمکعب در روز است که یک 
رکورد محسوب می شود، گفت: »از کشور قطر دوباره 
کمی در میزان تولید جلوتر هستیم که پارسال با ورود 

فاز ۱3، ۲۲، ۲4 به چرخه تولید حاصل شد.«
وی ادامه داد: »قرار بود عملیات نصب 6 سکوی دیگر 
انجام شود که سکوی فاز ۱4 نصب و پنج سکوی دیگر 
باقی مانده و براساس برنامه قرار است تا پایان سال نصب 
شود که با انجام آن ۷۰ میلیون مترمکعب دیگر در روز 
به ظرفیت اضافه می شود و مجموع ظرفیت تولید ایران 
از پارس جنوبی به ۷3۰ میلیون مترمکعب در روز خواهد 
رسید. به این ترتیب در دریا به غیر از فاز ۱۱ تمامی فازها 
و در خشکی غیر از فاز ۱4 همه فازها تمام شده است. 
تمام تالش ما این است که حداقل ۲ تِرین فاز ۱4 تا پایان 

سال ۹۹ وارد مدار شود.« 

توسعه الیه نفتی پارس جنوبی 
وی همچنین درباره آخرین وضعیت توسعه الیه نفتی 
پارس جنوبی گفت: »پارسال دو تفاهمنامه همزمان با دو 
شرکت ایرانی و خارجی به امضا رسید که شرکت خارجی 
دو ماه گذشته نتایج مطالعات را ارائه کرد و پس از بررسی 
از سوی کمیته مشاوران شرکت ملی نفت ایران مورد 
قبول واقع شد و به نظر شرکت توانمندی است. شرکت 
ایرانی هنوز مطالعات خود را ارائه نکرده است. قصد ما این 
است که اگر این مذاکره به نتیجه برسد، قراردادی برای 

الیه نفتی امضا و کار اجرایی را آغاز کنیم.« 

مشعل  رضا دهقان، معاون مدیرعامل شركت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی، در گفت وگوی تفصیلی 
با »مشعل« به تشریح آخرین وضعیت تفاهمنامه ها و قراردادها از جمله مدل جدید قراردادهای نفتی، طرح 
نگهداشت و افزایش توان تولید نفت، توسعه فازهای پارس جنوبی، فعالیت های اكتشافی و دیگر موضوعات 
مرتبط با این معاونت پرداخت. مجموعه توضیحاتی كه از تالش فراوان دست دركاران این حوزه در بخش های 
مختلف حکایت دارد.  دهقان، احداث خط لوله گوره - جاسک و پایانه صادراتی نفت خام در بندر جاسک را 
مهمترین پروژه شركت ملی نفت اعالم و تاكید می كند كه حتما باید تا پایان سال 99 اولین فاز آن اجرایی شود. 
نهایی شدن 33 قرارداد طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت، روند رو به رشد مذاكرات مختلف و دیگر 
طرح های توسعه ای از غرب كارون تا پارس جنوبی و ... از موضوعاتی است كه به آن پرداختیم. وقتی بحث شرایط 
بین المللی و استفاده از توان خارجی ها به میان می آید، می گوید: به عنوان یک قاعده كلی ما باید هر آنچه می شود، 
از توان داخلی استفاده كنیم؛ در عین حال هر آنقدر می شود، باید با دنیا تعامل كرد؛ چون در سایه این تعامل، 
دانش فنی و تکنولوژی جابه جا می شود. باید در هر دو بخش مرتب به فکر حداكثرسازی بود. از داخل این نگاه 
توسعه حداكثری به دست می آید. من با نگاه هایی كه به یک طرف لغزیده می شود، شخصا مشکل دارم. متن 

این گفت وگو در ادامه می آید:

معاون مدیرعامل شركت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی در گفت وگو با »مشعل«

وند مذاکرات ر
قراردادی ادامه دارد
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مشعل  بیژن زنگنه، 
در  بتازگی  نفت  وزیر 
پاسخ به اینکه تولید نفت 
ایران پس از توافق احتمالی چه 
زمانی به حداكثر ممکن می رسد؟ 
طول  هم  روز  »سه  كرد:  اعالم 
نمی كشد.« معاون امور تولید شركت ملی 
نفت ایران نیز این مساله را مورد تاكید قرار داده 
است كه »برای بازگشت به تولید حداكثری نفت، 
آماده ایم.«  فرخ علیخانی این توضیح را در پاسخ به 
سوالی درباره فرازو نشیب های تولید نفت ایران در این دوره 
از تحریم ها اعالم كرد: »شرایط، سخت و البته تحت كنترل است. 

كه  ست  ا یهی  از این شرایط سخت، بدون گستره بد عبور 
ممکن نیست. پس بدون تردید نه تنها در وسیعی از كار و فعالیت 

تولید، بلکه در تمام فرایندها با چالش ها و فراز و نشیب های زیادی مواجه 
هستیم؛ اما این را هم بگویم كه ما از تحریم برای رفع گلوگاه های تولید و انجام 
بسیاری از كارهای گاه عقب  مانده در زمینه تعمیرات، بازسازی و حتی نوسازی 
برخی تاسیسات استفاده كردیم و می توانم بگویم آمادگی خوبی برای بازگشت 
به تولید حداكثری نفت پیدا كرده ایم.« نکته مهم دیگر در سخنان او تاكید بر 

این بود كه به هیچ عنوان در میدان های مشترک، كاهش تولید نداریم. 

انسجام و نقشه راه
 معاون امور تولید شركت ملی نفت ایران كه در جمع خبرنگاران سخن 
می گفت، با تشریح ماموریت ها، اولویت ها و برنامه های این معاونت، بر 

ست  ر د ی  ر ا ستگذ در حوزه تولید تاكید و اعالم كرد: »یکی از سیا
اقدام های مهم انجام شده، ایجاد انسجام و هماهنگی بیشتر میان شركت های 

این مسیر، نقشه راهی با كمک همکاران ایجاد كردیم. تولیدی است كه در 
۶ شركت تابعه شركت ملی نفت ایران، شامل شركت های ملی مناطق 
نفت خیز جنوب، نفت فالت قاره ایران، نفت مناطق مركزی ایران، 

نفت و گاز اروندان، پایانه های نفتی ایران و ملی حفاری ایران به عنوان 
زیرمجموعه این معاونت مشغول فعالیت  هستند و فکر می كنم مهم ترین اقدام  
انجام شده كه به  شکل مستمر مورد توجه ما قرار دارد، ایجاد انسجام بیشتر 
بین این شركت ها و جلوگیری از فعالیت های جزیره ای و پراكنده در این 
مجموعه است. سعی كردیم با هدف ایجاد بستر یکپارچه، ستاد نقش تولید 
محتوا را به عهده بگیرد و نقشه راهی نیز با كمک همکاران ایجاد كردیم. در 
بخش های فنی نیز نقشه راه در سه فرایند شامل فرایندهای فنی، پشتیبانی 
و مدیریتی تعریف شده است.  فرایند اصلی كه بخش فنی است، از چند منظر 
از جمله محصول محور و دارایی محور مورد توجه قرار گرفت: محصول محور 
براساس ماده ۵ اساسنامه شركت ملی نفت ایران تنظیم شده تا ماموریت 
شركت به عنوان یک بنگاه اقتصادی، تولید، توزیع داخلی و تجارت ۵ محصول 
تولیدی را اجرایی كند. بخش دوم كه افق زمانی در آینده بیشتر به این سمت 
است، شامل دارایی های صنعت نفت می شود كه امروز در صنعت نفت دنیا 
دارایی های فیزیکی، نیروی انسانی، برند سازمان، مباحث مالی و... در درجه 
نخست اهمیت قرار دارند و ما هم ناگزیر به حركت در این مسیر هستیم. نگاه 
دارایی محور براساس زنجیره ارزش باالدستی است كه از مخزن شروع و سپس 
به چاه و تأسیسات سطح االرضی، خطوط لوله، مخازن و سپس به صنایع 
پایین دست ختم می شود؛ در واقع محصوالت كه از دید ما مهم به شمار 
می روند، خروجی این دارایی ها هستند. ما در معاونت تولید، تمامی  این 
بخش ها را برای شركت ملی نفت ایران تعریف كرده ایم و همچنین به صورت 

ماتریسی برای هر شركت به طور مجزا اعمال شده است.

پارامترهای تولید در شرایط ویژه
معاون امور تولید شركت ملی نفت ایران در ادامه، پارامترهای مختلف برای 
تداوم تولید در شرایط ویژه را برشمرد و گفت: در شرایطی همچون تحریم، 
پارامترهای مختلفی را برای تولید در نظر می گیریم. به عنوان مثال، موضوع 
اهمیت تولید از میادین مشترک، تعهدات پایین  دستی داخلی از جمله 
پاالیشگاه ها، پتروشیمی ها، نیروگاه ها و نیز موضوع صادرات از نظر كمی  و كیفی 
در نظر گرفته می شوند. افزون بر آن پتانسیل چاه ها و مخازن و حتی منابع 
انسانی مدنظر قرار می گیرد. نکته مهم در توضیحات او تاكید بر این مساله بود 

كاهش نداریم.«. با طرح كه »به هیچ عنوان در میدان های مشترک، 
سوال تولید در میادین مشترک، صحت و سقم طرح اخباری مبنی بر تغییر در 

تاسیسات آن با هدف سازگاری عملیات تولید با شرایط هورالعظیم پس از سیل 
ابتدای امسال عنوان شد كه علیخانی با رد آن، این نکته را متذكر شد كه 
طراحی این تاسیسات براساس هورالعظیم بوده و همه فعالیت ها در حوزه توسعه 
و تولید شركت ملی نفت ایران با پشتوانه مطالعات مبسوط پایه و لحاظ كردن 
همه پیش نیازها و شرایط و مختصات عملیاتی اجرایی می شود. بر این اساس 
توسعه در غرب كارون نیز از همان ابتدا با در نظر گرفتن همه جوانب آغاز شد 
كه مدارک و مستندات آن در شركت متن موجود است. در واقع طراحی اولیه 
كار در غرب كارون با در نظر گرفتن عمق هور در بخش های مختلف صورت 
گرفته و همان طور كه در سیالب هم شاهد بودید، فقط چند چاه به دلیل 
آب گرفتگی جاده های دسترسی و به دلیل  ایمنی، به حالت تعلیق درآمدند و 
چاه ها با مشکل مواجه نشدند كه این موضوع بیانگر آن است كه طراحی چاه ها 
بر اساس هور بوده و بحران سیل نمی تواند منجر به آسیب شود و قرار نیست 
تغییری در طراحی آنها به وجود  آید؛ البته در همان زمان هم اعالم كردیم كه 
این چاه ها به دلیل رعایت حداكثری مسائل ایمنی )نه بروز مشکل در فرایند 
تولید( بسته شدند تا تمركز روی بحران سیل باشد.  او در ادامه به تعامل بسیار 
مناسب مسووالن استانی، شهری، نظامی و صنعتی در سیل اخیر اشاره كرد و 
یادآور شد: بحران سیل غیر از پیشگیری، دو فاز مقابله و بازسازی دارد. معاونت 
تولید در مقابله نقش بیشتری داشت؛ اما اكنون مدیریت نظارت بر طرح های 
عمرانی مناطق نفت خیز نقش برجسته تری در فاز بازسازی دارد. با این حال 
معاونت تولید نیز همچنان به این بخش كمک می كند. علیخانی در توضیح 
فرایند تحویل طرح آزادگان جنوبی از بخش توسعه به تولید گفت: در جلسات 
متعدد برگزار شده با معاونت توسعه و مهندسی و شركت متن، فرمتی برای 
تحویل  آزادگان جنوبی از بخش توسعه ایجاد شد كه بتدریج در حال تحویل 

است. گام بعدی نیز تلمبه خانه غرب كارون است. 

اولویت بندی تکمیل مخازن ذخیره سازی
وی در پاسخ به سوالی درباره برنامه افزایش ظرفیت ذخیره سازی توضیح داد: 
در این زمینه اولویت هایی داریم كه براساس بازه زمانی مورد نیاز برای تکمیل 

شده كه امیدواریم سال آینده شاهد به مدار در سه اولویت تقسیم بندی 
جمله با توجه به درصد پیشرفت كار در مخازن آمدن بخشی از آن باشیم. از 

گوره - امیدیه، عملیات تکمیل آن بخوبی از سوی شركت متن در حال انجام 
است.

معاون امور تولید شرکت ملی نفت ایران:
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شركت 
بهینه سازی مصرف سوخت، 

با سایر  وظیفه سیاستگذاری و همکاری 
دستگاه های قانونگذار و اجرایی كشور برای تدوین 

راهبرد های مصرف سوخت كشور، تهیه بسته های سیاستی و خط 
مشی های اساسی مرتبط با عرضه و مصرف انرژی و حامل های آن در 

بخش های مختلف اعم از صنعت، حمل و نقل، كشاورزی و مسکن و ارائه به 
مراجع ذیربط برای تصویب را به عهده دارد.  از دیگر وظایف این شركت می توان 

به تهیه راهکارهای اجرایی مناسب به منظور حمایت و تشویق برای ارتقای نظام 
تحقیق و توسعه فناوری های جدید در زمینه بهینه سازی انرژی و ارائه به مراجع 
ذیربط برای تصویب؛ تهیه معیارها و مشخصات فنی و استانداردهای اجباری انرژی 
مدیریت، نظارت و بازرسی و انجام اقدام الزم در زمینه ممیزی انرژی، بهینه سازی 
مصرف انرژی و اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی از سوی 

مصرف كنندگان انرژی، براساس مقررات و آیین نامه های مربوطه اشاره كرد. 
این وظایفی كه اشاره شد، بخشی از اقدام هایی است كه شركت بهینه 

سازی مصرف سوخت به عهده دارد. در گزارش پیش رو به 
مهم ترین اقدام های انجام شده این شركت طی یک سال 

گذشته پرداخته شده كه در ادامه می خوانید: 

جایگزینی 140 
هزار تاکسی فرسوده

 برای توسعه حمل و نقل بار و مسافر با راه آهن، اقدام هایی انجام شده 
كه از جمله آن می توان به انعقاد و ابالغ ۵ موافقت نامه اجرایی )3۵0 واگن 

لبه لند، 7۵واگن باالدست بر(؛ انجام صحه گذاری پیش از بهره برداری هزار و ۶8۶ 
واگن؛ انجام بازدید و صحه گذاری شروع بهره برداری 300 واگن؛ انجام مراحل ابالغ 

موافقتنامه اجرایی 72۵ واگن؛ بررسی مدارک سرمایه گذاران برای خرید هزار و 834 
دستگاه واگن باری و133 دستگاه واگن مسافری و در حدود 212 میلیون تن كیلومتر عملکرد 

سرمایه گذاران تا پایان سال 97 اشاره كرد.  طرح جایگزینی 140 هزار تاكسی فرسوده با تاكسی 
پایه گازسوز با پیمایش باال از دیگر طرح های ماده )12( است. سال 97 نیز در مسیر توسعه پیگیری 
اخذ ضمانت نامه بانکی برای ابالغ ۵ قرارداد به منظور جایگزینی 10 هزار و ۶00 دستگاه تاكسی انجام 
شده است.  در طرح توسعه حمل و نقل مسافر با قطار شهری در تهران و هشت كالنشهر، اقدام های 

ارزشمندی در سال 97 انجام شده كه از آن جمله می توان به انعقاد و ابالغ موافقت نامه با 
شهرداری های 9 كالنشهر؛ امضای قرارداد متناظر مربوط به توسعه طرح در تهران برای ورود 
301 دستگاه واگن )در مرحله ارائه ضمانت نامه است( و استفاده از فضای تبلیغات محیطی 

مترو به منظور تبلیغ و ترویج، اطالع رسانی و فرهنگ سازی بهینه سازی مصرف انرژی 
اشاره كرد.  طرح تولید قوای محركه كم مصرف درخودروهای داخلی و جایگزینی با 

خودروهای فرسوده نیز از دیگر طرح های ماده)12( است، پیگیری اخذ 
ضمانت نامه بانکی برای ابالغ قرارداد به منظور تولید 100 هزار دستگاه 

قوای محركه كم مصرف از جمله اقدام هایی است كه در سال 
97 در این خصوص طرح انجام شده است. 

بهینه سازی در مسیر
 

ن  د رکر ا ق د بر
چاه ها و تلمبه های آب کشاورزی

تدوین استانداردها و معیارهای مصرف انرژی در صنایع خرد، بزرگ، 
زنجیره عرضه )نفت، گاز و نیروگاه(، كشاورزی و تجدیدپذیر، تهیه بسته های 

سیاستی مرتبط با عرضه و مصرف انرژی و حامل های آن در بخش های مختلف سازمان؛ 
مدیریت، نظارت و بازرسی و انجام اقدام الزم در زمینه ممیزی انرژی، بهینه سازی مصرف و 

اجرای راهکارهای مرتبط از سوی مصرف كنندگان؛ فعالیت الزم در زمینه حمایت از ترویج كاربرد 
اقتصادی منابع تجدید پذیر انرژی؛ انجام اقدام های الزم به منظور ترغیب مصرف كنندگان انرژی به استفاده 

از تجهیزات و فرایندهای با مصرف كمتر در صنایع نفت و گاز، نیروگاه، فلزی و غیر فلزی، شیمیایی و پلیمری، 
غذایی و... و تدوین آیین نامه های صرفه جویی و الگوهای الزم برای مصرف انرژی و حامل های آن در بخش های 

مختلف صنعت از جمله وظایف مدیریت صنعت شركت بهینه سازی مصرف سوخت است.  برای توسعه فعالیت های 
بخش صنعت در سال97 اقدام های مختلفی انجام شده كه عبارتند از: پیگیری اعمال جرایم صنایع پر مصرف با همکاری 
وزارت نیرو و سازمان ملی استاندارد برای اجرای ماده 2۶؛ همکاری در پروژه سازمان توسعه صنعتی ملل متحد 
)UNIDO(؛ مشاركت در كمیته سوخت و خوراک برای تعیین سهمیه سوخت 31 واحد صنعتی؛ اقدام برای برگزاری 
جلسات اصالحیه 4 مورد استاندارد )آمونیاک، روین موتور و روین تصفیه، كمپوت و كنسرو، آبمیوه و كنسانتره و لبنی، 
آجر(؛ نظارت بر حسن اجرای مدیریت انرژی در واحدهای صنعتی و عملیاتی منتخب وزارت نفت؛ ارزیابی واحدهای 
صنعتی تابع وزارت نفت در قالب جایزه مدیریت انرژی؛ مشاوره فنی در چارچوب ابالغیه وزیر نفت به منظور استقرار 
مدیریت انرژی در قالب استاندارد ISO ۵0001؛ تهیه گزارش توجیهی طرح ارتقای كارایی انرژی در پاالیشگاه ها و 
خطوط لوله نفت و ارسال آن برای وزیر نفت؛ پیگیری اجرای تفاهمنامه همکاری سه جانبه برای طرح توسعه و 

نوسازی تجهیزات صنعت نفت و نوسازی ایستگاه های پمپاژ و طرح افزایش كارایی انرژی؛ اصالح و به روز رسانی 
گزارش توجیهی طرح افزایش كارایی انرژی در صنایع پتروشیمی و بررسی طرح پیشنهادی كاهش مصرف 

گاز در نانوایی ها و بازدید از نمونه اجرا شده است.  بخش صنعت نیز همانند دیگر بخش های شركت 
بهینه سازی مصرف سوخت در زمینه ماده 12 برنامه هایی را در دستور كار دارد كه از جمله 

می توان به طرح برق داركردن چاه ها و تلمبه های آب كشاورزی اشاره كرد. سال 97 برای 
توسعه این طرح اقدام هایی از جمله برقی كردن 47 حلقه چاه كشاورزی و توافق 

با شركت توانیر برای مشاركت در طرح برق دار كردن چاه های 
كشاورزی به عنوان سرمایه گذار عامل صرفه جویی انجام 

شده است. 

افزایش 
کارایی 600 هزار موتورخانه

در مدیریت ساختمان بهینه سازی مصرف انرژی در تاسیسات 
گرمایشی و سرمایشی، بهینه سازی مصرف انرژی در تجهیز ات و لوازم خانگی، 

توسعه به كارگیری آبگرمکن های خورشیدی در واحدهای ساختمانی، ارائه آموزش های 
مرتبط با بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها و بهینه سازی مصرف انرژی در پوسته 

خارجی ساختمان مورد نظارت و بررسی قرار می گیرد.  این بخش برای توسعه فعالیت های خود در 
سال 97 اقدام های متنوعی انجام داده كه از آن جمله می توان به پیگیری اجرای مبحث 19 مقررات ملی 

ساختمان )از طریق سازمان برنامه و بودجه، شهرداری و وزارت راه و شهرسازی(، پیگیری اجرای 
استاندارد و برچسب انرژی ساختمان های دولتی، همکاری در تدوین آیین نامه اجرایی جزء )1( بند )الف( 

ماده )44( قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی - اجتماعی و تهیه پیش نویس بسته اجرایی موضوع ماده )۵( 
آیین نامه اجرایی و ماده )18( قانون اصالح الگوی مصرف انرژی اشاره كرد.  در زمینه طرح های ماده )12( قانون 

رفع موانع تولید، بخش ساختمان طرح های افزایش كارایی ۶00 هزار موتورخانه ساختمان های مسکونی، تجاری 
و اداری موجود دركشور و جایگزینی و اسقاط یک میلیون دستگاه بخاری مرسوم با بخاری های گازسوز 

دودكش دار راندمان باال را در دستور كار داشته است.  در طرح »افزایش كارایی ۶00 هزار موتورخانه 
ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری موجود دركشور« اقدام هایی از جمله تهیه و تدوین نمونه 
تفاهمنامه، قراردادها و اسناد حقوقی؛ تهیه، تدوین و بازنگری نظام اندازه گیری و صحه گذاری و 

دستورعمل های مربوطه؛ انعقاد قرارداد با10 شركت سرمایه گذار برای ارتقای حدود 13 هزار 
موتورخانه انجام شده و در سال 97 نیز اقدام های الزم برای دریافت اصالحیه جدید مصوبه 

شورای اقتصاد صورت گرفته است.  در طرح »جایگزینی و اسقاط یک میلیون دستگاه 
بخاری مرسوم با بخاری های گازسوز دودكش دار راندمان باال« نیز در سال 97 

قراردادی برای نوسازی 200 هزار بخاری با یکی از تولیدكنندگان داخلی 
منعقد شده است، ضمن آنکه در همین سال تفاهمنامه همکاری 

با سازمان نوسازی مدارس نیز به امضا رسید. 

 

جایگزینی 
10 هزار و 600 تاکسی فرسوده

مدیریت حمل و نقل، یکی دیگر از زیر مجموعه های شركت 
بهینه سازی مصرف سوخت است كه وظایفی از جمله تهیه سبد سوخت در 
بخش حمل و نقل كشور؛ تدوین معیارها، استانداردها و برچسب های انرژی؛ 

بررسی وضعیت ناوگان خودرویی سبک و سنگین؛ بررسی ترافیک در حمل و نقل درون 
و برون شهری؛ توجه به تركیب شیوه های مختلف حمل و نقل و حضور در تدوین قوانین و 

مقررات مرتبط با حمل و نقل را به عهده دارد.  بررسی سوابق اجرایی، انجام مکاتبات الزم، اخذ 
مجوز از برنامه ریزی وزارت نفت و ارسال طرح »سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان حمل ونقل 

جاده ای )سپهتن(« به وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه برای تصویب طرح از جمله اقدام های 
انجام شده این مدیریت در سال 97 است.  ضمن آنکه تهیه طرح توجیهی و گزارش فنی و اقتصادی، 
ارسال طرح »جایگزینی 100 هزار دستگاه ناوگان فرسوده تاكسی برون شهری با خودروی سواری 
دیزل« به معاونت برنامه ریزی وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه برای مطرح شدن در شورای 
اقتصاد نیز در سال گذشته انجام شده است.  یکی از محورهای مهمی كه مدیریت حمل و نقل در 

ماده 12دنبال می كند، »جایگزینی ۶۵ هزاردستگاه كامیون و كشنده فرسوده باالی 10 تن با 
سن باالتر از 3۵ سال« است. سال 97 برای ارتقای این طرح، اقدام هایی انجام شده كه 
عبارتند از: جایگزینی 2248 دستگاه از طریق ماموت، 933 دستگاه از سوی سایپا و 

47دستگاه از سوی آریا دیزل، اسقاط 2411 دستگاه به وسیله ماموت، 
997دستگاه از سوی سایپا و ۵۶ دستگاه از طریق آریا دیزل، صرفه 

جویی كسب شده معادل 90 میلیون لیتر نفت گاز برابر با 40 
میلیون دالر و بازپرداخت ۵0 میلیون درهم امارات 

)تبدیل شده( به شركت ماموت.

حمایت مالی از 
پایان نامه های تحصیالت تکمیلی

پژوهش و فناوری، یکی دیگر از مدیریت های شركت بهینه سازی 
مصرف است. انجام وظایف دبیرخانه شورای پژوهش شركت؛ برنامه ریزی 

و تنظیم بودجه ساالنه فعالیت های پژوهشی شركت؛ اخذ و جمع بندی نیازهای 
پژوهشی شركت و تنظیم عناوین طرح ها و پروژه ها، اولویت بندی آنها با توجه به 

اعالم نیازهای واصله و ارائه پیشنهادهای مقتضی به شورای پژوهش شركت و انجام تمام 
اقدام های مرتبط با حمایت مالی از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی، پروژه های جایگزین 

سربازی)سرباز نخبه( و... را به عهده دارد.  این مدیریت در سال 97 اقدام هایی انجام داده كه 
عبارتند از: انجام مراحل تصویب و ابالغ 14 مورد قرارداد حمایت مالی از پایان نامه های مقاطع 
ارشد و دكترا: تصویب سه پروژه پژوهشی جدید در شورای پژوهشی شركت ملی نفت 
)طراحی و ساخت سر مشعل های دیگ های موتورخانه های مسکونی با قابلیت نصب بر 
مشعل های مورد استفاده در كشور، طراحی و توسعه سامانه GHP بر پایه فناوری موتور 

گازسوز، طراحی و ساخت میکرو توربین گازی در محدوده توانی 30 تا ۶0 كیلووات، )به 
منظور كاربرد در صنایع نفت و گاز با هدف بازیافت انرژی، افزایش راندمان و تولید 

همزمان برق و حرارت(؛ انجام اقدام های الزم به منظور تشکیل شورای 
پژوهشی شركت )تهیه پیش نویس دستورعمل داخلی، دستور جلسه 

و...( و تهیه گزارش و پرونده اولیه مسؤولیت اجتماعی شركت 
بهینه سازی مصرف سوخت و همکاری موثر در 

.CSR معرفی دیدگاه و استانداردهای
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تجربه حمایت از ساخت داخل در گفت وگو با یک 
مدیر پروژه: 

 

 

 

 

 

 

 

مشعل یکی از مهمترین موضوع های 
صنعت نفت از سال های گذشته تاكنون كه در ابعاد 

اقتصادی، سیاسی و حتی مسؤولیت اجتماعی مطرح شده توجه به 
حوزه تأمین تجهیزات مورد نیاز این صنعت در داخل كشور و كاهش وابستگی 

به كشورهای خارجی است. اگرچه كاهش این وابستگی در بخش باالدستی صنعت نفت 
و بسیاری از حوزه های فناورانه و راهبردی هنوز برای صنعت نفت ایران ممکن نیست، اما تالش 

برای شروع این حركت در حوزه هایی از صنعت نفت از سالهای قبل شروع شده و می توان زمینه های 
این جریان رو به رشد را دید. این موضوع آنقدر اهمیت داشته كه رهبر معظم انقالب نیز بر خودكفایی، 

بومی سازی تجهیزات و ساخت داخل تا حد امکان همواره تاكید داشته اند و بر همین اساس بسیاری از 
سیاست های كلی دولت در سال های اخیر به این سمت رفت و مسؤوالن وزارت نفت هم متناسب با همین 

سیاست ها، دستورعمل ها و برنامه ریزی هایی داشته اند كه حاال می توان گفت پس از چندین سال حركت در این 
مسیر می توان به دنبال نشانه ها و نتیجه ها بود. در اردیبهشت ماه 94 وزارت نفت شیوه نامه حمایت از تولید داخلی 
و شفاف سازی معامالت را در 9 بند برای همه شركت های تابع ابالغ كرد. در بند اول این شیوه نامه، الزام به دعوت 
از شركت های داخلی صاحب صالحیت مورد تاكید قرار گرفته و گفته شد: »در مواردی كه از طرف معاونت امور 
مهندسی وزارتخانه براساس ضوابط مقرر، شركتی داخلی به عنوان تولید كننده صاحب صالحیت برای تولید 
و عرضه كاالیی رسما به شركت های تابعه معرفی شده یا می شود )در وندورلیست صنعت نفت قرار داشته و 

یا قرار می گیرد(، شركت های تابع، در موارد برگزاری مناقصه محدود، مکلفند در تامین نیازهای مرتبط 
خود از همه شركت های داخلی معرفی شده در فهرست یاد شده برای ارائه پیشنهاد دعوت به عمل 

آورند.« در عین حال همسنگ سازی قیمت ها، یکسان سازی متن و شرایط قراردادها، نرخ 
محاسبه ارز در مقایسه قیمت ها و نیز در پرداخت ها و شفافیت در برگزاری معامالت، از جمله 

محورهای اصلی این شیوه نامه بود. بسیاری از كارشناسان معتقدند در شرایط تحریم 
كه فشارهای خارجی بسیار بیش از آنچه پیش بینی می شد، به كشور و 

صنعت نفت فشار وارد می كند، بهترین راهکار برای مقابله همان 
حمایت از تولید داخل است. 

