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وزیر نفت از مپنا بازدید کرد

از سال   68 که بیژن زنگنه  ایده ساخت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران 
)مپنا( را مطرح کرد،   سه دهه می گذرد. وزیر جوان روزهای سازندگی که امروز 
دوره ای را پشت سر می گذارد که برای خود نام آخرین نبرد را گذاشته است، 
هفته گذشته به مپنا رفت؛ مجموعه ای که اکنون به عنوان یکی از بازیگران 
اصلی صنعتی کشور در حال نقش آفرینی است. عباس علی آبادی، مدیرعامل 
مپنا نیز در همان ساعات نخستین بازدید زنگنه، این دستاورد مهم او در بنیان 
مپنا را یادآوری کرد و خطاب به وزیر نفت گفت که »وقتی دستاوردهای مپنا را 
برای دبیرکل اوپک تعریف کرده و او متوجه شده که زنگنه بنیانگذار مپناست؛ 

بارکیندو، دبیرکل اوپک گفته است که باید به زنگنه »نوبل صنعتی« داد.« 

 از سازندگی
تا شکوفایی
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قرارداد برق دار کردن ۷۵ هزار حلقه چاه و تلمبه آب 
کشاورزی به ارزش 1.2 میلیارد دالر از محل منابع ماده 12 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، میان محسن دالویز، 

مدیرعامل شرکت  بهینه سازی 
مصرف سوخت و محمدحسن 
متولی زاده، مدیرعامل شرکت 
توانیر امضا شد. شرکت توانیر 
بر مبنای این قرارداد متعهد 
شده است، در مدت سه سال، 
از طریق شرکت های توزیع برق 
نسبت به برق دار کردن ۷۵ هزار 
حلقه چاه کشاورزی در کل 

کشور اقدام کند و پیش بینی ها حاکی از آن است که با 
اجرای کامل این طرح، حداقل حدود ۷۵0 میلیون لیتر در 
مصرف نفت گاز صرفه جویی می شود. هوشنگ فالحتیان، 
معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی در 
آیین امضای قرارداد برق دار کردن ۷۵ 
هزار حلقه چاه کشاورزی بین شرکت 
بهینه سازی مصرف سوخت و شرکت 
توانیر که روز چهارشنبه )10 مهرماه( 
مصرف  »کاهش  گفت:  شد،  برگزار 
ز  ا یکی   ، نیروگاه ها مایع  سوخت 
ب  خو ی  ر همکا ی  نه ها نشا

وزارتخانه های....

قرارداد برق دار کردن ۷۵ هزار حلقه چاه کشاورزی
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وزیر نفت از مپنا بازدید کرد

بنیانگذار مپناست؛ بارکیندو، دبیرکل اوپک گفته است که باید به زنگنه »نوبل دستاوردهای مپنا را برای دبیرکل اوپک تعریف کرده و او متوجه شده که زنگنه او در بنیان مپنا را یادآوری کرد و خطاب به وزیر نفت گفت که »وقتی مدیرعامل مپنا نیز در همان ساعات نخستین بازدید زنگنه، این دستاورد مهم بازیگران اصلی صنعتی کشور در حال نقش آفرینی است. عباس علی آبادی، است، هفته گذشته به مپنا رفت؛ مجموعه ای که اکنون به عنوان یکی از که امروز دوره ای را پشت سر می گذارد که برای خود نام آخرین نبرد را گذاشته ایران )مپنا( را مطرح کرد، حاال سه دهه می گذرد. وزیر جوان روزهای سازندگی از سال های حدود  68 که بیژن زنگنه  ایده ساخت مدیریت پروژه های نیروگاهی 
صنعتی« داد.« 
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افتتاح نخستین مدرسه خوزستانپاسخ وزیر نفت به پرسش های نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس
 با رویکرد کارآفرینی 

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: وزیر نفت 
با حضور در این کمیسیون به پرسش های نمایندگان پاسخ داد.

جالل میرزایی در گفت وگو با خبرنگار شانا، درباره برگزاری 
نشست عصر روز سه شنبه )۱۶ مهرماه( کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت گفت: وزیر نفت با 
حضور در این کمیسیون به آخرین فعالیت های انجام شده در 
صنعت نفت از جمله درآمدهای نفتی، فروش فرآورده های نفتی در 

بورس، گازرسانی روستایی و... اشاره کرد.
وی افزود: موضوع کارت هوشمند سوخت، همچنین محدودیت 

سوختگیری با کارت جایگاه داران در این کمیسیون بررسی شد.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
وزیر نفت همچنین گزارشی درباره اجرای تبصره یک قانون بودجه 

سال ۹۸ کل کشور ارائه کرد.
در تبصره یک قانون بودجه کل کشور آمده است: سهم صندوق 
توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و 
خالص صادرات گاز ۲۰  درصد تعیین می شود. بانک مرکزی مکلف 
است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بالفاصله نسبت به 
واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵  درصد شرکت ملی نفت ایران از کل 
صادرات نفت خام و میعانات گازی و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت  
دولتی تابع وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی اقدام 

کند. مبالغ یادشده ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و 
تسویه می شود. مابه التفاوت سهم ۲۰ درصد تعیین شده تا سهم 
قانونی ۳۴ صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت به این صندوق 

تلقی می شود.

گزارش هزینه کرد وجوه سهم ۱۴.۵ مربوط به سهم شرکت ملی 
نفت ایران هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای 
اسالمی و کمیسیون های برنامه، بودجه و محاسبات و انرژی مجلس 

شورای اسالمی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می شود.

اکنون بحث درباره تعمیق کاهش تولید 
اوپک زود است

دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( اعالم کرد 
که اکنون برای بحث درباره تعمیق کاهش تولید اعضای این 

سازمان خیلی زود است.
به گزارش خبرگزاری رویترز از مسکو، محمد بارکیندو دیروز 
)دوشنبه ۱۵ مهرماه( اعالم کرد که با اوجود افت قیمت نفت، 
اکنون برای بحث درباره تعمیق کاهش تولید نفت خیلی زود است.
وی همچنین گفت: اوپک روی کمک روسیه برای کاهش تنش 
بین ایران و عربستان با هدف کمک به تثبیت بازار جهانی نفت، 
حساب می کند.سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش 
چندی پیش )ژوئن ۲۰۱۹( تصمیم گرفتند توافق خود برای 
کاهش تولید روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت را تا پایان 

ماه مارس سال ۲۰۲۰ میالدی تمدید کنند.
وزیران نفت و انرژی اوپک برای شرکت در صد و هفتاد و 
هفتمین نشست عادی این سازمان و آخرین نشست سال ۲۰۱۹ 
خود پنجم دسامبر )۱۴ آذرماه( در دبیرخانه دائمی این سازمان 
در وین گردهم می آیند، همچنین هفتمین نشست مشترک 
وزارتی اوپک و غیراوپک ششم دسامبر )۱۵ آذرماه( در مقر دائمی 

این سازمان برگزار می شود.

کاهش رتبه اعتباری آرامکو در پی 
حمله حوثی های یمن

یک مؤسسه اعتبارسنجی در پی حمله نیروهای حوثی یمن 
به تأسیسات نفتی شرکت سعودی آرامکو، رتبه اعتباری این 

شرکت را کاهش داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مؤسسه اعتبارسنجی فیچ، رتبه 
اعتباری شرکت آرامکو عربستان را یک درجه کاهش داد و به 
»A« رساند.چند روز پیش نیز این مؤسسه رتبه اعتباری 
حاکمیتی عربستان را کاهش داده بود.با وجود کاهش رتبه 
اعتباری آرامکو، مؤسسه فیچ برآورد خود از دورنمای این شرکت 
را ثابت نگه داشت.کاهش رتبه اعتباری آرامکو پس از آن انجام 
گرفت که نیروهای یمنی با حمله به تأسیسات نفتی این شرکت 

توانستند حدود نیمی از تولید نفت عربستان را متوقف کنند.

افزایش قیمت نفت به دلیل نگرانی ها 
درباره عرضه

قیمت شاخص نفت خام برنت ساعت ۷ و ۱۴ دقیقه روز 
سه شنبه )۱۶ مهرماه( به ۵۸ دالر و ۷۳ سنت و قیمت شاخص 

دبلیوتی آی آمریکا به ۵۳ دالر و ۸ سنت رسید.
به گزارش خبرگزاری رویترز، قیمت نهایی شاخص نفت خام 
برنت روز دوشنبه )۱۵ مهرماه( ۵۸ دالر و ۳۵ سنت و قیمت 
شاخص دبلیوتی آی آمریکا ۵۲ دالر و ۷۵ سنت برای هر بشکه 
بود.قیمت نفت امروز افزایش یافت و افزایش دیشب قیمت 
کاالهای صنعتی و همچنین ناآرامی در عراق و اکوادور که 
تولیدکننده نفت هستند، نگرانی هایی را درباره اختالل در عرضه 
نفت ایجاد کرد.همچنین قرار است مذاکرات تجاری چین و آمریکا 
این هفته ادامه یابد. استیون اینس، استراتژیست مؤسسه اکسی 
تریدر، گفت: اگرچه در عمل پیش بینی مطمئن درباره نتیجه 
مذاکرات تجاری غیر ممکن است، چنانچه تعرفه های آمریکا برای 
مدتی نامشخص تعلیق شوند، روند افزایشی قیمت نفت می تواند 

استمرار داشته باشد.

بین الملل

نماینده قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیالن غرب در مجلس شورای 
اسالمی از وزیر نفت برای موافقت با گازرسانی به مناطق زلزله زده کرمانشاه 

قدردانی کرد.
فرهاد تجری، در نشست علنی روز یکشنبه )۱۴ مهرماه( مجلس شورای 
اسالمی در نطق میان دستور خود گفت: الزم می دانم در دومین سالگرد زلزله 
کرمانشاه از زحمات و تالش های مسؤوالن نظام، روسای قوای سه گانه، 
مسؤوالن نظامی و دولتی به ویژه دولتمردان و رئیس جمهوری که مصوبات 

خوبی را برای این حوزه داشته اند، تشکر کنم.
نماینده قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیالن غرب در مجلس شورای 
اسالمی افزود: از سخاوت مردم ایران که با حمایت های خود به یاری مردم 

زلزله زده شتافتند، سپاسگزاری می کنم.
وی تصریح کرد: از وزیر نفت برای موافقت با گازرسانی به مناطق زلزله زده 

کرمانشاه تشکر می کنم و خواهان تسریع در این روند هستم.

قدردانی نماینده مردم قصرشیرین و سرپل ذهاب
 از گازرسانی به مناطق زلزله زده

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گزارشی به بررسی 
یارانه پنهان انرژی در کشور و مالحظات آن پرداخت.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با 
عنوان درباره یارانه انرژی در ایران با هدف نشان دادن تصویری شفاف 
از مصرف حامل های انرژی در اقتصاد ایران و برآورد تقریبی یارانه 
پنهان با توجه به مفروضات ارائه شده، آورده است: در روش مرسوم 
محاسبه یارانه پنهان، فرض شده است کل انرژی مصرف شده در 
داخل کشور می تواند در خارج کشور به فروش برسد، همچنین در 
مورد حامل هایی مانند بنزین که قیمت های جهانی دارند، می توان 
قیمت فوب خلیج فارس را به عنوان قیمت مرجع در نظر گرفت، اما 
در مورد حامل هایی مانند گاز طبیعی و برق که قیمت منطقه ای 

دارند، تعیین نرخ مرجع دشوار می شود.
نرخ ارز مبنای تبدیل قیمت فروش انرژی موضوعی به شدت 
اختالف برانگیز است و بخش زیادی از یارانه پنهان که به این روش 
محاسبه می شود، چیزی جز تاثیرات افزایش نرخ ارز نیست، بدون 
آنکه در مصرف واقعی مردم تغییر محسوسی صورت گرفته باشد.بر 
اساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، با توجه 

به سهم خانوار از مجموع یارانه هیدروکربوری در سال های ۱۳۸۴ تا 
۱۳۹۵ بیش از سه چهارم یارانه ضمنی هیدورکربوری به غیر خانوار 
اختصاص داشته و در واقع انرژی ارزان مهم ترین روش حمایت دولت 
از بخش تولید در ایران است؛ از این رو هرگونه سیاست گذاری درباره 
تغییر این روش منوط به توجه به تبعات و آثار افزایش قیمت انرژی 
بر بخش تولید است.این گزارش می افزاید: بخش کشاورزی در 
سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ کمترین سهم و و نیروگاه ها بیشترین سهم 
را از یارانه هیدروکربوری داشته اند. از مجموع یارانه هیدروکربورهای 
مصرف شده در کشور در سال ۱۳۹۵، نیروگاه ها با ۳۳ درصد، بخش 
خانگی با ۲۴ درصد، بخش صنعت با ۲۱ درصد و بخش حمل ونقل 
با ۱۵ درصد به ترتیب بیشترین سهم ها را به خود اختصاص داده اند. 
در نتیجه، اولویت سیاست گذاری در مورد یارانه انرژی  باید اول 
نیروگاه های کشور و سپس بخش خانگی باشد. در گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی همچنین تصریح شده است: 
سهم بنزین از مجموع یارانه فرآورده های نفتی، ۸ درصد و سهم 
گازوئیل حدود ۶۸ درصد است، بنابراین سیاست گذاری در مورد 
بنزین با هدف اصالح و کاهش یارانه انرژی در اولویت های بعدی قرار 

