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صنعت پتروشیمی در حدود یک سال اخیر و با تغییراتی که در ساختار مدیریتی خود 
داشته شاهد تغییراتی بوده و پروژه های در آستانه بهره برداری زیادی به عنوان 
خبرهای خوش آینده در دست تکمیل هستند. پروژه هایی که روند اجرایی و رسیدن 

هب تولید تجاری را می گذرانند.
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اهمیت امضای قرارداد توسعه میدان 
گازی بالل در این بخش از سخنان وزیر 
»»ما  که  شد  خالصه  کشور  نفت 
مي خواهیم با جهان ارتباط و همکاري 
را  ما  بخواهند  اگر  اما  باشیم؛  داشته 
متوقف کنند، ما ملتی قوي هستیم و قوه 
خالق خود را به کار مي گیریم و پیش 
مي رویم.« میدان گازی باِلل در بخش 

شرقی میدان مشترک پارس جنوبی و در 90 کیلومتری 
جنوب غربی جزیره الوان واقع شده است. با اجرای کامل 
طرح توسعه میدان گازی بالل، افزون بر افزایش ظرفیت 
تولید گاز کشور، زمینه های اشتغال گسترده بویژه در 

استان هرمزگان ایجاد می شود و بازار کار 
مناسبی برای پیمانکاران و سازندگان 
تجهیزات داخلی به وجود خواهد آمد. 
این طرح به تایید شورای اقتصاد رسیده 
و از محل سرمایه صندوق توسعه ملی 

تامین می شود.
بهره برداری و تکمیل ظرفیت تولید از این 
میدان، برداشت روزانه 500 میلیون فوت 
مکعب گاز ترش و 15 هزار بشکه میعانات گازی را محقق 
خواهد کرد که با ارسال از طریق خط لوله به سکوی C فاز 
12 و انتقال به ساحل کنگان پس از شیرین سازی در 

پاالیشگاه فاز 12 پارس جنوبی به خط سراسری....

قرارداد توسعه میدان گازی بالل امضا شد

؟
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خبرهای خوش آینده در دست تکمیل هستند. پروژه هایی که روند اجرایی و رسیدن داشته شاهد تغییراتی بوده و پروژه های در آستانه بهره برداری زیادی به عنوان صنعت پتروشیمی در حدود یک سال اخیر و با تغییراتی که در ساختار مدیریتی خود 
هب تولید تجاری را می گذرانند.
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نیامد، خودمان 
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کارنامه درخشان وزارت نفت در 6 سال گذشته

 جهانگیری: جای قدردانی و حمایت، بیشترین هجمه ها علیه وزارت نفت است 

اخبار بین الملل

سخنگوی دولت: 

 ایران از خریداران فعال نفت 

استقبال   می کند

45

خــبر و نظـــرنشریه کارکنان صنعت نفت ایران

معاون اول رئیس جمهوری اظهار کرد: جای تعجب است که 
وزارت نفت با وجود کارنامه درخشان خود باید به جای حمایت 

و قدردانی، بیشترین فشارها و هجمه ها را متحمل شود.
به گزارش پایگاه خبری معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق 
جهانگیری روز دوشنبه )۲۵ شهریورماه( در نشست ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به گزارش وزیر نفت درباره 
پیشرفت ها و دستاوردهای کشور در بخش نفت و گاز در اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: اقدام های انجام شده در 
این حوزه به طور کامل منطبق با سیاست های اقتصاد مقاومتی 

است و باید با جدیت تداوم یابد.
وی با بیان اینکه همه ویژگی های اقتصاد مقاومتی نظیر 
دانش بنیان بودن، مردمی کردن اقتصاد، برون گرایی، درون زایی 
و عدالت بنیانی در طرح های اجرا شده در صنعت نفت و گاز 
کشور نمایان است،  تصریح کرد: ایجاد ارزش افزوده و ممانعت 
از خام فروشی، افزایش برداشت نفت و گاز از میدان های 
مشترک، واگذاری طرح ها به پیمانکاران داخلی و بخش 
خصوصی و فراهم کردن زمینه برای حضور دانشگاه ها و 
شرکت های استارتاپی، از دستاوردهای بزرگ وزارت نفت است 
که باید در این زمینه از مدیران این وزارتخانه قدردانی کنیم.

جهانگیری ادامه داد: یکی از بخش هایی که در دولت تدبیر و 
امید به طور جدی متحول شد، بخش نفت و گاز کشور بود که 
این تحول مدیون مدیریت صحیح و دقیقی است که به شکلی 
قابل ستایش توانسته محدودیت ها در توسعه این صنعت را 

برطرف کند.
معاون اول رئیس جمهوری ضمن ابزار تاسف از هجمه ها و 
فشارها بر وزارت نفت گفت: جای تعجب است که وزارت نفت 
با وجود کارنامه درخشان خود باید به جای حمایت و قدردانی، 

بیشترین فشارها و هجمه ها را متحمل شود.
جهانگیری با اشاره به وضع این صنعت در شروع کار دولت 
یازدهم و تاثیر تحریم ها در فروش فراورده های نفت و گاز اظهار 
کرد: در آن زمان با توجه به عدم فروش و ذخیره شدن میعانات 
گازی در کشتی ها، برخی از مدیران دولت گذشته تأکید 
داشتند که ممکن است با استمرار این شرایط میدان پارس 

جنوبی با تعطیلی روبه رو شود.

تکمیل همه طرح های نیمه تمام پارس جنوبی
 وی یادآور شد: با وجود کمبود منابع و حتی نبود سرمایه گذاری 
خارجی، مدیریت کارآمد مهندس زنگنه و همکارانش سبب شد 
نه تنها این اتفاق رخ ندهد، بلکه همه طرح های نیمه تمام در 
میدان گازی پارس جنوبی تکمیل شد و از آن مهم تر شاهد ایجاد 
بازار مصرف و فروش محصوالت آن باشیم. معاون اول رئیس 
جمهوری با اشاره به اینکه برای اجرای طرح های بزرگ، تأمین 
منابع مالی و فروش نفت و گاز در دوره تحریم ده ها پرسش از 
نظر فنی وجود داشت، افزود: ما در میدان مشترک پارس جنوبی 
با قطر برداشت برابری داشتیم، اما در یک دوره قطری ها موفق 
شدند برداشت خود را از این میدان چند برابر افزایش دهند. 
خوشبختانه در ۶ سال گذشته موفق شدیم با تکمیل طرح های 
نیمه تمام و اجرای طرح های جدید در تولید و برداشت روزانه گاز 
از این کشور جلو بیفتیم. جهانگیری ادامه داد: در میدان مشترک 
غرب کارون توانسته ایم ظرفیت تولید را از ۵۰ هزار بشکه به ۳۵۰ 
هزار بشکه نفت افزایش دهیم، این در حالی است که در این 

میدان ده ها شرکت بزرگ بین المللی در عراق فعالیت می کنند 
تا برداشت بیشتری از این میدان مشترک داشته باشند.

سرمایه گذاری ۷ میلیارد دالری برای جمع آوری 
گازهای همراه نفت

وی با بیان اینکه همواره مردم از هدررفت و سوختن گازهای 
همراه نفت به دالیل زیست محیطی و اقتصادی گالیه مند بودند،  
گفت: در این ۶ سال بیش از ۷ میلیارد دالر برای جمع آوری 
گازهایی که هدر می رفت سرمایه گذاری شده و با ایجاد محصول 
جدید، خوراک بخشی از صنایع پتروشیمی کشور نیز تأمین شده 
است. رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از تغییر سوخت 
صنایع کشور از سوخت مایع به گاز به عنوان یکی از مهم ترین 
دستاوردهای وزارت نفت یاد و تصریح کرد: با این دستاورد، صنایع 
و نیروگاه های کشور از این بابت دیگر نگرانی ندارند و در حوزه 
زیست محیطی نیز، این اقدام آثار شگرفی به دنبال داشته است. 
معاون اول رئیس جمهوری افزود: در طول دولت تدبیر و امید به 

بیش از ۱۴ هزار روستا گازرسانی شده که معادل عملکرد همه 
دولت های گذشته در این زمینه است و نکته مهم این دستاورد 
استفاده نکردن از بودجه دولت است. وی به بازدید خود از 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در سال ۱۳۹۲ اشاره کرد و گفت: 
هر مدیری که دستی در اجرای طرح های صنعتی داشت، در آن 
مقطع اگر از این پاالیشگاه بازدید می کرد، متوجه می شد که 
پیشبرد این طرح به ویژه با توجه به مسائل مربوط به منابع مالی 
آن غیرممکن است، اما با اصالح مدیریت طرح و روش های 
اتخاذشده برای تأمین منابع مالی،  پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
به بهره برداری رسید و امروز رکوردهای تولید بنزین کشور به ویژه 
بنزین مطابق با استاندارد یورو به باالترین حد ممکن رسیده 
است، به طوری که امروز میزان آالینده ها در هوای شهرهای بزرگ 
کشور به حداقل رسیده است. جهانگیری ادامه داد: مایه افتخار 
است که در کشور نفت خیز ما پس از صد سال که از آغاز کار این 
صنعت می گذرد، دانشگاه های ما در عرصه اکتشاف، استخراج، 
تولید و تامین زنجیره محصوالت و قطعات مصرفی وارد شده اند 
تا جوانان و مهندسان کشور در عرصه کار و عمل به دانش بومی 

این صنعت دست یابند.

ناکامی آمریکایی ها در صفر کردن فروش نفت 
ایران

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از وزارت اقتصاد و دارایی، 
سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی خواست از بخش 
نفت و گاز حمایت های الزم را انجام دهند تا روند رو به رشد این 
صنعت آسیبی نبیند و مردم و کشور از مزایای توسعه بخش نفت 
و گاز کشور بهره مند شوند. معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: 
در این زمینه اگر نیاز باشد، شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای 
سه گانه آماده است مصوبه های الزم را برای توسعه صنعت نفت 
و گاز کشور اتخاذ کند. وی با قدردانی از وزیر نفت و مجموعه 
همکاران وی در پیشبرد برنامه های صنعت نفت و گاز کشور با 
وجود تحریم های آمریکا و تالش این کشور برای به صفر رساندن 
فروش نفت کشور تصریح کرد: خوشبختانه آمریکایی ها در زمینه 
به صفر رساندن فروش نفت ایران ناموفق بوده اند و ما از همه توان 

و ظرفیت موجود برای فروش نفت استفاده می کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

عدد و رقم ها درباره حجم همکاری با 
چین واقعیت ندارد

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: اعداد و ارقام و موضوع هایی 
که در رسانه ها درباره سرمایه گذاری چین در صنایع نفت و گاز 
ایران مطرح شده واقعیت ندارد، اما موضوع سرمایه گذاری دو 
کشور همواره وجود داشته و جزئی از برنامه راهبردی ایران و چین 
است.به گزارش ایرنا، سیدعباس موسوی، روز دوشنبه )۲۵ 
شهریورماه( در نشست با خبرنگاران با اشاره به اتهام زنی به ایران 
درباره حمله های اخیر پهپادی به تاسیسات نفتی عربستان گفت: 
پنج سال است که یمن درگیر جنگ خونین است و ائتالف 
سعودی با حمایت کشورهای غربی جنایات گسترده ای علیه ملت 
یمن مرتکب شده است. طبیعی است که مردم و ارتش یمن به 
این جنایات ها واکنش نشان دهند.وی افزود: ایران اعالم کرده 
است که از مردم یمن و حقوق آنها دفاع می کند، اما اینکه این 
گونه اقدام های دفاعی به ایران نسبت داده شود، دروغ حداکثری 

است که در ادامه ناکامی هایشان است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: ما از این اقدام ها تعجب 
نمی کنیم، کشورهای وابسته همچنان وابسته هستند و آنهایی که 
قرار است آنها را بدوشند، این حرف ها را می زنند تا به این 
کشورهای وابسته احساس امنیت دهند؛ این حرف ها بی اساس و 
محکوم هستند.موسوی درباره گفت وگوهای ایران با کشورهای 
منطقه به دلیل حمله های اخیر یمنی ها به تاسیسات نفتی 
عربستان عنوان کرد: این حمالت ارتباطی به این گفت وگوها 
ندارد، جنگی بین یمن و ائتالف سعودی در جریان است و این 
مسائل ربطی به ایران ندارد، با این حال ایران همیشه از مظلومان 

دفاع می کند.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا اروپا اقدامی انجام داده 
که موجب بازنگری ایران در اجرای گام سوم برجام شود، گفت: 
هنوز اتفاق خاصی در اجرای تعهداتشان رخ نداده که ما بخواهیم 
بازنگری کنیم. اگر روال به همین منوال باشد، گام چهارم هم 
اجرایی خواهد شد.سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اخباری 
مبنی بر سرمایه گذاری چین در صنایع نفت و گاز ایران گفت: ما 
سند جامع راهبردی با چین امضا کرده ایم که آن سند بر روابط 

همه جانبه و راهبردی ایران و چین تاکید می کند.
 این کشور شریک نخست تجاری ما در جهان است و روابط ما نیز 
راهبردی است.موسوی با اشاره به سفر اخیر وزیر امور خارجه 
کشورمان به پکن افزود: در سفر اخیر ظریف به چین، پیش نویس 
سند جامع همکاری ها ارائه شد که در حال بررسی است. در این 
سند و دیگر اسناد، موضوع های مختلف همکاری میان دو کشور 
گنجانده خواهد شد؛ عدد و رقم ها و موضوع هایی که در رسانه ها 
مطرح شده، واقعیت ندارد، اما موضوع سرمایه گذاری دو کشور 
همواره وجود داشته و جزیی از برنامه راهبردی ایران و چین است.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره احتمال موافقت ترامپ با 
ایجاد خط اعتباری فرانسه برای حفظ برجام، تصریح کرد: ایران 
پس از بی عملی کشورهای اروپایی، اقدام هایی انجام داده و آنها 
هم متعهد به اجرای تعهدهایی بودند که خرید نفت ایران و 

تسهیل مبادالت بانکی جزو این تعهدها بود.

www.mashal.ir

سخنگوی دولت با بیان اینکه تعهد ما در 
برجام در مقابل تعهد دیگر کشورهاست، 
گفت: هر کشوری بخواهد در قبال خرید نفت 

ایران فعال باشد، ما استقبال خواهیم کرد.
به گزارش خبرنگار شانا، علی ربیعی، روز 
دوشنبه )۲۵ شهریورماه( در نشست هفتگی 
با خبرنگاران با اشاره به اینکه ما یک بار تحت 
تحریم، مذاکره کرده ایم، از این رو بار دیگر 
این کار را انجام نمی دهیم، گفت: چارچوب ها 
مشخص است، ما می گوییم اگر قرار است 
مذاکره ای انجام شود، باید به ابتدای کار 

بازگردیم.
سخنگوی دولت افزود: اگر ابتکار اروپایی ها 
محقق شود، دیدارهایی خواهیم داشت، باید 
منافع و آبروی مردم کشور را تامین کنیم، 
باید اطمینان داشته باشیم که تحریمی وجود 

نخواهد داشت.

وی به موضوع پیشنهاد فرانسه برای تامین 
خط اعتباری ۱۵ میلیارد دالری اروپا برای 
ایران اشاره و تصریح کرد: این پیشنهاد 
مشروط بر این است که ما نفت خود را 
بفروشیم و پول آن هم به کشور بازگردد. 
بدون تردید تعهد ما در برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام( در برابر اجرای تعهدهای 

طرف های مقابل است.
ربیعی به موضوع حمله به تاسیسات نفتی 
عربستان و ارتباط دادن آن به ایران توسط 
مقام های آمریکایی اشاره و عنوان کرد: 
متاسفانه این یک سنت آمریکایی است که 
اینگونه اقدام ها را به ایران ربط می دهند، اما 
بدون شک این اقدام بازتاب طبیعی سرکوب 
منطقه است. ما نفعی از آن نخواهیم برد، 
ایران همیشه به دنبال منطقه ای امن و آرام 

است.

مشعل شماره 939

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، تکیه بر 
توان داخلی را موضوعی ضروری در صنعت نفت دانست و گفت: 
تعیین  تکلیف میدان های مشترک نفت و گاز تا پایان دولت و 

با استفاده از توانمندی های داخلی ستودنی است.
حسین امیری خامکانی در گفت وگو با خبرنگار شانا در این باره 
گفت: تکیه بر اقتصاد مقاومتی و ظرفیت های داخلی، امروز 
به خوبی در سیاست های وزارت نفت مشاهده می شود و وزیر 

نفت نیز به آن اذعان دارد.
وی افزود: خوشبختانه برداشت ایران از نفت و گاز میدان های 
مشترک در چند سال گذشته افزایش محسوسی داشته است، 

همچنین ایجاد ارزش افزوده و ممانعت از خام فروشی و 
واگذاری طرح ها به پیمانکاران داخلی و بخش خصوصی، از 
دیگر دستاوردهای وزارت نفت است.نایب رئیس کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اسالمی رویکرد وزارت نفت برای تعیین  
تکلیف میدان های مشترک تا پایان دولت را ستودنی دانست 
و تصریح کرد: بدون شک با برنامه ریزی دقیق، تعیین تکلیف 
همه میدان های مشترک تا پایان دولت دوازدهم امکان پذیر 
است و استفاده از توانمندی های داخلی نیز تحریم ها را بی اثر 
خواهد کرد.امیری خامکانی موضوع به صفر رساندن صادرات 
نفت ایران را شکست خورده دانست و عنوان کرد: آمریکا در 

زمینه به صفر رساندن فروش نفت ایران ناموفق بوده  است و 
ما نیز از همه توان و ظرفیت خود برای فروش نفت استفاده 
می کنیم.نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
همچنین به موضوع توسعه صنعت پتروشیمی اشاره کرد و 
گفت: در آینده ای نزدیک جهش سوم صنعت پتروشیمی رقم 
می خورد و افتتاح طرح های مختلف صنعت پتروشیمی در یکی 
دو سال گذشته بیانگر آن است که این صنعت یک نظام 
اقتصادی در کشور است که هم اکنون و با بهره برداری از 
طرح های جدید، نقش پررنگ تری نیز در این نظام اقتصادی 

ایفا می کند.

۲ میلیون بشکه نفت  خام سبک شرکت ملی نفت 
ایران در رینگ بین الملل بورس انرژی با قیمت پایه 

۵۶ دالر و ۷۸ سنت برای هر بشکه عرضه می شود.
اطالعیه عرضه ۲ میلیون بشکه نفت  خام سبک 
شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل بورس 
انرژی به قیمت پایه ۵۶ دالر و ۷۸ سنت برای هر 

بشکه روز سه شنبه )۲۶ شهریورماه( منتشر شد.
بر اساس قانون بودجه 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 پانزدهمین عرضه نفت خام سبک در رینگ 

بین الملل بورس انرژی در دوره جدید و هشتمین 
عرضه در سال ۹۸ است. خریداران می توانند تا سه 
ماه پس از انجام معامله، محموله را تحویل بگیرند و 
تحویل محموله در دیگر مناطق منوط به تایید 
شرکت ملی نفت ایران امکان پذیر است. بر اساس این 
گزارش، عرضه نفت خام در بورس انرژی ایران در 
همسویی با تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی 
مبتنی بر ایجاد تنوع در روش های فروش نفت و 
استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی به منظور 

صادرات نفت خام در دستور کار قرار گرفته است.

نایب رئیس کمیسیون انرژی تاکید کرد:

تعیین  تکلیف میدان های مشترک تا پایان دولت

با قیمت پایه 56 دالر و ۷8 سنت انجام می شود

عرضه ۲ میلیون بشکه نفت  خام سبک در بورس انرژی 
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رویــدادنشریه کارکنان صنعت نفت ایران

                                    تحوالت صنعت نفت د  ر هفته ای که گذشت
 تهیه سند تحول شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب کلید خورد

دبیرخانه شورای  براساس گزارش 
توسعه سواحل مکران، اجرای ۳۰ پروژه 
زیرساختی و ۱۹ پروژه توسعه ای در 
سواحل مکران در حال پیگیری است.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس 
جمهوری، در نخستین نشست شورای 
به  اشاره  با  توسعه سواحل مکران 
برنامه ریزی و سیاست گذاری جدی 
دولت برای توسعه این سواحل گفت: 
باید در روند توسعه، با استفاده از 
تجربه های گذشته، همه مالحظات و 
جوانب نظیر مالحظات زیست محیطی 
را در نظر بگیریم تا برنامه های توسعه ای 
در مناطق ساحلی مکران با تبعات و 

آثار منفی همراه نباشد.
معاون اول رئیس جمهوری باقدردانی 
از مطالعات انجام شده و تدوین برنامه ها 
در  اجرا  برای  متعدد  پروژه های  و 
سواحل مکران افزود: اجرای این طرح ها 
نیازمند سرمایه گذاری های وسیع است 
که منابع بودجه نمی تواند پاسخگوی 
آن باشد، بنابراین الزم است، کارگروهی 
با محور وزارت امور اقتصادی و دارایی 
و با عضویت دبیرخانه شورا، وزارت راه 
دستگاه های  دیگر  و  شهرسازی  و 
مرتبط تشکیل شود و برای تامین مالی 
مکران،  پروژه های سواحل  اجرای 
برنامه ریزی و راهکارهای الزم را تهیه و 

ارائه کنند. وی تصریح کرد: توسعه 
مناطق ساحلی مکران یکی ازمهم ترین 
موضوع ها و اولویت های در دست اجرای 
دولت است، اما باید توجه داشته باشیم 
که این سواحل نباید به صورت افراط    
گونه توسط صنایع، دستگاه های دولتی 
و سایر نهادها اشغال شوند، بلکه بیشتر 
این مناطق باید در اختیار مردم باشد و 
برنامه های توسعه ای ازطریق مشارکت 

مردم وجوامع محلی دنبال شود.
دراین جلسه نماینده دبیرخانه شورای 
ارائه  به  نیز  توسعه سواحل مکران 
توضیح هایی درباره اقدام های انجام 
شده در ستاد توسعه سواحل مکران در 
سال های ۱۳۹۲ تاکنون پرداخت و 
اراضی  کاربری  پهنه بندی  گفت: 
سواحل مکران انجام و طرحی جامع به 
همراه پیوست های زیست محیطی 
برای توسعه سواحل مکران تدوین شده 

است.
براساس این گزارش ۴۹ پروژه اصلی 
هم اکنون در سواحل مکران در دست 
پیگیری قرار دارد که ۵۱ درصد از این 
بخش  سرمایه گذاری  با  پروژه ها 
خصوصی و ۴۹درصد با سرمایه گذاری 
بخش دولتی دنبال می شود و از ۴۹ 
پروژه در دست پیگیری ۳۰ پروژه 
زیرساختی و ۱۹ پروژه توسعه ای است.
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طرح ایجادسندتحول با مشارکت همه کارکنان شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب از طریق تغییر در باورها، نگرش ها وبهینه 
کردن فرآیندها، ساختار و روش های انجام کار با رویکردی جامع 
و یکپارچه و با هدف بهبود عملکرد سازمانی و افزایش کارایی و 

اثربخشی آغاز شد.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب درنخستین 
نشست بررسی تهیه سند تحول این شرکت با اشاره به ضرورت 
بازنگری در رویه ها و فرایندهای سازمانی گفت: با توجه به 
تغییرات مستمر وسریع درصنعت نفت و ظهور سامانه های 
اطالعات و فناوری های نو، ایجاد تغییروتحول درسازمان به 
منظور بهینه سازی روش ها وفرآیندهای انجام کار، بازنگری 
رویه ها، دستور عمل ها وافزایش کارایی و بهبود عملکرد سازمان 

موضوعی اجتناب ناپذیر است.
وی گفت:  براین اساس تهیه سند تحول براساس اهداف 
کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت همراه با برنامه های اجرایی و 
عملیاتی امسال در دستور کار قرار گرفت و در برنامه زمان بندی 
با برگزاری نشست های تخصصی و بهره گیری از پیشنهادهای 

ارزشمند مدیران و کارشناسان به تهیه آن اقدام خواهد شد.
وی افزود: مدیریت و برنامه ریزی راهبردی درسه بعدکسب وکار، 
سازمانی و وظیفه ای، تعیین اهداف و برنامه های تولیدی، 
بازنگری سناریوهای توسعه مخازن، تدوین روش های عملیاتی 
برای طرح کالن ۲۸ مخزن، تدوین اهداف و برنامه های بازسازی 
و نوسازی تاسیسات، ماشین آالت و خطوط لوله و چالش های 

گازسوزی، از جمله محورهای سند تحول است.
محمدی، بازنگری ساختار سازمانی، ساماندهی طرح ها و 
پروژه ها، پیاده سازی سامانه مدیریت اطالعات،  مستندسازی و 
مدیریت دانش و بازآرایی نیروی انسانی را ازدیگرمحورهای سند 

تحول شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب برشمرد.
وی تصریح کرد: این سند مطابق با راهبردهای سازمان و بر 
اساس اسناد باالدستی تهیه و برای دستیابی به اهداف و 
چشم انداز سازمانی و افزایش بهره وری پیاده سازی خواهد شد.

 مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از همه مدیران، 
روسای ادارات ستادی و مدیران عامل شرکت های تابع خواست 

در اجرای این طرح مشارکت حداکثری داشته باشند.

 توسعه همکاری های نفت و گاز اروندان و جهاد دانشگاهی خوزستان

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق با اشاره به روند 
مطلوب فعالیت های این شرکت در سه حوزه تعمیرات، تولید و 
تزریق گاز گفت: درپاییز امسال دو چاه جدید در منطقه عملیاتی 
خانگیران عملیاتی می شود و بیش از ۲.۵ میلیون متر مکعب به 
ظرفیت برداشت روزانه گاز این شرکت اضافه خواهد شد. به 
گزارش »مشعل« به نقل از »شانا« ابوالحسن محمدی افزود: 
برنامه تولید این شرکت در نیمه نخست امسال بیش از ۱۰۰ 
درصد محقق و برنامه های تزریق گاز و تعمیرات تاسیسات 
به منظور آمادگی برای تولید حداکثری در ایام سرد سال نیز با 

جدیت پیگیری شده است.
وی همچنین از انجام توپکرانی هوشمند در خطوط ۱۴ اینچ و 

۱۶ اینچ این شرکت در سال جاری خبر داد.
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق بااشاره به 
تالش های انجام شده برای بهبود ساختارها و فرآیندهای کاری 
اظهار کرد: دسته بندی مناقصات تامین کاال و تامین خدمات، 
استانداردسازی معیارهای ارزیابی کیفی هر دو گروه وتعیین وزن 
معیارها بابه کارگیری الگوهای تصمیم  گیری، همچنین تدوین 
معماری فرایندهای شرکت مبتنی براستاندارد BPMN۲ در 

این زمینه مدنظر قرار گرفته است. 
محمدی در حوزه مالی به تسویه بدهی مالیاتی ارزش افزوده 
شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق بدون هیچ جریمه کردی و 
تسویه بدهی مالیات عملکرد آن درحوزه حمایت از ظرفیت های 

با شرکت  داخلی گفت: دراین حوزه همکاری مستمری 
شهرک های صنعتی و پارک علم و فناوری استان برقرار است. 
وی با اشاره به تشکیل انجمن متشکل از شرکت های فعال 
درحوزه انرژی دراستان خراسان رضوی، از فعالیت شرکت 
بهره برداری نفت و گاز شرق به عنوان دبیر ساخت داخل این 

انجمن خبر داد.
محمدی درباره فعالیت های شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق 
در حوزه مسؤولیت های اجتماعی نیز گفت: افزون بر کمک رسانی 
به مناطق سیل زده سرخس دربحران سیل اوایل امسال، 
فعالیت های خوبی درکمک به بهره مندی مردم محلی از امکانات 

آموزشی -ورزشی مناطق سرخس و گنبدلی شده است.

 30 پروژه زیرساختی و 19 پروژه 

توسعه ای در سواحل مکران

مدیرعامل شرکت نفت و گاز 
اروندان از آمادگی این شرکت 
همکاری های  توسعه  برای 
مشترک با جهاد دانشگاهی 

خوزستان خبرداد.
دربازدید  جهانگیرپورهنگ 
جهاد  مختلف  ازبخش های 
دانشگاهی خوزستان و خط 
تولید انبوه مته های حفاری با 
تاکید براهمیت اتکا به تولید 
داخلی، به ویژه درصنعت نفت 
گفت: برای رفع نیازهای کشور 

دربخش های مختلف و قرارگرفتن درجایگاه واقعی 
درسطح بین المللی، الزم است به تولید ملی متکی 
باشیم و دراین زمینه مجموعه هایی مانند جهاد 

دانشگاهی، فعالیت های خوبی را آغاز کرده اند.
وی با اشاره به توانمندی های جهاد دانشگاهی افزود: این 
مجموعه با توجه به وسعت فعالیت ها و ظرفیت خوبی 
که در حوزه نیروی انسانی متخصص و شرکت های 
دانش بنیان در اختیار دارد، می تواند نقش مهمی در 
تحقق  و  گاز کشور  و  نفت  توسعه صنعت  زمینه 

خودکفایی ایفا کند. 
پورهنگ تصریح کرد: افرادی که دارای تجربه و تخصص 
در صنعت هستند، باید در کنار مجموعه های علمی 
مانند جهاد دانشگاهی قرار بگیرند واین همکاری و 
هم افزایی، بدون تردید نتایج خوبی به دنبال خواهد 
داشت. به گفته وی، سرعت پاسخ به مسائل و مشکالت 
وحل آنها در بخش عملیاتی نفت و گاز و تداوم تولید، 
از جمله مولفه های بسیار کلیدی در این حوزه به شمار 
می رود و اگر جهاد دانشگاهی و بخش های زیرمجموعه 
این نهاد علمی بتوانند در بازه زمانی کوتاه نیازهای 

صنعت نفت و گاز را برآورده 
کنند، فرصت های همکاری 
مشترکی را می توان میان این 

دو مجموعه تعریف کرد.
رئیس  علوی،  سیدعلیرضا 
دانشگاهی  جهاد  سازمان 
خوزستان نیز در این دیدار با 
اشاره به توانمندی های جهاد 
بخش های  در  نشگاهی  دا
مختلف آموزشی، پژوهشی، 
فرهنگی و فنی و مهندسی، 
تاکید کرد: در حوزه های فنی 
و مهندسی و در مجموعه پژوهشکده تکنولوژی تولید 
جهاد دانشگاهی خوزستان، پس از ۱۰ سال کار علمی، 
دانش فنی تولید مته های حفاری تدوین شده وسال 
گذشته نیز خط تولید انبوه آن به بهره برداری رسیده 

است. 
وی با اشاره به فعالیت های آموزشی جهاد دانشگاهی 
خوزستان گفت: در حوزه آموزش نیز افزون بر مراکز 
آموزش های کوتاه مدت  عالی، در بخش  آموزش 
وآموزش های ضمن خدمت کارکنان دولت، سازمان ها 
و صنایع نیز فعالیت های خوبی در جهاد دانشگاهی در 

حال انجام است.
وی گفت: در حوزه فرهنگی نیز، افزون بر خبرگزاری های 
ایسنا و ایکنا، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران 
)ایسپا( فعالیت های خوبی را در استان به انجام رسانده 

است.
علوی با اشاره به توانمندی های جهاد دانشگاهی 
توسعه  برای  این سازمان  آمادگی  از  خوزستان، 
همکاری های علمی، پژوهشی و فرهنگی با شرکت نفت 

و گاز اروندان خبر داد.

 تهیه لوازم تحصیل دانش آموزان زیرپوشش کمیته امداد

اقالم مورد نیاز بیش از هزار نفر از دانش آموزان تحت 
پوشش کمیته امداد چهارشهرستان جنوبی استان 

بوشهر، تهیه و دراختیار آنها قرار داده می شود.
درنشست هماهنگی شرکت های مستقر درمنطقه ویژه 
پارس، مقررشد ملزومات مورد نیاز بیش ازهزاردانش آموز 
مددجو واقشار کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد 
شهرستان های عسلویه، جم، کنگان و دیر از سوی 

شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی منطقه تهیه شود.
این ملزومات شامل لوازم تحریر، پوشاک و دیگر وسایل 
مورد نیاز دانش آموزان مقاطع ابتدایی و متوسطه این 
چهار شهرستان است که در اختیار کمیته امداد این 

شهرها قرار می گیرد.
سیدپیروز موسوی، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه 
اقتصادی انرژی پارس دراین نشست با اشاره به اولویت 
کمیته امداد در راس وظایف مسئولیت اجتماعی این 
با جزیره ای عمل کردن  متاسفانه  سازمان گفت: 
شرکت های مستقر در منطقه، اثربخشی فعالیت های 
حوزه مسئولیت اجتماعی در منطقه کاهش یافته است.
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اهمیت امضای قرارداد توسعه میدان گازی بالل در این بخش از سخنان وزیر 
نفت کشور خالصه شد که »»ما مي خواهیم با جهان ارتباط و همکاري داشته 
باشیم؛ اما اگر بخواهند ما را متوقف کنند، ما ملتی قوي هستیم و قوه خالق 
خود را به کار مي گیریم و پیش مي رویم.« میدان گازی باِلل در بخش شرقی 
میدان مشترک پارس جنوبی و در 90 کیلومتری جنوب غربی جزیره الوان 
واقع شده است. با اجرای کامل طرح توسعه میدان گازی بالل، افزون بر افزایش 
ظرفیت تولید گاز کشور، زمینه های اشتغال گسترده بویژه در استان هرمزگان 
ایجاد می شود و بازار کار مناسبی برای پیمانکاران و سازندگان تجهیزات 
داخلی به وجود خواهد آمد. این طرح به تایید شورای اقتصاد رسیده و از محل 

سرمایه صندوق توسعه ملی تامین می شود.
بهره برداری و تکمیل ظرفیت تولید از این میدان، برداشت روزانه 500 میلیون 
فوت مکعب گاز ترش و 15 هزار بشکه میعانات گازی را محقق خواهد کرد که 
با ارسال از طریق خط لوله به سکوی C فاز 12 و انتقال به ساحل کنگان پس از 
شیرین سازی در پاالیشگاه فاز 12 پارس جنوبی به خط سراسری گاز تزریق 

می شود.
مطابق مفاد قراردادی که به امضا رسید، شرکت پتروپارس موظف است طی 
34 ماه، حفاری در مجموع 8 حلقه چاه تولیدی شامل یک حلقه چاه توصیفی 
– اکتشافی با هدف توصیف و تولید الیه های گازی مربوط به همراه حفر یک 
حلقه چاه Learning و 6 حلقه چاه توسعه ای، ساخت و نصب یک جکت 
سرچاهی چهارپایه، ساخت و نصب یک عرشه با ظرفیت تولید 
روزانه 500 میلیون فوت مکعب گاز غنی و احداث یک رشته خط 
لوله به طول تقریبی 20 کیلومتر به همراه نصب کابل فیبر نوری را 

انجام دهد.
همچنین پیمانکار مسؤولیت راهبری، مدیریت و یکپارچه سازی 
قرارداد، انجام مطالعات مخزني، طراحي 
حفاري و تهیه اسناد مناقصات 
فرعي را به عهده خواهد داشت که 
از  استفاده حداکثري  با هدف 
ظرفیت ها و توانمندي  شرکت هاي 
داخلي در اجراي پروژه هاي مشابه، 
نسبت به برگزاري مناقصات فرعي 
با رعایت آیین نامه معامالت شرکت 
ملي نفت ایران و تحت نظارت و تأیید کامل 
کارفرما اقدام خواهد کرد.

سقف هزینه سرمایه اي این طرح مبلغ 440 میلیون دالر پیش بیني شده و 
تأمین اعتبار آن به عنوان فاز نخست طرح جامع توسعه بخش شرقی میدان 

گازی پارس جنوبی از محل صندوق توسعه ملی انجام خواهد شد.

از  میدان بالل بیشتر بدانیم
کشف مخازن نفتی میدان بالل به سال 1346 بازمی گردد و توسعه الیه های 
نفتی این میدان اواخر دهه 70 شمسی در قالب قرارداد بیع متقابل با شرکت 
توتال فرانسه صورت گرفت و در سال 1381 تولید نفت از آن آغاز شد. در حال 
حاضر روزانه حدود 10 هزار بشکه نفت خام از این میدان تولید می شود. اثبات 
وجود گاز در الیه های گازی میدان بالل نیز در سال 1383 و پس از حفر اولین 
چاه اکتشافی گازی از سوی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران انجام 
شد و متعاقب آن برنامه ریزی برای توسعه الیه های گازی در دستور کار قرار 

گرفت.

اهمیت توسعه مخزن بالل چیست؟
طرح توسعه بخش شرقی میدان گازی بالل 

با توجه به ظرفیت مازاد فراورشی و پاالیشگاهی موجود در فاز 12 میدان گازی 
پارس جنوبی به عنوان شرقی ترین بلوک مخزنی و در عین حال بزرگ ترین 
فاز توسعه ای میدان، به منظور استفاده بهینه از این ظرفیت و بهره برداری 
حداکثری از تاسیسات موجود، تدوین طرح جامع توسعه بخش شرقی میدان 
گازی پارس جنوبی در اولویت اجرایی قرار گرفت. در این زمینه، ساختارهای 
مخزنی یلدا و بالل به عنوان اهداف مخزنی جدید با احتمال باالی وجود 

هیدروکربور شناسایی و معرفی شد. 
با توجه به ارتباط مخزنی میدان گازی بالل به میدان مشترک گازی پارس 
جنوبی و وجود ظرفیت مازاد فراورشی در تاسیسات سکوی C 12 میدان پارس 
جنوبی که قابلیت تولید روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز را داراست، 
پیشنهاد شرکت نفت و گاز پارس در خصوص توسعه و تولید از میدان گازی 
بالل و انتقال گاز این میدان به سکوی C 12 و سپس پاالیشگاه های پارس 
جنوبی به عنوان فاز نخست طرح جامع توسعه بخش شرقی میدان گازی پارس 

جنوبی، به تایید هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران رسید.
این به آن معناست که اقدام های توسعه ای در پارس جنوبی توقف پذیر نیست 
و شناسایی اهداف مخزنی جدید در مجاورت میدان گازی پارس جنوبی از 
جمله برنامه های در حال انجام از سوی وزارت نفت در این نقطه 

مهم است. روندی که پس از حفر اولین چاه اکتشافی در میدان عظیم 
و مشترک گازی پارس جنوبی در سال 1370 و مشخص شدن گستره 

وسیع این میدان توسعه آن در قالب فازهای مختلف و با هدف 
دستیابی به نرخ تولید روزانه 29 میلیارد فوت مکعب گاز غنی از 

سال 1376 از سوی شرکت نفت و گاز پارس آغاز شد. به همین 
منظور و برای دستیابی به این مهم، میدان پارس جنوبی، 
بلوک بندی و در قالب فازهای مختلف طی 22 سال توسعه 
یافت.  اکنون با گذشت 22 سال از آغاز توسعه میدان گازی 

پارس جنوبی 290 حلقه چاه وارد مدار تولید و 31 سکوی بهره 
برداری در فاصله 90 تا 110 کیلومتری ساحل عسلویه و کنگان راه 
اندازی و برای انتقال گاز غنی تولید شده 3 هزار کیلومتر خط لوله 
دریایی احداث و راه اندازی شده است. همگام با توسعه بخش 
دریایی این میدان، احداث و راه اندازی 13 پاالیشگاه گازی، بخش 

دیگری از ماموریت شرکت نفت و گاز پارس بوده است. 
در سال های اخیر، فرایند توسعه این میدان شتاب بیشتری یافته 

است. به نحوی که تولید تجمعی از میدان به هزار و 450 میلیارد 
مترمکعب گاز غنی با ارزش 260 میلیارد دالر رسیده و  در حال حاضر 

ظرفیت تولید از این میدان نسبت به سال 92، دو برابر افزایش یافته 
است. به گونه ای که در حال حاضر از میدان مشترک پارس جنوبی حدود 

75 درصد گاز مصرفی کشور تامین می شود. 
با نزدیک شدن به توسعه میدان، حفظ و نگهداشت تولید به عنوان 
مهمترین اولویت در دستور کار شرکت نفت وگاز پارس قرار گرفته است. 
مهمترین اقدام صورت گرفته در این زمینه انجام مشبک کاری تکمیلی 
و اسیدکاری گسترده چاه های تولیدی است که به عنوان مثال انجام 
این عملیات در فازهای یک تا پنج میدان، افزایش دوره تولید پایدار به 

میزان دو سال را به همراه داشته است.  
با هدف حفظ و نگهداشت تولید از میدان پارس جنوبی و بهره برداری 
بهینه از ظرفیت های ایجاد شده و تاسیسات موجود در سال های 
آینده، با هدف حفظ تولید 800 میلیون مترمکعب گاز در روز آغاز شده 
که از جمله می توان به حفر چاه های infill، افزایش تعداد خطوط لوله 
دریایی، توسعه نواحی خارج از محدوده بلوک بندی شده فعلی، نصب 
ایستگاه های تقویت فشار و شناسایی اهداف مخزنی جدید در 
مجاورت میدان گازی پارس جنوبی اشاره کرد. میدان های مورد نظر 
برای تحقق این هدف شامل توسعه های آتی میدان بالل، یلدا و 
نواحی شمالی میدان پارس جنوبی است که اکنون قرارداد توسعه 

یکی از آنها به ثمر رسیده است.

اهداف مخزنی جدید در مجاورت میدان گازی پارس جنوبی

مشعل صنعت نفت کشور در ایامی که سخت ترین دوره تحریمی را تجربه 
می کند و شرایط کشور به تعبیر رئیس جمهور از دوران جنگ هم سخت تر 
است، شاهد قرارداد مهم توسعه میدان گازی بالل بود که بین شرکت نفت و 
گاز پارس و گروه پتروپارس به امضا رسید. تحرک، پویایی و توقف ناپذیری 
از کلیدواژه های سخنان وزیر نفت در مراسم امضای قرارداد توسعه میدان 
گازی باِلل بود تا بر این موضوع صحه بگذارد که با وجود تکرار تحریم ها، توسعه 
صنعت نفت ادامه دارد. توقف صادرات نفت ایران و به تبع آن چرخه اقتصاد، حداقل 
خوابی است که آمریکا با اعمال تحریم ها برای ایران دیده است؛ حاال اما صادرات تداوم دارد و صنعت 

نفت نیز همچنان مسیر توسعه را دنبال می کند.  

 با اجرای کامل طرح توسعه میدان گازی بالل، افزون بر 
افزایش ظرفیت تولید گاز کشور، زمینه های اشتغال 
گسترده بویژه در استان هرمزگان ایجاد می شود و بازار کار 
مناسبی برای پیمانکاران و سازندگان تجهیزات داخلی به 
وجود خواهد آمد. این طرح به تایید شورای اقتصاد رسیده 

و از محل سرمایه صندوق توسعه ملی تامین می شود



وزیر نفت با مهم خواندن قرارداد توسعه نفتی بالل این نکته را یادآور شد که 
این قرارداد نشان می دهد ما همچنان پرتحرک و پرکاریم. مسعود کرباسیان، 
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز خط    مشی و اولویت اصلی این شرکت 
را در توسعه میدان مشترک گازی بالل، استفاده حداکثری از ظرفیت  و 

توانمندی شرکت های ایرانی خواند.
بیژن زنگنه در مراسم امضای قرارداد طرح توسعه میدان گازی بالل گفت: 
نمی خواهیم رجزخوانی کنیم و یا بگوییم چه کارهایی انجام داده ایم؛ اما نشان 
داده ایم که آمریکا نمی تواند صادرات نفت ایران را صفر کند. تحریم ها، صنعت 

نفت ایران را متوقف نکرده است؛ ما فعالیم. ما زنده ایم.
او با اشاره به حرکت روبه جلوی صنعت نفت ایران با اتکا به امید و تالش این 
نکته را یادآوری کرد که »ما می خواهیم با جهان تعامل داشته باشیم، اما اگر 
بخواهند ما را متوقف کنند، ما متوقف شدنی نیستیم و تمام تالش و قدرت 

خالق خود را به کار می گیریم تا بر مشکالت فائق شویم.«
وزیر نفت با اشاره به گذشت ۲۲ سال از آغاز فرایند توسعه پارس جنوبی، از 
تمام کسانی که در این مدت در پارس جنوبی زحمت کشیدند، قدردانی کرد 
و گفت: قهرمانان اصلی این عرصه آنان هستند که توانستند کاری کنند تا 

امروز سرافراز باشیم.
زنگنه گفت: به جز پاالیشگاه فاز ۱۴، تمام پاالیشگاه های پارس جنوبی در 
مدار قرار دارند و تا پایان امسال تمام سکوها در ۲۷ فاز نصب شده و همه 

ظرفیت بخش دریایی )به جز فاز ۱۱( عملیاتی می شود.
وزیر نفت با مهم خواندن قرارداد میدان گازی بالل و انعقاد قرارداد با شرکت 
پتروپارس، آن را بهترین شرکت E&P ایرانی فعال در کشور خواند که در 
تمام کارهای سپرده شده، عملکرد آن از نظر زمان و مبلغ قراردادی بسیار 

نزدیک به تعهداتش بوده است.
زنگنه مدت قرارداد را ۳۴ ماه و رقم سرمایه گذاری را حدود ۴۴۰ میلیون دالر 
اعالم کرد و یادآور شد: البته این قرارداد نوع جدیدی از قرارداد است و رقم 
سرمایه گذاری ثابت نشده؛ مثل قراردادهای OPEN CAPEX بیع متقابل 
یا IPC است که پیمانکار عمومی مناقصه می رود و بعد قیمت ها با نظارت 

شرکت ملی نفت ایران مشخص می شود.
وی با اشاره به اینکه قرارداد از محل صندوق توسعه ملی تامین مالی خواهد 
شد، ادامه داد: باید از این مجموعه هم تشکر کنم؛ زیرا اگر در این سال ها 
کمک های صندوق نبود، چه در پارس جنوبی و چه در غرب کارون، 
نمی توانستیم عملکرد موفقی داشته باشیم و بانک های عامل، مثل تجارت و 

ملت هم در این زمینه همکاری وسیعی داشتند.
زنگنه در ادامه به برنامه اعالمی خود به مجلس مبنی بر تعیین تکلیف تمامی 
میدان های مشترک تا پایان دولت اشاره کرد و گفت: البته من نگفتم کار تمام 
میدان های مشترک تمام می شود؛ بدیهی است که به طور مثال توسعه میدان 
عظیمی مانند آزادگان سال ها ادامه دارد؛ اما در پایان دولت هیچ میدانی نخواهد 
بود که پیمانکار با نظام اجرایی روشن و شفاف و تامین مالی شده روی آن 

مشغول کار نباشد.
به گفته وزیر نفت، با شروع توسعه میدان مشترک گازی بالل، انشاءاهلل امسال، 
عملیات فرزاد بی نیز آغاز می شود. فاز ۱۱ هم اگرچه به دلیل تحریم ها دچار 
وقفه شده اما آن وقفه را می شکنیم و امسال عملیات اجرایی توسعه این فاز را 
هم آغاز می کنیم. فروزان را داریم، توسعه در غرب کارون خوب پیش می رود، 
میدان های حوزه ایالم مثل آبان، پایدار غرب و... هم که قراردادهایشان امضا 
شده و در واقع میدان مهمی نخواهیم داشت که تکلیف آن مشخص نشده 

باشد. انشاءاهلل عمده توسعه میدان پارس جنوبی در همین دولت پایان می یابد 
و تالشمان آن است که مرحله نخست توسعه فاز ۱۱ نیز تا نیمه سال ۱۴۰۰ 

به بهره برداری برسد.

اطمینان زنگنه به مردم
وی نگرانی مردم درباره میدان های مشترک را مورد اشاره قرار داد و گفت: ما 
این نگرانی را به عنوان خادمان شما بخوبی درک کردیم و الحمدهلل در پارس 
جنوبی از همسایه عقب نیستیم و حتی در تولید روزانه جلوتر هم هستیم؛ 
درغرب کارون هم چنین است، بنابراین با وجود تحریم هایی که به ما اعمال 
می شود، قطار توسعه صنعت نفت متوقف نشده و عملکرد وزارت نفت از 

مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی است.

اخبار خوش از آینده
زنگنه گفت: اخبار مربوط به امضای قراردادها و بهره برداری از طرح ها در آینده 
بیشتر خواهد بود. تحریم ها ما را متوقف نکرده است؛ ما زنده ایم؛ ما فعالیم و 
برای صنعت نفت ایران در تالشیم. اگر صنعت نفت حرکت کند، پیمانکاران 
و سازندگان ایرانی فعال می شوند. الزمه رونق کار، سفارش کار است و سفارش 
از دل قراردادها بیرون می آید. کارهای عظیمی باید تعریف و اجرا شود. این 

قرارداد نشان می دهد که ما همچنان پرتحرک و پرکاریم.
وزیر نفت همچنین با اشاره به شتاب در عملیات گازرسانی، ثبت رکوردهای 
بزرگ در بخش پاالیشی و موفقیت های صنعت پتروشیمی را به عنوان 
مصادیق دیگری از تحرک و کار در صنعت نفت یادآور شد که در نمایشگاه 
سیزدهم ایران پالست نیز دستاوردهای صنعت پتروشیمی نشان داده خواهد 

شد. در نمایشگاه پتروشیمی امسال خواهیم گفت که چقدر برای اجتناب از 
خام فروشی تالش و چقدر صنایع پایین دستی در کشور ایجاد شده است و 

چه برنامه هایی برای آینده این صنعت داریم.

دستور کار جدید برای فاز 11 پارس جنوبی
موضوع مهم دیگری که در سخنان زنگنه به آن اشاره شد، اتخاذ تمهیدهایی 
برای مقابله با افت تولید در پارس جنوبی بود که در این زمینه گفت: از اهداف 
قراردادی توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی که با توتال و طرف چینی امضا شد، 
جلوگیری از افت تولید بود تا برنامه ای که هنوز در منطقه هم اجرا نشده، در 
قالب این قرارداد در ایران اجرا شود و ما هم یاد بگیریم؛ اما حاال که تحریم اجازه 
ادامه کار را نداد، از دوستان می خواهم و کتبا هم می نویسم که حتما این کار 
را شروع کنند و برای طراحی و ساخت تجهیزات فکر کنند. ما نباید متوقف 
شویم. باید برای ارتقای سطح فناوری ملی هر کاری نیاز است، انجام دهیم و 

طراحی در کیفیت عالی بین المللی را در دستور کار قرار دهیم.

چشم انداز تازه پارس جنوبی
محمد مشکین فام، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس نیز در مراسم امضای 
قرارداد توسعه میدان گازی بالل، امضای این قرارداد را از جمله راهکارهای 
بلندمدت برای جلوگیری از افت فشار گاز در پارس جنوبی دانست و درباره 
قرارداد طرح توسعه میدان گازی بالل توضیح داد: در این قرارداد سعی شده 
مشکالت قراردادهای پیشین را برطرف کنیم، این قرارداد با سرمایه گذاری از 
سوی شرکت کارفرما با شرکت پتروپارس به عنوان پیمانکار عمومی امضا 

شده و هیچ گونه پاداشی )بجز هزینه مدیریت( به پیمانکار تعلق نمی گیرد.