بسیاری 
یا  و  خصوصی  شركت های  از 

شركت های سهامی می توانند در این شرایط در ابعاد 
مختلف راهگشا باشند و فارغ از تامین تجهیزات مشابه خارجی تا 

حد امکان و اجرای پروژه های صنعتی، سهمی قابل توجه در ایجاد اشتغال 
داشته باشند.  یک شركت فعال داخلی از حدود 12 سال قبل فعالیت خود را به طور 

متمركز در چند عرصه اجرای مخازن كروی، احداث واحدهای ذخیره سازی LPG و احداث 
مینی پاالیشگاه ها آغاز كرده است و در این عرصه ها پروژه های قابل توجهی به سرانجام رسانده 

یا مشاركت سازنده داشته است. محل استقرار این مجموعه به عنوان یکی از شركت هایی كه به 
عنوان پیمانکار اصلی با شركت های پتروشیمی، نفت و گاز و پاالیشی همکاری می كند، در برخی حوزه ها 

از جمله ساخت مخازن كروی یکی از چند مجموعه اصلی و تاثیر گذار است. با مدیر پروژه هایی یک شركت 
فعال داخلی درباره آخرین شرایط پروژه ها و برنامه های این مجموعه كه بخش قابل توجهی از آنها ساخت 
داخل هستند گفت وگو كردیم. سعید بغدادی می گوید: شركت ما در كنار مجموعه های دیگر سه مجموعه ای 
هستند كه در مناقصات مربوط به ساخت مخازن كروی به عنوان نفرات اصلی مطرح هستند، این مجموعه 
با توجه به تجهیزات و تجربه ای كه دارد، محدودیتی در ساخت انواع مخازن در ابعاد و ضخامت ندارد. پیش 
راه اندازی، راه اندازی و تحویل دهی و مخازن كروی طرح توسعه و افزایش ظرفیت پاالیشگاه امام خمینی)ره( 
شازند، پتروشیمی پلی نار تبریز، پتروشیمی ابن سینا ماهشهر، پتروشیمی بوشهر از جمله پروژه های 

اجرا شده و در حال اجرای این مجموعه هستند. در عین حال پروژه واحد ذخیره سازی و توزیع گاز 
مایع در آفریقا و طراحی واحد ذخیره سازی و توزیع گاز مایع به ظرفیت ۶000 متر مکعب در چابهار 

از پروژه های قابل توجه بوده اند.  بغدادی درباره پروژه های مخازن LPG هم می گوید: پروژه 
ذخیره سازی LPG كه بزرگترین پلنت LPG در شرق آفریقا بود كه سال گذشته به پایان 

رسید و بعد از آموزش به كاركنان تحویل داده شد. همچنین پروژه دیگری را 
برای شركت نفت و گاز بلوچستان با 100 درصد طراحی پلنت به طور 

داخلی انجام دادیم و در حال مذاكره برای احداث هستیم. 

مینی  ساخت  به  همچنین  بغدادی 
پاالیشگاه ها هم به واحد ۵ هزار بشکه ای در پلدختر اشاره 

می كند و می گوید: این پروژه در حال احداث است و سرمایه گذاری آن 
را هم شركت ما انجام داده است.  تمام بخش های اجرایی این مجموعه داخلی 

هستند؛ به گونه ای كه در سال های 91 و 92 به عنوان كارآفرین برتر انتخاب شده است 
و در سال 9۵ به عنوان پنج شركتی كه صادرات خدمات دانش بنیان دارند، انتخاب شدیم.  در 

حوزه ساخت مخازن نیز تقریبا 100 درصد داخلی سازی صورت می گیرد، ضمن آنکه ورق مورد نیاز 
برای مخازن از آلیاژ خاصی بود كه از آلمان یا چین وارد می شد، اما حاال شركت فوالد اكسین خوزستان 

این فوالد را تولید می كند و به این ترتیب كل عملیات ساخت مخازن این مجموعه داخلی است.  ساخت 
مینی پاالیشگاه ها در شرایط امروز صرف و صالح اقتصادی دارد و مجوزهای مربوط به آن را دریافت كرده ایم 

و قرار است در صورت موفقیت در این پروژه تا پایان سال به عنوان واحد موفق پایلوت معرفی شود.  بغدادی 
ادامه می دهد: چند مناقصه مخازن كروی در حال انجام است و تجهیز كارگاه برای الفین 14 – پتروشیمی فیروزآباد 
- انجام شده است.  در حال حاضر 27 نفر در دفتر مركزی، 2۵ نفر در سمنان و 30 نفر در پلدختر در پروژه ها و 
ستاد مشغول فعالیت هستند و متناسب با پروژه، نیروی انسانی را جذب می كنیم، اما با توجه به خصوصی بودن 
مجموعه با پایان یافتن پروژه ارتباط ما قطع می شود.  بغدادی با اشاره به سبک »تحویل محور« به عنوان سبکی 
كه مدیرعامل این شركت به كار می گیرد، می گوید: طرح توسعه پاالیشگاه امام خمینی شازند یکی از 

پروژه هایی بود كه با همین سبک 100 درصد اجرایی شد.  ما را به عنوان واحد تولیدی نوع دو دانش بنیان 
معرفی كرده اند؛ به همین دلیل مشمول بسیاری از مزایا و معافیت هایی كه برای شركت های دانش 

بنیان در نظر گرفته اند، نمی شویم و تبدیل شدن به شركتی دانش بنیان، بدون داشتن منفعت 
مادی برای ما ایجاد اعتبار كرده است؛ درعین حال می دانیم تضامینی را كه برای شركت های 

استارت آپی و دانش بنیان در نظر گرفته اند، بسیاری از شركت ها و سازمان ها قبول 
ندارند و به عبارتی در حال حاضر »دانش بنیان« بودن شركت ها تنها یک 

اسم است و مزایایی در بر ندارد. 
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شرکت های بزرگ نفتی نمی توانند با جذابیت خودروهای برقی مبارزه کنند

کاهش سودآوری نفت
هر سال، شرکت های بزرگ نفتی باید این تصمیم ها را 
درباره میدان های نفتی که باید وارد چرخه تولید شوند، 
اتخاذ کنند تا ۱۰ درصد از افت ساالنه در میزان برداشت 
از میدان های نفتی را جبران کنند و به این ترتیب، باید از 
۱۰ سال قبل آماده باشند. طبق محاسبات بانک بی ان پی 
پاریباس، اگر میدان های جدید نتوانند با قیمت نفت ۱۰ 
دالر یا پایین تر نفت تولید کنند، شرکت های نفتی باید نفت 
و گازوییل را با ضرر بفروشند تا بتوانند با قیمت خودروهای 
برقی استفاده کننده از انرژی های تجدیدپذیر، رقابت کنند. 
تصمیم های سرمایه گذاری امروز بر مبنای قیمت نفت 6۰ 
دالر برای هر بشکه، خطر ایجاد دارایی هایی را در بر دارند 
که نمی توانند با سوددهی فروخته شوند و باید زیر زمین 
باقی گذاشته شوند. در گزارش بی ان پی پاریباس آمده 
برای  اقتصادی  شرایط  که  می گیریم  نتیجه  است: 
خودروهای مصرف کننده بنزین و گازوییل در مقایسه با 
شرایط اقتصادی خودروهای برقی مصرف کننده انرژی باد 
و  بی وقفه  شکلی  به  اکنون  خورشیدی،  انرژی  و 
برگشت ناپذیر رو به ضعف است و این مسئله می تواند 
پیامدهایی گسترده بر سیاست گذاری و شرایط شرکت های 

بزرگ نفتی، داشته باشد.

افزایش بهره وری
در گزارش بی ان پی پاریباس آمده است: افزون بر این، این 
برآورد بر اساس هزینه ها و نرخ بهره وری فناوری های برق 
تجدیدپذیر در سطح امروزین آن است؛ این در حالی است که 
در طول زمان، هزینه های انرژی های تجدیدپذیر روند کاهشی 
خود را ادامه می دهند و همزمان، نرخ بهره وری آنها افزایش 
خواهد یافت. این گزارش می پذیرد که هم اکنون صنعت نفت 
از جنبه گستردگی از مزیت برخوردار است، زیرا به ناوگان 
خودروهای جهان خدمات می دهد. برای ربودن کسب و کار 
نفت، انرژی های تجدیدپذیر باید گستره فعالیت خود را توسعه 
دهند و کمیت برقی و شمار نقطه های شارژ الزم برای بازار 
بزرگ خودروهای برقی را تأمین کنند. با این همه، این بانک 
استدالل می کند که نفت یک نقطه ضعف بزرگ دارد. این 
صنعت بدون آگاهی پیشاپیش درباره نوسان های شدید 
درباره  باید  بدهد،  آگاهی  نفت  قیمت  در  مقطعی 
سرمایه گذاری های آینده در زمینه های جدید تصمیم بگیرد.

هزینه بسیار پایین راندن خودروهای برقی در کنار 
کاهش  و  تمیزتر  هوای  محیطی  زیست  مزیت های 
آلودگی های کربنی، رویگردانی از سوخت های فسیلی و 
استفاده از انرژی های تجدیدپذیر برای تأمین انرژی 
خودروهای برقی را برای دولت ها به شکلی روز افزون، 
جایگاه  که  این  درباره  هشدارها  می کند.  جذاب تر 
شرکت های بزرگ نفتی متزلزل شده است، سال هاست که 
به گوش می رسد. برخی پیش بینی می کنند که صنعت 
نفت جهان در دهه آینده میالدی، دوران افول خود را آغاز 
می کند. در بسیاری از کشورها، کارخانه های خودروسازی 
کامال به تولید خودروهای برقی تغییر کاربری می دهند و 
این اقدام احتماال ناشی از امیدواری به تصاحب دوباره سهم 
از بازار پس از دوره های نارضایتی مصرف کنندگان است. با 
این همه، گزارش های بانک بی ان پی پاریباس برای 
سرمایه گذاران حرفه ای، بی گمان دورنما را برای صنعت 
نفت تیره و تار می کند. نتیجه گیری این گزارش بر 
محاسبات این بانک درباره میزان هزینه ها برای رساندن 
انرژی به چرخ خودرو مبتنی هستند. در نتیجه گیری 
تحلیل این بانک آمده است: پس از در نظر گرفتن همه 
هزینه های مربوط به همه اتالف انرژی ناشی از رساندن 
نفت از چاه های نفتی به چرخ خودروها از یک سو و هزینه 
رساندن انرژی تجدیدپذیر به چرخ خودرو از سوی دیگر، 
پروژه های جدید انرژی باد و انرژی خورشیدی در ترکیب 
با ظهور خودروهای برقی، 6.۲ تا هفت برابر کارآمدتر از 
بنزین هستند. این گزارش، مبتنی بر باقی ماندن قیمت 
نفت در سطح کنونی 6۰ دالر برای هر بشکه است. 
انرژی های تجدیدپذیر همچنین 3.۲ تا 3.6 برابر قدرت 
بیشتری را در مقایسه با گازوییل با قیمت کنونی نفت، 

تولید می کنند.

یک بانک فرانسوی اعالم کرد که عمر نفت به عنوان 
سوخت خودروها، چه به شکل بنزین و چه به شکل 
گازوییل، در حال تمام شدن است، زیرا جذابیت های 
اقتصادی انرژی باد و خورشید و دیگر انرژی های ارزان 
تجدیدپذیر، در کنار ظهور خودروهای برقی، بسیار باال 
هستند. بانک بی ان پی پاریباس محاسبه کرده است که 
شرکت هایی همچون اکسون موبیل آمریکا، بی پی انگلیس 
و شل هلند، باید بتوانند بنزین را از نفت با قیمت حدود ۱۰ 
دالر برای هر بشکه تولید کنند تا بتوانند در زمینه قیمت 
با برق رقابت کنند. البته طبق این گزارش، برای تولید 
گازوییل، حداکثر قیمت نفت می تواند حدود ۱۹ دالر هم 
باشد. در گزارش این بانک آمده است: صنعت نفت هیچ گاه 
پیش از این در تاریخ خود با چنین تهدیدی رو به رو نبوده 
است که برق تولیدی از منابع انرژی تجدید پذیر به 
همراهی خودروهای برقی برای الگوی تجاری آن ایجاد 
کرده اند. طبق اعالم این بانک فرانسوی، خودروهای برقی 
به راحتی می توانند 4۰ درصد از تقاضای جهانی نفت را 

جایگزین کنند.

تضمینی نیست خودروهای برقی، نفت را 
شکست دهند

آمارها نشان می دهد مردم آمریکا هنوز چندان به 
خودروهای برقی عالقه مند نیستند. به گزارش نشریه فوربز، 
بر خالف چیزی که برخی تحلیل گران و رسانه ها اعالم 
می کنند، مصرف کنندگان چندان درباره آینده خودروهای 
برقی خوش بین نیستند. یکی از این نگرانی ها این است که 
خودروهای برقی بسیار گرانند؛ بر یک زنجیره ارزش شکننده 
مبتنی هستند و بازاری برای خودروهای دست دوم ندارند. 
یافته های مؤسسه جی دی پاورز نشان می دهد تنها 3۹ 
درصد از آمریکایی ها حاضرند یک خودروی برقی بخرند و 5۱ 
درصد از آنها خودروهای برقی را به اندازه خودروهای مبتنی 
بر نفت، مطمئن نمی دانند. این مؤسسه همچنین اعالم کرد 
در شاخص اطمینان حرکتی، خودروهای برقی از ۱۰۰ نمره 
55 گرفته و خودروهای بدون راننده، نمره 36 را گرفته اند. 
زمان شارژ شدن خودروهای برقی و مسافتی که می توانند 
پس از هر بار شارژ شدن طی کنند، از مهم ترین نگرانی های 
مصرف کنندگان بودند. از سوی دیگر، گفته شده که 
خودروهای برقی، تنها اسباب بازی ثروتمندان هستند و 
یارانه های پرداختی به خودروهای برقی، به طبقه متوسط 
آمریکایی آسیب می رساند. در واقع، حتی با وجود معافیت های 
مالیاتی گسترده برای تشویق استفاده از خودروهای برقی، 
آمریکا تنها یک میلیون خودرو برقی فعال دارد، در حالی که 
این رقم برای خودروهای بنزینی به ۲5۰ میلیون مورد 
می رسد. آینده دنیای انرژی نباید دو دستی به خودروهای 
برقی و انرژی های تجدیدپذیر تبدیل شود و آنها باید برای به 
دست آوردن آینده، تالش کنند. سوخت های فسیلی که هم 
اکنون جایگاه بسیار محکمی در مجموعه انرژی آمریکا دارند، 
بی گمان به راحتی این جایگاه را واگذار نمی کنند. همچنین 
باید به یاد داشت که خودروهای برقی و انرژی های تجدیدپذیر 
در آینده با شرایط کنونی زغال سنگ، نفت و گاز رقابت 
نخواهند کرد و باید با شرایط بهبود یافته این سوخت های 
فسیلی در آینده رقابت کنند. برای نمونه، خودروهای مبتنی 
بر نفت در حال تحول عملکرد خود همپای خودروهای برقی 
هستند. واقعیت این است که انقالب حمل و نقل، ممکن است 
به هیچ وجه تنها مبتنی بر خودروهای برقی نباشد. 
خودروهای برقی مدتها قبل در رقابت برای تصاحب بخش 
حمل و نقل، به خودروهای بنزینی باختند و این بسیار 
زودباورانه است که در رقابت جدید در برابر خودروهای 
بنزینی پیروز خواهند شد. به احتمال زیاد بیشتر مردم 
نمی دانند که در سال ۱۹۰۰ میالدی، 4۰ درصد از خودروها 
در آمریکا برقی بودند، اما در نهایت، به نفت باختند. در هر 
حال، گرایش بیشتر به برقی کردن و افزایش شمار خودروهای 
برقی، بی گمان مصرف برق را افزایش می دهد که تولید آن 

نیز به شکلی روز افزون، به گاز طبیعی وابسته است.
مترجم: یحیی احمدی
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رقیب
 بنزینی ها

 خودروهــای برقــی و انرژی هــای تجدیدپذیــر در آینــده بــا شــرایط کنونــی زغــال ســنگ، نفــت و گاز
 رقابــت نخواهنــد کــرد و بایــد بــا شــرایط بهبــود یافتــه ایــن ســوخت های فســیلی در آینــده رقابت
 کننــد. بــرای نمونــه، خودروهــای مبتنــی بــر نفــت در حــال تحــول عملکــرد خــود همپــای خودروهای
 برقــی هســتند. واقعیــت ایــن اســت کــه انقــاب حمــل و نقــل، ممکــن اســت بــه هیــچ وجــه تنهــا
مبتنــی بــر خودروهــای برقی نباشــد



ازابتدای امسال تاکنون، واریزی به حساب خزانه دولت ازمحل فروش 
سوخت جایگاه های مرزی باشماق مریوان وسیرانبند بانه، در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته، ۱۹۱ درصد افزایش داشته است. مدیر 
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه کردستان در نشست های 
جداگانه با فرمانداران مریوان وبانه با اشاره به گستردگی فعالیت ها در 
استان کردستان و وجود بیش از۲3۰کیلومتر مرز مشترک باکشورعراق، 
اظهارکرد: نظارت ها و کنترل های شبانه روزی وارتباط مستقیم با مردم، 
تامین وتوزیع مطلوب فراورده های نفتی ازاهم وظایف شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی منطقه کردستان است. وی گفت: با توجه به 
ویژگی های پیش گفته در خصوص جغرافیای استان کردستان، تالش 
شده است این شرکت در رونق بخشی به چرخه فعالیت صنایع، بخش 
گردشگری، حمل و نقل جاده ای، همچنین تامین روزانه مصارف 
گرمایشی منازل شهری و روستایی به ویژه نواحی مرزی بانه و مریوان، 
به گونه ای مطلوب انجام وظیفه کند. فرمانداران شهرستان های مریوان 

وبانه نیزبابیان دیدگاه ها و پیشنهادهای خود درخصوص فعالیت و 
اقدام های انجام شده از سوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه کردستان، از تالش آنها برای تامین و عرضه مناسب سوخت در 

بخش های مختلف)حمل و نقل، کشاورزی و...( قدردانی کردند.

مجری طرح توسعه فاز۱3پارس جنوبی ازپایان عملیات نصب 
سه پایه مشعل سکوی A این فاز دربلوک گازی این طرح در 
آب های خلیج فارس خبرداد. پیام معتمد گفت: عملیات نصب 
این سازه به عنوان آخرین سه پایه سکوهای فاز ۱3به همراه 
عرشه مربوط به آن، درمدت زمان ۱۰روز، به وسیله شناور 
نصاب Sea Pad انجام شده است. وی با اشاره به ساخت سازه 
یاد شده دریارد صنعتی صدرا )بوشهر( گفت: سه پایه مشعل 
سکوی ۱3A وزنی معادل 4۰5 تن وارتفاع 65 متر دارد که 
8مرداد به وسیله شناور جرثقیل دار HL-5۰۰۰ روی شناور 
مهدیس۲ بارگیری وپس ازمهاربندی، برای نصب درموقعیت 
مخزنی، عازم آب های خلیج فارس شده بود. مجری طرح 
 ۱3A توسعه فاز ۱3 پارس جنوبی گفت: با راه اندازی سکوی
این طرح، روزانه ۱4.۲میلیون مترمکعب )معادل 5۰۰ میلیون 

فوت مکعب( به توان تولید گاز کشور افزوده می شود.

هدف از توسعه طرح فاز ۱3، دستیابی به تولید روزانه 56 
میلیون مترمکعب گاز غنی، ۷5 هزار بشکه میعانات گازی، 
4۰۰تن گوگرد و ساالنه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن گازمایع 

به همراه یک میلیون تن گاز اتان است.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت وگازآغاجاری ازساخت هزار 
و 563 قطعه مربوط به تجهیزات فرآیندی و عملیاتی در نیمه 
نخست امسال خبر داد. ابراهیم پیرامون با تشریح بخشی 
ازاقدام های این شرکت در زمینه حمایت از تولید داخل، 
برحمایت ازساخت قطعات و تجهیزات عملیاتی ازسوی 
تولیدکنندگان داخلی و شرکت های دانش بنیان تاکید کرد. 
وی بااشاره به دستور وزیرنفت مبنی برکاهش هزینه ها و 
استفاده از توانمندی و امکانات داخلی تصریح کرد: این اقدام 
موجب صرفه جویی اقتصادی بیش از۱۰8میلیاردریال در 
شرکت بهره برداری نفت وگاز آغاجاری شده است. پیرامون 
مبدل پایلوت، پمپ 6 مرحله ای بایرجکسون، ترانسفورماتورها، 
قطعات شیرهای کنترل، نشت بند کامل ورودی و خروجی 
کمپرسور هوای توربین سوالر، همچنین پین روتور کمپرسور 
توربین های سوالرساترن و باالنس پیستون کمپرسورهای 

گازی بورسیگ را بخشی ازقطعات ساخته یا تعمیرشده عنوان 
کرد. وی گفت: حمایت ازساخت داخل افزون برخودکفایی 
ورفع نیازهای صنعت نفت، سبب صرفه جویی اقتصادی و 

بومی سازی فناوری خواهد شد.
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نشریه كاركنان صنعت نفت ایران
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    شرکت های 
ملی حفاری

امضای 2 سند   
همکاری

شرکت های ملی حفاری ایران و توسعه نفت و گازپرشیا در زمینه اجرای پروژه های 
IPC/E&P قرارداد مشارکت امضا و مبادله کردند. درآیین امضای این سندهمکاری که 
سیدعبداهلل موسوی وسید جعفر حجازی، مدیران عامل دوشرکت آن را امضا کردند، 
موسوی بااشاره به برنامه های شرکت ملی حفاری ایران، برتوسعه همکاری باشرکت  های 

نفتی وبخش خصوصی فعالی در حوزه نفت، گاز و حفاری تاکید کرد.
وی با بیان این که شرکت ملی حفاری ایران در زنجیره تولید نفت و گاز نقش اساسی دارد، 
افزود: این شرکت بابرخورداری ازنیروهای متخصص، وتجهیزات روزآمد حفاری دردریا 

وخشکی، ازجایگاهی ویژه درمنطقه برخوردار است.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران همچنین بااشاره به توانمندی های شرکت ملی حفاری 
دراجرای پروژه های کلید در دست دربخش های خشکی و دریا تصریح کرد: این شرکت 
بتازگی چندسند همکاری باشرکت ها، مجموعه های صنعتی و مراکز علمی و پژوهشی 
مبادله کرده است. موسوی درباره ۲۷ پروژه تعریف شده به کارفرمایی شرکت ملی نفت 
ایران نیز گفت: شرکت ملی حفاری تاکنون درمناقصه دو پروژه توسعه میدان های نفت 

شهر و گچساران برنده و این پروژه ها وارد فاز اجرایی شده است.
جعفرحجازی، مدیرعامل شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا نیز در آیین امضای سند همکاری 
با شرکت توسعه نفت و گازپرشیا با اشاره به این که پروژه های توسعه ای میدان های نفت و 

گاز تعریف شده ازسوی شرکت ملی نفت ایران، در دو بخش رو سطحی و زیرسطحی است، 
افزود: شرکت توسعه نفت وگازپرشیا در قالب این مشارکت نامه قصد دارد در پروژه های 

زیرسطحی از خدمات شرکت ملی حفاری ایران استفاده کند.
وی با ابرازخرسندی ازهمکاری باشرکت ملی حفاری ایران گفت: این همکاری در زمینه 

اجرای پروژه های میدان محور و دیگر پروژه های IPC/E&P استمرار خواهد داشت.

امضای یک سند همکاری دیگر
شرکت های ملی حفاری ایران، همچنین با شرکت پژواک انرژی و مشاور آب کرخه، قرارداد 
مشارکت امضا کرد. این قرارداد سه جانبه با هدف همکاری های مشترک وهم افزایی توان 

فنی، بازرگانی و مهندسی، قرارداد میان طرفین امضا شد.
براساس مفاد این سند همکاری مقررشد سه شرکت، برای حضور در مناقصات و تکمیل 
پیشنهادهای فنی و بازرگانی و انجام همه فعالیت های مهندسی، تهیه کاال و مواد، تامین 
دستگاه های حفاری و خدمات جانبی و پشتیبانی مرتبط، همچنین تجهیزات مورد نیاز 
پروژه توسعه میدان های سپهر، جفیر و دیگر پروژه های آینده، همکاری مشترک داشته 

باشند.
کارفرمای طرح توسعه میدان های سپهر و جفیر، شرکت اکتشاف و تولید پاسارگاد است 

واین مشارکت نامه از تاریخ امضا تا انجام کامل این پروژه و پروژه های آینده معتبر خواهد 
بود.

در اجرای این پروژه ودیگر پروژه ها، شرکت ملی حفاری تامین دستگاه  های حفاری مورد 
نیاز وتجهیزات جانبی و ملزومات مصرفی عملیات حفاری را به عهده دارد.

تامین نیروی فنی و مدیریتی مورد نیاز، انجام عملیات حفاری وارائه خدمات جانبی حفاری 
درصورت درخواست دیگراعضا برای به کارگیری سرویس خاص، از تعهدات شرکت ملی 

حفاری ایران است.
در این قرارداد مشارکت، تامین کاال، قطعات یدکی، مواد مصرفی و تجهیزات مورد نیاز پروژه 
وخدمات جنبی درصورت درخواست دیگر اعضا وتامین نیروی فنی و مهندسی مورد نیاز 

راهبری و مدیریت پروژه از تعهدات شرکت خدمات مهندسی پژواک انرژی است.
همچنین تعهدات شرکت مهندسی مشاورآب کرخه دربخش های ارائه خدمات مهندسی 
شامل مطالعات مخزن وتاسیسات باالدستی مورد نیاز پروژه، تامین نیروی فنی و مدیریتی، 
تامین کاال، قطعات یدکی و تجهیزات در صورت درخواست دیگر اعضا، احداث لوکیشن و 
جاده دسترسی، احداث کمپ در صورت نیاز، اجرای سیویل، سیستم مدیریت پسماند، 

احداث خطوط جریانی و دیگر خدمات پشتیبانی تعریف شده است.
در آیین امضای مشارکت نامه، سیدعبداهلل موسوی، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران 

بااشاره به برنامه های این شرکت در زمینه همکاری و هم افزایی مستمر باشرکت های بخش 
خصوصی فعال درعرصه حفاری داخلی افزود: شرکت ملی حفاری ایران برای توسعه 
همکاری با شرکت گسترش انرژی پارسارگاد و شرکت های زیرمجموعه آمادگی دارد واین 

همکاری در پیشبرد برنامه های شرکت ملی نفت ایران بسیار مفید و موثر خواهد بود.
مهدی میرمعزی، مدیرعامل گروه گسترش انرژی پاسارگاد نیز گفت: مشارکت  نامه فیمابین 
این مجموعه با شرکت ملی حفاری ایران همه فعالیت های رو سطحی و زیرسطحی پروژه ها 

را دربرمی گیرد و با توجه به ظرفیت های موجود می تواند ارزشمند باشد.
محمدعلی عمادی، معاون اجرایی بخش باالدستی گروه گسترش انرژی پاسارگاد نیز 
اظهارکرد: هدف از مشارکت با شرکت ملی حفاری ایران، حضور مشترک دراجرای این 

پروژه ها و حضور در بازارهای هدف در داخل و خارج کشور است.
در آیین امضای این سند همکاری، عباس قبادی، مدیرعامل شرکت خدمات مهندسی 
پژواک انرژی نیز گفت: این شرکت متقاضی استفاده از توانایی  های شرکت ملی حفاری 

درباره ارائه عملیات حفاری وخدمات جنبی این صنعت است.
کریم منابی، مدیرعامل شرکت مهندسی مشاورآب کرخه نیزاظهار کرد: این شرکت توان 
الزم را برای اجرای پروژه های مربوط به صنعت نفت در دوبخش باالدستی و پایین دستی 

و همچنین آب دارد و تاکنون فعالیت های قابل توجه و موثری داشته است.

   شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب     

  پژوهشگاه صنعت نفتمعرفی 4 دستاورد فنی - عملیاتی
میزبانی از 500 دانشجو

 رئیس پژوهشگاه صنعت نفت ازتدوین دستورعمل اجرایی برای 
میزبانی 5۰۰ دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در یک دوره 
پنج ساله خبر داد. جعفرتوفیقی درحاشیه برگزاری چهارمین 
همایش مسؤولیت اجتماعی صنعت نفت بابیان این که این مهم 
باهمکاری معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت انجام 
می شود، افزود: این دستورعمل درادامه طرحی است که در زمینه 
میزبانی پژوهشگاه ازدانشجویان کارشناسی ارشد، دکترا و اعضای 
هیات علمی دربخش مسؤولیت اجتماعی به وزیرنفت ارائه شد و ابعاد 
آن در حال بررسی است. وی طرح پژوهشگاه را مبتنی برتاکید 
وزیرنفت براهمیت توسعه زیر ساخت های انسانی، علمی و فنی کشور 
ودانشگاه ها عنوان و اظهار کرد: براساس این طرح، دانشجویان 
می توانند تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترای خود را 
در پژوهشگاه دنبال کنند واین مجموعه تمام امکانات اداری، 
آزمایشگاهی، پایلوت و فنی را دراختیارآنها قرارخواهد داد. به گفته 
توفیقی، دانشجویان می توانند در زمینه های مورد عالقه خود کار 
کنند و الزامی به فعالیت در زمینه پروژه های پژوهشگاه وجود ندارد.