می گیرد و باوجود آنکه سهم دهک اول از یارانه انرژی ۵.۰۶ درصد 
بوده و از سایر دهک ها کمتر است، نسبت یارانه انرژی به هزینه کل 
خانوار در این دهک، با ۱۵ درصد بیشترین مقدار را به خود اختصاص 
می دهد، به آن معنا که معیشت دهک اول به نسبت سایر دهک ها 
به مراتب به یارانه انرژی وابستگی بیشتری دارد. بر اساس این گزارش 
از مجموع ۸۷.۶ میلیون لیتر بنزین مصرفی در روز در سال ۱۳۹۶، 
سهم خودروهای شخصی و وانت ها به ترتیب ۵۳.۴ و ۱۸.۴ میلیون 
لیتر در روز است، ضمن اینکه سهم موتورسیکلت ها نیز ۵ میلیون 
لیتر در روز است. در واقع،  خودروهای سواری )شامل خودروهای 
شخصی، دولتی و تاکسی های اینترنتی( فقط ۶۰ درصد مصرف 
بنزین را به خود اختصاص داده اند و سیاست گذاری صحیح درباره 
بنزین مستلزم توجه به این موضوع است. گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی همچنین می افزاید: در سال ۱۳۹۷، یارانه 
گاز، گازوئیل، برق، بنزین و آب به ترتیب برابر با ۱۹.۴، ۱۲.۸، ۱۳.۶، 
۱۰.۵، ۰.۶ است که با کسر مبلغ ۷.۶۶ میلیارد دالر یارانه گاز طبیعی 
سوخت نیروگاهی با هدف اجتناب از احتساب مضاعف، در مجموع 

حدود ۴۹.۲۴ میلیارد دالر قابل برآورد است.

در جلسه علنی مجلس مطرح شداز سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی انجام شد:

بررسی میزان یارانه پنهان انرژی 

ارائه گزارش زنگنه 
درباره فروش نفت و 
طرح های توسعه ای

 در مجلس
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس گفت: وزیر نفت و مدیرعامل شرکت 
ملی نفت ایران با حضور در این کمیسیون، 
گزارشی درباره نحوه فروش نفت و روند اجرایی 

پروژه های مربوط به این صنعت ارائه کردند.
در  آبادی،  ایمن  جعفرزاده  غالمعلی 
گفت وگو با خبرنگار شانا، درباره برگزاری 
مهرماه(   ۱۵ ( دوشنبه  روز  عصر  نشست 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شورای اسالمی با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت 

گفت: در این نشست وزیر نفت گزارشی درباره 
فروش نفت و روند اجرای برخی پروژه های 

مربوط به صنعت نفت ارائه کرد.
وی با اشاره به حضور مسعود کرباسیان، 
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در این 
نشست اظهار کرد: مدیرعامل شرکت ملی نفت 
ایران نیز در این نشست اذعان کرد که طرح 
توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی تعیین تکلیف شده 
و شرکت پتروپارس مسئولیت آن را به عهده 

گرفته است.

بورس انرژی ایران، امروز میزبان عرضه متنوع 
فرآورده های پاالیشی و پتروشیمی است.

رینگ داخلی بورس انرژی، روز سه شنبه )۱۶ 
مهرماه( شاهد عرضه کاالهای اکستراکت نفت 
سپاهان، برش سنگین، سوخت کوره سبک و نیتروژن 
مایع پتروشیمی تبریز، برش سنگین پتروشیمی جم، 
برش سنگین شرکت پتروشیمی شازند، پروپان مایع 
پتروشیمی آبادان، حالل ۴۰۲ پاالیش نفت کرمانشاه، 
متانول پتروشیمی زاگرس، متانول پتروشیمی شیراز، 
متانول شرکت متانول کاوه، میعانات گازی پتروشیمی 

رازی، میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی، 
میعانات گازی پاالیش گاز ایالم و نفتا عمده و نفتای 
سبک عمده پاالیش نفت آبادان است. در رینگ 
بین الملل نیز برش سنگین حاصل از پاالیشگاه نفت 
و پتروشیمی به جز بنزین و گازوئیل پتروشیمی 
بیستون، بنزین اکتان ۸۷، بنزین اکتان ۹۱، بنزین 
اکتان ۹۵ و گازوئیل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران و نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران 
عرضه می شود. روز دوشنبه )۱۵ مهرماه( کاالهای 
آیزوریسایکل، حالل ۴۰۰، حالل ۴۰۲ و حالل ۵۰۳ 

پاالیش نفت اصفهان، آیزوریسایکل و حالل ۴۰۲ 
پاالیش نفت تبریز، آیزوریسایکل و حالل ۴۰۴ 
پاالیش نفت شیراز، قطران ذوب آهن اصفهان و نفت 
سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در 
رینگ داخلی و گاز مایع پاالیش نفت آبادان در رینگ 
بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران معامله شد.
فرآورده  تن   ۱۳.۴۳۱ از  بیش  روز  این  در 
هیدروکربوری به ارزش بیش از ۶۰۴ میلیارد و ۸۹ 
میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران 

دادوستد شد.

بورس انرژی 
میزبان 
عرضه انواع 
فرآورده  های 
پاالیشی و 
پتروشیمی 

مدرسه رهام به عنوان نخستین مدرسه 
استان خوزستان با رویکرد کارآفرینی و 
آموزش مهارت در مقطع متوسطه اول با 
مشارکت شرکت عملیات غیرصنعتی و 
خدمات صنایع پتروشیمی در بندرماهشهر 

افتتاح شد.
مدرسه رهام با رویکرد کارآفرینی و 
آموزش مهارت در مقطع متوسطه اول روز 
سه شنبه )۱۶ مهرماه( با حضور محسن 
آتش زمزم، مدیرعامل شرکت عملیات 
غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی، 
مجتبی دیناروند، رئیس اداره آموزش و 
پرورش، سعید حیاتی، رئیس و حمید 
شهر  اسالمی  شورای  عضو  آبادی 
بندرماهشهر به صورت رسمی افتتاح شد.

روح اهلل حیاتی، مدیر مدرسه رهام در 
رابطه با ویژگی های این مدرسه اظهار کرد: 
۸۸ دانش آموز این مدرسه که با مصاحبه و 
گزینش انتخاب شده اند، عالوه بر دروس 
رسمی آموزش و پرورش، آموزش هایی 
نند  ما مهارت هایی  کسب  به منظور 
کارآفرینی، برنامه نویسی، اصول شهروندی 

و مکالمه انگلیسی را پشت سر می گذارند.
وی با اشاره به نحوه جذب معلمان این 
مدرسه گفت: همه معلم های این مدرسه 
همسو با آموزش مهارت های ذکر شده به 
دانش آموزان انتخاب شده اند، به خصوص 
دروس علوم و ریاضی به صورت کاربردی 

و تخصصی آموزش داده می شود.

لزوم پرورش نسلی با مهارت های 
کاربردی

محسن آتش زمزم، مدیرعامل شرکت 
عملیات غیرصنعتی به لزوم پرورش نسلی 
با مهارت های کاربردی اشاره کرد و افزود: 
در جامعه امروز هر فردی که می خواهد 
موفقیتی به دست آورده در کنار دانش باید 
دارای مهارت باشد.وی ادامه داد: خالقیت 
یکی از مهم ترین شاخصه های افراد موفق 
تمام  فناوری  پیشرفت  با  زیرا  است، 
اطالعات درباره یک موضوع خاص را 
می توان به راحتی با جست وجو در اینترنت 
پیدا کرد، اما آن چیزی که افراد موفق را از 

دیگران متمایز می کند، خالقیت است.

با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
مطرح شد:



امور  در  نفت  وزیر  معاون  فالحتیان،  هوشنگ 
برنامه ریزی در آیین امضای قرارداد برق دار کردن ۷۵ 
هزار حلقه چاه کشاورزی بین شرکت بهینه سازی 
مصرف سوخت و شرکت توانیر که روز چهارشنبه )۱۰ 
مهرماه( برگزار شد، گفت: »کاهش مصرف سوخت مایع 
خوب  همکاری  نشانه های  از  یکی  نیروگاه ها، 
وزارتخانه های نیرو و نفت است، امیدواریم این تعامل با 
اجرای طرح های مشترکی مانند قرارداد برق دار کردن 
چاه های کشاورزی بیش از پیش تداوم یابد.« به گفته 
وی، »سهم مصرف سوخت مایع نیروگاه ها از ۴۳ درصد 
در سال ۹۲ به ۱۲ درصد در پایان سال ۹۷ کاهش یافته 
که این مهم جز در سایه همکاری مناسب وزارتخانه های 
نفت و نیرو محقق نمی شد.« فالحتیان ادامه داد: 
»اتصال چاه های کشاورزی به شبکه برق از مطالبات 
جامعه کشاورزان کشور است و امیدواریم با اجرای این 
قرارداد بتوانیم این نیاز کشاورزان را تا حدودی پاسخگو 
باشیم.« معاون امور برنامه ریزی وزیر نفت افزود:»اگرچه 
ارائه برق به بخش کشاورزی با قیمت یارانه ای که حدودا 
یک پنجم قیمت تمام شده آن است صرفه اقتصادی 
ندارد، اما با توجه به مصرف نفت گاز در چاه های دیزلی 
و قیمت چند برابری نفت گاز نسبت به گاز طبیعی، در 
مجموع به نفع اقتصاد ملی خواهد بود که با استفاده از 
گاز در مسیر تولید برق، از میزان مصرف نفت گاز کاسته 
شود. این اقدام به نفع محیط زیست کشور هم خواهد 
بود.« وی گفت: »در طول سال های پس از پیروزی 
انقالب اسالمی، در مجموع حدود ۲۰۰ هزار حلقه چاه 
کشاورزی به شبکه برق متصل شده است و همچنان 
حدود ۲۰۰ هزار حلقه چاه از نفت گاز استفاده می کنند 
که بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، در این مرحله 
برق دار کردن ۱۰۰ هزار حلقه چاه هدف گذاری شده 
است.« وی خاطرنشان کرد: »به طور طبیعی چاه های 
اولویت  کشاورزی که دارای پروانه هستند، در 

برق رسانی قرار دارند.« فالحتیان امضای قرارداد بین 
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و توانیر را فتح بابی 
دوباره برای همکاری هرچه بیشتر وزارتخانه های نفت 
و نیرو برشمرد و اعالم کرد: » وزارت نفت در طرح 
برق دار کردن چاه های کشاورزی از همکاری  بخش 
خصوصی با استفاده از ظرفیت های ماده ۱۲ قانون رفع 

موانع تولید استقبال می کند.«

ضرورت بازنگری فرهنگ مصرف 
محسن دالویز، مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف 
سوخت نیز در آیین امضای قرارداد برق دار کردن ۷۵ 
هزار حلقه چاه کشاورزی بین شرکت بهینه سازی 
مصرف سوخت و شرکت توانیر گفت: » ظرفیت 
صرفه جویی در مصرف ساالنه انرژی کشور، معادل ۵۰۰ 
میلیون بشکه نفت خام است، از این رو می توان گفت که 
روند کنونی مصرف، راه به توسعه نمی برد و تغییر این 
روند، نیازمند عزمی ملی و همتی همگانی است.« وی 
افزود: » فرهنگ مصرف در ایران نیازمند بازنگری است 
و در شرایط کنونی که بال توسعه کشور تحت فشار 
تحریم هاست، می توان با تمرکز بر بال مصرف و 
بهینه سازی آن، تبعات تحریم را تا حدودی جبران کرد.« 
دالویز با اشاره به شدت مصرف انرژی سه برابری ایران 
نسبت به میانگین جهانی و شدت مصرف انرژی پنج 
برابری ایران نسبت به میانگین کشورهای پیشرفته، 
ادامه داد: »در بخش حمل ونقل نیز در ایران ۱.۵ تا ۲ 
می شود.«  مصرف  انرژی  جهانی،  میانگین  برابر 
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت گفت: 
»بر اساس آمار ترازنامه هیدروکربوری کشور در سال 
۹۵، مصرف نهایی انرژی در ایران در بخش خانگی 
معادل ۳۹۶ میلیون بشکه نفت خام، در بخش 
حمل ونقل معادل ۳۱۹ میلیون بشکه نفت خام و در 
بخش صنعت معادل ۳۳۰ میلیون بشکه نفت خام بوده 
است.« وی افزود: »شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 