وی با تشریح برنامه ریزی آتی پارس جنوبی گفت: برای ۲۵ سال آینده پارس 
جنوبی، چشم انداز تازه ای بر مبنای تامین مستمر حداقل ۷۵ درصد 

گاز مورد نیاز مصرفی کشور در شرکت نفت و گاز پارس 
تعریف شده است. تا پایان امسال، پنج سکوی باقیمانده 

پارس جنوبی در یارد شرکت صدرا نصب و برداشت 
گاز غنی از همه بلوک های گازی پارس جنوبی )بجز 

فاز ۱۱( محقق خواهد شد.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با قدردانی از 
حمایت همه ارکان نظام برای توسعه پارس جنوبی 

گفت: در طول سال های گذشته مسؤوالن فارغ از 
سالیق و جناح بندی های مختلف از توسعه پارس جنوبی 

به عنوان سرمایه ملی حمایت کرده اند و خواهشمندم از این 
پس نیز همه ارکان نظام و قوای سه گانه روی این موضوع 
تمرکز کنند تا تامین ۷۵ درصد گاز کشور از این حوزه محقق 

شود.
به گفته او، پس از توسعه کامل میدان مشترک پارس جنوبی، 
باید به فکر نگهداشت تولید بر مبنای همین چشم انداز باشیم، 
اگرچه تاکنون افت فشار از این میدان محسوس نبوده است، 
اما پیش بینی می شود تا پنج سال آینده ساالنه ۲۸ میلیون 

مترمکعب  گاز این میدان کاهش یابد.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به اینکه برای 
نگهداشت تولید در پارس جنوبی دو راهکار کوتاه مدت و 
بلندمدت پیش بینی شده است، انجام عملیات اسیدکاری، 

مشبک کاری و تعمیر چاه های تولیدی، حفر چاه های جدید، احداث خطوط 
لوله جدید بین سکوها و... را از جمله راهکارهای کوتاه مدت خواند و گفت: در 
همین راستا، اسیدکاری ۱۱ حلقه از چاه های تولیدی میدان در نیمه نخست 
امسال آغاز شد و تا پایان سال ۱۱ حلقه چاه دیگر نیز اسیدکاری خواهد شد. 
مشبک کاری ۱۱ حلقه چاه در الیه K۱، حفر۶۰ حلقه چاه جدید در محدوده 
بلوک بندی موجود و تعمیر چاه ها از جمله اقدام های دیگری است که به 
نگهداشت تولید در میدان گازی پارس جنوبی کمک می کند. در همین زمینه 
یک چاه تعمیر شده است و تا پایان امسال چهار حلقه چاه دیگر نیز به طور 

کامل تعمیر خواهد شد.
وی همچنین به احداث خطوط لوله بین سکوهای دریایی که منجر به کاهش 
۵۰ درصدی افت فشار گاز می شود، اشاره کرد و افزود: بر مبنای این سناریو، 
افزودن خطوط لوله بین سکوها و از سکو تا پاالیشگاه خشکی را در دستور کار 

قرار داده ایم.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در تشریح راهکارهای بلندمدت برای 
جلوگیری از افت فشار مخزن پارس جنوبی هم گفت: تمرکز بر بلوک های 
اطراف میدان پارس جنوبی از جمله راهکارهای بلندمدت به شمار می آید که 
با امضای قرارداد توسعه میدان گازی بالل می توان گفت راهکارهای بلندمدت 

از امروز آغاز شده است.
وی با بیان اینکه حفر چاه های اکتشافی در بلوک گازی یلدا، انجام فعالیت های 
عملیاتی در نواحی شمالی میدان گازی پارس جنوبی و طراحی و نصب 
سکوهای تقویت فشار گاز، گام های بعدی این شرکت برای تحقق نگهداشت 
تولید خواهد بود، یادآور شد: توسعه میدان هایی مانند پارس شمالی، فرزاد و 
کیش نیز در برنامه است و در آینده گاز تولیدی این میدان ها پس از توسعه 

به پاالیشگاه های خشکی منتقل خواهد شد.
مشکین فام به ۱۳ پاالیشگاه گازی در منطقه پارس ۱ و پارس ۲ اشاره کرد و 
با بیان اینکه ظرفیت این پاالیشگاه ها، پاالیش روزانه ۲۷ میلیارد فوت مکعب 
)۷۵۶ میلیون مترمکعب در روز( گاز غنی است، تصریح کرد: برای این 
تاسیسات باید به فکر خوراک باشیم که با احتساب ایران ال ان جی به ۲۹ 

میلیارد فوت مکعب می رسد.
وی، استفاده حداکثری از توان مهندسی و ساخت داخل را ویژگی مهم توسعه 
میدان گازی بالل دانست و گفت: مشاوران، پیمانکاران و سازندگان داخلی 

در رقابتی سالم می توانند در توسعه این میدان حضور داشته باشند.
حمیدرضا مسعودی، مدیرعامل شرکت پتروپارس نیز با اشاره به اینکه این 
شرکت با اجرای ۲۳ میلیارد دالر پروژه به عنوان یک شرکت تراز اول اکتشاف 
و تولید )E&P( در کشور شناخته می شود، اظهار کرد: قرارداد توسعه میدان 
بالل اگر چه به لحاظ مبلغ در مقایسه با دیگر قراردادهای پارس جنوبی کمتر 

اما  بخش وسیعی از فعالیت های بخش فراساحل را شامل می شود.است، 
طبق اعالم او، اجرای توسعه میدان گازی بالل می تواند حجم 
وسیعی از شرکت های باالدست نفت و گاز را فعال کند و آنها 

را به پویایی و تکاپو بیندازد.
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وزیر نفت در مراسم امضای قرارداد 
طرح توسعه میدان گازی بالل

 زنگنه: ما فعالیم و برای صنعت نفت ایران در تالشیم. 
اگر صنعت نفت حرکت کند، پیمانکاران و سازندگان 
ایرانی فعال می شوند. الزمه رونق کار، سفارش کار است 
و سفارش از دل قراردادها بیرون می آید. کارهای عظیمی 
باید تعریف و اجرا شود. این قرارداد نشان می دهد که 

ما همچنان پرتحرک و پرکاریم 



توجه به همسایگان نفت در مناطق عملیاتی، یکی از مهم ترین 
موضوع هایی است که صنعت نفت و کارکنان آن در دهه های گذشته 
همواره مد نظر داشته اند. دسترسی به سرانه های بهداشتی، آموزشی، 
فرهنگی و تفریحی برای مردم مناطق همسایه با نفت و نیز بهبود زندگی 
کارکنان و خانواده های ساکن و مستقر در مناطق عملیاتی، همواره به 
عنوان دغدغه های جدی مطرح بوده اند و مدیریت نظارت بر طرح های 
عمرانی مناطق نفت خیز به عنوان مرجع رسیدگی به این امور، همواره 
بر این مسائل نظارت داشته است. بابک دارابی، مدیر نظارت بر طرح های 
عمرانی مناطق نفت خیز، گزارشی از دستاوردها و عملکرد این مجموعه 
را با هفته نامه»مشعل« مطرح کرد که مشروح آن را در ادامه می خوانید. 

***

دارابی با اعالم اینکه شرکت ملی نفت ایران از سال 92 تاکنون در قالب اجرای 
طرح های عام المنفعه )آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی، خدماتی، راه و 
جاده، محیط زیست و ...( 811 پروژه را با اعتبار1184 میلیارد تومان تکمیل 
کرده و 1159 پروژه را با اعتبار 2286 میلیارد تومان در حال اجرا دارد، گفت: 
به منظور سازماندهی فعالیت ها و خدمات عام المنفعه شرکت ملی نفت ایران، 
تدوین برنامه ای 5 ساله برای مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی مناطق 
نفت خیز در دستور کار قرار گرفته است. وی افزود: پروژه های جدید احصا شده 
به تفکیک 4 منطقه )غرب کارون، پارس، نفت خیز، غیرنفتی( به عنوان برنامه 
پنج ساله خدمات عام المنفعه شرکت ملی نفت ایران مصوب و برای اجرا به 
مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز ابالغ شده است.  مدیر 
نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز درباره آخرین وضعیت برنامه پنج 
ساله گفت: بر اساس این برنامه، 260 پروژه با اعتبار افزون بر 500 میلیارد تومان 
در منطقه غرب کارون در نظر گرفته شده است که 116 میلیارد تومان آن هزینه 
شده و این در حالی است که در منطقه پارس 398 پروژه با اعتبار افزون بر 733 
میلیارد تومان در نظر گرفته شده که 199 میلیارد تومان آن هزینه شده است. 
دارابی افزود: افزون بر 1366 میلیارد تومان اعتبار برای 589 پروژه در مناطق 
نفت خیز لحاظ و 391 میلیارد تومان آن هزینه شده است. در مناطق غیرنفتی 
نیز 292 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که تاکنون مبلغ 83 

میلیارد تومان برای 205 پروژه هزینه شده است.

بهره برداری از 243 پروژه درسال گذشته 
مدیر نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز به اجرای 243 پروژه در 
سال 97 با اعتبار افزون بر 196 میلیارد تومان )پروژه هایی که تکمیل شده و به 
بهره برداری رسیده است(، اشاره و اظهار امیدواری کرد بر اساس برنامه ریزی 
انجام شده در بازه زمانی هفته دولت امسال تا سال آینده، تعداد 190 پروژه با 
اعتبار 190 میلیارد تومان به بهره برداری برسد.  بابک دارابی افزود: هدف اصلی 
از تدوین برنامه پنج ساله، ضرورت استفاده حداکثری از توان نیروهای متخصص 
دستگاه های بهره بردار است و در وهله نخست این امکان فراهم خواهد شد تا 
اعتبار لحاظ شده برای اجرای طرح های عمرانی به حساب دستگاه بهره بردار 
واریز شود، ضمن آنکه سالمت سیستم از این طریق محفوظ خواهد ماند. 
همچنین تعامل با دستگاه های بهره بردار سبب خواهد شد که ما به طور مستقیم 
با پیمانکار در ارتباط نباشیم و به نوعی بهره بردار خود را به عنوان ذی نفع در نظر 
گرفته و نسبت به تکمیل و بهره برداری پروژه ها با ما تعامل مناسب را داشته 

باشد.

346 میلیارد تومان اعتبار برای خدمات آموزشی
این مقام مسؤول ارتقای سطح امکانات و توسعه فضاهای آموزشی دانشگاه ها، 
ارتقای سطح بهداشت عمومی، سالمت جامعه و کاهش تلفات و خسارت های 
جانبی، افزایش امکانات و فضاهای ورزشی و توسعه سالمت عمومی، رفع بخشی 
از محرومیت های نیازمندان و قشرهای آسیب پذیر جامعه، توسعه کمی و کیفی 
راه ها و جاده های مواصالتی، حفظ و صیانت از منابع ارزشمند طبیعی و زیست 
محیطی و کمک به استفاده بهینه از منابع آبی و گسترش فرایند تولید و انتقال 
برق را از اهم اهداف و فعالیت های پروژه های اجرایی مدیریت نظارت بر طرح های 
عمرانی مناطق نفت خیز برشمرد. دارابی کمک به افزایش فضاهای آموزشی و 
کمک آموزشی برای دانش آموزان به منظور گسترش آموزش عمومی در کشور 
را از مهم ترین گزینه  های مورد توجه شرکت ملی نفت خواند و اظهار کرد: به این 
منظور اعتبار 346 میلیارد تومان به منظور کمک به احداث، تکمیل و تجهیز 
416 پروژه شامل مدارس، خوابگاه های دانش آموزی، مجتمع های آموزشی، 
سالن های چند منظوره، هنرستان، کتابخانه، کانون های فرهنگی و همچنین 
تامین تجهیزات مربوطه صورت گرفته و تاکنون با پرداخت 130 میلیارد تومان، 
تعداد 204 مورد از این پروژه ها تکمیل شده و به بهره برداری رسیده است. مدیر 
نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز اهتمام به افزایش و ارتقای امکانات 

و توسعه فضاهای آموزشی و مهیا کردن زمینه های تربیتی نیروی متخصص 
برای آینده کشور را ضروری خواند و گفت: به این منظور کمک به احداث، تکمیل 
و تجهیز 55 پروژه دانشگاهی شامل فضاهای آموزشی دانشگاه های دولتی، پیام 
نور، جامع علمی - کاربردی و خرید تجهیزات مربوطه با اعتبار 92 میلیارد تومان 
از سوی شرکت ملی نفت ایران تصویب شده که از این میزان تاکنون 43 مورد 
آن تکمیل شد و به بهره برداری رسیده و 63 میلیارد تومان آن نیز پرداخت شده 

است.

238 پروژه بهداشت و سالمت در حال انجام است
دارابی تصریح کرد: کمک به رشد بهداشت عمومی، سالمت جامعه، کاهش 
تلفات و خسارت های جانی در موارد اضطراری و سهولت دسترسی هموطنان 
در شهرها و روستاها، همچنین راه های مواصالتی به تجهیزات و امکانات 
بهداشتی و درمانی با تخصیص اعتبار 276 میلیارد تومان به منظور کمک به 
احداث، تکمیل و تجهیز 238 پروژه شامل اورژانس جاده ای، خانه بهداشت، 
بیمارستان، دانشگاه علوم پزشکی و تجهیزات مربوطه صورت عمل به خود گرفته 
است و از این تعداد تاکنون 104 مورد تکمیل شده و به بهره برداری رسیده است 
و 171 میلیارد تومان نیز پرداخت شده است. این مقام مسؤول با بیان اینکه 
کمک به ارتقای سطح نشاط عمومی و سالمت جسمی و بهداشت روانی جامعه 
با ایجاد و افزایش فضاهای ورزشی استان ها امکان پذیر خواهد بود، گفت: 517 
پروژه شامل سالن های ورزشی، استخرهای شنا، زمین های ورزشی روباز، 
سالن های ورزشی باستانی با اعتبار 410 میلیارد تومان انجام شده است که 
تاکنون 227 پروژه آن تکمیل و 183 میلیارد تومان نیز پرداخت شده است. 

مدیر نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز در ادامه به پروژه های انجام 
شده در حوزه خدماتی اشاره و تصریح کرد: 27 پروژه مرتبط با کمیته امداد 

و سازمان بهزیستی شامل کمک به احداث، تکمیل و تجهیز خانه های 
مجتمع های  فرهنگی،  مجتمع های  مددجویان،  و  محرومان 

توانبخشی، ساماندهی گلزار شهدا، همچنین خرید جهیزیه و 
تجهیزات با اعتبار افزون بر 39 میلیارد تومان در دستور کار بوده 
که با هزینه کرد 23 میلیارد تومان، 13 پروژه آن تکمیل شده 
و به بهره برداری رسیده است. به گفته دارابی، افزون بر 
فعالیت های یاد شده، 561 طرح عام المنفعه شامل ده ها 
مورد احداث شبکه های جمع آوری فاضالب و تصفیه 
خانه های مربوطه، سالن های اجتماعات، حوزه های 
علمیه اجرای طرح هادی روستایی، بهسازی راه های 
روستایی و دیگر پروژه ها با اعتبار بالغ بر 529 میلیارد 
تومان از سوی شرکت نفت در کل کشور تعهد شده 
که تاکنون 190 مورد از آنها تکمیل شده و به 
بهره برداری رسیده و مبلغ 270 میلیارد تومان آن 
پرداخت شده است. دارابی از توسعه راه ها و جاده های 
مواصالتی به عنوان زیرساخت پراهمیت توسعه پایدار 
و زمینه ساز آبادانی پرشتاب کشور یاد کرد و گفت: 
شرکت ملی نفت ایران از محل اعتبارات داخلی، 
برنامه تامین اعتبار 146 طرح مرتبط با حوزه راه و 
ترابری با اعتبار بالغ بر 1579 میلیارد تومان را تعهد 
کرده که از این تعداد، 23 مورد آن تکمیل شده و به 
بهره برداری رسیده و 842 میلیارد تومان آن پرداخت 

شده است.

توجه به پروژه های صیانت از طبیعت
مدیر نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز تصریح 

کرد: به منظور حفظ و صیانت از منابع غنی و ارزشمند طبیعی 
و با هدف دستیابی به بهره وری حداکثری از هوا، آب و زمین پاک 

و سالم، صنعت نفت افزون بر رعایت استانداردهای زیست محیطی 

در درون تاسیسات و فرایندهای عملیاتی تولید، طرح های تثبیت شن های روان 
و آبخیزداری را به منظور مقابله با بیابان زایی و تغذیه سفره های زیرزمینی و 
همچنین امنیت زیستی در استان های خوزستان، بوشهر و سیستان و بلوچستان 
به اجرا درآورده است. بابک دارابی یادآور شد: 10 پروژه با اعتبار 199 میلیارد 
تومان در تعهد شرکت ملی نفت ایران بوده که از این تعداد 7 مورد آن تکمیل 
شده و به بهره برداری رسیده و 158 میلیارد تومان آن پرداخت شده است. دارابی 
افزود: در سال های تحصیلی 96-97 و 97- 98 طرح تقویت بنیه علمی دانش 
آموزان مناطق غرب کارون و پارس جنوبی در شهرستان های سوسنگرد، هویزه 
و بستان )غرب کارون( و کنگان، دیر، جم و عسلویه )پارس جنوبی( با برگزاری 
کالس های آمادگی کنکور انجام شده که خوشبختانه تاثیر بسزایی در میزان 
قبولی و کسب رتبه های برتر در بین دانش آموزان این مناطق داشت. وی تصریح 
کرد: نتایج رتبه های زیر هزار در شهرستان های جم، دیر، کنگان و عسلویه، حاکی 

از آن است که در سال 97 از تعداد 250 نفر شرکت کننده، 
31 نفر حائز رتبه زیر هزار بوده اند و این در 

حالی است که در کنکور امسال از 
تعداد 300 نفر شرکت 

نفر   44 کننده، 
یر  ز تبه  ر

را  هزار 

کسب کرده اند. دارابی ادامه داد: نتایج رتبه های زیر هزار در شهرستان های 
سوسنگرد، هویزه و بستان نشان می دهد که از تعداد 200 نفر شرکت کننده در 
سال گذشته، 9 نفر حائز رتبه زیر هزار بوده و در کنکور امسال از تعداد 250 نفر 

شرکت کننده، 12 نفر رتبه زیر هزار را کسب کرده اند.

مهارت محوری پس از آموزش در مناطق بومی
مدیرنظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز درباره پروژه توانمندسازی 
نیروهای بومی در مناطق غرب کارون و پارس جنوبی یاد کرد و افزود: این پروژه 
از طریق آماده سازی نیروهای بومی مستقر در منطقه، اقدام به برنامه ریزی و 
اجرای آموزش های نیروی انسانی جویای کار کرد و با آماده سازی هدفمند نیروی 
کار بومی در مشاغل مورد نیاز منطقه ویژه پارس جنوبی و غرب کارون )دشت 
آزادگان( امکان جذب و به کارگیری این افراد در صنایع فراهم شد. وی ادامه 
داد: تعداد نفرات آموزش دیده در طرح مهارت 
محوری در غرب کارون )سال 96( 
251 نفر و در منطقه پارس 
 )97 جنوبی )سال 
300 نفر بوده 
 . ست ا

دارابی ایجاد فرصت شغلی برای افراد غیر شاغل بومی منطقه در قالب جذب از 
سوی شرکت های پیمانکاری، تربیت نیروهای متخصص در میان بومیان مناطق 
برای مشاغل مورد نیاز و تعیین شده، توسعه پایدار کمی و کیفی در حوزه نیروی 
انسانی مناطق نفتی، سازماندهی و اقدام های آموزشی و توان افزایی کارورزان 
بومی برای اشتغال در صنعت و مناطق عملیاتی و تعالی عملکرد و بهبود بهره وری 
منطقه و نیروی شاغل در منطقه را از اهم اهداف و دستاوردهای طرح مهارت 
محوری برشمرد. مدیر نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز به 
بهره برداری 53 پروژه اعم از پروژه های آموزشی، ورزشی و خدماتی در هفته 
دولت اشاره و تصریح کرد: افزون بر همه این پروژه ها، طرحهای هادی روستایی 
هم شامل می شود که با اعتبار افزون بر 38 میلیارد تومان تکمیل شده و به 
بهره برداری رسیده است.  دارابی تصریح کرد: از تعداد 53 پروژه، یک پروژه 
آموزشی در استان بوشهر، 4 پروژه )2 مورد آموزشی و 2 مورد طرح هادی 
روستایی( در استان خراسان رضوی، 39 پروژه )15 آموزشی، 3 ورزشی، 21 
خدماتی( در استان خوزستان، 8 پروژه ورزشی در کهگیلویه و بویراحمد و در 
استان فارس یک پروژه تکمیل و افتتاح شد. این مقام مسؤول یادآور شد: تاکنون 
از بابت 38 میلیارد تومانی که برای 53 پروژه تخصیص داده شده است،31.7 
میلیارد تومان آن پرداخت و مابقی نیز در صورت ارسال صورت وضعیت پروژه ها، 
پرداخت خواهد شد. مدیر نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز به افزایش 
تولید در منطقه غرب کارون اشاره کرد و با بیان اینکه این منطقه نیازمند توسعه 
پایدار اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و شهری است، گفت: فراهم کردن 
زیرساخت های الزم برای دستیابی به توسعه و افزایش تولید در این منطقه، 
ضرورتی اجتناب ناپذیر است. دارابی ادامه داد: به این منظور حضور افراد 
متخصص، پیمانکاران داخلی و خارجی و نیز همکاری و حمایت نیروهای 
بومی می تواند در مسیر دستابی به اهداف در نظر گرفته شده در منطقه 
غرب کارون راهگشا باشد. این مقام مسؤول اظهار کرد: بررسی های 
فنی و مطالعات اولیه درباره منطقه غرب کارون از سوی مدیریت 
نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز انجام شد که در 
فازهای اول و دوم آن که به ترتیب مربوط به مطالعه وضع 
موجود و مباحث راهبردی است، به تصویب رسیده و فاز 
سوم آن که فرایند انجام کارهای قراردادی است، در دست 
بررسی قرار دارد که با تایید و تصویب آن، وظایف شرکت 
ملی نفت و شرکت های تابع در غرب کارون مشخص 
خواهد شد. مدیر نظارت بر طرح های عمرانی مناطق 
نفت خیز در ادامه به تدوین نظام نامه مسؤولیت 
اجتماعی اشاره و عنوان کرد: واقعیت این است که 
جوامع محلی و ساکنان پیرامون تاسیسات نفتی 
اگر خود را دخیل در پیشرفت های حاصله ندانند، 
قطعا همیشه در حال مقابله با صنعت نفت خواهند 
بود، بنابراین باید شرایطی را فراهم کرد تا حضور 
و مشارکت مردم چشمگیرتر از گذشته باشد و این 

تعارض شکل نگیرد.

ابالغ نظام نامه مسؤولیت اجتماعی
مسؤولیت  نظام نامه  کرد:  تصریح  دارابی 
اجتماعی که اخیرا در چهارمین همایش مسؤولیت 
اجتماعی صنعت نفت از سوی مقام عالی وزارت 
رونمایی و رسما برای اجرا به دستگاه های ذی نفع 
ابالغ شد، در دو سرفصل کلی، گفتمان اجتماعی و 
دیگری آبادانی، توسعه، نگهداشت و طرح های تاسیسات 
زیربنایی و روبنایی تدوین شده است که در صورت اجرا 
می تواند ما را در تحقق عمل به مسؤولیت اجتماعی یاری 
برساند.  این مقام مسؤول یادآوری کرد: بر اساس این 
نظام نامه، مقرر شده است تا طرح های عمرانی مورد تایید و 

تصویب هیات مدیره از سوی مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی مناطق 
نفت خیز، مطابق با چارچوب و ضوابط معین انجام شود. مدیر نظارت بر طرح های 
عمرانی مناطق نفت خیز از بهره برداری 8 مدرسه در منطقه سرخس در نیمه 
دوم امسال خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی نفت 
اعتباری بیش از 21 میلیارد تومان برای احداث، 8 مدرسه از پایه های پیش 
دبستانی تا دبیرستان در منطقه سرخس در نظر گرفته شد که بر اساس برنامه 
ریزی های انجام شده، نیمه دوم امسال به بهره برداری می رسد. دارابی تصریح 
کرد: منطقه سرخس نیازمند سالن ورزشی برای بانوان، پارک ورزشی، آمفی 
تئاتر و ... است که بر اساس اولویت بندی لحاظ شده در مراحل بعدی عملیاتی 
خواهد شد. مدیر نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز با اشاره به راه های 
مواصالتی روستایی که به دلیل وقوع سیل اخیر موانعی برای رفت و آمد مردم 
منطقه غرب کارون ایجاد کرد، افزود: ماه گذشته 13 پروژه راه روستایی در 
منطقه غرب کارون، هویزه و سوسنگرد با اعتبار 28 میلیارد تومان به دستگاه 
راه و شهرسازی استان ابالغ شد که امیدواریم با اجرایی شدن این تعداد پروژه 
در آینده  نزدیک بتوان راه های مواصالتی که مردم منطقه را دچار مشکل کرده 
است، هموار شود. دارابی افزود: بر اساس طرح های هادی روستایی که اصالح 
معابر، روشنایی، دفع آبهای سطحی و ... در آن مطرح است، 21 پروژه مربوط به 
دشت آزادگان با اعتبار بالغ بر 6.7 میلیارد تومان تکمیل شده و 13 پروژه نیز با 
اعتبار 28 میلیارد تومان در حال اجراست که امیدواریم این 13 پروژه در صورت 

تکمیل شدن تا پایان امسال کمک شایانی به منطقه غرب کارون کند.

246 طرح  هادی روستایی در دست اقدام است
مدیرنظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز یادآور شد: درباره طرح های 
 هادی روستایی که مصوبه اخیر مجلس را هم به دنبال داشت، مقوله خدمات 
روستایی را به آن اضافه کردیم. بر این اساس خدمات روستایی از سوی بنیاد 
مسکن صورت می گیرد که ما می توانیم یک جایگاه قانونی برای کمک هایمان 
داشته باشیم. به گفته دارابی، طرح های  هادی روستایی در دست اقدام، 246 
پروژه با 95 میلیارد تومان اعتبار است که 43 میلیارد تومان از این اعتبار پرداخت 
شده و 108 پروژه در غرب کارون، منطقه عمومی پارس و تعدادی هم پراکنده 
در برخی استان ها از جمله ایالم، کرمانشاه و خراسان رضوی به بهره برداری 
رسیده است. مدیر نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز در ادامه به اهم 
اقدام های انجام شده این مدیریت برای کاهش پیامدهای سیل اخیر خوزستان 
پرداخت و عنوان کرد: تعمیر، نوسازی و بازسازی مدارس، منازل مسکونی و نیز 
بازسازی مراکز بهداشتی و درمانی در اولویت اصلی مدیریت نظارت بر طرح های 
عمرانی نفت خیز قرار دارد که بر اساس توافق های انجام شده مبلغ 50 میلیارد 
تومان برای احداث و نوسازی 109 مدرسه اختصاص داده شده است و بنا بر 
پیگیری های حاصله امیدواریم بچه ها سال تحصیلی جدید را بدون دغدغه آغاز 
کنند. دارابی تصریح کرد: اعتبار افزون بر 40 میلیارد تومان برای بازسازی 2 هزار 
و 258 واحد مسکونی در 150 روستا و 107 پروژه با اعتبار 40 میلیارد تومان 
برای بازسازی مراکز بهداشتی و درمانی لحاظ شده است که اسناد و مدارک 
130 میلیارد تومان تهیه شده و در اولویت پرداخت مدیریت قرار دارد.  مدیر 
نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز درباره اجرای طرح مقاوم سازی 
ساختمان های شرکت ملی نفت ایران از سوی این مدیریت گفت: بر اساس 
مصوبه شورای معاونین، موضوع مقاوم سازی ساختمان های شرکت ملی نفت 
در دستور کار قرار گرفت.  دارابی اظهار کرد: در چندین مکاتبه با شرکت های 
تابع، درباره قدمت ساختمان ها و اینکه آیا مطالعاتی درباره مقاوم سازی 
ساختمان ها انجام شده است یا خیر و اینکه در صورت مطالعه، آیا تاکنون اجرایی 
شده است، به اطالعاتی دست یافتیم. این مقام مسؤول یادآور شد: تعداد 
واحدهای ساختمانی ثبت شده که در اختیار شرکت ملی نفت ایران و 
شرکت های تابع قرار دارد، 1706 ساختمان اداری 1362 و واحدهای صنعتی 
و تا سطح واحدهای فرعی 2148 ساختمان است. مدیر نظارت بر طرح های 
عمرانی مناطق نفت خیز با بیان اینکه این ساختمان ها بر اساس متراژ، قدمت و 
نوع متریال موجود در آن بررسی و ارزیابی شده است، افزود: متوسط سن 
ساختمان های رصد شده برای واحدهای مسکونی 24 سال، اداری 18 سال و 
واحدهای صنعتی تا سطح فرعی 18.5 سال در نظر گرفته شده است که بعد از 
ارزیابی های به عمل آمده، مشخص می شود که آیا ساختمان های یاد شده 
نیازمند مقاوم سازی است؟ دارابی به اهداف لحاظ شده برای اجرای طرح مقاوم 
سازی ساختمان های شرکت ملی نفت ایران اشاره و تصریح کرد: بر اساس 
اطالعات جامع به دست آمده از شرکت های مستقر در مناطق، پروژه ها اولویت 
بندی و در چارچوب یک نظام نامه و با یک نرم افزار مشخص و مدون اطالعات 
رصد خواهد شد. این مقام مسؤول گفت: اجرای طرح مقاوم سازی هشداری 
است به مدیران نسبت به اینکه ساختمان ها و تاسیسات در اختیار آنان تا چه 
میزان در مقابله زلزله و حوادث احتمالی مقاوم هستند، ضمن آنکه تمرکز 
اطالعات از طریق نرم افزار این امکان را فراهم خواهد کرد تا بر اساس مطالعات 

انجام شده، اقدام های الزم انجام شود.
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خبرهای خوب برای مناطق نفت خیز
811 پروژه تکمیل شده  و 1159 پروژه در دست اجراست



نشده، 
ما  ا
امیدواریم در 
عملکرد  مه  دا ا
را  میادین  تعداد 
افزایش دهیم،  ضمن 
 ، ت مد ین  ا ر  د ینکه  ا
و  برطرف  اولیه  کاستی های 
کز  ا مر بین  ی  ر همکا سعه  تو
تحقیقاتی و صنعتی فراهم شده است؛ 
به همین دلیل 5 قرارداد اکتشافی هم با 
همین مدل منعقد ونقشه راه فناوری اکتشافی 
را تدوین کردیم و امیدواریم بسته های کاری بعدی 
فناوری های اکتشافی هم تصویب شود و بتوانیم 5 
دانشگاه دیگر را هم که در این حوزه فعال شده اند، 
با تعریف پروژه های هدفمند به کار بگیریم. طالقانی 
با تاکید بر اینکه قراردادها و پروژه های سال های اخیر 
می بایست به بازار برسند و به همین دلیل معاونت 
تجاری سازی را در معاونت پژوهش و توسعه ایجاد 
کردیم، افزود: اگر این هدف اجرایی شود، یکی از 

ماموریت های ما 
به  پیگیری  یعنی 
و  پیامدها  کارگیری 
دستاوردهای پژوهشی یا 
محقق  سازی  تجاری  همان 
خواهد شد. از نظر ما همه تجهیزاتی 
که داخلی سازی کردیم، می توانند 
تجاری شوند و در جریان ده قلم کاالیی که 
به سازندگان داخلی داده شد، ارتقای فناورانه 
و توسعه ساخت فناورانه مورد تاکید بوده است که 
همه اینها می توانند منجر به افزایش رونق تولید 
داخل شوند. وی ادامه داد: در عین حال تحریم 
می تواند در این موارد انگیزه ای باشد که اقبال به 
شرکت های داخلی و اعتماد هم بیشتر شود، در عین 
حال شرکت ها هم تالش می کنند تا از نظر استاندارد، 

کیفیت های الزم را داشته باشند. 
مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران با بیان 
اینکه همه این موارد به پشتیبانی های فکری نیاز دارد 
و ما تالش کردیم تا نقشه راه توسعه فناوری ها را تهیه 
کنیم، افزود: تمام فناوری های حوزه باالدستی نفت 
را در پروژه ای احصا و روش هایی که باید به دنبال آن 
باشیم، پبدا کرده ایم و این می تواند نقطه شروعی 
باشد تا فناوری هایی کسب کنیم که مشکالت و 
چالش های ما را به حداقل برسانند. با این موارد 
می توان امیدوار بود که توسعه زیرساخت ها برای 
فناوری در کشور ایجاد شده و در سال های آینده باید 

میوه این اقدام ها را برداشت کرد. 

باید و نبایدهای شرکت های دانش بنیان
طالقانی گفت: اگرچه از شرکت های استارت آپ و 
دانش بنیان حمایت های زیادی صورت می گیرد، اما 
بخشی از این حمایت ها اولیه است و ما تنها می توانیم 
زیرساخت هایی را برای آنها فراهم کنیم و مسئله 

مهم، زمینه تجاری برای آنهاست و اینکه به تنهایی 
بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و مراودات مالی را 
انجام دهند و نیازی به حمایت دولتی نداشته باشند. 
به نظر می رسد که در این ارتباط باید از تجربیات 
بین المللی استفاده کنیم و پیشنهاد ما این است که 
بهتر است این شرکت ها فناوری روز دنیا را وارد کنند 
و به دنبال بومی سازی باشند. برای حضور این 
شرکت ها به اندازه کافی مقررات و آیین نامه وجود 
دارد و فکر نمی کنم مشکل مالی مشکل اصلی باشد 
و باید اول اعتماد اولیه جذب شود. موضوع کار و 

بازار کار و اعتماد اهمیت دارد.
طالقانی ادامه داد: اداره کل پژوهش و فناوری 
25 پروژه را در برنامه ششم تعریف و اعالم کرده 
که متناسب با ماموریت این مجموعه است، ضمن 
آنکه بخش دوم شناسایی و تجاری کردن کاالهای 
و  قرار گرفته  کار  پرمصرف در دستور 
امیدواریم در سال جاری به عنوان 
سازندگان  به  کاری جدید  آیتم 
معرفی شود. ممکن است ده قلم 
نباشد، اما کاالهای جدیدی معرفی 
می شود و ماموریت ما فراهم کردن 
بازار برای سازندگان است تا خودشان 
را تجهیز کنند. برای اینکه این همکاری ها با 
مراکز تحقیقاتی به شکل بنیادین انجام شود، 
فرصت های مطالعاتی ابالغ شده است. همچنین 
همزمان بیش از 100 موضوع کاری به وزارت علوم 
ابالغ شده و در حال حاضر چندین نفر از اساتید برای 
فرصت های مطالعاتی اقدام کرده اند و در ابتدای ترم 
جدید، شاهد حضور اساتید در صنعت نفت با 
محورهای مورد نظرمان هستیم و این می تواند نقطه 
عطفی برای ارتباط مراکز علمی و صنعتی باشد که به 
هم نزدیک شوند.  مدیر پژوهش و فناوری شرکت 
ملی نفت ایران در عین حال یکی از نیازهای مشترک 
دانشگاه و صنعت در پروژه های جدید را توسعه 
آزمایشگاه های مرجع عنوان کرد و گفت: یکی از 
گلوگاه های تجهیزات استاندارد ساخته شده در 
داخل، در اختیار داشتن و دسترسی به تایید 
استاندارد در آزمایشگاه های معتبر است و بسیاری 
از سازندگان می گویند که شرایط تست و اطمینان از 
کاالهای ساخت داخل را ندارند. در بسیاری از موارد 
مجبوریم آن کاال را در مناطق عملیاتی و چاه آزمایش 
کنیم که هزینه های زیادی دارد؛ به همین دلیل در 
سال 98 چندین قرارداد برای راه اندازی و تکمیل این 
آزمایشگاه ها در دست داریم که امیدواریم عملیاتی 
شود. طالقانی با اظهار امیدواری درباره اینکه پروژه 
مدیریت دارایی های فیزیکی نیز به خوبی پیش برود، 
افزود: کارگروهی در مدیریت برنامه ریزی تلفیقی 
شرکت ملی نفت به همین منظور تشکیل دادیم و 
تجربیات  به  توجه  با  را  الزم  دستورعمل های 
بین المللی تهیه کردیم و در واقع به دنبال این هستیم 
که بخشی از برنامه های ما در افزایش تولید و بخشی 

در بهینه مصرف کردن تولید تمرکز کند. 

واگذاری مید ان دوم گزینه ای تشویقی
 برای دانشگاه ها

تعداد  افزایش  درباره  بیشتر  توضیح  در  وی 
پروژه های میدان هایی که به دانشگاه ها و مراکز 
تحقیقاتی سپرده می شود هم گفت: در توافق اولیه 
و برنامه اقتصاد مقاومتی 20 میدان برای 9 دانشگاه 
و مرکز تحقیقاتی تعیین شد، اما در زمان عقد 

قرارداد هر میدان برای هر دانشگاه و مرکز پژوهشی 
فعال شد تا ابتدا ساماندهی را داشته باشند و بعد 
میدان های بعدی را به آنها بسپاریم.  او با بیان اینکه 
دانشگاه ها در دو سال گذشته در سطوح مختلفی 
خود را برای این پروژه ارتقا داده اند، افزود: واگذاری 
میدان دوم به آنها می تواند به عنوان آیتم تشویقی 
برای دانشگاه هایی باشد که شبکه سازی کرده و 
ساختار و تعهدات را بهتر انجام داده  اند و همه 
استعداد دانشگاه را با این پروژه درگیر کرده اند.  
طالقانی افزود: برای اجرایی شدن قرارداد 9 میدان 
و پرداختهای مالی به دانشگاه ها و برخی موانع 
قانونی مشکالتی داشتیم که این موانع در حال 
جدید  دور  برای  و  اند  شده  برطرف  حاضر 
واگذاری های میدان ها نیز، مشکلی نخواهیم داشت. 
به عنوان نمونه باید برای پرداخت های مالی مجوز 
شورای اقتصاد را اخذ می کردیم و مرداد ماه این 
مجوز را دریافت کردیم، ضمن آنکه از نیمه دوم سال 
97 گزارش هایی را تهیه و به شورای اقتصاد ارائه 
می کردیم و تا مجوز را نمی گرفتیم، امکان پرداخت 
هم نداشتیم.  مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی 
نفت ایران با تاکید بر اینکه انتظار برای گرفتن مجوز 
شورای اقتصاد سبب خیر برای این پروژه شد، گفت: 
در زمان انعقاد قرارداد، مبنای دالر 4 هزار و 200 
تومان بود ویورو پنج هزار و 500 تومان و باید دالر را 
به ریال معادل سازی و در نهایت حدود 80 میلیارد 
تومان دریافت می کردیم، اما در این مدت ابالغ شد 
که ارز را با نرخ نیمایی در نظر بگیرند و حدود دو برابر 
این رقم بیشتر شد و در مجوز هم سهم ارزی را همان 
معادل ارزی ابالغ کردند و ما ارز را با هر قیمتی باشد 
دریافت می کنیم.  او تصریح کرد: در این قراردادها 
تمرینات خوبی هم برای خود ما رخ داد و باید قبول 
کنیم که این تدبیر وزیر نفت در واگذاری، پس از 
بیش از صد سال سابقه صنعت نفت کشور بوده است 
و فرهنگ این کار در دو طرف حتما 6 ماهه اتفاق 
نمی افتد و این چرخ دنده جدید برای جا افتادن بین 
سایر چرخ دنده ها نیاز به زمان بیشتر دارد. البته 
تجربیات ما در این قراردادهای میدان محور در 
قراردادهای اکتشاف محور اثرگذاری زیادی داشت 
و در نتیجه تنظیم و انعقاد قرارداد و اخذ مجوزها در 
کوتاه ترین زمان ممکن اتفاق افتاد و پیشرفت های 
خوبی داشت؛ به گونه ای که ما در پایان سال 97 و 
ابتدای 98 عمده بسته اول این قراردادهای اکتشافی 
را تمام کردیم.  طالقانی در پاسخ به این سوال که با 
توجه به شرایط تحریم، همکاری دانشگاه های طرف 
قرارداد پروژه های میدان محور با شرکت های 
خارجی با مشکلی رو به رو شده اند یا خیر گفت: 
تاکنون موردی برای فسخ قرارداد با دانشگاه ها 
دانشگاه های  و  ایم چرا که شرکت ها  نداشته 
بین المللی به توسعه همکاری با دانشگاه های ایران 
عالقه مند هستند و در عین حال قراردادشان با 
دانشگاه به عنوان یک نهاد علمی است و با شرکت ها 
و دولت ها کاری ندارند. در عین حال از سوی دو 
طرف تدابیری اتخاذ شده که با تحریم سروکار 
ندارند. در حال حاضر با کشورهایی نظیر کانادا، 
اتریش یا انگلستان کار می کنیم و ممکن است در 
انتقال پول مسائلی داشته باشیم، اما در توافق کاری 
مشکلی وجود ندارد. البته برخی دانشگاه ها هنوز به 
مرحله انتخاب شریک خارجی نرسیده اند و بعد از 
آشنایی با نیازها به دنبال دانشگاه مورد نیاز خود 

می روند.
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قراردادهای 
جدید

 میدان محور
 با

 دانشگاه ها
 در راه 
است 

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران:

مشعل: مدیر پژوهش و فناوری 
ن  ا یر ا نفت  ملی  کت  شر
اقدام  هایی را که در سال »رونق 
تولید« با این محور شروع شده یا 
یافته است، تشریح کرد.  ادامه 
ابراهیم طالقانی با تاکید بر اینکه این 
نام گذاری تنها برای یک سال نیست و 
شروعی است تا زیرساخت های الزم برای 
آن ایجاد شود و در سال های آینده هم ادامه 
داشته باشد، تصریح کرد: در حوزه پژوهش و 
فناوری به دنبال شاخصه ها و مالک های رونق 
تولید بودیم و برنامه هایی را تنظیم کردیم که 
بخشی در سال 98 شروع یا اجرایی شده است و 
بخشی دیگر در سال های بعد ادامه می یابد؛ البته 
مواردی را هم از سال های قبل شروع کرده ایم که 
دراین سال ها ادامه پیدا می کند.  او بهبود کیفیت، 
افزایش کمیت، پشتیبانی های علمی از تولید در 
صنعت نفت، توسعه زیرساخت های فناورانه، 
و  ی  ر ختا سا و  لجستیک  ی  نی ها پشتیبا
فرهنگ سازی برای رونق تولید را از محورهای 
اصلی در موضوع رونق تولید عنوان 
کرد و گفت: اقدام های پروژه ای و 
زیرساختی که در این سال ها 
داشته ایم، در همسویی با همین 
اهداف بوده اند، اما اسناد باالدستی 
همانند اسناد اقتصاد مقاومتی، 
فناوری،  و  علم  سیاست های 
برنامه های شورای عطف و سیاست های 
ما  دیگر  دستورعمل های  انرژی، 
گام  سمت  آن  به  که  هستند 
برمی داریم و به عالوه با نامگذاری 

نام  به  سال  یک 

این  همه  تولید  رونق 
برنامه ها را در این جهت پیش می بریم و 

اطمینان داریم که آثار این بهبودها را درسال های 
آینده به شکل زیرساختی و پایه ای شاهد باشیم.

او درباره محور اصلی »بهبود کیفیت« بر بهبود 
از  عملکرد دستگاه ها و تجهیزات و استفاده 
فناوری های نوین در بخش عملیاتی تاکید کرد و 
گفت: بومی سازی فناوری به خصوص در زمینه 
بهینه سازی، مستندسازی و به اشتراک گذاری 
دستاوردها باید رخ دهد و چنانچه این موارد انجام 
شود، می توان امید داشت که کاالهای تولیدی ما 
کیفیت مطلوب را داشته باشند، ضمن آنکه بهبود 
کیفیت هم تضمین بازار را به همراه دارد و همین 

موضوع به رونق تولید می انجامد. 

کاهش فاصله همکاران صنعتی و دانشگاهی
 طالقانی همچنین »افزایش کمیت تولید« را یکی 

از زمینه های پروژه مهم »ازدیاد برداشت از میادین 
نفتی « عنوان کرد و گفت: از سال 96 مطالعات 

فناورانه ازدیاد برداشت را شروع کرده ایم و بسته 
اول قرارداد میدان محور 9 دانشگاه در حال اتمام 

است و مهمتر اینکه اعتماد و پیوند متقابل دانشگاه 
و صنعت از نظر علمی و فناوری به وجود آمده 

و زیرساخت های مورد نظر ایجاد 

شده است. وی 
افزود: فاصله بین همکاران 

صنعتی و دانشگاهی کم شده و 
طرفین یکدیگر را تکمیل می کنند؛ البته 

دراین مسیر مشکالتی وجود دارد که در حال 
برطرف شدن است و در جریان این پروژه مهم و 
بزرگ، مسیر اشتغال زایی قابل توجهی ایجاد 

خواهد شد. 

بسته های کاری جدید قراردادهای اکتشافی 
در راه است

 او با اشاره به اینکه برای هر قرارداد میدان محور 5 
بسته کاری تعریف شده است، اظهار امیدواری کرد 
که در سال 98 این 9 میدان تعدادشان بیشتر و 
میادین و دانشگاه های بیشتری درگیر این مدل از 

قراردادها شود. وی گفت: در تفاهم اولیه تعداد 
20 میدان در نظر گرفته شده بود 

محقق  تاکنون  که 

 بخش دوم شناسایی و تجاری کردن کاالهای 
پرمصرف در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم 
در سال جاری به عنوان آیتم کاری جدید به 

سازندگان معرفی شود 

 
یکی از دغدغه های اصلی صنعت نفت در سالهای گذشته این است که بخشهای صنعتی داخلی بتوانند 

روی پای خود ایستاده و نیازهای مورد نظر بخشهای مختلف را تامین کنند. این مهم به خصوص در چند 
سال اخیر و در دوران تحریم ها بیش از قبل مورد توجه و تاکید قرار گرفته است و از همین رو مقام 

معظم رهبری سال 98 را سال رونق تولید نام گذاری کردند. بسیاری از بخشهای صنعت نفت 
همراستا با این هدف تالش کرده اند تا موانع قانونی و زیرساختی برای فعال شدن بخشهای 

داخلی را برطرف کنند و آنچه در این مدت به عنوان دستاوردهای علمی و تحقیقاتی و 
تولیدی و البته فروش و صادرات و افتتاح های جدید شاهد بوده ایم نشانه هایی از توجه 

به موضوع مهم رونق تولید در صنعت نفت بوده است. ابراهیم طالقانی - مدیر 
پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران در گفت و گویی به تشریح برخی از 

سرفصلهای این مجموعه در جهت این هدف مهم یعنی رونق تولید پرداخت 
که در ادامه می آید. 
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 ذخیره سازی گاز از چه جایگاهی در دنیای امروز برخوردار است؟
کمیته اقتصادی سازمان ملل متحد هر سال گزارشی درباره میزان 
ذخیره سازی در اقصی نقاط جهان منتشر می کند که برخی آمارهای ارائه 
شده در آن حیرت انگیز است. بیش از 400 میدان ذخیره سازی در کشور 
آمریکا و حتی مناطق گرمسیر آن وجود دارد و اولین میدان ذخیره گاز 
نیز  بیش از 100 سال قبل در کشور کانادا احداث شده است. موضوع 
ذخیره سازی برای کشورهای اروپایی که عمدتا واردکننده گاز طبیعی  
هستند، اهمیتی مضاعف دارد و برخی کشورها نظیر روسیه نیز با تکیه 
بر میدان های ذخیره سازی متعدد و با اطمینان خاطر از تامین نیازهای 
داخلی، حجم بسیاری از گاز تولیدی خود را به درآمدزایی از طریق 

صادرات اختصاص می دهند.

 در ایران از چه زمانی ورود به موضوع ذخیره سازی به طور جدی در 
دستور کار قرار گرفت؟

تا قبل از سال 86، مباحث ذخیره سازی به شکلی محدود دنبال می شد، 
اما پس از سرمای شدید آن سال که به رخ دادن حوادث ناگوار در شمال 
کشور منجر شد، تصمیم گیران دریافتند که برخورداری از ذخایر عظیم 
گازی به تنهایی نمی تواند تضمین کننده همیشگی امنیت انرژی باشد. از 
آن تاریخ، ذخیره سازی با هدف پایدارسازی امنیت انرژی کشور و 
جلوگیری از وقوع مشکالت احتمالی به طور جدی در دستور کار قرار 

گرفت.

از چه  فناوری  و  لحاظ وسعت  به  پروژه های ذخیره سازی 
پیچیدگی هایی برخوردارند؟

در یک نگاه کلی، ذخیره سازی یک عملیات زیرزمینی است که در ابعاد 
بسیار بزرگ انجام می شود. در واقع ما گاز را در ابعاد بسیار عظیم در مخازن 
زیرزمینی ذخیره می کنیم که با هیچ یک از تاسیسات روزمینی قابل قیاس 
نیست. هم اکنون در داخل کشور از توان تکنولوژیکی خوبی در 
فعالیت های اجرایی چاه ها و ذخیره سازی در مخازن هیدروکربوری 
برخورداریم، اما در موضوع تجهیزات و ذخیره سازی در سفره های آب و 
گنبدهای نمکی به افزایش دانش و فناوری نیاز داریم که در همین زمینه 
پیمانکاران را ملزم به استفاده از شرکای خارجی صاحب فناوری کرده ایم.

ذخیره کردن گاز در زیرزمین برای اطمینان از تامین انرژی در زمان   
اوج مصرف، یکی از مزیت های اصلی صنعت ذخیره سازی است. در این 

خصوص توضیح دهید
 در زمستان ها که مصارف خانگی چند برابر می شود، نیازمند منابعی مازاد 
بر ذخایر موجود هستیم تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای مصرف کنندگان 
در زمان اوج مصرف باشیم. افزون بر این، برای تولید مطلوب نفت از 
مخازنی که دچار افت فشار شده اند نیز به تزریق گاز نیاز داریم و چنانچه 
عملیات تزریق به علت اولویت نیازهای داخلی در زمستان متوقف شود، میزان بازیافت 
نفت کاهش می یابد؛ از این رو وجود مخازن ذخیره سازی در چنین مواردی نیز، یک 

موهبت به شمار می آید.

ذخیره سازی چگونه می تواند پشتوانه ای قابل اتکا برای صادرات کشور باشد؟
ما اکنون قراردادهای صادرات گاز با کشورهای همسایه داریم که اهمیت اساسی این نوع 
قراردادها در فصل زمستان برجسته می شود. اگر نتوانیم در فصل زمستان از منابع ذخیره 
شده برای پاسخگویی به مصارف فزاینده داخلی استفاده کنیم، ناچار به قطع گاز صادراتی 
خواهیم شد که این ماجرا جرائم بسیار سنگینی را به کشور تحمیل می کند؛ به طوری که 

ضررهای آن می تواند حتی باالتر از درآمد چند سال صادرات ما باشد.