  معاونت مهندسی و پژوهش و فناوری 
2انتصاب در وزارت نفت

معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت در دو حکم جداگانه، 
سرپرست اداره کل نظام مدیریت دارایی های فیزیکی و سرپرست 
اداره کل نظام تامین و تجاری سازی فناوری این معاونت را منصوب 
کرد. سعید محمدزاده در حکمی، محمدکاظم پورچرمی را به 
سرپرستی اداره کل نظام مدیریت دارایی های فیزیکی و شهرام 
شمس را به سرپرستی اداره کل نظام تامین و تجاری سازی فناوری 
منصوب کرد. بر اساس اعالم معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری 
وزارت نفت، ریاست بازرسی فنی طرح توسعه الیه نفتی پارس 
جنوبی، فعالیت در حوزه بازرسی فنی منطقه عملیاتی خارک، 
مدیریت تحقیق و توسعه انجمن نفت ایران و عضویت در هیات مدیره 
این انجمن از سوابق پورچرمی به شمار می رود. شهرام شمس نیز 
مسؤولیت هایی همچون دبیری کمیته ساخت داخل شرکت نفت و 
گاز پارس، مجری طرح احداث کارخانه فراورش غرب کارون و 
مدیریت پروژه های افزایش ظرفیت نفت خام در طرح آزادگان 

جنوبی را در کارنامه دارد. 

  دانشگاه صنعت نفت 
مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی های 

فیزیکی صنعت نفت و شرکت پمکو 
تفاهم نامه همکاری امضا کردند

مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی های فیزیکی صنعت نفت و شرکت 
پمکو با هدف ایجاد زمینه های مناسب برای همکاری دوجانبه در 
حوزه های آموزش، پژوهش و مشاوره تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
در راستای برنامه توسعه شبکه همکاری ها و با توجه به ضرورت 
گسترش مشارکت سازمان های ذی نفع در حوزه توسعه و تعالی نظام 
مدیریت دارایی های فیزیکی، تفاهم نامه ای بین مرکز توسعه نظام 
مدیریت دارایی های فیزیکی صنعت نفت وابسته به دانشگاه صنعت 
نفت و شرکت پمکو منعقد شد. بر این اساس، هدف از تنظیم و اجرای 
این تفاهم نامه، ایجاد زمینه های مناسب برای همکاری دوجانبه در 
حوزه های آموزش، پژوهش و مشاوره با هدف توسعه و تعالی نظام 
مدیریت دارایی های فیزیکی با در نظر گرفتن همه امکانات دو طرف 
اعم از توانمندی های علمی، فنی، منابع انسانی، اطالعاتی، تخصصی 
و امکانات اجرایی است. این تفاهم نامه شامل ۹ ماده و ۱6 بند و مدت 

زمان آن پنج سال خواهد بود.

مدیرامور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب چهار پروژه 
برجسته و منحصربه فرد فنی و عملیاتی این شرکت را معرفی و 
تشریح کرد. صادق فتح الهی باقدردانی ازتالش  بی وقفه کارکنان 
مدیریت امورفنی شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب وشرکت های 
تابع آن در زمینه پایداری تولید گفت: از شهریور پارسال 
تاشهریورامسال، اقدام های برجسته ای با تکیه بر دانش فنی کارکنان 
شرکت واستفاده از دانش و توان بخش خصوصی داخلی محقق شده 
که موجبات پایداری تولید و رفع موانع اساسی فرآیند آن را فراهم 

آورده است یا در آینده  نزدیک فراهم خواهد کرد.
وی به پروژه ساخت داخل و آزمایش میدانی پکرهای قابل نصب- 
برداشت اشاره و تصریح کرد: این طرح باهدف استفاده حداکثری 
ازتوانمندی، دانش وظرفیت علمی دانشگاه ها ومراکزعلمی کشور در 
ساخت ابزار درون  چاهی برای انجام عملیات مختلف چاه های نفت 
و گازازجمله اسیدکاری انتخابی، چاه آزمایی انتخابی، تزریق سیمان 

و تزریق ژل آغاز شده است.
فتح الهی، پروژه ژل پالگ برای مسدودسازی موقت الیه تولیدی و 
انجام عملیات تعمیر چاه ها را پروژه  مهم دیگر در شرکت ملی مناطق 

نفت خیز جنوب عنوان کرد.
وی اجرای این طرح را برای تامین واستفاده از مواد ژل  موقت به 
منظورمسدودسازی الیه تولیدی، جلوگیری از هرزروی سیال 

حفاری به الیه های تولیدی و کاهش آسیب های سازندی مهم خواند 
و افزود: طرح پروژه ژل با تایید مرحله آزمایشگاهی، وارد فازمیدانی 

در دو حلقه چاه شده و نتایج آن مثبت ارزیابی شده است.
مدیرامور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب درباره پروژه ژل 
پلیمر برای کنترل آب تولیدی درچاه های نفت و گاز نیز گفت: این 
پروژه با هدف انتخاب و تامین ژل پلیمر مناسب باتوجه به شرایط 
مخازن مناطق نفت خیزجنوب به منظور کنترل آب تولیدی چاه ها 

تعریف و اجرا شده است.
وی حفاری شعاعی را دیگر پروژه شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب اعالم و اظهارکرد: این طرح با هدف استفاده از فناوری های 
نو برای افزایش تولید از چاه هایی که با روش های مرسوم امکان 

دستیابی به دبی تولیدی آنها میسر نبود، تعریف شده است.
مدیر امورفنی شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب تصریح کرد: 

آزمایش میدانی این طرح بتازگی آغاز شده است.

    شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق
پایان تعمیرات مراکز تاسیساتی خانگیران

تعمیرات اساسی مراکز تاسیساتی منطقه عملیاتی خانگیران با 
هدف استمرار تولید ایمن گاز مورد نیاز شبکه سراسری وحفظ 
تولید تکلیفی، پایان یافت. فرشید خیبری، مدیر عملیات شرکت 
بهره برداری نفت و گاز شرق درباره انجام تعمیرات اساسی مراکز 
اندازه گیری وجمع آوری اظهارکرد: به همت شماری ازمتخصصان، 
کارکنان وپیمانکاران، تعمیرات اساسی مراکز تاسیساتی در مدت 
پنج روز پایان یافت. وی افزود: دراین بازه زمانی، به منظور تامین 
گازمورد نیازمراکز حساس، چاه های شوریجه  بی، با دبی 
۱.5میلیون مترمکعب در روز، در مدار تولید قرار گرفت. 
مدیرعملیات شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق تصریح کرد: این 
دوره از تعمیرات اساسی، حجم باالیی از فعالیت های تعمیراتی 
همچون تعویض بخش هایی معیوب آکوموالتور G، اجرای طرح 
نصب شیرکنترلی کنار گذر ۲۱6 به  منظور کاهش فشارمخزن 
ذخیره A، تعویض نیپل و زانویی قبل از شیر ۱۲۰ خط E، تعویض 
نقاط معیوب لوله چهار اینج آب ترش زیر زمینی و رفع تنش 

موجود در خطوط منتهی به شیرهای ایمنی ۱۲۷ و ۱۲8 کلیه 
خطوط هشت گانه را شامل می شود. وی، تعویض سپریتورخط 
C، فراهم آوردن امکان توپکرانی خط G با اصالح حفاظ های 
سه راهی تله ارسال توپک، تعویض شیر۲۰اینچ خروجی به واحد 
شماره 4 تصفیه گاز، رفع نشت داخلی ازشیرهای ۱4 اینچ ۱5۰ و 
۱5۱ خط C را از دیگر اقدام های انجام شده در این دوره از عملیات 
تعمیرات اساسی مراکز تاسیساتی خانگیران عنوان کرد. خبیری 
تاکید کرد: تعمیرات اساسی بخش های یاد شده دربازه زمانی 
تعیین شده )5 روز( با باال ترین سطح کیفی انجام شده است. وی 
همچنین با اشاره به تامین و تعمیر قطعات یدکی مورد نیاز این 
حوزه عملیاتی اظهار کرد: بخش عمده ای ازکاالهای فنی و 
عملیاتی مورد نیاز درتعمیرات اساسی مراکز تاسیساتی، باهدف 
تحقق اقتصادمقاومتی و حمایت از ساخت داخل، به وسیله 
سازندگان داخلی و تکیه برتالش متخصصان شرکت بهره برداری 

نفت وگاز شرق، تامین وتعمیر شده است.

    شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری  
ساخت بیش از 1000قطعه تجهیزات فرآیندی

   پخش فراورده های نفتی منطقه کرستان
191 درصدافزایش درصد واریزی به خزانه دولت

     شرکت نفت و گاز پارس
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مدیرعامل شرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایران گفت: خدمت 
به هموطنان ساکن مجاورخطوط 
انتقال نفت را افزون بر مسؤولیت 

اجتماعی، وظیفه خود می دانیم.
قاسم عرب یارمحمدی بابیان این 
اجتماعی  که حوزه مسؤولیت 

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به 
وسعت حوزه عملیاتی کل کشور گسترده است، 
افزود: این حوزه با توسعه نظام شهرنشینی و 
گسترش شهرها در سال های اخیر بیشتر توسعه 

یافته است.
وی تاکید کرد: شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران درجریان سیل امسال، افزون بر بار 
مسؤولیت سنگین استمرار و پایداری عملیات 
انتقال نفت خام به پاالیشگاه ها و فراورده های 
نفتی درکل کشور، به نحو چشمگیری در کمک 

به سیل زدگان نیز مشارکت داشت.

عرب یارمحمدی فعالیت در حوزه 
مسؤولیت اجتماعی را از دو طریق 
جلب  و  ی  ز هنگ سا فر
مشارکت های مردمی عنوان و 
اظهارکرد: برای فرهنگ سازی در 
مهمی  قدام های  ا حوزه  این 
همچون ساخت فیلم، مستند و 
تیزرهای تلویزیونی با موضوع معرفی شرکت و 

رعایت حریم و... انجام شده است.
وی افزود: شناخت گروه های جمعیتی ساکن 
درحریم خطوط واطالع  رسانی وتوزیع پکیج های 
فرهنگی درمیان همجواران خطوط ازدیگر 

اقدام ها در این زمینه است.
در چهارمین همایش مسؤولیت اجتماعی صنعت 
نفت با اهدای لوح و نشان ویژه همایش به قاسم 
عرب یارمحمدی، مدیرعامل شرکت خطوط لوله 
و مخابرات نفت ایران، از عملکرد این شرکت 

تقدیر شد.

دستگاه نوارپیچ اتوماتیک 
ر  با نخستین  ی  ا بر
منطقه  ر د ر کشو ر د
۱۰عملیات انتقال گاز ایران 
ساخته  پایلوت  به عنوان 

شد.
مدیرعامل شرکت انتقال 

گاز ایران با اشاره به سختی و زمان بر بودن 
عملیات نوارپیچی درتعمیرات خطوط لوله 
استفاده  این دستگاه  اظهارکرد: ساخت 
ازنیروی انسانی را به  طورچشمگیری کاهش 
می دهد وافزون بر افزایش سرعت پیچیدن 
نوار ویکنواختی آن، تنش اعمال شده روی 
نوار، خطای انسانی متداول در نوارپیچی 

دستی را از بین می برد.
وی تصریح کرد: به کارگیری این دستگاه، 
دقت، سرعت نوارپیچی خطوط لوله انتقال گاز 

را هشت برابر افزایش می دهد.

توکلی بااشاره به کسب گواهی 
ثبت اختراع این دستگاه اظهار 
کرد: دستگاه نوارپیچ اتوماتیک 
یادشده برای خطوط لوله 56 
اینچ استفاده می شود و طراحی 
وساخت آن بااهمکاری پارک 
علم وفناوری خلیج فارس بوشهر 

انجام شده است.
توکلی با بیان این که انجام عملیات نوارپیچی 
اتوماتیک خطوط لوله انتقال گازصرفه جویی 
65درصدی اقتصادی را به همراه دارد، عنوان 
کرد: قابلیت نوارپیچی اتوماتیک این دستگاه 
در سطح شیب دار تا مثبت و منفی ۲۰ درجه 
است. توکلی افزود: هم اکنون دستگاه ثبت 
اختراع شده در مراحل تجاری سازی و تولید 
انبوه قرار دارد وبا توجه به توان و دانش بومی ، 
باید اهتمام ویژه ای برای تولید قطعات و 

تجهیزات آن در داخل کشور شکل بگیرد.

مدیرشرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی منطقه کرمانشاه از راه اندازی 
دو جایگاه جدید عرضه فراورده های 
نفتی در این حوزه عملیاتی خبر داد. 
فریدون یاسمی با اشاره به آغاز 
فعالیت این جایگاه ها در هفته دولت 
امسال افزود: صدفی و نیایش، دو 

جایگاهی هستند که فعالیت آنها در بازه زمانی یاد 
شده آغاز شده است. وی اظهار کرد: جایگاه 
صدفی، در زمینی به مساحت 45۰ مترمربع، با 
سرمایه  یک میلیاردو۲۰۰ میلیون تومان به وسیله 
بخش خصوصی در شهرکرمانشاه احداث شده 
است. یاسمی افزود: این جایگاه عرضه سوخت با 
بهره گیری از۱۲ نازل، عرضه کننده بنزین معمولی 

و سوپراست.
به گفته مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه کرمانشاه، با راه اندازی جایگاه صدف، برای 

چهار نفر ایجاد شغل شده است.

سوخت  جایگاه  درباره  یاسمی 
نیایش نیز گفت: این جایگاه در 
زمینی به مساحت یک هزار متر 
مربع در میدان نیاش، فرهنگیان فاز 
۲ احداث شده است. وی سرمایه 
یک  را  نیایش  جایگاه  احداث 
میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعالم 
و اظهار کرد: سرمایه گذاری برای احداث این 
جایگاه به وسیله بخش خصوصی انجام و برای 6 

نفر ایجاد شغل شده است.
یاسمی یادآورشد: این جایگاه، با بهره گیری از 
۱۲نازل، بنزین معمولی و سوپر را به شهروندان 

کرمانشاه عرضه خواهد کرد.
وی با اشاره به فعالیت شبانه روزی ۱56جایگاه 
عرضه سوخت در استان کرمانشاه افزود: شرکت 
ملی پخش فراورده های نفتی منطقه کرمانشاه با 
نظارت  مستمر بر روند فعالیت این جایگاه ها، 

درجلب رضایت مندی مردم تالش می کند.
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    خطوط لوله 
و مخابرات نفت 
منطقه تهران  
عملیاتی شدن 
2 خط لوله 
مهم برای 
انتقال فراورده 
نفتی

مدیرشرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران بااشاره به عملیاتی شدن دو رشته خط انتقال 
فراورده نائین- کاشان – ری و شازند- ری تصریح کرد: این خطوط با هدف انتقال فراورده های نفتی 
تولیدی جنوب کشور به مرکز وشمال کشور احداث و بهره برداری شده اند. مجتبی بشارتیان درنشست 
خبری با اصحاب رسانه گفت: با احداث و بهره برداری از این دو رشته خط که خطوطی مهم به شمار 
می آیند، انتقال نفت و فراورده های تولیدی در جنوب کشور به مرکز وشمال کشور با سهولت بیشتری 
انجام خواهد شد. وی شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه تهران را شاهراهی مهم و حیاتی برای 
 نفت خام و فراورده های تولیدی جنوب به نیمه شمالی کشور خواند و افزود: این منطقه با برخورداری 
از ۱6 رشته خط خروجی و 8 رشته خط ورودی، بزرگ ترین ترمینال نفتی کشور و شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ایران به شمار می آید.  وی یادآورشد: خط لوله نائین- کاشان-ری ازچهارماه گذشته 

به طور کامل توسط این منطقه عملیاتی شده است.
انتقال باکیفیت فرآورده به شمال کشور

مجری پروژه احداث خط لوله نائین - کاشان - ری نیز درباره ویژگی های این خط گفت: فاز نخست 

این خط لوله با ظرفیت انتقال روزانه ۱8۰هزار بشکه فرآورده نفتی )معادل ۲۷.5 میلیون لیتر( در سال 
گذشته راه اندازی و تحویل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران شده است.

سیدحسن میرسلطانی افزود: باراه اندازی فاز دوم این طرح، ظرفیت انتقال فراورده های نفتی درخط 
لوله یادشده به ۲۰5 هزاربشکه در روز)معادل 3۰ میلیون لیتر( افزایش یافته است. وی به انتقال روزانه 
3۰میلیون لیتر بنزین یورو تولیدی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به مرکز کشور با این خط لوله اشاره 
و تصریح کرد: این پروژه شامل یک خط لوله ۲۰ اینچ به طول 4۲۰ کیلومتر، دو تلمبه خانه در نائین و 
کاشان و یک ترمینال نفتی در منطقه ری است. به گفته وی، خط لوله نائین – کاشان -ری به دنبال 
افزایش ظرفیت تولیدی در پاالیشگاه های بندرعباس وستاره خلیج فارس وبا هدف رفع تنگناهای 
انتقال بنزین پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، طراحی ساخته و راه اندازی شده است. میرسلطانی با بیان 
این که شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، مجری این پروژه است، تصریح کرد: عملیات 
اجرایی خط لوله نائین – کاشان – ری، از سال ۹۲ آغاز شده و فاز یک آن شامل احداث خط لوله و 
بهره برداری در سال ۹۷ پایان یافته است. مجری پروژه احداث خط لوله نائین - کاشان - ری 

سرمایه گذاری ریالی و ارزی اجرای این پروژه را 6۰6 میلیارد تومان اعالم و اظهار کرد: سرمایه این 
طرح ازمحل اعتبارات داخلی شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران تامین شده است.

انتقال روزانه 170 هزار بشکه فرآورده با خط لوله شازند – ری
محمد سکاکی، مجری طرح احداث خط لوله انتقال فراورده های نفتی ری – کن نیز با اعالم بهره برداری 
کامل از این خط توسط شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران گفت: فاز نخست این پروژه 
شامل خط لوله ۲6 اینچ آبادان - اهواز به طول ۱35 کیلومتر و ظرفیت انتقال ۲۰۰هزار بشکه در روز 
پیش از این راه اندازی شده بود. وی تصریح کرد: فاز دوم نیزشامل خط لوله ۲6 اینچ شازند -ری به 
طول ۲۹۱کیلومتر باظرفیت انتقال 353هزاربشکه درروزبه بهره برداری رسیده است.  سکاکی 
سرمایه گذاری احداث این پروژه را۲۰۰میلیارد تومان اعالم و اظهارکرد: فازنخست این طرح پایان 
سال۹۲تکمیل وتحویل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران شده است. سکاکی تاکید کرد: خط 
لوله آبادان- اهواز انتقال فراورده های تولیدی در پاالیشگاه آبادان به مرکزکشور وخط لوله شازند - ری 

نیزانتقال فراورده های تولیدی در پاالیشگاه امام خمینی )ره( شازند به مرکز کشور را انجام می دهد.

    پتروشیمی زاگرس
افتتاح مجتمع ورزشی 

چندمنظوره سیراف
مجتمع ورزشی چندمنظوره سیراف ازبزرگ ترین 
مجتمع های ورزشی چند منظوره کشور ویژه بانوان 
بااعتبار 5۰ میلیارد ریال دربندر تاریخی سیراف 

افتتاح شد.
عملیات اجرایی پروژه سالن ورزشی چندمنظوره 
ویژه بانوان شهر سیراف ازسوی شرکت پتروشیمی 
زاگرس همسو بااهداف تعریف شده در بخش 
مسؤولیت های اجتماعی، پارسال در زمینی به 

مساحت ۲۷4۰متر مربع کلنگ زنی شد.
در افتتاحیه این مجموعه ورزشی که باحضور 
استاندار بوشهر، نماینده مردم جنوب استان 
درمجلس شورای اسالمی و فرماندار شهرستان 
کنگان برگزارشد، عبدالکریم گراوند، استاندار 
بوشهرباقدردانی ازشرکت پتروشیمی زاگرس برای 
ساخت این مکان ورزشی افزود: این شرکت الگویی 
کامل در صنعت نفت برای انجام مسؤولیت های 

اجتماعی است.
سکینه الماسی، نماینده مردم شهرستان های 
عسلویه، جم، کنگان و دیر در مجلس شورای 
اسالمی نیز ساخت و بهر برداری از این مجموعه 
ورزشی ویژه بانوان را کاری ارزشمند و ماندگار خواند.

مجتمع ورزشی چندمنظوره سیراف ویژه بانوان، 
براساس تازه ترین استانداردهای مجموعه های 
ورزشی چند منظوره ساخته شده و دارای سالن های 
متعددی از جمله فوتسال، والیبال، پینگ پنگ، 
هندبال، سالن رزمی، بدنسازی، ایروبیک، رخت کن، 
اتاق کودک و مادر، سونا بخار، سونا خشک و … 

است.
این مجتمع بزرگ ورزشی با توجه به همجواری با 
دریا و ابنیه های تاریخی وباستانی شهرسیراف 
واستاندارد بودن سازه ها و سالن های مختلف آن 

می تواند میزبان بازی های کشوری و ملی باشد.

   شرکت نفت مناطق مرکزی ایران    

   شرکت گاز خراسان شمالیپایان تعمیرات اساسی منطقه عملیاتی تنگ بیجار
 تقویت خط لوله انتقال گازرسانی 

گرمه و جاجرم

عملیات اجرایی تقویت خط لوله انتقال گاز شهرستان های گرمه و 
جاجرم استان خراسان شمالی با اعتبار ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار آغاز 
شد. مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی گفت: این عملیات 
با هدف تامین گازمورد نیازطرح توسعه مجتمع آلومینای جاجرم و 
جلوگیری از افت فشار گازدرشهرستان های گرمه و جاجرم در فصول 
سرد سال انجام می شود. حسن رضا میربلوکی با بیان این که طول 
این خط انتقال گاز ۱4 اینچ، 58 کیلومتر است، مدت اجرای این 
عملیات را ۲3 ماه اعالم کرد. وی اظهار کرد: در زمستان های گذشته 
این منطقه باافت فشار گاز روبه رو می شد و برای رفع این مشکل الزم 
بود حجم گاز ورودی به آلومینای جاجرم کاهش یابد. مدیرعامل 
شرکت گازخراسان شمالی گفت: صنایعی که قصد توسعه دارند الزم 
است افزایش حجم گاز موردنیاز برای واحد صنعتی خود را از قبل 
اطالع دهند تا برای تامین آن برنامه ریزی شود. میربلوکی بابیان این 
که هم اکنون ۱۱۲واحد صنعتی دراستان خراسان شمالی مشمول 
گازرسانی هستند، اظهارکرد: از این تعداد تاکنون ۷8واحد صنعتی 
زیرپوشش گاز قرار گرفته اند. وی با بیان این که ۷5درصدگاز استان 
خراسان شمالی در بخش صنعت مصرف می شود، اشتغال زایی، بهبود 
چرخه تولید، گسترش صنایع، ایجاد ارزش افزوده وبهبود اقتصاد 
منطقه را از جمله مزیت های این فعالیت عنوان کرد. مدیرعامل 
شرکت گاز استان خراسان شمالی مصرف گاز استان خراسان شمالی 
را ساالنه هفت میلیون و5۰۰ هزارمترمکعب اعالم و اظهار کرد: 
نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان، پنج میلیون مترمکعب ازحجم 
مصرف گاز را به خود اختصاص می دهد. وی ضریب نفوذ گاز دراین 

استان را درشهرها۱۰۰درصد و در روستاها ۹۹ درصد اعالم کرد.

    شرکت مهندسی و توسعه نفت
مهارنشت نفت از انشعاب غیرمجاز

نشت نفت از انشعاب غیرمجاز خط لوله صادرات میدان نفتی 
آزادگان شمالی مهار شد. رئیس اموربهداشت، ایمنی ومحیط 
زیست)اچ اس ای(شرکت مهندسی و توسعه نفت)متن(گفت: 
این انشعاب گیری غیرقانونی ازخط لوله ۱6اینچ صادراتی به 
وسیله عوامل خاطی وناشناس، انجام و منجر به نشت نفت در 
زمین های منابع طبیعی )درمجاورت جاده اهواز-خرمشهر( 
شده است. وی تصریح کرد: بامشاهده این مهم توسط گشت 
حراست شرکت مهندسی وتوسعه نفت واطالع رسانی درباره 
آن، مهارنشت نفت به وسیله عوامل اجرایی وبهره بردارطرح 

بابهره گیری ازتجهیزات الزم، دردستور کار قرار گرفت.
رضازاده بابیان این که حادثه مزبوربه دادستان عمومی 
شهرستان اهواز اطالع  رسانی شده است، ازپاکسازی وانتقال 
مواد هیدروکربنی نشت یافته، به کارخانه فرآورش طرح 
آزادگان شمالی بامجوز دادستان و نظارت نیروی انتظامی خبر 
داد. وی گفت: تیم های بهره برداری و تعمیرات هم اکنون 

نیزمشغول پاکسازی کامل محیط در منطقه هستند.

تعمیرات اساسی منطقه عملیاتی تنگ بیجار به همت 
متخصصان شرکت نفت و گاز غرب در مدت زمان کوتاهی 
پایان یافت. سعید ناصری پور، مدیرعامل شرکت بهره برداری 
گذشته  سال  درچند  کرد:  اظهار  غرب  گاز  و  نفت 
بیشتراقدام های عملیاتی شرکت از جمله تعمیرات اساسی 
مناطق عملیاتی به وسیله متخصصان این شرکت و با صرف 
هزینه مالی بسیار اندک و در مدت زمان کوتاهی انجام شده 
است. وی افزود: با وجود مشکالت و محدودیت های بسیار از 
قبیل کمبود تجهیزات مورد نیاز و قطعات، مسائل ناشی از 
تحریم ها، شرایط جوی نامناسب و شدت گرما وسخت گذر 
بودن مسیرهای مواصالتی خطوط لوله و در مناطق عملیاتی 
این شرکت که جزو مناطق جنگی دوران دفاع مقدس است، 
با برنامه ریزی دقیق و بدون هیچ گونه حادثه ای ازسوی 
همکاران در این مناطق انجام شد. ایرج مومنی، رئیس 

تعمیرات منطقه عملیاتی تنگ بیجار نیز در تشریح عملیات 
تعمیرات اساسی این منطقه عملیاتی اظهار کرد: فعالیت های 
تعمیر و نگهداری موردنظر ازسوی پنج گروه اصلی تعمیراتی 
شامل خطوط لوله، مکانیک، برق، ابزار دقیق و کارگاه مرکزی 
و برنامه ریزی با حدود 5۹ هزار و 4۰۰ نفر ساعت انجام شده 

است. وی تعویض تیپ مشعل، تعویض خط جریانی یک حلقه 
چاه، تعویض سه عدد از LBVهای خط انتقال گاز، اصالح 
دو جایگاه ورودی و خروجی شیرهای ایمنی مربوط به 
لخته گیر، همچنین تعویض یک عدد نیپل ۲4اینچ ورودی 
لخته گیر، تعویض سه عدد نیپل ۱8 اینچ مربوط به لخته گیر 
TCF، و اسکن التراسونیک همه خطوط عایق دار سایز دو 
اینچ و باالتر را از فعالیت های انجام شده در این عملیات عنوان 
کرد. مومنی همچنین نصب و باز کردن مجدد ۱35 عدد 
اسپید در سایزهای مختلف برای ایمن سازی و تنش زدایی و 
رادیوگرافی را بخش دیگری از فعالیت های تعمیراتی در 
منطقه عملیاتی تنگ بیجار برشمرد. به گفته رئیس تعمیرات 
منطقه عملیاتی تنگ بیجار، واحدهای بهره برداری، بازرسی 
فنی، تدارکات کاال، اچ اس  ای، خدمات فنی و ترابری در انجام 

عملیات مزبور حضور فعال داشتند.

    پاالیشگاه گاز سرخون و قشم
  TB بومی سازی توربین رستون

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز سرخون  و 
قشم ازبومی سازی توربین رستون تی بی 

4۰۰۰ در این پاالیشگاه خبر داد.
محمدحسین نوروزی افزود: قطعات این 
توربین با تالش متخصصان و کارشناسان 
و  گازسرخون وقشم  پاالیش  شرکت 
برای  داخلی  شرکت های  همکاری 
نخستین بار در کشور ساخته شده است.

وی بااشاره به تحریم های اقتصادی، مشکالت موجود برای 
تامین قطعات یدکی وافزایش غیرمنطقی هزینه های 
خرید خارجی قطعات از یک سو و گسترش رویکرداقتصاد 
مقاومتی وحمایت ازتولید داخل از سویی دیگر، اظهار 
کرد: مجموعه این موارد زمینه بهره گیری از توان 

شرکت های داخلی را بیش از پیش مساعد کرده است.
مدیرعامل پاالیشگاه گازسرخون وقشم افزود: به استناد 

مصوبات کمیته خودکفایی، پروژه ساخت 
قطعات وانجام تعمیرات اساسی ماژول های 
توربین های رستون تعریف واجرای آن 
ازطریق برگزاری مناقصه محدود، بایکی 
ازشرکت های داخلی مورد تایید معاونت 
مهندسی، پژوهش وفناوری وزارت نفت امضا 

شد.
وی گفت: اجرای این پروژه از دیدگاه اقتصادی در بخش 
خرید کاال سبب جلوگیری از خروج دو میلیون یورو و در 
بخش خدمات حدود 5۰۰هزار یورو برای هر دستگاه 

توربین شده است.
 نوروزی با اشاره به وجود بیش از 5۰دستگاه توربین 
رستون در سطح کشور اظهار کرد: ساخت این تعداد 
توربین از نوع یاد شده، صرفه جویی ارزی قابل توجهی در 

پی خواهد داشت.