به عنوان متولی موضوع مصرف بهینه سوخت در کشور، 
دست همکاری خود را به سوی همه وزارتخانه ها و آحاد 
مردم دراز می کند؛ زیرا بازنگری در فرهنگ و اصالح 
ساختارهای مصرف انرژی به اراده ای ملی و همتی 
همگانی نیاز دارد.« دالویز گفت: »بهینه سازی مصرف 
سوخت یک بازی برد - برد است،  زیرا نه تنها باری بر 
بودجه عمومی کشور اضافه نمی کند؛ بلکه به بودجه 
کشور کمک می کند و به دلیل مالحظات زیست محیطی 
و مسائل پیرامونی، همه از عواید آن منتفع خواهند 
شد.« مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با 
اشاره به قرارداد ۱.۲ میلیارد دالری بین شرکت 
بهینه سازی مصرف سوخت و شرکت توانیر برای برق دار 
کردن ۷۵ هزار حلقه چاه کشاورزی اظهار کرد: »این 
اقدام به صرفه جویی ۷۵۰ میلیون لیتری در مصرف 

نفت گاز منتج می شود.«

کاهش حوادث جاده ای
محمدحسن متولی زاده، مدیرعامل شرکت توانیر 
ضمن تشریح مزیت های برق دار کردن چاه های 
کشاورزی در این آیین گفت: »کاهش هزینه های 
کشاورزان، امکان پذیر شدن آبیاری با روش های نو و 
تردد  دلیل کاهش  به  کاهش حوادث جاده ای 
نفتکش های جاده پیما، مخصوص حامل نفت گاز از 
مهم ترین این مزیت هاست.« به گفت وی، »کشاورزان 
تقاضاهای زیادی برای تامین برق چاه ها داشته اند، اما 
به دلیل محدودیت ها این روند با سرعت مطلوبی پیش 
نمی رفت که با امضای این قرارداد، امیدواریم این 
جریان با شتاب بیشتری دنبال شود.«متولی زاده ادامه 
داد: »این طرح همسو با اجرای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی است که با تحقق صرفه جویی در مصرف 
نفت گاز و آزاد کردن این ظرفیت برای صادرات، بویژه 
اهمیتی دوچندان  کنونی،  تحریمی  در شرایط 

می یابد.« مدیرعامل شرکت توانیر تاکید کرد: »با 
برق دار شدن چاه های کشاورزی، هزینه های کشاورزان 
بشدت کاهش می یابد و ۸۰ درصد هزینه های جاری 
آنها نسبت به زمان استفاده از سیستم دیزلی کمتر 
می شود که این رقم، تقریبا معادل کاهش حداقل ۱۰ 
میلیون تومانی در هزینه های کشاورزان خواهد بود. 
همچنین با آمدن برق سر چاه، امکان آبیاری نوین نیز 
فراهم می شود و بهره وری آبیاری افزایش می یابد.« 
وی خاطرنشان کرد: »برای سوخت رسانی به چاه های 
کشاورزی دیزلی، باید ساالنه بیش از ۴۰ تا ۵۰ هزار 
نفتکش جاده پیما در جاده های کشور تردد کنند که 
حذف این حجم تردد نیز نقش مهمی در کاهش 

حوادث جاده ای ایفا خواهد کرد.«

افزايش 38.5 درصدی بازده 
نیروگاه های حرارتی

همایون حائری، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی 
نیز در آیین امضای قرارداد برق دار کردن ۷۵ هزار حلقه 
چاه کشاورزی بین شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 
و شرکت توانیر گفت: »برق دار کردن چاه های 
کشاورزی، هزینه های کشاورزان را کاهش می دهد و 
به بهبود محیط زیست و کاهش مصرف نفت گاز در 
کشور کمک می کند. با برق دار کردن ۱۰۰ هزار حلقه 
چاه کشاورزی، بالغ بر یک میلیارد لیتر در مصرف 
نفت گاز صرفه جویی خواهد شد.« وی از حمایت های 
وزارت نفت در تامین سوخت نیروگاه ها قدردانی کرد و 
ادامه داد: »با عملکرد خوب وزارت نفت، سهم گاز در 
سبد مصرف انرژی کشور افزایش یافته و وزارت نیرو 
نیز در مسیر بهبود راندمان نیروگاه ها حرکت کرده 
است، به طوری که بازده نیروگاه های حرارتی هم اکنون 
به ۳۸.۵ درصد افزایش یافته و این رقم تا پایان دولت 

به ۴۰ درصد خواهد رسید.«

قرارداد برق دار کردن 75 هزار حلقه چاه کشاورزی بین 
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و شرکت توانیرامضا شد

قرارداد برق دار کردن ۷۵ هزار حلقه چاه و تلمبه آب کشاورزی به 
ارزش 1.2 میلیارد دالر از محل منابع ماده 12 قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر، میان محسن دالویز، مدیرعامل شرکت  بهینه سازی 
مصرف سوخت و محمدحسن متولی زاده، مدیرعامل شرکت 
توانیر امضا شد. شرکت توانیر بر مبنای این قرارداد متعهد شده 
است، در مدت سه سال، از طریق شرکت های توزیع برق نسبت 
به برق دار کردن ۷۵ هزار حلقه چاه کشاورزی در کل کشور اقدام 
کند و پیش بینی ها حاکی از آن است که با اجرای کامل این طرح، 
حداقل حدود ۷۵0 میلیون لیتر در مصرف نفت گاز صرفه جویی 

می شود.

میلیون لیتری نفت گاز

صرفه جویی

                                    تحوالت صنعت نفت د  ر هفته ای که گذشت

وزیر نفت: بابک زنجانی شرکایی برای 
پرداخت بدهی اش ندارد

وزیر نفت با بیان اینکه بابک زنجانی بسیار 
ادعای داشتن پول دارد، گفت: باور ندارم بابک 
زنجانی شرکایی داشته باشد که بخواهند بدهی 

او را پرداخت کنند.

به گزارش خانه ملت، بیژن زنگنه، وزیر نفت 
در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا به تازگی 
رقم جدیدی از بدهی های بابک زنجانی به وزارت 
از  رقم جدیدی  گفت:  است،  رسیده  نفت 

بدهی های زنجانی به دست ما نرسیده است. 
اصل بدهی بابک زنجانی باالی ۲ میلیارد و 
۱۰۰ میلیون دالر است، البته اصل بدهی با 
فرع آن متفاوت است، به طوری که با لحاظ 
بدهی های فرعی، رقم بدهی ها بسیار باالتر 

می رود.
وی با بیان اینکه از جمع بدهی های زنجانی 
فقط ۶۰۰ میلیون دالر آن هم در ابتدای 
بازداشت پرداخت شده و مبلغ دیگری به 
افزود:  دست وزارت نفت نرسیده است، 
نمی توان این پول را با رایزنی به بیت المال 
بابک زنجانی  ندارم  باور  البته  برگرداند، 
شرکایی داشته باشد که بخواهند بدهی او را 

پرداخت کنند. 
زنگنه در توضیح وجود اطالعاتی مبنی بر 
اینکه بابک زنجانی پول بیت المال را در چه 
کشور  از  خارج  و  داخل  در  بخش هایی 
سرمایه گذاری کرده است، تصریح کرد: 
دستگاه های ذی ربط این مهم را پیگیری 
می کنند، هرچند زنجانی بسیار ادعای داشتن 
پول دارد، اما من باور نمی کنم او پولی داشته 

باشد.
وزیر نفت در ادامه درباره کم و کیف مصرف 
بنزین پس از احیای کارت  هوشمند سوخت 
عنوان کرد: مصرف بنزین پس از احیای کارت 
هوشمند سوخت کاهش پیدا نکرده است و 
نخواهد  را  قابلیتی  معتقدم کارت چنین 
داشت، ضمن آنکه ۲۳ میلیون خودرو در 
سراسر کشور وجود دارد و تاکنون تنها برای 
۵۰۰ هزار خودرو کارت سوخت صادر شده و 
حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر هنوز به باجه های 
پست برای دریافت کارت سوخت خود مراجعه 

نکرده اند. 
ن  د کر د  و محد ص  خصو ر د ی  و
سوخت گیری گفت: دلیل تصمیم دولت و 
مجلس بر محدود کردن سوخت گیری ترغیب 
مردم به تهیه کارت سوخت شخصی است، نه 
اینکه همچنان از کارت سوخت جایگاه داران 
استفاده کنند زیرا اکنون بیشتر مالکان خودرو 
با کارت جایگاه ها سوخت گیری می کنند که 

این مسئله نقض  غرض است.

سهمیه بندی و افزايش قیمت بنزين 
در سطح دولت و باالتر پیگیری 

می شود و نه در وزارت نفت
زنگنه درباره امکان سهمیه بندی و افزایش 
قیمت بنزین افزود: این مهم جزو برنامه های 
وزارت نفت نیست، بلکه در سطح دولت و 
صورت  در  و  می شود  پیگیری  باالتر 
تصمیم گیری نهایی، این تصمیم اعالم خواهد 

شد.
وزیر نفت درباره فروش فراورده های نفتی در 
بورس گفت: فروش فراورده های نفتی در بورس 
نفت بسیار خوب جواب داده است، برای نمونه در 
زمینی  مرزهای  ز  ا به ویژه  اخیر  هفته های 
فراورده های نفتی در احجام باال فروخته شده است، 
همچنین برای فراهم شدن شرایط صادرات و عرضه 
از طریق دریا تالش می شود البته طبیعت فروش 
نفت در بورس نسبت به روش های دیگر فروش 
پیچیدگی های بیشتری دارد؛ از این رو مشکالت 
ایجادشده در فروش به زیرساخت های بین المللی 
مرتبط نمی شود بلکه فشار تحریم های اقتصادی و 

تنگناهای آمریکا عامل اصلی این مهم است.

اعمال محدودیت بیشتر در کارت سوخت آزاد جایگاه ها 

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
ایران در اطالعیه شماره ۹ خود از تغییر 
کارت  با  توزیعی  میزان سوخت  در 

سوخت آزاد جایگاه داران خبرداد.
در متن این اطالعیه آمده است: »به 
اطالع هموطنان عزیز می رساند از امروز، 
سه شنبه )۱۶ مهرماه( مقدار سوختگیری 
با کارت آزاد جایگاه ها عرضه در هر بار 
سوختگیری از ۳۰ لیتر به ۲۰ لیتر کاهش 
یافت.  به دارندگان خودرو تاکید می شود 
برای سهولت در سوختگیری از کارت 
سوخت شخصی استفاده کنند. یادآوری 
ر  با هر  در  ژ  لیترا ر  مقدا می شود 
سوختگیری با کارت سوخت شخصی 
خودروها، همان ۶۰ لیتر است. در ضمن 
چنانچه به هر دلیلی مراجعان محترم 
کارت سوخت به همراه نداشته باشند، در 
همه جایگاه ها کارت سوخت آزاد موجود 
است. از هموطنان محترم درخواست 

کارت  مسافرت،  زمان  در  می شود 
به  را  هوشمند سوخت شخصی خود 
همراه داشته باشند«. شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی ایران پیش از این در 
اطالعیه شماره ۶ خود، برای نخستین بار 
میزان سوخت توزیعی از طریق کارت 
سوخت جایگاه داران را از ۶۰ لیتر به ۳۰ 
لیتر کاهش داده بود. بیژن زنگنه، وزیر 
نفت، نیز در روزهای اخیر از کاهش این 
سهمیه به رقم ۱۵ تا ۲۰ لیتر خبر داده و 
تاکید کرده بود این موضوع به هیچ  وجه 
به معنای سهمیه بندی نیست. وی با اشاره 
به اینکه کمتر از ۳ تا ۴ درصد خودروها 
)کمتر از یک میلیون نفر( کارت سوخت 
در اختیار ندارند، تصریح کرده بود: تقریبا 
برای همه خودروهای کالنشهرها کارت 
سوخت صادر شده و کارت هوشمند 
سوخت برخی افراد در باجه های پست 

مانده است که باید آن را دریافت کنند.