فواید ذخیره سازی را از نظر راهبردی تحلیل کنید.
همان طور که می دانید برخی مناطق همچون شمال شرق کشور در فاصله ای 
بسیار دور از منابع تولید واقع شده اند. چنانچه مخزن خانگیران که اکنون عمده 
نیازهای مصرف کنندگان این خطه را پوشش می دهد، در درازمدت با افت مواجه 

شود، ممکن است تامین گاز خراسان و کالنشهر مشهد با مشکل روبه رو شود. ما 
برای جلوگیری از بروز مشکل در تامین گاز این مناطق دو راهکار پیش رو 

داریم؛ نخست آنکه خط لوله جدیدی احداث کنیم که هزینه بسیار 
هنگفتی دارد و دوم آنکه میادین ذخیره سازی اطراف شهرها را 
توسعه دهیم و پس از ذخیره سازی تابستانی، در زمستان از آن 
برداشت کنیم. ناگفته نماند که برخی اوقات ممکن است خطوط 
لوله بر اثر حوادث غیرمترقبه و بالیای طبیعی همچون سیل یا 
زلزله دچار آسیب شوند. در چنین مواقعی نمی توان دست روی 

دست گذاشت و تامین گاز شهرها و کالنشهرها را تا برطرف 

شدن اساسی مشکل متوقف کرد. میدان های ذخیره سازی که در حوالی شهرهای بزرگ 
احداث شده اند، در مواقع بحران به مدد می آیند و ما با برداشت از این مخازن می توانیم 

گاز شهرها را در بازه کوتاه مدت و تا زمان برطرف شدن قطعی مشکل تامین کنیم.

به  غیر از مخازن هیدروکربوری تخلیه شده چه انتخاب های دیگری برای 
ذخیره سازی گاز در زیرزمین وجود دارد؟

اولویت نخست ما در ذخیره سازی، آن دسته از مخازن زیرزمینی نفت و گاز هستند که 
دوره تولیدشان به سرآمده و تخلیه و بدون استفاده شده اند. چنانچه در مناطقی، مخازن 
هیدروکربوری در دسترس نباشد، به سراغ سفره های آب زیرزمینی می رویم. یعنی 
مخازنی که خواص مخزنی دارند، اما به جای هیدروکربور، آب در آنها جریان دارد. در 
این گونه موارد آب را تخلیه و به جای آن، گاز ذخیره می کنیم. اولویت سوم برای 
ذخیره سازی، استفاده از گنبدهای نمکی است که در زیرزمین وجود دارند. این ساختارها 
در واقع الیه های نمکی در عمق، وسعت و گنجایش بسیار باال هستند که ما پس از حل 
کردن الیه های نمک، از مخازن تخلیه شده برای ذخیره سازی استفاده می کنیم. اکنون 
در ایران از هر سه گونه مخازن هیدروکربوری، سفره های آب و گنبد نمکی برای 

ذخیره سازی استفاده می شود.

با توجه به اهمیت تامین امنیت انرژی برای نواحی شمال و شمال شرق کشور، چه 
میدان هایی را برای این مناطق در نظر گرفته اید؟

اکنون پروژه ذخیره سازی گاز در میدان شوریجه به پایان رسیده و این میدان وارد مدار 
شده است و توسعه فاز دوم آن نیز به زودی آغاز می شود. در همین منطقه، همچنین 
میدان قزل تپه را که یک میدان گازی محسوب می شود، در دست مطالعه داریم. در 
اهمیت اجرای توسعه میادین ذخیره سازی این مناطق همین بس که اجرای این پروژه ها، 
شرکت گاز را از اجرای خطوط لوله جدید، بی نیاز و بی نیازی به واردات گاز  از ترکمنستان 

را بیش از پیش تقویت می کند.

ذخیره سازی گاز در پهنه مرکزی کشور چه وضعیتی دارد؟
واقعیت آن است که به جز سراجه، میدان گازی دیگری برای این منظور فعال در نقاط 
مرکزی کشور وجود ندارد و مطالعات گسترده ما نیز شاهد این ادعاست. سراجه، اولین 
میدانی بود که در ایران وارد مدار شد و فاز دوم آن نیز در دست اجرا قرار دارد. با توجه 
به نبود مخزن هیدروکربنی دیگر به جز سراجه، توسعه گنبد نمکی کاشان در این منطقه 
برای ذخیره سازی در دست اجراست. پروژه ذخیره سازی گاز در نصرآباد کاشان )که یک 
گنبد نمکی است( هم اکنون پس از اتمام فاز مطالعاتی، وارد مرحله توسعه شده و عملیات 
حفر چاه و تاسیسات روی زمین در حال اجراست. میدان یورتشا هم در قلمروی مناطق 

مرکزی ایران واقع شده که باید درباره آن تصمیم گیری کنیم.

اجازه دهید به شمال غربی کشور برویم. در این بخش از کشور چه میدان هایی برای 
ذخیره سازی در نظر گرفته شده اند؟

مطالعات اولیه درخصوص میدان های بانکول و باباقیر انجام شده و اکنون در حال 
برنامه ریزی برای حفاری در میدان های یاد شده هستیم. در حال حاضر عمده خوراک 
پاالیشگاه ایالم از تنگ بیجار تامین می شود و با توجه به افت تدریجی این میدان ضروری 
است، میدان های بانکول و باباقیر هرچه سریع تر به فاز عملیاتی وارد شوند تا بتوانیم 
خوراک مورد نیاز پاالیشگاه را تامین کنیم. در منطقه یاسوج نیز توسعه میدان مختار را 

در برنامه داریم که فعال در مرحله پیش امکان سنجی است.

 در پایان اگر صحبتی دارید، بگویید.
ذخیره سازی گاز به  دلیل برخورداری از مزیت های اقتصادی،  ایمن بودن و دسترسی 
آسان یک مزیت راهبردی برای کشور ایجاد می کند و دستیابی به این مهم برای کشور 
ما که تامین اساسی ترین نیازهای مردم به این انرژی پاک و ارزان وابسته است، 
یک الزام است. طرح های ذخیره سازی در قیاس با گازرسانی از طریق 
احداث خطوط لوله بسیار مقرون به صرفه تر است و امنیت انرژی مردم 
و صنایع را تضمین می کند. الزم است عنوان کنم که تمامی  اختیارهای 
میدان های یاد شده از شرکت ملی نفت به شرکت ملی گاز منتقل شده 
و این به معنای ورود سازمان ما به قلمروی باالدستی است. در حال 
حاضر برخی از این میدان ها تخلیه شده  و برخی هنوز توان تولید دارند 
که پس از تخلیه به عنوان مخازن ذخیره سازی مورد استفاده 
قرار خواهند گرفت. ما موظف هستیم مطابق برنامه 
ششم توسعه، 13 درصد از حداکثر تولید گاز را از 
طریق ذخیره سازی تامین کنیم و مصمم 
هستیم در گستره کشور و به ویژه نقاط 
سردسیر و دوردست مخازن زیرزمینی را 
توسعه دهیم تا هنگام کمبود یا قطع گاز از آنها 

استفاده کنیم.

مشعل      صنعت ذخیره سازی عمری به درازای 100 سال دارد و برخی کشورها نظیر 

آمریکا بیش از 400 مخزن را برای ذخیره سازی در زیر خاک در خود جای داده اند. در این 

میان ایران به  عنوان نخستین دارنده منابع گازی دنیا و صاحب یکی از گسترده ترین 

شبکه های انتقال گاز، هنوز کشوری جوان در بحث ذخیره سازی محسوب می شود و 

تنها حدود یک درصد از حجم ذخیره سازی دنیا را در اختیار دارد. این صنعت راهبردی، 

فواید اقتصادی عمده ای برای کشورها دارد و پشتوانه ای قابل اعتماد در مباحث تامین 

امنیت انرژی و صادرات به شمار می آید. محمود نعمتی، مجری طرح های ذخیره سازی 

راهبردی را تشریح کرده اند.گاز و همکارانش در گفت وگو با هفته نامه »مشعل« پیشرفت های کشور در این عرصه 
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علی تیموری، مدیر پروژه های تحت االرضی 
طرح های ذخیره سازی گاز طبیعی می گوید: با 
توجه به فعالیت های اکتشافی انجام شده در گنبد 
نمکی نصرآباد کاشان، در تحلیل ها به ساختاری 
رسیدیم که قابلیت ادامه کار داشت. پس از انجام 
مطالعات زمین شناسی مرحله به مرحله پیش 

رفتیم تا اینکه قطعیت و یقین نسبت به 
قابلیت های توسعه ای این ساختار 
حاصل شد. از آنجا که پروژه در 5 فاز 
تعریف شده بود و تجربیات قبلی در 
توسعه مخازن نمکی در کشور وجود 
معتبر  شرکت  یک  از  نداشت، 
بین المللی که تجربیات خوبی در 

توسعه ساختارهای نمکی داشت، 
به  استفاده کردیم. 

در  وی،  گفته 
 ، بعد حله  مر
یک  حفاری 

حلقه چاه در ساختار نمکی نصرآباد کاشان به 
عمق 2 هزار متر انجام شد و اکنون مغزه  گیری از 
نمک در عمق 1400 متری در حال انجام است 
که با تحلیل مشخصات شیمیایی، ژئومکانیکی و 
درجه خلوص نمک، می توانیم قابلیت ساختار 
برای ذخیره سازی گاز طبیعی را ارزیابی کنیم. 
اکنون و پس از اتمام 3 فاز از پروژه، توسعه 
ساختار نمکی نصرآباد کاشان، در حال 
پیگیری فازهای چهارم و پنجم 
هستیم. نتایج مطالعات کنونی که 
در ماه های آینده اعالم می شود، 
برای ادامه پروژه تعیین کننده است. 
امیدوارم ساختار نمکی نصرآباد 
کاشان بتواند سهم قابل توجهی در 
آینده ذخیره سازی کشور داشته 

باشد.

وشن می شود چراغ توسعه ذخیره سازی میدان قزل تپه ر

حسین شیخ زاده، مسئول اجرای پروژه امکان سنجی توسعه ساختار نمکی نصرآباد کاشان
ذخیره سازی گاز طبیعی در میدان قزل تپه می گوید: تمرکز 
مخازن هیدروکربوری ایران در مناطق گرمسیر نیمه جنوبی 
و فقدان میادین ذخیره سازی گاز برای پشتیبانی از مناطق 
پرجمعیت و سردسیر شمال و شمال شرق کشور، شرکت 
ذخیره سازی را بر آن داشت تا ارزیابی فنی و اقتصادی و 
غربالگری ساختارهای مناسب برای ذخیره سازی گاز طبیعی 
را با هدف یافتن میدان مناسب برای ذخیره سازی گاز در کل 
کشور از جمله در پهنه شمال شرق و به ویژه منطقه دشت 
گرگان اجرایی کند. حاصل این مطالعات جامع، شناسایی و 
انتخاب چند میدان، از جمله میدان قزل تپه در گنبدکاووس 
به منظور ذخیره سازی گاز بود که در گام بعد و پس از اخذ 
مجوزهای الزم و انتقال اختیارات این مخزن به شرکت ملی 
گاز، طرحی به منظور امکان سنجی ذخیره سازی در این 
میدان به تصویب رسید. با جمع آوری اطالعات باالدستی 
میادین از مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت و شرکت نفت 
خزر، مطالعه پیش امکان سنجی این میدان از سوی دانشگاه 
تهران انجام شد که خروجی آن، پیشنهاد این میدان 
به عنوان گزینه مناسب برای ذخیره سازی گاز طبیعی بود. 
به گفته وی، در حال حاضر و در نخستین گام، حفاری و 
تکمیل یک حلقه چاه ارزیابی در این میدان را در دست اجرا 
داریم تا پس از آنالیز اطالعات خروجی آن شامل داده های 
زمین شناسی، الگ های پتروفیزیکی، مغزه ها و تست های 

چاه،از این داده های ارزشمند در مسیر تدوین طرح 
توسعه میدان بهره برداری کنیم. خروجی این 
مطالعات دو سناریو را برای تصمیم گیری پیش روی 
تصمیم گیران قرار خواهد داد: در حالت اول و در 

صورت وجود پتانسیل تولید در مخزن، برنامه ریزی 
برای تولید و برداشت از قزل تپه انجام می شود و در 

صورت منفی بودن تولید، امکان سنجی 
ذخیره سازی در دستور کار قرار خواهد 
گرفت. آنچه در مرحله حفاری چاه و ارزیابی 
مخزن مهم به نظر می رسد، شرایط بسیار 
خاص این چاه ارزیابی است؛ ما در این 

پروژه با شرایط پیچیده ای روبه رو هستیم که شرایطی 
همچون عمق، دما و فشار باال دارد و حفاری آن متفاوت از 
چاه های دیگر است و کمبود داده ورودی و ناشناخته بودن 
بر مشکالت حفاری و توسعه آتی آن می افزاید. به  لحاظ 
لجستیکی و اجرایی نیز جابه جایی دکل های حفاری و 
تجهیزات از جنوب به شمال کشور و دشواری انجام 
سرویس های مربوطه و همچنین دغدغه های تامین کاال و 
تجهیزات به پیچیدگی های کار خواهد  افزود که سعی 
می کنیم با استفاده از امکانات کارفرمایی و درخواست کاالی 
امانی از دیگر شرکت های نفتی، بر این موانع فائق آییم. 
پیچیدگی های تکنولوژیک خاص و ابعاد عمیق مسائل 
مهندسی و دانشی و تامین کاال در این پروژه در پیوند با عدم 
قطعیت های فرارو و متغیر بودن رفتار مخزن تشدید می شود 
که برای رفع مشکل، پیمانکار را ملزم به استفاده از مشاور 
خارجی کرده ایم تا پروژه باکیفیت و هزینه بهینه و مطابق 
زمان بندی به پایان برسد، ضمن اینکه از یک شرکت مشاور 
خوب و باتجربه خدمات نظارت عالیه و کارگاهی با شرایط 
رتبه یک اکتشاف و استخراج نفت استفاده می کنیم. 
فراموش نکنیم که دشت گرگان که میدان قزل تپه هم در 
آن واقع شده است یک هدف اکتشافی- استخراجی برای 
شرکت نفت به شمار می آید و داده های این پروژه عالوه بر 
بحث ذخیره سازی، برای مدیریت اکتشاف نفت و شرکت 
نفت خزر که به دنبال پتانسیل های اکتشاف هیدروکربور در 
شمال هستند، می تواند بسیار مفید فایده و قابل 
استفاده باشد. موفقیت در این پروژه برای شرکت 
ملی گاز که اندیشه ورود به باالدست را دارد از 
اهمیت خاصی برخوردار است که امیدوارم با 
کار گروهی خوب و تعامل موثر در ابعاد 
درون و برون سازمانی، چراغ 
توسعه، رونق و آبادانی را 
برای هموطنان خوب در 
شمال شرق کشور روشن 

کنیم.

ح توسعه میدان شوریجه وژه بانکول و باباقیر تا سال 1402حفر 28 حلقه چاه در طر اتمام پر

محمد زمان جوکار، مدیر پروژه طرح توسعه 
ذخیره سازی گاز در مخزن شوریجه می گوید: 
یکی از برنامه های پیش بینی شده برای جبران 
کسری گاز در شمال شرق کشور، طرح توسعه 
ذخیره سازی در میدان شوریجه است. پس از 
اول ذخیره سازی  فاز  اتمام موفقیت آمیز 
شوریجه، فاز دوم و توسعه میدان ذخیره سازی 
شوریجه در دستور کار قرار گرفت که در قالب 
مراکز  و ساخت  چاه  حلقه   28 آن، حفر 
جمع آوری و تاسیسات تزریق و پاالیشی 

پیش بینی شده است. به گفته وی، 
برخالف فاز اول که به روش EPC  انجام 
شد و در آن شرکت نفت مسئول 
باالدست و شرکت گاز متولی پایین 
فاز دوم کل  بود، در  پروژه  دست 

اختیارات مخزن به شرکت گاز 
واگذار شده و پروژه براساس 
 BOTابالغیه وزیر به روش
)ساخت، بهره برداری و 

انتقال( اجرا خواهد شد.

پس از ارزیابی فنی پیمانکاران و اتمام مراحل 
مناقصه، برنده مناقصه تا آخر شهریورماه اعالم 
خواهد شد. برنده مناقصه)سرمایه گذار( متعهد 
خواهد شد که در مدت سه سال بخش های 
پاالیشی، کمپرسورهای تزریق گاز، 28 حلقه 
چاه، خطوط جمع آوری و انتقال و Utilityهای 
مورد نظر را ساخته و پروژه را به فاز بهره برداری 
و  راهبری  مناقصه،  اسناد  طبق  برساند. 
بهره برداری از تاسیسات ساخته شده به مدت 
20 سال در اختیار سرمایه گذار خواهد بود 
هزینه های  مدت  ین  ا در  که 
سرمایه گذاری مستهلک شده و به 
پیمانکار برمی گردد. پس از راه اندازی 
پروژه در هشت ماه اول سال به 
میزان 4/5 میلیارد مترمکعب گاز در 
به  و  تزریق  مخزن شوریجه 
همین میزان نیز در 
ماه های سرد سال 
برداشت  آن  از 

خواهد شد.

مهدی یوسفی، رییس ساختمان و نصب 
طرح های تحت االرضی ذخیره سازی 
ومسئول اجرای پروژه بانکول و باباقیر 
می گوید: بررسی های اولیه عملیات 
حفاری اکتشافی روی میادین بانکول و 
باباقیر سال 51 و با هدف برآورد ذخایر 
نفتی آغاز شد که پس ازحفر یک حلقه 
چاه در میدان بانکول و دو حلقه چاه در 
میدان باباقیر به علت گازی بودن 

مخازن، چاه ها متروکه اعالم شد.
پیش  ت  لعا مطا  ، ی و گفته  به 
امکان سنجی ذخیره سازی گاز طبیعی 
شرکت  سوی  از  میادین  این  در 
ذخیره سازی گاز طبیعی سال 96  انجام 

و بر اساس نتایج حاصل از این 
ارزیابی مقرر شد به منظور بررسی 
در  گاز  ذخیره سازی  امکان 
میدان بانکول، یک حلقه چاه 

ارزیابی حفر شود.
ادامه  یوسفی 

 : هد می د
همچنین 

یک  حلقه چاه ارزیابی برای بررسی 
امکان برداشت گاز و میعانات گازی در 
باباقیر)به علت ترش بودن  میدان 
مخزن( حفر شود که در پیگیری های 
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در 
پایان سال 97 بودجه مورد نیازعملیات 
مذکور به تصویب هیات مدیره محترم 
شرکت ملی گاز رسید.  طبق برنامه ریزی 
انجام شده، عملیات امکان سنجی 
ذخیره سازی گاز و ارائه طرح توسعه 
میدان بانکول از ابتدای سال 98 در 
دستور کار این شرکت قرار گرفته و تا 
اوایل سال 1402 پایان خواهد یافت. 
عملیات امکان سنجی و تدوین 
طرح توسعه میدان باباقیر 
نیز پس از دریافت نتایج 
لرزه نگاری از نفت مرکزی 
که هم اکنون درحال انجام 
تا  و  است، شروع شده 
به   1402 اواخر سال 
هد  ا خو م  تما ا

رسید.



مشعل - معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با اشاره به 
جهش سوم صنعت پتروشیمی، از سرمایه گذاری 23 میلیارد 
دالری در این زمینه خبر داد و گفت: حجم سرمایه گذاری پیش 
بینی شده و در دست اقدام برای جهش های دوم و سوم در 

صنعت پتروشیمی 40 میلیارد دالر است.
بهزاد محمدی روز دوشنبه )25 شهریورماه( در نشست 
خبری سیزدهمین نمایشگاه ایران پالست با اشاره به تأثیر حائز 
اهمیت صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور گفت: این صنعت 
یک نظام اقتصادی در کشور است که روز به روز با بهره برداری 
از طرح های جدید، نقش آن پررنگ تر می شود. البته توسعه 
متوازن نیاز به برنامه ریزی دارد و یک شب صورت نمی گیرد.وی 
با اشاره به برنامه ها و اقدام های صورت گرفته در جهت تحقق 
جهش دوم صنعت پتروشیمی افزود: ظرفیت تولید این صنعت 
تا پایان سال 1400 به 100 میلیون تن می رسد و درآمد 17 میلیارد 
دالری کنونی محصوالت پتروشیمی را به 25 میلیارد دالر 
می رساند؛ به این ترتیب 27 طرح پتروشیمی از امسال تا سال 
1400 به بهره برداری می رسد و طبق برنامه طرح های پتروشیمی 
متانول کاوه، الفین ایالم و متانول بوشهر و PVR تخت جمشید 
امسال افتتاح خواهند شد. محمدی سال 99 را سال پرکار و 
پر رونق برای صنعت پتروشیمی عنوان و تصریح کرد: سال آینده 
16 طرح و سال 1400 هفت طرح دیگر صنعت پتروشیمی به 
بهره برداری خواهند رسید که با تحقق جهش دوم صنعت 
پتروشیمی، شمار مجتمع های پتروشیمی کشور از 56 به 83 
مجتمع می رسد.مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با 
اشاره به اینکه پروژه های جهش سوم پتروشیمی از سال 1400 تا 
1404 اجرایی خواهند شد، ادامه داد: در مجموع 26 پروژه 
پتروشیمی با پیشرفت های مختلف وجود دارد که با برنامه ریزی 
انجام شده و بهره برداری از آنها ظرفیت صنعت به ساالنه 133 
میلیون تن و ارزش کل محصوالت پتروشیمی به 37 میلیارد 

دالر تا پایان سال 1404 خواهد رسید.

40 میلیارد دالر سرمایه گذاری در جهش های  دوم و سوم
وی با بیان اینکه حدود 40 مجوز طرح پتروشیمی صادر شده 
است که در مرحله تأمین سرمایه و فناوری هستند، گفت: شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی این مجوزها را از محاسبه جهش دوم و 
سوم صنعت پتروشیمی خارج کرده است، همچنین حجم 
سرمایه گذاری طرح های جهش دوم 17 میلیارد دالر و طرح های 

جهش سوم صنعت پتروشیمی 23 میلیارد دالر است. او یادآور 
شد: حجم سرمایه گذاری پروژه های در دست اجرای کنونی 
صنعت پتروشیمی 40 میلیارد دالر است که 13 میلیارد دالر آن 
فاینانس شده از منابع داخلی و خارجی است و برای تکمیل 
طرح های پتروشیمی جهش دوم صنعت پتروشیمی تا سال 1400 
به حدود 5 میلیارد دالر سرمایه نیاز داریم که منابع آن پیش بینی 
شده است. وی با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی ساالنه 33 
میلیون تن خوراک از پاالیشگاه های نفت و گاز و واحدهای 
ان جی ال دریافت می کند، گفت: 25 میلیون تن خوراک به صورت 
مستقیم و 8 میلیون تن مربوط به سوخت مصرفی در صنعت 
است که این میزان خوراک معادل 650 هزار بشکه نفت می شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه هم اکنون 
54 مجتمع تولیدی و دو مجتمع سرویس دهنده در صنعت 
پتروشیمی کشور وجود دارد، ادامه داد: ظرفیت تولید این صنعت 
هم اکنون 65.8 میلیون تن است که این رقم در سال 92 حدود 
57 میلیون تن بود. به عبارتی صنعت پتروشیمی ساالنه 31 
میلیون تن محصول نهایی دارد که قابل عرضه به بازارهای داخلی 
و خارجی است. از این میزان حدود 22.5 میلیون تن محصول 
صادر و 8.5 میلیون تن در بازارهای داخلی مصرف می شود که 
5 میلیون تن آن به صورت عرضه در بورس است.معاون وزیر 
نفت با بیان اینکه 108 هزار نفر به طور مستقیم در مجموع طرح ها 
و مجتمع های تولیدی پتروشیمی اشتغال دارند، افزود: این رقم 
در سال 1400 به 123 هزار نفر خواهد رسید و اشتغال غیرمستقیم 

عددی بیش از این رقم است.

بومی سازی 25گروه  کاتالیستی تا 1400
به گفته وی، 44 نوع محصول شیمیایی و 18 نوع محصول 
پلیمری با 300 گرید مختلف در صنعت پتروشیمی تولید می شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه در دو 
حوزه کسب دانش فنی تولید محصوالت و کاتالیست های 
پرمصرف در حوزه پژوهش و فناوری فعالیت می شود، گفت: از 
40 نوع گروه کاتالیستی، 16 گروه تا به حال بومی و صنعتی شده 
است که در داخل کشور تولید می شود و 9 گروه در حال 
بومی سازی تا سال 1400 است که امیدواریم 25 گروه کاتالیستی 
تا سال 1400 بومی سازی شوند. معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه 
صنعت پتروشیمی در هاب های ماهشهر، عسلویه و دیگر مناطق 
کشور در حال فعالیت است، اظهار کرد: توسعه صنعت پتروشیمی 

با تأکید وزیر نفت در سواحل خزر در استان های گلستان، 
مازندران و گیالن ضمن حفظ مسائل زیست محیطی از پارسال 
در دستور کار است. برای این مناطق پروژه ای تعریف شده است 
که به دلیل دسترسی به منابع گازی بتواند با خوراک گاز کار کند 
و با توجه به جمعیت این استان ها تکرارپذیر باشد و ان شاءاهلل 
مهرماه این طرح معرفی می شود. سرمایه گذار این طرح که به 
احتمال زیاد در استان گیالن اجرا می شود نیز، مشخص شده 
است.وی با اشاره به اینکه همزمان باتوسعه باید به موضوع تأمین 
خوراک نیز توجه شود، ادامه داد: هم اکنون 6 طرح تأمین خوراک 
صنعت پتروشیمی در حال اجرا وجود دارد که سه طرح آن 
ان جی ال است. این 6 طرح تأمین خوراک تا سال 1402 به بهره 
برداری خواهند رسید و 15 میلیون تن خوراک دریافتی صنعت 
پتروشیمی را افزایش خواهد داد.معاون وزیر نفت در ادامه 
نمایشگاه ایران پالست را مهم ترین رویداد در حوزه پتروشیمی 
ارزیابی کرد و گفت: سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران 
پالست از 31 شهریورماه تا سوم مهرماه با حضور 570 شرکت 
داخلی، 35 شرکت خارجی، 12 هیئت از 10 کشور خارجی و 14 
کشور به صورت افتخاری برگزار می شود.مدیرعامل شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه نمایشگاه ایران پالست 
کانونی برای تعمیق ارتباط تولیدکنندگان صنعت پتروشیمی و 
بنگاه های متعدد در صنعت پلیمر و پالستیک و افزایش 
کسب وکار است، گفت: 850 هزار نفر اشتغال در 15 هزار بنگاه 

فعال در صنایع پایین دست پتروشیمی وجود دارد.

احتمال حضور وزیران نفت و انرژی 11 کشور در 
حاشیه ایران پالست

محمدی به توجه ویژه وزارت نفت به شرکت های استارتاپ و 
دانش بنیان افزود: این شرکت ها حضور فعالی در سیزدهمین 
نمایشگاه بین المللی ایران پالست خواهند داشت و آنها را به 
عنوان بازوی کمکی برای وزارت نفت می دانیم و امیدواریم که 
اثربخشی بیشتری در کل کشور به ویژه صنعت پتروشیمی داشته 
باشند.معاون وزیر نفت به برگزاری همایش اکوپالست در حاشیه 
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست اشاره و اظهار 
کرد: از وزیران نفت و انرژی 11 کشور از کشورهای آسیای میانه 
و کشورهای همسایه برای حضور در این همایش دعوت شده 
است که این همایش به منظور افزایش همکاری در در زمینه 

صنعت پتروشیمی برگزار می شود.

 سرمایه گذاری 40 میلیارد دالری 
وشیمی درجهش های دوم  و سوم پتر

مشعل  مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند در نشست خبری با 
رسانه ها از انجام موفقیت آمیز تعمیرات اساسی )اورهال( پتروشیمی 
شازند خبر داد و گفت: در این اقدام بی سابقه و راهبردی، تعمیرات 
اساسی 17 واحد تولیدی و پنج واحد پشتیبان و یوتیلیتی این شرکت 

در کمتر از یک ماه انجام شد. 
ابراهیم ولدخانی افزود: این اورهال در شرایطی انجام شده که بسیاری 
از همکاران خودمان، این اقدام را عاقالنه نمی دانستند و شرکت طرف 
قرارداد خارجی و الیسنسور، انجام این کار را کامال رها کرده بود و 

حمایت و نظارتی از سوی آنها وجود نداشت. 
ولدخانی با بیان اینکه توربین های الفینی پتروشیمی شازند 14 سال 
قبل اورهال شده بود و در این چند سال بسیار بیشتر از ظرفیتشان 
فعالیت داشتند و الزم بود هرچه زودتر اورهال این واحد انجام شود، 
افزود: این اقدام با اتکا به نیروهای داخلی و همراهی 7 هزار نیروی 
ثابت و موقت انجام شد و قطعات مورد نیاز نیز کامال داخلی تامین شد. 
در واقع تأمین قطعات واحدهای پتروشیمی به دلیل »های تک« 
)فناوری پیشرفته( این صنعت در شرایط کنونی میسر نبود، اما 
توانستیم این رکورد را در تعمیر، تجهیز و ساخت قطعات مورد نیاز 
این اورهال داشته باشیم و حاال این امکان را داریم که چنین تجربه ای 

را در اختیار همه واحدهای پتروشیمی کشور قرار دهیم. 
ولدخانی با اشاره به اینکه اورهال شرکت پتروشیمی شازند، ریسک 

به  ا  ر یی  ال با

دلیل»های تک« بودن واحدها برای ما داشت، ادامه داد: این شرکت تا 
هشت سال دیگر نیازی به انجام عملیات اورهال ندارد. از یک سال 
قبل برنامه این اورهال را در دستور کار گذاشتیم و برای شرکت طرف 
قرارداد هم الزامات را اعالم کردیم و حتی زودتر از موعد برنامه را 
شروع کردیم تا به زمان شروع تحریمها برخورد نکنیم، اما آنها در این 
عملیات با ما همکاری نکردند و در نهایت تصمیم گرفتیم با تکیه بر 
توان داخلی و اعتماد به نفس این کار را شروع کنیم که سرانجام ظرف 
یک ماه و حتی چند ساعت زودتر از برنامه این هدف بدون کوچکترین 

حادثه یا خسارت جانی برای کارکنان محقق شد.
وی با بیان اینکه برای تعمیر، تامین و نصب برخی سیستم ها، حضور 
الیسنسور الزامی بود که با وجود عدم حضور این شرکت خارجی، 
خودمان کار را اجرا کردیم و در برخی موارد همچون تعمیر و تعویض 
تیپ فلر مجتمع با 25 تن کار بزرگی انجام شد، ضمن آنکه در زمان 
انجام این اورهال، واحدهای PP بدون توقف به کار خود ادامه دادند. 
ولدخانی تاکید کرد: برای اورهال این مجموعه باید 15 میلیون یورو 
هزینه می شد، اما تنها حدود 4 میلیون دالر هزینه شد که صرفه جویی 
قابل توجهی را شامل می شود، همچنین در جریان این اورهال، حدود 
یکصد قطعه اساسی که باید در تجهیزات مورد استفاده قرار می گرفت، 
اسکن و نقشه های فنی آنها تهیه شد و دیگر نیاز به واردات آنها 
نداریم. افزون بر این موارد حدود 600 قطعه را داخلی سازی کردیم. 

ولدخانی با اشاره به نقش اساسی کاتالیست در واحدهای 
پتروشیمی گفت: پارسال یک کاتالیست را بومی سازی 
کردیم که صرفه جویی بالغ بر 5 میلیون دالر را 
برای شرکت به همراه داشت؛ بومی سازی 
کاتالیست دیگری نیز با همکاری شرکت 
پژوهش و فناوری پتروشیمی در حال 

نهایی شدن است که 

امیدواریم امسال به نتیجه برسد. 
او با بیان اینکه با این اورهال به دنبال تولید بیشتر نیستیم، افزود: 
تالشمان این است محصوالتی تولید کنیم که حاشیه سود باالتری 
داشته باشد، ضمن آنکه در این مدت هم فروش خوبی داشته ایم و در 
شرایط سخت سال گذشته 400 میلیون دالر ارزآوری داشته ایم که 

در سامانه نیما عرضه کردیم. 
مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند درباره پروژه های مختلف محیط 
زیستی در دست اجرا گفت: در حال حاضر بخش عمده پساب های 
داخلی مجتمع که مخلوط به روغن است بازیابی و از چرخه ریسایکل 
عبور کرده و دوباره در مجتمع مورد استفاده قرار می گیرد. ضمن آنکه 
این آمادگی را داریم که پساب شهرهای همجوار خود را هم بازیابی 
کنیم تا برای فضای سبز و نیازهای محیطی دیگر مورد استفاده قرار 

گیرد. 
وی افزود: این سال ها با اقدامات مختلف زیست محیطی و همکاری با 
سازمان محیط زیست تالش کرده ایم تا آالیندگی ها را به حداقل 

برسانیم و خطوط قرمز تعیین شده را رعایت کنیم. 
او افزود: پتروشیمی شازند از سال ها قبل مورد پایش آنالین اداره کل 
محیط زیست استان قرار دارد و در زمینه مسائل زیست محیطی 
آزمایش ها و بازدیدهای دوره ای از مجموعه صورت می گیرد و حتی 

مشعل این پتروشیمی آنقدر کوچک است که دیده نمی شود. 
ولدخانی درباره اشتغال زایی این مجتمع گفت: در شرایط کاری بسیار 
سخت سال گذشته تا امروز توانستیم مطالبات کارگری را پرداخت 
کنیم و بدون هیچ تنش کارگری به فعالیتمان ادامه دهیم. در دوسال 
گذشته نیز حدود 750 نفر نیروی کار را تنها از استان جذب کرده ایم 
که بخش قابل توجهی از آنها از روستاها و شهرها و 
اگرچه  بوده اند.  مجتمع  اطراف  شهرک های 
پتروشیمی صنعتی »های تک« است و نیاز به 
نیروهای متخصص دارد و ما اجازه به 
کارگیری از نقاط مختلف کشور را 
داریم اما با توجه به فشارهای 
اقتصادی و اجبار منطقه ای، 
این  جذب  به  اقدام 

نیروها کرده ایم.

جزئیاتی ازتعمیرات اساسی پتروشیمی شازند 

شریک خارجی نیامد، خودمان دست به کار شدیم

مشعل شماره 939 

www.mashal.ir
پتروشیمی

2021

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی خبر داد:

نشریه کارکنان صنعت نفت ایران



به گزارش نشریه نشنال اینترست، طبق گزارش »بخش دوم 
چهار ساالنه انرژی« منتشر شده در ژانویه 2017 از سوی وزارت 
انرژی آمریکا، آلودگی های گاز کربنیک این کشور از بخش 
تولید برق و دیگر بخش های اقتصاد آمریکا از سال های 2006 تا 
2014 میالدی 61 درصد کاهش داشته که مهمترین دلیل آن 

استفاده از گاز به جای زغال سنگ در تولید برق است. این ارقام 
مطلوب می تواند در سطح جهانی نیز برای کمک به کاهش 
آلودگی در کشورهایی همچون چین، هند و قاره آفریقا نیز مورد 

الگوبرداری قرار گیرند.
آمریکا اکنون از گاز تبدیل شده به ال ان جی که در ایالت هایی 

همچون تگزاس، داکوتای شمالی و پنسیلوانیا تولید می شوند، 
برای ایجاد تحوالت ژئوپولیتیک استفاده می کند. کاهش قیمت 
ال ان جی، توانایی روسیه را برای استفاده از دارایی های انرژی 
خود به عنوان سالح برای ماجراجویی های خود در اوکراین، 

آسیای میانه و خاورمیانه، کاهش می دهد.

استفاده از صادرات ال ان جی، روشی است که آمریکا با استفاده 
از آن، از قدرت نرم انرژی برای ایجاد تحول اقتصادی و 
ژئوپولیتیک در جهان استفاده می کند. این صادرات در مه سال 
2019 میالدی به رقم بی سابقه چهار میلیارد و 700 میلیون فوت 
مکعب در روز رسید و آمریکا را به سومین صادرکننده بزرگ 

گاز در جهان تبدیل کرد. اضافه شدن چهار مجموعه تبدیل گاز 
به ال ان جی با مجموع ظرفیت تولید روزانه دو میالیرد و 400 
میلیون فوت مکعب گاز از ماه نوامبر سال 2018 میالدی تاکنون، 

منعکس کننده این قدرت جدید است.
کشورهای دارای ظرفیت باالی ال ان جی می توانند بدون 
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استفاده از ارتش، سرنوشت ملی خود را 
متحول کنند و مسیر سیاست خارجی و 
برنامه های مربوط به امنیت ملی خود را تغییر 
دهند. سازوکارهای اقتصادی انرژی می تواند 
بر قدرت نظامی غلبه کند، زیرا همه به تولید 
برق که با صادرات سوخت پاک گاز به دست 

می آید، نیاز دارند.
اروپا و به ویژه آلمان، از مناطقی است که قدرت 
نرم و متقاعد کننده ال ان جی، سازوکارهای 
قاره ای را تغییر می دهد. طبق اعالم اداره 
اطالعات انرژی آمریکا، در نیمه نخست سال 
2019 میالدی، حدود 40 درصد از صادرات 
ال ان جی آمریکا برای نخستین بار روانه اروپا 
شد. این مسئله، یک رویکرد قدرت نرم برای 
مقابله با گرایش آلمان به ساخت خط لوله 
نورداستریم 2 با حمایت روسیه است که 
آمریکا و برخی کشورهای اروپایی به شدت با 

آن مخالف هستند.
افزون بر آن، این خرید نوظهور ال ان جی 
آمریکا در اروپا یک برگ برنده دیگر است که 
می تواند در برابر رویگردانی ترکیه از ناتو و 
خرید سامانه موشکی ضد هواپیمایی اس-400 
روسیه، به کار گرفته شود. این مسئله همچنین 
بازدارنده ضد  به عنوان عاملی  می تواند 
کشتی های ترکیه استفاده شود که به شکلی 
روز افزون به سواحل قبرس نزدیک می شوند 
و تالش می کنند برای اکتشاف نفت و گاز در 
آنجا اقدام کنند. دولت جدید یونان به تازگی 
اعالم کرده است که این تالش های ترکیه، 
امنیت کل منطقه دریای مدیترانه را به خطر 

می اندازند.
فشار و راهکارهای دیپلماتیک )بدون شلیک 
گلوله و یا تحریم های فلج کننده( فرصت هایی 
است که قدرت نرم ال ان جی در اختیار 
کشورهای کوچک و بزرگ می گذارد. با توجه 
به این که آمریکا از سال 2017 میالدی به 
بزرگترین تولیدکننده نفت و گاز در جهان 
تبدیل شد، ال ان جی فرصت هایی برای این 
کشور ایجاد می کند که در دوران جنگ 
سرد و زمانی که آمریکا با روسیه بر 
سر برتری جهانی رقابت می کرد، 
آمریکایی ها رؤیای آن را در سر 

می پروراندند. 
ریشه پیروزی بر روسیه در 
استفاده از نفت و گاز 
سالح،  عنوان  به 
می تواند به سال 
2009 میالدی باز 
گردد که در آن 
زمان تولید گاز آمریکا از 
تولید گاز روسیه پیشی گرفت. 
شرکت های روس که دولت روسیه در آنها نقش 
بسیار مهمی دارد، یعنی شرکت های روسنفت 
و گازپروم، ضربه سختی را تحمل کرده اند و این 
به آن معناست که آنها دیگر قدرت مطلق برای 
دستکاری قیمت ها در آسیای مرکزی و اروپا 
را در هر زمان مطلوب برای دولت روسیه، در 

اختیار ندارند.
برای نمونه، در آغاز فصل تابستان امسال، 
شرکت پی جی ان آی جی لهستان، نخستین 
محموله صادراتی ال ان جی را از شرکت 
شنیرانرژی آمریکا در یک پایانه ال ان جی در 
لهستان تحویل گرفت. طبق قرارداد بلند مدت 
دو شرکت که در نوامبر 2018 میالدی امضا شد، 
حدود 39 میلیارد متر مکعب گاز در بیست و 

چهار سال آینده تحویل خواهد شد.
ه  یر مد ت  هیا ئیس  ر  ، ک نیا ژ و تر  پیو
پی جی ان آی جی در این باره می گوید: مجموع 
قراردادهای ما با تأمین کنندگان آمریکایی 
شامل 9 میلیارد مترمکعب گاز در سال می شود 
که بیش از واردات ما از روسیه است؛ چنین 
تقویت  را  لهستان  انرژی  امنیت  حجمی 
می کند، همچنین به ما فرصت می دهد در 
معامالت ال ان جی در جهان مشارکت داشته 

باشیم.
این مسئله امکان تقویت روابط انرژی میان 
آمریکا و هلند را افزایش می دهد بدون آن که 
تنش های نظامی ناشی از حرکت ناتو ضد 
روسیه را در بر داشته باشد. به جای این کار، 
آمریکا جلوی دخالت انرژی روسیه در امور 
را  لهستان  اقتصادی  توسعه  یا  و  داخلی 

می گیرد.
امنیت جهانی و سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
ضد ال ان جی روسیه نیز در سال ها و دهه های 
اعالم  طبق  گرفت.  خواهد  شتاب  آینده 
مؤسسه مشاوره وود مکنزی انتظار می رود 
سرمایه گذاری های جدید در پروژه های نفت و 
گاز در سال 2019 میالدی پنج برابر شود. حتی 
بازیگر کوچکتر ژئوپولیتیک همچون مکزیک، 
تالش می کند از طریق شرکت دولتی پیمکس 

تولید گاز خود را 50 درصد افزایش دهد.
سوخت های فسیلی در خط مقدم رقابت های 
مربوط به قدرت نرم، امنیت ملی و رشد 
اقتصادی برای بازارهای قدیمی و نوظهور 
خواهد بود. در بحبوحه جنگ تجاری آمریکا 
کشور،  این  اقدام های  دیگر  و  چین  ضد 
بازارهای گاز طبیعی بیش از هر زمان دیگری 

تحت تأثیر تصمیم های آمریکا خواهند بود.
این قدرت محقق شده است، زیرا واردات 
خالص نفت و گاز آمریکا تثبیت شده یا کاهش 
یافته است اما افزایش صادرات ال ان جی 
دریچه دیگری برای ورود آمریکا به بازارهای 
انرژی جهان گشوده است. این مسئله بازارهای 
جهانی ال ان جی را متوازن می کند، موجب 
ثبات می شود و تجارت جهانی انرژی جهان را 

در جهت قدرت نرم پیش می برد.
نمایشی از تعامل ال ان جی و قدرت نرم در 
جهان در حال اجرا شدن است که روابط 
بین الملل را درگیر می کند. ال ان جی جلوی 
جنگ های بزرگ را می گیرد و این مسئله یک 
جنبه مهم اقتصادی و انسانی انرژی است که 
افراد، شرکت ها و دولت های کمی این روزها به 

آن توجه می کنند.
مترجم: یحیی احمدی
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 دبیر کمیته مسؤولیت اجتماعی شرکت بهینه سازی 
مصرف سوخت برنامه های این کمیته را تشریح کرد

سمیه راهپیما -  همزمان با برگزاری چهارمین همایش مسؤولیت 
اجتماعی صنعت نفت بود که از سوی وزیر نفت »سیاست ها و 
نظام نامه نحوه ایفای مسؤولیت های اجتماعی در صنعت نفت« 
ابالغ شد. در این نظام نامه آمده است: »تمام شرکت های اصلی، 
فرعی و تابعه وزارت نفت مشمول مفاد این نظام نامه می شوند.« 
همچنین اولین بخش از »موضوعات و زمینه های عمل« در 
نظام نامه به موضوع محیط زیست اختصاص یافته که این اولویت 
از سوی وزیر نفت در همایش مسؤولیت اجتماعی نیز مورد تاکید 
قرار گرفت. از سویی یکی از اثربخش ترین موضوعات مرتبط با 

محیط زیست، »استفاده پایدار از منابع انرژی« است که شرکت 
ملی نفت ایران نزدیک به دو دهه است، از طریق شرکت 
بهینه سازی مصرف سوخت به این موضوع پرداخته است. از 
این رو بتازگی در این مسیر گام های جدیدی نیز برداشته شده 
که از آن جمله می توان به تشکیل کمیته مسؤولیت اجتماعی 
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت اشاره کرد. نخستین جلسه 
این کمیته نیمه اول مرداد امسال برگزار شد و بر ضرورت کنترل 
مصرف انرژی و در پی آن کاهش آلودگی هوا و ضرورت آموزش 

و اطالع رسانی در راستای فرهنگ سازی تاکید شده است. 

حفظ محیط زیست با استفاده 
پایدار از منابع انرژی

 تا پایان امسال نخستین گزارش پایداری در حوزه مسؤولیت اجتماعی شرکت
 بهینه سازی مصرف سوخت را در بخش داخلی و ملی تدوین خواهیم کرد.