    پخش فراورده های نفتی منطقه کرمانشاه  
افتتاح 2 جایگاه عرضه سوخت

    شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
خدمت به همجواران خطوط لوله، وظیفه است

     شرکت انتقال گاز ایران  
ساخت دستگاه نوارپیچ اتوماتیک خطوط لوله 56 اینچ گاز
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 امر به معروف و نهى از منکر، یکى از مهمترین برنامه هاى 
شریعت وزیربناى نظام اسالمى و عامل اجرایى قوانین این 
آیین مقدس به شمار مى آید و در قرآن مجید با عناوین و 
تعبیرات مختلف از جمله به صورت ارائه یک وظیفه حتمى 

و تکلیف موکدآمده است:
َو لَْتُکْن ِمْنُکْم أُمٌَّة یَْدُعوَن إِلَي الَْخْیِر َو یَْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َو 

یَْنَهْوَن َعِن الُْمْنَکِر َو أُولِئَک ُهُم الُْمْفِلُحوَن
و باید از میان شما گروهى باشند که مردم را به نیکى 
فراخوانند و آنان را به کار پسندیده وادارند و از کار زشت 

و نکوهیده نهى کنند. اینانند که نیکبخت خواهند بود )آیه 
104، آل عمران(. و گاهى به عنوان بیان اوصاف و نشانه هاى 

مومنان راستین از آن یاد شده است. چنانکه مى فرماید:
َوالُمؤِمنوَن َوالُمؤِمناُت بَعُضُهم أَولِیاُء بَعٍضَ أُمروَن بِالَمعروِف 
کاَة  الزَّ َویُؤتوَن  الَة  الصَّ َویُقیموَن  الُمنَکِر  َعِن  َویَنَهوَن 
َ َعزیٌز  ُ إِنَّ اللَّ َ َوَرسولَُه أُولِئَک َسَیرَحُمُهُم اللَّ َویُطیعوَن اللَّ

َحکیٌم
مردان و زنان باایمان، ولّى )و یار و یاور( یکدیگرند؛ امر به 
معروف و نهى از منکر مى کنند؛ نماز برپا مى دارند و زکات را 

مى پردازند و خداوند و رسولش را اطاعت مى کنند؛ بزودى 
خدا آنان را مورد رحمت خویش قرارمى دهد؛ خداوند توانا 
و حکیم است )آیه 71، سوره توبه(. در کلمات پیامبر )ص( 
و ائمه معصومین )علیهم السالم( هم در این موردتاکیدات 
فراوان وجود دارد.  جمله اشهد انک قد اقمت الصاله و اتیت 
الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر که در زیارت 
حسین بن على)ع( آمده، گواه این حقیقت است و این معنا 
را تفهیم مى کند که آن حضرت)ع( با قیام و جهاد خود، 

وظیفه امر به معروف را به انجام رسانیده است.

امام حسین)ع( فرمود: مردم! پیامبر خدا فرمود 
که هر کس سلطان جائر و زورگویى را ببیند که حرام 
خدا راحالل کرده و پیمان او را در هم شکسته، با 
سنت پیامبر)ص(، مخالفت مى ورزد، در میان بندگان 
خدا راه گناه و مخالفت با قانون الهى را در پیش 
مى گیرد و با عمل و گفتار چنین فردى مخالفت نکند، 
بر خداوند است که چنین فرد ساکت را به محل همان 
طغیانگر آتش جهنم داخل کند. این بخش اول 
سخنرانى امام حسین)ع( است که درمنزل بیضه 
خطاب به سپاهیان حر ایراد فرمود. امام)ع( در بخش 
دیگرى از سخنرانى خود فرمود: در حقیقت خدا 
سکوت آنان را از این جهت عیب مى شمارد که آنان 
با چشم خود مى دیدند که ستمکاران به زشتکارى و 
فساد پرداخته اند و باز منعشان نمى کردند و این 

سکوت به دلیل عالقه به چیزهایى بود که از آن 
دریافت مى کردند و به دلیل ترسى بود که از آزار و 
تعقیب آنان به دل راه مى دادند، در حالى که خداوند 
و  بترسید  ازمن  و  نترسید  مردم  از  مى فرماید: 
مى فرماید: مردان و زنان مومن، ولى، یار و یاور 
یکدیگرند و همدیگر را امربه معروف و نهى از منکر 
مى کنند. آنچه در این بخش از پیام و سخن امام )ع( 
قابل توجه و حائز اهمیت است، بیان ابعاد وسیع و 
مفهوم گسترده امر به معروف و نهى ازمنکر و اشاره 
به مهمترین بعد و جنبه عملى در این مساله اساسى و 
حیاتى است، زیرا آن حضرت با استناد به دو آیه از قرآن 
مجید، مى فرماید: اگر امر به معروف و نهى ازمنکر در 
جامعه برقرار شود، همه واجبات از کوچک و بزرگ، 

عملى و همه مشکالت اجتماعى، حل خواهد شد.

آن حضرت، کسانى که وظیفه خود را مقابل فریضه 
بزرگ امر به معروف و نهى از منکر نادیده گرفته و در 
انجام این واجب، سستى به خرج داده اند، مورد نکوهش 
و مالمت قرار داده، آنگاه آثار شوم این سهل انگارى و 
عواقب تلخ و ثمرات ناگوار این ترک مسؤولیت را که پیش 
از همه متوجه خود آنان کرده است، تذکر مى دهد و 
مى فرماید: شما اى گروه حاضر! اى گروهى که به علم و 
دانش شهرت دارید! و از شما به نیکى یاد مى شود و به 
خیر خواهى و راهنمایى در جامعه، معروف شده اید و به 
خاطر خدا دردل مردم شکوه و مهابت دارید، به طورى که 
افراد مقتدر از شما بیم دارند، شما را بر خودمقدم 
مى شمارند و نعمت هاى خدا را برخود دریغ مى ورزند و بر 
شما ارزانى مى دارند، مردم در حوائج و نیازهایشان، شما 
را واسطه قرار مى دهند و در کوچه و خیابان با مهابت 
پادشاهان وشکوه بزرگان، قدم بر مى دارند. آیا بر همه این 
احترام ها و قدرت هاى معنوى از این جهت نایل نشده  ایم 
که از شما امید مى رود تا به اجراى قانون خدا کمر ببندید، 
گرچه درموارد زیادى از قوانین خدا، کوتاهى کرده اید، 
بیشتر حقوق الهى را که به عهده دارید، فرو گذاشته، حق 
ائمه را خوار و خفیف و حق افراد ناتوان را ضایع کرده اید، 
اما در همان حال به دنبال آنچه حق خویش مى پندارند، 

برخاسته اید، نه پولى خرج کرده اید و نه جان را در راه 
کسى که آن را آفریده به خطر انداخته اید و نه با قبیله و 
گروهى به خاطر خدا در افتاده اید.  شما آرزو دارید و حق 
خود مى دانید که خداوند بهشت و همنشینى با پیامبران 
و ایمنى ازعذاب را به شما ارزانى دارد، اى کسانى که 
چنین انتظارهایى از خدا دارید! من از این بیمناکم که 
عذابى از عذاب هایش بر شما فرود آید، زیرا در سایه عزت 
بلند رسیده اید، ولى خدا  به منزلتى  و عظمت خدا 
احترام  مبلغ خداشناسى هستند،  که  را  شناسانى 
نمى کنید حال آنکه به خاطر خدا در میان بندگانش 
احترام دارید. و نیز از آن جهت بر شما بیمناکم که به 
چشم خود مى بینید تعهدات و پیمان ها دربرابر خداوند 
گسسته، اما نگران نمى شوید در حالى که براى پاره اى از 
تعهدات پدرانتان آشفته مى شوید و اینک تعهداتى که 
در برابر پیامبر)ص( شد، اطاعت از او و جانشینش مورد 
بى اعتنایى است. نابینایان و اشخاص کروالل و زمین گیر 
و ناتوان در همه شهرها بى سرپرست مانده اند، بر آنان 
ترحم نمى شود و نه مطابق شان و منزلتتان عمل مى کنید 
و نه به کسى که بدین سان عمل کند، مدد مى رسانید. با 
چرب زبانى و چاپلوسى، خود را در برابر ستمکاران ایمن 
مى سازید، تمام اینها دستورهاى خداست به صورت نهى 

یا تناهى باز داشتن یکدیگر ازمنکر، که شما از آن غفلت 
مى ورزید. و مصیبت شما از مصایب همه مردم سهمگین تر 
است، زیرا منزلت و مقامى که باید علما داشته باشند، از 
شما باز گرفته اند؛ چون امور ادارى کشور و صدور احکام 
قضایى وتصویب برنامه هاى اجرایى به دست دانشمندان 
روحانى که امین حقوق الهى و به حالل و حرام آگاهند، 
اجرا شود، اما اینک این مقام را از دست شما ربوده اند و 
از دست دادن چنین مقامى، هیچ علتى ندارد جز اینکه 
از پیرامون حق قانون اسالم و حکم خدا پراکنده اید 
ودرباره سنت پس از آنکه دالیل روشن بر حقیقت آن 
وجود دارد، اختالف کرده اید. اگر بر شکنجه و ناراحتى، 
شکیبایى مى کردید و در راه خدا متحمل ناگوارى بودید، 
مقررات براى تصویب، پیش شما آورده و به دست شما 
صادر مى شد و شما مرجع کارها بودید، اما به ستمکاران 
مجال دادید تا این مقام را از دست شما بستانند و اجازه 
دادید حکومت به دست آنان بیفتد تابراساس سنت 
حدس و گمان، به حکومت بپردازند و راه خود کامگى و 
اقناع شهوت پیشه سازند، سبب تسلط آنان بر حکومت، 
فرارتان از کشته شدن و دلبستگى شما به زندگى کوتاه 
دنیا بود، شما با این روحیه ورویه، توده ناتوان را به چنگال 

این ستمگران گرفتارکردید.

امام حسین)ع( در سخنان دیگرى فرمود: خدایا! بى شک تو مى دانى آنچه از ما 
سر زده و مبارزه اى که بر ضد بنى امیه شروع کرده ایم نه رقابت در به دست آوردن 
قدرت سیاسى است و نه جست وجوى ثروت و نعمت هاى بیشتر، بلکه براى این است 
که ارزش هاى درخشان آیین تو را ارائه دهیم و در بالد و شهرها اصالحات پدید آوریم 
و بندگان ستمدیده ات را از حقوقشان برخوردار و ایمن سازیم و براى این است که به 
قوانین و احکام توعمل شود. خدایا من دوستدار معروف و از منکر بیزارم. اى خداى 
بزرگ و کرامت بخش! تو را به حق این قبر و به حق کسى که در میان آن است، سوگند 

مى دهم که در این تصمیم و اراده اى که دارم، راهى را براى من بنمایى که موجب رضا 
و خشنودى تو و پیامبرت باشد. حضرت امام حسین )ع( این جمالت را در یک برهه 
حساس و در یک شرایط تاریخى در کنار مزار رسول خدا)ص( ایراد فرمود، آنگاه که 
تصمیم گرفت مدینه را به سوى مکه ترک گوید و براى آخرین بار به زیارت رسول خدا 
)ص( شتافت و با جد بزرگوارش وداع کرد.  امام حسین)ع( در بخشى از وصیتنامه شان، 
هنگام حرکت از مدینه خطاب به برادرش محمد بن حنیفه نوشته است: و من نه از 
روى خود خواهى یا براى خوشگذرانى و نه براى افساد و ستمگرى، ازمدینه خارج 
شدم بلکه هدف من از این سفر، امر به معروف و نهى از منکر و خواسته ام ازاین 
حرکت، اصالح مفاسد امور است و احیا و زنده کردن سنت و قانون جدم رسول خدا 
)ص( و راه و رسم پدرم على ابن ابیطالب)ع( است. جمالت زیر نیز که بیانگر انگیزه 

قیام و حرکت حضرت حسین بن على)ع( است، از  بخش هاى نامه اى است که آن 
حضرت پس از ورود به مکه، به سران شهر بصره مانندمالک بن مسمع بکرى، مسعود 
بن عمرو، منذر بن جارود و... نگاشته است. من شما را به کتاب و سنت پیامبرش دعوت 
مى کنم، زیرا سنت فراموش شده و بدعت، جاى آن را گرفته است، اگر سخن مرا 
بشنوید، به راه سعادت و خوشبختى رهنمونتان خواهم بود. امام حسین )ع( در 
سخنرانى درمنزل بیضه در نزدیکى کربال خطاب به سپاهیان حر فرمود: مردم آگاه 
باشید! بنى امیه به پیروى از شیطان گردن نهاده و اطاعت خدا را ترک  کرده اند، فساد 
را ترویج و حدود خدا را تعطیل کرده اند و بیت المال را به خود اختصاص داده، حرام 
خدا را حالل و حالل خدا را تحریم کرده اند و اینک من سزاوار و شایسته ام بر حکومت 

مسلمانان هایى که اسالم را تغییر داده اند.

 اهمیت اجتماعی

نکوهش سست 
قدمان 

عنصر اصلی قیام 
امام حسین)ع( 

3

2

1
  موضوع امر به معروف و نهى از منکر با توجه به اهمیتى که دارد، در کالم و پیام حسین بن على )ع( در سه محور و سه بخش 

مختلف، مورد توجه قرار گرفته است:

  امربه معروف ونهى از منکر
 پیام امام حسین)ع( در کربال

حدیث عزادارى:

قاَل َرُسوُل الّل صّلى الّل علیه و آله:اِنَّ لَِقْتِل الُْحَسْیِن علیه الّسالم َحراَرًة فى ُقُلوِب الُْمؤ منیَن ال تَْبَرُد اَبَداً.

پیامبر اکرم )ص( فرمود: براى شهادت حسین )ع(، حرارت و گرمایى در دلهاى مؤ منان است که هرگزسرد 
و خاموش نمى شود.

صفحه اى براى گسترش و ترویج  فرهنگ، آد  اب و اند  یشه د  ینى
تهیه و تنظیم:  ستاد   اقامه نماز وزارت نفت
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برش های تاریخی رویارویی ایرانیان با نفت تا پیش از اکتشاف

نفت تا پیش از دارسی 
مشعل     دارسى نامى است که با نفت ایران و از همان نقطه با تاریخ معاصر ایران پیوندى عجیب دارد. روزى که چاه شماره یک 
فوران کرد، گویى تاریخ معاصر ایران به صفحات دیگرى ورق خورد. دارسى و ماجراى پافشارى چند ساله اش براى کشف نفت در 
ایران و منافعى که نصیبش شد، کم و بیش و به فراخور روایت شده است و تقریبا مى دانیم آنچه گذشت را. اما نفت فقط از زمان 
دارسى در ایران وارد زبان، فکر و نوشته هاى ایرانیان نشد، بلکه بیش از صد سال قبل از دارسى، ایرانیان سرو کارى با نفت و گاز 

پیدا کرده بودند. اینجا گذرى داریم بر شمه اى از آنها در البه الى تاریخ معاصر ایران. 

گذشته از اینکه در زمان باستان، ایرانیان در ابعاد مذهبى و پزشکى 
و کاربردى، استفاده هایى از نفت و قیر طبیعى مى برده اند، پس از اشغال 
اصفهان توسط محمود افغان و سقوط صفویان درباره نفت و گاز خبرهایى 
بوده است، خبرهایى که نشان مى دهد ایرانیان کنجکاوانه 
مى کوشیدند از کاربرد آن سر درآورده و یا به توصیف کارکردهاى 

آن در جهان بپردازند. 

نفت علیه فیالن هندی 
بعد از سقوط صفویان، نادرشاه افشار کوشید تا با 
جمع آورى توان نظامى و فکرى، اعتبار از دست رفته 
ایران را دوباره احیا کند. همه دوران زمامدارى نادر 
به جنگ و گریز گذشت. او در سال 1108 اشرف 
افغان جانشین محمود را از ایران بیرون راند و به 
حکومت هفت ساله افغانان شورشى خاتمه 
بخشید. نادرشاه جنگ هاى زیادى داشت، اما 
یکى از اصلى ترین جنگ هاى او که به واسطه 
تعقیب افغانان از قندهار به هند و حکومت 
گورکانى آن بود، جنگ کرنال است؛ 
جنگى که سرنوشت شبه قاره را در 
سال هاى کوتاهى پس از حمله نادر 
دستخوش تحوالت بسیارى کرد و 
چهره خاورمیانه دگرگون شد. اما 
حضور حساس و تعین کننده نفت 
در این جنگ، حکایتى خواندنى 
دارد. ارتش گورکانى براى مقابله با 
دشمنان در جنگ ها همیشه از 
فیل هاى بسیار عظیم الجثه اى که به 
انواع ادوات جنگى زمانه خودشان آنها 
را آراسته بودند، استفاده مى کردند. این 
فیل هاى تنومند و درشت هیکل، رعب و 
ترس زیادى بر جان اسب ها و سواران 
مى انداختند و از سوى دیگر در مبارزه هاى تن 
به تن قطعا غلبه با فیل سواران بود و نه اسب 
سواران. نادرشاه با استفاده از نفت، ارتش فیل 
سوار هندى را چنان مرعوب کرد که به سرعت از 
هم پاشیده و مغلوب شدند. نادرشاه با استفاده از نفت، 
هند را تا دهلى اشغال کرد و با غنایم بسیار زیاد 
امپراطورى گورکانى را به صورت بسیار ضعیفى ابقا کرد. 
همین امپراطورى ضعیف شده به دست نادر چند سال بیشتر 
دوام نیاورد و انگلیسى ها با کمپانى هند شرقى حکمرانى 
سرنوشت سازى را بر آن آغاز کردند. در یکى از کتاب هاى تاریخى 
از قول یک بازرگان انگلیسى درباره حضور نفت در جنگ کرنال 
آمده است: »در این جنگ وضع قابل مالحظه اى پیش آمده بود که 
بسیارى از مورخان که درباره این جنگ کتاب نوشته اند، آن را ذکر 

نکرده اند. این اشخاص در حقیقت از فیالن جنگى سخن به میان 
آورده اند، ولى نگفته اند از آنها چه استفاده اى به عمل آمده است. این 
جانوران وحشت انگیز را براى جنگ مجهز کرده و در راس ارتش هند 
قرار داده بودند. فیالن جنگى همیشه در مشرق براى ارعاب دشمن به 
کار رفته اند. مورخان و شاعران از بزرگى و ساز و برگ آنها داستان هایى 
گفته اند که آدمى را به وحشت مى اندازد. نادر مى دانست که هندى ها 
چگونه مى جنگند، بنابراین به شتررانان خود دستور داد که مقدارى 
هیزم بر پشت شتران بار کنند و آنها را با نفت آتش بزنند. به خوبى 
مى دانیم که این جانوران عظیم با چه وحشتى به این آتش مى نگریستند 
و به این ترتیب فیالن هندى به جاى آنکه قواى ایران را در هم بریزند، به 
مجرد نزدیک شدن شترها رو به گریز نهادند و در قسمت اعظم ارتش 
هند هرج و مرج عجیبى برپا کردند. در این جنگ هفده هزار هندى که 
در میان آنها بسیارى از امیران هند یافت مى شدند، به قتل رسیدند«. 
نادرشاه بهره از نفت را در جنگ ها رها نکرد و به قواى دریایى ایران نیز 
دستور داد که از قیر براى ساخت کشتى هاى جنگى بهره ببرند تا در رزم 
دریایى کارا تر باشند. جالب است که یکى از دولتمردان عصر قاجار در 
خاطرات خود درباره کالت نادرى مى نویسد: »اسم یک دروازه این شهر 
نفط)نفت( است و یک دروازده دیگر خراسان است. به مناسبت اینکه 
آنجا به قدرى منابع نفط)نفت( است که روى زمین نفط نمایان و آشکار 

است«.

نفت در سفرنامه های ایرانی 
پس از سقوط سلسله زندیان که پس از افشاریان روى کار آمده 
بودند، سلسله قاجار ایران را تصاحب کرد و شکست سختى به 
لطفعلى خان زند داد تا اینکه جنگ هاى ایران و روس و دو معاهده ننگین 
گلستان و ترکمن چاى رخ داد. بعد از این جنگ ها بود که کم کم و 
خصوصا در دوران ناصرى، پاى شاهان و شاهزادگان به غرب باز شد و 

فرنگستان چشم آنها را گرفت. سفرنامه نویسى در میان این مسافران 
از همه جا بى خبر دیار فرنگ رونق داشت. در میان سطور بهت زده 
نوشته هاى این مسافران چراغ هاى گاز خیابان ها گویا جلوه دیگرى 
داشته است. این مسافران در شهرهاى مهمى چون لندن و پاریس و سن 
پترزبورگ این منابع روشنایى و نورانى خیابان ها را توصیف کرده اند. در 
زمانه اى که این سفرنامه نویسان در شهرهاى مذکور به توصیف 
روشنایى هاى چرغ گازها در خیابان ها و معابر پرداخته اند، سرزمین ایران 
و شهرهایش در تاریکى مطلق شبانه فرو مى رفت. اگر چه شمع و پیه 
سوز و روغن کرچک و مشعل هیزمى نورى تولید مى کردند، اما هیچ 
کدام مشعل گازى نمى شدند.  میرزا ابوطالب خان از نخستین ایرانیانى 
است که با حمایت مالى کمپانى هند شرقى به لندن رفته است. او در 
سفرنامه اش درباره این چراغ ها نوشته است: »در چراغان این ملک، 
وزش باد و تکرار حرکت و رعایت لطافت، فتیله چراغ را در قمقمه هاى 
بلورین الماس تراش مى گذارند و آن قمقمه ها را بر میخ هایى که روزانه 
بر دیوار و پیشانى دکاکین کوبیده و انواع و اشکال، مختلف از کوبیدن 
میخ ها برآورده اند، آویزند. بنابر اینکه قمقمه ساده و رنگین به انواع 
رنگ هاست، تصور انسان و صورت و لباس و شکل تاج و نام پاشاه و نام 
ملکه از آنها ترکیب مى یابد چون دیوار خانه ها و دکاکین به قاطر و خط 
مستقیم واقع شده و روشنى هر خانه و دکان هر کس به ذمه صاحب آن 
است و نه از سرکار حاکم، هر کس بنا به اظهار حسن سلیقه خود و 
تحسین عام در آن باب سعى مبذول داشته، اختراع هاى تازه و رنگ به 
رنگ روى کار مى آورد. بنابراین چراغان آنقدر لطیف و سرور افزا مى گردد 
که بیان آن از قدرت قلم خارج است«.  یکى دیگر از مسافران فرنگ، 
میرزا صالح شیرازى و او نیز در لندن چراغ هاى گازى را دیده و به وصف 
آنها پرداخته است. او که بسیار تحت تاثیر این چراغ ها قرار گرفته درباره 
آنها در سفرنامه اش به نام سفرنامه میرزا صالح شیرازى نوشته است: »از 
هر طرف کوچه به فاصله شش ذرع الى ده ذرع، چراغى در فانوس 
شیشه اى در باالى دروب گذاشته اند که همه شب مى سوزد و مدت ده 
سال است که از دود زمین چراغ ها ساخته اند که در دکان ها دودها را از 
آن روانه کرده که بسوزد. بالفعل در کوچه معظم چراغ ها را از دود و زغال 
روشن مى کنند و از خارج لندن در هر راه چند میل، چراغ در میانه فانوس 
روشن است«. اما سن پترزبورگ هم براى مسافران فرنگ دیدنى هایى 
درباره چراغ ها دارد. این بار نوبت مصطفى خان افشار ملتزم رکاب خسرو 
میرزا شاهزاده قاجار است که ذکر فانوس هاى الماسى را بکند. او در 
سفرنامه خویش در این باره مى نویسد: »وسط کوچه جهت کالسه 
سواران اند و عراده کشان، در هر کوچه از دو طرف به فاصله سى قدم، 
چوبى ملون نصب کرده و بر سر آن فانوسى شیشه اى ترتیب داده اند. 
شب ها میان آن چراغى مشتمل بر چهار فتیله مى گذارند و کوچه ها 
شب ها چنان روشن است که آیند و روند را حاجتى به فانوس نیست و 
در مسکو شب ها هفت هزار فانوس روشن مى شود و در سن پطرزبورگ 
به مراتب بیشتر از آن و چون به متابعت کوچه ها این فانوس ها را به خط 
مستقیم نصب کرده اند براى شهر آرایش بسیار از روشنایى آنها حاصل 
مى شود. خصوص در کنار رود نیوا، که به طول شهر از دو کنار آن بر روى 

پل ها فانوس ها گذاشته اند و بر آب عکس مى اندازند«.

هوتز و رویتر؛ طمع غربی قبل از دارسی 
درست است که در میان همه غربى ها این دارسى بود که به جنوب 
ایران آمد و با سماجت خاص خودش باالخره نفت را از این سرزمین 
بیرون کشید اما پیش از دارسى نیز چند خیز مهم براى سوءاستفاده هاى 
فرصت طلبانه غربى ها از منابع زیرزمینى نفت ایران برداشته شده بود. 
نخستین آنها قراردادى با عنوان »هوتز« است که در سال 1263 

خورشیدى رقم خورد. این شرکت کار خود را از بوشهر شروع کرد اما به 
سرعت کوتاه آمد و جست وجوى نفت را رها کرد. در یکى از کتب تاریخى 
درباره این قرار داد آمده است: »شرکت انگلیسى هوتز متعلق به آلبرت 
هوستن تبعه هلند، یک شرکت تجارى بود که در امر صادرات و واردات 
در خلیج فارس فعالیت مى کرد و مرکز آن در بوشهر قرار داشت. این 
شرکت با کسب امتیاز استخراج نفت از دولت ایران به عملیات حفارى 
در دالکى و جزیره قشم اقدام کرد، اما دیرى نپایید که با ناکامى مواجه 
شد و دست از کار کشید تا اینکه چندى بعد امتیاز خود را به شرکت 
»حقوق معدنى بانک ایران« که به منظور فعالیت در زمینه ذخایر معدنى 
تاسیس شده بود، واگذار کرد. منطقه حفارى به تالش حفاران اقبال نکرد 
و حاضر به همکارى با کاوش گران نفتى نشد. در نتیجه شرکت حقوق 
معدنى بانک ایران نیز به همان سرنوشت هوتز دچار شد. با الغاى امتیازات 
معادن از سوى دولت ایران امتیاز مورد بحث ملغى و شرکت حقوق 
معدنى بانک ایران نیز با اعالم انحالل از صحنه فعالیت هاى حفارى خارج 
شد«.  اما مورد دوم تا پیش از دارسى، مورد عجیب رویتر است. حتما نام 
خبرگزارى رویترز را شنیده اید. نامى که بر گرفته از شخص بارون 

جولیوس رویتر است که سال 1268 خیز دوم را براى بهره از نفت ایران 
را برداشت. سال هاى تلخ و سیاه عهد ناصرى و دقیقا پس از مرگ 
امیرکبیر، شاه و شاهزادگان و وزرا یله و رها کشور را غرق در استقراض 
مى کنند. آنها با شیفتگى بى حد و حصرشان به هر بهانه اى مسافر 
فرنگستان مى شوند و هزینه هاى بسیار گزافى را به کشورمان تحمیل 
مى کنند. به واسطه عقب ماندگى ها و توسعه نیافتگى هاى ایران در عصر 
قاجار یک راه براى تهیه پول سفرهاى فرنگ و بریز و بپاش هاى شاه و 
شاه  زاده ها باقى مى ماند و آن دادن امتیازهاى کالن به حکومت هاى 
غربى است. روتیرز در چنین فضاى فرهنگى و اقتصادى متولد مى شود 
و عالوه بر چشمداشت به معادن و منابع سرزمینى ایران، نفت را نیز نشانه 
مى رود. در یکى از اسناد تاریخى که مواد قرارداد رویتر را آورده، در ماده 
یازده مستقیما به نفت نیز اشاره شده است. هر چند با فشارهاى میهن 
دوستان داخلى و سیاست ورزان خارجى امتیاز و قرارداد رویتر ملغى 
شد اما نشان داد چشم اجنبى ها به نفت ایران خیره بوده است. »دولت 
علیه ایران به حکم امتیازنامه و قرارنامه حاضره به اصحاب این امتیاز حق 
مخصوص و امتیاز انحصارى و قطعى مى دهد که در طول این امتیاز در 
تمام ممالک ایران، معادن زغال سنگ، آهن، مس، سرب، نفت و غیره را 
و هر معدن دیگر که ایشان مناسب بدانند، کار بکنند و از آنها تمتع 
بردارند به غیر از آن معادنى که ملک مردم است و صاحبان آنها در آنها 
کار مى کنند. در خصوص این نوع معادن هر وقت کمپانى بخواهد آنها را 
بخرد، باید با صاحبان آنها به رضاى طرفین معامله نماید، به طور وضوح 
مقرر است که هیچ یک از کارگزاران دولتى و مذهبى و هیچ یک از رعایا 
و تبعه و اشخاص نمى توانند در خصوص یک معدن ادعاى حق تصرف 
کنند، مگر در صورتى که مدت 5 سال قبل علنا و با تصدیق عامه در آن 
معدن کار کرده باشد، خارج از این شرط است. هر معدنى که کمپانى پیدا 
بکند مثل زمین ساده و عادى محسوب خواهد شد و از جانب کمپانى به 
قیمت متداول آن والیت خریده خواهد شد و اگر الزم شود، دولت 
صاحب یا اصحاب آن زمین را مجبور خواهد کرد که آن را به قیمت 

متداول آن ملک به کمپانى بفروشد«.

نادر شاه افشار

میرزا صالح شیرازى

جولیوس رویتر



به كوشش مديريت موزه ها ومركز اسنادصنعت نفت، 20 ميليون 
برگ سند صنعت نفت، شامل اسنادپرسنلي،مكاتبات اداري، مقررات و 
آيين نامه ها، عكس، نگاتيو و نقشه با موضوعات تاريخي، اجتماعي، 
اقتصادي، سياسي و فرهنگي در مركزاسنادصنعت نفت گردآوري شده 

است. 
بيشتر اسناد به دست آمده از مديريت اكتشاف شركت ملي نفت، 
شركت ملي مناطق نفت خيزجنوب، شركت ملي صنايع پتروشيمي، 

پااليشگاه آبادان، شركت ملي حفاري، ستادحفظ آثار و ارزش هاي دفاع 
مقدس و روابط عمومي وزارت نفت گردآوري شده است. اين اسناد طي 
4 سال و با پيگيري هاي مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت از 
اقصا نقاط كشور به دست آمده است. پس از راه اندازي دفتر موزه هاي 
صنعت نفت، مركز اسناد، با هدف گردآوربي، پردازش و اطالع رسانی 
و خدمات دهی آرشيوی و رونق بخشيدن به پژوهش هاي تاريخي، 
اجتماعي، سياسي و اقتصادي، در سال 1393 شكل گرفت. اين مركز 

با استقرار در محل پژوهشگاه سابق ري، در حال حاضر، بخش 
چشمگيری از اسناد تاريخ صنعت نفت را در اختيار دارد كه حاصل 
كوشش كارشناسان خود و همكاري و همراهي كاركنان اين صنعت 
است. اين مركز، سوابق راكد را نه از ديدگاه قابليت امحا، بلكه از منظر 
تاريخي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي، مورد بررسي قرار می دهد و در 
آن ميان اسناد مهمي كه در ابتدا با نگاه سطحي و غيركارشناسی، 

بي ارزش و زايد قلمداد مي شدند، شناسايي و گردآوری می كند.