امسال شمار سکوهای تولیدی پارس جنوبی به ۳۹ می رسد
معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس از نصب و 
راه اندازی ۶ سکوی جدید پارس جنوبی تا پایان امسال خبر داد و 
گفت: با بهره برداری از این سازه ها، تعداد سکوهای در حال تولید 
پارس جنوبی به ۳۹ عدد می رسد.یحیی رشیدی در مراسمی با 
حضور آتش نشانان این شرکت، تولید ایمن و پایدار گاز را هدف و 
اولویت اصلی کارکنان عملیات تولید عنوان کرد و گفت: ایمنی، پایه 
اصلی تولید گاز در پارس جنوبی است و عمل به رهنمودهای آن، 
سبب پایداری تولید در طول زمان می شود. وی با اشاره به اینکه 
ظرفیت تولید گاز از پارس جنوبی در پنج سال اخیر سیر صعودی 
چشمگیری داشته و بیش از دو برابر افزایش یافته است، افزود: این 
دستاورد بزرگ بدون اجرای الزامات ایمنی در فرایند تولید تحقق 
نمی یافت. معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس به 
افزایش ظرفیت تولید ۸۵ میلیون مترمکعب گاز پارس جنوبی با 
بهره برداری از ۶ سکو در سال گذشته اشاره و تصریح کرد: امسال 
هم با نصب و بهره برداری از سکوهای جدید پارس جنوبی، ظرفیت 
تولید از فازهای توسعه یافته پارس جنوبی به حدود ۷۵۰ میلیون 
مترمکعب در روز می رسد.به گفته وی، تاکنون ۳۳ سکوی پارس 
جنوبی به بهره برداری رسیده که از این میزان ۲۷ سکو در اختیار 
مدیریت تولید و عملیات قرار دارد و واگذاری ۶ سکوی در حال 

تولید به این مدیریت به زودی پایان می یابد.رشیدی تولید ایمن و 
پایدار گاز از سکوهای فراساحلی را مهم ترین وظیفه عملیات تولید 
این شرکت در پارس جنوبی توصیف کرد و افزود: باید به تناسب 
افزایش تعداد سکوها در سال های اخیر، نظارت مداوم بر پیاده سازی 
شاخص های ایمنی به منظور حفاظت از نیروی انسانی و تاسیسات 
در عملیات تولید ضرورت بیشتری یافته و آموزش های بهداشت، 
ایمنی و محیط زیست )HSE( به طور مستمر ادامه یابد.معاون 
عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس از کارکنان حاضر در 
کنترل حادثه آتش سوزی ناشی از پارگی خط لوله انتقال گاز 
سکوی فاز ۸ پارس جنوبی، قدردانی و اظهار کرد: در زمان وقوع 
این حادثه همه کارکنان و حتی نیروهای خدماتی و پشتیبانی 
وظایف ایمنی را به بهترین شکل انجام دادند که این مهم نشانگر 
آموزش صحیح و شناخت رویه های ایمنی در تمام حوزه های کاری 
است.وی افتخارآفرینی و کسب مقام قهرمانی آتش نشانان شرکت 
نفت و گاز پارس در دوره های ارزیابی عملکرد آتش نشانان وزارت 
نفت و شرکت ملی نفت ایران را نتیجه راهبری توانمند HSE و 
تبحر آتش نشانان این شرکت عنوان و تصریح کرد: توجه به رویه ها 
و رویکردهای ایمنی محور، پیش از تولید پایدار گاز الزامی و نیازمند 

آمادگی و مهارت همیشگی کارکنان است.
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حضور وزیر نفت در مپنا و بازدید از سالن های مونتاژ 
توربین های صنعتی، تست توربین و بخار شرکت 
مهندسی، ساخت توربین مپنا )توگا( و سالن تولید 
ساخت  همچنین  و  مهندسی  شرکت  کارخانه 
پره توربین مپنا )پرتو( و فناوری های پیشرفته آن با 
اشتیاق زنگنه و سوال و جواب های او از فعاالن این 
کارخانه همراه بود. او رد فعالیتی را دید که خود نهال 
آن را کاشته و درباره آن گفت: آینده مپنا را روشن 
می بینم و امیدوارم به قله های جدیدی در توسعه 
فناوری ملی برسیم. همانطور که انتظار داشتم، مپنا 
پیشرفت خوبی داشته و خوشبختانه همه کارخانه های 

این گروه در این شرایط فعال است. 

موسسان شايسته و با تجربه
وزیر نفت درباره  ایده تاسیس مپنا گفت: مرداد سال 
۱۳۶۷ وقتی وارد وزارت نیرو شدم، به این موضوع که 
برای داخلی سازی نیروگاه چه کاری باید انجام شود، 
فکر کردم و در نهایت به این نتیجه رسیدم که حلقه 
اصلی برای داخلی سازی نیروگاه ساخت نیست، بلکه 
مدیریت پروژه نیروگاهی است و به این دلیل، شرکت 
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ایجاد  شد. با 
تشکیل این شرکت و با اجرای نخستین پروژه، 
صرفه جویی جدی به دست آمد. شرکت مپنا هم اکنون 
به درخت تنومندی تبدیل شده است که انبوه دیگر از 
درخت ها در کنار آن شکل گرفته اند. افرادی که از روز 

نخست، این شرکت را تشکیل دادند، آدم هایی بسیار 
شایسته، باتجربه و فهیم بودند که بدرستی هدف از 
تشکیل این شرکت را می دانستند. این موضوع در کنار 
مدیریت وقت وزیر نیرو و تداوم این حمایت سبب 
موفقیت این شرکت شده است، ضمن اینکه کارکنان 

آن نیز تالش زیادی برای این موفقیت انجام دادند.
او از مپنا به عنوان شاخص نماد فناوری ملی یاد کرد و 
افزود: اتکا و سرمایه این شرکت در ابتدای تاسیس، 
سرمایه انسانی و ظرفیت تجربی بود و توانست با تکیه 

بر همین عوامل برای بخش نیروگاه سازی ایران 
در  مپنا  دهد. شرکت  انجام  بزرگی  کار 
ماشین های دوار به عنوان قلب صنعت نفت، 
پیشرفت های خوبی داشته و می تواند در 
بهره برداری و تعمیرات ماشین های دوار به ما کمک 

کند.
از مپنا تا پارس جنوبی

اگرچه نگاه وزیر نفت در زمینه توسعه صنایع داخلی به 
آن ایام محدود نشد و مرور اقدام های وزارت نفت در 
سال های اخیر، بیانگر مسیری است که برای تقویت 
صنایع داخلی کشور طی شده است که در بیان آن 
می توان فهرستی بلندباال را  مورد اشاره قرار داد؛ اما 
مپنا که ریشه آن از سوی زنگنه کاشته شد، حاال به 
تعبیر مدیرعامل آن، به درختی تنومند بدل شده است 
که خارجی ها هم نسبت به این پیشرفت مبهوت 

هستند.
مصداق آنچه را بارکیندو به عنوان نوبل صنعتی یاد 
کرده، می توان در جنوب کشور و در حوزه صنعت نفت 
سراغ گرفت. پارس جنوبی که نماد اقتدارایران است، 
در سال ۷۶ زمین بایری بود که حسرت هدررفتن 
سرمایه ای را داشتیم و قطری ها در حال برداشت از آن 
بودند؛ حاال اما ورق برگشته است و طبق آخرین 
توضیحات وزیر نفت »تا اواخر امسال یا اوایل سال 
آینده، همه بخش دریایی ۲۷ فاز پارس جنوبی پایان 

می یابد.«

وزارت نفت افزون بر آن، با اتکا به توان سازندگان داخلی 
طی سال های اخیر، گام های حمایتی بلندی را برداشته 
است. آنگونه که در ماه های اخیر، شاهد امضای 
قراردادهای مختلفی هستیم که یک به یک سازندگان 
ایرانی، سهم خود را در بخش های مختلف توسعه ای 
صنعت نفت ارتقا می دهند. همچنین طرح بومی سازی 
۱۰ گروه خانواده کاالهای کاربردی صنعت نفت از سال 
۹۳ کلید خورده و در حال اجراست و مسعود کرباسیان، 
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم از اضافه شدن 
هشت گروه کاالیی جدید به طرح بومی سازی ۱۰ گروه 
کاالهای کاربردی نفت خبر داده است.   وزیر نفت 
می گوید: »می خواهیم بیشتر کار در صنعت نفت را به 
شرکت های داخلی بدهیم و از این فرصت برای توسعه 
صنعت داخلی و نه تنها صنایع؛ بلکه واحدهای فناوری 
و دانش بنیان داخلی هم استفاده کنیم.« با وجود 
کارنامه ای که زنگنه از خود به گذاشته است، همچنان 
مورد اتهام است که طرفدار غربی هاست. وقتی در این 
بازدید از سوی خبرنگاران مورد سوال قرار گرفت که 
همیشه این انتقاد درباره شما مطرح بوده که طرفدار 
غربی ها هستید تا داخلی ها، او اظهار کرد:  »ایده تاسیس 
مپنا، فرآب، پتروپارس و پتروایران از سوی کسانی 
مطرح شده که از این نوع اتهام ها به آنها می زنند. بازار 
اتهام رایج است. یکبار هم گفتم، اگر دولت از اتهام زدن 
و دروغ گفتن مالیات می گرفت، درآمد آن بیشتر از 

درآمد نفت بود.«

ماموريت نفتی زنگنه به مپنا
وزیر نفت به »گروه مپنا« یک ماموریت هم داد؛ 
ساخت تجهیزات و تکنولوژی های پیچیده صنعت نفت 
که از آنها با عنوان تکنولوژی های »های تک صنعت 
نفت« یاد می شود. به گفته زنگنه، خدمات »های تک« 
نفتی فقط در انحصار یک تا دو شرکت  بین المللی است 
و اگر ایران بتواند در این زمینه موفق شود، بخش 
اعظمی از مشکالت و فشارهای ناشی از تحریم رفع 
خواهد شد.  وزیر نفت در پاسخ به اینکه آیا وزارت 
نفت افزون بر فروش نفت، توسعه را نیز در اولویت 
قرار داده است، اعالم کرد: وقتی نفت می فروشیم، 
می توانیم توسعه را نیز تسریع و تقویت کنیم . ما یک 
سازمان برونگرا هستیم، البته باید درونزا هم باشیم. 
درونزایی به این معناست که بیشترین کار را به 
داخلی ها بدهیم و از این فرصت برای توسعه صنعت 
داخلی و واحدهای فناوری و دانش بنیان داخلی هم 
استفاده کنیم. وی درباره اینکه آیا در ساخت سکوی 
فشارافزای گاز از ظرفیت مپنا استفاده می شود، 
گفت: »یکی از بحث هایی که امروز مطرح شد، همین 
موضوع بود و قرار است این شرکت با شرکت نفت و 
گاز پارس در این زمینه و بخصوص در بخش 
کمپرسورها مذاکره داشته باشد.« زنگنه افزود: »در 
موضوع سکوی فشارافزا هدف ما فقط فاز ۱۱ پارس 
جنوبی نبوده، بلکه هدف دستیابی به این فناوری 
برای اجرا در دیگر فازهای پارس جنوبی بوده است.«

قول مديرعامل مپنا به وزير نفت 
چه بود؟

پس از این بازدید، عباس علی آبادی،  مدیرعامل 
گروه مپنا نیز در جمع خبرنگاران با تشریح محور 

دیدار با وزیر نفت و هیات همراه توضیح داد: با توجه 
به زیرساخت های گسترده مپنا، اطمینان می دهم 
که این شرکت در دستیابی به فناوری  »های تک« 
موفق خواهد شد. آقای زنگنه به طور تلویحی به ما 
ماموریت دادند در فناوری »های تک« که به صورت 
انحصاری در اختیار چند شرکت دنیاست، وارد 
شویم و بتوانیم نیازهای کشور را در این زمینه 
برطرف کنیم. قرار شد طرح جامعی برای این 

منظور تهیه شود.
علی آبادی به نقل قول وزیر نفت مبنی بر اینکه مپنا 
امروز به درخت تناوری که شاخ و برگ های 
گسترده ای دارد، اشاره کرد و افزود: با توجه به 
زیرساخت های گسترده مپنا، اطمینان می دهم که 
در دستیابی به فناوری  »های تک« موفق شویم. به 
عنوان نمونه ما امروز می توانیم ادعا کنیم که بیشتر 
نیازهای صنعت برق از جمله تولید موتورهای دور 
متغیر را که جانشین خوبی برای ماشین هایی با 

کارایی پایین است، تامین کنیم.
به  آب  تزریق  موضوع  مپنا  گروه  مدیرعامل 
میدان های نفتی، تامین فشار الزم در چاه ها برای 
افزایش عملکرد آنها و ساخت تجهیزات »های تک« 

در حفاری های پیشرفته را از خواسته های وزیر نفت 
در این نشست عنوان کرد و گفت: قرار شد به 
و  کنیم  ورود  این بخش ها  در  صورت جدی 
ماموریت های الزم به بخش های مهندسی، تحویل 
و توسعه مپنا داده شود.وی افزود: بحث گاز طبیعی 
مایع شده )ال ان جی( و فروش آن در بازارهای 
جهانی از دیگر موضوع هایی بود که در این نشست 
مطرح و قرار شد امکان سنجی ورود به این بخش 

نیز انجام شود.

پیشنهاد استفاده از خودروهای برقی
علی آبادی با بیان اینکه پیشنهاد استفاده از خودروهای 
برقی که می تواند جانشین خوبی برای مصرف بنزین باشد، 
در این نشست به وزارت نفت ارائه شد، گفت: معتقدیم 
حرکت به سمت برقی کردن خودروها افزون بر آثار 
زیست محیطی، امکان خوبی برای افزایش صادرات بنزین 
ایران فراهم می کند. وی با بیان اینکه با توجه به 
سرمایه گذاری خوبی که در سال های اخیر برای افزایش 
ظرفیت بنزین در کشور انجام شده، اکنون بهترین فرصت 
برای صادرات این فراورده است، تصریح کرد: امکان دارد 
۱۰ سال دیگر این فرصت فراهم نباشد. اکنون نیز ما 
زیرساخت های الزم را برای تبدیل ماشین های برقی داریم. 
مدیرعامل گروه مپنا، صادرات برق را دیگر محور مذاکره 
با وزیر نفت عنوان کرد و افزود: قرار شده این موضوع به 
صورت دقیق بررسی شود؛ زیرا ما فکر می کنیم از جمله 
ظرفیت های الزم برای تامین ارز مورد نیاز و درآمدزایی، 
تبدیل گاز به برق و صادرات آن است. وی با بیان اینکه در 
این نشست صحبت هایی در زمینه توسعه میدان های پرنج 
و پارسی شد، افزود: وزیر نیز موافق بودند که مپنا در این 
زمینه وارد شود؛ البته مذاکره برای توسعه این میدان ها از 
مدت ها پیش آغاز شده و ما نیز آماده امضای قرارداد 
شده ایم. علی آبادی درباره قرارداد افزایش ظرفیت تولید و 
نگهداشت میدان  دانان نیز اظهار کرد: هم اکنون در حال 
انتقال دکل و تجهیزات به میدان هستیم و معتقدم در 

زمان بندی اعالم شده، پروژه را اجرا خواهیم کرد.