نکه عالوه برطرح ریزی راهبردهای مربوط با مسؤولیت اجتماعی، تعریف  ضمن آ
شاخص های عملکردی را نیز خواهیم داشت

محمدعلی مانیان، عضو شورای راهبری مسؤولیت اجتماعی 
صنعت نفت و دبیر کمیته مسؤولیت اجتماعی شرکت 
بهینه سازی مصرف سوخت می گوید: »تبیین و تثبیت 
جایگاه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در ایفای 
مسؤولیت اجتماعی صنعت نفت از اهداف اصلی این کمیته 
به شمار می رود، البته باید گفت که شرکت بهینه سازی 
مصرف سوخت با تالش فراوان مدیران و کارکنان خود، قبل 
از تشکیل کمیته مسؤولیت اجتماعی نیز به 
ایفای بخشی از مسؤولیت 
عی  جتما ا

صنعت 
پرداخته  نفت 

است. بر همین اساس، 
بهینه سازی مصرف  شرکت 

سوخت از نخستین همایش مسؤولیت 
اجتماعی درصنعت نفت تا کنون حضوری فعال 

داشته و در همایش دوم که در سال 95 برگزار شد، مقاله 
»مروری برتجربه صنعت نفت ایران در زمینه ایفای 
مسؤولیت اجتماعی شرکت از طریق بهینه سازی مصرف 
سوخت« را ارائه کرد. این مقاله از سوی هیات داوران این 
دوره ازهمایش، ارزیابی و به عنوان یکی از مقاله های برتر 

معرفی شد.«
او به اعضای تشکیل دهنده این کمیته اشاره می کند و ادامه 
می دهد: »با توجه به نگاه فراگیر شرکت به حوزه مسؤولیت 
اجتماعی، در ترکیب این کمیته، مدیران شرکت بهینه سازی 
نقل،  و  حمل  ساختمان،  )صنعت،  سوخت  مصرف 
برنامه ریزی، منابع انسانی، اچ اس ای و روابط  عمومی( حضور 

داشته و ریاست و راهبری کمیته نیز از سوی محسن دالویز، 
مدیرعامل شرکت صورت می گیرد. عالوه بر این کمیته 
اصلی، کمیته های تخصصی نیز تشکیل داده ایم. یکی از این 
کمیته های تخصصی، کمیته »تدوین گزارش ها و ارزیابی و 
ارائه شاخص ها« است ؛ البته به دنبال تشکیل کمیته های 
مبنای  بر  استراتژیک  مدیریت  مانند کمیته  دیگری 
مسؤولیت اجتماعی هستیم که باید در بخش صنعت نفت 
به نگاه استراتژیک بیشتر پرداخته شود تا بتوانیم برنامه های 
راهبردی را بر اساس مسؤولیت اجتماعی شرکت ها تنظیم 

کنیم.«
به گفته مانیان، »کمیته مسؤولیت اجتماعی سه بعد 
محیط زیست، اقتصاد و اجتماع را مورد هدف قرار می دهد 
و هر کدام را با توجه به استانداردهای مرتبط با آنها 
پیش می بریم و همزمان برای طرح های آتی نیز  
 ایده پردازی می کنیم. نقطه ورود 
مصرف  زی  بهینه سا شرکت 
سوخت به مسؤولیت اجتماعی، 
ز  ا زیست  محیط  حفظ 
ده  ستفا ا طریق 
پایدار از 

انرژی  بخش های اقتصادی و اجتماعی را به است و منابع 
صورت غیر مستقیم پوشش می دهد. حمایت از به کارگیری 
شیشه های دو جداره در ساختمان ها، یکی از ده ها فعالیتی 
است که شرکت  بهینه سازی مصرف سوخت در سالیان 
گذشته انجام داده و آثار مثبت این اقدام در سطح جامعه 

مشهود است.«

برنامه های در حال بررسی
دبیر کمیته مسؤولیت اجتماعی شرکت بهینه سازی مصرف 

سوخت در ادامه به برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند 
مدت این کمیته می پردازد و می گوید: »برنامه های کوتاه 
مدت را بر مبنای فلسفه تشکیل کمیته مسؤولیت اجتماعی 
در نظر گرفته ایم. نخستین محور به تبیین و تثبیت جایگاه 
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در ایفای مسؤولیت 
اجتماعی صنعت نفت اختصاص دارد که برای تحقق این امر 
تعامل و هم افزایی با دیگر مراکز مرتبط با مسؤولیت 
اجتماعی صنعت نفت را دستور کار داریم.« او یکی دیگر از 
برنامه های کوتاه مدت کمیته مسؤولیت اجتماعی را آموزش 
و اطالع رسانی بیان می کند و ادامه می دهد: »تاکنون 
فعالیت های رسانه ای کمی برای تبیین مسؤولیت اجتماعی 
شرکت انجام شده است، از این رو بیشتر با رسانه ها در ارتباط 
خواهیم بود، ضمن آنکه تشکیل کمیته های تخصصی، 
همچون کمیته تدوین و تعریف گزارش مسؤولیت اجتماعی 
را نیز در دستور کار داریم.« مانیان با اشاره به برنامه های 
میان مدت کمیته مسؤولیت اجتماعی می گوید: »در 
برنامه های میان مدت، طراحی دوره های آموزشی برای 
کارکنان صنعت نفت را در دستور کار داریم تا به این طریق 
کارکنان صنعت نفت با ادبیات مسؤولیت اجتماعی در حوزه 
استفاده پایدار از منابع انرژی آشنا شوند و بر اساس این 
دوره های آموزشی، بتوانند میزان بهینه مصرف سوخت 
مجموعه خود را ارزیابی کرده و گزارش دهند. مخاطبان 
این دوره ها کارشناسان و کارکنان صنعت نفت 
هستند که گزارش های پایداری و مسؤولیت 
اجتماعی را تهیه می کنند.« او ادامه 
می دهد: »صنعت نفت به عنوان یک 
صنعت پیشتاز و پیشران در صنایع 
مختلف کشور به شمار می رود، از 
 این رو وقتی یک ساختار در این 
صنعت با موفقیت انجام شود، به 
صنایع مختلف کشور نیز سرایت 
می کند.« مانیان با بیان اینکه عمده 
خروجی های کمیته از سال آینده 
خواهد بود، بیان می کند: »تا پایان 
گزارش  نخستین  مسال  ا
پایداری در حوزه مسؤولیت 
کت  شر عی  جتما ا
بهینه سازی مصرف سوخت 
را در بخش داخلی و ملی 
تدوین خواهیم کرد. ضمن آنکه 
عالوه برطرح ریزی راهبردهای مربوط 
به مسؤولیت اجتماعی، تعریف شاخص های 
عملکردی را نیز خواهیم داشت.« دبیر کمیته مسؤولیت 
اجتماعی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ادامه می دهد: 
»برگزاری چهار دوره آموزشی مسؤولیت اجتماعی شرکت 
بهینه سازی مصرف سوخت را در دستور کار داریم تا بدنه 
شرکت و کارشناسان با این موضوع آشنا شوند، دو دوره آن 
بزودی با محوریت آشنایی با استاندارد ایزو 26000 و 
مسؤولیت اجتماعی سازمان ها با نگاه صنعت نفت برگزار 
تدوین  رو،  از کارهای پیش  خواهد شد. یکی دیگر 
کاهش  اثرات  محاسبه  برای  اختصاصی  دستورعمل 
هزینه های اجتماعی طرح های بهنیه سازی مصرف 

سوخت است.« 

 استفاده پایدار از سوخت
عضو شورای راهبری مسؤولیت اجتماعی صنعت نفت از ابالغ 
نظام نامه »نحوه ایفای مسؤولیت های اجتماعی در صنعت نفت« 
به عنوان یک فرصت طالیی نام می برد که در اختیار تمام 
زیرمجموعه های صنعت نفت قرار گرفته است تا در حوزه های 
مختلف آن، بخصوص محیط زیست و استفاده پایدار از منابع 
انرژی برنامه هایی را در دستور کار خود داشته باشند.  به گفته 
او »از زمان تشکیل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تاکنون، 
این شرکت در زمینه استفاده پایدار از منابع سوخت، برنامه های 
متنوعی داشته است.« مانیان در ادامه به فلسفه تشکیل شرکت 
بهینه سازی مصرف سوخت و ارتباط آن با مسؤولیت اجتماعی 
اشاره می کند و می گوید: »با ابالغیه وزیر نفت در سال 79 
وظایف شرکت بهینه سازی مصرف نفت ابالغ شد و تمام این 
مدت، داشتن عملکرد مسؤوالنه را سرلوحه کار خود قرار داده 
است، در این مسیر از تدوین استانداردها و قوانین بسیاری برای 
نهادینه کردن بهینه سازی سوخت پایدار استفاده شد. با 
 این روش هم می توان بازار مصرف داخلی انرژی در کشور را 
تامین کرد و هم از منافع صادرات بهره مندشد. « مانیان با طرح 
این سوال که اگر موضوع بهینه سازی مصرف سوخت مطرح 
نبود، اکنون چه شرایطی را تجربه می کردیم؟ ادامه می دهد: 
»سال 93 تا 94 بررسی هایی در پاسخ به این سوال انجام و این 
نتیجه اتخاذ شد که اگر بر اساس روال گذشته حرکت 
می کردیم، تا سال 1404 میزان مصرف داخلی با تولید مساوی 
می شد و توان صادرات خود را از دست می دادیم، از این رو از دو 
دهه گذشته تاکنون، بهینه سازی مصرف سوخت مورد توجه 
قرار گرفت که از  این روند می توان به عنوان ایفای مسؤولیت 

اجتماعی در کنار حفظ منافع صادراتی صنعت نفت نام برد.«

سیر تحول مسؤولیت اجتماعی صنعت نفت
دبیر کمیته مسؤولیت اجتماعی شرکت بهینه سازی مصرف 
سوخت با اشاره به سیر تحول ایفای مسؤولیت اجتماعی از طریق 
بهینه سازی مصرف سوخت می گوید: »سیر تحول مسؤولیت 
اجتماعی صنعت نفت در مقابل جامعه در چند مقطع با نقاط 
عطفی مواجه شد که یکی از آنها در سال89 ابالغ سیاست های 

اصالح مصرف سوخت از سوی مقام معظم رهبری 
بود. در همان سال اسناد باال دستی تکمیل 

و یکسری قوانین از سوی مجلس شورای 
اسالمی  به دولت ابالغ شد و اقدامات 

انجام شده در صنعت نفت در 
مصرف  بهینه سازی  راستای 
سوخت، تقویت شد. نقطه عطف 
دیگر به آغاز شکل گیری نظام 
مسؤولیت اجتماعی صنعت نفت 
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بازمی گردد.« او با بیان اینکه صنعت نفت در ادامه فعالیت های 
مسؤوالنه خود در قبال اجتماع، سال 93 طرح های ماده 12قانون 
رفع موانع تولید را در بخش های حمل و نقل، صنعت و ساختمان 
ارائه کرد، می گوید: »با در دستور کار قرار گرفتن این ماده، ساختار 
جدیدی در مقابل عملکرد مسووالنه در قبال جامعه شکل گرفت 

تا صرفه جویی انرژی حاصل شود.«

همکاری با مراکز دانشگاهی
دبیر کمیته مسؤولیت اجتماعی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 
می گوید: »همانطور که وزیر نفت در چهارمین همایش مسؤولیت 
اجتماعی گفته اند »باید همه درهای صنعت نفت روی استادان و 
دانشجویان حوزه علوم اجتماعی باز باشد«، طرح »فرصت های 
مطالعاتی در صنعت« برای اعضای هیات علمی دانشگاه ها در دستور 
کار واحد پژوهش و فناوری شرکت قرار گرفته و شرکت بهینه سازی 
مصرف سوخت به منظور تقویت همکاری با دانشگاه ها و مراکز 
پژوهشی در قالب پروژه های زود بازده و کوتاه مدت، با هدف استفاده 
بهینه از ظرفیت های علمی اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ها، 
مشارکت آنها در فرایندهای سیاستگذاری، شناسایی و چاره اندیشی 
چالش ها و نیز آینده پژوهی و اکتساب فناوری های اولویت دار حوزه  
کاری این شرکت، اقدام به عقد قرارداد های پژوهشی با رعایت مفاد 
و الزام های ابالغیه مربوط وزیر نفت در خصوص دوره های فرصت 
مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در 
وزارت نفت می کند. دراین زمینه طبق فراخوان انجام شده، 
پیشنهادهایی از استادان دانشگاه ها گرفته می شود که از این 
پیشنهادها در مسیر هرچه بهتر شدن سیاست های مسؤولیت 

اجتماعی استفاده خواهیم کرد.«

مدیریت انرژی
مانیان به همکاری میان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و 
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد )یونیدو( در سال 1397 برای 
اعطای جایزه انرژی صنعت نفت اشاره می کند و می گوید: »در 
جایزه انرژی، چهار شرکت اصلی صنعت نفت و زیرمجموعه های 
آن، تعامل خوبی با ما داشتند و شبکه ای از ارتباطات کارشناسی 
در حوزه مدیریت انرژی شکل گرفت که از این شبکه ارتباطی 
می توان به منظور گسترش تعامالت در مسیر ایفای مسؤولیت 
اجتماعی و مدیریت مصرف انرژی بهره برد. در این فرصت 
می توان از ظرفیت های ابالغیه وزیر نفت در خصوص استقرار 
ایزو 50001 نیز استفاده کرد و از این طریق به کیفی سازی 
استقرار این استاندارد پرداخت که در این زمینه نیز گسترش 
تعامالت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با دیگر 
زیرمجموعه های صنعت نفت در دستور کار قرار دارد.« عضو 
شورای راهبری مسؤولیت اجتماعی صنعت نفت در پایان 
خاطرنشان کرد: »پیشنهاد می کنیم، شرکت های اصلی و تابعه 
صنعت نفت بر اساس نظام نامه ابالغی، بخشی از فعالیت های 
خود را به استقرار روش های پایدار مصرف سوخت 
معطوف کنند. در این میان شرکت بهینه سازی 
مصرف سوخت به آن دلیل که جزئی از 
صنعت نفت است، می تواند با تشریفات 
کمتر و هم افزایی بیشتر کمک کند تا از 
فرصتی که در نظام نامه مسؤولیت 
اجتماعی فراهم آمده، در ارائه برنامه، 
اختصاص بودجه و تدوین گزارش 

نهایی، استفاده شود.«



رئیس هیات مدیره سازمان بهداشت و 
درمان صنعت نفت با بیان این که اولویت 
این سازمان خدمات رسانی به مناطق 
یا  واگذاری  است، گفت:  عملیاتی 
خصوصی سازی بیمارستان و سازمان 
شاهدایی  مرضیه  ندارد.  صحت 
درنخستین نشست مدیران و رؤسای 

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت بااشاره به 
سیاست های کالن دولت و وزارت نفت مبنی 
برهمگرایی داخلی اظهارکرد: دردولت برچابک  سازی 
و نبودتوسعه بسیار تاکید شده و دولت به  دنبال خرید 
خدمت از بخش خصوصی است. شاهدایی با بیان این 
که وزیرنفت برخدمت رسانی درحوزه سالمت و 
بهداشت کارکنان و بازنشستگان تاکید دارد، افزود: پیرو 

این تاکید، سازمان بهداشت و 
درمان صنعت نفت نیزبه  دنبال ارائه 
خدمات با کیفیت به کارکنان است. 
سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
بهداشت و درمان صنعت نفت با 
ناصحیح خواندن مقایسه سازمان 
بهداشت و درمان صنعت نفت با 
یک سازمان بیمه گر تصریح کرد: اساس بیمه گری 
بردرمان استوار است، در صورتی که رسالت اصلی 
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت سالمت  محوری 
است. شاهدایی تاکیدکرد: اولویت سازمان بهداشت 
ودرمان صنعت نفت، خدمت رسانی درمناطق عملیاتی 
است ونظر برواگذاری یا خصوصی  سازی بیمارستان 

و سازمان صحت ندارد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 
در حکمی، علیرضا سلمان زاده را به 
عنوان مدیرعامل جدید شرکت 
نفت فالت قاره ایران منصوب کرد.

در حکم مسعود کرباسیان خطاب 
به سلمان زاده آمده است: »با عنایت 
به مراتب تخصص، تعهد و تجارب 

ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان 
مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران منصوب 
می گردید. توفیقات جنابعالی را در انجام وظایف 
محوله از خداوند منان خواستارم.« سلمان زاده 
سمت هایی مانند مدیرکل نظارت بر صادرات و 
مبادالت مواد نفتی و رئیس بررسی استانداردهای 
اندازه گیری در اداره کل نظارت بر صادرات و مبادالت 

مواد نفتی را در کارنامه دارد.

انتصاب مشاور مدیرعامل
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 
درحکمی دیگر »حمید بورد« را به 

عنوان مشاور خود منصوب کرد.
درحکم مسعود کرباسیان خطاب به 
بورد آمده است: »بدینوسیله از زحمات و تالش های 
ارزشمندتان در مدت تصدی مسؤولیت مدیرعاملی 
شرکت نفت فالت قاره ایران تقدیر و تشکر نموده و با 
عنایت به سوابق و تجربیات جنابعالی به موجب این 
حکم به عنوان مشاور اینجانب منصوب می گردید. 
توفیقات جنابعالی را در انجام وظایف محوله از خداوند 

منان خواستارم.«
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    شرکت نفت 
فالت قاره ایران   
صیانت از 
کارکنان 
اقماری

رئیس حراست شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر نقش تاثیرگذار کارکنان اقماری در پیشرفت و 
تعالی صنعت نفت کشور گفت: صیانت از کارکنان اقماری، از وظایف اصلی حراست است.

جهانبخش شریعت ضمن بازدید از تاسیسات شرکت نفت فالت قاره ایران درمنطقه خارک، 
فعالیت کارکنان مناطق عملیاتی راهمانند ایثارگری رزمندگان در دوران دفاع مقدس خواند و 

افزود: این افراد همه هستی و وجود خود را برای کشور گذاشته اند و این همان عرق ملی است.
وی افزود: اگر چه به لحاظ تقویمی جنگ تمام شده، اما در صنعت نفت دفاع مقدس، ایثارگری 
و جانبازی ادامه دارد. رئیس حراست شرکت ملی نفت ایران اظهارکرد: حراست به لحاظ قانونی، 
کاری، فرهنگی و شرعی نسبت به همه همکاران مسئول است و صیانت از کارکنان خدوم یکی 

از وظایف اصلی آن است.
شریعت درباره مبارزه با فساد تصریح کرد: باید با تفکر فساد مبارزه کرد و این کار به تقویت عرق 

ملی در میان کارکنان، جوانان و آحاد مردم نیاز دارد.
وی همچنین با قدردانی از خانواده های همکاران اقماری که سهم بسزایی در پیشرفت وتعالی 

صنعت نفت دارند، از زحمات همه کارکنان پرتالش صنعت نفت قدردانی کرد.
عباس رجب خانی، رئیس منطقه خارک نیز، ضمن ارائه گزارشی از اقدام ها و مهم ترین فعالیت های 
شرکت نفت فالت قاره ایران، کارکنان اقماری راسربازان گمنام صنعت نفت خواند وافزود: این 

مجموعه، همواره مشعل تولید را در همه مناطق برافراشته نگه داشته اند.
وی همچنین بر نقش مهم حراست درصیانت از کارکنان و تاسیسات تاکید و از تالش های آنها 

درهمسویی در تحقق اهداف عالیه صنعت نفت، قدردانی کرد.

احیای زیست بوم های مرجانی جزیره خارک
پروژه احیا وبازسازی زیست بوم های مرجانی برای نخستین  بار در کشور با مشارکت 

سازمان حفاظت محیط زیست ایران در منطقه عملیاتی خارک آغاز شد.
این پروژه ازسوی شرکت نفت فالت قاره و با همکاری ومشارکت پژوهشکده محیط 
زیست وتوسعه پایدارسازمان محیط زیست کشور، به منظور احیای بخشی از 
زیستگاه های مرجانی تخریب شده منطقه عملیاتی خارک، به  صورت پایلوت اجرا 

می شود.
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 مرجانی وتوسعه والگوبرداری از تکنیک های موفق وعملیاتی شده به منظور 

بازسازی دیگر پهنه های مرجانی در دیگر نقاط خلیج فارس و دریای عمان است.
پروژه احیا وبازسازی زیست بوم های مرجانی جزیره خارک درسه فاز اصلی و در مدت 

زمان سه سال انجام می شود.
شرکت نفت فالت قاره ایران، مجموعه ای پیشرو دراستفاده از دانش فنی وفناوری های 
روزآمد ونخستین مجموعه ازخانواده بزرگ شرکت های تابع وزارت نفت به شمار می آید 
که به منظورحفاظت ازمحیط زیست واحیای بسترهای مرجانی آسیب دیده جزیره 
خارک، اقدام به سرمایه گذاری مشترک با سازمان حفاظت محیط زیست ایران کرده 
است. این اقدام شرکت نفت فالت قاره، درهمسویی بیشتر ومطلوب تر درعمل به 

مسؤولیت اجتماعی، انجام شده است.

    شرکت نفت و گاز پارس
راه اندازی پست برق 

پاالیشگاه فاز ۱۴ 

مجری طرح توسعه فاز 14پارس جنوبی از 
راه اندازی پست برق اصلی پاالیشگاه خشکی این 
طرح خبرداد. محمدمهدی توسلی پور با اعالم 
برقدار شدن پست 132 به 33کیلو ولت اصلی 
پاالیشگاه فاز 14 پارس جنوبی گفت: این پست 
با دریافت برق از نیروگاه متمرکز پارس جنوبی 
راه اندازی شده است. وی تصریح کرد: برق مورد 
نیازپاالیشگاه فاز14پارس جنوبی، از طریق خط 
ارتباطی دومداره 400 کیلو ولت نیروگاه متمرکز 
پارس جنوبی به پست منطقه پارس 2 منتقل و 
پس از کاهش سطوح ولتاژی، با یک خط کابلی 
دو مداره به پست برق اصلی پاالیشگاه این طرح 
ارسال می شود. توسلی پور میزان برق مورد نیاز 
پاالیشگاه فاز 14 پارس جنوبی را حدود 90 
مگاوات عنوان و اظهار کرد: با ورود برق به این 
پست اصلی و کاهش جریان برق از 132 به 33 
کیلوولت، همچنین تبدیل به سطوح ولتاژی 
واحدهای  همه  نیاز  مورد  برق  پایین تر، 
پاالیشگاهی فاز14 تامین می شود. به گفته 
توسلی پور، راه اندازی این پست برق گام اولیه و 
مهم عملیاتی سازی واحدهای پاالیشگاهی به 

شمار می آید.

   شرکت ملی نفت ایران    

  شرکت نفت مناطق مرکزی ایرانهشتمین نشست کمیته حفاری کارگروه استانداردسازی
تزریق بیش از یک میلیارد مترمکعب گاز 

به مخزن سراجه

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران از تزریق یک میلیارد 
و 5 میلیون مترمکعب گاز به مخزن سراجه قم از ابتدای امسال 
تاکنون خبر داد. رامین حاتمی گفت: سال گذشته، یک 
میلیاردو26میلیون مترمکعب گاز به این مخزن تزریق و 733میلیون 
مترمکعب نیز بازتولید شده بود. وی درباره فعالیت های انجام شده به 
منظورجمع آوری گازهای همراه گفت: شرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران پیرو ابالغیه وزارت نفت مبنی بر جمع آوری گازهای مشعل، 
اقدام به برگزاری مزایده واگذاری گازهای مشعل کرده ونخستین 
طرح در میدان نفت شهر وسومار، اسفندماه 1397 واگذار شده است.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران اظهار کرد: با اجرایی 
شدن قرارداد فروش گازمیدان های نفت شهر وسومار، روزانه 

ازسوزاندن حدود 10 میلیون فوت مکعب گاز جلوگیری می شود.
به گفته حاتمی، با برنامه ریزی های انجام شده، گازهای مشعل 
میدان های چشمه خوش، آبان، پایدارغرب، سروستان و سعادت آباد، 

همچنین دالپری، دهلران و دانان نیز امسال واگذار می شود.

تعمیرات اساسی منطقه عملیاتی سروستان و 
سعادت آباد

تعمیرات اساسی تجهیزات فرآورشی نفت منطقه عملیاتی سروستان 
و سعادت آباد بدون حادثه و با موفقیت پایان یافت.

سرپرست منطقه عملیاتی سروستان وسعادت آباد گفت: تعمیرات 
اساسی ساالنه تاسیسات فرآورشی منطقه عملیاتی سروستان و 
سعادت آباد در سه حوزه مکانیک، ابزاردقیق و برق، پس از دریافت 
مجوزکاهش تکلیفی به صورت همزمان با پاالیشگاه شیرازبه عنوان 

دریافت کننده نفت این منطقه انجام شد.
علی منتصری با اشاره به این که این تعمیرات شامل ادوات و 
تجهیزات برقی، ابزار دقیق، فرایندی و اصالحیه های فرآورشی بود، 
افزود: تعمیرات با تخلیه و ایمن سازی همه تاسیسات آغازشد و با 
اکسیژن  زدایی، فشار افزایی و رفع نشتی های احتمالی به طور کامل 
پایان یافت. منتصری رفع اشکال ازهمه شیرهای قطع اضطراری و 
کنترلی و...، مشعل های LP و HP، نشان دهنده های سطح سیال 
مخازن، کالیبراسیون تجهیزات ابزاردقیق، تعمیرات و اصالحیه های 
الزم روی سیستم های کنترل و مانیتورینگ و PLCها، همچنین 
تعمیر ادوات و تجهیزات پست برق 66 کیلو ولت و خطوط انتقال 
برق 66 و 20 کیلو ولت، تعمیر UPSها و باتری شارژرهای 
سامانه های کنترل برق و ابزار دقیق را از جمله اقدام های انجام شده 

در بخش برق و ابزار دقیق برشمرد.
وی همچنین، رفع نشتی های داخلی و خارجی از شیرآالت فرایندی 
با انجام تعمیرات وآزمون نشتی آنها، انجام اصالحیه های فرایندی 
دربخش فرآورش و آزمایشگاه را مهم ترین اقدام های تعمیراتی در 

بخش مکانیک عنوان کرد.

هشتمین نشست کمیته حفاری ازکارگروه استانداردسازی صنعت 
نفت، با موضوع سازه و زیرسازه دکل های حفاری خشکی برگزار شد.

دراین نشست که به میزبانی شرکت نفت و گاز اروندان و با هدف 
پیگیری آیین نامه نظام استانداردسازی درصنعت نفت ایران 
برگزارشد، یوسفی رئیس حفاری شرکت نفت وگازاروندان گفت: 
بازنگری و تبدیل استاندارد های موجود صنعت نفت به یک استاندارد 
یکپارچه در سطح ملی می تواند مبنایی واحد و زبانی مشترک بین 
همه ذی نفعان امور حفاری کشور ایجاد کند. محمدرضا بحرانی پور، 
رئیس گروه مهندسی نفت، مخزن وحفاری اداره کل نظام فنی 
وارزشیابی طرح ها نیزگفت: برمبنای آیین نامه ابالغی نظام استاندارد 
سازی ازسوی وزیر نفت درشهریور 1397، شرکت  ها ی تابع وزارت 
نفت و دیگر ذی نفعان، مکلف به ایجاد زمینه مناسب برای همکاری 
در تعیین، بازنگری و نظارت بر حسن اجرای استانداردهای صنعت 
نفت با هدف ملی  کردن آنها شده اند. وی با اشاره به مصوبه ها و 

اقدام های نشست های پیشین این کارگروه گفت: هدف ازاین 
نشست ها، تعیین استانداردهایی برای طراحی، دستورعمل ساخت 
اجزا، بازرسی، همچنین کنترل کیفی اجزا و الزام های تحویل کاالی 
مرتبط با سازه و زیرسازه است. بحرانی پور، استفاده، نگهداری 
وتعمیردکل، سازه قابل حمل، تجهیزات مرتبط با چاه دکل و زیرسازه 
مناسب دکل حفاری و خدمات حفاری چاه  های نفت و گاز به منظور 

تامین سازه مناسب برای عملیات و خدمات حفاری و تامین روشی 
منسجم برای ارزیابی سازه دکل حفاری را از دیگر اهداف برگزاری 
این نشست ها برشمرد. رئیس گروه مهندسی نفت، مخزن وحفاری 
اداره کل نظام فنی و ارزشیابی طرح ها ادامه داد: این استانداردها شامل 
مقررات و روش های کدگذاری، بازرسی، ظرفیت استاندارد، توان 
طراحی و ویژگی های طراحی تجهیزات است و برای سازه و زیرسازه 
دکل های حفاری خشکی چاه های نفت و گاز کاربرد دارد. الزام های 
مربوط به ایجاد زمینه عملیاتی شدن استانداردهای تدوین شده با 
توجه به شرایط کنونی دکل های حفاری کشور و ملی کردن این 
استانداردها، از جمله مواردی هستند که درهشتمین نشست کمیته 
حفاری، برآنها تاکید شده است. این نشست باحضورنمایندگان 
امورفنی وحفاری شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران و چند 
شرکت خصوصی ذی نفع در تدوین این آیین نامه و مقررات به 

میزبانی شرکت بهره برداری نفت و گاز اروندان برگزار شد.

    شرکت مهندسی و توسعه نفت
احداث و بازسازی بیش از 200مدرسه و مرکز درمانی

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت )متن( گفت: شرکت 
ملی نفت ایران احداث و بازسازی بیش از200 مدرسه و مرکز 
درمانی– بهداشتی را در در دست اجرا دارد. تورج دهقانی 
درنشست هماهنگی بازسازی و جبران خسارت شهرهاو 
روستاهای نفت خیز آسیب  دیده ازسیل استان خوزستان گفت: 
احداث و بازسازی 109مدرسه در13شهرستان این استان به 
بیش از90درصد رسیده است. وی همچنین ازبازسازی 107مرکز 
بهداشتی– درمانی در نقاط مختلف استان خوزستان خبر داد و 
افزود: بازسازی این مراکز ازسوی شرکت مهندسی و توسعه نفت 
ایران در دست اجراست. وی با اشاره به مشارکت شرکت ملی 
نفت ایران در تعمیر و ترمیم اساسی 2200منزل مسکونی 
آسیب دیده ازسیل در150روستای استان خوزستان نیز گفت: 
بابرنامه ریزی مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی مناطق 
نفت خیز، افزایش استانداردمنازل بازسازی شده دردستور کارقرار 
گرفته است. دهقان اظهار کرد: شرکت ملی نفت ایران افزون بر 

کمک  های خود برای مقابله با خسارت های سیل در استان 
خوزستان، با دستور و نظر مساعد وزیرنفت و پیگیری های 
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 1300 میلیارد ریال اعتبار برای 
بازسازی مناطق سیل زده استان خوزستان اختصاص داده است. 
جلسه هماهنگی بازسازی و جبران خسارت شهرها و روستاهای 
نفت خیز آسیب دیده از سیل استان خوزستان به منظور ایجاد 
هماهنگی بین بخشی و انسجام دستگاه ها در مسیر استفاده بهینه 
ازمنابع تشکیل شد تا ضمن بررسی پیشرفت پروژه های 
تعریف شده، پیشنهادها و دیدگاه های فرمانداران شهرستان ها نیز 
درباره پروژه ها مطرح و بررسی شود.  دراین نشست، مدیران ارشد 
و نمایندگان استانداری، فرمانداری شهرهای آسیب دیده ازسیل، 
بنیادمسکن، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، دانشگاه 
علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشگاه علوم پزشکی آبادان و 
...دراستان خوزستان، ازحمایت های وزارت نفت دربازسازی 
خسارت های ناشی از سیل امسال در این استان قدردانی کردند.

    شرکت ملی نفت ایران  
مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره منصوب شد

     بهداشت و درمان صنعت نفت 
تکذیب یک شایعه

www.mashal.ir
اخبار 4 شرکت اصلی

سرپرست طرح توسعه میدان 
نفتی یاران شمالی، عملیات 
نصب و راه  اندا زی نخستین پمپ 
درون چاهی شناور رادرمیدان 
نفتی یاران شمالی، موفقیت آمیز 
خواند. محمدعلی اژدری گفت: 
دربخش فعالیت های زیرسطحی 

این میدان، عملیات نصب و راه اندازی نخستین 
پمپ درون چاهی شناور)ESP( درچاه شماره 
4 این میدان مردادماه امسال با موفقیت  انجام 

شده است.
وی با بیان این که فعالیت های تکمیلی این چاه 
هم اکنون در دست انجام است، اظهارکرد: 
بنابربرنامه، پیش بینی می شود روزانه10بشکه 

نفت به تولید میدان یاران شمالی 
افزوده شود.

سرپرست طرح توسعه میدان 
نفتی یاران شمالی تصریح کرد: 
به صورت  پمپ  این  عملکرد 
پایش  و  بررسی  شبانه روزی 
و  نتخاب  ا در  تا  می شود 
به کارگیری روش های نگهداشت تولید وازدیاد 
برداشت از چاه ها و مخازن به روش فرازآوری 
مصنوعی از دیگر چاه ها، نتایج مطلوب تری 
حاصل شود. طرح توسعه میدان نفتی یاران 
شمالی در 130 کیلومتری جنوب غربی اهواز 
در منطقه  هورالعظیم و در امتداد مرز ایران و 

عراق قرار دارد.

    شرکت مهندسی و توسعه نفت 
راه اندازی نخستین پمپ درون چاهی شناور در یاران شمالی
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رئیس تعمیرات ونگهداری ساختمان وتاسیسات 
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه 
شمال ازمقاوم سازی خط لوله 12اینچ انتقال 
فراورده ری – ساری در محدوده ورسک – 

مرگاو خبر داد.
قاسم نصیری با اشاره به تداوم اقدام های فنی 
برای افزایش ایمنی خطوط لوله آسیب دیده 
گذشته  سال  اسفندماه  سیالب  از  ناشی 
عملیات  نجام  زا ا امسال،  ماه  وفروردین 

مقاوم سازی درکیلومتر213خط لوله12 اینچ انتقال فراورده ری- 
ساری، حدفاصل روستاهای ورسک – مرگاو خبر داد. وی باال بودن 
ضریب خطر، همچنین احتمال آب شستگی وشکستگی لوله درحوادث 

مشابه را دلیل اجرای این عملیات عنوان کرد.
نصیری با بیان این که این پروژه در محل تالقی 
خط لوله مزبور با رودخانه رسکت انجام شده 
یزی،  بتن ر مکعب  90متر م نجا ا ست،  ا
سنگ چینی وایجاد سازه آب نما برای افزایش 
آب  باجریان  بل  تقا در  بستر  مقاومت 
وسیالب های آینده را مجموعه عملیات انجام 
شده در فرآیند مقام سازی خط لوله 12 اینچ 
ری – ساری عنوان کرد. به گفته رئیس 
تعمیرات ونگهداری ساختمان و تاسیسات خطوط لوله و مخابرات نفت 
منطقه شمال، این پروژه درمدت20 روز و بانظارت کارشنا سان این 

منطقه عملیاتی شمال انجام شده است.

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران از تعمیر 
و راه اندازی یدک کش »هفت تیر« به همت 
کارشناسان و متخصصان عملیات دریایی 
شرکت پایانه های نفتی ایران در جزیره خارک 
خبرداد. عباس اسدروزگفت: عملیات دریایی 
ازجمله بخش های کلیدی است که آمادگی، 
با  مستقیم  آن  عملیات  وسرعت  چابکی 
رضایتمندی مشتریان ارتباط دارد، بنابراین این 
ناوگان همیشه باید در بهترین وضع قرار داشته 

باشد. وی ادامه داد: به این منظور برجستگی نقش کارکنان و متخصصان 
این بخش روشن می شود که در شرایط موجود و با وجود همه 
محدودیت ها و کمبودها اجازه نداده اند کوچکترین خلل و وقفه ای در 
عملیات روی دهد. مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران افزود: برای 

تحقق شعارسال و حمایت ازشرکت های دانش 
تقویت  و  توسعه  بنیان داخلی، همچنین 
و  تعمیر  ناوگان دریایی شرکت،  ظرفیت 
راه اندازی یدک کش هفت تیر با صرفه جویی 
یک میلیون دالر، بااستفاده از قطعات تولید 
داخل و تکیه برتخصص و تجربه کارشناسان و 
متخصصان عملیات دریایی شرکت پایانه های 
نفتی ایران درجزیره خارک، انجام شده است.

اسدروزتصریح کرد: نقطه آرمانی شرکت 
پایانه های نفتی ایران فراهم کردن زیرساخت ها و امکاناتی است که 
بتوانیم با راه اندازی حوض خشک درجزیره خارک، عالوه بربی نیازی 
به تعمیر یدک کش ها در خارج نیز بتوانیم نیازهای دیگر مناطق را 

برطرف کنیم.
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نشریه کارکنان صنعت نفت ایران
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   پاالیشگاه تبریز    

امضای قرارداد ساخت واحد جدید گوگردسازی

   شرکت گاز استان هرمزگان     

تکمیل پروژه های گازرسانی تا سال ۱۴00

   پخش فراورده های نفتی منطقه ارومیه
فعالیت ۱26 باب جایگاه سوخت

سرپرست شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ناحیه سلماس با 
اشاره به بهره برداری ازجایگاه سوخت مایع مجتمع خدماتی و 
رفاهی مرادخانی، گفت: با احتساب این جایگاه تازه تاسیس، 
شمار جایگاه عرضه سوخت در این منطقه عملیاتی به 126 باب 
رسیده است. ایرج فتح الهی با بیان این که بهره برداری از این 
جایگاه سوخت درهفته دولت انجام شده است، تصریح کرد: 
جایگاه یاد شده با 12نازل عرضه بنزین ونفت گاز، امکان 
سوخت گیری برای خودروها را فراهم کرده است. وی 
اعتبارهزینه شده برای جایگاه سوخت احداث شده درمجتمع 
خدماتی و رفاهی مرادخانی را150میلیاردریال اعالم واظهارکرد: 
بخش عرضه سی ان جی این مجتمع نیز درسال 1386به 
بهره برداری رسیده است. سرپرست شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی ناحیه سلماس تاکید کرد: دراین جایگاه، امکان 
عرضه همزمان سه نوع فراورده بنزین، نفت گاز یورو 5 و 
سی ان جی برای 20 خودرو وجود دارد. فتح الهی با قدردانی 
ازسرمایه گذاری بخش خصوصی دراحداث این جایگاه و امکان 
اشتغال زایی برای 16نفراظهارکرد: باراه اندازی این جایگاه، 
شمارجایگاه های عرضه سوخت ناحیه سلماس، به هشت باب 
رسیده است. وی به تجهیزات جایگاه یاد شده اعم از سامانه 
پرداخت الکترونیکی وجه سوخت، کیف پول کارت سوخت و 
امکانات رفاهی آن شامل نمازخانه، سرویس  بهداشتی و کافی 
شاپ اشاره و تصریح کرد: این مجتمع خدماتی و رفاهی درابتدای 
جاده سلماس–ارومیه واقع شده است ویکی از مسیرها ی پرتردد 

استان آذریایجان غربی به شمار می آید.

   شرکت انتقال گاز ایران 
رشد شاخص هاي برنامه ریزي

 در منطقه 6
مدیر عامل شرکت انتقال گاز ایران با بیان این که شاخص هاي 
برنامه ریزي شده درمنطقه 6 عملیات انتقال گازایران نسبت به 
سال هاي گذشته پیشرفت خوبي داشته است، اظهارکرد: این 
رشد، بیانگر تالش، تعهد و مسئولیت پذیري مجموعه کارکنان 
این منطقه عملیاتی است. سعید توکلي در بازدید از خط لوله 
30 اینچ غرب بندرعباس در نشست با کارکنان منطقه 6عملیات 
انتقال گازافزود: برنامه ریزي به منظورانتقال پاک، ایمن، پایدار و 
بهره ورگازطبیعي ازطریق این خط لوله، موضوع مهمی است که 
باید به آن توجهی ویژه داشت. وی با قدردانی از تالش و زحمات 
کارکنان این منطقه عملیاتی اظهار کرد: مناطق و ستاد شرکت 
انتقال گازایران با تبدیل شدن به یک پیکره واحد وکامل، جایگاه 
خود را نه تنها در مجموعه شرکت ملي گاز ایران، بلکه در 
مجموعه وزارت نفت پیدا کرده و از یک شرکت اجرایي وعملیاتي 
به یک شرکت حرفه اي و راهبر ارتقا یافته است. توکلی با تاکید 
برایمان واعتقاد کامل به کارکنان ستادی وعملیاتی در انجام 
امورمحوله اظهارکرد: اقدام های عملیاتي مناطق ده گانه به 
منظورعبوراز فصل سرد سال و انتقال ایمن، پایدار و مطمئن 
گازطبیعي به بخش های خانگي و صنعتي، برنامه ریزي، اجرا و 

نظارت مي شود.
کرم گودرزي مدیرمنطقه 6 عملیات انتقال گاز نیزبا ارائه گزارشی 
از اقدام های شاخص این منطقه عملیاتی، تعامل دوسویه بین 
ستاد و منطقه 6 عملیات انتقال گاز را عاملی مهم در پیشبرد 
برنامه ها و اهداف عنوان و اظهار کرد: جاي بسي خوشحالي است 
که برنامه هاي عملیاتي و پشتیباني این منطقه با وجود این تعامل 

دو سویه به نتیجه رسیده است.

قرارداد پروژه احداث واحد جدید گوگردسازی شرکت پاالیش 
نفت تبریز به منظور کاهش آالینده های زیست محیطی پاالیشگاه 

با شرکت طراحی و ساختمان نفت )ODCC( امضا شد.
غالم رضا باقری دیزج، مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تبریز گفت: 
بر اساس این تفاهم نامه، انجام مطالعات مخاطره ها و انجام پذیری، 
مهندسی پایه، مهندسی تفصیلی، تامین مصالح و تجهیزات، انجام 
کارهای ساخت و نصب، پیش راه اندازی و راه اندازی به عهده شرکت 

طرف قرارداد است.
وی مدت زمان اجرای پروژه را 21 ماه و اعتبار مالی آن را بیش 
از17 میلیون یورو اعالم و اظهار کرد: راه اندازی واحد جدید گوگرد 
سازی و تولید گوگرد با ظرفیت 110 تن در روز ازجمله اهداف 

پیش بینی شده در این قرارداد است.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تبریز با تاکید براین که این شرکت 
همگام با تولید، به مسائل زیست محیطی وتولید فراورده های نفتی 

با استانداردهای روزآمد جهانی توجه ویژه دارد، گفت: توجه به 
مسؤولیت های اجتماعی ازجمله مقوله های مهمی است که همه 

صنایع تولیدی و حتی خدماتی باید به آن توجه داشته باشند.
دیزج گفت: با آن که وظیفه برخی صنایع مانند پاالیشگاه ها، 
خدمات  رسانی است، امااین صنایع نمی توانند نسبت به محیط 
اطراف وجامعه خود بی تفاوت باشند و انجام اقدام هایی در این 

زمینه موید همین مطلب است.
 وی با اشاره به این که 90 درصد فراورده های پاالیشگاه تبریز 
خدماتی است، اظهارکرد: شرکت پاالیش نفت تبریز در انجام 
طرح ها و پروژه های مختلف خود نسبت به مسائل زیست محیطی 

توجه ویژه  دارد.

برگزاری نخستین کارگاه مدرسه تابستانی حقوق کودک
نخستین کارگاه آموزشی مدرسه تابستانی حقوق کودک 

درپاالیشگاه نفت تبریز برگزار شد.
درآیین پایانی این کارگاه آموزشی، معاون حقوق بشر و امور 
بین الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون  حقوق 

کودک در شرکت پاالیش نفت تبریز حضور داشتند.
این کارگاه آموزشی سه روزه با حضورفعال قضات، استادان 
دانشگاه، مدیران  کل امور زنان  وخانواده استانداری های 
سراسرکشور، سازمان  های مردم نهاد و متولیان امور کودک برگزار 

شد.
کودک همسری، کودکان کار، کودکان خیابانی، کودکان و 
آسیب های فضای مجازی، همچنین قوانین و مقررات حوزه 
کودکان، ازجمله مباحثی است که در این کارگاه آموزشی به آنها 
پرداخته و بررسی شد.شرکت پاالیش نفت تبریز همسو با اجرای 
مسؤولیت های اجتماعی خود عهده دار برگزاری بخشی ازکارگاه 

آموزشی مدرسه تابستانی حقوق کودک بود.

    پخش فراورده های نفتی منطقه کردستان
افتتاح جایگاه جدید سوخت در مریوان

مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه کردستان از آغاز فعالیت جایگاه 
عرضه سوخت »شانو« درشهرستان مریوان 
خبر داد. عبداهلل گیتی منش درآیین افتتاح 
این جایگاه که باحضوراستاندار، فرماندار 
ومدیران محلی برگزارشد، اظهارکرد: شانو، 
به عنوان نهمین حایگاه عرضه سوخت 
مریوان، در زمینی به مساحت 500 مترمربع 

احداث شده است.
وی تصریح کرد: این جایگاه با بهره گیری از12نازل عرضه 
سوخت، عالوه برایجاد سهولت بیشتربرای سوختگیری 

خودروها، برای هفت نفر نیز ایجاد شغل کرده است.
به گفته مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 
یک  شانو،  سوخت  جایگاه  ساخت  برای  کردستان، 
میلیاردو500میلیون تومان ازسوی بخش خصوصی هزینه شده 

است. گیتی منش تاکید کرد: جایگاه مزیور 
ردهای  ندا ستا ا آخرین  اساس  بر 
پخش  ملی  شرکت  زیست محیطی 
فراورده های نفتی ایران وسازمان حفاظت 

محیط زیست، احداث شده است.
مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه کردستان، تحقق حقوق شهروندی 
و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان را از 
رسالت های اصلی این شرکت عنوان و اظهار کرد: احداث مجاری 
عرضه درنقاط مختلف برای دسترسی آسان وسریع شهروندان 

به فراورده های نفتی، به همین منظور انجام می شود.
گیتی منش همچنین باارائه گزارشی ازعملکرد وخدمات انجام 
شده در گستره عملیاتی ناحیه مریوان، ازهمکاری مسئوالن این 
شهرستان با شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 

کردستان قدردانی کرد.

     خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال 

مقاوم سازی خط انتقال ری - ساری

    شرکت پایانه های نفتی ایران  
تعمیر و راه اندازی یدک کش »هفت تیر«
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مدیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان گفت: طرح های گازرسانی به 
شهر بندرعباس تا سال 1400 پایان می یابد. فواد حمزوی بابیان این 
که مأموریت شرکت گازاستان هرمزگان درسه بخش تدوین شده 
است، ایجادزیرساخت های الزم برای جایگزینی گاز طبیعی، تأمین 
مستمروایمن گازبخش های خانگی، تجاری وصنعتی، همچنین 
ترویج فرهنگ استفاده بهینه گازطبیعی را بخش های سه گانه رسالت 
تعریف شده برای این شرکت عنوان کرد. وی تصریح کرد: برای اجرای 
دقیق این بخش ها، برنامه های مستمر و دقیقی نیز پیش بینی شده 
است. حمزوی درباره طرح های گازرسانی دراستان هرمزگان 
اظهارکرد: گازرسانی به شهردرگهان قشم و روستای هلر، روستاهای 
محمد آباد، نجات آباد و مهرآوران شهرستان حاجی آباد، همچنین 
شهر دشتی پارسیان و فاز دوم شهر بستک، مجموعه طرح های مهمی 
هستند که با اعتبار بیش از44 میلیارد تومان، در هفته دولت امسال 
افتتاح شده اند. مدیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان پروژه 
گازرسانی به شهر درگهان و روستای ُهُلر در قشم با اعتبار22میلیارد 
تومان را مهم ترین طرح گازرسانی افتتاح شده در این بازه 
زمانی)هفته دولت( عنوان کرد. وی با بیان این که فازهای 4 و 5 

گازرساني به شهر بندرعباس نیز در مراحل پایانی قرار دارند، اظهار 
کرد: تا دهه فجر امسال این دو فاز به بهره برداری خواهد رسید و30 
هزار خانوار، زیرپوشش گازطبیعی قرار خواهند گرفت. حمزوی 
تصریح کرد: عملیات اجرایی فاز 6 با پوشش 18هزار و 300 خانوار و 
فاز7 گازرسانی به شهر بندرعباس با پوشش 22 هزار و 500 خانوار 
نیز با اعتباری بیش از60 میلیارد تومان به زودی آغاز می شود. وی 
گفت: فاز9 برای گازرسانی بافت فرسوده شهربندرعباس در نظر 
گرفته  شده که اجرای آن منوط به بهسازی بافت فرسوده توسط 

شهرداری بندرعباس و اداره کل راه و شهرسازی است.
مدیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان با بیان این که هم اکنون در 
 22 برای  گازشهری  به  دسترسی  امکان  بندرعباس،  شهر 
هزارخانوارفراهم شده است، افزود: نزدیک به 10درصد این تعداد 

خانوار برای دریافت اشتراک اقدام کرده اند.
وی اظهار کرد: در تالش هستیم با رایزنی با بانک ها، هزینه گازکشی 
در  کم  با سود  یا  سود  بدون  تسهیالت  درقالب  منازل  به 
اختیارمشــترکان قرار گیردتا آنها نیز برای استفاده از این نعمت 

الهی، ترغیب شوند.

    شرکت ملی گاز ایران
خداحافظی با قبوض 

کاغذی گاز 

مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت ملی گازایران از 
حذف قبوض کاغذی گاز از اوایل آذرماه امسال خبر داد.

روح اله نوریان با بیان این که زیرساخت های الزم برای 
اجرای طرح حذف قبوض کاغذی آماده شده است، افزود: 
در شرکت های گازاستانی، با استفاده ازسرویس های 
پیامکی، تلفن، ایمیل ویا مراجعه کنتورخوان به درب منازل 
مشترکان، اقدام به جمع آوری شماره موبایل و خوداظهاری 
مشترکان اقدام شده است. وی بااشاره به این که تاکنون 
بیش ازهفت میلیون شماره همراه مشترکان جمع آوری 
شده است، اظهارکرد: بااجرای طرح حذف قبوض کاغذی 
برای همه 23 میلیون مشترک گاز، ساالنه نزدیک 
به850میلیاردریال در هزینه های آشکار صرفه جویی 
خواهد شد. مدیرفناوری اطالعات و ارتباطات شرکت ملی 
گاز، ایران، ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مشترکان، 
سرعت دهی به وصول مطالبات وصیانت از محیط زیست 
رادیگر مزیت های مهم طرح حذف قبوض کاغذی عنوان 
کرد.نوریان از مشترکان گازنیز درخواست کرد تا از طریق 
یکی از درگاه های اطالع رسانی نظیر وب سایت وشماره 
پیامک شرکت ملی گازایران یا شرکت های گازاستانی، 
اطالعات پرونده ای خود را برای اجرای هرچه بهتر این طرح 

تکمیل کنند.
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برخالف جبهه باطل که به انسان ها به عنوان ابزاری برای تامین 
خواسته ها و منافع خویش می نگرند، در جبهه حق، مومن ارزش و 
کرامت دارد. کرامتش هم نشات گرفته از ارزش حق است. انسان ها 
احترام دارند و به لحاظ ایمانشان مورد تکریم هستند، معیار هم 
تقوا، ایمان و تعهد است، نه رنگ، زبان، قبیله، نژاد و منطقه جغرافیایی. 
امام حسین)ع( در عاشورا به یاران خویش عزت بخشید، آنان را 

باوفاترین یاوران حق نامید، خود را به بالین یکایک یاران شهیدش 
می رساند و سر آنان را بر دامن می گرفت. بین آنان تفاوت قائل نمی شد؛ 

هم بر بالین علی اکبر)ع( حاضر شد و هم بر بالین غالم خویش.
یک جا رخ غالم و پسر بوسه داد و گفت: در دین ما سیه نکند فرق 
با سفید.  وقتی حر بیدار شد و توبه کرد و به اردوی امام پیوست، تردید 
داشت که امام حسین)ع( او را بپذیرد یا نه؟ سوال حر»هل لی من توبه: 

آیا برای من توبه ای هست؟« نشان دهنده نقطه امید او به بزرگواری امام 
حسین)ع( بود. حضرت هم توبه، بازگشت و حق گرایی اش را ارج نهاد 
و او را به بخشایش و رستگاری امید داد. این ارج نهادن به مقام یک 
انسان تائب است که خود را از ظلمت رهانده و به نور رسانده است. 
هرچند سابقه ای تیره و گناه آلوده دارد، ولی اینک به نور،  ایمان آورده 

است. 

آزادی در مقابل بردگی، اصطالحی حقوقی و اجتماعی است، اما 
»آزادگی« برتر از آزادی است و نوعی حریت انسانی و رهایی انسان 
از قید و بندهای ذلت آور و حقارت بار است. تعلقات و پایبندی های 
انسان به دنیا، ثروت، اقوام، مقام، فرزند و... در مسیر آزادی روح او، 
مانع ایجاد می کند. اسارت در برابر تمنیات نفسانی و عالقه های مادی، 
نشانه ضعف اراده بشری است. وقتی کمال و ارزش انسان به روح بلند 
و همت عالی و خصال نیکوست، خود را به دنیا و شهوات فروختن، 
نوعی پذیرش حقارت است و خود را ارزان فروختن. حضرت علی)ع( 
می فرماید: »اال حر یدع هذه اللماظه الهلها؟ انه لیس النفسکم ثمن 
اال الجنه فال تبیعوها اال بها: آیا هیچ آزاده ای نیست که این نیم خورده 
)دنیا( را برای اهلش واگذارد؟ به یقین بهای وجود شما چیزی جز 
بهشت نیست. پس خود را جز به بهشت نفروشید! »آزادگی در آن 
است که انسان کرامت و شرافت خویش را بشناسد و تن به پستی، 
ذلت، حقارت نفس، اسارت دنیا و زیر پا نهادن ارزش های انسانی ندهد. 
در پیچ و خم ها و فراز و نشیب های زندگی، گاهی صحنه هایی پیش 
می آید که انسان ها به خاطر رسیدن به دنیا یا حفظ آنچه دارند یا تأمین 
تمنیات و خواسته ها یا چند روز زنده ماندن، هرگونه حقارت و اسارت 
را می پذیرند، اما احرار و آزادگان، گاهی با ایثار جان هم بهای 
»آزادگی« را می پردازند و تن به ذلت نمی دهند. امام حسین)ع( 
فرمود: »موت فی عز خیر من حیاه فی ذل: مرگ با عزت بهتر از حیات 
ذلیالنه است«. این نگرش به زندگی، ویژه آزادگان است. نهضت 
عاشورا جلوه بارزی از آزادگی در مورد امام حسین)ع( و خاندان و 
یاران شهید اوست و اگر آزادگی نبود، امام تن به بیعت می داد و کشته 
نمی شد. وقتی می خواستند به زور از آن حضرت به نفع یزید بیعت 
بگیرند، منطقش این بود که »ال واهلل ال اعطیهم بیدی اعطاء الذلیل و 

ال اقر اقرار العبید: نه به خدا سوگند، نه دست ذلت به آنان می دهم و 
نه چون بردگان تسلیم حکومت آنان می شوم!« صحنه کربال نیز جلوه 
دیگری از این آزادگی بود که از میان دو امر شمشیر یا ذلت، مرگ با 
افتخار را پذیرفت و به استقبال شمشیرهای دشمن رفت و فرمود: 
»اال و ان الدعی بن الدعی قدر کزنی بین اثنتین: بین السّله و الذله و 
هیهات مّنا الذله: بر ما گمان بردگی زور برده اند، ای مرگ، همتی! که 
نخواهیم این قیود«.  انسان های آزاده، در لحظات حسـاس و دشوار 
انتـخاب، مرگ سـرخ و مبارزه خونـین را برمی گزینند و فداکارانه 
جان می بازند تا به سعادت شهادت برسند و جامعه خود را آزاد کنند. 
امام)ع( در نبرد روز عاشورا نیز، هنگام حمله به صفوف دشمن این 

رجز را می خواند:
الموت اولی من رکوب العار
و العار اولی من دخول النار 

مرگ، بهتر از ننگ و ننگ بهتر از آتش دوزخ است.
 روح آزادگی امام)ع( سبب شد، حتی در آن حال که مجروح بر 
زمین افتاده بود، نسبت به تصمیم سپاه دشمن برای حمله به 
خیمه های زنان و فرزندان برآشوبد و آنان را به آزادگی دعوت کند: 
»ان لم یکن لکم دین و کنتم ال تخافون المعاد فکونوا احراراً فی دنیاکم: 
گر شما را به جهان بینش و آیینی نیست، الاقل مردم آزاده به دنیا 
باشید«. فرهنگ آزادگی در یاران امام و شهدای کربال نیز بود. حتی 
مسلم بن عقیل پیشاهنگ 
نهضت حسینی در 
هنگام  نیز،  کوفه 
رویارویی با سپاه 
را  رجز  ابن زیاد 

می خواند و می جنگید:
اقسمت ال اقتل اال حرا

و ان رایت الموت شیئا نکرا 
هرچند که مرگ را چیز ناخوشایندی می بینم، ولی سوگند 

خورده ام که جز با آزادگی کشته نشوم.
جالب اینجاست که همین شعار و رجز را عبداهلل، پسر مسلم بن 

عقیل، در روز عاشورا هنگام نبرد در میدان کربال می خواند. 
این نشان دهنده پیوند فکری و مرامی این خانواده بر اساس آزادگی 
است. دو شهید دیگر از طایفه غفار، به نام های عبداهلل و عبدالرحمن، 
فرزندان عروه، در رجزی که در روز عاشورا می خواندند، مردم را به دفاع 
از »فرزندان آزادگان« می خواندند و با این عنوان، از آل پیامبر)ص( یاد 
می کردند: »یا قوم ذودوا عن بنی االحرار«. مصداق بارز دیگری از این 

حریت و آزادگی، حر بن یزید ریاحی بود. 
آزادگی او سبب شد که به خاطر دنیا و ریاست آن، خود را جهنمی 
 نکند و بهشت را در سایه شهادت خریدار شود. توبه کرد و از سپاه ابن 
زیاد جدا شد و به حسین)ع( پیوست و صبح عاشورا در نبردی دالورانه 
به شهادت رسید. وقتی حر نزد امام حسین)ع( آمد، یکی از اصحاب 

حضرت، با اشعاری مقام آزادی و حریت او را ستود. چون 
به شهادت رسید، سیدالشهدا)ع( بر بالین او 

حضور یافت و او را حر و آزاده خطاب 
کرد و فرمود: »انت حّر کما سمتک 

امک، و انت حر فی الدنیا و انت 
حر فی االخره: تو آزاده ای؛ 
همچنان که مادرت تو را حر 

)آزاد( نامید«. 