انتقال 300 قلم اشیاء موزه ای به موزه 
مركزی نفت مسجد سلیمان

به كوشش مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت 
نفت ، 300 قلم از اشياء موزه اي مربوط به بيمارستان 
امام خميني )شركت نفت( مسجد سليمان به موزه 
مركزي نفت مسجد سليمان در بي بيان منتقل شد .

فهيمه محبي ، مسوول گردآوري و شناسايي اشياء 
موزه اي مديريت موزه ها ومركز اسناد صنعت نفت 
گفت: در سال 94 نزديك به 300 قلم شيء از 
بيمارستان امام خميني )شركت نفت( مسجد سليمان 
، توسط واحد اشياء موزه هاي صنعت نفت شناسايي 
و ثبت شده بود كه در حال حاضر با توجه به ساخت 
موزه مركزي نفت در بي بيان مسجد سليمان ، اين 

اشياء به محل اين موزه منتقل شد.
بااليي  ازقدمت  ثبت شده  اشياء  افزود:  وي 
برخوردارند و شامل انواع دستگاه معاينه چشم، وزنه 
هاي ترازو، فيلترهاي آزمايشگاهي ، گهواره حمل 
نوزاد، ترازوي تركيب دارو، دستگاه فشار خون و تخت 
هاي بيمارستان قديمي مسجد سليمان مي شوند كه 

در انبارهاي مازاد بيمارستان قرارگرفته بودند .
وي توضيح داد: پيشتر قراربود بخشي ازساختمان 
قديمي بيمارستان نفت مسجد سليمان با توجه به 
قدمتي كه دارد تبديل به موزه بهداشت و درمان 
صنعت نفت شود ولي با توجه به تكميل ساختمان 
موزه نفت مسجد سليمان اين اشياء به اين موزه 

منتقل شد.
به گفته محبي ، موزه بي بيان مسجد سليمان 
ازتمام استانداردهاي موزه اي  برخوردار است و مخازن 
مورد نياز براي نگهداري اشياء موزه اي براي آنها در 
نظر گرفته شده و اشياء به مخازن مورد نظرمنتقل 

شده است .

درمحل   سليمان  مسجد  نفت  مركزي  موزه 
پااليشگاه قديمی بي بيان و با موضوع اكتشاف و توليد 
درحال راه اندازي است . درموزه مركزي نفت مسجد 
سليمان قراراست موضوع اكتشاف و توليد وموضوعات 
مختلفي از جمله نفت چيست؟، استفاده از نفت در 
باستان، استفاده از نفت در دنياي معاصر، نفت و 
شهرنشيني در مسجد سليمان، نفت و انگليس، 
چگونگي اكتشاف نفت، چگونگي استخراج نفت، 
معرفي افراد معاصر در تاريخ صنعت نفت به طور خاص 
مسجد سليمان، نفت مسجد سليمان و ملي شدن، 
اشيا و اسناد، روز شمار تاريخ مسجد سلميان همزمان 
با كشف نفت، هنر و نفت ومسجد سليمان شهر اولين 

ها پرداخته شود .
گفتني است ، پااليشگاه بي بيان كه به اختصار 
LDU نيز خوانده مي شود در سال 1932 ميالدي 

تاسيس شد. اين پااليشگاه تا تاريخ 20 آذرماه 1352 
مورد بهره برداري قرار مي گرفت و از آن تاريخ به بعد 
به علت عدم احتياج به فرآورده هاي آن از سرويس 
خارج شد. بعد از جنگ تحميلي و از كار افتادن 
پااليشگاه آبادان، با وجود قدمت چندين ساله اين 
واحد و خارج از سرويس قرار گرفتن قسمت هاي 
زيادي از آن، امكان استفاده و بهره برداري مجدد از 
آن به انجام تعميرات الزم ممكن اعالم شد و با تالش 
متخصصين و كارگران ايراني توانستند بار ديگر واحد 
پااليش را موره بهره برداري قرار دهند. در تاريخ22 
بهمن ماه سال 1361 كارخانه مزبورمجددا افتتاح شد 
و اولين محموله آن به جبهه هاي جنگ ارسال شد. 
اين پااليشگاه داراي 6 هكتار مساحت  و ساختمان 

هاي اداري و صنعتي است.

نخستين جلسه امين اموال موزه هاي صنعت نفت با حضور مسؤوالن 
مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت و نمايندگان موزه هاي نفت در 
شهرهاي مسجد سليمان، مشهد، اهواز، سبزوار، كرمان، آبادان، كرمانشاه 
وتهران برگزارشد.دراين جلسه ابراهيم رنجبرزاده، رئيس طرح و برنامه 
مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت هدف از برگزاري اين نشست را 
همفكري، همگرايي و هم افزايي امين اموال موزه هاي صنعت نفت عنوان 
كرد و گفت: مجموعه اقدام هاي صورت گرفته در بخش هاي مختلف مديريت 
موزه ها و مركزاسناد صنعت نفت از ابتداي شكل گيري اين مديريت تا كنون 
با هدف انسجام هرچه بيشتر فعاليت ها بوده است.در اين نشست همچنين 
محمدرضا جواهري، مشاورمديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت با اشاره 
به نقش امين اموال در حفظ و نگهداري اموال موزه اي گفت: نگهداري بهينه 
از ميراث صنعت نفت از جمله وظايف اصلي امين اموال در موزه هاي صنعت 
نفت به شمار می آيد. وي اموال موزه اي صنعت نفت را دارايي هاي فرهنگي 
اعالم كرد كه ساالنه بر ارزش فرهنگي آن افزوده می شود و بر اطالعات 
مخاطبان می افزايد. مشاور مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت با بيان 
اينكه اموال موزه اي صنعت نفت، شامل اموال منقول و غير منقول می شود، 
افزود: بخش قابل توجهي از ميراث غير منقول در صنعت نفت وجود دارد كه 
عالوه بر حفظ و نگهداري اموال منقول بايد در حفظ و نگهداري اين اموال 
توجه جدي شود.جواهري نخستين وظيفه امين اموال را حفظ و امانت داري 
از دارايي هاي موزه هاي صنعت نفت عنوان كرد و افزود: اين اموال، دارايي هاي 
دولتي و به تبع آن دارايي هاي وزارت نفت محسوب می شود كه ملي است و 
بايد با دقت باال از آن محافظت كرد.وی درادامه به بحث گردآوري اموال در 
موزه ها اشاره كرد وتوضيح داد: امين اموال بايد حلقه هاي مفقوده را شناسايي 
كند و زمينه گردآوري و حتي در مواقعي خريد آنها را فراهم آورد تا آن موزه 
تكميل شود.وي در ادامه به موضوع مستند نگاري اشاره كرد و افزود: بايد به 
دنبال ثبت سند و اطالعات مستند اموال در موزه ها بود تا بتوان آن را بهتر 
به مخاطب معرفی كرد.جواهری با بيان اينكه امين اموال، نگهبان و تحويل 
گيرنده اموال نيست، خاطر نشان كرد: امين اموال پژوهشگر، كارشناس و 
گردآورنده مستندات و اطالعات دقيق اشياست كه فعاليت تخصصي و مهمي 

را انجام می دهد.

صنعت نفت، پیشرو در ایجاد موزه هاي صنعتي در کشور
محمود مهرابي، رئيس امورهماهنگي طرح ها و پشتيباني مديريت 
موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت نيزدر اين نشست گفت: بايد به اموال و 
اشيای موزه هاي صنعت نفت توجه جدی صورت گيرد تا مشكلي براي 
اشيا و اموال موجود در موزه هاي صنعت نفت به وجود نيايد.همچنين 
حشمت اله منعم، مشاور مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت در 
اين نشست، شكل گيري موزه هاي صنعت نفت در كشور را اتفاق بسيار 
بزرگي دانست كه در وزارت نفت در حال وقوع است.وي خاطر نشان 

كرد: فعاليتي كه از سال 1392 تا به امروز در مديريت موزه ها و 
مركز اسناد صنعت نفت شكل گرفته، كار بسيار ارزشمندي به 

شمار می آيد كه در نوع خود در كشور بي نظير است.
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برگزاری نخستین جلسه  امین اموال 

موزه های نفت

موزه نفت

مسؤول موزه نفت سبزوار،از مراحل ثبت ملي اين موزه 
خبرداد.رمضانعلي قارزي، مسؤول موزه نفت سبزوار، با بيان 
اينكه امسال موزه نفت سبزوار، به عنوان يكي از موزه هاي 
برتردراستان خراسان رضوي مورد تقدير قرارگرفت، گفت: 
با توجه به اضافه شدن فضاي بيروني اين موزه، قرار شده 
تا تجهيزات ديگري از اشيای موزه اي صنعت نفت، به اين 
موزه اضافه شود كه اين موضوع به تنوع اشيا در موزه نفت 
سبزواركمك قابل توجهي می كند.وي با بيان اينكه درحال 
حاضر نرده كشي و محوطه سازي بخش جديد موزه نفت 
سبزوار صورت گرفته است، اضافه كرد: مجموعه موزه نفت 
سبزوار از دو بخش بيروني و داخلي تشكيل شده كه در 

بخش بيروني آن، قطعات قديمي، مكانيكي، ماكت، دكل حفاري، تنديس شهيد 
تندگويان، تلمبه هاي قديمي و شيرآالت و... و در بخش داخلي موزه، گالري عكس از 
آغاز فعاليت تاكنون، لوازم اندازه گيري فراورده، ماكت مربوط به مراحل اكتشاف تا 
مصرف و نمايشگاه كاريكاتور نفت كه در كشور بي نظير است، به نمايش گذاشته 
شده است.به گفته قارزي، ساالنه بيش از 4 هزار نفر از دانشجويان و 

دانش آموزان از اين موزه بازديد می كنند.
وي با بيان اينكه 210 قلم از قطعات و اشيای موزه 
سبزوار ثبت موزه اي شده است، تاكيد كرد: ترويج فرهنگ 
بهينه سازي مصرف سوخت و به تصوير كشيدن گوشه اي 
از تالش هاي خستگي ناپذير كاركنان صنعت نفت، از جمله 
اهداف راه اندازی موزه پمپ بنزين سبزوار به شمار می آيد.
موزه نفت سبزواركه جايگاه پخش بنزين و فراورده های 
نفتی بود، ابتدا با عنوان ساختمان شركت ملی نفت انگليس 
و ايران شناخته می شد. پس از ملی شدن صنعت نفت در 
سال 1329 به ساختمان شركت ملی نفت ايران تغيير نام 
داد. مركزيت سبزوار در زمينه ذخيره سازی و پخش 
فراورده های نفتی در بخش های وسيعی از شمال شرق كشور از جمله داليل شكل گيری 
اين موزه بوده است. در موزه نفت سبزوار، بيش از 200 قلم شیء شناسايی، ثبت و 

كدگذاری شده كه از آن جمله می توان به لوازم ابزار دقيق، لوازم آزمايشگاهی، 
آتش نشانی، پااليشگاهی، پمپ های روغن و بنزين، ولو، موتورهای ديزلی و انواع 

پيمانه اشاره كرد.

واحد بهره بردارى شماره 4 مارون اهواز، 
عبورلوله هاي مشعل -سال 1351

در مدیریت موزه ها و مرکزاسناد صنعت 
نفت انجام شد 

گردآوری 20 
میلیون برگ سند 
صنعت نفت

راه اندازی دستگاه های قديمی كارخانه حلب سازی و حلب پركنی
به همت مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ايران، دستگاه هاي 
قديمي كارخانه حلب سازي و حلب پركني مربوط به موزه صنعت نفت غرب 

كشور راه اندازی شد.
منصورماليري، سرپرست كارگاه و ناظر مقيم موزه صنعت نفت كرمانشاه 
گفت: راه اندازی اين دستگاه ها پروسه اي از روند راه اندازی موزه صنعت نفت 

غرب كشور بوده كه با هدف ساخت حلب صورت گرفته است.
وي افزود: درروند راه اندازی اين دستگاه ها، تعمير، تجهيز قطعات و احياي 
هركدام از دستگاه ها كه فرسوده هستند، انجام شده است. به گفته ماليري، 
اين دستگاه ها بيش از 120 سال قدمت دارد، به گونه اي كه پيش از ساخت 
پااليشگاه كرمانشاه اين دستگاه ها در كارخانه حلب سازي و حلب پركني 

كرمانشاه مورد استفاده قرار می گرفته است.
موزه صنعت نفت غرب كشور، در شهر كرمانشاه و در محل كارخانه 
حلب سازی و حلب پركنی پااليشگاه كرمانشاه تاسيس می شود. 

اين موزه با توجه به قدمت بيش ازيك صدساله كارخانه حلب سازي و نقش آن 
در توزيع فراورده های نفتی در سراسر كشور، طی دهه های گذشته، به نمايش 
گوشه ای از تاريخ صنعت نفت، با اولويت تاريخ اين صنعت در غرب كشور 
اختصاص خواهد يافت. حلب ها طی چند دهه در جابه جايی مواد نفتی نقش 
اصلی را به عهده داشتند. كارخانه »حلب سازی و حلب پركنی« كرمانشاه كه 
حدود بيش از 100 سال پيش تاسيس شد، يكی از عمده ترين مراكز توزيع 
مواد نفتی از جمله نفت سفيد يا نفت چراغ، بنزين، نفت گاز و امشی بود. پيش 
از آن به كارگيری تانكرهای نفت، روزانه هزاران حلب 18 ليتری در اين كارخانه 
تهيه و پس از پر شدن با مواد نفتی در سراسر كشور توزيع می شد. گفته 
می شود در سال های دهه 40 شمسی ظرفيت اين كارخانه 2/5ميليون بشكه 

در سال بود. در حال حاضر تنها بنا و تجهيزات كارخانه حلب پركنی و 
حلب سازی كرمانشاه بر جای مانده و قرار است اين كارخانه به موزه 

ح  عکس:نفت در غرب كشور تبديل شود. شر

وار ثبت ملی می شود موزه نفت سبز



شبنم اعمارى بیرق سیاه یار، این روزها در 
هر کوى و برزنى دیده مى شود. این یعنى بار دیگر محرم از راه رسیده تا 

اشک ها و خون ها را به هم گره بزند و درس انسانیت، آزادگى و اخالق را به رخ بکشد.
محرم که از راه مى رسد، مردم شهرهاى مختلف با رسم و رسوم مختص به خود با 
پوشیدن لباس عزا و برگزارى مراسم سوگوارى، ارادتشان را به سرور و ساالر شهیدان 
نشان مى دهند. تنوع آداب و رسوم مراسم سوگوارى امام حسین)ع( در ایران، سبب شده 
افراد زیادى براى شرکت در عزادارى و آشنایى با آیین هاى سنتى به شهرهایى سفر کنند که 
این مراسم را با ارادت خاصى برگزار مى کنند. ابیانه، نگین سرخ ایران، یکى از آن مناطقى است 
که آیین عزادارى اش زبانزد عام و خاص است. جایى که عالوه بر اهالى، مردم شهرهاى مختلف 
ایران هم خود را به آنجا مى رسانند تا در مهم ترین مراسم مذهبى این روستاى کوچک، اما معروف 
شرکت کنند. ابیانه در ایام محرم، به خصوص در روزهاى تاسوعا و عاشوراى حسینى، یکى از 
شلوغ ترین و پرازدحام ترین مناطق ایران است. عالوه بر چهره روستا که به خوبى جلوه اى متفاوت 
از مراسم سوگوارى ابا عبدالل)ع( را پیش رویتان قرار مى دهد، رسم و رسوم ابیانه هم به قدرى از 
دیگر شهرها متفاوت و متمایز است که باعث شده جغجغه زنى و نخل  گردانى اش در فهرست آثار 

ملى ایران به ثبت برسد.

جاروزنی و ذاکری
یکى از آیین هایى که در این منطقه وجود دارد، مراسم جاروزنى حسینیه ها و مساجد است. به 
این شکل که پیرغالمان جارو به دست، حسینیه و مساجد را جارو مى کنند و براى برپایى مراسم 
عزادارى آماده مى شوند. با وجود اینکه این روستا از همان ابتداى محرم سیاهپوش است و مراسم 

عزادارى برگزار مى شود، اما اصل مراسم ابیانه شب تاسوعاست. در این شب در مسجدى به نام 
مسجد »یسمان« مراسمى برگزار مى شود که »ذاکرى« نام دارد. در این مراسم مردم در مسجد 

جمع مى شوند و نوحه هایى را با نواهاى خاص خود مى خوانند. 

پرسه زنی یا پارسازنی
برگزارى این آیین صبح روز تاسوعاست. در این مراسم برخى از اهالى روستا)مردان( در کوچه ها 

به راه مى افتند و به سمت خانه هایى مى روند که از محرم سال گذشته تا امسال، عزیزى را از 
دست داده اند. این افراد در مقابل خانه هایى که براى درگذشتگانشان خیرات و نذرى 

مى دهند، مى ایستند، از خیرات آنها برمى دارند و با صداى بلند فاتحه  مى خوانند، 
سپس به سراغ خانه بعدى مى روند و با سرکشى به آخرین خانه، راهى محل 

برگزارى مراسم جغجغه زنى مى شوند.

جغجغه زنی
این مراسم، یکى از زیباترین مراسم عزادارى محرم در ابیانه است. 
رسمى قدیمى که یادگار دوران ایران باستان است. این رسم را که مختص 
به روستاى سرخ رنگ ایران است، در هیچ نقطه دیگرى از ایران نمى توان 
دید. جغجغه، ابزارى چوبى است که در ابتداى مراسم در اختیار عزاداران 
قرار مى گیرد و آنها با به دست گرفتن دو جغجغه و کوبیدن آن برهم، صدایى 
مانند چک چک ایجاد مى  کنند که در کنار صداى طبل و سنج به نوایى 
شنیدنى و جذاب تبدیل مى شود. نکته جالب توجه، نوحه هاى این مراسم 
است که جغجغه زنان از سبک هاى موسیقى »یک ضرب«، »سه ضرب«،  
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سفر کردن را همه دوست دارند، چون هم چند روزى 
آرامش را برایمان به ارمغان مى آورد و هم اندکى ما را از 

دغدغه و مشکالت زندگى دور مى کند. 
در کنار سفر، اقامت در اقامتگاه هایى که مى توان 

تاریخ را در آنها به نظاره  نشست هم مطمئنا لذت 
سفر را دوچندان خواهد کرد.

عالوه بر اقامتگاه هاى بوم گردى که با بازسازى 
خانه هاى قدیمى یک دهه است که رونق گرفته، 
بناهاى قدیمى بازسازى شده دیگرى هم وجود 
دارد که نسبت به اقامتگاه هاى بوم گردى 

تجمالتى تر است. 
این بناها که امروز به هتل هاى سنتى تبدیل 
شده اند، روایتگر گوشه اى از تاریخ گذشتگان 

است.
تاریخى که با هنر ایرانى درهم آمیخته و عشق 
و ظرافت، چاشنى خشت و گل آنها بوده است. 
اقامت در این هتل هاى زیبا با آن معمارى هاى 

منحصربه فرد که امروزه با نام هتل هاى سنتى 
شناخته مى شوند، قطعا سفرى خاطره انگیز را 

براى گردشگران به دنبال خواهد داشت. 
هتل هاى سنتى زیادى در شهرهاى مختلف ایران 

وجود دارد که تجربه اقامت در آنها را حتى براى یک 
روز هم که شده باید تجربه کرد، چون همین که قدم 

به این هتل ها مى گذارید، گویى به گذاشته  سفر کرده اید 
تا جایى که دلتان مى خواهد با قدم زدن در این بناها 

گذشته را ورق بزنید.
در شماره هاى بعد هفته نامه »مشعل« قصد داریم در این ستون شما 

مخاطبان همیشگى را با هتل هاى سنتى کشور آشنا کنیم. هتل هایى 
که با اقامت در آنها، حتى براى یک ساعت یا 

تجربه  را  روز حسى خاص  یک 
که  حسى  کرد،  خواهید 

هیچ  در  و  تاکنون 
را  آن  اقامتگاهى 

تجربه نکرده اید.

كرمان
سفر به هر نقطه از ایران لذت 

خاص خودش را دارد. عالوه بر این 
خرید سوغاتى از شهرهاى مختلف هم 

جذابیت هایى دارد که بخشى از سفر است. کرمان 

عالوه بر آثار متنوع طبیعى و دیدنى هاى منحصر به فرد، سوغاتى 
دارد که نمى توان از خرید آنها چشم پوشى کرد. 

زیره:  بهترین زیره را مى توان در کرمان پیدا کرد، چون آب و 
هواى خشک این شهر موقعیت خوبى را براى کشت زیره 

ایجاد کرده است.
قاووت:   ترکیبى بى نظیر و قدیمى از چهل گیاه )سیاه دانه، 

خرفه، قهوه، تخم کتان، موردانه، کنف و...( است که به صورت 
پودرى شیرین و قهوه اى رنگ در مى آید و در زبان محلى به آن قوتو 

مى گویند.

کلمپه:  از آن دست شیرینى هایى است که با یک بار 
امتحان، مزه اش تا مدت ها زیر زبانتان مى ماند.

برشتو:  شیرینى لوزى  شکل و خوشمزه اى که 
برشتوک هم به آن مى گویند.

کماچ سهن:  یک شیرینى مقوى و انرژى زا که 
نباید به راحتى از کنار آن گذشت.

مسقطى:  با وجود اینکه در شهرهاى دیگر هم 
مى توان آن را دید، اما مسقطى کرمان با همه آنها 

فرق دارد.

سوهان زرند:  سوهانى ظریف و ترد که به صورت 
الیه الیه به فروش مى رسد.

 حلواپسته و حاج پسته:  شیرینى هایى که طعم  
آنها را حتما باید امتحان کنید.

آجیده: یکى از هنرهاى این منطقه است که در آن 
مقدارى پنبه بین دوالیه پارچه قرار مى گیرد و سپس 
روى آن را با نقوش برجسته مى دوزند. البته کرمان 

عالوه بر موارد باال سوغات و خوردنى هاى دیگرى هم 
دارد که باید راهى سفر شد و از نزدیک آنها را دید.

خ ايران محرم در نگین سر
در »دستگاه شور« و »پشت سرهم« استفاده 

مى کنند.

شادا گردانی
عصر تاسوعا در ابیانه مراسم جالب دیگرى برگزار مى شود که به »شاداگردانى« معروف 
است. شادا، چوب بلندى است که با پارچه هاى متفاوت تزیین شده و فردى به عنوان 

شاداگردان آن را در روستا مى گرداند.

نخل گردانی
این مراسم هم یکى از دیدنى ترین آیین هاى ابیانه است که شکوه و عظمت خاصى دارد.  دو نخل 
در ابیانه وجود دارد که یکى متعلق به اهالى محله »یسمان و پل« و دیگرى از آن اهالى محله »هرده« 
است. نخل در ابتدا هیچ تزیینى ندارد. مردم آن را به میدان مى آورند تا فردى با عنوان »باباى نخل« 
که مسوول زینت دهى است، نخل را تزیین و آماده مراسم کند. در ابتدا پوششى سیاه بر نخل مى کشند 
و سپس روى آن را با زیورآالت نقره سنتى ابیانه تزیین مى کنند. به حرکت در آوردن نخل یکى از 
سخت ترین کارهاى نخل گردانى است، زیرا کوچه پس کوچه هاى ابیانه، شکل خاص خودش را 
دارد)باریک و ناهموار(، به همین دلیل یک نفر در طول مسیر مراسم باید بر نخل سوار شود و 
افراد را هدایت کند تا این نماد مذهبى به در و دیوارهاى روستا آسیبى وارد نکند. فردى 
که به عنوان هدایت کننده روى نخل سوار است، به صورت موروثى انتخاب مى شود و 
این رسم به گونه اى است که تا 30 سال بعد هم مى دانند که چه کسى و از چه طایفه اى 
قرار است این کار را انجام دهد. شخص سوار بر نخل، براى عزاداران در ظهر یا غروب 
عاشورا غذا تدارک مى بیند. جالب توجه اینکه در مسیر نخل گردانى، اگر نخل با 

خانه اى برخورد داشته باشد، صاحب آن خانه باید گوسفند قربانى کند.

طلوع خوانی
صبح عاشورا در ابیانه، مراسمى به 
نام طلوع خوانى برگزار مى شود. این 
مراسم مى تواند عزاداران را به عمق 
تاریخ ببرد و دیدگانشان را تر کند. 
مراسمى که  قبل از اذان صبح شروع 

مى شود و تا طلوع آفتاب ادامه دارد.

ورود ممنوع
در روزهاى تاسوعا و عاشورا، کسى حق ورود به ابیانه 

را ندارد. در این دو روز، فقط کسانى مى توانند وارد این 
روستاى تاریخى شوند که یا با تورهاى مجوز دار 

خود را به ابیانه رسانده باشند یا آشنا و قوم 
و خویشى در ابیانه داشته باشند. 

 سوغات ايران

دستی صنايع  هتل های سنتی ايران

مراسمی كه فقط 
در ابیانه می بینید
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تاریخ را به نظاره بنشین

یکى از معدود 
رشته هاى 

ستى  یع د صنا
تاریخى  که سابقه 

زیادى ندارد و در حال 
حاضر نیز تولید محدودى دارد، 

فیروزه کوبى است. شاید به همین دلیل باشد 
که هنوز آنطور که باید شناخته نشده است.فیروزه کوبى 

که با نشاندن قطعه هاى کوچک سنگ فیروزه به حالت موزاییکى 
روى سطح ظروف، زیورآالت و اشیاى تزیینى )از پایه هایى با 
جنس هاى مسى، برنجى، نقره، ورشویى یا برنزى( ساخته 
مى شود، قدمتى 70 ساله دارد. ظرف فیروزه کوبى شده، 
هرچقدر پرکارتر و منظم تر باشند و فاصله  کمترى 
بین قطعات فیروزه باشد، ارزش هنرى شان هم 
بیشتر خواهد بود.نیشابور یکى از شهرهایى 
است که فیروزه  هایش زبانزد عام و خاص 
است. در این منطقه، معادن زیادى وجود 
دارد که از آنها سنگ فیروزه استخراج 
مى شود. این سنگ ها بعد از تراش 
خوردن، در جواهرات مورد استفاده قرار 
مى گیرد.در اصفهان عالوه بر جواهرات، 
فیروزه کوبى در ظروفى مانند بشقاب، 
لیوان، کاسه، گالب پاش و... نیز مورد 
استفاده قرارمى گیرد.در حال حاضر 
صنعت دستى فیروزه کوبى فقط در 
اصفهان رایج است و صنعتگران شاغل 
در این رشته به تعداد انگشت شمارى 
محدود مى شود. ساخت و پرداخت 
فیروزه کوبى دو مرحله دارد: زرگرى که 
عبارت است از ساخت و آماده سازى شیىء 
مورد نظر با یکى از فلزاتى که به آن اشاره شد 
و فیروزه کوبى که صنعتگران با جداسازى و 
تفکیک فیروزه ها برحسب اندازه آنها را به 
اصطالح خودشان دانه بندى مى  کنند تا در 
ساخت هر محصول فیروزه کوب از قطعه 
فیروزه  اى متناسب با سطح کار استفاده 
شود.  از ابزار و وسایل کار نیز مى توان به قالب، 
چکش، دریل، چراغ گاز، چراغ بنزینى، گاز انبر، 
انبردست، پنس، منقاش، لوله هاى مختلف 

سوهان و سنگ سمباده اشاره کرد.فلزى، 

فیروزه کوبى

سوهان زرندمسقطىکلمپه
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 مواد الزم:
250 گرم گوشت خورشى تکه شده 

200 گرم گل کلم 
200 گرم کلم بروکلى 

یک عدد متوسط پیاز خرد شده 
200 گرم نعنا و جعفرى )خرد شده(

به میزان الزم نمک، فلفل و زردچوبه 
2 عدد لیموى تازه 

دستور پخت:
در تابه اى کمى روغن بریزید و روى حرارت 
بگذارید. پیاز را در روغن تفت دهید، وقتى پیاز 
سبک شد، گوشت را همراه با کمى زردچوبه و 
فلفل سیاه اضافه کنید و تفت دهید، وقتى رنگ 
گوشت تغییر پیدا کرد، روى آن آب بریزید. در 
ظرف را ببندید و زمان دهید تا گوشت بپزد. در 
این فاصله کلم ها را خرد کنید و بشویید. در 
قابلمه اى مقدارى آب بریزید و روى حرارت 
بگذارید تا جوش بیاید، کمى نمک هم اضافه کنید. 
کلم ها را به آب در حال جوشیدن اضافه کرده و 
مدتى صبر کنید، بعد از نیم پز شدن کلم ها آنها را 
در آبکش بریزید و کنارى بگذارید. حاال نعنا و 
جعفرى را با مقدار کمى روغن تفت دهید، 
هنگامى که از پخت گوشت مطمئن شدید، 
سبزى هاى سرخ شده و کلم ها را به آن اضافه 
کنید. آب لیموها را بگیرید و همراه کمى نمک براى 
مزه دار کردن خورش به آن اضافه کنید. به غذا 
زمان دهید تا جا بیفتد، خورش را قبل از له شدن 
کلم بروکلى و گل کلم از روى حرارت بردارید. این 
خورش را به آرامى در ظرف دلخواه بریزید و در 

کنار پلوى دم کشیده سرو کنید.