مشعل  از سال   68 که بیژن زنگنه  ایده ساخت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران )مپنا( را مطرح کرد،   سه دهه می گذرد. وزیر 
جوان روزهای سازندگی که امروز دوره ای را پشت سر می گذارد که برای خود نام آخرین نبرد را گذاشته است، هفته گذشته به 
مپنا رفت؛ مجموعه ای که اکنون به عنوان یکی از بازیگران اصلی صنعتی کشور در حال نقش آفرینی است. عباس علی آبادی، 
مدیرعامل مپنا نیز در همان ساعات نخستین بازدید زنگنه، این دستاورد مهم او در بنیان مپنا را یادآوری کرد و خطاب به وزیر 
نفت گفت که »وقتی دستاوردهای مپنا را برای دبیرکل اوپک تعریف کرده و او متوجه شده که زنگنه بنیانگذار مپناست؛ بارکیندو، 
دبیرکل اوپک گفته است که باید به زنگنه »نوبل صنعتی« داد.« بی هیچ اغراقی در شرایط کنونی کشور، می توان به اهمیت تدبیر 
زنگنه در دوران جوانی با وجود مجموعه ای چون مپنا پی برد، آن هم در ایامی  که تالش برای تحمیل تحریم ها و انسداد اقتصادی 
کشور، فناوری های موجود در این کارخانه به عنوان یک مقاومت و سدی برابر این فشارها تلقی می شود. در آن زمان، هدف این 
بود که مپنا به شرکتی تبدیل شود که با اتکا به ظرفیت داخلی در کنار همکاری با شرکت های بین المللی، توسعه و خودکفایی در 
بخش نیروگاهی را رقم بزند. از آن زمان تاکنون مپنا بیش از یکصد اَبرپروژه   اجرا کرده و نه تنها در بخش نیروگاهی کارنامه موفقی 
داشته، بلکه در بخش حمل و نقل ریلی نیز کمک شایانی به توسعه کشور کرده و در بخش نفت و گاز نیز ظرفیت قابل توجهی را 

ایجاد کرده که در سالیان آینده می تواند باعث افزایش حضور این شرکت در صنعت مهم نفت و گاز شود.

عباس علی آبادی، مدیرعامل مپنا   در 
همان ساعات نخستین بازدید زنگنه، این 
دستاورد مهم او در بنیان مپنا را یادآوری 
کرد و خطاب به وزیر نفت گفت که وقتی 
دستاوردهای مپنا را برای دبیرکل اوپک 
تعریف کرده و او متوجه شده که زنگنه 
بنیانگذار مپناست؛ بارکیندو، دبیرکل 
اوپک گفته است که باید به زنگنه »نوبل 

صنعتی« داد

عنوان  به  بارکیندو  را  نچه  آ مصداق 
نوبل صنعتی یاد کرده، می توان در 
جنوب کشور و در حوزه صنعت نفت 
سراغ گرفت. پارس جنوبی که نماد 
اقتدارایران است، در سال 76 زمین 
فتن  ر ر هد ت  حسر که  د  بو ی  یر با
سرمایه ای را داشتیم و قطری ها در 

حال برداشت از آن بودند
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مشعل  »آینده نگری فضای کسب و کار در صنایع نفت و 
نیروی ایران با محوریت بخش خصوصی«، موضوع اصلی 
پنجمین کنگره راهبردی نفت و نیرو بود که وزیر نفت درباره 
آن گفت »اگر از من سوال شود که آینده کسب و کار در صنعت 
نفت را به معنای عمومی آن چگونه می بینم، می توانم بگویم که 
در شرایط فعلی، کماکان ظرفیت های ما با توسعه و تحرک در 

حال حرکت است.«
از کنگره راهبردی نفت و نیرو به عنوان بزرگ ترین گردهمایی و 
هم اندیشی نام برده می شود که طبق اعالم مهدی میرمعزی، رییس 
شورای سیاستگذاری آن، شاهد حضور بیش از ۵۰۰ شرکت کننده از 
مدیران و کارشناسان عرصه نفت و نیرو و ۲۰ شرکت در بخش نمایشگاه 
بود. با این حال اگر چه کنگره عنوان نیرو را هم پسوند خود داشت؛ اما 

مباحث صنعت نفت در آن غالب بود. 
میرمعزی، باشگاه نفت و نیرو را مردم نهاد، غیردولتی و غیرسیاسی 
خواند که با استفاده از تجربه و دانش نخبگان و انتقال آن به کارآفرینان 
و تصمیم گیران، در مسیر ارتقای مهمترین و استراتژیک ترین 

بخش های اقتصادی کشور یعنی نفت و نیرو گام برخواهد داشت.
نخستین دوره کنگره نفت و نیرو مهر ۹۴ برگزار شد؛ ایامی که 
شرایط کشور و بویژه صنعت نفت با اعالم توافق برجام همراه بود و فضای 
مساعد بین المللی را برای سرمایه گذاری فراهم کرد. این دوره اما با 
روزهایی همزمان است که صنعت نفت ایران در نوک حمالت 
تحریم های بین المللی قرار دارد؛ اگر چه وزیر نفت اعالم کرد که »هر 
چند سال یک بار ضربه های کشنده ای به صنعت نفت ایران وارد 
می شود، تاکنون سعی کردیم از این ضربه ها زنده بیرون بیاییم و این 
مشکل را حل کنیم. به هر حال تحریم ها بزرگ ترین ضربه ها را به صنعت 
نفت وارد می کنند و جایگاه جهانی ما را کاهش می دهند؛ گرچه ما 

مقاومت می کنیم.«
 با این حال برآیند جلسه در روز نخست آن در مراسم افتتاحیه و 
موضوعات سخنرانان و همچنین پنل های تخصصی با نوعی آینده 
پژوهی و آینده نگری برای صنعت نفت کشور همراه شد. عمده سخنان 
از وزیر نفت تا دیگر مسؤوالن نفتی و کارشناسان این حوزه بر موضوعاتی 
چون روند کاهشی ارزش نفت در سبد انرژی دنیا و روند افزایشی 
محبوبیت انرژی های تجدیدپذیر و همچنین تغییر مقتضیات جدید 

بازارهای منطقه ای و بین المللی و ضرورت اتخاذ استراتژی های جدید 
در این زمینه استوار بود. اینکه پیش بینی های مختلف از جایگاه رو به 
کاهش نفت در سال ۲۰۵۰ حکایت دارد، ما را به سمت سیاست های 

نوینی برای آینده سوق می دهد. 
بیژن زنگنه نیز در مراسم افتتاحیه پنجمین کنگره راهبردی و 
نمایشگاه نفت و نیرو در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما با ابراز 
خوشحالی از حضور در میان همکاران صنعت نفت و قدردانی از 
برگزارکنندگان این کنگره، تغییر جغرافیای نفت را مورد اشاره قرار داد 
و با بیان اینکه در جغرافیای نفت، تغییرات بسیار مهمی اتفاق افتاده که 
در ۱۰ سال گذشته قابل پیش بینی نبوده است، یادآور شد که کسی 
نمی توانست پیش بینی کند آمریکا به بزرگ ترین تولیدکننده نفت جهان 
تبدیل شود، کشوری که بزرگ ترین واردکننده بود، اکنون نه تنها 
بزرگ ترین تولیدکننده نفت جهان شده، بلکه صادرات نفت، گاز و 
میعانات گازی را آغاز کرده است. با وجود همه اینها، همچنان 
ظرفیت های بسیار مهم و فوق العاده ای در حوزه کشورهای خلیج فارس 
و تولیدکنندگان سنتی برای توسعه و تحرک وجود دارد و نفت کماکان 

با آن معنای واقعی اش می تواند محرک و پیشران اقتصاد ایران باشد.
وزیر نفت با بیان اینکه در سال ۸۳ چشم انداز ۲۰ ساله برای کل 
صنعت نفت، همسو با چشم انداز ۲۰ ساله کشور تهیه شد، تصریح کرد: 
اهداف کالن این چشم انداز واقع گرایانه و قابل دسترس بود و همه ابعاد 
نفت در آن ترسیم شده بود. هم اکنون هم با کمی روزآمد کردن می توان 
توقع داشت که آن اهداف تحقق یابد، گرچه کشورهای منطقه بیکار 
ننشسته اند و در این ۱۵ سال پیشرفت های چشمگیری در همه زمینه ها 
داشته اند. بخش دیگری از سخنان زنگنه به زمینه های فعالیت بخش 
خصوصی در صنعت نفت اختصاص داشت که گفت: هم اکنون 
پیمانکاران EPC در صنعت نفت در حال گرفتن نقش غالب هستند؛ 
زیرا با توجه به نظام اجرایی نفت که نمی خواهد کار امانی انجام دهد و 
کارها را کوچک کند و حتی عملیات نگهداشت تولید را هم که اقدامی 
بود که همیشه به صورت امانی انجام می شد و چند پیمانکار با هم کار 
می کردند، هم اکنون این نظام یک نظام EPC/EPD است که همه 
کارها را یک پیمانکار از آغاز زنجیره تا انتها انجام می دهد و پرداخت هم 
تابع تولید است، نه فقط تابع پیشرفت فیزیکی طرح. زمینه هایی بسیار 
خوب و خوراک های باارزشی وجود دارد که می توانیم با سرمایه گذاری 

در آنها زنجیره ارزش را تکمیل و تا جایی که ممکن است، از خام فروشی 
پرهیز کنیم. وی درباره ساخت تجهیزات و بویژه سیستم های صنعتی 
مورد نیاز صنعت نفت، با اشاره به پیشرفت ها و چالش های ۱۰ قلم 
کاالهای اولویت دار صنعت نفت گفت: باید با برنامه ریزی های الزم این 
کار را تقویت و تسریع کنیم. این کار آثار مهمی بویژه در این شرایط 
برای ایجاد اشتغال و امید دارد. وزیر نفت با بیان اینکه در قراردادهای 
EPC/EPD تعدادی کاال به طور مشخص ذکر شده است که 
پیمانکاران مکلف  هستند از داخل خریداری کنند، گفت: در بخش های 
زیادی هم تاکنون پیشرفت داشته ایم. آخرین آن ورق های مقاوم به 
اسید و گاز ترش است که برای نخستین بار خطوط لوله در صنعت نفت 
با همکاری فوالد مبارکه و فوالد اکسین خوزستان برای خط لوله گوره 
- جاسک در حال ساخت است. سیستم های مورد نیاز صنعت را باید 
در داخل به صورت سیار )Skid Mounted( بسازیم. مانند واحدهای 
بهره برداری و نمک زدایی یا واحدهای فشارافزایی. اینها کار مهمی است 
که احتیاج داریم و باید به آن توجه شود. وی درباره بهینه سازی مصرف 
انرژی ادامه داد: این موردی است که می توانست با توجه به ماده ۱۲ 
قانون رفع موانع تولید حجم عظیمی از کار و فعالیت را برای سازندگان 
و شرکت های خدمات مهندسی ایجاد کند. با توجه به مشکالتی که در 
هدفمندی یارانه ها بود و اولویت دهی به هدفمندی یارانه ها و اختصاص 
منابع برای آن، این کار تقریبا جز در بخش قراردادهای باالدستی نفت 
)IPC و بیع متقابل( و مقداری هم در بخش گاز، متوقف شد که باید 
به این موضوع توجه ویژه شود. وزیر نفت درباره شرکت های اکتشاف و 
تولید )E&P( ایرانی گفت: وزارت نفت اسامی ۱۶-۱۵ شرکت را برای 
فعالیت در فعالیت های اکتشاف و تولید اعالم کرده است. این شرکت ها  
می توانند نقش بسزایی در آینده کسب وکار صنعت نفت داشته باشند. 
حتی در شرایط کنونی تحریم نیز این شرکت ها می توانند فعالیت خوبی 

داشته باشند.
به گفته زنگنه، هم اکنون فضایی باز برای صادرات فراورده های نفتی 
مانند نفت گاز، بنزین، نفت کوره و ... حتی نفت خام و میعانات گازی 

وجود دارد.
وی به ابعاد بزرگ صنعت نفت اشاره کرد و ادامه داد: حضور بخش 
خصوصی در این صنعت به سه عامل »توانمندی و ساختار مدیریتی 
مناسب«، »توانمندی فناوری و تعامل« و »سرمایه کافی و توانمندی 

برای تجهیز منابع مالی از بازارهای پولی و سرمایه« نیاز دارد.
وزیر نفت با اشاره به اینکه تأمین منابع و سرمایه در مقیاس های 
بزرگ، یکی از نیازهای بخش خصوصی ما برای حضور جدی در بخش 
باالدستی نفت و بازرگانی نفت است، اظهار کرد: تاکنون همه برای تأمین 
مالی دنبال صندوق توسعه بودند که این دیگر جواب نمی دهد. ما باید 
فکر کنیم چطور می توانیم منابع را تأمین کنیم و کمتر به این موضوع 
فکر شده است. ما مقداری در نحوه پرداخت به پیمانکاران در طرح های 
EPC/EPD تغییر ایجاد کردیم، حتی بعضی از پیمانکاران بزرگ ما 

قادر نیستند خود را با این رویه هماهنگ کنند.
زنگنه با اشاره به اینکه می دانم پیمانکاران مشکالتی دارند، افزود: 
الزم می دانم از هر کسی که چرخی را در این کشور به گردش در 
می آورد، تشکر کنم و مشخص است که این کار با چه مشکالت و 
مشقت هایی همراه است؛ اما به هر حال نمی توان برای تأمین مالی فقط 
به دولت اتکا کرد و وزارت نفت در صورتی در تأمین مالی به پیمانکاران 

کمک می کند که خودشان نیز مقداری آورده داشته باشند.
وی با اشاره به رقم های باال در قراردادهای فروش نفت ادامه داد: 
قیمت فروش کوچک ترین محموله نفتی حداقل ۵۰ میلیون دالر است 
و وزارت نفت نمی تواند به راحتی به کسی اعتماد کند. من بابک 
زنجانی سنج ندارم، در نتیجه باید در فروش محموله های نفتی احتیاط 
کنیم. باید درباره ایجاد راهکارهای ابتکاری برای بزرگ کردن اندازه 
شرکت ها یا متشکل کردن آنها یا همکاری آنها با یکدیگر و تجهیز منابع 

آنها و استفاده از پول هایی که در جامعه است، بیشتر تفکر شود.