کرامت انسانی زن، در سایه عفاف او تامین 
می شود. حجاب نیز، یکی از احکام دینی است 
که برای حفظ و پاکدامنی زن و حفظ جامعه از 
آلودگی های اخالقی تشریع شده است. نهضت 
عاشورا برای احیای ارزش های دینی بود. در 
سایه آن حجاب و عفاف زن مسلمان نیز جایگاه 
خود را یافت و امام حسین)ع( و زینب کبری و 
دودمان رسالت، چه با سخنانشان و چه با نحوه 

عمل خویش، یادآور این گوهر ناب گشتند.
امام  زنان، زینب کبری و خاندان  برای 
حسین)ع( الگوی حجاب و عفاف است. اینان 

در عین مشارکت در حماسه عظیم و ادای 
رسالت و خطیر اجتماعی، متانت و عفاف را هم 

مراعات کردند و اسوه همگان شدند. 
حسین بن علی)ع( به خواهران خویش و به 
دخترش فاطمه)س( توصیه فرمود که اگر من 
صورت  نزنید،  چاک  گریبان  شوم،  کشته 
مخراشید و سخنان ناروا و نکوهیده مگویید. 
این گونه حاالت، در شان خاندان قهرمان آن 
حضرت نبود، به خصوص که چشم دشمن ناظر 
صحنه ها و رفتار آنان بود. در آخرین لحظات، 
وقتی آن حضرت صدای گریه بلند دخترانش را 

شنید، برادرش عباس و پسرش علی اکبر را 
فرستاد که آنان را به صبوری و مراعات آرامش 

دعوت کنند.
رفتار توام با عفاف و رعایت حجاب همسران 
و دختران شهدای کربال و حضرت زینب)س(، 
امام  بود.  اسالم  بانوی  متانت  نمونه عملی 
نیز تا می توانست، مراقب حفظ  سجاد)ع( 
شئون آن بانوان بود. دختران و خواهران امام 
حسین)ع( مواظب بودند تا حریم عفاف و 
حجاب اهل بیت پیامبر)ص( تا آنجا که می شود، 

حفظ و رعایت شود. 

مردانگی و جوانمردی، از خصلت های ارزشمندی است که انسان را به اصول 
انسانی، شرافت، تعهد، پیمان و رعایت حال درماندگان پایبند می سازد. کسی که 
به حق وفادار بماند و از پستی و ستم گریزان باشد، از ضعیفان پشتیبانی کند، از 
خیانت و نیرنگ دوری گزیند، به ظلم و حقارت و دنائت تن ندهد و اهل گذشت و 
ایثار و فداکاری باشد، »جوانمرد« است. »فتی« به جوانمرد گفته می شود و فتوت 
همان مردانگی است.  در فرهنگ دینی »فتوت« به نوعی بذل و بخشش، نیکی 
به دیگران، گشاده رویی، عفاف و خویشتن داری، پرهیز از آزار دیگران و دوری از 
دنائت و پستی تفسیر شده است. حضرت علی)ع( فرموده است: »نظام فتوت و 
جوانمردی، تحمل لغزش های برادران و رسیدگی شایسته به همسایگان است.« 
قرآن کریم از جوانان یکتاپرستی که در دوران حاکمیت دقیانوس، از ظلم و شرک 
او گریختند و به غار پناه بردند )اصحاب کهف( با تعبیر »فتیه« )جوانمردان( یاد 
می کند. یاران امام حسین)ع( زیباترین جلوه های جوانمردی و فتوت را در حماسه 
عاشورا از خود نشان دادند؛ چه با حمایتشان از حق، چه با جانبازی در رکاب امام 

تا شهادت و چه در برخورد انسانی با دیگران، حتی دشمنان. اباعبداهلل 
الحسین)ع(، خود مظهر اعالی فتوت بود. وی از یاران شهیدش و جوانمردانی از 
آل محمد)ص( که روز عاشورا به شهادت رسیدند، با همین عنوان یاد می کند و 
از زندگی پس از شهادت آن عزیزان به خون آرمیده، احساس دلتنگی می کند. 
به نقل تواریخ، حتی سر مطهر امام حسین)ع( بر فراز نی، آیاتی از سوره کهف 

تالوت و از ایمان آن جوانمردان )فتیه( یاد کرد.
عمل مسلم بن عقیل در خانه هانی مبنی بر ترور نکردن ابن زیاد را نیز می توان 
از جوانمردی مسلم دانست.  هانی هم به نوبه خود جوانمرد بود. وقتی او را به اتهام 
پنهان کردن مسلم در خانه اش دستگیر کردند و به داراالماره بردند، ابن زیاد از 
او  خواست که مسلم را تحویل دهد، اما   هانی این را نامردی دانست و در پاسخ 
آنان گفت: »به خدا قسم هرگز او را نخواهم آورد. آیا مهمان خود را بیاورم و تحویل 
بدهم که او را بکشید؟ به خدا قسم سوگند اگر تنهای تنها و بدون یاور هم باشم، 

او را تحویل نخواهم داد، تا در راه او کشته شوم«.

 در مسیر راه کوفه، وقتی امام حسین)ع( با سپاه حر برخورد کرد و آنان 
راه را بر کاروان حسینی بستند، زهیر بن قین به امام پیشنهاد کرد که اینان 
گروهی اندکند و ما می توانیم آنان را از بین ببریم و جنگ با اینها آسان تر از 
نبرد با گروه هایی است که بعدا می آیند. امام)ع( فرمود: »ما کنت البداهم 
بالقتال: من شروع به جنگ نمی کنم.« این گوشه ای از مردانگی امام است. 
صحنه دیگر آب دادن به سپاه تشنه حر بود که از راه رسیده بودند. حضرت 
سیدالشهدا)ع( دستور داد همه آن لشکر هزار نفری را حتی اسب هایشان 
را سیراب کنند.  مردانگی و وفای اباالفضل)ع(  نیز در کنار نهر علقمه جلوه 
کرد. وقتی تشنه کام وارد فرات شد و خواست آب بنوشد، با یادآوری عطش 
برادر و کودکان خیمه ها، آب ننوشید و لب تشنه از شریعه فرات بیرون آمد. 
زندگی و مرگ و پیکار و شهادت حسین بن علی)ع( همه مردانه بود و از روی 
کرامت و بزرگواری. در زیارتنامه آن حضرت آمده است: »کریمانه جنگید و 

مظلومانه به شهادت رسید«.

تکریم انسان 

آزادگی

عفاف و حجاب 

شجاعت 

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

حدیث عاشورایی:

امام سجاد)ع( می فرماید:
تزهر أرض کربال یوم القیامة کالکوکب الدری وتنادی انا ارض اهلل المقدسة الطیبة المبارکة التی تضمنت سید الشهداء و سید 

شباب اهل الجنة.
زمین کربال در روز رستاخیز، چون ستاره مرواریدی می درخشد و ندا می  دهد که من زمین مقدس خدایم، زمین پاک و 

مبارکی که پیشوای شهیدان و ساالر جوانان بهشت را دربر گرفته است.
صفحه ای برای گسترش و ترویج  فرهنگ، آد  اب و اند  یشه د  ینیمنبع: کامل الزیارات، صفحه ۲۶۸

تهیه و تنظیم:  ستاد   اقامه نماز وزارت نفت

حادثه کربال و سخنانی که امام حسین)ع( و خانواده او داشتند و روحیات و خلق و خویی که از 
حماسه سازان عاشورا به ثبت رسیده است، منبع ارزشمندی برای آموزش اخالق و الگوگیری در زمینه 
خودسازی، سلوک اجتماعی، تربیت دینی و کرامت انسانی است .مسائلی همچون صبوری، ایثار، 
جوانمردی، وفا، عزت، شجاعت، وارستگی از تعلقات، توکل، خداجویی، همدردی و بزرگواری 
نمونه هایی از»پیام های اخالقی« عاشوراست و در گوشه گوشه این واقعه جاویدان می توان جلوه های 

اخالقی را دید.

شجاعت آن است که انسان در برخورد با سختی ها و خطرها، دلی 
استوار داشته باشد. بیشتر کاربرد این واژه، در مسائل مبارزات و جهاد و 
با دشمن در  از رویارویی  نهراسیدن  و  نبرد  با حریف در  برخورد 
جنگ هاست. نترسیدن از مرگ یکی از مظاهر آشکار شجاعت است و 
همین عامل امام حسین)ع( و یارانش را به نبرد عاشورا کشاند تا حماسه ای 
ماندگار بیافرینند. وقتی امام)ع( از مکه به سمت کوفه حرکت می کرد و 
در طول راه کسانی با وی برخورد می کردند و با طرح اوضاع آشفته عراق 
و استیالی ابن زیاد بر مردم، او را از عواقب این سفر می ترساندند، شجاعت 
و بی باکی امام حسین)ع( از مرگ بود که این سفر را حتمی  می ساخت. 

خصلت شجاعت در بنی هاشم و خاندان پیامبر)ص( زبانزد بود. امام 
سجاد)ع( نیز در سخنرانی شورانگیز خویش در مجلس یزید فرمود که به 
ما شش چیز داده شده و با هفت چیز از دیگران برتریم و شجاعت را در 
زمره آنها برشمرد. باالتر از همه اینها، شجاعتی است که امام حسین)ع(، 
اهل بیت او و یارانش در صحنه های مختلف عاشورا نشان دادند که خود 
کتابی مفصل می شود؛ مانند رشادتی که مسلم بن عقیل در کوفه هنگام 
نبرد از خود نشان داد یا شجاعت و رزم آوری یاران امام در میدان کربال، 
آنچنان بود که فریاد همه را برآورد و یکی از سران سپاه کوفه خطاب به 
سربازان فریاد زد: »ای بی خردان احمق! می دانید با چه کسانی می جنگید؟ 

با شیران شرزه )تند و تیز و خشمگین(، با گروهی که مرگ آفرینند. هیچ 
کدامتان به هماوردی آنان به میدان نروید که کشته می شوید«. دشمنان، 
امام حسین)ع( و یاران شجاع او را این گونه توصیف کرده اند: کسانی بر ما 
تاختند که پنجه هایشان بر قبضه شمشیرها بود، همچون شیران خشمگین 
بر سواره های ما تاختند و آنان را از چپ و راست تار و مار کردند و خود را 
در کام مرگ می افکندند... .  در زیارتنامه های متعدد، به صف شجاعت 
سیدالشهدا و یاران او اشاره شده است، از قبیل »بطل المسلمین«، »فرسان 
الهیجاء«، »لیوث الغابات« که آنان را به عنوان قهرمان مسلمانان، 

تک سواران نبرد، شیران بیشه شجاعت و... ستوده اند.

فتوت و 
جوانمردی 
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اقامت یکی از اصول مهم مسافرت است. اصلی که همیشه قبل از سفر باید به آن توجه کرد. 
یافتن اقامتگاه  کار سختی نیست، اما انتخاب مکان مناسب با ویژگی های خاص و منحصر 

به فرد مطمئنا سفری لذت بخش را برایتان رقم خواهد زد، به خصوص اگر اقامتگاهی 
سنتی باشد. اصفهان عالوه بر جاذبه های دیدنی فراوان، هتل های سنتی زیادی 

دارد که هر یک به تنهایی روایتگر هزاران تاریخ است.

هتل عباسی    این بنا که در اصل یک کاروانسرای قدیمی300 ساله است و 
امروز تغییر کاربری داده، در زمان شاه سلطان حسین صفوی ساخته 

شده است. این هتل سنتی دارای معماری بسیار زیبا و بی نظیر است 
که با حضور در آن به قدری محو معماری  فوق العاده اش می شوید که 
زمان از دستتان خارج می شود. در هتل عباسی می توانید موسیقی 
سنتی گوش دهید، در راهروهای طوالنی اش قدم بزنید و 
کاشی کاری ها و گچ بری های زیبایش  را به نظاره بنشینید. طبیعت 

بکر باغ هتل هم بر جذابیت های این بنای سنتی افزوده است. 

هتل عتیق     بهترین جای این هتل، اتاق شاه نشین آن است، حتی 
تصور خوابیدن در این اتاق رویایی هم لذت بخش است. با انتخاب 
این هتل به عنوان یک اقامتگاه سنتی شاید از گشت و گذار 
بازبمانید. این را به آن دلیل می گوییم که اگر لحظاتی برای صرف 

نوشیدنی روی تخت های حیاط بنشینید، چنان محو فضای دلنشین 
اطرافتان می شوید که دلتان نمی خواهد از جایتان بلند شوید.

هتل بالی خور     این هتل سنتی با آن دیواره های کاه گلی، در عین 
سادگی، اقامتگاهی بی نظیر است. انتخاب هتل بالی خور می تواند روزهای 

گرم کویر را قابل تحمل تر و تماشای آسمان پرستاره را برایتان 
هیجان انگیزتر کند. اینجا می توانید درخواست لحاف و تشک دست دوز 

داشته باشید و در میان کویر، زیر سقف کاهگلی یک بنای زیبا، شبی را به صبح 
برسانید و اقامتی تکرار نشدنی را تجربه کنید.

هتل بخردی     این هتل که قدمتش به قرن 10 می رسد، امکانات رفاهی مدرنی دارد که 
در کنار حس و حال سنتی، اقامتی شاهانه را برایتان رقم می زند. در کنار اقامت دلپذیری که 

در این خانه قدیمی دارید، طعم غذاهای سنتی خوشمزه را هم امتحان کنید.از دیگر اقامتگاه های 
تاریخی اصفهان می توان به هتل سنتی بارانداز، 

ابن سینا و... اشاره کرد.

 
شهر باستانی کاشان عالوه 
بر تمام زیبایی های معماری 
و فرهنگی اش، سوغاتی پر از 
ی  نگ ها ر و  طعم   ، عطر

زندگی بخش دارد که باعث می شود 
مسافران دست خالی این شهر را ترک 

نکنند.

عرقیات
کاشان از گذشته تاکنون به داشتن بهترین عرقیات گیاهی مشهور است. 

همچنین گالب و مراسم گالبگیری این شهر نیز زبانزد عام و خاص است. 

شیرینی حاجی بادومی
 در تمام مغازه ها و کوچه و پس کوچه های کاشان می توانید این 

شیرینی خوش عطر را پیدا کنید.

 کلوچه سنتی
هر شهر و دیاری، نان و کلوچه  مختص به خود را دارد که کاشان هم از این 

قاعده مستثنا نیست. کاشانی ها در ایام نوروز با این کلوچه ها 
از مهمانان خود پذیرایی می کنند.

باقلوا
از آن دسته شیرینی هایی است که در شهرها و 
کشورهای مختلف تهیه می شود، اما باقلوای کاشان 
چیز دیگری است؛ چراکه از انواع مغز ها در آن 

استفاده شده است.

پشمک و قطاب
 دیگر سوغاتی های این شهر است.

فرش و گلیم
کاشان از قدیم به هنرهای سنتی معروف بوده و یکی 
از مهم ترین مراکز تولید قالی، پارچه های ابریشمی، 
مخمل، حریر و دیبا به شمار می رفته است. این شهر در 
زمینه  تولید فرش ماشینی با ۷0 درصد کل تولید فرش 

ماشینی کشور، مقام اول را به خود اختصاص داده است.

 سوغات ایران

دستی صنایع  هتل های سنتی ایران
مشعل شماره 939

سفر به دل تاریخ

یکی از   
ی  شته ها ر

صنایع دستی 
ت  ا جر به  که 

می توان گفت، تنیده 
شدن احساس در تاروپود 

چوب است، مرواربافی نام 
دارد. مروار، نوعی چوب ترکه اي 

اسـت که پس از فرایند نرم شدن، از 
سوی افرادی که به آنها مروارباف می گویند، 

بافته می شود و شکل خاصی به خود می گیرد. 
خاستگاه این صنعت استان های گیالن، تهران، خوزستان و 

همدان است و شهرستان مالیر و برخي از روستاهاي آن همچون 
قشالق، گوراب و داویجان نیز پرچمدار این صنعت دستی 
هستند.  مراحل ساخت مروار به این شکل است که 
ترکه ها پس از چیده شدن از سوی باغداران و 
زمینداران به مرواربافان فروخته مي شود. این 
افراد ابتدا این ترکه ها را با قیچي پاک و سپس 
دارند،  که  به ضخامتی  توجه  با  را  آنها 
دسته بندي مي کنند و در داخل مخزن آب 
یا دیگ پخت قرار می دهند. پس از پخت 
که یک نیمروز طول می کشد، پوست 
ترکه ها را کنده و آنها را قاچ مي کنند. با 
توجه به ظروفي که قرار است تولید 
شود، مرواربافان مانند فرش برایش 
تارو پود در نظر می گیرند و مشغول 

بافتن می شوند.
از جمله محصوالتی که مرواربافان 
تولید می کنند، می توان به سبـدهای 
گرد کوچک و بزرگ، بیضي شکل یا 
در  کاسه  بزرگ،  و  کوچک  قایقی 
اندازه هاي مختلف، سبدهای کشکولي، 
پنجره ای و جاي میوه، سبد دو طبقه و سه 
طبقه، جاي لباس، جاي روزنامه، انواع 
لوستر، انواع شکالت خوري، جاي نخ و سوزن، 
جاي تخم مرغ، میز و صندلي، مبل و محصوالت 
متنوع دیگر اشاره کرد. در مرواربافي عالوه بر 
ترکه هاي مروار، از مواد دیگري مانند تخته 
سه الیي، انواع میخ، روغن جال و مفتول هاي 
سیمي نیز استفاده مي شود. ابزارآالت تولید 
مروار هم عبارتند از: اره، رنده، چکش، انبردست، 

گازانبر و قیچي باغباني.

مرواربافی)سبدبافی(

حاجی بادومیباقلوای سنتی کاشان  فرش کاشان

فصلی که غم انگیز نیست
صدای پای پاییز را که می شنوی، دلت پر می کشد برای قدم زدن روی برگ های خشک 
رنگارنگ جدا شده از درخت. به دنبال جایی آرام و کنجی دنج می گردی که اندکی بیاسایی و 
خستگی از تن به در کنی.  پاییز که از راه می رسد، هر گوشه از ایران رنگ و بویی خاص به خود 
می گیرد. رنگ و بویی که تابلویی از رنگ ها و نقش ها را پیش رویت قرار می دهد و به معنای واقعی 
زیبایی را به بهترین شکل ممکن مقابل چشمانت به تصویر می کشد. پاییز با آن نم باران و هیاهوی 
بادهای تندش که به یکباره برگ های درختان را فرو می ریزد، زیبایی اش را دوچندان می کند. 
صدای پای پاییز را که می شنوی، درمی یابی که تابستان رخت بربسته و جایش را به فصل هزاررنگ 
داده، فصلی که طبیعت خوشرنگ تر از هر زمان دیگری پیش رویت خودنمایی می کند.  پاییز، فصل 
قاصدک هایی است که به دنبال روزنه ای برای ورود به خانه ها می گردند تا نوید آمدن پاییز را بدهند. 
پاییز فصل غم  انگیزی نیست، در میان هیاهوی این فصل می توان غم  و غصه ها را روی برگ درختان 
آویخت تا با بادهای پاییزی فرو بریزند و به دست فراموشی سپرده شوند. در این فصل می توان 
دل ها را از محنت  و رنج ها پاک کرد و منتظر رویش دیگر بود. بیایید باور کنیم که پاییز هم مانند 

بهار، فصل تولدی دیگر است. 

شبنم اعماری -  پاییز بهترین فصل سفر برای کسانی 
است که دوستدار طبیعت هزاررنگ هستند. پادشاه 
فصل ها که از راه می رسد، همه چیز مهیای سفر است و 
گشت و گذار در پاییز، حس و حال خاص خودش را دارد. 
مسافرت در این فصل حال دلتان را خوب می کند و لبخند 
روی لبانتان می آورد؛ وزش باد مالیم، برگ های رنگارنگ 
و جاده های خلوت همگی نشان از آن دارد که می توانید 
دل به جاده بسپارید و سفری خاطره انگیز را تجربه کنید.
اگر دلتان برای یک مسافرت به یاد ماندنی تنگ شده، با 

ما همراه باشید تا با بهترین مقاصد پاییزی آشنا شوید.

سفرهای زیارتی
در پاییز می توان با خیالی آسوده، سفرهای زیارتی را 
تمام شدن  به دلیل  این فصل  برنامه ریزی کرد. در 
تعطیالت، شهرهای زیارتی خلوت تر از همیشه هستند. 
این خلوت بودن، نه تنها هزینه های سفر را کاهش 
می دهد، بلکه ترافیکی هم در مسیرتان وجود ندارد. 
عالوه بر این شهرهای زیارتی هم مانند دیگر شهرهای 
ایران، پاییزی دل انگیز دارند که در کنار زیارت، لذت سفر 

را صدچندان می کند.

کویرنوردی 
حدود یک چهارم ایران را مناطق کویری دربر گرفته اند، 
مناطقی شگفت انگیز که می تواند مقصد سفر های پاییزی 
باشد. عالوه بر دو کویر مشهور ایران )کویر مصر در خور 
و بیابانک اصفهان و مرنجاب در شمال شهرستان آران(، 
می توانید راه کویر کاشان و کویر ابوزیدآباد را در پیش 

بگیرید.
 در این منطقه عالوه بر کویرنوردی، جاذبه های دیدنی 
چون قلعه های تاریخی، شهر زیرزمینی »اویی« که 
قدیمی ترین شهر زیرزمینی دنیاست و کاروانسرا و 
آب انبار صفوی نیز وجود دارد که با بازدید از آنها می توانید 
لذت سفرتان را دوچندان کنید.کویر جندق، کویر 

خارتوران، کویرنوردی دریاچه نمک یا روستای نایبند 
)ماسوله کویر( و... از دیگر مناطق کویری هستند که 

می توانند گزینه مناسبی برای سفرهای پاییزی باشند.

شهرهای جنوبی و گرمسیری
از دیگر نقاط دیدنی ایران در پاییز می توان به شهرهای 
جنوبی و گرمسیری اشاره کرد.پاییز برگ ریز هزاررنگ، 
بهترین فصل برای سفر به شهرهای جنوبی و گرمسیری 
است. انتخاب قشم و کیش شاید گزینه خوبی باشد، اما 
بهتر است دیدن دیگر شهرها را هم فراموش نکنید؛ 
کرمان، یزد، زاهدان، بندرعباس، قسمت های جنوبی 

اصفهان و شیراز.

شهرهای شمالی
طبیعت زیبای شمال ایران با داشتن گونه های مختلف 
گیاهی و جانوری در تمام فصول سال دیدنی است؛ اما لذت 
بردن از زیبایی های این خطه از کشور را در پاییز هم نباید 
از دست داد. در تک تک شهرها و روستاهای شمال، پاییز 
دیدنی است. درختان رنگارنگ، نم باران، موج خروشان 
دریا و نسیم  دل انگیز پاییزی در کنار قدم زدن در ساحل 
و کوچه باغ های شمال، آرامشی وصف ناپذیر را برای 
مسافران به ارمغان می آورد. در این دیار به هر طرف که 
بنگرید، چیزی جز زیبایی نمی بینید. زیبایی که در پاییز 

بیش از هر زمان دیگری به چشم می آید.

جنگل نوردی 
در پاییز، جنگل نوردی هم حسی خاص به انسان منتقل 
می کند. حسی که به محض پا گذاشتن به جنگل و دیدن 
آن همه زیبایی پنهان در مه، تو را غرق رویا می کند، 
خیالی دلنشین که دلت نمی خواهد از آن بیرون بیایی.

جنگل های ۲ هزار و 3 هزار، گرگان، ابر، جنگل ارسباران، 
درفک و... می توانند گزینه های خوبی برای جنگل نوردی 

پاییزی تان باشد.

همه چیز  مهیای سفر است
پاییز دل انگیز هزاررنگ
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مواد مورد نیاز
برنج: 3 پیمانه

عدس: یک دوم پیمانه 
زردک: ۲ عدد
پیاز: یک عدد 

شوید خشک: ۲ قاشق سوپخوری
ادویه پلویی: یک قاشق 

چایخوری 
زردچوبه: یک دوم 

قاشق چایخوری 
نمک: به میزان 

الزم 
روغن مایع: به 

میزان الزم 

روش پخت: 
برنجی را که از چند ساعت 

قبل خیس شده، به همراه زردچوبه و نمک درون 
قابلمه ای حاوی آب جوش بریزید، بعد از مغز پخت 
شدن، آن را آبکش کنید. شوید را به برنج آبکش شده 
اضافه کرده و کنار بگذارید. عدس را با مقداری نمک و 
آب بپزید تا آب آن تبخیر شود. پیاز را درون تابه ای 
حاوی روغن، کمی  تفت دهید تا شفاف شود. زردک را 
بخارپز کرده، سپس به همراه عدس و پیاز به مخلوط 
شوید و برنج اضافه کنید و هم بزنید. کف یک قابلمه، 
مقداری روغن بریزید و ته دیگ مورد عالقه تان را در آن 
قرار دهید. سپس مخلوط برنج را درون قابلمه ریخته و 

روی حرارت مالیم با در بسته دم بگذارید.

کرپ گوشت 

دسر موز و بستنی  ساالد باقال با ذرت 

دمپختک )سمنانی(

مواد مورد نیاز
ذرت: 4 عدد

باقال سبز: 100 گرم 
سیر: ۲ حبه

فلفل قرمز تازه: یک عدد
ریحان و نعناع خرد شده: ۲ قاشق غذاخوری

روغن زیتون: یک قاشق غذاخوری
سرکه: یک تا ۲ قاشق چایخوری

طرز تهیه 
با یک چاقو، دانه های ذرت را از چوب آن جدا کنید. در یک قابلمه روغن زیتون بریزید و سیر و 
ذرت را برای 5 دقیقه در آن تفت دهید. باقال سبز را به مواد اضافه کنید و بگذارید 5 دقیقه دیگر 
بپزد. بعد از پختن باقال، قابلمه را از روی حرارت برداشته و فلفل قرمز، ریحان، نعناع و سرکه را 

به آن اضافه کنید. ساالد باقال آماده است، آن را در ظرفی بکشید و سرو کنید.

مواد الزم
موز: 4 عدد

چیپس هاي شکالتي: ۲ قاشق غذاخوري
بستني وانیلي: ۲ لیوان

کره آب شده: 4 قاشق غذاخوري
گردوي خرد شده: 4 قاشق غذاخوري

 طرز تهیه:
 گریل را روي حرارت ۲00 درجه سانتیگراد تنظیم کنید. موزها را جداگانه با پوست روي 
کاغذ فویل قرار دهید. از طول برش داده و کمي کره داخل برش بریزید و سپس با 
چیپس هاي شکالتي پر کنید و به مدت 15 دقیقه در گریل قرار دهید تا چیپس هاي 
شکالتي آب شوند. آنها را از فر در بیاورید و کاغذ فویل را از روي موزها بردارید. موز را 

کمي باز کنید و روي هر کدام کمي بستني و گردو بپاشید و سرو کنید.

سبزیجات
آنچه باید درباره

سبزیجات، یکی از سالم ترین و مفیدترین مواد غذایی هستند.  در سبزیجات ویتامین، مواد معدنی و 
سایر مواد مغذی فراوان وجود دارد که برای عملکرد مناسب و سیستم ایمنی بدن بسیار ضروری 

هستند. حال باید بدانید که سبزیجات را چگونه بپزید که خواص آن حفظ شود.

برای پخت سبزیجات، هر روشی مناسب است، به غیر از سرخ  کردن. 
معموال متخصصان تغذیه با هر روشی که باعث شود شما سبزیجات 
بیشتری مصرف کنید، موافق  هستند. با به کارگیری روش های جدید، 
کاری می کنید که نه تنها خودتان، بلکه سایر اعضای خانواده نیز میل 
بیشتری به خوردن سبزیجات پیدا کنند.  شاید متخصصان تغذیه بر سر بعضی مسائل 
اختالف نظر داشته باشند، اما همه آنها درباره یک نکته با یکدیگر هم عقیده اند: 

سبزیجات مصرف کنید؛ چرا که یکی از سالم ترین و مفیدترین مواد غذایی هستند.   
در سبزیجات ویتامین، مواد معدنی و سایر مواد مغذی فراوان وجود دارد که برای 

عملکرد مناسب و سیستم ایمنی بدن بسیار ضروری هستند.  هرچه سبزیجات 
بیشتری مصرف کنید، احتمال ابتالی شما به انواع بیماری ها از جمله بیماری های 

قلبی، دیابت نوع ۲ و برخی انواع سرطان کاهش می یابد؛ اما چرا با وجود همه 
این توصیه ها باز هم بسیاری از ما حداقل میزان پیشنهادی سبزیجات را 
مصرف نمی کنیم؟  شاید یکی از دالیل آن، آشنا نبودن با روش پخت 
سبزیجات است. معموال پخت سبزیجات از نظر بسیاری از ما کاری پیچیده 

و دشوار است.

وش پخت سبزیجات  سالم ترین ر
برای حفظ خواص آن چیست؟

تهیه سس سبزیجات

خ کردن سبزیجات سر

کباب کردن سبزیجات

پختن سبزیجات در آب جوش

پخت سبزیجات در فر

با استفاده از سبزیجات می توان سس های مختلفی تهیه 
کرد. با کمی  فلفل دلمه ای، روغن زیتون، فندق، بادام و 
سرکه می توانید یک سس بسیار خوشمزه تهیه و در 
کنار گوشت یا ماهی از آن استفاده کنید. همچنین 
می توانید با کمی  روغن زیتون، فندق و پنیر پارمزان، 

سس ایتالیایی درست کرده و به همراه ساالد مصرف کنید.
نکته:  با خرید یک غذاساز می توانید انواع سبزیجات را با یکدیگر مخلوط 
کرده و سس های خوشمزه ای برای سرو در کنار غذای اصلی تهیه کنید.

یک راه سریع برای پخت سبزیجات، سرخ کردن آنها در 
روغن است. 

توجه داشته باشید که روغن باید کم باشد. از  این روش برای پختن 
سبزیجات نرم مانند فلفل دلمه ای، پیاز و قارچ استفاده می شود.

وقتی هوا گرم است، کباب کردن سبزیجات در بیرون از خانه راه مناسبی برای پختن آنهاست، مانند پختن 
سبزیجات در فر. کباب کردن آنها نیز طعم و مواد مغذی شان را حفظ می کند. سبزیجاتی مانند ذرت، فلفل 

دلمه ای، کدو، پیاز و سیب زمینی را می توان براحتی کباب کرد.
  نکته: در ماه های سرد سال می توانید سبزیجات را روی شعله گاز خانگی کباب کنید. برای این کار از سیخ 

یا توری مخصوص کباب استفاده کنید.

پختن سبزیجات در آب جوش، یکی از ساده ترین راه های پخت آن است. برای حفظ مواد مغذی 
بهتر است از حداقل آب ممکن استفاده کنید تا مواد مغذی، بویژه ویتامین های آن  از بین نروند. اگر 
می خواهید مزه سبزیجات حفظ شود و له نشود، تا زمانی که آب کامال به نقطه جوش برسد صبر 
کنید، سپس سبزیجات )کلم بروکلی و لوبیا سبز( را در آن بریزید و پس از مدت کوتاهی از آب خارج 
کنید. اگر عجله ای ندارید و می خواهید سبزیجات نرم شوند، قبل از اینکه آب به نقطه جوش برسد، 
آنها را در آب بریزید و دما را کاهش دهید. این روش معموال برای پخت سبزیجات سخت مانند نخود، 
لوبیاسبز، سیب زمینی، شلغم و سایر سبزیجات ریشه ای که برای نرم شدن احتیاج به زمان زیادی دارند، به کار 

می رود.
 نکته: اضافه کردن کمی  نمک به آب جوش، باعث افزایش مزه سبزیجات می شود، اما در استفاده از نمک زیاده  روی 

نکنید. سبزیجات نباید شور شوند. فراموش نکنید که نمک زیاد باعث افزایش فشارخون می شود.

پخت سبزیجاتی مانند پیاز، کدو و مارچوبه در فر بسیار ساده است. فقط کافی است آنها را خرد کرده، در سینی فر 
قرار داده و کمی  روغن گیاهی روی آنها بریزید. دمای باالی فر باعث می شود گوشت و سبزیجات خیلی زود بپزند و 
قند آنها بر سطح شان جمع شود. در نتیجه سبزیجات مزه ای شیرین به خود می گیرند؛ پخت سبزیجات در فر نه تنها 
ویتامین ها و امالح سبزیجات را حفظ می کند؛ بلکه طعم آنها که ممکن است هنگام پخت در آب جوش از بین برود، حفظ 

می شود.
 نکته: می توانید در کنار سبزیجات، گوشت یا مرغ را نیز در فر بپزید و به عنوان یک وعده کامل سرو کنید. استفاده از انواع ادویه ها و سیر 

هم برای طعم دار کردن غذا بسیار مناسب است. 

پز کردن سبزیجات  : بخار
بخارپز کردن سبزیجات، یکی از سالم ترین راه های پخت 

آنهاست. با  این  روش شما می توانید بدون اینکه الزم باشد، 
سبزیجات را درون آب قرار دهید و آنها را بپزید.ضمن آنکه 

ویتامین های موجود در آنها بیشتر حفظ می شود. اگر قصد دارید 
وزن خود را کاهش دهید،  این  روش برای شما بسیار مناسب 
است، زیرا برای بخارپز کردن سبزیجات هیچ نیازی به 
استفاده از روغن نیست. بهترین گزینه ها برای بخارپز کردن 
عبارت است از: کلم بروکلی، هویج، گل کلم، لوبیاسبز، 

اسفناج و سایر سبزیجات مشابه.

مواد الزم

گوشت چرخ کرده: 300 گرم 
پیاز )نگینی خرد شده(: یک عدد 

رب گوجه فرنگی: ۲ قاشق سوپخوری 
آب لیموترش: 3 قاشق سوپخوری 

جعفری )ساتوری خرد شده(: یک دوم پیمانه 
 زردچوبه، نمک و فلفل: به میزان الزم 

روغن مایع: ۲ قاشق سوپ خوری
 موارد مورد نیاز برای تهیه کرپ
آرد سفید: ۸ قاشق سوپخوری 

شیر: یک پیمانه 
تخم مرغ: 4 عدد 

نمک: یک قاشق چایخوری 
زردچوبه: یک چهارم قاشق چایخوری 

روغن مایع: به میزان الزم 

طرز تهیه: 

پیاز را با مقداری روغن داخل تابه ای تفت دهید تا 
سبک شود. سپس گوشت را به آن اضافه کنید و 
تفت دهید تا رنگ آن تغییر کند. زردچوبه، نمک، 
فلفل، رب گوجه فرنگی، آب لیموترش و جعفری 
را به آن بیفزاید و بگذارید تا آب آن تبخیر شود. 
سپس از روی حرارت برداشته و کنار بگذارید.  
برای تهیه کرپ، آرد را درون کاسه ای بریزید و 
بتدریج شیر را به آن اضافه کنید و هم بزنید تا 
گلوله نشود. تخم مرغ، نمک و زردچوبه را به آن 
افزوده و با استفاده از چنگال یا همزن دستی، آن 
را کامال مخلوط کنید. تابه نسوزی به قطر 10 
سانتیمتر را روی حرارت قرار دهید تا کامال داغ 
شود، سپس با مقداری روغن، کف آن را چرب 
کرده و مقداری از مایه کرپ را به وسیله مالقه 
درون تابه بریزید. آن را تکان دهید تا مایه به طور 
یکنواخت پخش شود. وقتی روی کرپ بسته و زیر 
آن طالیی رنگ شد، از تابه خارج کنید. مقداری از 
مایه گوشتی را روی کرپ )سمت طالیی آن( 
بریزید و رول کنید. رول آماده شده را درون تابه ای 

حاوی مقداری روغن، در حدی 
نیز  آن  اطراف  که 

نگ  یی ر طال
سرخ  شود، 

کنید. 



مشعل شماره 939

www.mashal.ir
سالمت نشریه کارکنان صنعت نفت ایران

حفظ تعادل بدن از نظر طبع و مزاج، یعنی 
سالمتی. هرگاه بدن به هر دلیلی از حالت تعادل 
خارج شود؛ گرمی، سردی، خشکی یا رطوبت در آن 

افزایش پیدا می کند و باعث بروز بیماری می شود.  
تمام جنبه های زندگی مان تحت تاثیر طبیعت 
بدن قرار دارد. نوع تغذیه   ما می تواند بر همه 

اعضای بدن از مغز و اعصاب گرفته تا قلب، معده، 
کبد و کلیه ها تاثیرات مهمی داشته باشد.  در بعضی 
از مزاج ها، خوردن غذای نامناسب ممکن است 
عواقب ناخوشایند زیادی را به دنبال داشته باشد. 
به همین خاطر، افراد باید با مزاج خود، محیطی که 
در آن زندگی می کنند و طبیعت مواد غذایی مورد 
مصرفشان آشنایی داشته باشند تا با تغذیه مناسب 
بتوانند از بروز بیماری ها جلوگیری کنند.   بنابراین 
همه انسان ها برای داشتن زندگی سالم، وزن مناسب 
و آرامش روحی، به شناختن مزاج یا طبیعت خود 
نیاز دارند. اهمیت شناخت طبع ها به اندازه ای است 
به آن می توانند مشکالت  توجه  با  والدین  که 
کنند.  براساس  رفع  را  فرزندانشان  احتمالی 
باورهایی که در طب سنتی وجود دارد، اگر یک فرد 
با توجه به طبع و مزاج خود تغذیه کند، کمتر بیمار 

می شود. به همین خاطر شناخت طبع بر هر فردی 
الزم و ضروری است و از طریق آن می توان از 
بسیاری از مشکالتی که ممکن است پیش  آید، 
پیشگیری کرد. بهترین و منطقی ترین روش در طب 
سنتی این است که افراد ابتدا طبع و مزاج خود را 
تا  با آن تغذیه کنند  بشناسند، سپس مناسب 

هیچ گاه دچار بیماری و کسالت نشوند.

پیشگیری از بیماری در طب سنتی

آشنایی با گیاهان دارویی

سبزیجات برگ سبز
سبزیجاتی که دارای برگ سبز هستند)کرفس، اسفناج، کاهو، گل کلم و...( از بروز عوارضی 
مانند سکته قلبی و مغزی پیشگیری می کنند. باعث کاهش کلسترول می شوند و خطر ابتال به 

سرطان را کاهش می دهند.

جوانه ها
 ، نی معد د  ا مو  ، مین ها یتا و
آنتی اکسیدان ها و آنزیم های موجود 
بر  برا در  بدن  ز  ا  ، نه ها جوا در 
رادیکال های آزاد محافظت می کنند. 
طبیعت و مزاج جوانه ها سرد است، به 
همین دلیل می توان از آنها برای تهیه 

انواع ساالد و ساندویچ استفاده کرد.

نعنای تازه
پتاسیم،  منیزیم،  آهن،  کلیسم، 
فسفر، روی و منگنز موجود در نعنا 
نقش مهمی در سوخت و ساز بدن دارد. 

نعنا منبع غنی بتاکاروتین است.

کدو سبز
یکی از بهترین سبزیجاتی است که به 
ی  ال با یر  د مقا ن  د بو ا  ر ا د لیل  د
مواد  و  ویتامین ها  آنتی اکسیدان ها،  
معدنی به کاهش رادیکال های آزاد بدن 
کمک می کند و باعث سالمت پوست و 

بدن می شود.

مرکبات 
تمام مرکبات سرشار از آنتی اکسیدان، 
ویتامین C و فیبر هستند، به همین دلیل از 
ابتال به سرطان و بیماری های قلبی جلوگیری 
می کنند. استفاده از آب مرکبات تازه هم 

می تواند گزینه خوبی باشد. 

پیاز
از نظر طب قدیم پیاز طبعی گرم و خشک 
دارد و دارای خواص زیادی است. از مهم ترین 
خاصیت های پیاز می توان به سم زدا بودن آن 

اشاره کرد.

ریواس
سرشار از فیبر است و به سالمت دستگاه گوارش و بهبود 
حرکات روده، در درمان و پیشگیری از یبوست کمک 
می کند. توصیه می شود آب ساقه ریواس )برگ های ریواس 
به دلیل مقادیر باالی اسکالیک اسید سمی هستند( را با 
آب سبزیجات تازه ترکیب کنید تا از خواص آن بهره مند 

شوید.

گوجه فرنگی
به دلیل مقادیر باالی فالونوئید ها و سایر مواد شیمیایی 
موجود در گوجه فرنگی، خطر ابتال به سرطان، به ویژه 

سرطان پروستات کاهش می یابد.

آب نارگیل
باالی  بودن مقادیر  به دلیل دارا 
ویتامین های ضروری، مواد معدنی و 
بهترین  از  یکی  مغذی،  مواد  سایر 
به  بتال  ا خطر  که  نوشیدنی هاست 

سرطان را کاهش می دهد.

هلو
یکی دیگر از میوه های پرخاصیت هلو 
است . این میوه به دلیل مقادیر باالی مواد 
مغذی، به سالمت بدن و پوست کمک 

می کند.

خیار
مانند هندوانه حدود 95 درصد آب دارد. خیار با دارا 
بودن خاصیت ضدالتهابی به کاهش التهاب بدن کمک 
می کند و به دلیل داشتن آنتی اکسیدان های متعدد از 
ابتال به سرطان و بیماری های قلبی و عروقی پیشگیری 
می کند. این میوه، سرشار از ویتامین B، ویتامین B5 و 
ویتامین B۷ است که می تواند در کاهش استرس و 

اضطراب نقشی تاثیرگذار داشته باشد.

بسیاری از افراد در طول روز دچار کم آبی می شوند، مسئله ای که احساس خستگی و کاهش انرژی بدن 
را به همراه دارد؛ به همین دلیل توصیه پزشکان برای برقراری تعادل بدن این است که خوراکی هایی را 
استفاده کنید که عالوه بر سم زدایی و پاکسازی بدن، از خستگی و کاهش انرژی نیز پیشگیری کنند. در 

ادامه بهترین خوراکی هایی که می توانید آنها را مصرف کنید، برایتان آورده ایم.

هندوانه و ملون ها 
طبیعت و مزاج هندوانه سرد است و بیش از 91 درصد 
آب دارد. این میوه، منبع غنی لیکوپن است و به دلیل 
فعالیت آنتی اکسیدانی، خطر سکه مغزی را کاهش می دهد. 
هندوانه خاصیت ضدالتهابی دارد و به دلیل مقادیر باالی 
ویتامین ها و مواد معدنی خطر ابتال به بیماری ها را کاهش 
می دهد. عالوه بر هندوانه، ملون ها )خربزه، طالبی و گرمک( 
به کاهش  آنتی اکسیدان  باالیی  با داشتن مقادیر  نیز 

رادیکال های آزاد بدن کمک می کنند.

موز
موز حاوی دوپامین است، ماده ای شیمیایی که به 
بهبود خلق و خو کمک می کند و خطر ابتال به استرس 
و اضطراب را کاهش می دهد. آنتی اکسیدان  ها، 
ویتامین ها، مواد معدنی و فیبر موجود در موز به 
کاهش رادیکال های آزاد بدن کمک می کنند و باعث 
الغری و کاهش وزن، درمان دیابت نوع ۲، تقویت 
سیستم عصبی و افزایش گلبول های سفید خون 

می شوند.

ماست
باکتری الکتوباسیلوس موجود در ماست خواص زیادی دارد، 
به همین دلیل مصرف این ماده لبنی توصیه شده است. ماست 
دارای ویتامین D است و به محکم شدن استخوان ها کمک می 
کند. فسفر موجود در این ماده لبنی باعث تقویت حافظه می  شود.

گیاهان دارویی کاربردهای زیادی دارند، به حدی 
که می توان از آنها برای درمان بسیاری از بیماری ها 
و مشکالت سالمتی استفاده کرد. بیشتر اوقات مردم 
تصور می کنند که داروهای شیمیایی اثرگذاری 
زیادی بر درمان بیماری  ها دارند و آنها سریع تر 
درمان می شوند. این در حالی است که بیشتر افراد 
غافل از عوارضی هستند که داروهای شیمیای ممکن 
است در پی داشته باشد. گیاهان دارویی، اما هر کدام 
به نوعی می تواند برای درمان بیماری ها و افزایش 
قدرت و توان اعضای داخلی و ظاهری بدن مورد 
استفاده قرار گیرد بدون آنکه عوارضی داشته باشد.

برگ بو 
گیاهی خوشبو و همیشه  سبز است که فواید 
زیادی برای بدن دارد. برگ بو که گیاهی ادویه ای 
است، سرشار از مواد معدنی و ویتامین هاست. 
ویتامین C که در دفع رادیکال های آزاد و تقویت 
سیستم ایمنی بدن نقش مهمی دارد از مهم ترین 
ترکیب های موجود در این ادویه است. همچنین 
ویتامین A موجود در این گیاه به قدرت بینایی کمک 
می کند و در پیشگیری از ابتال به سرطان ریه و دهان 

نقش دارد. وجود تعدادی از ویتامین های ب کمپلکس 
و  تنیک  پنتو  ، کسین و ید پیر  ، سین نیا نظیر 
ریبوفالوین در این ادویه در سنتز آنزیمی و عملکرد 
سیستم عصبی و تنظیم متابولیسم بدن اثرگذارند. 
این ادویه منحصر به فرد حاوی مقادیر قابل توجهی 
مواد معدنی نظیر مس، پتاسیم، کلسیم، منگنز، 
آهن، سلنیوم، روی و منیزیم است که در سالمت فرد 

نقشی حیاتی دارند.

خواص دارویی
- مقابله با انواع سرطان 

- دارای خاصیت ضد التهابی، آنتی اکسیدانی، 
ضد باکتریایی و ضد قارچی

- کاهش عالئم اختالالت گوارشی و درمان 
ناراحتی های معده 

- درمان سردرد و میگرن 
- رفع بی اشتهایی

- درمان سرما خوردگی، سرفه و آنفلوانزا
- تولید گلبول قرمز

- کاهش تب و...

3637



رئیس هیات مدیره سازمان بهداشت و 
درمان صنعت نفت با بیان این که اولویت 
این سازمان خدمات رسانی به مناطق 
یا  واگذاری  است، گفت:  عملیاتی 
خصوصی سازی بیمارستان و سازمان 
شاهدایی  مرضیه  ندارد.  صحت 
درنخستین نشست مدیران و رؤسای 

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت بااشاره به 
سیاست های کالن دولت و وزارت نفت مبنی 
برهمگرایی داخلی اظهارکرد: دردولت برچابک  سازی 
و نبودتوسعه بسیار تاکید شده و دولت به  دنبال خرید 
خدمت از بخش خصوصی است. شاهدایی با بیان این 
که وزیرنفت برخدمت رسانی درحوزه سالمت و 
بهداشت کارکنان و بازنشستگان تاکید دارد، افزود: پیرو 

این تاکید، سازمان بهداشت و 
درمان صنعت نفت نیزبه  دنبال ارائه 
خدمات با کیفیت به کارکنان است. 
سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
بهداشت و درمان صنعت نفت با 
ناصحیح خواندن مقایسه سازمان 
بهداشت و درمان صنعت نفت با 
یک سازمان بیمه گر تصریح کرد: اساس بیمه گری 
بردرمان استوار است، در صورتی که رسالت اصلی 
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت سالمت  محوری 
است. شاهدایی تاکیدکرد: اولویت سازمان بهداشت 
ودرمان صنعت نفت، خدمت رسانی درمناطق عملیاتی 
است ونظر برواگذاری یا خصوصی  سازی بیمارستان 

و سازمان صحت ندارد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 
در حکمی، علیرضا سلمان زاده را به 
عنوان مدیرعامل جدید شرکت 
نفت فالت قاره ایران منصوب کرد.

در حکم مسعود کرباسیان خطاب 
به سلمان زاده آمده است: »با عنایت 
به مراتب تخصص، تعهد و تجارب 

ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان 
مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران منصوب 
می گردید. توفیقات جنابعالی را در انجام وظایف 
محوله از خداوند منان خواستارم.« سلمان زاده 
سمت هایی مانند مدیرکل نظارت بر صادرات و 
مبادالت مواد نفتی و رئیس بررسی استانداردهای 
اندازه گیری در اداره کل نظارت بر صادرات و مبادالت 

مواد نفتی را در کارنامه دارد.

انتصاب مشاور مدیرعامل
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 
درحکمی دیگر »حمید بورد« را به 

عنوان مشاور خود منصوب کرد.
درحکم مسعود کرباسیان خطاب به 
بورد آمده است: »بدینوسیله از زحمات و تالش های 
ارزشمندتان در مدت تصدی مسؤولیت مدیرعاملی 
شرکت نفت فالت قاره ایران تقدیر و تشکر نموده و با 
عنایت به سوابق و تجربیات جنابعالی به موجب این 
حکم به عنوان مشاور اینجانب منصوب می گردید. 
توفیقات جنابعالی را در انجام وظایف محوله از خداوند 

منان خواستارم.«
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    شرکت نفت 
فالت قاره ایران   
صیانت از 
کارکنان 
اقماری

رئیس حراست شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر نقش تاثیرگذار کارکنان اقماری در پیشرفت و 
تعالی صنعت نفت کشور گفت: صیانت از کارکنان اقماری، از وظایف اصلی حراست است.

جهانبخش شریعت ضمن بازدید از تاسیسات شرکت نفت فالت قاره ایران درمنطقه خارک، 
فعالیت کارکنان مناطق عملیاتی راهمانند ایثارگری رزمندگان در دوران دفاع مقدس خواند و 

افزود: این افراد همه هستی و وجود خود را برای کشور گذاشته اند و این همان عرق ملی است.
وی افزود: اگر چه به لحاظ تقویمی جنگ تمام شده، اما در صنعت نفت دفاع مقدس، ایثارگری 
و جانبازی ادامه دارد. رئیس حراست شرکت ملی نفت ایران اظهارکرد: حراست به لحاظ قانونی، 
کاری، فرهنگی و شرعی نسبت به همه همکاران مسئول است و صیانت از کارکنان خدوم یکی 

از وظایف اصلی آن است.
شریعت درباره مبارزه با فساد تصریح کرد: باید با تفکر فساد مبارزه کرد و این کار به تقویت عرق 

ملی در میان کارکنان، جوانان و آحاد مردم نیاز دارد.
وی همچنین با قدردانی از خانواده های همکاران اقماری که سهم بسزایی در پیشرفت وتعالی 

صنعت نفت دارند، از زحمات همه کارکنان پرتالش صنعت نفت قدردانی کرد.
عباس رجب خانی، رئیس منطقه خارک نیز، ضمن ارائه گزارشی از اقدام ها و مهم ترین فعالیت های 
شرکت نفت فالت قاره ایران، کارکنان اقماری راسربازان گمنام صنعت نفت خواند وافزود: این 

مجموعه، همواره مشعل تولید را در همه مناطق برافراشته نگه داشته اند.
وی همچنین بر نقش مهم حراست درصیانت از کارکنان و تاسیسات تاکید و از تالش های آنها 

درهمسویی در تحقق اهداف عالیه صنعت نفت، قدردانی کرد.