مواد الزم: 
150 گرم گردوى آسیاب شده 

6-7 عدد بادمجان 
یک پیمانه آب مرغ 

یک عدد پیاز 
2 قاشق سوپخورى رب انار 

مقدارى شکر در صورت تمایل 
روغن مقدارى 

به میزان الزم نمک 
یک قاشق چایخورى گلپر 

دستور پخت: 
پیاز را پوست بگیرید و به صورت خاللى خرد کنید. 
در قابلمه اى مناسب مقدار کمى روغن بریزید و روى 
حرارت بگذارید. پیاز را در روغن خوب سرخ کنید تا 
طالیى رنگ شود. گردوى آسیاب شده را به قابلمه  
اضافه کنید و تفت دهید. وقتى گردوها رنگشان تغییر 
کرد، نوبت افزودن آب مرغ است. یک پیمانه هم آب 
اضافه و حرارت را کم کنید و در قابلمه را بگذارید. 
بادمجان ها را پوست بگیرید و کمى نمک بزنید. به 
مدت یک ربع صبر کنید، بعد آنها را به شکل 
مکعب هاى کوچک برش بزنید. در تابه اى روغن 
بریزید و روى حرارت بگذارید. بادمجان هاى مکعبى 
را در روغن داغ سرخ کنید. دقت کنید بادمجان ها 
نباید خیلى سرخ و تیره رنگ شوند، بعد از اینکه 
بادمجان ها را تفت دادید، آنها را از روغن بیرون 
بیاورید و کنارى بگذارید.  وقتى گردو به روغن افتاد، 
رب انار را اضافه کنید و خوب هم بزنید تا حل 
شود. حاال مى توانید بادمجان ها را اضافه 
کنید و حدود 10 دقیقه تا یک ربع صبر 
کنید تا بادمجان ها بپزد. در آخر کار 
نمک، گلپر و در صورت تمایل شکر را 
هم اضافه کنید و بعد از جا افتادن 
خورش، آن را در ظرف مورد نظر 
بکشید و با کته سرو 

کنید.

خورش 
گل كلم و 

وكلی كلم بر

خورش
این نوشیدنى گرم تسکین دهنده  شش انداز گیالنی

نشانه هاى سرماخوردگى است. 
میزان آنتى اکسیدان موجود در این 
نوشیدنى با افزودن پرتقال تازه و 

چاى بابونه افزایش مى یابد.
مواد الزم: 

عسل یک قاشق سوپخورى 
لیموسنگى )آب گرفته شده( یک چهارم 

یک عدد 
پرتقال )چهار قسمت شده( یک برش 

میخک 2 عدد 
چاى بابونه )کیسه اى( یک عدد 

آب یک پیمانه 

طرز تهیه: 
عسل را ته فنجان ریخته و 
آب یک چهارم لیموسنگى 
بچکانید.  آن  روى  را 
فنجان  در  را  میخک 
بریزید، آب را در ظرف 

مناسبى داغ کنید، چاى 
کیسه اى و برش پرتقال را به 
آب اضافه کنید و اجازه دهید 

حدود 5 دقیقه دم بکشند، 
سپس چاى کیسه اى و پرتقال را 

خارج کنید. محلول به دست آمده را 
در فنجان ریخته و سرو کنید.

انار که میوه ماه هاى سرد سال است، منبع بسیار قوى 
آنتى اکسیدان هاى شناخته شده است. ترکیب این میوه با 
سرکه سیب و ادویه هاى تسکین دهنده نوشیدنى 
خوشمزه اى را به وجود مى آورد که سیستم ایمنى بدن را 

در روزهاى سرد سال تقویت مى کند. 
مواد الزم:

آب سیب ترش 3 پیمانه 
آب انار یک پیمانه 

چوب دارچین 3 عدد 
میخک 4 عدد 

سرکه سیب 2 قاشق سوپخورى 
طرز تهیه:

تمامى مواد را در ظرف مناسبى بریزید و به مدت 10 دقیقه روى 
حرارت قرار دهید تا به آرامى بجوشند، سپس میخک و چوب 

دارچین را از مخلوط به دست آمده خارج و سرو کنید.

زنجبیل آنتى اکسیدان قوى و ضدالتهابى 
بر  تسکین دهنده اى  تاثیرات  و  است 
نشانه هاى سرماخوردگى دارد. چاى سبز و 
چاى سیاه نیز غنى از اکسیدان ها هستند و 
سیستم ایمنى بدن را در مقابل سرماخوردگى 

تقویت مى کنند.
مواد الزم:

آب 3 پیمانه 
زنجبیل تازه یک برش 4 سانتى 

قاشق  یک  سیاه  یا  سبز  چاى  برگ 
سوپخورى 

شیر پرچرب یک دوم پیمانه 
عسل 2 قاشق سوپخورى 

پودر دارچین به میزان الزم 
طرز تهیه:

زنجبیل را پوست کنده و به صورت 
حلقه حلقه برش دهید. آب را 

جوش آورید، زنجبیل را اضافه کنید 
و اجازه دهید حدود 10 دقیقه دم بکشد. 
حرارت را کم کرده و برگ هاى چاى را اضافه 
کنید و اجازه دهید حدود 10 دقیقه دم بکشد. 
مخلوط را از صافى عبور دهید و در مخلوط کن 
بریزید. شیر و عسل را اضافه و به خوبى 
مخلوط کنید، مخلوط را دوباره در ظرف 
بریزید و روى حرارت مالیم گرم کنید، سپس 

روى آن کمى پودر دارچین بریزید. 

فلفل قرمز به طور طبیعى داراى 
ضدسرماخوردگى  خواص 
است. این فلفل خلط را از بین 
مى برد، گرفتگى مجراى 
تنفسى را بر طرف مى کند 
ى  نه ها نشا و 
ا  ر گى  د ر خو ما سر
کاهش مى دهد. این 
همچنین  ه  د ما
ص  ا خو
بى  و میکر ضد
دارد و سیستم 
ایمنى بدن را 
تقویت مى کند.

مواد الزم:
آب یک پیمانه 

چاى سیاه کیسه اى یک 
عدد 

عسل یک قاشق مرباخورى
پودر فلفل قرمز به میزان الزم 

 طرز تهیه:
آب را در ظرف مناسبى روى حرارت گرم 
کنید، چاى کیسه اى را حدود 4 دقیقه در 
آن قرار دهید تا دم بکشد، سپس چاى را 
از ظرف درآورده و عسل و پودر فلفل 
قرمز را اضافه و مخلوط کنید. مخلوط به 
دست آمده را در فنجان ریخته و نوش 

جان کنید.

مواد الزم:
250 گرم میگو 

300 گرم اسفناج خرد شده 
یک قاشق سوپخورى پیاز داغ 

یک عدد پیاز 
به میزان الزم نمک، فلفل و زردچوبه 

به مقدار کافى روغن 
2 عدد لیموى تازه یا نارنج 

یک قاشق چایخورى سیر سرخ کرده 
روش پخت:

پیاز را پوست بگیرید و به صورت نگینى خرد کنید. روغن را روى حرارت بگذارید. حاال میگوها 
را به تابه بیفزایید و همراه پیاز سبک شده، تفت دهید. زردچوبه، فلفل و نمک را هم بیفزایید و 
مواد را به مدت 5 دقیقه تفت دهید. در تابه دیگرى اسفناج ها را با مقدارى روغن تفت دهید، 
سپس پیاز داغ و سیر داغ را به آن اضافه کنید، وقتى اسفناج سبک و کم آب شد، تابه را از روى 

حرارت 
بردارید و کمى نمک و فلفل به آن اضافه کنید. اسفناج هاى سرخ شده و مزه دار شده را به میگو 
اضافه کنید. حاال با افزودن کمى آب جوش و آب نارنج یا لیمو در قابلمه را بگذارید. کمى صبر 

کنید تا میگو بپزد و خورش جا بیفتد، خورش را با چلوى دم کشیده سرو کنید. 

مواد الزم:
یک دوم یک مرغ کامل 

به میزان الزم روغن 
به میزان الزم نمک، فلفل سیاه و زردچوبه 

یک عدد انار بزرگ دان شده 
یک قاشق سوپخورى پیاز داغ 
یک عدد پیاز بزرگ خرد شده 

یک قاشق چایخورى زعفران دم کرده 

روش پخت:
مرغ را به اندازه دلخواه خرد کنید، پیاز خرد شده را درون قابلمه اى بریزید و روى حرارت 
قرار دهید. پیاز که سبک شد، نمک، فلفل و زردچوبه را به قابلمه اى اضافه کرده و کمى 
تفت دهید. بالفاصله مرغ خرد شده را هم به آنها بیفزایید و همراه پیاز و ادویه ها به مدت 

یک ربع تفت دهید.
مقدارى آب جوش را روى مواد بریزید، طورى که نصف مرغ ها را آب بگیرد. در قابلمه را 
نیمه باز بگذارید تا مرغ بپزد. بعد از حدود یک ساعت باید خورش حدود یک دوم پیمانه 

آب داشته باشد.
دانه هاى انار را با پیاز داغ و زردچوبه در تابه اى با کمى روغن تفت دهید و به مرغ پخته 
اضافه کنید. مدتى صبر کنید تا خورش جا بیفتد، در آخر کمى زعفران دم کرده براى 
خوش رنگ شدن به آن اضافه کنید. خورش جا افتاده را همراه با پلوى دم کرده سرو کنید.

مواد الزم: 
آب یک پیمانه 

چاى سیاه کیسه اى 2 عدد 
آب سیب یک پیمانه 

قاشق  یک هشتم  دارچین  پودر 
مرباخورى 

عسل یک قاشق سوپخورى 

طرز تهیه:
آب و آب سیب را در ظرف مناسبى روى حرارت به 
جوش آورید، سپس ظرف را از روى حرارت بردارید 
و چاى کیسه اى را اضافه کنید. در ظرف را بگذارید و 
اجازه دهید یک دقیقه و نیم دم بکشد. چاى کیسه اى 
را فشار دهید و از ظرف درآورید. پودر دارچین و 

عسل را اضافه و مخلوط و بالفاصله سرو کنید.

مواد الزم: 
آب یک پیمانه 

پوست لیموسنگى نصف یک عدد 
برگ بوى خشک شده 4 تا 6 عدد 

طرز تهیه:

تمامى مواد را در ظرف مناسبى با هم مخلوط 
کرده و روى حرارت زیاد قرار دهید تا به جوش 

آیند، سپس ظرف را از روى حرارت برداشته 
و اجازه دهید مخلوط 10 دقیقه همان حالت 
بماند. پوست لیمو و برگ  بو را از مخلوط 

درآورده و سرو کنید.

مواد الزم:
چاى سبز یک قاشق سوپخورى 

آبجوش به مقدار الزم 
برگ نعناع چند برگ 

قند چند حبه 
طرز تهیه:

چاى سبز را در ظرف مناسبى قرار داده و روى 
آن آب جوش بریزید، چاى را شسته و آب را 
جدا کنید. برگ نعناع را در همان ظرف قرار 
داده و آب داغ روى آنها بریزید و اجازه دهید 
به مدت 10 دقیقه دم بکشند، سپس به همراه 

برگ نعناع و همواره با قند سرو کنید.
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   عالقه مندى تان به حوزه ادبیات چگونه شکل گرفت واز چه 
زمانى وارد صنعت نفت شدید؟

از همان كودكی. پدرم مهندس نفت و بازنشسته شركت ملی حفاری 
است. خانه مان هميشه پر از كتاب و روزنامه بود. آخر هفته ها پدر و مادر 
ما را برای شام، بازی، كتابخانه و گاهی سينما به باشگاه نيوسايد می بردند. 
يادم هست تمام هفته منتظر بودم كتاب هايی را كه خوانده بودم، پس 
بدهم و كتابهايی را كه نشان كرده بودم، بگيرم. من خيلی زود از كتابخانه 
كودكان خسته شدم، البته ادبيات كودكان را هنوز هم دوست دارم و در 
اين زمينه كار می كنم، منظورم يكنواختی و سطح كتاب های ارائه شده 
بود. فكر می كنم كالس چهارم بودم كه به اصرار خودم، والدينم مرا 
همراهشان به كتابخانه بزرگساالن می بردند و اجازه می دادند با كارت آنها 
كتاب بگيرم، البته اگر خودشان يك كتاب می گرفتند. آنجا عالوه 

بركتاب های شعر، رمان های قديمی و معاصر ترجمه شده از 
نويسندگان بزرگ، همچنين كتاب های تاريخ معاصر بودكه 

من ديوانه وار می خواندم. كم كم كتابدار آنجا عالقه مندی 
مرا ديد و يكی دو سال بعد هم عضو كتابخانه بزرگساالن 

شدم.
سال 87 يعنی يك سال بعد از فارغ التحصيلی به 
عنوان مدرس زبان انگليسی وارد اداره آموزش شركت 

ملی حفاری اهواز شدم. سال 89 به عنوان پرسنل 
پيمانكاری و چند سال بعد به صورت قراردادی فعاليتم را 

در حوزه ترجمه و تدريس با واحد تكنولوژی آموزش و اكنون 
به عنوان مدرس و برگزار كننده دوره های آموزشی ادامه داده ام. خدا را 
شاكرم روزهای پر تالش و پر فراز و نشيبی را در اداره، ترجمه و تدريس 

پشت سر گذاشته ام. 

   چطور به حوزه ترجمه وارد شدید؟ زبان آموزى تان چگونه 
بود؟

در دوران دبستان عاشق اين بودم كه حروف انگليسی را نقاشی كنم. 
در واقع نمی نوشتم، چيزی شبيه آنها را می كشيدم! درسم هميشه خوب 
بود، اما ادبيات فارسی و انگليسی برايم چيز ديگری بود كه در دوران 
تحصيل مجالی برای پرورش آن در مدرسه نبود. دوران راهنمايی به 

زبانكده رفتم و همزمان مادرم در خانه با من زبان انگليسی كار می كرد. 
زبان انگليسی پدر و مادرم خوب بود و من و خواهر و برادرم هرگز فكر 
نمی كرديم در يادگيری زبان انگليسی كار خاصی می كنيم يا اينكه صرفا 
درس و موظفی مدرسه را انجام می دهيم. بلكه انگليسی خواندن برايمان 
لذت بخش بود. راستش همين حاال هم عادی است، فكر می كنم درستش 
هم همين باشد. با وجود آنكه رشته ام تجربی بود، كنكور را منحصرا در 
گروه زبان دادم و كارشناسی رشته مترجمی انگليسی و بعد هم 
كارشناسی ارشد آموزش زبان انگليسی به غير فارسی زبانان خواندم. با 
اينكه رشته زبان در صنعت نفت بسيار كاربردی است، جزء دروس مورد 
پذيرش وزارت نفت نيست! بنابراين هيچ گونه ارتقای سمت از طريق 
تحصيالت مرتبط شامل افرادی مانند من نمی شود. گويا پيش فرض بر 
اين بوده كه كاركنان وزارت نفت بايد از دانش زبانی قابل قبولی برخوردار 

باشند. 

   از آخرین کتابتان بگویید، چرا 
این کتاب را براى ترجمه انتخاب 
کردید؟ اصوال چه کتاب هایى براى 

ترجمه انتخاب مى کنید؟
خب، اول بايد بگويم هر كتابی كه 

بهبود  اندكی  را  ما  زندگی  كيفيت 
ببخشد برای من دوست داشتنی است. برای 

انتخاب كتاب هم لذت توام با افزودن آگاهی را 
مد نظر قرار می دهم. سال 96 بود كه مدير انتشارات، دو كتاب را برای 
ترجمه به من پيشنهاد داد و من كتاب »وقتی رفتم«، رمانی پرفروش از 
اميلی بليكر را انتخاب كردم. متاسفانه انتشار آن خيلی طوالنی شد و 
سرانجام ارديبهشت ماه امسال در نمايشگاه بين المللی كتاب تهران 
رونمايی و با استقبال خوبی رو به رو شد و در ماه جاری توزيع سراسری 

می شود. 

   چرا فکر مى کنید باید در حوزه کتاب کودک کار کرد، به 
عنوان یک کارشناس چه کاستى هایى را در این حوزه مى بینید؟

خوشبختی يك جامعه در دستان كوچك كودكانی است كه ما 

می پروريم؛ بنابراين بايد افزون بر كتاب های درسی، لذت و مهارت های 
زندگی را با داستان و بازی و سرگرمی به آنها آموزش داد. يك سری از 
كاستی ها از زمان كودكی ما دهه شصتی ها بوده و برخی مرتفع شده و 
بخشی زاييده زمان و مكان است. راستش قابل قبول نيست و توجه جدی 
می طلبد. گاهی حتی والدين نيز برای رويارويی با مسائل كودكان آمادگی 
الزم را ندارند. بايد برای يادگيری اين مهارت ها جايی باشد، مثل زمانی 
كه می خواستيم برای آمادگی كنكور درس بخوانيم يا زمانی كه 
می خواستيم گواهينامه رانندگی بگيريم، اين مسئله مهمی است. كتاب 
كودک هم حال خوشی ندارد و بايد نظارت بيشتری بر محتوای و 
نقاشی های آن صورت بگيرد. مثال يك كتابی چاپ شده بود كه محتوايش 
دار زدن سگ گله ای توسط چوپان در يك داستان كودكانه به همراه 
تصوير! بود يا در داستان ديگری تعدادی موش، گربه  ای را بادستاِن بسته، 

ازچوبه دارآويزان كرده اند و...

   فعالیت در حوزه شعر و داستان 
داشته  کارتان  روى  تاثیرى  چه 
از  شغل تان  به  نگاه تان  است؟ 
دریچه فعالیت هاى هنرى و ادبى 

که انجام مى دهید، چیست؟ 
كتاب  در  رگاسيوسا  با يو  ر ما

»چراادبيات؟« داليل محكمی برای عجين 
شدن با ادبيات بر می شمارد. از جمله اينكه می گويد 

ادبيات می آموزد چيستيم وچگونه ايم؟به عنوان فصل مشترک تجربيات 
آدم ها، به عنوان محرک ذهن انتقادی و ... دنيای بهتری را برای ما 
می سازد، دنيای بدون ادبيات غيرقابل تحمل است. زندگی مادی ما در 
كسوت يك كارمند يا هر پيشه ديگری، رنگ و بوی ادبيات می خواهد تا 
توام با رشد معنوی و فكری باشد و جان پناهی باشد برای تاب آوردن 
روزهای سخت. كما اينكه سطح فرهنگ يك جامعه را از ميزان توجهش 
به ادبيات می توان سنجيد. جامعه ای كه كتاب می خواند، به حيوانات 
ستمگری نمی كند، پرخاشگری نمی كند، زباله را در طبيعت رها نمی كند، 
حسادت نمی كند و هر كار ناشايستی را كه به ذهن متبادر می شود، 

مرتكب نمی شود.

   فکر مى کنید چه داستان هایى براى مخاطبان امروز جذاب 
تر است و مى تواند ابعاد فرهنگى وجود انسان را رشد و توسعه دهد؟

برای مخاطب بزرگسال گزينه های فراوانی در دسترس است تا آگاهانه 
سبك زندگی خود يا آينده خود را بهبود ببخشد. فيلم ها، كتابها، وسايل 
ارتباط جمعی و ... تنها بايد بداند از زندگی چه می خواهد و اين جز با 
خواندن و سفر كردن و انديشيدن ميسر نيست. كتاب های پر فروش 
كنونی كتاب های درسی)به دليل آزمون كنكور(، خود شناسی و رمان 
است. گرچه بحران كاغذ و گرانی، خريد كتاب را كمرنگ كرده، اما 
خوشحالم كه هنوز افراد زيادی در اوقات فراغت خود می خوانند. در اين 
برهه كتاب های الكترونيك و پی دی اف بسيار با ارزش هستند زيرا ذهن 

را نرمش می دهند و احساس را درگير می كنند. 

   به عنوان کسى که در حوزه ادبیات و ترجمه آثار 
ادبى مشغول هستید، وضعیت مطالعه در 

ایران را چگونه ارزیابى مى کنید؟ چه 
راهکارهایى براى رشد آن دارید؟ 
متاسفانه سرانه مطالعه در 
به  گاهی  است.  پايين  ايران 
ادبيات- منظورم همه كتاب های 

غير درسی است- به عنوان كاالی 
نگريسته  غيرضروری  و  تجملی 

می شود، هيچ بودجه ای برای آن در نظر گرفته 
نمی شود و با اندک فشاری از سبد كاالی خانواده حذف می شود. 
برخی ها نيز، كال لزومی بر خواندن كتب غيردرسی نمی بينند! زيرا 
در پايان خواندن دروس تحصيلی به شما مدرک داده می شود ولی 
در مورد كتب غير درسی، خير! افزايش سطح كمی و كيفی مطالعه 
يك برنامه زمان بر و دقيق را می طلبد، برنامه ای كه از كودكی اجرا 
شود و بزرگساالن را قدم به قدم از فوايد خواندن آگاه كند. اين 
برنامه بايد در چشم انداز توسعه كشور مدنظر قرار گيرد و وزارت 
آموزش و پرورش متولی آن باشد. همچنين برای دسترسی 
دهك های پايين جامعه بايد چاره جويی كرد و كتابخانه های 

كوچك محله ای و روستايی تعبيه و توسعه داده شود.

   یک همکار نفتى چگونه مى تواند به مطالعه نیز توجه 
داشته باشد؟ همکاران مان در صنعت نفت چگونه مى توانند 

کتاب را وارد سبد خانواده شان کنند؟ 
من افتخار می كنم كه عضو كوچكی از خانواده بزرگ نفت 
هستم، به ويژه برای همكاران زحمتكش اقماری احترام خاصی 
قائلم. می دانم اولويت همكاران عزيز ما فرزندان و تحصيالت 
خانواده شان است و سختی های كار، دوری از خانواده و امكانات و 
حتی خستگی هنگام دوران استراحت سبب ساز دوری از آسايش 
و تمركز فكری آنها می شود. فكر می كنم اين مسئله بايد آسيب 
شناسی شود. شايد اگر حلقه های مطالعه در محل كمپ تشكيل 
شود و با رای گيری اعضا هر بار كتاب مورد عالقه افراد خوانده يا 
خالصه نويسی شود، احساس و انگيزه بهتری در محيط كار فراهم 

خواهد شد، زيرا من بارها از همكاران اقماری شنيده ام از 
اينكه نمی توانند با فكر باز مطالعه كنند 

احساس سرخوردگی و دورافتادگی از 
جامعه دارند.  

فکر  مهرآرا،  خانم     
شامل  کتاب  آینده  مى کنید 
ایران و  نوشتن و نشر آن در 

جهان چطور باشد؟
در سال های اخير گرايش به كتاب های 

الكترونيك و كتاب های صوتی زياد شده است، مخصوصا 
نسخه های صوتی كتاب ها برای استفاده از وقت در ماشين بسيار 
عالی ست، اما در نهايت فكر نمی كنم اين موضوع باعث كاهش 
ميزان خواننده هايی كه ترجيح می دهند كتاب را برای خواندن در 
دستشان بگيرند، بشود. در بحث توليد محتوا، برای عرضه در سطح 
جهانی خيلی عقب هستيم. متاسفانه در اين زمينه كار اصولی 

انجام نشده و بعيد می دانم به زودی هم اتفاق خاصی رخ بدهد. 

   اگر کسى به ترجمه عالقه مند باشد، شما چه پیشنهادهایى 
براى او دارید که بتواند وارد این حیطه شود و موفق عمل کند؟ 

برای انتخاب رشته ترجمه به صورت آكادميك سعی كنيد وارد 
دانشگاه هايی شويد كه درباره اعتبار دانشكده ادبيات خارجی اش 
تحقيق كرده باشيد. در اين مرحله، اساتيد بسيار مهم هستند. 
عالقه و تسلط به ادبيات مبدا و مقصد و سخت كوشی و گاهی كناره 
گيری از تفريح و خانواده الزمه كار است، ضمن اينكه ترجمه كتاب 
درآمد قابل قبولی ندارد، اما آينده روشن است. در حال حاضر علم 
ترجمه صرفا عشق و هنر است و آرزوی دنيايی بهتر برای انسان ها 

و لذت بی اندازه ای كه دريچه زبان در برابر مترجم می گشايد.

   امروز خیلى از خانوادها دوست دارند که فرزندانشان 
با زبان هاى خارجى از جمله انگلیسى و فرانسه و ... آشنا شوند، 
کوتاه ترین و پرثمرترین مسیر براى زبان آموزى از نظر شما 

چیست؟ 
راستش توصيه خاصی كه نشنيده باشيد، ندارم. راه 
ميانبری نيست. فريب تبليغات يادگيری زبان ظرف 
دو ماه يا يادگيری درخواب و وعده يادگيری 
ابداعی جديد را نخوريد. در  ازطريق شيوه 
نزديك ترين كالس زبان به خانه تان ثبت نام كنيد 
و عالوه بر درسی كه داده می شود، كتاب بخوانيد، 
فيلم ببينيد و آهنگ بشنويد. بيشترين قسمت 
يادگيری هنگام خواندن، نوشتن و شنيدن در خلوت 
خودمان اتفاق می افتد. برای خودتان انگيزه ای خلق 
كنيد. مثال ادامه تحصيل در خارج از كشور يا جهانگردی و آشنايی 
و صحبت با مردمان فرهنگ های ديگر يا لذت خوانش شاهكارهای 
ادبی جهانی يا ترجمه كتاب برای هم زبانان و آينده كودكان 
سرزمينمان و ... هر آن دليل زيبايی را كه شما می پسنديد، هدفت 
يادگيری تان قرار دهيد، چون بدون هدف، به ندرت به جايگاه 

دلخواه تان می رسيد. به قول حافظ عزيز:
در ره منزل ليلی كه خطرهاست د رآن

شرط اول قدم آن است كه مجنون باشی
در پايان از نشريه خوب » مشعل« كه در اين سال ها ديگر عضو 

عزيزی از خانواده ما شده، تشكر می كنم.

دغدغه »ادبیات و ترجمه« در گفت وگو با مدرس نفتى

دنیای بدون ادبیات 
تحمل ناپذير است

 على بهرامى    صنعت نفت همیشه با زبان هاى خارجى، به ویژه زبان انگلیسى سر و کار داشته است و نفتى ها همیشه از فرصت 
یادگیرى زبان هاى خارجى براى اعتالى فرهنگ و ادب ایران مایه گذاشته اند. فهرستى از نام هاى مترجمان و ادبیان بلندآوازه اى 
چون نجف دریابندرى، اسماعیل فصیح، عزت الل فوالدوند و ... گواه این ادعاست. نسل هاى جدید همکاران صنعت نفت نیز از این 
سنت فرهنگى و ادبى غافل نشده اند. از جمله این مترجمان صنعت نفت،  معصومه مهرآرا، کارمند شرکت ملى حفارى ایران در اهواز 
است. او مدرس زبان انگلیسى کارگاه شماره یک اداره آموزش در واحد آموزش عمومى است و دستى در ترجمه آثار ادبى در حوزه هاى 
رمان هاى بلند و قصه هاى کودکانه دارد. از جمله کارهاى این مترجم در حوزه کودکان مى توان به آثارى چون، »کتابى براى بوچکو«، 
»مودى میمونه، دزد دریایى شجاع«، »شهر قصه ها« و... و در حوزه رمان بزرگساالن مى توان به »وقتى رفتم«، »زندگى جاى دیگرى 
است« و ... اشاره کرد. با او درباره دغدغه هایش در حوزه فرهنگ و وضعیت نشر و مطالعه صحبت کرده ایم. این همکار مترجم و ادیب 

در میان گفت و گویش با مشعل، راهکارهایى هم براى افزایش مطالعه در میان همکاران صنعت نفت و خانواده هایشان داده است. 

گاهی به ادبیات به عنوان کاالی تجملی و غیرضروری نگریسته می شود، هیچ بودجه ای برای آن در نظر گرفته 
نمی شود و با اندک فشاری از سبد کاالی خانواده حذف می شود. برخی ها نیز، کال لزومی بر خواندن کتب غیردرسی 
نمی بینند، زیرا در پایان خواندن دروس تحصیلی به شما مدرک داده می شود ولی در مورد کتب غیر درسی، خیر 
افزایش سطح کمی و کیفی مطالعه یک برنامه زمان بر و دقیق را می طلبد، برنامه ای که از کودکی اجرا شود و بزرگساالن 

گاه کند را قدم به قدم از فواید خواندن آ
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  کاهش نور صفحه نمایش 
اگر نمی توانید گوشی خود را خاموش کنید، تا حد ممکن نور صفحه نمایش تان 
را کم کنید و اینترنت، وای فای یا قابلیت هایی مانند جی پی اس را که باعث خالی 

شدن شارژ شما می شود ، خاموش کنید.

برای همه ما پیش آمده که شارژ گوشی مان تمام شده و وقت کافی برای شارژ کردن آن 
نداشته ایم. روش هایی وجود دارد که با کمک گرفتن از آنها می توان سرعت شارژ گوشی 
را افزایش داد.  در ادامه به راه هایی اشاره کرده ایم که در قالب آن می توانید سرعت 

شارژ گوشی خود را تا حد قابل قبولی باال ببرید. 

به منوی تنظیمات)setting( گوشی خود بروید و گزینه 
Airplane Mode را بیابید و حاال گزینه مورد اشاره را فعال 

کنید. به یاد داشته باشید که با فعال کردن این گزینه، قادر 
به دریافت پیام یا برقراری تماس نخواهید بود. بعد از روشن 
و فعال شدن گزینه Airplane Mode اقدام به شارژ 
گوشی خود کنید تا از این طریق و با قطع شدن بسیاری از 

فعالیت ها، گوشی تان با سرعت قابل توجهی شارژ شود.