کارهای بزرگی انجام شده
زنگنه به دستاوردهای صنعت نفت در سال های سخت اشاره و 
تصریح کرد: من نیاز کشور را بسیار بیشتر از دستاوردهای کسب شده 
تاکنون می دانم. کارهای بزرگی انجام شده، اما باید متناسب با آنچه 

داریم و نیاز به یک صنعت خوب و روزآمد، بیشتر کار کنیم.
وی با بیان اینکه طرح های IPC با شرکت های داخلی و خارجی 
 EPC/EPD پیش می رود، اظهار کرد: ما محوریت کارمان را طرح های
گذاشته ایم که حدود ۶ میلیارد دالر هزینه آن است. ۶ هزار میلیارد 
تومان تاکنون قرارداد بسته ایم و در هفته های آتی ۱۰ هزار میلیارد 
تومان دیگر قرارداد بسته خواهد شد. اینها قراردادهایی است که ما 

پرداخت هایش را نقدی انجام می دهیم و تنها تفاوتی که با قراردادهای 
قبلی دارد، این است که ما تنها براساس پیشرفت فیزیکی پرداخت 
نداریم و در صورت رسیدن به شاخص های مدنظر ما پرداخت صورت 

می گیرد.
وزیر نفت، مهم ترین طرح های جمع آوری گازهای مشعل را 
ان جی ال های ۳۱۰۰، ۳۲۰۰، خارگ و پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس 
عنوان کرد و گفت: در این زمینه دو قرارداد که با هلدینگ مارون و خلیج 
فارس امضا شده، حدود ۷.۵ میلیارد دالر در این زمینه سرمایه گذاری 
شده است. تا سال ۱۴۰۰ بیش از ۹۵ درصد گازهای همراه نفت 

جمع آوری و به عنوان خوراک به پتروشیمی ها تحویل می شود.
در میدان گازی پارس جنوبی حرکت بزرگی کردیم و انشاءاهلل تا 
اواخر امسال یا اوایل سال آینده همه بخش دریایی ۲۷ فاز پارس جنوبی 

پایان می یابد و پاالیشگاه فاز ۱۴ نیز سال ۱۴۰۰ تکمیل می شود.

چینی ها دوستانه کنار رفتند
زنگنه با اشاره به اینکه عملیات طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی 
امسال آغاز می شود، افزود: ما می خواستیم این کار را به دلیل استفاده 
از فناوری فشارافزایی در دریا با شرکت فرانسوی توتال انجام دهیم که 
متأسفانه در اعمال تحریم ها، هم توتال و هم شرکت سی ان پی سی آی 
چین کنار رفتند. حرفشان هم دوستانه بود و ما هیچ بحث و دعوایی با 
یکدیگر نداشتیم. شرایط تحریم به گونه ای بود که آنها نمی توانستند و 
نمی خواستند؛ فکر می کردند نمی توانند کار کنند و به هر حال کنار 
رفتند. وزیر نفت با بیان اینکه وضع ما در فازهای میدان گازی پارس 
جنوبی بسیار خوب است، ادامه داد: امسال تا آخر سال روزانه حدود ۷۰ 

میلیون مترمکعب گاز شیرین از این فازها وارد شبکه خواهیم کرد.
زنگنه با اشاره به انعقاد قرارداد توسعه میدان مشترک بالل ادامه 
داد: قرارداد میدان مشترک فرزاد A نیز در ماه های آتی بسته خواهد 
شد. تقریباً برنامه و تعهد وزارت نفت درباره میدان های مشترک به انجام 

می رسد.
وی با بیان اینکه کارهای بزرگی در میدان های مشترک غرب کارون 
انجام شده است، گرچه نمی توانیم اصل طرح های عمده ای را که برای 
افزایش بازیافت داشته باشیم، اجرا کنیم، افزود: در این میدان از ۷۰ 
هزار بشکه تولید در سال ۹۲ هم اکنون به ظرفیت تولید بیش از ۳۵۰ 

هزار بشکه رسیده ایم و همچنان این روند با حفاری چاه ها و احداث 
واحدهای تولید و فرآورش در میدان های غرب کارون ادامه خواهد 
داشت. وزیر نفت با بیان اینکه هم اکنون نزدیک به ۹۵ درصد کل کشور 
تحت پوشش گاز قرار دارند، تصریح کرد: کار عظیمی در بخش 
گازرسانی شهری و روستایی انجام شده که همه هزینه آن از محل 
صرفه جویی در مصرف فراورده هایی که با گاز جایگزین شدند، تأمین 
شد. این کار اشتغال باالیی را ایجاد کرد و از نظر محیط زیستی نیز 

بسیار مهم بود.

پیوند باشگاه نفت و نیرو و استارت آپ
وزیرنفت با بیان اینکه یکی از جوان ترین تیم های تاریخ صنعت نفت 
بر مبنای شایسته ساالری در مدیریت صنعت نفت مستقر شده است، 
تصریح کرد: این موضوع در حال گسترش است و امیدوارم این مدیریت 

به طور کامل به نسل جدیدی از مدیران جوان شایسته منتقل شود.
زنگنه با تأکید بر حمایت صنعت نفت از شرکت های دانش بنیان و 
استارت آپ و استفاده حداکثری از ظرفیت های این شرکت ها ادامه داد: 
مدت زیادی است که برای این موضوع و گسترش آن زمان گذاشته ام 
و وزارت نفت به طور جدی دنبال این موضوع است؛ البته ممکن است 
زمان بر باشد، اما به هر حال منطقه وسیعی در ری به این موضوع 
اختصاص داده شده و هم اکنون در حال طراحی معماری و تجهیز آن 
هستیم. وی با بیان اینکه روزی که باشگاه نفت و نیرو تشکیل شد، فکر 
می کردیم محلی برای این است که چندصدسال تجربه مدیریتی، فنی 
و کارشناسی را در خودش جای می دهد که به صورت رایگان تجربه های 
خود را به کل کشور عرضه کند، اظهار کرد: اکنون که فکر می کنم، اینها 
همه مشاوران خوبی برای شرکت های شتاب دهنده، استارت آپ و 
دانش بنیان هستند که باید این موضوع را در دستور کار قرار دهیم و از 

توانمندی های این باشگاه و اعضایش استفاده کنیم.
وزیر نفت گفت: شناخته شدن مدیران و کارشناسان باارزش باشگاه 
نفت و نیرو می تواند بسیار کارساز باشد و انشاءاهلل حرکت مهمی برای 
تولید ارزش بر مبنای دانش و فهم، نه فقط سخت افزار انجام گیرد و از 

این موضوع حداکثر استفاده را ببریم.
این کنگره در ادامه با سخنرانی در موضوعات مختلف 
همراه بود که در صفحه بعد می آید.
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اگر قرن 19 را قرن زغال سنگ و قرن 20 را قرن نفت قلمداد 
کنیم، باید قبول کنیم که قرن 21 بویژه نیمه دوم آن را باید 
قرن انرژی های تجدیدپذیر و دوره تغییر قدرت در عرصه انرژی 
در دنیا به شمار آورد. اگر این تحوالت را بشناسیم، می توانیم با 
استراتژی مناسب به مسیر توسعه کشور کمک کنیم.  در این 
میان در بیان تحوالت بنیادین بخش انرژی دنیا می توان به 
ظهور انرژی های تجدیدپذیر،  رشد مصرف گاز و کاهش 
تقاضای نفت و اجبار برای تولید زغال سنگ و همچنین هاب 

انرژی جدید در آمریکای شمالی اشاره کرد. 
به هر رو نکته حایز اهمیت آنکه اگر قرن 19 عصر زغال سنگ 
و قرن 20  قرن نفت بود، قرن 21 قرن انرژی های تجدیدپذیر 
و دوره تغییر قدرت در عرصه انرژی در دنیاست. منابع 
انرژی های تجدیدپذیر در عمده کشورها وجود دارد، دقیقا بر 
عکس سوخت های فسیلی که در بخش هایی از دنیا متمرکز 
هستند. این موضوع یکی از عوامل مهم در بازطراحی نقشه 
ژئوپولیتیکی  دنیا در قرن 21 خواهد بود و کشورهای چین، 
آمریکا، اروپا و ژاپن بیشترین سرمایه گذاری را در تجدیدپذیرها 
انجام داده اند.  از سوی دیگر تا سال 2040، سهم گاز و سهم 
تجدیدپذیرها درتامین انرژی های جهان، افزایش چشمگیری 
خواهد داشت، سهم نفت و زغال سنگ بشدت کاهش خواهد 
یافت و سهم ال ان جی در تجارت گاز رشد می کند. همچنین 
تا سال 2035، تنها حدود 10 میلیون بشکه نفت در روز به 
تقاضا اضافه خواهد شد که این افزایش تقاضا عمدتا در بخش 
پتروشیمی خواهد بود. در بخش حمل ونقل زمینی و سوخت 

نیروگاه ها هم تقاضای نفت کاهش خواهد یافت.
همچنین مهمترین شرکت های ملی نفت دردنیا به سمت 
واگذاری سهام در بورس ها و یا خصوصی سازی رفته اند و 

عملکرد آنها بهبود قابل توجهی یافته است.
براساس پیش بینی ها و بررسی ها تا سال 2050، مصرف برق 
دو برابر خواهد شد و سهم آن در مصرف نهایی انرژی از 19 

درصد به 29 درصد خواهد رسید.
ساالنه حدود یک سوم از کل سرمایه گذاری در بخش باالدستی 
نفت و گاز به آمریکای شمالی اختصاص دارد و خاورمیانه با 
وجود ذخایر فراوان، سهم باالیی از سرمایه گذاری ها را در اختیار 
ندارد. تحوالت ساختاری شرکت های نفتی بویژه حرکت آنها 
به سمت رقابت پذیری بیشتر در نوع خود قابل توجه است و 

باید این فضای رقابتی در کشور فراهم شود.
بر اساس روندهای موجود در دنیا، ضرورت ایجاد هفت 
اکوسیستم در کشور ضروری است که مشتمل بر تنوع 
توسعه  قراردادی،  الگوهای  و  باالدستی  شرکت های 
توسعه  انرژی های تجدیدپذیر،  تولید  زیرساخت های 
استارت آپ ها، شتاب دهنده ها و شرکت های دانش بنیان، 
تبدیل نفت و گاز خام به فراورده های پاالیشی و پتروشیمی، 
توسعه صنایع پشتیبانی و تولید تجهیزات، ارتقای کارایی و 
کاهش شدت مصرف انرژی، توسعه تجارت فراورده های انرژی 

با همسایگان است.