احیای زیست بوم های مرجانی جزیره خارک
پروژه احیا وبازسازی زیست بوم های مرجانی برای نخستین  بار در کشور با مشارکت 

سازمان حفاظت محیط زیست ایران در منطقه عملیاتی خارک آغاز شد.
این پروژه ازسوی شرکت نفت فالت قاره و با همکاری ومشارکت پژوهشکده محیط 
زیست وتوسعه پایدارسازمان محیط زیست کشور، به منظور احیای بخشی از 
زیستگاه های مرجانی تخریب شده منطقه عملیاتی خارک، به  صورت پایلوت اجرا 

می شود.
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 مرجانی وتوسعه والگوبرداری از تکنیک های موفق وعملیاتی شده به منظور 

بازسازی دیگر پهنه های مرجانی در دیگر نقاط خلیج فارس و دریای عمان است.
پروژه احیا وبازسازی زیست بوم های مرجانی جزیره خارک درسه فاز اصلی و در مدت 

زمان سه سال انجام می شود.
شرکت نفت فالت قاره ایران، مجموعه ای پیشرو دراستفاده از دانش فنی وفناوری های 
روزآمد ونخستین مجموعه ازخانواده بزرگ شرکت های تابع وزارت نفت به شمار می آید 
که به منظورحفاظت ازمحیط زیست واحیای بسترهای مرجانی آسیب دیده جزیره 
خارک، اقدام به سرمایه گذاری مشترک با سازمان حفاظت محیط زیست ایران کرده 
است. این اقدام شرکت نفت فالت قاره، درهمسویی بیشتر ومطلوب تر درعمل به 

مسؤولیت اجتماعی، انجام شده است.

    شرکت نفت و گاز پارس
راه اندازی پست برق 

پاالیشگاه فاز ۱۴ 

مجری طرح توسعه فاز 14پارس جنوبی از 
راه اندازی پست برق اصلی پاالیشگاه خشکی این 
طرح خبرداد. محمدمهدی توسلی پور با اعالم 
برقدار شدن پست 132 به 33کیلو ولت اصلی 
پاالیشگاه فاز 14 پارس جنوبی گفت: این پست 
با دریافت برق از نیروگاه متمرکز پارس جنوبی 
راه اندازی شده است. وی تصریح کرد: برق مورد 
نیازپاالیشگاه فاز14پارس جنوبی، از طریق خط 
ارتباطی دومداره 400 کیلو ولت نیروگاه متمرکز 
پارس جنوبی به پست منطقه پارس 2 منتقل و 
پس از کاهش سطوح ولتاژی، با یک خط کابلی 
دو مداره به پست برق اصلی پاالیشگاه این طرح 
ارسال می شود. توسلی پور میزان برق مورد نیاز 
پاالیشگاه فاز 14 پارس جنوبی را حدود 90 
مگاوات عنوان و اظهار کرد: با ورود برق به این 
پست اصلی و کاهش جریان برق از 132 به 33 
کیلوولت، همچنین تبدیل به سطوح ولتاژی 
واحدهای  همه  نیاز  مورد  برق  پایین تر، 
پاالیشگاهی فاز14 تامین می شود. به گفته 
توسلی پور، راه اندازی این پست برق گام اولیه و 
مهم عملیاتی سازی واحدهای پاالیشگاهی به 

شمار می آید.

   شرکت ملی نفت ایران    

  شرکت نفت مناطق مرکزی ایرانهشتمین نشست کمیته حفاری کارگروه استانداردسازی
تزریق بیش از یک میلیارد مترمکعب گاز 

به مخزن سراجه

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران از تزریق یک میلیارد 
و 5 میلیون مترمکعب گاز به مخزن سراجه قم از ابتدای امسال 
تاکنون خبر داد. رامین حاتمی گفت: سال گذشته، یک 
میلیاردو26میلیون مترمکعب گاز به این مخزن تزریق و 733میلیون 
مترمکعب نیز بازتولید شده بود. وی درباره فعالیت های انجام شده به 
منظورجمع آوری گازهای همراه گفت: شرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران پیرو ابالغیه وزارت نفت مبنی بر جمع آوری گازهای مشعل، 
اقدام به برگزاری مزایده واگذاری گازهای مشعل کرده ونخستین 
طرح در میدان نفت شهر وسومار، اسفندماه 1397 واگذار شده است.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران اظهار کرد: با اجرایی 
شدن قرارداد فروش گازمیدان های نفت شهر وسومار، روزانه 

ازسوزاندن حدود 10 میلیون فوت مکعب گاز جلوگیری می شود.
به گفته حاتمی، با برنامه ریزی های انجام شده، گازهای مشعل 
میدان های چشمه خوش، آبان، پایدارغرب، سروستان و سعادت آباد، 

همچنین دالپری، دهلران و دانان نیز امسال واگذار می شود.

تعمیرات اساسی منطقه عملیاتی سروستان و 
سعادت آباد

تعمیرات اساسی تجهیزات فرآورشی نفت منطقه عملیاتی سروستان 
و سعادت آباد بدون حادثه و با موفقیت پایان یافت.

سرپرست منطقه عملیاتی سروستان وسعادت آباد گفت: تعمیرات 
اساسی ساالنه تاسیسات فرآورشی منطقه عملیاتی سروستان و 
سعادت آباد در سه حوزه مکانیک، ابزاردقیق و برق، پس از دریافت 
مجوزکاهش تکلیفی به صورت همزمان با پاالیشگاه شیرازبه عنوان 

دریافت کننده نفت این منطقه انجام شد.
علی منتصری با اشاره به این که این تعمیرات شامل ادوات و 
تجهیزات برقی، ابزار دقیق، فرایندی و اصالحیه های فرآورشی بود، 
افزود: تعمیرات با تخلیه و ایمن سازی همه تاسیسات آغازشد و با 
اکسیژن  زدایی، فشار افزایی و رفع نشتی های احتمالی به طور کامل 
پایان یافت. منتصری رفع اشکال ازهمه شیرهای قطع اضطراری و 
کنترلی و...، مشعل های LP و HP، نشان دهنده های سطح سیال 
مخازن، کالیبراسیون تجهیزات ابزاردقیق، تعمیرات و اصالحیه های 
الزم روی سیستم های کنترل و مانیتورینگ و PLCها، همچنین 
تعمیر ادوات و تجهیزات پست برق 66 کیلو ولت و خطوط انتقال 
برق 66 و 20 کیلو ولت، تعمیر UPSها و باتری شارژرهای 
سامانه های کنترل برق و ابزار دقیق را از جمله اقدام های انجام شده 

در بخش برق و ابزار دقیق برشمرد.
وی همچنین، رفع نشتی های داخلی و خارجی از شیرآالت فرایندی 
با انجام تعمیرات وآزمون نشتی آنها، انجام اصالحیه های فرایندی 
دربخش فرآورش و آزمایشگاه را مهم ترین اقدام های تعمیراتی در 

بخش مکانیک عنوان کرد.

هشتمین نشست کمیته حفاری ازکارگروه استانداردسازی صنعت 
نفت، با موضوع سازه و زیرسازه دکل های حفاری خشکی برگزار شد.

دراین نشست که به میزبانی شرکت نفت و گاز اروندان و با هدف 
پیگیری آیین نامه نظام استانداردسازی درصنعت نفت ایران 
برگزارشد، یوسفی رئیس حفاری شرکت نفت وگازاروندان گفت: 
بازنگری و تبدیل استاندارد های موجود صنعت نفت به یک استاندارد 
یکپارچه در سطح ملی می تواند مبنایی واحد و زبانی مشترک بین 
همه ذی نفعان امور حفاری کشور ایجاد کند. محمدرضا بحرانی پور، 
رئیس گروه مهندسی نفت، مخزن وحفاری اداره کل نظام فنی 
وارزشیابی طرح ها نیزگفت: برمبنای آیین نامه ابالغی نظام استاندارد 
سازی ازسوی وزیر نفت درشهریور 1397، شرکت  ها ی تابع وزارت 
نفت و دیگر ذی نفعان، مکلف به ایجاد زمینه مناسب برای همکاری 
در تعیین، بازنگری و نظارت بر حسن اجرای استانداردهای صنعت 
نفت با هدف ملی  کردن آنها شده اند. وی با اشاره به مصوبه ها و 

اقدام های نشست های پیشین این کارگروه گفت: هدف ازاین 
نشست ها، تعیین استانداردهایی برای طراحی، دستورعمل ساخت 
اجزا، بازرسی، همچنین کنترل کیفی اجزا و الزام های تحویل کاالی 
مرتبط با سازه و زیرسازه است. بحرانی پور، استفاده، نگهداری 
وتعمیردکل، سازه قابل حمل، تجهیزات مرتبط با چاه دکل و زیرسازه 
مناسب دکل حفاری و خدمات حفاری چاه  های نفت و گاز به منظور 

تامین سازه مناسب برای عملیات و خدمات حفاری و تامین روشی 
منسجم برای ارزیابی سازه دکل حفاری را از دیگر اهداف برگزاری 
این نشست ها برشمرد. رئیس گروه مهندسی نفت، مخزن وحفاری 
اداره کل نظام فنی و ارزشیابی طرح ها ادامه داد: این استانداردها شامل 
مقررات و روش های کدگذاری، بازرسی، ظرفیت استاندارد، توان 
طراحی و ویژگی های طراحی تجهیزات است و برای سازه و زیرسازه 
دکل های حفاری خشکی چاه های نفت و گاز کاربرد دارد. الزام های 
مربوط به ایجاد زمینه عملیاتی شدن استانداردهای تدوین شده با 
توجه به شرایط کنونی دکل های حفاری کشور و ملی کردن این 
استانداردها، از جمله مواردی هستند که درهشتمین نشست کمیته 
حفاری، برآنها تاکید شده است. این نشست باحضورنمایندگان 
امورفنی وحفاری شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران و چند 
شرکت خصوصی ذی نفع در تدوین این آیین نامه و مقررات به 

میزبانی شرکت بهره برداری نفت و گاز اروندان برگزار شد.

    شرکت مهندسی و توسعه نفت
احداث و بازسازی بیش از 200مدرسه و مرکز درمانی

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت )متن( گفت: شرکت 
ملی نفت ایران احداث و بازسازی بیش از200 مدرسه و مرکز 
درمانی– بهداشتی را در در دست اجرا دارد. تورج دهقانی 
درنشست هماهنگی بازسازی و جبران خسارت شهرهاو 
روستاهای نفت خیز آسیب  دیده ازسیل استان خوزستان گفت: 
احداث و بازسازی 109مدرسه در13شهرستان این استان به 
بیش از90درصد رسیده است. وی همچنین ازبازسازی 107مرکز 
بهداشتی– درمانی در نقاط مختلف استان خوزستان خبر داد و 
افزود: بازسازی این مراکز ازسوی شرکت مهندسی و توسعه نفت 
ایران در دست اجراست. وی با اشاره به مشارکت شرکت ملی 
نفت ایران در تعمیر و ترمیم اساسی 2200منزل مسکونی 
آسیب دیده ازسیل در150روستای استان خوزستان نیز گفت: 
بابرنامه ریزی مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی مناطق 
نفت خیز، افزایش استانداردمنازل بازسازی شده دردستور کارقرار 
گرفته است. دهقان اظهار کرد: شرکت ملی نفت ایران افزون بر 

کمک  های خود برای مقابله با خسارت های سیل در استان 
خوزستان، با دستور و نظر مساعد وزیرنفت و پیگیری های 
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 1300 میلیارد ریال اعتبار برای 
بازسازی مناطق سیل زده استان خوزستان اختصاص داده است. 
جلسه هماهنگی بازسازی و جبران خسارت شهرها و روستاهای 
نفت خیز آسیب دیده از سیل استان خوزستان به منظور ایجاد 
هماهنگی بین بخشی و انسجام دستگاه ها در مسیر استفاده بهینه 
ازمنابع تشکیل شد تا ضمن بررسی پیشرفت پروژه های 
تعریف شده، پیشنهادها و دیدگاه های فرمانداران شهرستان ها نیز 
درباره پروژه ها مطرح و بررسی شود.  دراین نشست، مدیران ارشد 
و نمایندگان استانداری، فرمانداری شهرهای آسیب دیده ازسیل، 
بنیادمسکن، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، دانشگاه 
علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشگاه علوم پزشکی آبادان و 
...دراستان خوزستان، ازحمایت های وزارت نفت دربازسازی 
خسارت های ناشی از سیل امسال در این استان قدردانی کردند.

    شرکت ملی نفت ایران  
مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره منصوب شد

     بهداشت و درمان صنعت نفت 
تکذیب یک شایعه

www.mashal.ir
اخبار 4 شرکت اصلی

سرپرست طرح توسعه میدان 
نفتی یاران شمالی، عملیات 
نصب و راه  اندا زی نخستین پمپ 
درون چاهی شناور رادرمیدان 
نفتی یاران شمالی، موفقیت آمیز 
خواند. محمدعلی اژدری گفت: 
دربخش فعالیت های زیرسطحی 

این میدان، عملیات نصب و راه اندازی نخستین 
پمپ درون چاهی شناور)ESP( درچاه شماره 
4 این میدان مردادماه امسال با موفقیت  انجام 

شده است.
وی با بیان این که فعالیت های تکمیلی این چاه 
هم اکنون در دست انجام است، اظهارکرد: 
بنابربرنامه، پیش بینی می شود روزانه10بشکه 

نفت به تولید میدان یاران شمالی 
افزوده شود.

سرپرست طرح توسعه میدان 
نفتی یاران شمالی تصریح کرد: 
به صورت  پمپ  این  عملکرد 
پایش  و  بررسی  شبانه روزی 
و  نتخاب  ا در  تا  می شود 
به کارگیری روش های نگهداشت تولید وازدیاد 
برداشت از چاه ها و مخازن به روش فرازآوری 
مصنوعی از دیگر چاه ها، نتایج مطلوب تری 
حاصل شود. طرح توسعه میدان نفتی یاران 
شمالی در 130 کیلومتری جنوب غربی اهواز 
در منطقه  هورالعظیم و در امتداد مرز ایران و 

عراق قرار دارد.

    شرکت مهندسی و توسعه نفت 
راه اندازی نخستین پمپ درون چاهی شناور در یاران شمالی

مشعل شماره 939 



رئیس تعمیرات ونگهداری ساختمان وتاسیسات 
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه 
شمال ازمقاوم سازی خط لوله 12اینچ انتقال 
فراورده ری – ساری در محدوده ورسک – 

مرگاو خبر داد.
قاسم نصیری با اشاره به تداوم اقدام های فنی 
برای افزایش ایمنی خطوط لوله آسیب دیده 
گذشته  سال  اسفندماه  سیالب  از  ناشی 
عملیات  نجام  زا ا امسال،  ماه  وفروردین 

مقاوم سازی درکیلومتر213خط لوله12 اینچ انتقال فراورده ری- 
ساری، حدفاصل روستاهای ورسک – مرگاو خبر داد. وی باال بودن 
ضریب خطر، همچنین احتمال آب شستگی وشکستگی لوله درحوادث 

مشابه را دلیل اجرای این عملیات عنوان کرد.
نصیری با بیان این که این پروژه در محل تالقی 
خط لوله مزبور با رودخانه رسکت انجام شده 
یزی،  بتن ر مکعب  90متر م نجا ا ست،  ا
سنگ چینی وایجاد سازه آب نما برای افزایش 
آب  باجریان  بل  تقا در  بستر  مقاومت 
وسیالب های آینده را مجموعه عملیات انجام 
شده در فرآیند مقام سازی خط لوله 12 اینچ 
ری – ساری عنوان کرد. به گفته رئیس 
تعمیرات ونگهداری ساختمان و تاسیسات خطوط لوله و مخابرات نفت 
منطقه شمال، این پروژه درمدت20 روز و بانظارت کارشنا سان این 

منطقه عملیاتی شمال انجام شده است.

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران از تعمیر 
و راه اندازی یدک کش »هفت تیر« به همت 
کارشناسان و متخصصان عملیات دریایی 
شرکت پایانه های نفتی ایران در جزیره خارک 
خبرداد. عباس اسدروزگفت: عملیات دریایی 
ازجمله بخش های کلیدی است که آمادگی، 
با  مستقیم  آن  عملیات  وسرعت  چابکی 
رضایتمندی مشتریان ارتباط دارد، بنابراین این 
ناوگان همیشه باید در بهترین وضع قرار داشته 

باشد. وی ادامه داد: به این منظور برجستگی نقش کارکنان و متخصصان 
این بخش روشن می شود که در شرایط موجود و با وجود همه 
محدودیت ها و کمبودها اجازه نداده اند کوچکترین خلل و وقفه ای در 
عملیات روی دهد. مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران افزود: برای 

تحقق شعارسال و حمایت ازشرکت های دانش 
تقویت  و  توسعه  بنیان داخلی، همچنین 
و  تعمیر  ناوگان دریایی شرکت،  ظرفیت 
راه اندازی یدک کش هفت تیر با صرفه جویی 
یک میلیون دالر، بااستفاده از قطعات تولید 
داخل و تکیه برتخصص و تجربه کارشناسان و 
متخصصان عملیات دریایی شرکت پایانه های 
نفتی ایران درجزیره خارک، انجام شده است.

اسدروزتصریح کرد: نقطه آرمانی شرکت 
پایانه های نفتی ایران فراهم کردن زیرساخت ها و امکاناتی است که 
بتوانیم با راه اندازی حوض خشک درجزیره خارک، عالوه بربی نیازی 
به تعمیر یدک کش ها در خارج نیز بتوانیم نیازهای دیگر مناطق را 

برطرف کنیم.
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   پاالیشگاه تبریز    

امضای قرارداد ساخت واحد جدید گوگردسازی

   شرکت گاز استان هرمزگان     

تکمیل پروژه های گازرسانی تا سال ۱۴00

   پخش فراورده های نفتی منطقه ارومیه
فعالیت ۱26 باب جایگاه سوخت

سرپرست شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ناحیه سلماس با 
اشاره به بهره برداری ازجایگاه سوخت مایع مجتمع خدماتی و 
رفاهی مرادخانی، گفت: با احتساب این جایگاه تازه تاسیس، 
شمار جایگاه عرضه سوخت در این منطقه عملیاتی به 126 باب 
رسیده است. ایرج فتح الهی با بیان این که بهره برداری از این 
جایگاه سوخت درهفته دولت انجام شده است، تصریح کرد: 
جایگاه یاد شده با 12نازل عرضه بنزین ونفت گاز، امکان 
سوخت گیری برای خودروها را فراهم کرده است. وی 
اعتبارهزینه شده برای جایگاه سوخت احداث شده درمجتمع 
خدماتی و رفاهی مرادخانی را150میلیاردریال اعالم واظهارکرد: 
بخش عرضه سی ان جی این مجتمع نیز درسال 1386به 
بهره برداری رسیده است. سرپرست شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی ناحیه سلماس تاکید کرد: دراین جایگاه، امکان 
عرضه همزمان سه نوع فراورده بنزین، نفت گاز یورو 5 و 
سی ان جی برای 20 خودرو وجود دارد. فتح الهی با قدردانی 
ازسرمایه گذاری بخش خصوصی دراحداث این جایگاه و امکان 
اشتغال زایی برای 16نفراظهارکرد: باراه اندازی این جایگاه، 
شمارجایگاه های عرضه سوخت ناحیه سلماس، به هشت باب 
رسیده است. وی به تجهیزات جایگاه یاد شده اعم از سامانه 
پرداخت الکترونیکی وجه سوخت، کیف پول کارت سوخت و 
امکانات رفاهی آن شامل نمازخانه، سرویس  بهداشتی و کافی 
شاپ اشاره و تصریح کرد: این مجتمع خدماتی و رفاهی درابتدای 
جاده سلماس–ارومیه واقع شده است ویکی از مسیرها ی پرتردد 

استان آذریایجان غربی به شمار می آید.

   شرکت انتقال گاز ایران 
رشد شاخص هاي برنامه ریزي

 در منطقه 6
مدیر عامل شرکت انتقال گاز ایران با بیان این که شاخص هاي 
برنامه ریزي شده درمنطقه 6 عملیات انتقال گازایران نسبت به 
سال هاي گذشته پیشرفت خوبي داشته است، اظهارکرد: این 
رشد، بیانگر تالش، تعهد و مسئولیت پذیري مجموعه کارکنان 
این منطقه عملیاتی است. سعید توکلي در بازدید از خط لوله 
30 اینچ غرب بندرعباس در نشست با کارکنان منطقه 6عملیات 
انتقال گازافزود: برنامه ریزي به منظورانتقال پاک، ایمن، پایدار و 
بهره ورگازطبیعي ازطریق این خط لوله، موضوع مهمی است که 
باید به آن توجهی ویژه داشت. وی با قدردانی از تالش و زحمات 
کارکنان این منطقه عملیاتی اظهار کرد: مناطق و ستاد شرکت 
انتقال گازایران با تبدیل شدن به یک پیکره واحد وکامل، جایگاه 
خود را نه تنها در مجموعه شرکت ملي گاز ایران، بلکه در 
مجموعه وزارت نفت پیدا کرده و از یک شرکت اجرایي وعملیاتي 
به یک شرکت حرفه اي و راهبر ارتقا یافته است. توکلی با تاکید 
برایمان واعتقاد کامل به کارکنان ستادی وعملیاتی در انجام 
امورمحوله اظهارکرد: اقدام های عملیاتي مناطق ده گانه به 
منظورعبوراز فصل سرد سال و انتقال ایمن، پایدار و مطمئن 
گازطبیعي به بخش های خانگي و صنعتي، برنامه ریزي، اجرا و 

نظارت مي شود.
کرم گودرزي مدیرمنطقه 6 عملیات انتقال گاز نیزبا ارائه گزارشی 
از اقدام های شاخص این منطقه عملیاتی، تعامل دوسویه بین 
ستاد و منطقه 6 عملیات انتقال گاز را عاملی مهم در پیشبرد 
برنامه ها و اهداف عنوان و اظهار کرد: جاي بسي خوشحالي است 
که برنامه هاي عملیاتي و پشتیباني این منطقه با وجود این تعامل 

دو سویه به نتیجه رسیده است.

قرارداد پروژه احداث واحد جدید گوگردسازی شرکت پاالیش 
نفت تبریز به منظور کاهش آالینده های زیست محیطی پاالیشگاه 

با شرکت طراحی و ساختمان نفت )ODCC( امضا شد.
غالم رضا باقری دیزج، مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تبریز گفت: 
بر اساس این تفاهم نامه، انجام مطالعات مخاطره ها و انجام پذیری، 
مهندسی پایه، مهندسی تفصیلی، تامین مصالح و تجهیزات، انجام 
کارهای ساخت و نصب، پیش راه اندازی و راه اندازی به عهده شرکت 

طرف قرارداد است.
وی مدت زمان اجرای پروژه را 21 ماه و اعتبار مالی آن را بیش 
از17 میلیون یورو اعالم و اظهار کرد: راه اندازی واحد جدید گوگرد 
سازی و تولید گوگرد با ظرفیت 110 تن در روز ازجمله اهداف 

پیش بینی شده در این قرارداد است.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تبریز با تاکید براین که این شرکت 
همگام با تولید، به مسائل زیست محیطی وتولید فراورده های نفتی 

با استانداردهای روزآمد جهانی توجه ویژه دارد، گفت: توجه به 
مسؤولیت های اجتماعی ازجمله مقوله های مهمی است که همه 

صنایع تولیدی و حتی خدماتی باید به آن توجه داشته باشند.
دیزج گفت: با آن که وظیفه برخی صنایع مانند پاالیشگاه ها، 
خدمات  رسانی است، امااین صنایع نمی توانند نسبت به محیط 
اطراف وجامعه خود بی تفاوت باشند و انجام اقدام هایی در این 

زمینه موید همین مطلب است.
 وی با اشاره به این که 90 درصد فراورده های پاالیشگاه تبریز 
خدماتی است، اظهارکرد: شرکت پاالیش نفت تبریز در انجام 
طرح ها و پروژه های مختلف خود نسبت به مسائل زیست محیطی 

توجه ویژه  دارد.

برگزاری نخستین کارگاه مدرسه تابستانی حقوق کودک
نخستین کارگاه آموزشی مدرسه تابستانی حقوق کودک 

درپاالیشگاه نفت تبریز برگزار شد.
درآیین پایانی این کارگاه آموزشی، معاون حقوق بشر و امور 
بین الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون  حقوق 

کودک در شرکت پاالیش نفت تبریز حضور داشتند.
این کارگاه آموزشی سه روزه با حضورفعال قضات، استادان 
دانشگاه، مدیران  کل امور زنان  وخانواده استانداری های 
سراسرکشور، سازمان  های مردم نهاد و متولیان امور کودک برگزار 

شد.
کودک همسری، کودکان کار، کودکان خیابانی، کودکان و 
آسیب های فضای مجازی، همچنین قوانین و مقررات حوزه 
کودکان، ازجمله مباحثی است که در این کارگاه آموزشی به آنها 
پرداخته و بررسی شد.شرکت پاالیش نفت تبریز همسو با اجرای 
مسؤولیت های اجتماعی خود عهده دار برگزاری بخشی ازکارگاه 

آموزشی مدرسه تابستانی حقوق کودک بود.

    پخش فراورده های نفتی منطقه کردستان
افتتاح جایگاه جدید سوخت در مریوان

مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه کردستان از آغاز فعالیت جایگاه 
عرضه سوخت »شانو« درشهرستان مریوان 
خبر داد. عبداهلل گیتی منش درآیین افتتاح 
این جایگاه که باحضوراستاندار، فرماندار 
ومدیران محلی برگزارشد، اظهارکرد: شانو، 
به عنوان نهمین حایگاه عرضه سوخت 
مریوان، در زمینی به مساحت 500 مترمربع 

احداث شده است.
وی تصریح کرد: این جایگاه با بهره گیری از12نازل عرضه 
سوخت، عالوه برایجاد سهولت بیشتربرای سوختگیری 

خودروها، برای هفت نفر نیز ایجاد شغل کرده است.
به گفته مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 
یک  شانو،  سوخت  جایگاه  ساخت  برای  کردستان، 
میلیاردو500میلیون تومان ازسوی بخش خصوصی هزینه شده 

است. گیتی منش تاکید کرد: جایگاه مزیور 
ردهای  ندا ستا ا آخرین  اساس  بر 
پخش  ملی  شرکت  زیست محیطی 
فراورده های نفتی ایران وسازمان حفاظت 

محیط زیست، احداث شده است.
مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه کردستان، تحقق حقوق شهروندی 
و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان را از 
رسالت های اصلی این شرکت عنوان و اظهار کرد: احداث مجاری 
عرضه درنقاط مختلف برای دسترسی آسان وسریع شهروندان 

به فراورده های نفتی، به همین منظور انجام می شود.
گیتی منش همچنین باارائه گزارشی ازعملکرد وخدمات انجام 
شده در گستره عملیاتی ناحیه مریوان، ازهمکاری مسئوالن این 
شهرستان با شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 

کردستان قدردانی کرد.

     خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال 

مقاوم سازی خط انتقال ری - ساری

    شرکت پایانه های نفتی ایران  
تعمیر و راه اندازی یدک کش »هفت تیر«
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مدیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان گفت: طرح های گازرسانی به 
شهر بندرعباس تا سال 1400 پایان می یابد. فواد حمزوی بابیان این 
که مأموریت شرکت گازاستان هرمزگان درسه بخش تدوین شده 
است، ایجادزیرساخت های الزم برای جایگزینی گاز طبیعی، تأمین 
مستمروایمن گازبخش های خانگی، تجاری وصنعتی، همچنین 
ترویج فرهنگ استفاده بهینه گازطبیعی را بخش های سه گانه رسالت 
تعریف شده برای این شرکت عنوان کرد. وی تصریح کرد: برای اجرای 
دقیق این بخش ها، برنامه های مستمر و دقیقی نیز پیش بینی شده 
است. حمزوی درباره طرح های گازرسانی دراستان هرمزگان 
اظهارکرد: گازرسانی به شهردرگهان قشم و روستای هلر، روستاهای 
محمد آباد، نجات آباد و مهرآوران شهرستان حاجی آباد، همچنین 
شهر دشتی پارسیان و فاز دوم شهر بستک، مجموعه طرح های مهمی 
هستند که با اعتبار بیش از44 میلیارد تومان، در هفته دولت امسال 
افتتاح شده اند. مدیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان پروژه 
گازرسانی به شهر درگهان و روستای ُهُلر در قشم با اعتبار22میلیارد 
تومان را مهم ترین طرح گازرسانی افتتاح شده در این بازه 
زمانی)هفته دولت( عنوان کرد. وی با بیان این که فازهای 4 و 5 

گازرساني به شهر بندرعباس نیز در مراحل پایانی قرار دارند، اظهار 
کرد: تا دهه فجر امسال این دو فاز به بهره برداری خواهد رسید و30 
هزار خانوار، زیرپوشش گازطبیعی قرار خواهند گرفت. حمزوی 
تصریح کرد: عملیات اجرایی فاز 6 با پوشش 18هزار و 300 خانوار و 
فاز7 گازرسانی به شهر بندرعباس با پوشش 22 هزار و 500 خانوار 
نیز با اعتباری بیش از60 میلیارد تومان به زودی آغاز می شود. وی 
گفت: فاز9 برای گازرسانی بافت فرسوده شهربندرعباس در نظر 
گرفته  شده که اجرای آن منوط به بهسازی بافت فرسوده توسط 

شهرداری بندرعباس و اداره کل راه و شهرسازی است.
مدیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان با بیان این که هم اکنون در 
 22 برای  گازشهری  به  دسترسی  امکان  بندرعباس،  شهر 
هزارخانوارفراهم شده است، افزود: نزدیک به 10درصد این تعداد 

خانوار برای دریافت اشتراک اقدام کرده اند.
وی اظهار کرد: در تالش هستیم با رایزنی با بانک ها، هزینه گازکشی 
در  کم  با سود  یا  سود  بدون  تسهیالت  درقالب  منازل  به 
اختیارمشــترکان قرار گیردتا آنها نیز برای استفاده از این نعمت 

الهی، ترغیب شوند.

    شرکت ملی گاز ایران
خداحافظی با قبوض 

کاغذی گاز 

مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت ملی گازایران از 
حذف قبوض کاغذی گاز از اوایل آذرماه امسال خبر داد.

روح اله نوریان با بیان این که زیرساخت های الزم برای 
اجرای طرح حذف قبوض کاغذی آماده شده است، افزود: 
در شرکت های گازاستانی، با استفاده ازسرویس های 
پیامکی، تلفن، ایمیل ویا مراجعه کنتورخوان به درب منازل 
مشترکان، اقدام به جمع آوری شماره موبایل و خوداظهاری 
مشترکان اقدام شده است. وی بااشاره به این که تاکنون 
بیش ازهفت میلیون شماره همراه مشترکان جمع آوری 
شده است، اظهارکرد: بااجرای طرح حذف قبوض کاغذی 
برای همه 23 میلیون مشترک گاز، ساالنه نزدیک 
به850میلیاردریال در هزینه های آشکار صرفه جویی 
خواهد شد. مدیرفناوری اطالعات و ارتباطات شرکت ملی 
گاز، ایران، ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مشترکان، 
سرعت دهی به وصول مطالبات وصیانت از محیط زیست 
رادیگر مزیت های مهم طرح حذف قبوض کاغذی عنوان 
کرد.نوریان از مشترکان گازنیز درخواست کرد تا از طریق 
یکی از درگاه های اطالع رسانی نظیر وب سایت وشماره 
پیامک شرکت ملی گازایران یا شرکت های گازاستانی، 
اطالعات پرونده ای خود را برای اجرای هرچه بهتر این طرح 

تکمیل کنند.
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برخالف جبهه باطل که به انسان ها به عنوان ابزاری برای تامین 
خواسته ها و منافع خویش می نگرند، در جبهه حق، مومن ارزش و 
کرامت دارد. کرامتش هم نشات گرفته از ارزش حق است. انسان ها 
احترام دارند و به لحاظ ایمانشان مورد تکریم هستند، معیار هم 
تقوا، ایمان و تعهد است، نه رنگ، زبان، قبیله، نژاد و منطقه جغرافیایی. 
امام حسین)ع( در عاشورا به یاران خویش عزت بخشید، آنان را 

باوفاترین یاوران حق نامید، خود را به بالین یکایک یاران شهیدش 
می رساند و سر آنان را بر دامن می گرفت. بین آنان تفاوت قائل نمی شد؛ 

هم بر بالین علی اکبر)ع( حاضر شد و هم بر بالین غالم خویش.
یک جا رخ غالم و پسر بوسه داد و گفت: در دین ما سیه نکند فرق 
با سفید.  وقتی حر بیدار شد و توبه کرد و به اردوی امام پیوست، تردید 
داشت که امام حسین)ع( او را بپذیرد یا نه؟ سوال حر»هل لی من توبه: 

آیا برای من توبه ای هست؟« نشان دهنده نقطه امید او به بزرگواری امام 
حسین)ع( بود. حضرت هم توبه، بازگشت و حق گرایی اش را ارج نهاد 
و او را به بخشایش و رستگاری امید داد. این ارج نهادن به مقام یک 
انسان تائب است که خود را از ظلمت رهانده و به نور رسانده است. 
هرچند سابقه ای تیره و گناه آلوده دارد، ولی اینک به نور،  ایمان آورده 

است. 

آزادی در مقابل بردگی، اصطالحی حقوقی و اجتماعی است، اما 
»آزادگی« برتر از آزادی است و نوعی حریت انسانی و رهایی انسان 
از قید و بندهای ذلت آور و حقارت بار است. تعلقات و پایبندی های 
انسان به دنیا، ثروت، اقوام، مقام، فرزند و... در مسیر آزادی روح او، 
مانع ایجاد می کند. اسارت در برابر تمنیات نفسانی و عالقه های مادی، 
نشانه ضعف اراده بشری است. وقتی کمال و ارزش انسان به روح بلند 
و همت عالی و خصال نیکوست، خود را به دنیا و شهوات فروختن، 
نوعی پذیرش حقارت است و خود را ارزان فروختن. حضرت علی)ع( 
می فرماید: »اال حر یدع هذه اللماظه الهلها؟ انه لیس النفسکم ثمن 
اال الجنه فال تبیعوها اال بها: آیا هیچ آزاده ای نیست که این نیم خورده 
)دنیا( را برای اهلش واگذارد؟ به یقین بهای وجود شما چیزی جز 
بهشت نیست. پس خود را جز به بهشت نفروشید! »آزادگی در آن 
است که انسان کرامت و شرافت خویش را بشناسد و تن به پستی، 
ذلت، حقارت نفس، اسارت دنیا و زیر پا نهادن ارزش های انسانی ندهد. 
در پیچ و خم ها و فراز و نشیب های زندگی، گاهی صحنه هایی پیش 
می آید که انسان ها به خاطر رسیدن به دنیا یا حفظ آنچه دارند یا تأمین 
تمنیات و خواسته ها یا چند روز زنده ماندن، هرگونه حقارت و اسارت 
را می پذیرند، اما احرار و آزادگان، گاهی با ایثار جان هم بهای 
»آزادگی« را می پردازند و تن به ذلت نمی دهند. امام حسین)ع( 
فرمود: »موت فی عز خیر من حیاه فی ذل: مرگ با عزت بهتر از حیات 
ذلیالنه است«. این نگرش به زندگی، ویژه آزادگان است. نهضت 
عاشورا جلوه بارزی از آزادگی در مورد امام حسین)ع( و خاندان و 
یاران شهید اوست و اگر آزادگی نبود، امام تن به بیعت می داد و کشته 
نمی شد. وقتی می خواستند به زور از آن حضرت به نفع یزید بیعت 
بگیرند، منطقش این بود که »ال واهلل ال اعطیهم بیدی اعطاء الذلیل و 

ال اقر اقرار العبید: نه به خدا سوگند، نه دست ذلت به آنان می دهم و 
نه چون بردگان تسلیم حکومت آنان می شوم!« صحنه کربال نیز جلوه 
دیگری از این آزادگی بود که از میان دو امر شمشیر یا ذلت، مرگ با 
افتخار را پذیرفت و به استقبال شمشیرهای دشمن رفت و فرمود: 
»اال و ان الدعی بن الدعی قدر کزنی بین اثنتین: بین السّله و الذله و 
هیهات مّنا الذله: بر ما گمان بردگی زور برده اند، ای مرگ، همتی! که 
نخواهیم این قیود«.  انسان های آزاده، در لحظات حسـاس و دشوار 
انتـخاب، مرگ سـرخ و مبارزه خونـین را برمی گزینند و فداکارانه 
جان می بازند تا به سعادت شهادت برسند و جامعه خود را آزاد کنند. 
امام)ع( در نبرد روز عاشورا نیز، هنگام حمله به صفوف دشمن این 

رجز را می خواند:
الموت اولی من رکوب العار
و العار اولی من دخول النار 

مرگ، بهتر از ننگ و ننگ بهتر از آتش دوزخ است.
 روح آزادگی امام)ع( سبب شد، حتی در آن حال که مجروح بر 
زمین افتاده بود، نسبت به تصمیم سپاه دشمن برای حمله به 
خیمه های زنان و فرزندان برآشوبد و آنان را به آزادگی دعوت کند: 
»ان لم یکن لکم دین و کنتم ال تخافون المعاد فکونوا احراراً فی دنیاکم: 
گر شما را به جهان بینش و آیینی نیست، الاقل مردم آزاده به دنیا 
باشید«. فرهنگ آزادگی در یاران امام و شهدای کربال نیز بود. حتی 
مسلم بن عقیل پیشاهنگ 
نهضت حسینی در 
هنگام  نیز،  کوفه 
رویارویی با سپاه 
را  رجز  ابن زیاد 

می خواند و می جنگید:
اقسمت ال اقتل اال حرا

و ان رایت الموت شیئا نکرا 
هرچند که مرگ را چیز ناخوشایندی می بینم، ولی سوگند 

خورده ام که جز با آزادگی کشته نشوم.
جالب اینجاست که همین شعار و رجز را عبداهلل، پسر مسلم بن 

عقیل، در روز عاشورا هنگام نبرد در میدان کربال می خواند. 
این نشان دهنده پیوند فکری و مرامی این خانواده بر اساس آزادگی 
است. دو شهید دیگر از طایفه غفار، به نام های عبداهلل و عبدالرحمن، 
فرزندان عروه، در رجزی که در روز عاشورا می خواندند، مردم را به دفاع 
از »فرزندان آزادگان« می خواندند و با این عنوان، از آل پیامبر)ص( یاد 
می کردند: »یا قوم ذودوا عن بنی االحرار«. مصداق بارز دیگری از این 

حریت و آزادگی، حر بن یزید ریاحی بود. 
آزادگی او سبب شد که به خاطر دنیا و ریاست آن، خود را جهنمی 
 نکند و بهشت را در سایه شهادت خریدار شود. توبه کرد و از سپاه ابن 
زیاد جدا شد و به حسین)ع( پیوست و صبح عاشورا در نبردی دالورانه 
به شهادت رسید. وقتی حر نزد امام حسین)ع( آمد، یکی از اصحاب 

حضرت، با اشعاری مقام آزادی و حریت او را ستود. چون 
به شهادت رسید، سیدالشهدا)ع( بر بالین او 

حضور یافت و او را حر و آزاده خطاب 
کرد و فرمود: »انت حّر کما سمتک 

امک، و انت حر فی الدنیا و انت 
حر فی االخره: تو آزاده ای؛ 
همچنان که مادرت تو را حر 

)آزاد( نامید«. 

کرامت انسانی زن، در سایه عفاف او تامین 
می شود. حجاب نیز، یکی از احکام دینی است 
که برای حفظ و پاکدامنی زن و حفظ جامعه از 
آلودگی های اخالقی تشریع شده است. نهضت 
عاشورا برای احیای ارزش های دینی بود. در 
سایه آن حجاب و عفاف زن مسلمان نیز جایگاه 
خود را یافت و امام حسین)ع( و زینب کبری و 
دودمان رسالت، چه با سخنانشان و چه با نحوه 

عمل خویش، یادآور این گوهر ناب گشتند.
امام  زنان، زینب کبری و خاندان  برای 
حسین)ع( الگوی حجاب و عفاف است. اینان 

در عین مشارکت در حماسه عظیم و ادای 
رسالت و خطیر اجتماعی، متانت و عفاف را هم 

مراعات کردند و اسوه همگان شدند. 
حسین بن علی)ع( به خواهران خویش و به 
دخترش فاطمه)س( توصیه فرمود که اگر من 
صورت  نزنید،  چاک  گریبان  شوم،  کشته 
مخراشید و سخنان ناروا و نکوهیده مگویید. 
این گونه حاالت، در شان خاندان قهرمان آن 
حضرت نبود، به خصوص که چشم دشمن ناظر 
صحنه ها و رفتار آنان بود. در آخرین لحظات، 
وقتی آن حضرت صدای گریه بلند دخترانش را 

شنید، برادرش عباس و پسرش علی اکبر را 
فرستاد که آنان را به صبوری و مراعات آرامش 

دعوت کنند.
رفتار توام با عفاف و رعایت حجاب همسران 
و دختران شهدای کربال و حضرت زینب)س(، 
امام  بود.  اسالم  بانوی  متانت  نمونه عملی 
نیز تا می توانست، مراقب حفظ  سجاد)ع( 
شئون آن بانوان بود. دختران و خواهران امام 
حسین)ع( مواظب بودند تا حریم عفاف و 
حجاب اهل بیت پیامبر)ص( تا آنجا که می شود، 

حفظ و رعایت شود. 

مردانگی و جوانمردی، از خصلت های ارزشمندی است که انسان را به اصول 
انسانی، شرافت، تعهد، پیمان و رعایت حال درماندگان پایبند می سازد. کسی که 
به حق وفادار بماند و از پستی و ستم گریزان باشد، از ضعیفان پشتیبانی کند، از 
خیانت و نیرنگ دوری گزیند، به ظلم و حقارت و دنائت تن ندهد و اهل گذشت و 
ایثار و فداکاری باشد، »جوانمرد« است. »فتی« به جوانمرد گفته می شود و فتوت 
همان مردانگی است.  در فرهنگ دینی »فتوت« به نوعی بذل و بخشش، نیکی 
به دیگران، گشاده رویی، عفاف و خویشتن داری، پرهیز از آزار دیگران و دوری از 
دنائت و پستی تفسیر شده است. حضرت علی)ع( فرموده است: »نظام فتوت و 
جوانمردی، تحمل لغزش های برادران و رسیدگی شایسته به همسایگان است.« 
قرآن کریم از جوانان یکتاپرستی که در دوران حاکمیت دقیانوس، از ظلم و شرک 
او گریختند و به غار پناه بردند )اصحاب کهف( با تعبیر »فتیه« )جوانمردان( یاد 
می کند. یاران امام حسین)ع( زیباترین جلوه های جوانمردی و فتوت را در حماسه 
عاشورا از خود نشان دادند؛ چه با حمایتشان از حق، چه با جانبازی در رکاب امام 

تا شهادت و چه در برخورد انسانی با دیگران، حتی دشمنان. اباعبداهلل 
الحسین)ع(، خود مظهر اعالی فتوت بود. وی از یاران شهیدش و جوانمردانی از 
آل محمد)ص( که روز عاشورا به شهادت رسیدند، با همین عنوان یاد می کند و 
از زندگی پس از شهادت آن عزیزان به خون آرمیده، احساس دلتنگی می کند. 
به نقل تواریخ، حتی سر مطهر امام حسین)ع( بر فراز نی، آیاتی از سوره کهف 

تالوت و از ایمان آن جوانمردان )فتیه( یاد کرد.
عمل مسلم بن عقیل در خانه هانی مبنی بر ترور نکردن ابن زیاد را نیز می توان 
از جوانمردی مسلم دانست.  هانی هم به نوبه خود جوانمرد بود. وقتی او را به اتهام 
پنهان کردن مسلم در خانه اش دستگیر کردند و به داراالماره بردند، ابن زیاد از 
او  خواست که مسلم را تحویل دهد، اما   هانی این را نامردی دانست و در پاسخ 
آنان گفت: »به خدا قسم هرگز او را نخواهم آورد. آیا مهمان خود را بیاورم و تحویل 
بدهم که او را بکشید؟ به خدا قسم سوگند اگر تنهای تنها و بدون یاور هم باشم، 

او را تحویل نخواهم داد، تا در راه او کشته شوم«.

 در مسیر راه کوفه، وقتی امام حسین)ع( با سپاه حر برخورد کرد و آنان 
راه را بر کاروان حسینی بستند، زهیر بن قین به امام پیشنهاد کرد که اینان 
گروهی اندکند و ما می توانیم آنان را از بین ببریم و جنگ با اینها آسان تر از 
نبرد با گروه هایی است که بعدا می آیند. امام)ع( فرمود: »ما کنت البداهم 
بالقتال: من شروع به جنگ نمی کنم.« این گوشه ای از مردانگی امام است. 
صحنه دیگر آب دادن به سپاه تشنه حر بود که از راه رسیده بودند. حضرت 
سیدالشهدا)ع( دستور داد همه آن لشکر هزار نفری را حتی اسب هایشان 
را سیراب کنند.  مردانگی و وفای اباالفضل)ع(  نیز در کنار نهر علقمه جلوه 
کرد. وقتی تشنه کام وارد فرات شد و خواست آب بنوشد، با یادآوری عطش 
برادر و کودکان خیمه ها، آب ننوشید و لب تشنه از شریعه فرات بیرون آمد. 
زندگی و مرگ و پیکار و شهادت حسین بن علی)ع( همه مردانه بود و از روی 
کرامت و بزرگواری. در زیارتنامه آن حضرت آمده است: »کریمانه جنگید و 

مظلومانه به شهادت رسید«.

تکریم انسان 

آزادگی

عفاف و حجاب 

شجاعت 

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

حدیث عاشورایی:

امام سجاد)ع( می فرماید:
تزهر أرض کربال یوم القیامة کالکوکب الدری وتنادی انا ارض اهلل المقدسة الطیبة المبارکة التی تضمنت سید الشهداء و سید 

شباب اهل الجنة.
زمین کربال در روز رستاخیز، چون ستاره مرواریدی می درخشد و ندا می  دهد که من زمین مقدس خدایم، زمین پاک و 

مبارکی که پیشوای شهیدان و ساالر جوانان بهشت را دربر گرفته است.
صفحه ای برای گسترش و ترویج  فرهنگ، آد  اب و اند  یشه د  ینیمنبع: کامل الزیارات، صفحه ۲۶۸

تهیه و تنظیم:  ستاد   اقامه نماز وزارت نفت

حادثه کربال و سخنانی که امام حسین)ع( و خانواده او داشتند و روحیات و خلق و خویی که از 
حماسه سازان عاشورا به ثبت رسیده است، منبع ارزشمندی برای آموزش اخالق و الگوگیری در زمینه 
خودسازی، سلوک اجتماعی، تربیت دینی و کرامت انسانی است .مسائلی همچون صبوری، ایثار، 
جوانمردی، وفا، عزت، شجاعت، وارستگی از تعلقات، توکل، خداجویی، همدردی و بزرگواری 
نمونه هایی از»پیام های اخالقی« عاشوراست و در گوشه گوشه این واقعه جاویدان می توان جلوه های 

اخالقی را دید.

شجاعت آن است که انسان در برخورد با سختی ها و خطرها، دلی 
استوار داشته باشد. بیشتر کاربرد این واژه، در مسائل مبارزات و جهاد و 
با دشمن در  از رویارویی  نهراسیدن  و  نبرد  با حریف در  برخورد 
جنگ هاست. نترسیدن از مرگ یکی از مظاهر آشکار شجاعت است و 
همین عامل امام حسین)ع( و یارانش را به نبرد عاشورا کشاند تا حماسه ای 
ماندگار بیافرینند. وقتی امام)ع( از مکه به سمت کوفه حرکت می کرد و 
در طول راه کسانی با وی برخورد می کردند و با طرح اوضاع آشفته عراق 
و استیالی ابن زیاد بر مردم، او را از عواقب این سفر می ترساندند، شجاعت 
و بی باکی امام حسین)ع( از مرگ بود که این سفر را حتمی  می ساخت. 

خصلت شجاعت در بنی هاشم و خاندان پیامبر)ص( زبانزد بود. امام 
سجاد)ع( نیز در سخنرانی شورانگیز خویش در مجلس یزید فرمود که به 
ما شش چیز داده شده و با هفت چیز از دیگران برتریم و شجاعت را در 
زمره آنها برشمرد. باالتر از همه اینها، شجاعتی است که امام حسین)ع(، 
اهل بیت او و یارانش در صحنه های مختلف عاشورا نشان دادند که خود 
کتابی مفصل می شود؛ مانند رشادتی که مسلم بن عقیل در کوفه هنگام 
نبرد از خود نشان داد یا شجاعت و رزم آوری یاران امام در میدان کربال، 
آنچنان بود که فریاد همه را برآورد و یکی از سران سپاه کوفه خطاب به 
سربازان فریاد زد: »ای بی خردان احمق! می دانید با چه کسانی می جنگید؟ 

با شیران شرزه )تند و تیز و خشمگین(، با گروهی که مرگ آفرینند. هیچ 
کدامتان به هماوردی آنان به میدان نروید که کشته می شوید«. دشمنان، 
امام حسین)ع( و یاران شجاع او را این گونه توصیف کرده اند: کسانی بر ما 
تاختند که پنجه هایشان بر قبضه شمشیرها بود، همچون شیران خشمگین 
بر سواره های ما تاختند و آنان را از چپ و راست تار و مار کردند و خود را 
در کام مرگ می افکندند... .  در زیارتنامه های متعدد، به صف شجاعت 
سیدالشهدا و یاران او اشاره شده است، از قبیل »بطل المسلمین«، »فرسان 
الهیجاء«، »لیوث الغابات« که آنان را به عنوان قهرمان مسلمانان، 

تک سواران نبرد، شیران بیشه شجاعت و... ستوده اند.

فتوت و 
جوانمردی 
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اقامت یکی از اصول مهم مسافرت است. اصلی که همیشه قبل از سفر باید به آن توجه کرد. 
یافتن اقامتگاه  کار سختی نیست، اما انتخاب مکان مناسب با ویژگی های خاص و منحصر 

به فرد مطمئنا سفری لذت بخش را برایتان رقم خواهد زد، به خصوص اگر اقامتگاهی 
سنتی باشد. اصفهان عالوه بر جاذبه های دیدنی فراوان، هتل های سنتی زیادی 

دارد که هر یک به تنهایی روایتگر هزاران تاریخ است.

هتل عباسی    این بنا که در اصل یک کاروانسرای قدیمی300 ساله است و 
امروز تغییر کاربری داده، در زمان شاه سلطان حسین صفوی ساخته 

شده است. این هتل سنتی دارای معماری بسیار زیبا و بی نظیر است 
که با حضور در آن به قدری محو معماری  فوق العاده اش می شوید که 
زمان از دستتان خارج می شود. در هتل عباسی می توانید موسیقی 
سنتی گوش دهید، در راهروهای طوالنی اش قدم بزنید و 
کاشی کاری ها و گچ بری های زیبایش  را به نظاره بنشینید. طبیعت 

بکر باغ هتل هم بر جذابیت های این بنای سنتی افزوده است. 