Airplane mode استفاده از  

خاموش کردن گوشی

  استفاده از پریز برق شهری 

گزینه دیگری که می توانید از آن کمک بگیرید، این 
است که گوشی خود را خاموش و سپس اقدام به شارژ 
کردن کنید. در این روش هم با خاموش کردن گوشی، 

سرعت شارژ چند برابر می شود.

برای شارژ گوشی آن را به کامپیوتر یا لپ تاپ 
وصل نکنید، زیرا مقدار ولتاژ کمتری به باتری 
می رسد. بهتر است از شارژر اصلی موبایل، 

آداپتور و پریز برق استفاده کنید. 

 آداپتورهای USB با توان باال 
از یک شارژر USB مناسب استفاده  کنید. با این کار 
گوشی تلفن همراه شما سریع تر شارژ می شود. نگران 

نباشید هیچ مشکلی به وجود نمی آید. 

  سطح شارژ 
وقتی گوشی در حال شارژ است، حتی اگر منتظر پیام یا تماس 
مهمی هستید هم گوشی را پشت سر هم چک نکنید، چون 

صفحه نمایش، بزرگترین منبع مصرف شارژ است. 

  نصب نرم افزار
 Faster Charger Battery شما می توانید با نصب نرم افزار
و nitrocharger روی تلفن همراهتان در مواقع ضروری از 

این نرم افزارها کمک بگیرید.

پای گوشی های هوشمند سال هاست که به زندگی مان باز شده، گوشی هایی که حاال 
جزئی جدایی ناپذیر در زندگی ما  هستند. این گوشی ها با اینکه مزایای زیادی همچون 

امکان ارتباط آنی و دسترسی به اطالعات نامحدود و... دارند، اما در بسیاری موارد 
نظم زندگی  مان را به هم ریخته اند، در حالی که می توان با استفاده 

درست از آن بهره های زیادی برد. عادت های بد استفاده 
از گوشی مثل صرف کردن زمان های طوالنی در 

ئمی  دا دریافت  اجتماعی،  شبکه های 
نوتیفیکیشن ها و خوابیدن در نزدیکی تلفن 
همراه بیش از آن چیزی که فکرش را 
می  کنیم، آسیب زننده هستند.  در ادامه 
برایتان برخی عادت های بد و مخرب استفاده 
از گوشی های هوشمند را آورده ایم که شاید 

برایتان جالب باشد.

چک کردن مدام 
چک کردن ایمیل های روی گوشی که مطمئنا 
در بیشتر مواقع از روی عادت است، به 
راحتی می تواند روند عادی زندگی را به هم بریزد 
و ما را از جریانی که الزمه  کارایی است، خارج کند. 
گوشی های هوشمند ما را از بودن در زمان حال دور 
می کند، چون وقتی به طور مدام در حال بررسی ایمیل ها، 
پیامک ها و کارهای شخصی مان هستیم، ذهن مان دچار 
دوگانگی می شود تا جایی که ممکن است نظم زندگی مان 

به هم بخورد.

شکار لحظه ها
برای همه ما پیش آمده که با دیدن یک 
صحنه جذاب یا به قول خودمان برای شکار 
لحظه ها، طوری گوشی را از کیف یا جیب مان 

در آورده ایم که گویی یکی از گزارشگران و 
مستندسازان حرفه ای هستیم. استفاده دائمی 
از گوشی برای گرفتن عکس، ما را از بودن در 

لحظه بازمی دارد.
هوشمند،  گوشی های  قوت  نقاط  از  یکی 
دوربین های با کیفیت و سرعت باالی آنهاست. 
ثبت عکس های باکیفیت نه تنها بد نیست، بلکه 
بسیار هیجان انگیز است، اما اینکه همه جا و هر 
لحظه بخواهیم نقش عکاس را بازی کنیم، 
عادت مخرب دیگری است که با ادامه آن 

نمی توانیم از زندگی در لحظه لذت ببریم.

باز کردن برنامه های مختلف  
با اپلیکیشن ها، اینترنت و دیگر ویژگی های گوشی های هوشمند یک لحظه 
به خود می آییم و می بینیم در حفره  ای هزارتو فرو رفته ایم. به ندرت پیش 
می آید که افراد آنالین باشند یا با گوشی هوشمندشان کار کنند و یک 
راست سراغ برنامه ای که مدنظرشان بوده، بروند. به طور مثال 

گاهی فقط قصد داریم آب و هوا را چک کنیم، اما بعد از آگاهی از 
آب و هوا، سراغ ایمیل ها و پیام هایمان می رویم، سپس سری به 

اخبار شبکه های اجتماعی می زنیم و...، تمامی این فرایند، آفتی است 
که روی تمرکزمان تاثیر می گذارد و باعث از بین رفتن کارآمدی مان می شود.

ارتباط بی خوابی و نور آبی رنگ گوشی ها
اینطور تصور می شود که نور آبی می تواند از طریق چشم ها وارد مغز شود و 
روی غده  پینه آل تاثیر بگذارد. این غده در تولید مالتونین )هورمون 
تنظیم کننده  چرخه  خواب و بیداری( نقشی اساسی ایفا می کند. بنابراین 
فراموش نکنید، ابزارهایی که کنار تخت خود قرار می دهید، می توانند روی 

توانایی شما برای استراحت و خواب مناسب تاثیرگذار باشند.

ایجاد وسواس 
چک کردن رسانه های اجتماعی با گوشی تلفن 

همراه باعث می شود درباره مسائل مختلف و 
عکس العمل  افراد مختلف دچار وسواس شویم. 

وسواسی که می تواند روی رفتارمان اثر مخرب 
زیادی داشته باشد.

به  دادن  پیام 
جای گفت و گو و تماس

یکی از عادت های بدی که با ورود 
گوشی های هوشمند پیدا کرده ایم، 
پیام دادن به جای گفت و گو و تماس است. 
پیام هایی که مانع صحبت کردن و برقراری ارتباط با 
اطرافیانمان می شود، ضمن اینکه به دلیل منتقل نشدن 
احساسات، ممکن است از پیام هایی که می فرستیم، 

برداشت متفاوتی شود و ایجاد مشکل کند. 

ارزش قائل نبودن برای خود 
اینکه همیشه گوشی  به دست خود را سرگرم کنیم و سر خود 

را با گشت و گذار در اینستاگرام، توییتر و شبکه های 
اجتماعی گرم کنیم، در واقع در حال از دست دادن زمان 
مفید خود هستیم. در این شرایط دیگر فرصتی برایمان 
باقی نمی ماند که بخواهیم به خودمان اختصاص دهیم      

و به امور شخصی مان برسیم. در دنیای مدرن امروز، 
مخرب ترین  از  یکی  همراه،  تلفن  گوشی  به  دلبستگی 

عادت هاست، زیرا باعث می شود وقت مان را بی جهت هدر 
بدهیم و نتوانیم برای اندیشیدن، مطالعه کردن و... 
برنامه ریزی کنیم. شناخت و رشد خودمان 

موثرترین کاری است که باید انجام 
دهیم، اما در بیشتر مواقع عادت به 
استفاده بیش از اندازه از گوشی همراه 

مانع این کار می شود.

استفاده از اپلیکیشن ها
دانلود کردن برنامه های به اصطالح کاربردی و تکیه کردن صرف روی 

آنها یکی دیگر از عادت های بدی است که باید به آن توجه داشت. این 
کار باعث می شود دائما در جا بزنیم و از به روز کردن اطالعات ذهنی مان 
غافل شویم. طرز فکر یک فرد می تواند روی رفتارش، عملش و در 
نهایت خروجی هایش تاثیرگذار باشد. بنابراین نباید ذهنمان را روی 

استفاده از اپلیکیشن ها متمرکز کنیم.

استفاده             از    نوتیفیکیشن 
درگیر شدن با نوتیفیکیشن هایی که روی 
صفحه نمایان می شوند نیز در پرت 
شدن حواسمان موثر است. 
برای جلوگیری از حواس پرتی 
و به سرانجام رساندن کارها، 
توصیه شده که نوتیفیکیشن 
رسانه های اجتماعی به طور کامل 
خاموش شوند، چراکه که جز 
حواس پرتی نتیجه و کارایی 

دیگری ندارند. 

از بین رفتن هیجان 
چک کردن لحظه به لحظه گوشی های هوشمند باعث از 
بین رفتن هیجانات می شود، به حدی که توانایی 
چون  می دهیم.  دست  از  را  شگفت زدگی مان 
می توانیم هر آنچه را نیاز داریم، با یک جست وجوی 

ساده بیابیم. پاسخ به سواالت جدیدی که در ذهنمان 
ایجاد می شود، در کمترین زمان ممکن امکانپذیر است؛ 

موضوعی که هیجان و شگفت زدگی را از بین می برد، در فرایند 
خالقیت اختالل ایجاد می کند و مانع رشد قوه  تخیل مان می شود.



 توافق نفتی نشریه  کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 938  
ورزش نفت

 دراگان اسکوچیچ، مربی تیم فوتبال صنعت نفت 
آبادان پس از تساوی یک بریک تیمش در دربی نفتی ها 
مقابل نفت مسجدسلیمان گفت: تا زمانی که بازی 
مساوی نبود، خوب بودیم، اما بعد از گل، خوب 
نبودیم. من به تیم نفت مسجدسلیمان تبریک 
می گویم. در نیمه اول وقتی با سیستم لوزی بازی 
می کردیم، از گوشه ها خوب استفاده می کردیم، 
اما وقتی سیستم را عوض کردیم، مدافعان 
نمی توانستند برگشت خوبی داشته باشند. اگر ما 
از انجام فوتبال امتناع کنیم، این نتیجه طبیعی 
خواهد بود، ولی وقتی گل خوردیم دوباره برای 
زدن گل به جلو رفتیم.  اسکوچیچ در خصوص 
اینکه تیمش چرا بعد از گل عقب کشید، گفت: من 
هیچ وقت نگفتم تیم من عقب بکشد. این ذات 

فوتبال است. وقتی پیش می افتید، تیم ناخدا گاه برای حفظ 
نتیجه عقب می کشد. اتفاقاً من دستور حمله صادر کردم. بعد 
از گل بازیکنان از بازی کردن امتناع کردند. 70 سانتر کردند 

و اگر 70 سانتر روی دروازه شود، یکی باید گل شود.
اسکوچیچ در خصوص نفت مسجدسلیمان گفت: نفت 
مسجدسلیمان تیم خوبی بود ولی ما خودمان وقتی جلو بودیم، 
اعتمادبه نفس زیادی داشتیم. خودم از تیمم راضی نیستم، 
چون سرد بازی می کردند و دفاع نمی کردند؛ هرگز دفاع خوبی 
نکردند. باید صادق باشم؛ مسجدسلیمان شایسته مساوی بود. 
سرمربی نفت آبادان خصوص برنامه اش با توجه به تعطیلی 
لیگ برای بازیکنان گفت: ما دو ماه کارکردیم ولی شرایط زیاد 
خوب نیست و ما باید این را بدانیم. چهار امتیازداریم. چهار 
در  که  شرایطی  به  توجه  با  است،  خیلی خوب  امتیاز 

باشگاه داریم. 

تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در نخستین 
بازی فصل در ورزشگاه غدیر اهواز مقابل 
فوالد کار بزرگی انجام داد و با سوپر گل عقیل 
کعبی 3 امتیاز گرفت. نفت مسجد سلیمان 
هم تراکتور مدعی و پر مهره را متوقف کرد؛ 
درحالی که داور یک پنالتی برای آنها نگرفت.
دوتیم با توجه به نتایجی که کسب کرده 

بودند، با شرایط و روحیه خوب به هم رسیدند. 
نفتی های آبادان بازی را هجومی شروع کردند 
و خیلی زود به گل برتری هم رسیدند. رضا 
جبیره بازیکن جوان این تیم در دقیه 5 گل 
صنعت نفت آبادان را به ثمر رساند.  درادامه 
نفت مسجد سلیمان برای فراراز شکست 
خیلی تالش کرد و در نهایت در دقیقه 85 

موفق شد، با گلزنی مدافع خود محمد طیبی، 
گل تساوی را به ثمر برساند تا از شکست فرار 
کند. دوتیم در تختی آبادان بازی جذاب و 
تماشاگر پسندی را به نمایش گذاشتند که در 
نهایت با نتیجه تساوی همراه شد و باید گفت 
دربی نفتی ها برنده نداشت و هر کدام به یک 

امتیاز از این دیدار قناعت کردند. 

  تیم نفت مسجدسلیمان در 3 بازی آینده خود 
مقابل مدعیان قهرمانی لیگ برتر قرار می گیرد. 
طالیی پوشان فوتبال ایران در شروع لیگ برتر 
نوزدهم با سخت ترین قرعه ممکن روبه رو شدند. 
آنها بعد از آنکه در هفته نخست مقابل تراکتور به 
با تساوی بدون گل این تیم  میدان رفتند و 
پرستاره را متوقف کردند، در بازی دوم بیرون از 
خانه با نفت آبادان روبه رو شدند و به تساوی یک 

بر یک رسیدند. نفت مسجدسلیمان اما در 3 بازی 
آینده خود کار بسیار دشوارتری خواهد داشت. 
شاگردان مهدی تارتار در هفته سوم میزبان 
به  هفته چهارم  در  تهران هستند،  استقالل 
میهمانی سپاهان اصفهان می روند و بعد در خانه 
مقابل شهرخودروی مشهد قرار می گیرند. بی 
تردید 3 بازی متوالی با 3 تیم مدعی می تواند 
روزهای سختی را برای نفت مسجدسلیمان رقم 

بزند. اگرچه نفت امسال با هدایت مهدی تارتار 
شرایط بهتری نسبت به سال های گذشته دارد اما 
چنین قرعه ای نصیب هیچ تیم دیگری نشده 
است. با این حال آنها امید دارند از 3 بازی دشوار 
پیش رو سربلند بیرون بیایند و با توجه به اینکه 
مقابل استقالل و شهرخودرو در خانه به میدان 
می روند روی حمایت هواداران مسجدسلیمانی 

نیز حساب ویژه ای باز کرده اند.

3 هفته سخت برای تارتار و مسجدسلیمان

تقسیم امتیاز در دبی خوزستان

 سرمربی تیم فوتسال بانوان 40
برای  ما  گفت:  حفاری  ملی 
تالش  لیگ  ر  د نی  ما قهر
می کنیم اما اولویتمان صعود به 

مرحله پلی آف است.
 مینا بارانی پس از پیروزی 
نفت  پاالیش  مقابل  تیمش 
آبادان دردربی نفتی ها گفت: هر 
۲ تیم بازی خیلی خوبی به 
نمایش گذاشتند و من به باشگاه 
خوب  تیم  این  بابت  آبادان 
تبریک می گویم. ما برای برد 
وارد میدان شدیم و خوشحالم 
که به هدفمان رسیدیم. وی با 
بیان اینکه پاالیش نفت خیلی 
خوب برابر ما مقاومت کرد و 
بازیکنان این تیم جنگنده ظاهر 
شدند، گفت: حریف تیم بسیار 
خوبی است و قطعا در آینده 
نها  آ ز  ا بهتری  زی های  با
می بینیم. بارانی با اشاره به اینکه 
انگیزه بازیکنان پاالیش بیش از 
ما بود چون بازی گذشته خود 

را با برد پشت سر گذاشته بودند، 
گفت: باتوجه به این که هفته 
گذشته شکست خورده بودیم، 
بازیکنان ما هم قسم شده بودند 

که با دست پر از میدان خارج 
شوند و به بردهای بعدی امیدوار 

باشیم. 
سرمربی تیم فوتسال بانوان 
ملی حفاری با اشاره به اینکه 
بازی کیفیت خوبی داشت و تیم 
کرد،  بازی  شجاعانه  آبادان 
گفت: خوشحالم که توانستیم با 
یک پیروزی پر گل دل هواداران 
را شاد کنیم. وی گفت: همانطور 
 ۲ در  بازی ها  می دانید،  که 

مرحله برگزار می شود و در حال 
حاضر انگیزه تیم ها این است که 
بتوانند جزو چهار تیم صعود 
کننده به مرحله پلی آف باشند 
و در ادامه جنگ اصلی بین چهار 
تیم باشیم. بارانی با بیان اینکه 
ما هم مانند سایر تیم ها به دنبال 
قهرمانی هستیم، گفت: در ادامه 
تالش می کنیم نقاط ضعفمان 
قدرت  با  و  برطرف کنیم  را 
بیشتر در برابر رقبا ظاهر شویم.

اولویت  ما  صعود به پلی آف است
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و  لوله  خطوط  همکار  فرزند 
مخابرات نفت منطقه خلیج فارس در 
مسابقات بین المللی کاراته موفق شد 
به مقام سوم دست پیدا کند.  مستانه 
دارابی طهرانی فرزند شهرام دارابی 
طهرانی از همکاران حراست مرکز 
انتقال نفت قطب آباد در مسابقات 
بین المللی شوتوکان بر سکوی 
محمد  یستاد.   ا سومی 

شهاوند، مسؤول ورزش منطقه خلیج 
فارس گفت: چهارمین دوره مسابقات 
 jks شوتوکان  لمللی  بین ا وپن  ا
جمهوری اسالمی ایران به میزبانی 
تهران و درمجموعه فرهنگی شهید 
باهنر برگزار شد، که مستانه دارابی 
طهرانی در رشته شوتوکان و در وزن 
منفی55 کیلوگرم بزرگساالن موفق به 
کسب سومی این دوره از مسابقات شد.

مهاجم تیم فوتبال صنعت نفت 
آبادان بعد از درخشش در دربی 
نفتی ها در آبادان به اردوی تیم 

ملی دعوت شد.
رضا جبیره، بازیکن جوان نفت 
مسجد  نفت  بر  برا در  آبادان 
سلیمان موفق شد، تک گل این 
تیم را به ثمر برساند. در 
همین راستا بعد از 

دربی  در  جبیره  خوب  بازی 
نفتی ها، فرهاد مجیدی سرمربی 
تیم ملی فوتبال امید کشورمان 
مهاجم صنعت نفت آبادان را به 

اردوی تیم ملی امید دعوت کرد.
در  حضور  با  جبیره  رضا 
تمرینات تیم ملی جهت انجام ۲ 
بازی تدارکاتی برابر ازبکستان 

شرکت می کند.

02
سومی فرزند کاراته کا نفتی 

درمسابقات بین المللی

 کاراته کاهای نفت امیدیه مدال ها را درو کردند  

 بازیکن نفت آبادان
 ملی پوش شد

 دربی نفتی ها در فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران خیلی 
زودتر از حد تصور برگزار شد. دو تیم صنعت نفت آبادان و نفت مسجد سلیمان 

که شروع خوبی در هفته نخست این رقابت ها داشتند، در هفته دوم لیگ برتر 
در آبادان و ورزشگاه تختی مقابل هم صف آرایی کردند.

 تیم کیوکوشین کاراته ماتسویی نفت امیدیه با 
درخشش درمسابقات قهرمانی کشور 10 مدال رنگار 
رنگ کسب کرد. کاراته کاهای تیم نفت امیدیه توسط 
علیرضا اکبری در بخش کاتا و سید احمد  هاشمی در 
بخش کومیته موفق شدند ضمن کسب مقام اول به 
مدال طال دست پیدا کردند. در ادامه این رقابت ها امیر 
رضا احمدی و موعود شیر علی در بخش کاتا و 
محمد مهدی میر رضایی در بخش کومیته 
به مقام دوم بسنده کردند و صاحب 

گردن آویز نقره شدند.  کاراته کاهای نفت امیدیه در 
این مسابقات 5 مدال برنز هم کسب کردند. محمد امین 
شریفی، علیرضا اکبری، عزیزاهلل کریم نزاد و علیرضا 
آزادی پوردربخش کومیته و ابوالفضل آقاجری در بخش 
کاتابه مقام سوم و مدال برنز دست پیدا کردند.   شیهان 
رحمان اکبری به عنوان سرمربی تیم و شیهان ولی 
اکبری ، سن سی احمد رضا عبدی و سن سی نیما 
خلیلی زاده به عنوان مربی تیم هدایت تیم را به عهده 

داشتند و مهدی خلیلی زاده هم سرپرست تیم بود.

04

سرمربی فوتسال ملی حفاری:

03

حفاری برنده
 دربی نفتی ها

قهرمان چند دوره لیگ برتر فوتسال 
بانوان ایران که در فصل جدید شروع 
خوبی نداشت، باالخره به همان تیم 
همیشگی تبدیل شد و در دربی نفتی ها 
با به راه انداختن جشنواره گل برای 

تمام حریفان خط  ونشان کشید.
 تیم فوتسال بانوان ملی حفاری در 
هفته سوم لیگ برتر فوتسال بانوان 
ایران میزبان تیم پاالیش نفت آبادان 
بود که توانست با ارائه یک بازی برتر و 
پرگل حریف نفتی و خوزستانی خود را 

با 6 گل شکست دهد.
 شاگردان مینا بارانی با این پیروزی 
انتقام شکست هفته قبل در مشهد را از 
پاالیش نفت گرفت و با 6 گلی که وارد 
دروازه این تیم کرد برای حریفانش خط  
و نشان کشید و با این بازی دوباره جان 

گرفت. 
ملمولی  سهیال  و  پاپی  فاطمه 
هرکدام دو گل و فهیمه زارعی و فرشته 
خسروی نیز هرکدام یک گل برای ملی 

حفاری به ثمر رساندند. 

تارتار: یک امتیاز 
حیاتی گرفتیم

سرمربی تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان گفت: مشکالت 
بسیاری دارند و اعتقاد دارد تیمش مقابل نفت آبادان حاکم 

مطلق توپ و میدان بود.
 مهدی تارتار پس از تساوی یک بریک تیمش مقابل صنعت 
نفت آبادان گفت:   دربی جانانه ای را شاهد بودیم. بااینکه گل 
زودهنگامی دریافت کردیم، ولی خودمان را نباختیم و برعکس 
بازی را در اختیار گرفتیم. من فکر می کنم در نیمه نخست 
حاکم مطلق توپ و میدان بودیم. در نیمه دوم هم خوب بازی 
کردیم و فشار زیادی آوردیم تا گل تساوی را به ثمر رساندیم. 
باید بگویم بعد از گل مساوی با 10 نفر بازهم خوب بازی 
کردیم. به هرحال آن هایی که در ورزشگاه بودند، بازی خوبی 
را شاهد بودند. تارتار در مورد اینکه چرا 10 نفِره به بازی ادامه 
دادند، گفت: یک بازیکن ما مصدوم شد و دیگر تعویضی 
نداشتیم که بازیکنی را وارد زمین کنیم و به همین دلیل با 
10 بازیکن بازی را ادامه دادیم. سرمربی تیم فوتبال نفت 
مسجدسلیمان در مورد وقفه های ایجادشده در لیگ، گفت: با 
توجه به مشکالتی که در ورزشگاه  ها وجود داشت، طبیعی بود 
که بازی ها به تعویق بیفتند، حاال هم بازی های ملی است و باید 
به این موضوع احترام گذاشت. تارتار در پایان افزود: همه تیم ها 
مشکالتی دارند و امیدوارم مشکالت حل شود. شخصیت 
تیمی ما در حال شکل گرفتن است، اما نشان دادیم که امسال 

نسبت به سال های گذشته شرایط متفاوت 
و بهتری داریم. باید از بازیکنانم 
وجود  تمام  با  که  کنم  تشکر 
جنگیدند و یک امتیاز حیاتی از 

نفت آبادان گرفتند.

اسکوچیچ: مسجدسلیمان شایسته مساوی بود  

عکس: محمد امین انصاری



هدفمان جهانی شدن و رسیدن به المپیک است نشریه  کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 938  

ورزش نفت

   اشکان شما شروع کن و بیشتر از خودت برایمان 
بگو؟ 

٢5 سال سن دارم. متولد شهر اهواز هستم از ٦ سالگي 
تنیس خاکی را شروع و از 9 سالگي به صورت حرفه اي 

آن را دنبال کردم.

   تنیس را از کجا شروع کردی و چه شد که به این 
رشته عالقه مند شدی و مربی و مشوقت در این زمینه 

چه کسی بودند؟
من تنیس را از زمین تنیس شرکت نفت شروع کردم؛ 
چون پدرم تنیس بازي مي کرد و در تمامي مراحل 
تمرین، ایشان مربي و مشوقم بودند. من همیشه رقابت 
را دوست داشتم و تنیس هم ورزشی است که رقابت 
درونش موج مي زند، به همین دلیل شیفته این ورزش 

شدم.

   مهمترین عناوینی که تاکنون در این رشته در 
سطح باشگاهی یا میادین بین المللی کسب کردی، 

چیست؟
قهرماني کشور در رده ١١ سال، قهرماني کشور در رده 
١3 سال، قهرماني کشور در رده ١٦ سال، قهرماني 
کشور در رده ١8 سال، چهار دوره قهرماني لیگ برتر 
کشور، کسب مقام سوم آسیاي بازي هاي تاجیکستان 
در سال ٢٠١3، نایب قهرماني رده آزاد مسابقات 
کشوري، پدیده لیگ برتر ایران در سال 9١-9٠، سه 
دوره قهرماني استاني با تیم نفت مسجدسلیمان، یک 
دوره قهرماني با تیم نفت اهواز در استان و دو دوره 
قهرماني جام حذفي ایران عناوینی بوده که تاکنون 

کسب کرده ام.

   آیا خاطره های تلخ و شیرین از تنیس داری؟
متاسفانه تلخ ترین خاطره ام از تنیس است که حین 
بازي حساس کشوري در مسابقه، تاندون پایم دچار 
کشیدگي شد و کل تورنمنت را از دست دادم. 
شیرین ترین خاطره ام هم این بوده که بعد از ٢ سال 
دوري از میادین که در حال انجام خدمت وظیفه 
سربازي بودم، توانستم در مسابقات جایزه بزرگ ایران، 

نایب قهرمان شوم.

   تا به حال با برادرت کاوه رقیب هم بوده ای؟ در 
کدام مسابقات و نتیجه آن بازی یا بازی ها چه بود؟

بله، من و کاوه در مسابقات اصفهان روبه روي هم قرار 
گرفتیم که کاوه براي احترام به من در مسابقات حاضر 
نشد و انصراف داد و به مر حله بعد رفتم؛ البته یکبار 
هم در مشهد مقدس در فینال به نفع من کنار کشید.

   برای هم کری هم می خوانید؟ 
راستش خیلي کم پیش آمده که براي هم کري بخوانیم. 
ما بیشتر در قالب یک تیم بودیم؛ اما اگر رو به روي هم 
بازي کنیم، رحمي در کار نیست و برای پیروزی، 

همدیگر را نمی شناسیم.

   عضو تیم ملی هم بوده ای؟ چه سال یا سال هایی 
و چه عناوینی در تورنمنت های بین المللی کسب 

کرده ای؟
بله، عضو تیم ملي جوانان در سال های 8٧، 88 و 
89، کاپیتان تیم ملي امید در سال 9٠ و 9١ و 
همینطور دو دوره به اردوي تیم ملي 

بزرگسال ایران دعوت شدم.

   تا به حال شما و کاوه در مسابقات دوبل با هم در 
یک تیم بازی کرده اید و چه نتایجی به دست آورده اید؟
بله، در بازي هاي استاني که مقام اول را کسب کردیم.

   آیا برای تیم مناطق نفت خیز جنوب هم بازی 
کردید و اینکه این باشگاه چه نقشی در پیشرفت شما 

داشته است؟
 تقریبا ١٢ یا ١3 سال است که براي مناطق نفت خیز 
جنوب بازی می کنیم و مقام هم مي آوریم. تنیس و 
امکانات نفت تاثیر زیادي بر رشد و پیشرفت ما داشته 
است. تقریبا از سال 9٠ تا 9٦ پشت سر هم در تیم 
مناطق بازي کردیم که ٤ سال، اول و ٢ سال هم 

نایب قهرمان شدیم.

   اشکان ادیبی به هر آنچه در تنیس خواسته، 
دست پیدا کرده است؟

خدا را شکر تا االن بله؛ اما خیلي اهداف دیگري مانده 
که باید به آنها برسم.

   سقف آرزوهایت چیست؟
خیلی دوست دارم به المپیک برسم یا در مسابقات مهم 

جهانی به میدان بروم.

   اگر تنیسور نمی شدی، چه ورزشی را انتخاب 
می کردی؟ 

نمی دانم، تا به حال به این موضوع فکر نکردم؛ اما فکر 
می کنم باز هم تنیس را انتخاب کنم.

   حرف خاصی باقی مانده؟
من در آخر مي خواهم از مادر و پدرم که نقش اصلي در 
زندگي ورزشي ما ایفا کردند، تشکر کنم. انشاءاهلل 
را  دستشان  کنیم.  سربلندشان  باشیم  توانسته 
مي بوسم و امیدوارم سایه آنها همیشه باالي سرمان 
باشد و از اینکه مادرم در این سال ها، بویژه هنگامی که 
در تیم نفت بودیم، ما را همراهی می کرد، از ایشان 

تشکر می کنم.

   خب نوبتی هم باشد، نوبت کاوه ادیبی است؛ از 
خودت برایمان بگو و چه شد که تنیسور شدی؟

من یک سال از اشکان کوچک تر هستم و ٢٤ سال سن 
دارم. در شهر اهواز به دنیا آمدم و مثل اشکان از 
کودکی به تنیس عالقه مند شدم. از سن ٤ سالگي در 
زمین هاي مجموعه ورزشي تنیس نیوساید شرکت 
نفت اهواز تحت نظر پدرم کیومرث ادیبي، تنیس را 
شروع کردم. باید بگویم که پدر و مادرم از کودکي 

مشوق من براي ادامه تنیس بودند. 