باید به کارآفرینان کشور کمک کنیم از مسیر ناهمواری 
نظام بوروکراسی کشور عبور و به وظیفه ملی و مذهبی 
خود عمل کنند. ارزش و قیمت سرمایه انسانی صنعت 
نفت ما از نفت ما کمتر نیست، چرا نباید بتوانیم این 
نیروها را نگه داریم؟ جایی صحبت شد که چگونه 
می توان کاری کرد که آنهایی که از نفت رفته اند، جذب 
شوند و برگردند. بعد گفتیم بهتر است ابتدا تالش کنیم 

همین نیروهایی را که هستند، نگه داریم.
سرمایه انسانی باهوش و جهادگر، موقعیت جغرافیایی و 
ژئوپلیتیکی کشور، حضور در منطقه ای که دوسوم ذخایر 
متعارف هیدروکربوری دنیا را در خود جای داده و 
بهره مندی از بیشترین ذخایر هیدروکربوری در سطح 
جهان به عنوان مزیت های ما محسوب می شود. تنها 
یک درصد افزایش ضریب بازیافت نفت، بالغ بر ۷.5 
میلیارد بشکه بر ذخایر قابل استحصال نفت ما می افزاید 
که با احتساب قیمت امروز هر بشکه نفت، سرمایه کالنی 
خواهد شد.در چنین فضایی باید به سه اصل قیمت، 

کیفیت و سرعت کار توجه  شود.
گستره فعالیت های نفت، گاز و پتروشیمی کشور چه در 
بخش تولید و توسعه، چه در بخش بهره برداری و 
همین طور در بخش بازرگانی و خدمات بسیار وسیع 
است. با بیش از 100 سال سابقه در صنعت نفت اگرچه 
پیشرفت های قابل قبولی در این زمینه داشته ایم، اما 
اصال کافی نیست. تومار کارهای انجام شده بلند است، 
اما تومار کارهای بر زمین مانده و مغفول مانده بلندتر 

است.
هزینه تولید هر بشکه نفت که زمانی حدود 3 دالر برای 
هر بشکه بود، امروز به حدود ۷ تا ۸ دالر به ازای هر بشکه 
رسیده و در سال های آینده باز هم افزایش خواهد یافت. 
این روند را باید به چرخه اقتصادی درست برای پیشرانی 

بخش های اقتصادی مختلف کشور تبدیل کنیم.
آینده پژوهی می تواند در هدایت ما به سمت استفاده 
بهتر از سرمایه های کشور در بلندمدت راهگشا باشد.  
رسوب تفکرهای کمونیستی همچنان در جریان های 
سیاسی مختلف وجود دارد و هنوز بسیاری نمی توانند 
ببینند برخی قدشان زیادی بلند می شود. هزاران 
میلیارد تومان بنگاه آماده واگذاری داریم، اما هم 
فروشنده و هم خریدار در زندان هستند. هم رئیس 
هم  و  است  زندان  در  خصوصی سازی  سازمان 
سرمایه گذار؛ چه کسی جرات دارد با این شرایط  پا پیش 

بگذارد؟
بعضی از شرکت های وابسته به نفت هم می توانند در 
بازار سرمایه عرضه شوند. به آقای رئیسی گفتم در کنار 
مقابله با فساد، برای حمایت از سرمایه گذاری پاک نیز 
یک قرارگاه ایجاد کند تا افرادی که می خواهند سالم و 

پاک کار کنند، در اینجا جمع شوند.

صندوق نفت نروژ سال 1990 تاسیس شد که ذخیره آن سال 201۷ به 
حدود یک تریلیون دالر رسید و در واقع دو برابر تولید ناخالص داخلی 
است. این صندوق ابزاری است که درآمد نفت و گاز را در یک جا جمع 
می کند. ما توانستیم درآمدها را از هزینه ها جدا  و سود حاصله را هزینه 
کنیم. اگر غیر از این باشد، کار صندوق نفت نروژ تمام خواهد بود. ما 
کشور خوشبختی هستیم که نفت و گاز کشف کردیم و از زمان تاسیس 
صندوق نفت نروژ موفق شدیم منابع محدود نفت را به دارایی های پایدار 
تبدیل کنیم. این به ما فرصتی بزرگ داده است و اگر با دقت مدیریت 
شود، هم به نسل من سود می رساند و هم برای نسل های آینده باقی 
می ماند.  در کشور ما یک روز قبل از کریسمس یکباره با اکتشاف نفت، 
سرنوشت کشور عوض شد و از کشوری فقیر به کشوری ثروتمند تبدیل 
شدیم. حاال نروژ حدود 25 درصد از تقاضای گاز اتحادیه اروپا را تأمین 
می کند. بیشتر انرژی خود را به اتحادیه اروپا صادر می کنیم که شامل 
90 درصد از نفت و تقریبا همه گاز ما می شود. تنوع بخشی به 

عرضه کنندگان یکی از مالحظات مهم کشورهای عضو اتحادیه اروپاست 
و در سال های گذشته ما دیدیم که چطور عرضه کنندگان انرژی با کاهش 
جریان نفت و گاز به دالیل سیاسی، از اهرم قدرت خود در برابر مشتریان 
استفاده کردند.  در این مسیر فروش نفت و گاز نروژ بر منافع خالص 
در  کنار گذاشتن مالحظات سیاسی  با  مبتنی هستند.  تجاری 
سیاستگذاری نفت و گاز خود، باور داریم که یک تأمین کننده قابل 
پیش بینی تر و مطمئن تر هستیم. ما نمی خواهیم سیاست و کسب و کار 
را با هم قاطی کنیم و در این صورت می توانیم عرضه کننده های 
مطمئنی باشیم.   افزون بر این، شرکت های نفت و گاز نروژ متوجه 
می شوند که باید با یک آینده سبزتر هماهنگ شوند، از این رو این 

شرکت ها سرمایه گذاری سنگینی در فناوری های تجدیدپذیر دارند. 
امیدواریم این دورنما از یک کشور کوچک در شمال کره زمین، 

ارزش هایی برای ایران داشته باشد که تقریبا از هر نظر 
ویژگی های متفاوتی دارد.

 در زمینه گاز سه نکته در فرضیه من وجود دارد، از سال 1990 گاز که 
یک کاالی داخلی محسوب و 6۸ درصد آن در داخل کشورها مصرف 
می شد، بتدریج به عنوان کاالی استراتژیک مهم بین المللی ظهور می کند 
و نقشی که نفت در قرن 20 آغاز کرد، در حال کاهش و نقش گاز رو به 
رشد است؛ البته بازار گاز هنوز جهانی نشده و همچنان بخش قابل توجهی 

از آن به صورت خط لوله است.
سهم گاز در سبد انرژی جهان 22 درصد است که این رقم تا سال 2050 
به 2۸ درصد می رسد، یعنی جایگاهی که نفت در قرن 20 داشته، 
جغرافیای سیاسی انرژی جهان به سمت گاز و انرژی تجدیدپذیر در حال 
حرکت است. بازیگران بزرگ بازار گاز مانند آمریکا و روسیه هم اکنون در 
یک رقابت شدید اقتصادی و سیاسی با هم قرار دارند و در واقع گاز 

به موضوع رقابت و تنش های بین المللی تبدیل شده است.
به هر رو باید گفت که گاز مورد رقابت و تنش های 
بین المللی قرار گرفته و ساختار آن به طور کامل رو 

به تغییر است.  بازار گاز در سال 201۸ با رشد پنج درصدی همراه شده 
که قابل توجه بوده است و در بیان دالیل آن می توان به وضع مساعد آب 
و هوا، سیاست مربوط به تعطیل کردن نیروگاه های با خوراک زغال سنگ 
و قیمت پایین گاز اشاره کرد. همچنین تولید گاز در سال های اخیر به 
دلیل افزایش تولید گاز در آمریکا، روسیه و استرالیا رشد خوبی داشته 
است. در این میان نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد، افزایش  10 
درصدی تقاضای گاز طبیعی مایع شده )ال ان جی( در اروپاست که با آنکه 
قیمت ال ان جی آمریکا برای صادرات به اروپا قیمت باالتری دارد؛ اما مورد 
استقبال بیشتر کشورهای اروپایی قرار گرفته است.  هم اکنون 42 کشور 
جهان  وارد کننده ال ان جی و 20 کشور تولید کننده ال ان جی هستند و  
25 درصد صادرات ال ان جی هم اکنون به صورت تک محموله عرضه 
می شود، این در حالی است که نوع قراردادهای ال ان جی بلندمدت است.
در پایان باید اشاره کنم که ما در سرزمینی با پتانسیل باالی گاز هستیم. 

اگر خط لوله موفق بود، شاید ال ان جی می توانست موفق باشد.

پنجمین کنگره نفت و نیرو در اولین روز با برگزاری دو پنل تخصصی با عناوین 
»هشت میلیون بشکه تولید نفت، ضرورت؟ رویا یا واقعیت؟« و همچنین 
»روابط مالی نفت و دولت« همراه بود که طی آن، این دو مورد به بحث و 

بررسی گذاشته شد.
در پنل »هشت میلیون بشکه تولید نفت، ضرورت؟ رویا یا واقعیت؟« 
کارشناسان به ریاست رضا دهقان، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت 
ایران به این موضوع پرداختند که آیا ایران می تواند در ظرفیت تولید نفت خام 

خود تجدید نظر کند و آن را افزایش دهد؟ 
دهقان همان ابتدا این نکته را یادآوری کرد که انتخاب عدد هشت میلیون 
بشکه از این رو بود که تهییج کننده باشد و عددی غیرعلمی و صرفا نمادین 

است. 
در این نشست، این مساله طرح شد که آنچه تعیین می کند ایران توان افزایش 
ظرفیت تولید نفت خام دارد یا خیر؟ ویژگی های مخازن نفتی است و بعید 

است که ایران توان تولید ۸ میلیون بشکه نفت خام 
در هر روز را داشته باشد. آنگونه که محمود محدث، 

کارشناس، عدد هشت میلیون را مطالعه شده ندانست و 
گفت: ما نمی توانیم، باید مخازن به طور جامع مطالعه شوند؛ زیرا این 

مخزن است که به ما دیکته می کند چه مقدار توانایی تولید 
وجود دارد نه ما به مخزن«. شکراله زاده هم آن را 

غیرواقعی خواند و گفت صنعت را در مسیر اشتباه 
وارد می کند.

در این نشست با نگاهی به پیش بینی های 
بین المللی که از کاهش تقاضای نفت در آینده 
حکایت دارد، این مساله نیز مورد تاکید قرار 
گرفت که سرمایه نفت را که ارزش آن رو به 
کاهش است، به سرمایه پایدار با سوددهی باال 

کرد:  عنوان  دهقان  کنیم.  تبدیل 
»نمی خواهم بگویم نفت در آینده از 
چرخه تقاضای انرژی حذف می شود، اما 
باید پیش بینی های بین المللی از روند 
تقاضای انواع انرژی و همین طور رفتار 
شرکت های بین المللی در این عرصه را در 
ارزیابی های خود درباره میزان تقاضای نفت در 

سال های آینده مدنظر قرار دهیم.«
البته آنچه در این مسیر مهم اعالم شد، آنکه تمام ارکان 
نظام برنامه ریزی بلند مدت، انواع انرژی و همین طور رفتار 
شرکت های بین المللی در این عرصه را در ارزیابی های 
خود درباره میزان تقاضای نفت در سال های آینده 
مدنظر قرار دهند. محدث در این زمینه تاکید 
کرد: اگر ارزش نفت از لحاظ اقتصادی رو به 
کاهش است، نباید صبر کنیم تا روزی 
برسد که این ارزش کم شود. باید از االن 
به فکر بود و در این مسیر، فناوری، 
سرمایه، مقررات و ضوابط اصالح شده، 
قراردادهای جذاب و منابع انسانی نقش 

تعیین کننده ای دارند.

سید صالح هندی، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران نیز معتقد بود برای 
میزان تخمین ظرفیت تولید نفت قابل دستیابی برای کشور، بسته به تعداد 
مخازن، سیاستگذاری های اقتصادی و دیگر آیتم های دخیل، می توان 
هدفگذاری های متنوعی را متصور بود؛ اما آنچه قطعیت دارد، آن است که 
حداکثرسازی تولید نفت ضروری است و باید به سمت امکانپذیر کردن این 
هدف حرکت شود. او این آمار را هم ارائه کرد که از مجموع حدود 25۸ مخزن 
نفتی، 120 مخزن توسعه نیافته و در حوزه گاز نیز از 132 مخزن، 102 مخزن 
توسعه نیافته است، ضمن آنکه در کشور، ذخایر نامتعارف نفت و گاز نیز وجود 
دارد و الزم است در آینده با مکانیزم های مختلف به سمت بهره مندی از این 

ذخایر حرکت کرد.
پنل روابط مالی نفت و دولت

علی کاردر، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران در پنل روابط مالی نفت 
و دولت با اشاره به سیر تحوالت شکل گیری شرکت ملی نفت ایران قبل و 
بعد از انقالب این مساله را گوشزد کرد که فرصت مغتنم است تا این مساله 
را اصالح و به روز کنیم که البته این مسیر آغاز شده است. در این نشست 
برخی از مدل ها ارائه و به بحث گذاشته شد. سید مهدی میرمعزی، مدیرعامل 
شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با تقویت بعد تجاری شرکت ملی نفت ایران 
موافق بود و در این زمینه اظهار کرد: اکنون انجام ماموریت های ملی از سوی 
شرکت ملی نفت، وجه غالب آن است که در حال تامین مالی سایر بخش های 

اقتصادی و تامین انرژی برای کشور است.