هتل عتیق     بهترین جای این هتل، اتاق شاه نشین آن است، حتی 
تصور خوابیدن در این اتاق رویایی هم لذت بخش است. با انتخاب 
این هتل به عنوان یک اقامتگاه سنتی شاید از گشت و گذار 
بازبمانید. این را به آن دلیل می گوییم که اگر لحظاتی برای صرف 

نوشیدنی روی تخت های حیاط بنشینید، چنان محو فضای دلنشین 
اطرافتان می شوید که دلتان نمی خواهد از جایتان بلند شوید.

هتل بالی خور     این هتل سنتی با آن دیواره های کاه گلی، در عین 
سادگی، اقامتگاهی بی نظیر است. انتخاب هتل بالی خور می تواند روزهای 

گرم کویر را قابل تحمل تر و تماشای آسمان پرستاره را برایتان 
هیجان انگیزتر کند. اینجا می توانید درخواست لحاف و تشک دست دوز 

داشته باشید و در میان کویر، زیر سقف کاهگلی یک بنای زیبا، شبی را به صبح 
برسانید و اقامتی تکرار نشدنی را تجربه کنید.

هتل بخردی     این هتل که قدمتش به قرن 10 می رسد، امکانات رفاهی مدرنی دارد که 
در کنار حس و حال سنتی، اقامتی شاهانه را برایتان رقم می زند. در کنار اقامت دلپذیری که 

در این خانه قدیمی دارید، طعم غذاهای سنتی خوشمزه را هم امتحان کنید.از دیگر اقامتگاه های 
تاریخی اصفهان می توان به هتل سنتی بارانداز، 

ابن سینا و... اشاره کرد.

 
شهر باستانی کاشان عالوه 
بر تمام زیبایی های معماری 
و فرهنگی اش، سوغاتی پر از 
ی  نگ ها ر و  طعم   ، عطر

زندگی بخش دارد که باعث می شود 
مسافران دست خالی این شهر را ترک 

نکنند.

عرقیات
کاشان از گذشته تاکنون به داشتن بهترین عرقیات گیاهی مشهور است. 

همچنین گالب و مراسم گالبگیری این شهر نیز زبانزد عام و خاص است. 

شیرینی حاجی بادومی
 در تمام مغازه ها و کوچه و پس کوچه های کاشان می توانید این 

شیرینی خوش عطر را پیدا کنید.

 کلوچه سنتی
هر شهر و دیاری، نان و کلوچه  مختص به خود را دارد که کاشان هم از این 

قاعده مستثنا نیست. کاشانی ها در ایام نوروز با این کلوچه ها 
از مهمانان خود پذیرایی می کنند.

باقلوا
از آن دسته شیرینی هایی است که در شهرها و 
کشورهای مختلف تهیه می شود، اما باقلوای کاشان 
چیز دیگری است؛ چراکه از انواع مغز ها در آن 

استفاده شده است.

پشمک و قطاب
 دیگر سوغاتی های این شهر است.

فرش و گلیم
کاشان از قدیم به هنرهای سنتی معروف بوده و یکی 
از مهم ترین مراکز تولید قالی، پارچه های ابریشمی، 
مخمل، حریر و دیبا به شمار می رفته است. این شهر در 
زمینه  تولید فرش ماشینی با ۷0 درصد کل تولید فرش 

ماشینی کشور، مقام اول را به خود اختصاص داده است.

 سوغات ایران

دستی صنایع  هتل های سنتی ایران
مشعل شماره 939

سفر به دل تاریخ

یکی از   
ی  شته ها ر

صنایع دستی 
ت  ا جر به  که 

می توان گفت، تنیده 
شدن احساس در تاروپود 

چوب است، مرواربافی نام 
دارد. مروار، نوعی چوب ترکه اي 

اسـت که پس از فرایند نرم شدن، از 
سوی افرادی که به آنها مروارباف می گویند، 

بافته می شود و شکل خاصی به خود می گیرد. 
خاستگاه این صنعت استان های گیالن، تهران، خوزستان و 

همدان است و شهرستان مالیر و برخي از روستاهاي آن همچون 
قشالق، گوراب و داویجان نیز پرچمدار این صنعت دستی 
هستند.  مراحل ساخت مروار به این شکل است که 
ترکه ها پس از چیده شدن از سوی باغداران و 
زمینداران به مرواربافان فروخته مي شود. این 
افراد ابتدا این ترکه ها را با قیچي پاک و سپس 
دارند،  که  به ضخامتی  توجه  با  را  آنها 
دسته بندي مي کنند و در داخل مخزن آب 
یا دیگ پخت قرار می دهند. پس از پخت 
که یک نیمروز طول می کشد، پوست 
ترکه ها را کنده و آنها را قاچ مي کنند. با 
توجه به ظروفي که قرار است تولید 
شود، مرواربافان مانند فرش برایش 
تارو پود در نظر می گیرند و مشغول 

بافتن می شوند.
از جمله محصوالتی که مرواربافان 
تولید می کنند، می توان به سبـدهای 
گرد کوچک و بزرگ، بیضي شکل یا 
در  کاسه  بزرگ،  و  کوچک  قایقی 
اندازه هاي مختلف، سبدهای کشکولي، 
پنجره ای و جاي میوه، سبد دو طبقه و سه 
طبقه، جاي لباس، جاي روزنامه، انواع 
لوستر، انواع شکالت خوري، جاي نخ و سوزن، 
جاي تخم مرغ، میز و صندلي، مبل و محصوالت 
متنوع دیگر اشاره کرد. در مرواربافي عالوه بر 
ترکه هاي مروار، از مواد دیگري مانند تخته 
سه الیي، انواع میخ، روغن جال و مفتول هاي 
سیمي نیز استفاده مي شود. ابزارآالت تولید 
مروار هم عبارتند از: اره، رنده، چکش، انبردست، 

گازانبر و قیچي باغباني.

مرواربافی)سبدبافی(

حاجی بادومیباقلوای سنتی کاشان  فرش کاشان

فصلی که غم انگیز نیست
صدای پای پاییز را که می شنوی، دلت پر می کشد برای قدم زدن روی برگ های خشک 
رنگارنگ جدا شده از درخت. به دنبال جایی آرام و کنجی دنج می گردی که اندکی بیاسایی و 
خستگی از تن به در کنی.  پاییز که از راه می رسد، هر گوشه از ایران رنگ و بویی خاص به خود 
می گیرد. رنگ و بویی که تابلویی از رنگ ها و نقش ها را پیش رویت قرار می دهد و به معنای واقعی 
زیبایی را به بهترین شکل ممکن مقابل چشمانت به تصویر می کشد. پاییز با آن نم باران و هیاهوی 
بادهای تندش که به یکباره برگ های درختان را فرو می ریزد، زیبایی اش را دوچندان می کند. 
صدای پای پاییز را که می شنوی، درمی یابی که تابستان رخت بربسته و جایش را به فصل هزاررنگ 
داده، فصلی که طبیعت خوشرنگ تر از هر زمان دیگری پیش رویت خودنمایی می کند.  پاییز، فصل 
قاصدک هایی است که به دنبال روزنه ای برای ورود به خانه ها می گردند تا نوید آمدن پاییز را بدهند. 
پاییز فصل غم  انگیزی نیست، در میان هیاهوی این فصل می توان غم  و غصه ها را روی برگ درختان 
آویخت تا با بادهای پاییزی فرو بریزند و به دست فراموشی سپرده شوند. در این فصل می توان 
دل ها را از محنت  و رنج ها پاک کرد و منتظر رویش دیگر بود. بیایید باور کنیم که پاییز هم مانند 

بهار، فصل تولدی دیگر است. 

شبنم اعماری -  پاییز بهترین فصل سفر برای کسانی 
است که دوستدار طبیعت هزاررنگ هستند. پادشاه 
فصل ها که از راه می رسد، همه چیز مهیای سفر است و 
گشت و گذار در پاییز، حس و حال خاص خودش را دارد. 
مسافرت در این فصل حال دلتان را خوب می کند و لبخند 
روی لبانتان می آورد؛ وزش باد مالیم، برگ های رنگارنگ 
و جاده های خلوت همگی نشان از آن دارد که می توانید 
دل به جاده بسپارید و سفری خاطره انگیز را تجربه کنید.
اگر دلتان برای یک مسافرت به یاد ماندنی تنگ شده، با 

ما همراه باشید تا با بهترین مقاصد پاییزی آشنا شوید.

سفرهای زیارتی
در پاییز می توان با خیالی آسوده، سفرهای زیارتی را 
تمام شدن  به دلیل  این فصل  برنامه ریزی کرد. در 
تعطیالت، شهرهای زیارتی خلوت تر از همیشه هستند. 
این خلوت بودن، نه تنها هزینه های سفر را کاهش 
می دهد، بلکه ترافیکی هم در مسیرتان وجود ندارد. 
عالوه بر این شهرهای زیارتی هم مانند دیگر شهرهای 
ایران، پاییزی دل انگیز دارند که در کنار زیارت، لذت سفر 

را صدچندان می کند.

کویرنوردی 
حدود یک چهارم ایران را مناطق کویری دربر گرفته اند، 
مناطقی شگفت انگیز که می تواند مقصد سفر های پاییزی 
باشد. عالوه بر دو کویر مشهور ایران )کویر مصر در خور 
و بیابانک اصفهان و مرنجاب در شمال شهرستان آران(، 
می توانید راه کویر کاشان و کویر ابوزیدآباد را در پیش 

بگیرید.
 در این منطقه عالوه بر کویرنوردی، جاذبه های دیدنی 
چون قلعه های تاریخی، شهر زیرزمینی »اویی« که 
قدیمی ترین شهر زیرزمینی دنیاست و کاروانسرا و 
آب انبار صفوی نیز وجود دارد که با بازدید از آنها می توانید 
لذت سفرتان را دوچندان کنید.کویر جندق، کویر 

خارتوران، کویرنوردی دریاچه نمک یا روستای نایبند 
)ماسوله کویر( و... از دیگر مناطق کویری هستند که 

می توانند گزینه مناسبی برای سفرهای پاییزی باشند.

شهرهای جنوبی و گرمسیری
از دیگر نقاط دیدنی ایران در پاییز می توان به شهرهای 
جنوبی و گرمسیری اشاره کرد.پاییز برگ ریز هزاررنگ، 
بهترین فصل برای سفر به شهرهای جنوبی و گرمسیری 
است. انتخاب قشم و کیش شاید گزینه خوبی باشد، اما 
بهتر است دیدن دیگر شهرها را هم فراموش نکنید؛ 
کرمان، یزد، زاهدان، بندرعباس، قسمت های جنوبی 

اصفهان و شیراز.

شهرهای شمالی
طبیعت زیبای شمال ایران با داشتن گونه های مختلف 
گیاهی و جانوری در تمام فصول سال دیدنی است؛ اما لذت 
بردن از زیبایی های این خطه از کشور را در پاییز هم نباید 
از دست داد. در تک تک شهرها و روستاهای شمال، پاییز 
دیدنی است. درختان رنگارنگ، نم باران، موج خروشان 
دریا و نسیم  دل انگیز پاییزی در کنار قدم زدن در ساحل 
و کوچه باغ های شمال، آرامشی وصف ناپذیر را برای 
مسافران به ارمغان می آورد. در این دیار به هر طرف که 
بنگرید، چیزی جز زیبایی نمی بینید. زیبایی که در پاییز 

بیش از هر زمان دیگری به چشم می آید.

جنگل نوردی 
در پاییز، جنگل نوردی هم حسی خاص به انسان منتقل 
می کند. حسی که به محض پا گذاشتن به جنگل و دیدن 
آن همه زیبایی پنهان در مه، تو را غرق رویا می کند، 
خیالی دلنشین که دلت نمی خواهد از آن بیرون بیایی.

جنگل های ۲ هزار و 3 هزار، گرگان، ابر، جنگل ارسباران، 
درفک و... می توانند گزینه های خوبی برای جنگل نوردی 

پاییزی تان باشد.

همه چیز  مهیای سفر است
پاییز دل انگیز هزاررنگ
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مواد مورد نیاز
برنج: 3 پیمانه

عدس: یک دوم پیمانه 
زردک: ۲ عدد
پیاز: یک عدد 

شوید خشک: ۲ قاشق سوپخوری
ادویه پلویی: یک قاشق 

چایخوری 
زردچوبه: یک دوم 

قاشق چایخوری 
نمک: به میزان 

الزم 
روغن مایع: به 

میزان الزم 

روش پخت: 
برنجی را که از چند ساعت 

قبل خیس شده، به همراه زردچوبه و نمک درون 
قابلمه ای حاوی آب جوش بریزید، بعد از مغز پخت 
شدن، آن را آبکش کنید. شوید را به برنج آبکش شده 
اضافه کرده و کنار بگذارید. عدس را با مقداری نمک و 
آب بپزید تا آب آن تبخیر شود. پیاز را درون تابه ای 
حاوی روغن، کمی  تفت دهید تا شفاف شود. زردک را 
بخارپز کرده، سپس به همراه عدس و پیاز به مخلوط 
شوید و برنج اضافه کنید و هم بزنید. کف یک قابلمه، 
مقداری روغن بریزید و ته دیگ مورد عالقه تان را در آن 
قرار دهید. سپس مخلوط برنج را درون قابلمه ریخته و 

روی حرارت مالیم با در بسته دم بگذارید.

کرپ گوشت 

دسر موز و بستنی  ساالد باقال با ذرت 

دمپختک )سمنانی(

مواد مورد نیاز
ذرت: 4 عدد

باقال سبز: 100 گرم 
سیر: ۲ حبه

فلفل قرمز تازه: یک عدد
ریحان و نعناع خرد شده: ۲ قاشق غذاخوری

روغن زیتون: یک قاشق غذاخوری
سرکه: یک تا ۲ قاشق چایخوری

طرز تهیه 
با یک چاقو، دانه های ذرت را از چوب آن جدا کنید. در یک قابلمه روغن زیتون بریزید و سیر و 
ذرت را برای 5 دقیقه در آن تفت دهید. باقال سبز را به مواد اضافه کنید و بگذارید 5 دقیقه دیگر 
بپزد. بعد از پختن باقال، قابلمه را از روی حرارت برداشته و فلفل قرمز، ریحان، نعناع و سرکه را 

به آن اضافه کنید. ساالد باقال آماده است، آن را در ظرفی بکشید و سرو کنید.

مواد الزم
موز: 4 عدد

چیپس هاي شکالتي: ۲ قاشق غذاخوري
بستني وانیلي: ۲ لیوان

کره آب شده: 4 قاشق غذاخوري
گردوي خرد شده: 4 قاشق غذاخوري

 طرز تهیه:
 گریل را روي حرارت ۲00 درجه سانتیگراد تنظیم کنید. موزها را جداگانه با پوست روي 
کاغذ فویل قرار دهید. از طول برش داده و کمي کره داخل برش بریزید و سپس با 
چیپس هاي شکالتي پر کنید و به مدت 15 دقیقه در گریل قرار دهید تا چیپس هاي 
شکالتي آب شوند. آنها را از فر در بیاورید و کاغذ فویل را از روي موزها بردارید. موز را 

کمي باز کنید و روي هر کدام کمي بستني و گردو بپاشید و سرو کنید.

سبزیجات
آنچه باید درباره

سبزیجات، یکی از سالم ترین و مفیدترین مواد غذایی هستند.  در سبزیجات ویتامین، مواد معدنی و 
سایر مواد مغذی فراوان وجود دارد که برای عملکرد مناسب و سیستم ایمنی بدن بسیار ضروری 

هستند. حال باید بدانید که سبزیجات را چگونه بپزید که خواص آن حفظ شود.

برای پخت سبزیجات، هر روشی مناسب است، به غیر از سرخ  کردن. 
معموال متخصصان تغذیه با هر روشی که باعث شود شما سبزیجات 
بیشتری مصرف کنید، موافق  هستند. با به کارگیری روش های جدید، 
کاری می کنید که نه تنها خودتان، بلکه سایر اعضای خانواده نیز میل 
بیشتری به خوردن سبزیجات پیدا کنند.  شاید متخصصان تغذیه بر سر بعضی مسائل 
اختالف نظر داشته باشند، اما همه آنها درباره یک نکته با یکدیگر هم عقیده اند: 

سبزیجات مصرف کنید؛ چرا که یکی از سالم ترین و مفیدترین مواد غذایی هستند.   
در سبزیجات ویتامین، مواد معدنی و سایر مواد مغذی فراوان وجود دارد که برای 

عملکرد مناسب و سیستم ایمنی بدن بسیار ضروری هستند.  هرچه سبزیجات 
بیشتری مصرف کنید، احتمال ابتالی شما به انواع بیماری ها از جمله بیماری های 

قلبی، دیابت نوع ۲ و برخی انواع سرطان کاهش می یابد؛ اما چرا با وجود همه 
این توصیه ها باز هم بسیاری از ما حداقل میزان پیشنهادی سبزیجات را 
مصرف نمی کنیم؟  شاید یکی از دالیل آن، آشنا نبودن با روش پخت 
سبزیجات است. معموال پخت سبزیجات از نظر بسیاری از ما کاری پیچیده 

و دشوار است.

وش پخت سبزیجات  سالم ترین ر
برای حفظ خواص آن چیست؟

تهیه سس سبزیجات

خ کردن سبزیجات سر

کباب کردن سبزیجات

پختن سبزیجات در آب جوش

پخت سبزیجات در فر

با استفاده از سبزیجات می توان سس های مختلفی تهیه 
کرد. با کمی  فلفل دلمه ای، روغن زیتون، فندق، بادام و 
سرکه می توانید یک سس بسیار خوشمزه تهیه و در 
کنار گوشت یا ماهی از آن استفاده کنید. همچنین 
می توانید با کمی  روغن زیتون، فندق و پنیر پارمزان، 

سس ایتالیایی درست کرده و به همراه ساالد مصرف کنید.
نکته:  با خرید یک غذاساز می توانید انواع سبزیجات را با یکدیگر مخلوط 
کرده و سس های خوشمزه ای برای سرو در کنار غذای اصلی تهیه کنید.

یک راه سریع برای پخت سبزیجات، سرخ کردن آنها در 
روغن است. 

توجه داشته باشید که روغن باید کم باشد. از  این روش برای پختن 
سبزیجات نرم مانند فلفل دلمه ای، پیاز و قارچ استفاده می شود.

وقتی هوا گرم است، کباب کردن سبزیجات در بیرون از خانه راه مناسبی برای پختن آنهاست، مانند پختن 
سبزیجات در فر. کباب کردن آنها نیز طعم و مواد مغذی شان را حفظ می کند. سبزیجاتی مانند ذرت، فلفل 

دلمه ای، کدو، پیاز و سیب زمینی را می توان براحتی کباب کرد.
  نکته: در ماه های سرد سال می توانید سبزیجات را روی شعله گاز خانگی کباب کنید. برای این کار از سیخ 

یا توری مخصوص کباب استفاده کنید.

پختن سبزیجات در آب جوش، یکی از ساده ترین راه های پخت آن است. برای حفظ مواد مغذی 
بهتر است از حداقل آب ممکن استفاده کنید تا مواد مغذی، بویژه ویتامین های آن  از بین نروند. اگر 
می خواهید مزه سبزیجات حفظ شود و له نشود، تا زمانی که آب کامال به نقطه جوش برسد صبر 
کنید، سپس سبزیجات )کلم بروکلی و لوبیا سبز( را در آن بریزید و پس از مدت کوتاهی از آب خارج 
کنید. اگر عجله ای ندارید و می خواهید سبزیجات نرم شوند، قبل از اینکه آب به نقطه جوش برسد، 
آنها را در آب بریزید و دما را کاهش دهید. این روش معموال برای پخت سبزیجات سخت مانند نخود، 
لوبیاسبز، سیب زمینی، شلغم و سایر سبزیجات ریشه ای که برای نرم شدن احتیاج به زمان زیادی دارند، به کار 

می رود.
 نکته: اضافه کردن کمی  نمک به آب جوش، باعث افزایش مزه سبزیجات می شود، اما در استفاده از نمک زیاده  روی 

نکنید. سبزیجات نباید شور شوند. فراموش نکنید که نمک زیاد باعث افزایش فشارخون می شود.

پخت سبزیجاتی مانند پیاز، کدو و مارچوبه در فر بسیار ساده است. فقط کافی است آنها را خرد کرده، در سینی فر 
قرار داده و کمی  روغن گیاهی روی آنها بریزید. دمای باالی فر باعث می شود گوشت و سبزیجات خیلی زود بپزند و 
قند آنها بر سطح شان جمع شود. در نتیجه سبزیجات مزه ای شیرین به خود می گیرند؛ پخت سبزیجات در فر نه تنها 
ویتامین ها و امالح سبزیجات را حفظ می کند؛ بلکه طعم آنها که ممکن است هنگام پخت در آب جوش از بین برود، حفظ 

می شود.
 نکته: می توانید در کنار سبزیجات، گوشت یا مرغ را نیز در فر بپزید و به عنوان یک وعده کامل سرو کنید. استفاده از انواع ادویه ها و سیر 

هم برای طعم دار کردن غذا بسیار مناسب است. 

پز کردن سبزیجات  : بخار
بخارپز کردن سبزیجات، یکی از سالم ترین راه های پخت 

آنهاست. با  این  روش شما می توانید بدون اینکه الزم باشد، 
سبزیجات را درون آب قرار دهید و آنها را بپزید.ضمن آنکه 

ویتامین های موجود در آنها بیشتر حفظ می شود. اگر قصد دارید 
وزن خود را کاهش دهید،  این  روش برای شما بسیار مناسب 
است، زیرا برای بخارپز کردن سبزیجات هیچ نیازی به 
استفاده از روغن نیست. بهترین گزینه ها برای بخارپز کردن 
عبارت است از: کلم بروکلی، هویج، گل کلم، لوبیاسبز، 

اسفناج و سایر سبزیجات مشابه.

مواد الزم

گوشت چرخ کرده: 300 گرم 
پیاز )نگینی خرد شده(: یک عدد 

رب گوجه فرنگی: ۲ قاشق سوپخوری 
آب لیموترش: 3 قاشق سوپخوری 

جعفری )ساتوری خرد شده(: یک دوم پیمانه 
 زردچوبه، نمک و فلفل: به میزان الزم 

روغن مایع: ۲ قاشق سوپ خوری
 موارد مورد نیاز برای تهیه کرپ
آرد سفید: ۸ قاشق سوپخوری 

شیر: یک پیمانه 
تخم مرغ: 4 عدد 

نمک: یک قاشق چایخوری 
زردچوبه: یک چهارم قاشق چایخوری 

روغن مایع: به میزان الزم 

طرز تهیه: 

پیاز را با مقداری روغن داخل تابه ای تفت دهید تا 
سبک شود. سپس گوشت را به آن اضافه کنید و 
تفت دهید تا رنگ آن تغییر کند. زردچوبه، نمک، 
فلفل، رب گوجه فرنگی، آب لیموترش و جعفری 
را به آن بیفزاید و بگذارید تا آب آن تبخیر شود. 
سپس از روی حرارت برداشته و کنار بگذارید.  
برای تهیه کرپ، آرد را درون کاسه ای بریزید و 
بتدریج شیر را به آن اضافه کنید و هم بزنید تا 
گلوله نشود. تخم مرغ، نمک و زردچوبه را به آن 
افزوده و با استفاده از چنگال یا همزن دستی، آن 
را کامال مخلوط کنید. تابه نسوزی به قطر 10 
سانتیمتر را روی حرارت قرار دهید تا کامال داغ 
شود، سپس با مقداری روغن، کف آن را چرب 
کرده و مقداری از مایه کرپ را به وسیله مالقه 
درون تابه بریزید. آن را تکان دهید تا مایه به طور 
یکنواخت پخش شود. وقتی روی کرپ بسته و زیر 
آن طالیی رنگ شد، از تابه خارج کنید. مقداری از 
مایه گوشتی را روی کرپ )سمت طالیی آن( 
بریزید و رول کنید. رول آماده شده را درون تابه ای 

حاوی مقداری روغن، در حدی 
نیز  آن  اطراف  که 

نگ  یی ر طال
سرخ  شود، 

کنید. 
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حفظ تعادل بدن از نظر طبع و مزاج، یعنی 
سالمتی. هرگاه بدن به هر دلیلی از حالت تعادل 
خارج شود؛ گرمی، سردی، خشکی یا رطوبت در آن 

افزایش پیدا می کند و باعث بروز بیماری می شود.  
تمام جنبه های زندگی مان تحت تاثیر طبیعت 
بدن قرار دارد. نوع تغذیه   ما می تواند بر همه 

اعضای بدن از مغز و اعصاب گرفته تا قلب، معده، 
کبد و کلیه ها تاثیرات مهمی داشته باشد.  در بعضی 
از مزاج ها، خوردن غذای نامناسب ممکن است 
عواقب ناخوشایند زیادی را به دنبال داشته باشد. 
به همین خاطر، افراد باید با مزاج خود، محیطی که 
در آن زندگی می کنند و طبیعت مواد غذایی مورد 
مصرفشان آشنایی داشته باشند تا با تغذیه مناسب 
بتوانند از بروز بیماری ها جلوگیری کنند.   بنابراین 
همه انسان ها برای داشتن زندگی سالم، وزن مناسب 
و آرامش روحی، به شناختن مزاج یا طبیعت خود 
نیاز دارند. اهمیت شناخت طبع ها به اندازه ای است 
به آن می توانند مشکالت  توجه  با  والدین  که 
کنند.  براساس  رفع  را  فرزندانشان  احتمالی 
باورهایی که در طب سنتی وجود دارد، اگر یک فرد 
با توجه به طبع و مزاج خود تغذیه کند، کمتر بیمار 

می شود. به همین خاطر شناخت طبع بر هر فردی 
الزم و ضروری است و از طریق آن می توان از 
بسیاری از مشکالتی که ممکن است پیش  آید، 
پیشگیری کرد. بهترین و منطقی ترین روش در طب 
سنتی این است که افراد ابتدا طبع و مزاج خود را 
تا  با آن تغذیه کنند  بشناسند، سپس مناسب 

هیچ گاه دچار بیماری و کسالت نشوند.

پیشگیری از بیماری در طب سنتی

آشنایی با گیاهان دارویی

سبزیجات برگ سبز
سبزیجاتی که دارای برگ سبز هستند)کرفس، اسفناج، کاهو، گل کلم و...( از بروز عوارضی 
مانند سکته قلبی و مغزی پیشگیری می کنند. باعث کاهش کلسترول می شوند و خطر ابتال به 

سرطان را کاهش می دهند.

جوانه ها
 ، نی معد د  ا مو  ، مین ها یتا و
آنتی اکسیدان ها و آنزیم های موجود 
بر  برا در  بدن  ز  ا  ، نه ها جوا در 
رادیکال های آزاد محافظت می کنند. 
طبیعت و مزاج جوانه ها سرد است، به 
همین دلیل می توان از آنها برای تهیه 

انواع ساالد و ساندویچ استفاده کرد.

نعنای تازه
پتاسیم،  منیزیم،  آهن،  کلیسم، 
فسفر، روی و منگنز موجود در نعنا 
نقش مهمی در سوخت و ساز بدن دارد. 

نعنا منبع غنی بتاکاروتین است.

کدو سبز
یکی از بهترین سبزیجاتی است که به 
ی  ال با یر  د مقا ن  د بو ا  ر ا د لیل  د
مواد  و  ویتامین ها  آنتی اکسیدان ها،  
معدنی به کاهش رادیکال های آزاد بدن 
کمک می کند و باعث سالمت پوست و 

بدن می شود.

مرکبات 
تمام مرکبات سرشار از آنتی اکسیدان، 
ویتامین C و فیبر هستند، به همین دلیل از 
ابتال به سرطان و بیماری های قلبی جلوگیری 
می کنند. استفاده از آب مرکبات تازه هم 

می تواند گزینه خوبی باشد. 

پیاز
از نظر طب قدیم پیاز طبعی گرم و خشک 
دارد و دارای خواص زیادی است. از مهم ترین 
خاصیت های پیاز می توان به سم زدا بودن آن 

اشاره کرد.

ریواس
سرشار از فیبر است و به سالمت دستگاه گوارش و بهبود 
حرکات روده، در درمان و پیشگیری از یبوست کمک 
می کند. توصیه می شود آب ساقه ریواس )برگ های ریواس 
به دلیل مقادیر باالی اسکالیک اسید سمی هستند( را با 
آب سبزیجات تازه ترکیب کنید تا از خواص آن بهره مند 

شوید.

گوجه فرنگی
به دلیل مقادیر باالی فالونوئید ها و سایر مواد شیمیایی 
موجود در گوجه فرنگی، خطر ابتال به سرطان، به ویژه 

سرطان پروستات کاهش می یابد.

آب نارگیل
باالی  بودن مقادیر  به دلیل دارا 
ویتامین های ضروری، مواد معدنی و 
بهترین  از  یکی  مغذی،  مواد  سایر 
به  بتال  ا خطر  که  نوشیدنی هاست 

سرطان را کاهش می دهد.

هلو
یکی دیگر از میوه های پرخاصیت هلو 
است . این میوه به دلیل مقادیر باالی مواد 
مغذی، به سالمت بدن و پوست کمک 

می کند.

خیار
مانند هندوانه حدود 95 درصد آب دارد. خیار با دارا 
بودن خاصیت ضدالتهابی به کاهش التهاب بدن کمک 
می کند و به دلیل داشتن آنتی اکسیدان های متعدد از 
ابتال به سرطان و بیماری های قلبی و عروقی پیشگیری 
می کند. این میوه، سرشار از ویتامین B، ویتامین B5 و 
ویتامین B۷ است که می تواند در کاهش استرس و 

اضطراب نقشی تاثیرگذار داشته باشد.

بسیاری از افراد در طول روز دچار کم آبی می شوند، مسئله ای که احساس خستگی و کاهش انرژی بدن 
را به همراه دارد؛ به همین دلیل توصیه پزشکان برای برقراری تعادل بدن این است که خوراکی هایی را 
استفاده کنید که عالوه بر سم زدایی و پاکسازی بدن، از خستگی و کاهش انرژی نیز پیشگیری کنند. در 

ادامه بهترین خوراکی هایی که می توانید آنها را مصرف کنید، برایتان آورده ایم.

هندوانه و ملون ها 
طبیعت و مزاج هندوانه سرد است و بیش از 91 درصد 
آب دارد. این میوه، منبع غنی لیکوپن است و به دلیل 
فعالیت آنتی اکسیدانی، خطر سکه مغزی را کاهش می دهد. 
هندوانه خاصیت ضدالتهابی دارد و به دلیل مقادیر باالی 
ویتامین ها و مواد معدنی خطر ابتال به بیماری ها را کاهش 
می دهد. عالوه بر هندوانه، ملون ها )خربزه، طالبی و گرمک( 
به کاهش  آنتی اکسیدان  باالیی  با داشتن مقادیر  نیز 

رادیکال های آزاد بدن کمک می کنند.

موز
موز حاوی دوپامین است، ماده ای شیمیایی که به 
بهبود خلق و خو کمک می کند و خطر ابتال به استرس 
و اضطراب را کاهش می دهد. آنتی اکسیدان  ها، 
ویتامین ها، مواد معدنی و فیبر موجود در موز به 
کاهش رادیکال های آزاد بدن کمک می کنند و باعث 
الغری و کاهش وزن، درمان دیابت نوع ۲، تقویت 
سیستم عصبی و افزایش گلبول های سفید خون 

می شوند.

ماست
باکتری الکتوباسیلوس موجود در ماست خواص زیادی دارد، 
به همین دلیل مصرف این ماده لبنی توصیه شده است. ماست 
دارای ویتامین D است و به محکم شدن استخوان ها کمک می 
کند. فسفر موجود در این ماده لبنی باعث تقویت حافظه می  شود.

گیاهان دارویی کاربردهای زیادی دارند، به حدی 
که می توان از آنها برای درمان بسیاری از بیماری ها 
و مشکالت سالمتی استفاده کرد. بیشتر اوقات مردم 
تصور می کنند که داروهای شیمیایی اثرگذاری 
زیادی بر درمان بیماری  ها دارند و آنها سریع تر 
درمان می شوند. این در حالی است که بیشتر افراد 
غافل از عوارضی هستند که داروهای شیمیای ممکن 
است در پی داشته باشد. گیاهان دارویی، اما هر کدام 
به نوعی می تواند برای درمان بیماری ها و افزایش 
قدرت و توان اعضای داخلی و ظاهری بدن مورد 
استفاده قرار گیرد بدون آنکه عوارضی داشته باشد.

برگ بو 
گیاهی خوشبو و همیشه  سبز است که فواید 
زیادی برای بدن دارد. برگ بو که گیاهی ادویه ای 
است، سرشار از مواد معدنی و ویتامین هاست. 
ویتامین C که در دفع رادیکال های آزاد و تقویت 
سیستم ایمنی بدن نقش مهمی دارد از مهم ترین 
ترکیب های موجود در این ادویه است. همچنین 
ویتامین A موجود در این گیاه به قدرت بینایی کمک 
می کند و در پیشگیری از ابتال به سرطان ریه و دهان 

نقش دارد. وجود تعدادی از ویتامین های ب کمپلکس 
و  تنیک  پنتو  ، کسین و ید پیر  ، سین نیا نظیر 
ریبوفالوین در این ادویه در سنتز آنزیمی و عملکرد 
سیستم عصبی و تنظیم متابولیسم بدن اثرگذارند. 
این ادویه منحصر به فرد حاوی مقادیر قابل توجهی 
مواد معدنی نظیر مس، پتاسیم، کلسیم، منگنز، 
آهن، سلنیوم، روی و منیزیم است که در سالمت فرد 

نقشی حیاتی دارند.

خواص دارویی
- مقابله با انواع سرطان 

- دارای خاصیت ضد التهابی، آنتی اکسیدانی، 
ضد باکتریایی و ضد قارچی

- کاهش عالئم اختالالت گوارشی و درمان 
ناراحتی های معده 

- درمان سردرد و میگرن 
- رفع بی اشتهایی

- درمان سرما خوردگی، سرفه و آنفلوانزا
- تولید گلبول قرمز

- کاهش تب و...
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همه کشورهای روی کره زمین، شاخصه ای مختص به خود دارند که با آنها توانسته اند در 
دنیا مطرح شوند و مورد توجه قرار گیرند.  در ادامه به برخی کشورها و شاخصه های جالبی 

که باعث شناخته شدن آنها در دنیا شده است، اشاره کرده ایم.

تهدیدشان

از سال ها پیش درباره ورود هوش مصنوعی و ربات ها 
به زندگی انسان صحبت می شد؛ مسئله ای که پیشرفت 
فناوری به آن سرعت بخشیده تا حاال در تمام صنایع 
تهدیدی برای مشاغل مختلف باشد. اتفاقی که نمی توان 
جلوی آن را در سال های پیش رو در محیط های کاری 
گرفت. در حال حاضر در بسیاری از مشاغل، به خصوص 
در کارخانه ها با ورود اتوماسیون، ربات ها بسیاری از 
کارگران را بیکار کرده اند؛ اتفاقی که در آینده نیز بیش 
از پیش شاهد آن خواهیم بود و افراد بیشتری شغل شان 
را از دست خواهند داد. در ادامه به شغل هایی اشاره 
می کنیم که با ورود ربات ها بیش از دیگر مشاغل در 

معرض خطر قرار می گیرند.

ورود  با  و  آمار  براساس  کارگرانکارخانهها: 
اتوماسیون، ربات ها بسیاری از کارگران کارخانه ها را 
بیکار کرده اند. دلیل این اتفاق هم سریع تر، دقیق تر و 
مقرون به صرفه بودن استفاده از ربات هاست. در صنعت 
خودرو نیز، کشورهای پیشرفته سعی کرده اند ربات ها 
را جایگزین نیروی کار کنند. این روند به یک رویکرد 

جهانی تبدیل شده و به مرور زمان به کشورهای دیگر 
نیز تسری پیدا خواهد کرد. همین موضوع سبب شده 
است در آینده وضعیت کارگرانی که در کارخانه ها کار 

می کنند، دستخوش چالش هایی جدی شود.

زان: آمارها نشان می دهد مکانیزه شدن  کشاور
بسیاری از امور کشاورزی، باعث افزایش بهره وری در 
زمین،  قیمت  افزایش  با  است.  این صنعت شده 
ماشین آالت، مواد شیمیایی و دستمزد کارگران، 
راهکارهایی که در حال حاضر فناوری در ارتباط با 
هزینه ارائه کرده، به صرفه تر است. به نظر می رسد 
دورانی که کشاورزان به صورت انفرادی یا جمعی 
مشغول کار بودند، آخرین روزهای خود را سپری 

می کند.

صندوقداران: در آینده ای نه چندان دور، ربات ها 
می توانند به راحتی از عهده مشاغلی که به هیچ تجربه 
در  امروزه  برآیند.  ندارند،  نیاز  انسانی  تحلیل  و 
سوپرمارکت ها و فروشگاه های بزرگ، هزاران سامانه با 
قابلیت خودتشخیصی جایگزین صندوقداران شده  
است. این سامانه های هوشمند توانایی آن را دارند که 
بر مبنای برچسب ها و بارکدهای روی کاالها از طریق 
اسکنرهای خودکار، صورت حساب مشتریان را آماده و 
هزینه را از کارت بانکی آنها کم کنند؛ بنابراین مشتریان 
بدون آنکه در صف های طوالنی صندوق ها بایستند، 
صورت حسابشان را پرداخت می کنند. این اتفاق به مرور 
زمان باعث می شود صندوقداران زیادی کار خود را از 

دست بدهند.

اپراتورهایتلفنی: 99 درصد اپراتورهای تلفنی 
وظیفه شان را باید به ربات ها بسپارند. ربات ها نه تنها این 
توانایی را دارند که طی 24 ساعت شبانه روز و هفت روزه 
هفته این کار را انجام دهند، بلکه قادرند انرژی خود را 
حفظ کنند و تحت تاثیر ادبیات مخاطبان هم قرار 

نگیرند.

کارمندانبانک: دستگاه های خودپرداز توانسته اند 
خدمات مورد نیاز مشتریان را پوشش دهند. با حضور 
ربات ها، بسیاری از کارمندان بانک نیز کارشان را از 

دست خواهند داد. 

حسابداری: این رشته هم با ورود ربات ها دستخوش 
تغییرات زیادی خواهد شد؛ رشته ای که پیش بینی شده 
در آینده در میان مردم و شرکت های کوچک جایگاهی 
نرم افزارهای  از  استفاده  با  افراد  و  باشد  نداشته 
حسابداری بسیار آسان بتوانند کارهایشان را انجام 
دهند. البته باید گفت که حسابداران ماهر همواره مورد 
نیاز سازمان ها و شرکت ها هستند و شاید تغییرات کمی 

در بازار کارشان ایجاد شود.

کارگرانخدماتپستی: این گروه نیز در معرض از 
دست دادن کار خود قرار دارند. افرادی که محموله های 
پستی را دسته بندی می کنند، کارمندان و پستچی ها 
به شدت خطر جایگزینی را حس خواهند کرد، نه به 
این دلیل که ربات ها می توانند این کارها را انجام دهد، 
به این دلیل که با فراگیر شدن اینترنت و افزایش 
استفاده از شبکه های اجتماعی، به احتمال زیاد 

روش های قدیمی منسوخ خواهد شد.

 : شینها ما  ن د کر  لی خا  و  پر  ی ها ر تو ا پر ا
جایگزینی ربات ها در مشاغلی همچون بسته بندی و 
پر و خالی کردن ماشین ها نیز اتفاقی است که در 
آینده شاهد آن خواهیم بود. استفاده از ربات ها برای 
آماده سازی محصوالت، لود کردن ماشین ها یا انبار 
و ذخیره کردن کاالها به سرعت در حال افزایش 
است. در حال حاضر آمازون یکی از مراکزی است که 
از ربات ها برای ذخیره سازی و انتقال قفسه های 

کاالهای خود استفاده می کند.

و  یکی لکتر ا  ت ا تجهیز  ل تصا ا  ر تو ا پر ا
ونیکی: ماشین ها به خاطر دقت و کارآیی  الکتر
باالیی که برای انجام کار دارند، می توانند در این 
شغل به کار گرفته شوند. در سال های آینده شاهد 
ربات های جایگزین در اینگونه مشاغل خواهیم بود 

و کارگران زیادی بیکار خواهند شد.

و: اینگونه مشاغل هم از بین  نسخهپیچیدار
خواهد رفت، زیرا در حال حاضر در برخی   داروخانه های 
دنیا، فناوری ربات ها به کمک مردم آمده و وظیفه تهیه 
و بسته بندی داروی بیماران را به عهده گرفته است. 
پیش بینی ها بر این است که در آینده  نزدیک تمام 
داروخانه ها به این سیستم مجهز و رشته نسخه پیچی 

و داروسازی به کلی منسوخ شود.

علومارتباطات: در عصر فناوری و با به وجود 
جمله  از  مختلف  اجتماعی  شبکه های  آمدن 
کانال های تلگرامی و اینستاگرامی، دنبال کردن اخبار 
از طریق رسانه ها در حال کمرنگ شدن است. 
همچنین با توجه به اینکه بخش زیادی از منابع 
خبرگزاری ها و نشریات چاپی از طریق آگهی به 
دست می آید، درآمدهای تبلیغاتی در چند سال اخیر 
با افت شدیدی روبه رو شده است؛ موضوعی که 
رسانه های ارتباط جمعی را به صرافت استفاده از 
نرم افزارهای هوشمند انداخته، به طوری که این 
نرم افزارها کارایی باالتری نسبت به گزارشگران، 

نویسندگان و... دارند.

التعمرانی:  برنامهریزانواپراتورهایماشینآ
راه اندازی، اجرا یا برنامه ریزی برای ماشین آالت 
عمرانی در حال واگذاری به ربات هاست. براساس 
بررسی ها گفته می شود که این شغل به سمت 

مکانیزه شدن می رود.

آموزگاران: با توجه به اینکه روش های آموزش 
در سال های اخیر به کلی تغییر کرده، این امکان به 
وجود آمده که بتوان مدارک مورد نیاز را در هر 
مقطعی از طریق اینترنت دریافت کرد. به مرور زمان 
و در سال های نه چندان دور نیز بسیاری از مردم 
ترجیح می دهند دیگر به آموزشگاه ها مراجعه نکنند 
و بسیاری از آموزش های عملی و کارگاهی را از طریق 
برنامه های کاربردی، کالس ها یا ویدیوهای آنالین به 
دست آورند. همین موضوع باعث خواهد شد سطح 
دستمزد و البته تعداد آموزگاران در سیستم های 

آموزشی کاهش یابد.
افزون بر مواردی که یاد شد؛ رانندگان، آشپزهای 
رستوران ها، کارمندان فست فودها، آهنگسازان، وکال 

و... نیز از این قاعده مستنثی نخواهند بود. 

دانستنی های کشورهای جهان 

ایران دقیق ترین تقویم را دارد

ایران: 
تقویم ایران، دقیق ترین 
تقویمی است که مورد 
استفاده قرار می گیرد.

چین:
 بزرگترین تولیدکننده برنج در 

جهان است.

ایالت متحده: 
بیشترین تعداد مهاجر در 

جهان را دارد.

هند:
 بزرگترین تولیدکننده 

شیر جهان است.

اندونزی:
 بیشترین تعداد گونه های 

پستانداران را دارد.

برزیل:
 بزرگترین تولیدکننده 

قهوه در جهان است.

پاکستان:
 تامین کننده 80 درصد از 
توپ های مورد استفاده در 

فوتبال  حرفه ای دنیاست.

بنگالدش:
 بلندترین دلتای خانگی در 

جهان را دارد.

مکزیک:
 بزرگترین تولیدکننده نقره 

جهان به شمار می رود.

مصر:
 اولین کسانی بودند که تقویم 365 

روز را به 12 ماه تقسیم کردند.
ویتنام: 

بلندترین غار جهان در این 
کشور قرار گرفته است.

ترکیه: 
کشوری است که باالترین 

جمعیت پناهنده در جهان را 
دارد و از آنها میزبانی می کند.

آلمان:
 بزرگترین تولیدکننده و 
صادرکننده ناخالصی در 

جهان است.
ایتالیا:

 بزرگترین پخش تلویزیونی 
و باالترین تعداد سایت را 

در جهان دارد.

فرانسه:
 بزرگترین تولیدکننده 

عطر جهان است.

کلمبیا:
 طوالنی ترین جشنواره 

فیلم را در جهان دارد.

کره جنوبی: 
باالترین تعداد ثبت اختراع 

جهان را داراست.

میانمار:
 بزرگترین کتاب را در جهان 
دارد که درون یک سنگ قرار 

گرفته  و دارای 732 هزار و 
1460 صفحه است.

تانزانیا: 
طوالنی ترین و بلندترین کوه آزاد 

جهان را دارد)کلیمانجارو(.

عربستان سعودی: 
بزرگترین صادرکننده 

نفت جهان است .

اوکراین:
 عمیق ترین و با کیفیت ترین 

ایستگاه مترو زیرزمینی جهان را 
دارد.

الجزایر:
 بزرگترین صادرکننده بوتان 

در جهان است که در 
سیلندرهای ال پی جی مورد 

استفاده قرار می گیرد.

اوگاندا:
 بیش از 50 درصد از 
گوریل های جهان در 

کوه های این کشور 
زندگی می کنند.

عراق:
 اولین جایی است که در آن 

سیستم نوشتن و ثبت 
خاطرات و تاریخ انجام شد.

لهستان:
 نیکالس کوپرنیک، 

اخترشناس معروف اهل این 
کشور است. 

ازبکستان:
 بزرگترین معدن طالی جهان 

را دارد.

مالزی:
 بزرگ ترین غارها در این 

کشور واقع شده اند.

مراکش:
 بیش از 75 درصد از ذخایر 

فسفر جهان در این کشور واقع 
شده است.

مشاغلی که

ربات ها
 می کند
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گفت و گوی» مشعل « با ملی پوش 
باشگاه نفت آبادان

تیم تنیس روی میز نفت امیدیه در مسابقات کشوری، مقتدرانه به 
قهرمانی رسید. 

تیم تنیس روی میز نفت امیدیه که در مسابقات تنیس روی میز 
منطقه 7  کشور در رده سنی بزرگساالن شرکت کرده بود، موفق شد با 
درخشش در این رقابت ها و پشت سر گذاشتن تمام رقبا و بدون شکست 
و با اقتدار، ضمن کسب مقام قهرمانی، سهمیه صعود به لیگ دسته اول 
باشگاه های کشور را کسب کند و افتخاری دیگر برای باشگاه نفت و 

شهرستان امیدیه رقم بزند.
در این مسابقات نوید شریفی، احمد داماد، پارسا بهادار، امین 
بنی سعید، پژمان کریمی  و سینا قنواتی به عنوان بازیکن، تیم تنیس روی 

میز باشگاه نفت امیدیه را همراهی می کردند. 
حمید نصیری، سرمربیگری نفت امیدیه را به عهده داشت و 

رستم قاسمی  هم سرپرست تیم قهرمان بود. 
 

 قهرمانی مقتدرانه نفت امیدیه 
در تنیس روی میز

بانوی بسکتبالیست مناطق نفت خیز جنوب به اردوی بلندقامتان کشور 
دعوت شد. یاسمن یزدی، بلندقامت نفتی به اردوی تیم ملی بسکتبال ایران 
دعوت شد. با اعالم کادر فنی فدراسیون بسکتبال، اردوی بلندقامتان کشور به 
مدت سه روز در تهران برگزار می شود. او از فرزندان کارکنان شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب و بازیکن تیم باشگاه نفت اهواز است که به این اردو فراخوانده 
شده است. بازیکنان دعوت شده در مجموعه ورزشی آزادی تهران زیر نظر 
مربیان تیم ملی به تمرین های فنی خواهند پرداخت. یاسمن یزدی در قالب تیم 
نفت اهواز و منتخب خوزستان، بازی های قابل قبولی را در مسابقات استانی و 

کشوری انجام داده است.

بانوی بسکتبالیست مناطق نفت خیز 
جنوب در اردوی تیم ملی 

 به منظور اجرای سیاست های اعالمی مبنی بر صرفه جویی و کاهش 
هزینه ها، بیژن زنگنه، وزیر نفت دستورعمل جدید درباره ورزش نفت 
صادر کرده است که رعایت آن الزامی بوده و برای اجرای دقیق ابالغ شده 

است. متن دستور عمل به این شرح است:
1- انجام مسؤولیت های مدرس، سرپرست، سرمربی، کمک مربی، 
دبیر، عوامل فنی و پزشکی و سایر عناوین مشابه در تیم های باشگاهی در 
تمامی سطوح مرتبط با ورزش قهرمانی، صرفاً از طریق افراد حقیقی بخش 
خصوصی )غیردولتی( مجاز است و پرداخت هرگونه وجهی به کارکنان 

در قالب تیم های قهرمانی تحت هر عنوان ممنوع است.
تبصره – در مراکز دورافتاده ای که امکان تأمین مربی متخصص و دارای 
صالحیت های الزم در کوتاه مدت وجود نداشته و یا به جهت تأمین، 
مستلزم هزینه های زیاد است، حداکثر 2 ماه از تاریخ این ابالغیه از شمول 
این بند مستثنا بوده و متولیان امر موظف به انجام تمهیدات موردنیاز و 
هماهنگی های الزم با نهادهای تخصصی مرتبط خارج از صنعت برای 

تأمین نیازهای مذکور طی دوره زمانی یادشده خواهند بود.
مسؤولیت تایید مراکز اشاره شده در این تبصره، بر اساس درخواست 
شرکت های اصلی به عهده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است.

2- مالکیت / مدیریت و کمک مالی به باشگاه های حرفه ای از سوی 
شرکت های تابعه صنعت نفت به هر صورت )مستقیم و غیرمستقیم( 

ممنوع است.
تبصره – تعیین تکلیف مؤسسات / باشگاه های حرفه ای فعال در صنعت 
نفت که شامل تیم های فوتبال صنعت نفت مسجدسلیمان، صنعت نفت 
آبادان و پارس جنوبی جم است، تا تاریخ یکم آذر 1389 انجام پذیرد، 
مسؤولیت تعیین تکلیف مؤسسات/باشگاه های مذکور در چارچوب ضوابط 
و مقررات ذیربط به عهده مدیران عامل شرکت های اصلی مرتبط است.