اولین عنوانی که در     
تنیس به دست آوردی، چه 

بود؟
 در اولین مسابقاتی که شانس 

کسب عنوان قهرمانی داشتم و در مشهد 
مقدس در بخش انفرادی برگزار می شد، در فینال به 
نفع برادرم اشکان کنار کشیدم. اگر اشتباه نکنم، سال 
8٤ بود که در مسابقات قهرماني کشور در شهر مشهد 
مقدس، من به مقام دوم دست پیدا کردم. در بازي 
فینال براي اولین بار با برادرم اشکان ادیبي بازي کردم. 
پس از تمام شدن سومین گیم بازي، با دست دادن با 
اشکان، برادر بزرگ ترم بازي را به نفع او تمام کردم و 

اشکان قهرمان شد و من از قهرماني برادر بزرگم بسیار 
احساس غرور و شادي کردم.

   مهمترین افتخارات کاوه ادیبی چیست؟
 در ١٧ سالگي کاپیتان تیم ملي دویس کاپ 

زیر ١8 سال بودم و در مسابقات کوچینگ 
مالزي به مقام سوم بین ١8 تیم از سایر 
به  و  کردم  پیدا  دست  جهان  نقاط 
سمیفاینال فیوچرز کیش راه یافتم. 
همچنین عضو تیم ملی تنیس ساحلی 

کشور هم هستم.

   الگوی تو در تنیس کیست؟ 
به جرات می توانم بگویم که برادر بزرگم 
الگوی من است. اشکان بیشتر براي من 

الگوی رفتاري، شخصیتي و حامي من در 
تمام مراحل زندگي و یکي از مهم ترین 

اشخاص زندگي من است. من و اشکان در 
بعضي مسابقات رقیب هم بودیم. 5 سال در 

بودیم.  با هم همبازي  البرزگاز کیش  تیم 
مجادالت من و اشکان گاهي به خانه کشیده 

مي شد و من چون پسر کوچک خانه بودم، 
بیشتر مورد توجه والدینم قرار می گرفتم 

)البته گولم مي زدند تا ناراحت نشوم(؛ 
اما هیچ وقت 

والدینم از 
نفر  یک 
ص  خا
ي  ر ا فد طر

نمي کردند.

   خاطرات تلخ و 
شیرین شما چیست؟

تلخ ترین خاطره ورزشي من 
در فینال مسابقات جام حذفي 
بود که بین ١٠8 تیم با تیم بانک 
حکمت به فینال رفتیم و در یک 
من  که  بودیم  قهرماني  قدمي 
نوع  هیچ  )که  را  آخرین ضربه 
خطایي در تمام بازي روي آن ضربه 
نکرده بودم( خطا کردم و بازي از 
دستمان رفت و باختیم. شیرین ترین 
خاطره ورزشي ام محبوبیت من بین خانواده تنیس در 
سراسر ایران است که از این موضوع هم بسیار 

خوشحالم.

   سقف آرزوهای کاوه ادیبی در این رشته چیست؟
می خواهم یکی از دبل پلیرهای دنیا باشم.

   

گویا کار 
مربیگری هم می کنید؟ 

 بله، من در حال حاضر هم به عنوان 
مربي و هم به عنوان بازیکن تنیس 

فعالیت مي کنم و از نظر من مربیگري 
و بازي کردن در تنیس دو مقوله کامال 

جدا از هم هستند؛ اما کار مربیگري 
دشوارتر و سخت تر است؛ چون انتقال 

دانسته ها و تجربیات به زبان ساده، کمي 
دشوار است.

   اگر تنیسور نمی شدی، چه ورزشی را 
انتخاب می کردی؟

مطمئنا فوتبال را. االن هم عاشق فوتبال هستم و 
مسابقات فوتبال را دنبال می کنم.

   باشگاه نفت چقدر در پیشرفت شما در تنیس 
تاثیر داشته است؟

 باشگاه نفت تاثیر مثبتي بر فعالیت هاي من در این 
سال ها داشته است.

   و اگر حرف خاصی باقی مانده.
تشکر ویژه اي از پدر و مادر عزیزم و برادرم، براي 
حمایت هایشان طي این سال ها دارم و امیدوارم 

روزي برسد که بتوانم زحمات آنها را جبران کنم و در 
آخر براي خانواده تنیس ایران و دوستداران این رشته 

آرزوي موفقیت مي کنم.
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 بانوان کاراته کا مناطق نفت خیز 
یو  ر گوجو بقات  مسا ر  د جنوب 
سی واکای کشور، مدال های رنگارنگ 
را درو کردند. ۲1 نفر از اعضای تیم 
کاراته بانوان خوزستان از فرزندان 
کارکنان مناطق نفت خیز جنوب بودند 
و این تیم توانست مقام قهرمانی سبک 
گوجوریو سی واکای کشور را کسب 
کند. مهسا عالسوند، مربی تیم کاراته 
استان و باشگاه فرهنگی- ورزشی 
گفت:  جنوب  نفت خیز  طق  منا
چهارمین دوره مسابقات قهرمانی 
بانوان  گوجوریو سی واکای  سبک 
کشور، مرداد سال جاری با حضور 15 
استان و بیش از 600 ورزشکار در 
تهران برگزار شد. تیم خوزستان که 
۲1 نفر از اعضای آن از فرزندان 

با  بودند،  نفت خیز  مناطق  شرکت 
حضور 55 کاراته کا توانست به مقام 
اول تیمی  در بخش های کاتا و کومیته 
انفرادی و کاتا و کومیته تیمی  دست 

پیدا کند.
مربی تیم کاراته سبک گوجوریو 
سی واکای خوزستان و نفت افزود: 

خوزستان در این رقابت ها به 30 مدال 
طال، 30 نقره و 45 برنز رسید که این 
موفقیت بیانگر عملکرد بسیار خوب 
ورزشکاران و تالش مربیان تیم است. 
مسابقات در سطح باالیی برگزار شد و 
کاراته کاهای خوبی از سراسر کشور 

حضور داشتند.

فرهنگی-  ه  باشگا د  کوهنور
ورزشی مناطق نفت خیز جنوب به دو 
قله مرتفع باالی 7 هزار متر صعود کرد.

مهرداد امیری، کوهنورد باشگاه 
فرهنگی- ورزشی مناطق نفت خیز 
جنوب به صورت انفرادی به قله 7 هزار 
کشور  در  لنین  متری   134 و 
قرقیزستان و قله 7 هزار و 10 متری 
خانتانگری در کشور قزاقستان صعود 
کرد. صعود به این دو قله مرتفع 10 
روز طول کشید که امیری پیش از این 
قله های قازبگی گرجستان وآرارات 
ترکیه را فتح کرده بود. قله ابن سینا یا 
لنین با 7 هزار و 134 متر ارتفاع در 
و  ن  جیکستا تا ی  ر ها کشو ز  مر
قرقیزستان در رشته کوه پامیر قرار 
دارد و دومین قله مرتفع قرقیزستان به 
شمار می رود. قله 7010 متری 

خانتانگری هم در رشته کوه تیان شان 
قرار دارد. بعد از صعود و بازگشت به 
ایران از کوهنورد باشگاه فرهنگی- 
ورزشی مناطق نفت خیز جنوب تجلیل 
افتخارآفرین  امیری،  مهرداد  شد. 
کوهنوردی و اسماعیل حاجی پور، 
پیشکسوت این رشته ورزشی با حضور 

در دفتر مدیرعامل باشگاه فرهنگی- 
ورزشی مناطق نفت خیز جنوب با 
هدایت یزدی دیدار کردند و کوهنورد 
موفق این باشگاه و کشورمان از سوی 
مدیرعامل باشگاه فرهنگی- ورزشی 
مناطق نفت خیز جنوب مورد تجلیل 

قرار گرفت.

  بانوان کاراته کا مناطق نفت خیز جنوب 
مدال ها را درو کردند 

 کوهنورد نفتی بر بام  پامیر وتیان شان   
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هندبالیست های نوجوان نفتی در تیم ملی 

برادران تنیسور نفتی از آرزوهایشان می گویند 

در ١٧ سالگي كاپيتان تيم ملي 
دويس كاپ زير ١٨ سال بودم و در 
مسابقات كوچينگ مالزي به 
مقام سوم بين ١٨ تيم از 
ساير نقاط جهان 
دست پيدا كردم و 
به سميفاينال فيوچرز 
كيش راه يافتم. 
همچنين عضو تيم ملی 
تنيس ساحلی 
كشور هم 
هستم 

حسین آزادی -  همزمان با فوران نفت در سال ١٢8٧ هجری شمسی در شهر 
اولین ها، مسجدسلیمان، رشته های ورزشی مختلف نیز در کشورمان شکل گرفتند، 
از جمله تنیس خاکی که باید گفت مانند فوتبال از این شهر به جامعه ورزش ایران 
معرفی شد. به عبارت بهتر می توانیم بگوییم ورزش و نفت، دو همزادی هستند که 
در دامان مناطق نفت خیز جنوب پرورش یافتند.  با گذشت بیش از ١١١ سال از 
اکتشاف نفت، فرزندان طالی سیاه، همچنان میراث دار این رشته ها هستند، از جمله 
اشکان و کاوه ادیبی، فرزندان نسرین شینی از کارمندان شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب که از قهرمانان تنیس خاکی ایران هستند. دو برادر که از کودکی 

زیر نظر پدرشان تنیس را فرا گرفتند، راهشان را از دیگر تنیسورهای استان جدا 
کردند و در مسیر موفقیت گام برداشتند. اشکان و کاوه ادیبی، دو برادر تنیسوری 
هستند که از همان کودکی و در کنار هم، زیر نظر پدرشان کیومرث ادیبی، از مربیان 
باتجربه، تنیس را آموزش دیدند و اکنون در کشور آوازه ای دارند؛ البته آنها برای 
رسیدن به اهداف شان، راهی طوالنی پیش روی خود می بینند. در یک روز گرم و 
آفتابی به زمین تمرینی برادران ادیبی رفتیم و پای صحبت های این دو برادر 
قهرمان تنیس کشور نشستیم و گپ و گفتی جذاب و خواندنی داشتیم که خواندن 

آن خالی از لطف نیست.

بازیکن نوجوان تیم هندبال نفت و گاز  دو 
گچساران به اردوی تیم ملی هندبال ایران دعوت 

شدند.
امین کاظمی و آرین مردانی بازیکنان تیم 
هندبال نوجوانان نفت وگاز گچساران بعد از 

درخشش درمسابقات لیگ برتر باشگاه 
های کشور در رده سنی نوجوان ایران 
از سوی کادر فنی تیم ملی هندبال 
اردوی تیم ملی  به  ایران  نوجان 

هندبال  نوجوانان دعوت شدند.
این اردو به مدت 10 روز در تهران 
برگزار خواهد شد و نفرات برتر بعد از 

انتخاب نهایی به مسابقات آسیایی اعزام 
خواهند شد. 

03
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افراد موفق، تنها کسانی هستند که می توانند موفقیت را تعریف کنند، زیرا 
اتفاقی نیست که در کوتاه ترین و ساده ترین روش ها خالصه شود. برای 
رسیدن به موفقیت باید موانع زیادی را پشت سر گذاشت، موانعی که با درایت 
و تجربه می توان آنها را کنار زد و در مسیر موفقیت گام برداشت.  برای همه 
ما پیش آمده که گاهی اوقات همه چیزمان را از دست داده ایم و غرق در 
مشکالت زندگی شده ایم. در این شرایط برخی افراد به سرزنش کردن 
دیگران رو می آورند، عده ای خود را قرنطینه می کنند و برخی نیز با عبور از 
شرایط سخت می کوشند تا با بهبود اوضاع رو به جلو حرکت کنند. بنابراین 
با شناسایی عواملی که مانع موفقیت می شوند و ما را از راه رسیدن به 
اهدافمان دور می کنند، می توانیم بسیاری از مشکالت زندگی را حل کنیم. 

این عوامل عبارتند از:

رویاپردازی
همه ما رویا و رویاپردازی را دوست داریم و وقتی غرق در دنیای خیالی مان 
می شویم، تمایلی برای بازگشت به دنیای واقعی نداریم. این مسئله باعث 
می شود در دنیای خیالی زندگی کنیم و منتظره معجزه باشیم و دست از 
تالش برداریم. این خیالپردازی ما را از رسیدن به اهدافمان دور می کند، زیرا 

برای رسیدن به موفقیت باید تالش کرد.

تمرکز نداشتن روی هدفی خاص
بیشتر افراد دوست دارند براساس اصولی غیرمعمول زندگی کنند، مثل 
گشت زدن چند دقیقه ای در صفحات مجازی. دنیای اطراف ما پر از ابزار و 
وسایلی است که گاهی به دلیل وابستگی نمی توانیم از آنها صرف نظر کنیم. 
اعتیادی که به لطف پیشرفت فناوری بر تمرکزمان ، روی یک کار خاص تاثیر 

می گذارد تا در زندگی کارهای ناتمام زیادی داشته باشیم.

 پیگیری نکردن
مطمئنا برایتان پیش آمده که چند کار را همزمان شروع کنید و نتوانید هیچ 
کدام از آنها را به سرانجام برسانید. نتیجه این اتفاق به پیگیر نبودن شما 
برمی گردد. نداشتن پشتکار و نرسیدن به نتیجه دلخواه، باعث می شود 

عالقه ای به پیگیری کارهای ناتمامتان نداشته باشید.

مسؤولیت ناپذیری 
این را بپذیریم، هر اتفاقی که در زندگی مان می افتد، مقصرش ما نیستیم، اما 
فراموش نکنیم که مسؤولیت همه آنها به ما برمی گردد. سرزنش کردن 
دیگران هیچ  گاه شرایط را تغییر نداده است؛ بنابراین با قبول مسوولیت 
کارهایی که انجام داده ایم، به دنبال ساختن آینده ای بهتری باشیم. پذیرش 
اشتباهاتی که مرتکب می شویم و اصالح آنها اولین قدم در راه رسیدن به 

موفقیت است. 

تجزیه و تحلیل بیش از حد 
تجزیه و تحلیل، یکی از مواردی است که ما را در مشکل فرو می برد. نتیجه 
تجزیه و تحلیل بیش از حد باعث می شود افکارمان به هم بریزد و ما را دچار 
افسردگی کند. خودآگاهی سالم راهگشای بسیاری از مشکالت است. بهتر 
است دست از تجزیه و تحلیل بیش از حد بردارید و احتماالت واقعی رادر 

نظر بگیرید.

مقصریابی
در دنیا افراد دو دسته هستند؛ کسانی که دیگران را مسوول شکست های 
خود می دانند و افرادی که خودشان مسوولیت هرگونه اتفاقی را به عهده 
می گیرند. آنهایی که سرزنش کردن را دوست دارند، گاهی انگشت اتهام 
خود را به سوی دیگران نشانه می گیرند و تقصیرها را به گردن آنها می اندازند. 
گروه دوم، اما افرادی واقع بین هستند که می دانند برای رسیدن به آنچه 
می خواهند، باید تالش کنند و اگر هم با شکست مواجه شوند، به دنبال مقصر 

و سرزنش کردن دیگران نیستند.

موانع رسیدن به موفقیت

و و اتوبوس  استفاده از زمان در متر

زمان های زیادی در طول شبانه روز به بطالت می گذرند، وقت هایی که می توان از آنها به بهترین شکل بهره 
برد و از هدر رفتن شان جلوگیری کرد.  بیشتر افراد به طور متوسط روزانه چند ساعت را در مسیر سفر با 
اتوبوس یا مترو سپری می کنند که این زمان حداقل بین ۲۰ تا ۴۰ ساعت در ماه است. زمان زیادی که بیشتر 
وقت ها با تماشای نما و منظره های تکراری شهر، دیدن دستفروش ها، گوش دادن به موزیک و... می گذرد. 
شاید شما هنوز متوجه نشده باشید که این تایم، روزانه تا چه اندازه می تواند مفید باشد و به کارمان بیاید. با 
توجه به سطح باالی بی حوصلگی مسافران مترو، هیچ  یک از دکوراسیون های کابین مترو یا ایستگاه های 
اتوبوس، برایمان جذابیتی ندارند. در این مطلب به فعالیت هایی اشاره کرده ایم که می توان از آنها برای 

بهره برداری از وقت های پرتی که در مترو و اتوبوس داریم، استفاده کرد.

یادگیری زبان جدید
در حال حاضر افراد زیادی به دنبال یادگیری زبان جدید هستند. شما با خواندن می توانید پایه های یادگیری زبان 
جدید را تقویت کنید. با استفاده از وقت های پرتی که در اتوبوس یا مترو دارید، می توانید در کمترین زمان ممکن این 
کار را به سرانجام برسانید.برای این کار از برنامه های موبایلی کمک بگیرید و سطح لغات و دستور زبانتان را باال ببرید. 

باال بردن مهارت های اجتماعی 
مسئله مهمی که همیشه آن را فراموش می کنیم، کار کردن روی مهارت های اجتماعی است. سفر با اتوبوس یا مترو 
بهترین زمان است تا برخی مهارت ها را به مرحله عمل برسانیم. در سفرهای درون شهری می توانیم مهارتهای خود را 

در زمینه های صحبت کردن و برقراری روابط اجتماعی با افراد مختلف تست کنیم و آنها را ارتقا ببخشیم.

گوش دادن به فایل های صوتی
اگر از آن دسته افرادی هستید که از گوش دادن به فایل های صوتی لذت می برند، زمانی بهتر از وقت های پرت 
سفرهای درون شهری برای این کار پیدا نخواهید کرد؛ بنابراین یادگیری فایل های صوتی آموزشی، یکی از بهترین 

کارهایی است که می توانید در اتوبوس، تاکسی و مترو انجام دهید. 

گوشدادنبهموسیقیهایآرامبخش
نوع موسیقی  که برای شنیدن در صبح انتخاب می کنید تا حد زیادی روی حال شما 
تاثیرگذار است. طی کردن مسیر خانه تا اداره را می توانید با گوش دادن 
موسیقی های مالیم و آرام بخش سپری کنید و با انرژی وارد محل کارتان شوید.

خواندن کتاب
همان طور که می دانید، سرانه کتاب خواندن در ایران بسیار کم 
است، مسئله ای که نمی توان آن را پنهان کرد. مطالعات انجام 
شده، نشان داده است یکی از مواردی که مانع بیشتر 
خواندن شده، کمبود زمان است. از آنجا که ماهانه ۲۰ ساعت 
در اتوبوس و مترو وقت می گذرانیم، خوب است به جای باال 
و پاپین کردن اینستاگرام و تلگرام برای گرفتن آخرین به 
روزرسانی ها، وقت باارزشمان را به مطالعه کتاب اختصاص 
دهیم. کتاب بخوانیم، اما نه برای خودنمایی و اینکه 
کتابخوان دیده شویم، بلکه برای اضافه شدن به دانش و 

سوادمان باید این کار را انجام دهیم.

برنامه ریزی کردن
اگر اهل برنامه ریزی و هدف گذاری های روزانه هستید که 
راهکارها را بلدید، ولی اگر تا به حال برای انجام کارهایتان 
برنامه ریزی نداشته اید، می توانید در مسیر رفت و آمدتان 
در اتوبوس و مترو یک دفترچه بردارید و کارهایی را که 
قرار است پس از پیاده شدن یا زمان های دیگر انجام 
دهید، مرور و آنها را یادداشت کنید. همچنین می توانید 
زمان الزم را برای انجام آنها یا اولویت و ترتیب شان هم 
مشخص کنید.  مدیریت هزینه ها و یادداشت کردن 
آنها نیز مورد دیگری است که می توان با کمک 
گرفتن از اپلیکیشن های مدیریت پول این کار را 

هم به بهترین شکل ممکن انجام داد. 

خواندن اخبار 
با توجه به اینکه تمام اطالعات موجود را نمی توان از روی کانال های اجتماعی به دست آورد، بهتر است 
سفرهای درون شهری  را با خواندن اخبار و اطالع از آنچه در سراسر دنیا اتفاق افتاده، آغاز کنید یا به پایان 
برسانید. وب سایت های مورد عالقه تان را روی موبایل مرور کنید. اگر هم مشتری روزنامه ها هستید، می توانید 

با تهیه آن در مترو و اتوبوس به مطالعه بپردازید و حواستان را کمی از هیاهو دور کنید.

تماشای فیلم  
گاهی در وسایل حمل و نقل عمومی با افرادی مواجه شده اید که به محض سوار شدن شروع به تماشای فیلم 
می کنند. از تبلت ها و هدفون ها باید تشکر کرد که این امکان را برایمان فراهم کرده اند که بدون در نظر گرفتن 
مکان و زمان، بتوانیم فیلم تماشا کنیم و از کیفیت باالی صوتی و بصری آنها بهره ببریم. دیدن فیلم شما را تا 

رسیدن به مقصد سرگرم می کند. 
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اپلیکیشن WiFi Analyzer یک برنامه کارآمد است. با استفاده از این برنامه 
می توانید به اطالعات جامعی از شبکه های وای فای موجود در اطراف خود و 
شبکه وای فایی که به آن متصل هستید، دست پیدا کنید. یکی از اصلی ترین 
کاربردهای این برنامه، مربوط به تعیین بهترین مکان قرار دادن مودم در 
ساختمان می شود. این اپلیکیشن از فرکانس وای فای ٢.٤ تا 5 گیگاهرتز 
پشتیبانی می کند و با سنجش کیفیت شبکه وای فای در نقاط مختلف ساختمان 
می تواند کمک بسزایی در افزایش کیفیت و سرعت اینترنت وای فای شما داشته 

باشد. این برنامه به صورت رایگان قابل دانلود است.

 Smart Tools همان طور که از نام این اپلیکیشن مشخص است، برنامه
مجموعه ای از کاربردی ترین برنامه های اندرویدی را در اختیارتان 
قرار می دهد، بنابراین این اپلیکیشن مستقل شامل چند برنامه 
کاربردی متنوع می شود. البته اغلب برنامه هایی که در این 
اپلیکیشن ارائه می شوند، کاربرد عمومی  دارند و روی زمینه تخصصی 
خاصی متمرکز نیستند. در هر صورت برنامه Smart Tools یکی از 
کاربردی ترین برنامه های اندرویدی کنونی موجود خواهد بود، چراکه 
به راحتی مجموعه ای از کارآمدترین قابلیت ها را در اختیارتان 

قرار می دهد.

مشعل شماره 938

WiFi Analyzer

Any.Do
اپلیکیشن های مدیریت وظایف متعددی برای استفاده 
 Any.Do وجود دارند و جالب است بدانید که اپلیکیشن
یکی از جالب توجه ترین برنامه ها در این زمینه محسوب 
می شود. این برنامه رابط کاربری ساده و در عین حال بسیار 
کاربردی با گزینه های مختلف را به شما ارائه می هد. با این 
برنامه شما می توانید فهرست وظایف و وظایف فرعی 
مختلفی را تعریف و حتی برای رخدادها یا مکان های 
 Trello بخصوص آالرم تنظیم کنید. این برنامه هم همانند

کار گروهی پشتیبانی می کند.

Smart Tools

اپلیکیشن های کاربردی  

  

مشعل: اصغر صادق آبادی، پژوهشگر و رئیس کاالی مکانیک شرکت ملی حفاری، نیروی 
جوان، اما باسابقه شرکت ملی حفاری است که این سال ها متناسب با عالیق خود برای 
صنعت نفت و شرکت حفاری، دستاوردهای فراوانی داشته است و چنانچه در شرایط 
تحریم، به یافته های او توجه بیشتری شود، می تواند در این مسیر ثمربخش  باشد. 
صادق آبادی موفق به تدوین دانش فنی ساخت استنت نانو هیبریدی جذب شونده فلزی 
با قابلیت رهایش کنترل شده دارو برای درمان انسداد عروق کرونری قلب 
)Atherosclerosis( شده است. برای تحقق این هدف، تیمی  متشکل از دکتر صدرنژاد 
)دانشگاه صنعتی شریف(، دکتر آصف نژاد و دکتر حسن زاده )دانشگاه علوم و تحقیقات 
تهران( و با مشاوره دکتر قاسمی  و دکتر اسالمی  در انجمن آترواسکروز ایران حدود 5 
سال تالش کرده اند.  رئیس کاالی مکانیک شرکت ملی حفاری در توضیح این موفقیت 
به »مشعل« می گوید: در حال حاضر پزشکان داخل عروق قلب از استنت استفاده 
می کنند تا عروق باز بماند و همین استنت ها ممکن است باعث گرفتگی و لخته شدن 
خون شوند، اما در تجهیز پیشنهادی ما از داربست موقت برای باز کردن عروق قلبی ر 
آنژیوپالستی استفاده می شود. جنس این ماده منیزیم است که پس از حدود یک سال 
و نیم به طور کامل جذب بدن می شود و خود ماده منیزیم هم برای بدن ضرری ندارد و 

در نهایت رگ را باز نگه می دارد و عوارض جانبی هم ندارد.  وی می افزاید: نمونه های 
امریکایی این مدل از استنت با مواد پلیمری در حال ساخت است و فعال در حال آزمایش های بالینی 
هستند تا التهاب های احتمالی را بررسی کنند، ضمن آنکه آلمانی ها هم نوع فلزی آن را در حال 
بررسی دارند تا پس از آزمایش های بالینی تاییدشود. ما هم دانش فنی این استنت را به دست 

آورده ایم و امیدواریم بتوانیم نمونه آن را ساخته و آزمایش های بالینی را شروع کنیم، 
اما متاسفانه تاکنون مورد حمایت قرار نگرفته ایم.  صادق آبادی به واردات 
استنت در شرایط تحریم و قیمت های باالی این وسیله حیاتی برای 
بیماران اشاره و عنوان می کند: ساالنه حدود 3٠٠ هزار نفر به دلیل 
وجود مشکل عروقی فوت می کنند و این وسیله می تواند تاثیر 
زیادی در بهبود شرایط این بیماران داشته باشد.  به گفته 
صادق آبادی، این یافته و اختراع در این مدت ثبت قانونی و 
به وزارت بهداشت و درمان معرفی شده، اما حمایت و 
استقبالی از آن صورت نگرفته است و در عین حال 
پشتیبانی هم در داخل شرکت از این یافته و 

یافته های دیگر صورت نمی گیرد. وی یادآور می شود که با وجود شرایط سخت تحریم و شرایط شخصی، در 
این چند سال برای این پروژه فعالیت داشته و بخشی از حقوق و پس اندازهای شخصی خود را برای آن هزینه 
کرده است، اما حاال که به نتیجه رسیده، هیچ حمایتی از آن نمی شود.  رئیس کاالی مکانیک شرکت ملی حفاری 
با اشاره به سرمایه گذاری ١5 میلیون یورویی رقیب سوئیسی – آلمانی که تهیه این استنت را شروع کرده است، 
می گوید: با تایید آزمایش های بالینی این استنت، این شرکت ساالنه 3 میلیارد دالر سود خواهد داشت. با توجه 
به اینکه در شرایطی تحریم قرار داریم و واردات استنت هم با شرایط سخت و قیمت باال انجام می شود، تولید 

این محصول می تواند سد تحریم را بشکند و جان مردم را هم نجات دهد. 

وژه های کاربردی بدون حمایت  پر
صادق آبادی در توضیح برخی دیگر از موفقیت های علمی  و تحقیقاتی خود عنوان می کند: »تدوین دانش فنی 
ساخت دوپ حفاری در دو نوع مناسب با شرایط میادین ایران و نوع سازگار با محیط زیست« یکی دیگر از این 
یافته هاست که در شرکت ملی حفاری مورد استفاده قرار گرفته و به حداقل 5٠ میلیارد تومان صرفه جویی در 
صنعت حفاری انجامیده است. این ماده نوعی گریس حفاری است که برای لوله های آب بندی 
چاه ها مورد استفاده قرار می گیرد و از نظر راهبردی در صنعت حفاری بسیار مهم است.  
صادق آبادی پروژه تحقیقاتی خود را که »طراحی و ساخت ماده هیبریدی کنترل کننده 
کانون های فوق بحران گرد و خاک و ایجاد مرتع« است، به عنوان یکی دیگر از پروژه هایش 
معرفی می کند و می گوید: این ماده مفید برای محیط زیست با هواپیما، بالگرد یا هر نوع پمپ 
هوایی دیگر در بیابان ها پخش شده و به صورت بیولوژیک سبب چسبندگی خاک می شود 
و همزمان با استفاده از بذر، امکان تولید مرتع را دارد.  وی ادامه می دهد: این طرح را به اداره 
محیط زیست و منابع طبیعی استان خوزستان معرفی کرده  اند، اما آنها این طرح را 
رد کردند، ضمن اینکه این طرح را به دو کشور قطر و عمان هم معرفی کردیم، 
اما آنها به دلیل ترس از تحریم های امریکا آن را رد کردند، به همین دلیل 
تاکنون به نتیجه ای نرسیده است.  صادق آبادی یکی دیگر از یافته های 
تحقیقاتی خود را »تدوین دانش فنی سیمان های کامپوزیتی چاه های 
نفت و گاز« عنوان می کند و می افزاید: با استفاده از این سیمان های 
کامپوزیت، عمر چاه های نفت و گاز افزایش می یابد، اما از این پروژه 
هم موفق حمایت نشده است.صادق آبادی این سال ها موفق به تهیه 

8٢ مقاله و ثبت 3٠ اختراع شده است

وهشگر ملی حفاری 30 اختراع به ثبت رساند پژ

این هم  دوست جدید من در حین کار ، ایشان امیر عباس نوید رییس تعمیرات 
زیر آب هستند که در حال آماده سازی کلمس جهت استفاده برای خطوط لوله زیر 
آب سکوی بالل مشغول به کار  هستند . جالب اینکه این پرنده دریایی در میان 
آبهای خلیج فارس با آرامش روی دست ایشان نشسته و نظاره گر این عملیات 

زیر آبی  است .
 عکس: رسول ارزانی

تدوین دانش فنی ساخت استنت نانوهیبریدی  
  برای نخستین بار