3 -با توجه به کمبود منابع مالی، در سال 1389، صنعت نفت هیچ 
اعتباری برای اعزام برون مرزی تیم های ورزشی اعم از قهرمانی )برای 
شرکت در مسابقات رسمی بین المللی دوره ای آسیایی و جهانی به عنوان 

سهمیه فدراسیون های مربوطه و مشابه آن( تخصیص نمی دهد.
 4 - ترکیب ورزشکاران تیم قهرمانی تحت پوشش صنعت نفت 
می بایست شامل حداقل 70 درصد از کارکنان صنعت نفت )رسمی، 
پیمانی، قراردادی( و افراد تحت تکفل آنان باشند. رعایت این امر از ابتدای 
سال 1398به میزان حداقل 50 درصد، از ابتدای سال 1399 به میزان 
حداقل 60 درصد و پس ازآن حداقل 70 درصد مبنای ترکیب ورزشکاران 

خواهد بود. در غیر این صورت هزینه کرد برای این تیم ها مجاز نیست.
5 - به منظور شفاف سازی هزینه ها و نظارت بر عملکرد فعالیت های 
ورزشی، شرکت های اصلی مکلف هستند انواع بودجه های مربوط به 
تربیت بدنی را که در سرفصل های مختلف درج شده اند، به صورت شفاف 
و متمرکز به تفکیک هزینه های ورزش همگانی /قهرمانی/زیرساخت/
ورزش پایه در صورت جلسه مجمع عمومی ساالنه صاحبان سهام شرکت 
اظهار کنند و بر همان اساس نیز در سیستم های مالی شرکت ها اعمال 

حساب شود.
6- برنامه های پیشنهادی شرکت های اصلی که در قالب تقویم برنامه 
بودجه فعالیت های ورزشی ساالنه تدوین می شود، پس از پایش 
)کنترل( و تایید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی )رئیس 
شورای مرکزی ورزش وزارت نفت( در سقف بودجه و اعتبارات 

مصوب قابلیت اجرا خواهد داشت.
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   از دربی نفتی ها شروع کنیم. یک گل زودهنگام زدید؛ اما برنده 
نشدید؟

بازی سختی داشتیم، گرما و شرجی بودن هوا خیلی اذیت کننده بود و 
من تا به حال چنین شرایط آب و هوایی را در آبادان تجربه نکرده بودم. 
در زمان مناسبی به گل رسیدیم؛ اما بعد از گل به یکباره عقب نشینی 
کردیم که همین موضوع باعث شد گل تساوی را دریافت کنیم. در دقایق 
آخر هم یکبار توپ را به تیر زدیم، در حالی که می توانستیم برنده باشیم. 
در مورد گل هم باید بگویم که این هم از شانس من است. یک گل زدیم 

و شانس زدن چند گل دیگر هم داشتیم که متاسفانه 
نتوانستیم گل برتری را بزنیم و در نهایت روی یک 

غفلت، گل تساوی را دریافت کردیم و 3 امتیاز 
حساس خانگی را از دست دادیم. امیدوارم در 
بازی های بعدی، باز هم برای تیمم گل بزنم و 

بازیکن تاثیرگذاری برای صنعت نفت باشم.

   نسبت به سال های قبل، شروع بهتری در 
لیگ داشتید؟

بله شروع خوبی بود. یکبار هم با کمالوند در 
شروع لیگ، استقالل را برده بودیم. 

   رضا جبیره چرا نفتی شد؟
نفت، یکی از باشگاه های خوب ایران است. من 
هم برای رشد و پیشرفت به تیم های پایه نفت 
آمدم و به  قول  معروف در آکادمی  نفت رشد پیدا 
کردم و بعد از سه سال حضور در رده های جوانان 

و امیدها حاال در تیم بزرگساالن بازی می کنم.

   از چه زمانی ملی پوش شدید؟
سه، چهار سال پیش بود که به تیم ملی جوانان دعوت 

شدم و در بازی های مقدماتی هم در تیم جوانان حضور 
داشتم و فکر می کردم در ادامه با تیم ملی جوانان به جام 

جهانی می روم؛ اما در دقیقه 90 خط خوردم و جام جهانی 
را از دست دادم، در حالی  که در دور انتخابی بازی کرده بودم. 

نمی دانم چرا خط خوردم. بعد از آن  هم در خدمت تیم امید 
هستم و از زمان کرانچار تا االن در تیم امید حضور دارم و بازی 

می کنم. 

    چرا از تیم جوانان خط خوردید؟ 
 آن سال، همه شاهد بودند و دیدند که من چه عملکردی داشتم. 
امیدوار بودم با تیم جوانان به جام جهانی می روم؛ اما متاسفانه این 
اتفاق نیفتاد. به نظرم حقم بود که به جام جهانی بروم، ولی چنین 
اتفاقی نیفتاد. باالخره فوتبال است و باید به سلیقه مربی احترام 

گذاشت.

   اگر اشتباه نکنم آن موقع، سرمربی تیم امیرحسین پیروانی 
بود. از او ناراحت هستید؟

بله ایشان سرمربی بودند. من همه  چیز را فراموش کرده ام. االن 
ناراحت باشم یا نباشم،  چیزی تغییر نمی کند. پس بهتر است به این 

موضوع فکر نکنم و در مقابل فقط به آینده نگاه کنم. 

   با کدام مربیان در صنعت نفت آبادان کار کردید؟
در زمان مربیگری دست نشان در تیم بودم که سهمیه جوانان باشگاه 
بود. سپس با فیروز کریمی و کمالوند کار کردم و بعد با سرجیو و االن هم 

افتخار شاگردی اسکوچیچ را دارم.

    کدام مربی بهتر بود؟
نمی توانم بگویم کدام مربی بهتر بود؛ چون هر کدام سبک و شیوه خاص 
خود را داشتند. من از تجربه هر چهار مربی قبلی، یعنی دست نشان، 
کریمی، کمالوند و سرجیو استفاده کردم و به  قول  معروف از هر کدام 
 چیزی یاد گرفتم. باید بگویم همه مربیانم در رشد و پیشرفت من 

تاثیرگذار بودند.

   کار با اسکوچیچ چطور است؟
ایشان مربی بزرگی هستند. او از فوتبال ما بخوبی شناخت دارد و در 

خوزستان هم کار کرده که همین به او کمک می کند. 

   سرجیو بهتر بود یا اسکوچیچ؟
سرجیو، مربی خوبی بود و به پیشرفت من و صنعت نفت خیلی کمک 
کرد. اسکوچیچ هم مربی بزرگی است و کارنامه او در ایران مشخص است 
و عملکرد خوبی داشته است؛ هر کدام سبک خاص خود را دارند و 

نمی توان گفت که کدام بهتر بودند. به نظر من هر دو خوب هستند.

   صنعت نفت امسال با اسکوچیچ می تواند سهمیه آسیایی بگیرد؟
لیگ تازه شروع  شده، ما هم چند تغییر در تیم داشتیم. هنوز تیم ها از 
هم شناخت ندارند. بنابراین االن نمی توان از کسب سهمیه و قهرمانی 
حرف زد. باید صبر کرد و بعد از هفته دهم به بعد در این مورد حرف زد؛ 

اما صنعت نفت این ظرفیت را دارد که امسال سهمیه آسیایی بگیرد.

   گویا دو پیشنهاد اروپایی هم دارید؟
من با باشگاه قرارداد دارم؛ اما دو پیشنهاد از یونان و رومانی رسیده که 
در این زمینه تابع تصمیم باشگاه هستم. االن بازی های تیم امید نزدیک 
است و این مهم است که در شرایط مسابقه قرار داشته باشم. رفتن به 
اروپا شاید در برخی زمینه ها سخت باشد و شاید کمی  طول بکشد تا 
شرایط خوبی داشته باشم؛ اما اینجا در شرایط مسابقه هستم و این برایم 

خوب است.

    یعنی دوست ندارید به اروپا بروید؟
چرا دوست دارم، به شرط آنکه شرایط مهیا شود؛ از سوی دیگر 
تابع تصمیم باشگاه هستم و امیدوارم هر اتفاقی که رخ 

می دهد، به سود من و صنعت نفت باشد.

    تیم امید می تواند بعد از سال ها به المپیک 
صعود کند؟

ما تیم خیلی خوبی داریم. تمام هدفمان صعود 
به المپیک و شکستن طلسم 44 ساله است؛ 
اما در عین  حال باید بگویم که کار سختی هم 
داریم. همه تیم ها می خواهند به المپیک 

بروند. 

   دو بازی در ازبکستان داشتید که با 
شکست همراه شد و شما هم در زمین بودید؟

بله، متأسفانه شکست خوردیم. بازی 
تدارکاتی برای همین است که شما 
نقطه ضعف های خودتان را بشناسید 
و کادر فنی بتواند با برطرف کردن 
آنها برای مسابقات، تیمی  قوی 

آماده کند.

   فرهاد مجیدی، مربی 
خوبی است؟

او نه تنها به لحاظ فنی؛ 
لحاظ روحی-  به  بلکه 
روانی هم با تیم خوب 
کار می کند. فرهاد با 
بچه ها دوست و رفیق 
مثل  حتی  است، 

برادر بزرگ تر است. او ارتباط خوبی با بچه ها برقرار 
کرده و ما هم سعی می کنیم که مربی مان را 

سربلند کنیم.

   رضا جبیره به تیم ملی و جام جهانی 
2022 قطر هم  فکر می کند؟

مگر می شود به تیم ملی و جام جهانی 
فکر نکرد. آرزوی هر فوتبالیستی 
است که به جام جهانی برود. ابتدا 
المپیک و بعد هم جام جهانی. 
در  درخشش  با  باشید  مطمئن 
صنعت نفت آبادان، خودم را به تیم 

ملی تحمیل می کنم.

مشعل -  فوتبال را از آکادمی  نفت شروع کرد و رفته رفته 
پله های ترقی را پیمود، تا جایی که امروز در تیم ملی امید، به یکی 
از بازیکنان ثابت تبدیل  شده و در لیگ برتر فوتبال ایران نیز شاهد 
درخشش او در تیم فوتبال صنعت نفت آبادان هستیم.  رضا جبیره، 
بازیکن 22 ساله تیم فوتبال صنعت نفت آبادان که در سن کم به 
یکی از باتجربه های این تیم تبدیل  شده، عقیده دارد امسال، سال 
صنعت نفت خواهد بود و از سوی دیگر نیز به صعود ایران به 
المپیک اشاره می کند و معتقد است با اینکه راه دشواری برای 
صعود دارند؛ اما می توانند طلسم 44 ساله را بشکنند و با تیم ملی 
امید، راهی المپیک شوند. با بازیکن جوان صنعت نفت درباره نفت 

آبادان و تیم امید گفت وگویی داشته ایم که با هم می خوانیم.

عکس: محمد امین انصاری



تشکراز  ضمن  مسجدسلیمان،  نفت  فوتبال  تیم  سرمربی 
سنگین  بازی   3 در  که  دارد  عقیده  استقالل  مقابل  شاگردانش  بازی 

تارتار  بخورد. مهدی  نفت شکست  نگذاشتند که  و  گذشته جانانه جنگیدند 
از  ، بازی با نفت مسجدسلیمان و استقالل که با رضایت از نتیجه بازی همراه بعد  د بو

گفت: ابتدا باید یک تشکر ویژه از هواداران تیم داشته باشم و دست تک تک آن ها 
را می فشارم.  انصافاً بازیکنان ما خیلی زحمت کشیدند و معتقدم این بازی بسیار 

زیبا بود. هم ما و هم استقالل برای برد به زمین آمده بودیم. باید به استقالل هم به 
خاطر این بازی تبریک گفت و من امیدوارم این روند تیم ما هم ادامه داشته باشد. 

او در خصوص شناخت از تیم حریف و بازی آنها نیز اظهار کرد: قائدی و غفوری، نقطه 
قوت استقالل در راست بودند و نقطه ضعف آنها سمت چپ آنها بود. به نظرم بازی 
با استقالل مثل بازی شطرنج بود و هر دو تیم، بازی زیبایی را به نمایش گذاشتند. 
سرمربی نفت مسجدسلیمان درباره گلی که تیمش خورد، گفت: من قبل از بازی هم به 
بازیکنان تیمم گفتم که نباید ریباندی صورت بگیرد، چون هر دو گل را در این بازی ریباند خوردیم؛ البته 
گل دوم حریف با خطا همراه بود. ما نباید بدبین باشیم که گلر ما این اشتباه را کرده است. تارتار درباره 
بازیکنان تیمش و رضایت از آنها بیان کرد: حدود 20 بازیکن ما جدید هستند؛ اما ما موقعیت های خوبی 
داشتیم؛ سجاد جعفری، محمدابراهیمی و.... بازیکنان باتجربه ما هستند؛ ولی تیم ما جوان است و باید 

به بازیکنان زمان داد. در بستن تیم امسال بی رحم عمل کردم و از کسانی که در کنارم حضور ندارند، 
عذر خواهی می کنم. من این را به بازیکنان در ابتدای فصل هم گفته بودم. باید در بستن تیم بی رحم باشیم؛ 

چون موفقیت ما باعث اعتبار و آبروی ما می شود.

نشریه  کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 939  

با تمام مشکالت ابتدا چمن ورزشگاه را 
ترمیم کردیم. سپس فدراسیون یک سری 
شرایط جدید گذاشت که ما هم با هماهنگی 
با مدیریت شرکت نفت و گاز 
مسجدسلیمان که متولی اصلی تیم و 
ورزشگاه است، این مسائل را در میان 
گذاشتیم و به ترتیب در یک برنامه 
زمان بندی شده ابتدا سکوها را درست 
کردیم و صندلی ها نصب و شماره گذاری 
شد

 مدیرعامل نفت مسجدسلیمان:
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آرش جعفری- تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان در فصل جدید لیگ برتر 
فوتبال باشگاه های ایران، برخالف سال های گذشته شروع خوبی داشته و با 
ادامه این روند قصد دارد دست کم در میانه جدول قرار بگیرد و برای بقا منتظر 

روزهای آخر لیگ و نتایج تیم های دیگر نباشد. مهران نصیریان دوست، 
مدیرعامل باشگاه نفت مسجدسلیمان بابیان این جمالت در ادامه می گوید: 
اوضاع تیم خوب است و شما نفت متفاوتی را نسبت به سال های گذشته 

می بینید. هدف ما این است که باعث سرافرازی نام نفت مسجدسلیمان در 
فوتبال ایران باشیم. با نصیریان دوست درباره وضعیت تیم، شرایط باشگاه 

و نیز بازی با استقالل گفت وگویی داشتیم که باهم می خوانیم.

  از وضعیت تیم شروع کنیم. گویا امسال اوضاع بهتری 
نسبت به سال های گذشته دارید؟

خدا را شکر اوضاع تیم خوب و وضعیت تیم نسبت به سال های 
گذشته بهتراست، بخصوص اینکه نزدیک به 80 درصد تیم تغییر 

کرده و هرروز هم بهتر خواهد شد. 

  چه تغییراتی انجام دادید که اوضاع تیم نسبت به سال 
گذشته بهتر شده است؟

سال گذشته که از لیگ دسته یک به لیگ برتر آمده بودیم، 
اوضاع ساختاری خوبی نداشتیم. ما باید از مدیریت دولتی به 
بخش خصوص تبدیل می شدیم. چون طبق قوانین، وزارت نفت 
نمی توانست در بخش حرفه ای هزینه کند. با مشکالت زیادی 
مواجه شدیم و تیم در طول فصل فراز و نشیب های زیادی داشت؛ 
اما امسال هیات مدیره جدید انتخاب شده و باشگاه سروسامان 
گرفته است. اساسنامه جدید تدوین شده و با توجه به تغییرات 
صورت گرفته، توانستیم یک تیم خوب را برای مسابقات آماده 

کنیم.

   بعد از یک وقفه که زیاد هم بود، باالخره مهدی تارتار، 
سرمربی نفت شد؛ مربی که در سیستم نفت کار کرده بود. چه 

شد با او به توافق رسیدید؟
باید مربی می آوردیم که بتواند با شرایط ما کنار بیاید و آن را 
درک کند، ضمن اینکه در مسجدسلیمان هم کار کرده باشد. بعد 
از بررسی چند گزینه در نهایت دیدیم که مهدی تارتار از همه 

بهتر است و قرار شد برای فصل جدید از او استفاده کنیم.

  همانطور که گفتم، تارتار در تیم پارس جنوبی کارکرده بود. 
آیا در خصوص انتخاب او، با مدیران پارس جنوبی مشورت 

کردید؟
ما با کسی مشورت نکردیم. تارتار انتخاب خود ما بود. با او 
صحبت کردیم و شرایط را برایش توضیح دادیم و درنهایت با او 

به توافق رسیدیم. باید به این نکته هم توجه کنید که 
مسجدسلیمان شهر محرومی است و مانند خیلی از شهرها 

از امکانات رفاهی برخوردار نیست. باید مربی انتخاب می کردیم 
که با شرایط ما کنار می آمد. مربیان خیلی بزرگ همیشه انتخاب 
اولشان استقالل، پرسپولیس و سپاهان است و به مسجدسلیمان 
نفت  اولویت آخرشان  نکنند،  پیدا  تیم  اگر هم  نمی آیند. 
مسجدسلیمان می شود. برای همین ما به دنبال مربی بودیم که 
هم هزینه زیادی به ما تحمیل نکند و هم اینکه به کار با جوانان 

عالقه داشته باشد. 

   3بازی در لیگ و 3 تساوی؛ آیا راضی هستید؟
چرا راضی نباشیم. قرعه ما در شروع لیگ، خیلی سخت بود. 
ابتدا باید با تیم پر مهره تراکتور بازی می کردیم. بعد به آبادان 
رفتیم و دربی نفتی ها را برگزار کردیم و سپس به استقالل 
رسیدیم. در بازی با تراکتور می توانستیم برنده بازی باشیم. داور 
یک پنالتی ما را ندید و در بازی با استقالل هم اگر بچه ها بیشتر 
دقت می کردند، می توانستیم برنده باشیم. بنابراین از نتایج 

راضی هستم.

  به نظر می آید امسال تیم جوان تری را راهی مسابقات 
کردید؟

طبق قانون، شرکت ملی نفت نمی تواند به ما کمک مالی کند. ما 
باید بر اساس داشته هایمان تیم را می بستیم. بنابراین بیشترین 
سرمایه گذاری ما روی جوانان بود تا تیم کم هزینه ای داشته 
باشیم؛ البته تیم ما ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه است و 
تارتار در جذب بازیکن دقت نظر خاصی دارد. فکر می کنم با 
مدیریت خوب و نظم خاصی که کادر فنی داشت، با برنامه و هدف 

از پیش تعیین شده، تیم خوبی بسته ایم.

  ورزشگاه نفت روزهای آخر آماده حضور در لیگ شد. در 
حال حاضر تمام استانداردها را برای مجوز حرفه ای رعایت 

کردید؟
متأسفانه ما مشکالت زیادی داشتیم؛ اما با تمام این 

مشکالت ابتدا چمن ورزشگاه را ترمیم کردیم. 
سپس فدراسیون یک سری شرایط جدید 

گذاشت که ما هم با هماهنگی با مدیریت 
شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان 
که متولی اصلی تیم و ورزشگاه 
است، این مسائل را در میان 
گذاشتیم و به ترتیب در یک 

برنامه زمان بندی شده ابتدا سکوها 
را درست کردیم و صندلی ها نصب و شماره گذاری شد. بعد 
گیت های ورودی را نصب کردیم و در آخر هم دوربین های 
مداربسته نصب شد. البته باید بگویم که دو گیت را 
نصب کرده ایم و در ادامه لیگ 3 گیت دیگر را هم نصب 

خواهیم کرد تا هواداران راحت تر وارد ورزشگاه شوند.

نبود  از مشکالت مسجدسلیمان،     یکی 
این  برای  است.  هتل خوب  و  فرودگاه 

موضوع چه کرده اید؟
این شهر هتل عالی ندارد؛ اما 

د  ا آز ه  نشگا دا هتل 
قباًل  که  هست 

هم تیم ها برای 
ن  سکا ا

فکر نمی کنم آمده اند و 
ی  ا یک شب اقامت بد بر

 . شد اگر هم نیایند، در اهواز با
مستقر می شوند و صبح 
روز بازی به مسجدسلیمان 

می آیند؛ البته قبول دارم که 
و  با خصوصی سازی  همسو 

حرفه ای شدن، باید یک هتل 
داشته  مسجدسلیمان  در  خوب 
باشیم و این یکی از نیازهای شهر است. 
در مورد فرودگاه هم باید بگویم که در 
که  داریم  فرودگاه  مسجدسلیمان، 

بیشتر کاربرد نظامی دارد. به همین 
که  اندیشیده  شده  تمهیداتی  منظور 

هواپیماهای مسافربری هم بتوانند از این 
فرودگاه استفاده کنند و قرار است پایانه 

مسافران هم آماده شود. بنابراین در آینده ای 
ه  گا د و فر ر  و د ن  ا نه چند

مسجدسلیمان آماده و این 
مشکل حل می شود.

  هواداران نفت، یکی 
از پشتوانه های این تیم 
هستند. رابطه باشگاه با 

آنها چطور است؟
از  نفت، یکی  هواداران 

بهترین هواداران فوتبال 
ایران هستند. آنها عاشقانه نفت 

را دوست دارند. در سرما و 
ی  ها شهر ر  د و  ما  گر

مختلف، همیشه همراه 
تیم هستند.هر تیم که 

به مسجدسلیمان 

می آید، 
ز  و ر یک 
سخت خواهد 
داشت. من به جرات 
می گویم که هیچ تیمی 
ورزشگاه  ز  ا دست پر 
ج  ر خا ی  محمد م  بهنا
نخواهد شد. شما در بازی با 
استقالل هم دیدید که چگونه 
تیم را 90 دقیقه تشویق کردند و 
را  نتیجه الزم  تیم  باعث شدند 

بگیرد.

  لباس تیم فوتبال نفت هم 
در فصل جدید تغییر کرده 

است؟
است.  درست  بله 
کامل  اسم  وقتی 
ا  ر ه  شگا با
هیم  ا می خو
بنویسیم، از 
ه  ژ ا و

 - هنگی  فر
ه  د ستفا ا شی  ز ر و

می کنیم ما فقط به مسائل ورزشی 
دقت نمی کنیم، بلکه بحث فرهنگی هم برای 

ما خیلی مهم است. به همین دلیل امسال از طرح 
لباس ملی بختیاری ها که به »چوغا« معروف است، در 

طراحی پیراهن تیم استفاده کردیم. 

  در آخر اگر صحبت و نکته ای باقی مانده، 
بگویید؟

شهر  مسجدسلیمان،  اینکه  به  توجه  با 
اولین هاست و ورزش از این شهر به کل ایران 
گسترش پیداکرده، بخصوص فوتبال که 
اولین زمین فوتبال هم همین جا بوده، تقاضا 
دارم که مسؤوالن از تیم و باشگاه نفت 
حمایت کنند. مسجدسلیمان واقعًا در رده 
شهرهای محروم است و می طلبد که وزیر نفت و 
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در مسیر اهداف مسؤولیت 
اجتماعی به ما کمک کنند. ما کمک مالی نمی خواهیم، می دانیم 
قانون اجازه نمی دهد؛ اما به طریق غیر نقدی هم که شده به ما 
کمک کنند. مثل زمین، خوابگاه و... البته من از مسؤوالن شهری 
و استانی هم تقاضا دارم که ما را موردحمایت خود قرار دهند و 
باید از مسعود کرباسیان، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران؛ 
غالمرضا شریعتی، استاندار خوزستان؛ افشین حیدری، مدیرکل 
شهر  مسؤوالن  و  خوزستان  استان  نان  جوا و  ورزش 
مسجدسلیمان به دلیل کمک ها و حمایت هایشان تشکر ویژه 

داشته باشم.

از نتایج و کادر فنی راضی هستم
 تارتار: 

 بازی با استقالل
 مثل شطرنج بود

برتر  لیگ  برخالف فصل گذشته  نفتی های مسجدسلیمان 
تیمی  هیچ  به  دیگر  و  کرده اند  شروع  خوب  ایران  فوتبال 
انتهای  در  روند  این  ادامه  با  می خواهند  و  نمی دهند  باج 
نفت  فوتبال  تیم  نشود.   کشیده  اماواگر  به  کارشان  فصل 
مسجدسلیمان در هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه های 
پرستاره  و  مهره  پر  فوتبال  تیم  میزبان  خانه،  در  ایران 
استقالل بود که موفق شد این تیم را متوقف کند تا روند 
باالتر  جدول  در  و  باشد  داشته  ادامه  شکست ناپذیری اش 
از این تیم قرار بگیرد. شاگردان مهدی تارتار که لیگ را با 
قرعه شروع کرده بودند، بعد از دو بازی سخت مقابل تراکتور 
پرستاره در خانه و نفت آبادان در ورزشگاه تختی آبادان که با 

تساوی همراه بود، در سومین بازی خود به مصاف تیم مدعی 
تهرانی رفتند و موفق شدند با ارائه یک بازی منطقی، حریف 
اختیار  در  وجود  با  مسجدسلیمان  نفت  کنند.   متوقف  را 
داشتن توپ و میدان روی یک ضد حمله و غفلت، گل اول 
را که با اشتباه دروازه بان همراه شد، دریافت کرد؛ اما در ادامه 
برای جبران گل خورده، حمالتش را بیشتر کرد و درنهایت 
بازنده  خانه  در  تا  برساند  ثمر  به  را  تساوی  گل  موفق شد 
این دیدار چند موقعیت خوب  تارتار در  نباشد.  شاگردان 
دیگر هم داشتندکه نتوانستند بخوبی از آنها استفاده کنند تا 
برنده از زمین خارج شوند. نفت مسجدسلیمان با این تساوی 

3 امتیازی شد و در رتبه هشتم جدول ایستاد.
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حالمخوباست
هنوزخوابميبينمابريميآید

ومراتاسرآغازرویيدنبدرقهميکند
تابستانکهبيایدنميدانمچندسالهميشوم

اماصدايغریبيمرتبميخوانَدم
توکيخواهيمرد!؟

بهکوريچشمکالغ؛عقابهاهرگزنميميرند
مهمنيست

توکهآنبيدلبحوضرابهخاطرداري
همينامروزغروب

برایشدوشعرازنيماخواندم
اوهمخمشدبرآبوگفت:

گيسوانمرامثل»ريرا«بباف
*سيدعلیصالحی

کتابسکوتدرسال2012درآمریکابهچاپرسيدودرهمانسال
پرفروشترینکتابسالنيویورکتایمز/واشنگتنپست/لوس
آنجلستایمز/NPR/INDIE/هفتهنامهناشرانآمریکاشناختهشد.
همچنينموسسهآمازونآنرادرفهرستسهکتاببرترسال2012
قرارداد.بسياریازهفتهنامههاوبرنامههایتلویزیونیانگليسیزبان
اینکتابرادرفهرست10کتاببرترسال2012اعالمکردهاند.خانم
سوزانکين،نویسندهاینکتاب،یکفرددرونگرااستکهدرزمينه
درونگراییتحقيقاتزیادیانجامدادهاست.اودراینکتاببسيار
زیبادرموردقدرتهایافراددرونگراواینکهچطورمیتوانندبا
تغييراتیدرشناختوزندگیخودبازدهیورضایتخودرابسيار
بيشترکنند،صحبتمیکند.سوزانکينتاکيدمیکندکهدرونگرایی
وبرونگراییدوالگویشخصيتیورفتاریمتفاوتهستندکههردو
ارزشمندبودهومیتواننددردنيااثربخشوتاثيرگذارباشند.اودراین
کتاببهدنبالتاریخچهشخصيتهاستویادمیدهدکهخودمانرا
بادرونگراهایپرحرفمقایسهنکنيم.مترجماینکتابدرسالعظيمی

استونشرالبرزآنرامنتشرکردهاست.جمالتیازاینکتاب:
-دربلندمدت،پذیرشخلقوخویواقعیوالگویشخصيتیمان
میتواندکليدیبرایپيداکردنشغلموردعالقهوتجربهآرامشدر

آنباشد.
-یکقانونمهمرابرایشبکهسازیفراموشنکنيد:یکرابطهدرست

وارزشمندبهترازیکمشتکارتویزیتبیخاصيتاست.
-هيچایرادینداردکهبهخاطرفرارکردنازیکمکالمهکوتاهپراز
تعارفبیخاصيت،مسيرخودمانراعوضکنيموبهسمتدیگر

خيابانبرویم.
-رهبریدرسکوتیکواژهنادرستومتناقض)مثلپيتزایقرمه

سبزی!(نيست.یکمهارتواقعیاست.
-بیدليلنيستکهپيامکزدنتااینحدرایجشدهاست.دردنيایی
کهبيشازحدبرونگراشدههرکسبهدنبالروشیبرایارتباط

غيرهمزمانغيرچهرهبهچهرهمیگردد.

اینفيلمبهکارگردانیمجيدبرزگردرسال91
درگروهسينمایهنروتجربهساختهوپس
ازدوسالدرسال93اکرانشدوبا
استقبالزیادیروبهروشد.»پرویز«در
جشنوارههایمختلفداخلیوخارجی
جوایزیرادریافتکرد.پرویزمردی
استپنجاهسالهکههميشهباپدرش
درشهرکآتیسازتهرانآرامزندگی
کردهاست.وقتیپدرپرویز،کهتصميم
بهازدواجگرفتهازاومیخواهدخانهرا

ترککند،پرویزناگهانخودرادرجهانی
جدیدوبيگانهمییابد.اوتصميممیگيرد
بهپدرواهالیشهرکنشاندهدکه
نمیتوانندبهاینآسانیاورااززندگیشان

حذفکنندودستبهکارهاییمیزند...زنده
یاد»لوونهفتوان«بازیگرپرویزایننقشرا

بخوبیایفاکردهاست.

پرویز 

 حالم خوب است

 »غزلک«  سکوت

شاعرانه ها

 پیشنهاد  هایی برای زند  گی اقماری
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مشعلشماره939

»همسرموقتی14روزپيشمهیهمقداربیحوصلهاستوبيشترتوخودشهکهخودشمیگهخستگیناشی
ازشرایطکاره،وقتیهمکهسرکاربرمیگردهوازهمدیگهدوریم،زیادبهمزنگنمیزنه.بارهادرمورداین
قضيهباهاشحرفزدموگفتمکهمنبهمحبتتبيشترازپولتنيازدارموحداقلوقتیپيشمنهستی،
دلممیخوادکمبودهایزماننبودنترابامهرومحبتکردنوابرازعشقوعالقهبهمبرطرفکنی،امااون
بهاینخواستههامزیادتوجهندارهواحساسمیکنمعشقموننسبتبههمدیگهروزبهروزدارهکمترميشه.
اینیکیازکامنتهایخانوادهکارکناناقماریدرسایتهایمشاورهاستکهازسویهمسریکیازکارکنان
اقماریازکارشناسسوالشده،اماگاهیبهعکساینوضعيتهموجودداردورفتاروشرایطنيرویاقماری
باعثشدهکههمسرشازاودورشود؛مثلاینکامنت:»منشاغلدریکیازشرکتهاهستمکهزماندو
هفتهایدارد.اززنممیخوامبيشتربهممحبتکنهولیبعداز13سالازدواجودوتابچهبندهازاینخانمراضی
نيستم.هرچیباهاشحرفمیزنمبلدنيستمحبتکنه....«شایداینسالهادربارهمشکالتیکهکارکنان
اقماریوخانوادههایآنانداشتهاند،کمتریادرلفافهصحبتشدهاست،اماواقعيتشرایطکاریسختهميشه
وجودداشتهواینشرایطعوارضیراهمدرپیدارد.بسياریازآنهاییکهشرایطسختزندگیوکاراقماری
رادراینچنددههصنعتنفتتجربهکردهاند،میگویندپرکردنفاصلههاوسختیهافقطبامحبتبيشترو
جاریکردنعشقامکانپذیراست.قطعادوریازخانوادهوکاردرمحيطصنعتیروحيهآدمهاراتغييرمیدهد

وممکناستعوارضمنفیداشتهباشدکهدرونگراییوتمایلبهتنهایی،یکیازاصلیتریناینعوارضباشد،
اماتاکيدیبربیاحساسشدنیاازبينرفتنعشقنيست،امادردنيایامروزاگرچهرفتارهاوعادتهایزندگی

آدمهاتغييراتزیادیداشته،دسترسیوابزارهایالزمبرایارتباطآدمهاهمبيشترشدهودیگرافرادنمیتوانند
برایعدمارتباطبهانهبياورند.حاالدیگرشرایطاقماریهرچقدردوروسختومتفاوتباشد،بازهمدر24ساعتروز

آنقدروقتهستکهبتوانيددریکارتباطچنددقيقهایآنچهازگفتنیهابرایهمسروفرزندانیاوالدیندارید،بهآنها
بگویيد.

کارشناسانتاکيددارندکهشرایطسختکاراقماریدرمناطق
مختلفاحتمالافسردگیوعوارضرفتاریدیگررابرایکارکنان
دارد.یعنیممکناستهمسریافرزندتانبهدليلکمبوداستراحت
یاتغييراتزمانخواب،کسلوبیحوصلهباشد،بهشرکتدر
مهمانیهاوبودندرجمععالقهنداشتهباشدوعالقهکمیبرایبيرون
رفتنازمنزل،سفر،خریدویاتفریحداشتهباشد.درشرایطعادی
همبسياریازافراددرونگرایابرونگراهستندوحاالاگرکارمند
اقماریشخصيتدرونگراییداشتهباشدوسابقهقبلیاوهماینگونه
باشد،بهواسطهشرایطسختکاریاینحاالتاوبيشترمیشود،اما
همهاینهابهمعنایغيرطبيعیبودنافرادنيستوهمهاینهاهم
نمیتوانددليلبرشانهخالیکردنازمسؤوليتهایهرفردباشد.پس
بهتراستبرایبهبوداینشرایطبهدنبالتوصيههایکاربردیباشيم.
نگاهیبهدورواطرافماننشانمیدهدبسياریازخانوادههایاقماری
باهمينشرایطزندگیسالموباعشقواميدیراتجربهکردهاند.

*درمرحلهاولباارتباطبيشترباهمسراوراابتداازاینحاالتخارج
کنيدواگرالزماستازکمکمشاوراستفادهکنيد؛حاالدیگربيشتر
شرکتهایزیرمجموعهچهارشرکتاصلیوحتیشرکتهای
خصوصیمشاورانیبرایخانوادههاوبهخصوصکارکناناقماری

دارند؛اینمشاورههاعمومارایگانهستند.
*سعيکنيدهرروزساعتخاصيازخواببيدارشوید،حتياگر
دلتاننخواهد.بهمحضبيدارشدنازرختخواببيرونبيایيد.بسياری
ازکارکناناقماریدرروزهایرستخودهمدرهمانساعتهای
روزهایکاریبيدارمیشوندوشروعبهورزشیاامورروزانهخودو

خانوادهمیکنند.اینیعنیجریانزندگیمتوقفنمیشود.

*درهرشرایطیکههستيد،نرمشوورزشحتیبهشکلموقتو
کوتاهراازدستندهيد.درزماناستراحتوبيکاریپسازفراغتاز
امورخانوادههرفعاليتوتحرکجسميکهحالتانرابهترمیکند،
انجامدهيدوتامیتوانيدبهافکارمنفینپردازید؛یادتانباشدکه
هميشهبرایفکرکردنبهافکارمنفیونگرانکنندهوقتدارید.

*تمریناتوورزشهايهوازيميتواندافسردگيرابرطرفسازد.
ثابتشدهاستکهتمریناتمنظمورزشیموجبافزایشميزان
مادهايبهناماندروفيندرمغزميشود.مادهايقويکهبهطورطبيعي
باعثتقویتوبهترشدنروحيهفردميشود.نگرانيواضطرابرا
کاهشميدهد،خوابراتنظيمميکندوبهشماآرامشميبخشدو
احساساتفروخوردهوسرکوبشدهوانباشتهشدهراآزادميسازد.
*اعتقاداتمذهبيخودراتقویتوبهخداتوکلکنيد،دربسياریاز
روابطانسانیگذشتهایکوچکوهمدلیراهگشاهستندوحتما
درروابطخانوادگیوزوجهااینهمدلیوگذشتهابایدبسياربيشتر
باشد.ازشمردنخوبیهاوبدیهاییکدیگرودفعاتاینگذشتها

بپرهيزید.
*زمانیکهبرایاستراحتدرکنارخانوادههستيدبااولویتبندی،
مسؤوليتهایاصلیخودتانراانجامدهيدواجازهندهيدامورو
وظایفمرتبطباشمارویدوشهمسرتانبماند.اینکهشمادرهمين
مدتکوتاهحواستانبههمهامورباشد،خيالهمسرتانراراحت

میکندکهشماسراینرشتهرارهانکردهاید.
*معموالاهدافبزرگونرسيدنبهآنهاافرادرادلزدهوسرخوردهو
یاافسردهمیکند.بهتراستبااهدافکوچکودردسترسبرای
خودتانانرژیوانگيزههایجدیدایجادکنيدتااحساسبهتریبه

سمت
شماروانهشود.
احساس این

بهترراهمسرتانهمدرکمیکندوحتماتغييررفتاررا
دراوهممشاهدهخواهيدکرد.

*درستاستکهتمایلبهتنهاییآسيبروزهاو
شبهایتنهاییشمادرکاراقماریاست،اماسعيکنيدمعاشرتتان
بادیگرانراکمنکنيد.کناردیگرانبودنبهمراتببهترازتنهایي
استوبهشماکمکميکند.درعينحالبهاینفکرکنيدکهاگر
قرارباشدهمسرتانراهمازدایرهکسانیکهدوستدارندباشما
معاشرتکنند،خارجکنيد،دیگراوقراراستباچهکسانی
معاشرتکند؟قراراستدربارهاتفاقاتودرددلهاومشکالتش

باچهکسیحرفبزند؟
*ممکناستشرایطزندگیسختوگاهیخيلیسختباشد،اما
تالشکنيدتالبخندازصورتتانکمنشود.حالتچهرهخودراتغيير
دهيدوازاخمکردنخودداریکنيد.شایدبهنظرسختوغيرمنطقی
باشد،امااینکارراتمرینکنيد؛اینکارقبلازهرچيزبرایحالخوب

خودتانمهماست.
*بهخودتانقولبدهيدکهدرهرروزویادرلحظاتیخاصحتمابا
همسرتانیااعضایخانوادهتانصحبتکنيد؛تماستلفنی،تماس
تصویرییاحتییکپيامکمیتواندنشاندهندهتوجهوتمایلشما

بهاینارتباطباشد.
*برایزمانهایمشترکیکهباهمسرتاندارید،برنامهریزیکنيدتا

اوبداندشمابرایهمانساعاتوروزهایباهمبودنتانمشتاق
هستيدوایناشتياقرابهاوهممنتقلکنيد.متوجهباشيدکهشما
درروزهایکارتانمشغولوسرگرمهستيد،اماهمسرتانبهخصوص
خانمهاییکهخانهدارهستند،عالوهبرتنهاییورسيدگیبهامور
خانهوبچهها،درانتظاروچشمبهراههستندواینشرایطسختتری

است.
*دربارهاتفاقاتوبرنامهوتصميمهایتانحتیازراهدورباهمسرتان
ویاوالدینواعضایخانوادهحرفبزنيد،ممکناستآنهاازشمادور
باشندودرجریانجزئياتشرایطکاریشمانباشندوحتیندانند
شماچهشرایطیدارید،اماحرفزدندربارهشرایطوبرنامههایتان

ارتباطاتراحفظمیکند.
*بسياریازافراددرونگراویامتمایلبهانزوادربياناحساساتو
اهدافخودضعيفهستند،برایجبراناینشرایطشروعبهنوشتن
کنيد.درشرایطامروزکهشبکههایاجتماعیمختلفیوجوددارد،به
راحتیمیتوانيدباهمسرتانیااعضایخانوادهودوستانتانارتباط
برقرارکنيد.درواقعحضوردرمحيطهایاجتماعیواقعیومجازی

میتواندراهکاریبرایاینشرایطانزواوتنهاییباشد.
*ازهمسرتانبخواهيدنسبتبهمسائلمرتبطباسالمتجسمیو
روحیوتغذیهوورزشوزیباییخودحساسباشدودرهرباردیدار
ومالقاتباآنهاازگفتنجمالتعاشقانهوتعریفگونهغافلنشویدو
اگرتغييریدرظاهریالباسیاحتیدکوراسيونخانهمشاهدهکردید،
حتمابهزبانبياوریدوتعریفکنيدتاهمسرتانبداندشماحواستان
بهاوهست.اینتوجهحتمابازتابخوبیبرایخودشمادارد.یادتان
نرودکهحرفنزدنوعدمارتباط،موجبدوریبيشترخواهدشد.

آلبوم»غزلک«سعيدشهروزدرسال۷9توجههمگان
رابهخودجلبکرد.»غزلک«رامیتوانیکیازبهترین
آلبومهایبعدازانقالبدرسبکموسيقیپاپکشور
دانست.»غزلک«،»خورشيدخانم«،»طعنه«،»یادش

بخير«و»قسم«موّفقترینکارهایاینآلبومبودند.
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مستربلیت، کامل ترین و ساده ترین سامانه خرید بلیت هواپیما، قطار و اتوبوس 
است. با این نرم افزار می توانید قیمت ها و مسیرهای پیشنهادی را ببینید و 
ارزان ترین بلیت را بخرید. این کار را می توانید حتی بدون ثبت نام هم انجام دهید؛ 
اما اگر ثبت نام کنید، برای برخی مسیرها به شما تخفیف ویژه عضویت داده 
می شود. همچنین می توانید مسیر خود را با انواع وسایل نقلیه مقایسه کنید و 
قیمت های یک روز قبل و یک روز بعد را هم ببینید. ضمن اینکه این برنامه 
پشتیبانی 24 ساعته آنالین و تلفنی دارد و امکان کنسل کردن و استرداد بلیت 

را نیز خواهید داشت. 

خیلی راحت می توانید با انتخاب مبدا، مقصد و تاریخ سفر، به جست وجوی 
بلیت شهر مورد نظرتان با توجه به بودجه، سلیقه و شرایط سفرتان بپردازید. 
در این اپلیکیشن، امکان پیگیری بلیت خریداری شده نیز وجود دارد. برای 
رزرو اینترنتی بلیت اتوبوس در هر مسیری و از هر پایانه ای، تنها کاری که 
باید انجام دهید، این است که با ورود به سامانه قاصدک 24 و وارد کردن 
اطالعات سفر خود، کمی  منتظر بمانید تا تمامی  بلیت های موجود در مسیر 
شما نمایش داده شود. پس از آنکه نوع اتوبوس و قیمت بلیت اعالم می شود، 
می توانید رزرو  بلیت را انجام دهید و پرینت بگیرید. در همه این برنامه ها 
از طریق شماره اعالم شده، کد پیگیری و تایید خرید برای شما پیامک 

می شود. 

مشعل شماره 939

بلیت مستر

724 سفر
سفر 724، اولین سامانه فروش اینترنتی بلیت اتوبوس 
است و اکنون با بیش از 700 شرکت و تعاونی مسافربری 
برتر در سطح کشور مشغول به فعالیت است. در این برنامه 
هم با وارد کردن مبدا و مقصد می توانید تمامی  اتوبوس های 
پیش بینی شده تعاونی ها و شرکت های مختلف را همراه با 
جزئیات سفر، ساعت حرکت و مشخصات اتوبوس و 
ترمینال دریافت کنید. این برنامه امکان ردیابی سفارش 

خرید و کنسل کردن را دارد. 

هفته گذشته و در ایام سوگواری حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( مردم اپلیکیشن های کاربردی  
شهرهای مختلف، به سوگ ساالر شهیدان نشستند. بانوان مینودری هم 
هر ساله، مراسم سوم امام حسین)ع( را با شکوه خاصی در آیین تشییع 
نمادین قبیله بنی اسد برگزار می کنند تا در این سوگ شریک شوند. 
عکس: مجتبی صفری – مهر 

مشعل: عملیات تقویت سازه پهلوگیری سکوی PLQ میدان بالل به 
دلیل ایجاد ترک و شکستگی پایه های مربوط و همچنین احتمال 
سقوط آن به عمق 65 متری دریا و روی خط لوله 14 اینچی انتقال 
نفت میدان، به واحد تعمیرات زیر آب منطقه الوان محول شد و 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 مربوط تنظیم و با هدف بررسی و تایید به مسووالن منطقه 
ارائه شد. عملیات بارگیری، انتقال و نصب کلمپ ها که بیش از 4 تن 
وزن داشت، در تاریخ سوم شهریور آغاز و با تالش غواصان تعمیرات 

زیر آب منطقه الوان، مجموعه اتصاالت مورد نیاز پروژه با موفقیت در 
نقاط تعیین شده مطابق با طرح و نقشه ارائه شده نصب شد؛ اما برای 
اینکه عملیات کم سابقه در صنعت نفت و آنچه را که نیروهای واحد 
عملیات زیر آب منطقه الوان در زیر آب انجام داده اند، بیشتر مرور 
کنیم، با امیرعباس نوید، رئیس تعمیرات زیر آب الوان که خود یکی 

از افراد اصلی این عملیات بوده است، بیشتر صحبت کردیم.
او می گوید: »بروز ترک در نقاط اتصال پهلوگیر به پایه های سکوی 
بالل به احتمال زیاد بر اثر پهلوگیری شناورهای سنگین بنا به ضرورت 
عملیاتی »گاه در دریای مواج« بوده که تنش های زیادی را به سازه 
وارد کرده است. این ترک ها در عملیات بازرسی فنی از سوی تعمیرات 

زیر آب رؤیت و گزارش شده اند.« 
نوید با بیان اینکه طرح و نقشه های مربوط در اردیبهشت 98 طی 
گزارش مبسوط ارائه، بررسی و تایید طرح و سپس ساخت کلمپ ها 
و بازوهای طراحی شده بالفاصله آغاز شد، افزود: »با توجه به ضرورت 
دقت در ساخت و پیاده سازی زوایا و همچنین تهیه متریال مورد نیاز، 
پس از 3 ماه ساخته و برای نصب در اختیار تعمیرات زیرآب قرار داده 
شدند.«او افزود: »پس از بررسی های اولیه دو راهکار پیشنهادی کوتاه 
و بلندمدت ارائه شد. در پیشنهاد کوتاه مدت برای جلوگیری از سقوط 
سازه و تقویت نسبی آن مواردی بیان شد تا شناورها بتوانند فعال در 
کنار سازه پهلوگیری داشته باشند. در راهکار بلندمدت نیز موضوع 
جداسازی و انتقال سازه به خشکی و انجام تعمیرات اساسی مطرح 
شد که در این مورد،  به زمان بیشتر و یک کرین بارج 200 تنی نیاز 
داشتیم که با چهار لنگر مستقر شود که همه این موارد، هزینه و کار 
فنی باالیی را می طلبید. به همین دلیل تصمیم گرفتیم که راهکار 

کوتاه مدت را فورا انتخاب کنیم.« 
نوید در ادامه توضیح داد: »برای این کار تقویت سازه با کلمپ و بازوهای 
تقویت را در دستور کار قرار دادیم و کار سخت و دقیق اندازه گیری 
زوایای سازه، محاسبه اندازه و نوع کلمپ ها، نقشه بازوها، کلمپ ها و 

انتخاب مصالح بر اساس وزن و تنش امواج و ضربه ها انجام شد. این 
محاسبات را که از سوی نیروهای عملیات زیر آب منطقه الوان صورت 
گرفت، پس از بررسی کارشناسی و تایید از سوی مدیریت منطقه، 

آغاز کردیم.« 
رئیس تعمیرات زیرآب الوان با بیان اینکه پس از تحویل کلمپ ها با 
برنامه ریزی 3 روزه، عملیات نصب را شروع کردیم، افزود: »مجموع 
این عملیات از بازرسی اولیه ، مطالعات،  اندازه گیری ها، تهیه نقشه، 
برنامه ریزی، ساخت و نصب از سوی واحد تعمیرات زیر آب انجام شد 
و فرآیند ساخت قطعات که از پیچیدگی خاصی برخوردار بود از سوی 
واحد نوسازی و تعمیرات منطقه و در کارگاه جوشکاری الوان به اجرا 
درآمد. او ادامه داد: »برای عملیات نصب کلمپ ها روی سازه پهلوگیر 
سکوی بالل 10 نفر از نیروهای واحد عملیات زیر آب منطقه الوان 
در 7 روز کاری فعال بوده و در هر روز 20 نفر- ساعت غوص برای 
عملیات نصب زیر آب داشتند. به عبارتی برای انجام بازرسی فنی اولیه 
8 ساعت، به منظور نقشه برداری و اندازه گیری ابعاد و زوایای پایه ها و 
پهلوگیر 4 ساعت و در مجموع برای نصب سازه های ترمیمی 110 
ساعت عملیات زیر  آب از سوی غواصان انجام شده است؛ البته مدت 
زمان  ذکر شده، صرفا مجموع فعالیت صورت گرفته در زیر آب است 
و طراحی، برنامه ریزی و تدارکات عملیات در روی آب و زمان ساخت 

را شامل نمی شود.«
نوید به شرایط سخت برای انجام این عملیات از سوی غواصان واحد 
عملیات زیر آب پرداخت و گفت: »وزن هر یک از این کلمپ ها به 4 
تن هم می رسید و حتی وزن پیچ و مهره های قابل نصب روی این 
سازه ها 3 کیلو است که غواص باید زیر آب و در شرایطی که تعادل 
ندارد، عالوه بر حفظ تعادل و نگه داشتن این قطعات، کار نصب را نیز 

انجام دهد.« 
او تاکید دارد، غواصانی که این کار را انجام می دهند، افرادی سختکوش 
و قوی هستند که آموزش های خاصی را گذرانده اند و می توانند 

ساعت های متوالی در زیر آب، چنین عملیات صنعتی بی سابقه ای را 
در این مدت زمان انجام دهند. رئیس تعمیرات زیرآب الوان به شرایط 
دیگر در جریان این عملیات اشاره کرد و گفت: »یکی از اتفاق های 
جالب در حین این عملیات، حضور یک پرنده کوچک در کنار گروه 
عملیات بود که لحظاتی هم روی دست من حین عملیات نشسته بود 
و یکی از همکاران از این لحظه عکاسی کرد. با توجه به اینکه برای 
انجام این عملیات حدود 93 کیلومتر از جزیره الوان دور و در میانه 
دریا بودیم، حضور این پرنده در آنجا جالب بود که بعد از خوردن کمی  
آب و غذا از کنار ما رفت.« او افزود: »سه سال قبل، پهلوگیر دیگر این 
سکو سقوط کرد که خوشبختانه این سقوط در 6 متری خطوط لوله 
بود و خسارتی وارد نکرد. در بازرسی های فنی، وجود ترک در سازه 
سوم را به موقع متوجه شدیم و اقدام الزم صورت گرفت. اهمیت این 
پروژه به آن دلیل است که معموال تنها بخش بیرون از آب سکوهای 
دریایی به چشم می آیند، در حالی که بخش زیر آب این سکو از اهمیت 
زیادی برخوردار است، از این رو ابتدا باید این بخش سالم بماند؛ البته 
شرایط تعمیر و نگهداری این بخش از سکو سخت و پرریسک است 
و حضور در زیر آب برای بازدید و بررسی سالمت سازه یا تعمیرات، 
ریسک باالیی برای غواصان دارد که این ریسک برای افراد عادی 
ملموس نیست. غواصان شرایط روحی و جسمی  خاص و مهارت های 
منحصر به فرد دارند، به همین دلیل الزم است به چنین حرفه متفاوتی 
، نگاه ویژه و متفاوتی وجود داشته باشد.«  نوید ادامه داد: »عمر این 
پهلوگیر 18سال است؛ اما به نظر می رسد تحلیل سازه و طراحی 
ابتدایی آن از سوی شرکت توتال با ایراداتی همراه بوده و مقاومت الزم 
در برابر تنش های امواج و تکان های ناشی از پهلوگیری شناورها در 
بلند مدت به درستی محاسبه نشده باشد. اگر به موقع ترک های این 
پهلوگیر شناسایی و برای تقویت آن اقدام نمی شد، ممکن بود سومین 
پهلوگیر را هم از دست بدهیم که در آن صورت تدارکات در این سکوی 

مهم با مشکل رو به رو می شد.« 
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