تحوالت ساختاری در صنعت نفت

وژ مقتضیات جدید بازارهای منطقه ای و بین المللی گازتجربه موفق صندوق نفت در نر

نقش بخش خصوصی با توجه به قوانین برای توسعه نفت

غالمرضا منوچهری، مدیرعامل اویک:

محمد حسین عادلی، دبیرکل پیشین مجمع کشورهای صادرکننده گازالرس نوردام، سفیر نروژ در تهران: 

محمد رضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

از افزایش تولید 8 میلیون
 بشکه ای تا تغییر ساختار شرکت ملی نفت
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فاطمه تندگویان، مشاور ارشد وزیر در امور زنان و 
خانواده وعضو شوراي معاونان وزارت نفت در این 
زمینه تاکید می کند: »توجه به امور زنان و مسائل 
مرتبط با آن، از ضروریات برنامه هاي توسعه کشور و 
صنعت به شمار می رود، از این رو با تشكیل دفتر امور 
زنان و خانواده، نهادسازي با توجه به چالش ها و نیازهاي 
زنان شاغل مدنظر قرار گرفت و با جلب مشارکت کارکنان 
و مسؤوالن، تالش شد حقوق انساني زنان بارز شده و گام هاي 
موثري در مسیر بهبود وضعیت شغلي و ارتقاي جایگاه سازماني آنان 
برداشته شود.«او برقراری عدالت جنسیتی، تحقق شایسته ساالری و 
ارتقای جایگاه زنان و خانواده در صنعت نفت با تأکید بر تعدیل نقش ها و 
تعادل بین کار و زندگي را رسالت اصلي امور زنان و خانواده وزارت نفت 
عنوان می کند.تندگویان با اشاره به اهداف امور زنان و خانواده وزارت نفت 
ادامه می دهد: » مهم ترین اهداف این امور، افزایش مشارکت اقتصادي- 
اجتماعي زنان شاغل در صنعت نفت، توان افزایي و ارتقای 
شایستگی های زنان، تحكیم و تعالي بنیان خانواده در صنعت نفت، 
ارتقای سطح سالمت زنان و خانواده وتوسعه مسؤولیت اجتماعي 

و فرهنگي صنعت نفت براي زنان و خانواده هاست.«

وظایف مشاوران امور زنان و خانواده چهار شرکت اصلی

مشاور ارشد امور زنان و خانواده وزارت نفت در ادامه به شرح 
وظایف مشاوران امور زنان و خانواده چهار شرکت اصلی و حوزه 
ستادی می پردازد و می گوید: » بررسي فرصت ها و شرایط الزم 
و ارائه راهكارهاي عملي برای رشد و ارتقاي همه جانبه زنان و 
بهره مندي عادالنه آنان از امكانات صنعت نفت با توجه به شرایط 
شغلي و اقلیمي آنان، شناسایي و طبقه بندي مشكالت شغلي 
زنان شاغل و ارائه راهكارهاي مناسب به منظور حل مشكالت با 
هدف بهبود وضعیت شغلي زنان و ارائه طرح ها و برنامه هاي عملي 
مناسب برای تقویت 
زمینه هاي ارتقا 
مشارکت  و 
زنان شاغل 
در صنعت 
ز  ا نفت 

جمله 
وظایف 

مشاوران امور زنان و خانواده شرکت های اصلی و حوزه ستادی است.«از 
دیگر وظایف می توان به ارائه اطالعات و گزارش هاي مستمر در خصوص 
مسائل زنان در سطوح مختلف شغلي، خانوادگي، رفاهي و ورزشي، 
آسیب شناسي وضعیت زنان داراي شرایط خاص بویژه زنان سرپرست 
خانواده و شاهد و ارائه تدابیر و راهكارهاي عملي در همكاري و هماهنگي 

پیوسته با مشاور امور زنان و خانواده وزارت نفت اشاره کرد.«

اقدام های شاخص

مشاورارشد  امور زنان و خانواده وزارت نفت به راهكارهاي اجرایي براي 
افزایش مشارکت زنان درحوزه هاي سیاستگذاري و تصمیم گیري نفت 
اشاره و یكي از راهكارها را حضور در فرایند سیاستگذاري و برنامه ریزي 
ازطریق اصالح ساختار شوراهاي عالي به واسطه حضور مشاوران امور زنان 
و زنان متخصص در هیأت مدیره ها و شوراهاي عالي، همچنین ایجاد سمت 
سازماني مشاور امور زنان و خانواده ذیل مدیران عامل چهار شرکت اصلي 
وزارت نفت عنوان می کند.او با اشاره به دیگر اقدام های شاخص امور زنان 
و خانواده ادامه می دهد: »بررسي و پیشنهاد اصالح مقررات و تصویب خواهي 
ابالغیه هاي جدید با هدف رفع تبعیض هاي جنسیتي در نفت و آگاهي بخشي 
به مدیران و کارکنان در خصوص نقش وجایگاه زنان توانمند در تحقق اهداف 
سازماني، مطالبات واقعي زنان و ضرورت برنامه ریزي جنسیتي را از 
اقدام های مهم این امور به شمار می رود.«تندگویان، ایجاد بانک اطالعات 
زنان برجسته نفت و پیگیري و مشارکت در تدوین برنامه هاي توان افزایي 
 Oil Mini ویژه براي زنان مستعد، ارتقا، طراحي و پیشنهاد دوره مدیریتي
MBA با رویكرد جنسیتي ویژه زنان شاغل )اجرا براي 25 نفر از شاغالن 
زن در شرکت هاي ملي پاالیش و پخش( و تهیه ابالغیه براي ایجاد 
ورزشگاه هاي خاص زنان در جوار تاسیسات نفت به هنگام اجراي طرح هاي 
عمراني، همچنین راه اندازي و توسعه سایت زنان نفت در پورتال وزارت 

نفت را از دیگر کار های انجام شده برمی شمرد. 

برگزاری کارگروه های تخصصی

مشاور ارشد زنان و امور خانواده وزارت نفت ضمن معرفي کارگروه های 
تخصصی ذیل دفتر امورزنان و خانواده می گوید: » این کارگروها شامل 
آموزش، پژوهش، تحول اداری و اصالح مقررات، سالمت، ورزش، فرهنگی 
و ارتباطات، محیط زیست و انرژی، خانواده و مسؤولیت اجتماعی می شود. 
این کارگروه ها با توجه به وظایف تعیین شده و تدوین برنامه هاي ساالنه 
نسبت به بحث و تبادل نظر کارشناسي و تصمیم سازي درحوزه هاي مرتبط 
مي پردازند.«تندگویان به برخی اقدام های این کارگروه هااشاره می کند و 
ادامه می دهد: »مصوب سازي 9 دوره آموزشي با رویكرد جنسیتي و درج 
آن در تقویم آموزشي وزارت نفت، تعریف و اجراي 10 عنوان پژوهشي 
درحوزه زنان و خانواده )دو پروژه به اتمام رسیده است(، تصویب خواهي 
12 ابالغیه ، طراحي و اجراي نشست ها و کارگاه هاي خود مراقبتي و ارتقاي 
سالمت براي کارکنان و مدیران، طراحي و اجراي نشست هاي فرهنگي-

آموزشي براي تبیین فقرحرکتي و ضرورت توسعه ورزش زنان و عضویت 
دو نماینده زن در شوراي مرکزي ورزش، منبع شناسي وکتاب شناسي 
تخصصي با محوریت زن وخانواده از اقدام های این کارگروه هاست.«اصالح 
وبازنگري محتواي برنامه هاي روز، زن ومادر، انجام مطالعات کتابخانه اي با 
محوریت حقوق انساني زن و کالبدشكافي حجاب درایران و.. طراحي 
ومصوب کردن یک دوره آموزشي و تالیف یک کتاب با عنوان راهكارهاي 
صرفه جویي انرژي دربخش خانگي، طراحي واجراي چند نشست و سمینار 
با محوریت ارتقای مشارکت زنان در مصرف بهینه انرژي، طراحي و اجراي 
سلسله نشست هاي تخصصي خانواده مشتمل بر 15 نشست از سال 96 
تاکنون و تحلیل وضعیت موجود خانواده نفت و در نهایت عضویت در شوراي 
سیاستگذاری همایش ملی ساالنه مسؤولیت اجتماعی 
صنعت نفت و شورای راهبری مسؤولیت اجتماعی این 
صنعت، طراحي و اجراي پنل تخصصی »نقش زنان در 
ابعاد زیست محیطي، اجتماعي و فعالیت هاي نوع 
دوستانه« در دومین همایش ملي مسؤولیت اجتماعي 

صنعت نفت و مشارکت در تدوین نظامنامه مسؤولیت اجتماعي این صنعت 
که بتازگی ابالغ شد، از دیگر اقدام های انجام شده است.

شناسایی ومعرفي182 نفر در برنامه پرورش مدیران

تندگویان به مهم ترین اقدام های امور زنان و خانواده وزارت نفت از سال 92 
تا 96 می پردازد و می گوید: »در این بازه زماني، تحلیل وضعیت موجود زنان 
شاغل و مدیریت زنان در وزارت نفت به صورت مستمر، ارسال فهرست 
مشخصات 182 نفر از زنان شاغل واجد صالحیت برای شرکت در طرح 
ضربتي پرورش مدیران و دستیار ویژه وزیر، ارائه طرح »توان افزایي زنان 
شاغل متخصص به مشاور ارشد وزیر و مدیر مرکز توسعه مدیریت وقت«، 
معرفي سه نفر از زنان متخصص براي عضویت در شوراي راهبردي مرکز 
توسعه مدیریت در صنعت نفت به وزیر را انجام داده ایم.«مشاور امور زنان 
و خانواده وزارت نفت ادامه می دهد: » طراحي و ارائه دوره آموزشي »عدالت 
جنسیتي و برنامه ریزي معطوف به جنسیت درسازمان« ویژه مدیران به 
مرکز توسعه مدیریت در صنعت نفت، تعریف کسب موفقیت 8 نفر از 
شرکت کنندگان زن شاغل در دوره مدیریت پروژه، نشست هاي علمي با 
محوریت آسیب شناسي مدیریت زنان/توانمندسازي فردي و اجتماعي 
زنان، شناسایي شوراهاي سیاستگذاري )عالي( و پیشنهاد تغییرساختار 
آنها به لحاظ عضویت مشاوران امور زنان یا نمایندگان امور زنان مانند شوراي 
مرکزي ورزش، شوراهاي فرهنگي، کمیته جذب و کمیسیون بازنشستگي 
و تدوین »طرح توسعه مشارکت زنان در مدیریت عالي وزارت نفت« و 
»برنامه توان افزایي زنان مدیر و کارشناس در وزارت نفت« و ارائه به 
مسؤوالن ارشد از دیگر دستاوردهای امور زنان و خانواده وزارت نفت 

است.«

تخصیص سهمیه 30 درصدی

تندگویان در ادامه به دیگر اقدام های امور زنان و خانواده وزارت نفت پس 
از ابالغ بخشنامه »تخصیص 30 درصد از سهمیه مدیریتي به زنان شاغل 
توانمند« درسال 96 اشاره و تاکید می کند: »بعد از ابالغ بخشنامه، شناسایي 
مجدد زنان برجسته و مستعد ارتقا با همكاري شبكه مشاوران نفت و ارائه 
آن به مدیران عامل و در حوزه ستادي به وزیر نفت و قائم مقام ایشان به 
همراه سمت هاي پیشنهادي را در دستور کار قرار دادیم و فهرستی از زنان 
توانمند رابرای ارزیابی علمی به مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت )کانون 
ارزیابی( ارائه کردیم. با مدیران منابع انسانی چهار شرکت اصلی نیز مكاتبه 
داشتیم تا گزارشی از اقدام هایی که به منظور ارتقاي جایگاه زنان شایسته 
انجام داده اند، ارائه کنند. « وی ادامه می دهد: »اقدام راهبردي این امور براي 
اجرایي کردن بخشنامه، تشكیل کارگروه ویژه به منظور شناسایي وتدوین 
برنامه توان افزایي همراه بااجراي طرح استعدادیابي زنان شاغل توانمند و 
زنان مستعد ارتقا در آینده با حضور قائم مقام وزیر، سرپرست معاونت 
توسعه مدیریت و سرمایه انساني و رئیس مرکز توسعه مدیریت بود که 
متعاقب آن »فراخوان طرح استعداد یابي زنان درصنعت نفت« دردي ماه 
انجام شد، ضمن آنكه  در فروردین 97 نیز دوباره زنان توانمند و شایسته 
ارتقا به سمت های مدیریتی در حوزه های ستادی و چهار شرکت اصلی و 

واحدهای مستقل ستادی نیز معرفی شدند.«

چالش  پیش روی زنان

مشاور ارشد امور زنان و خانواده وزارت نفت با اشاره به چالش های پیش رو 
می گوید: » ما با سقف شیشه اي براي تحرك و ارتقاي شغلي زنان و 
بهره گیري کمتر از نیروي زنان شاغل در عرصه هاي مدیریتي و تصمیم گیري 
)سهم کنوني زنان از مدیریت ارشد 3 درصد، مدیریت میاني 8.3 درصد و 
مدیریت پایه 12 درصد( و ضعف فرهنگ سازماني در توجه به رویكرد 
حساس به جنسیت روبه رو هستیم. ضمن آنكه در تخصیص مزایاي شغلي 
و تسهیالت رفاهي به زنان شاغل )پوشش درماني فرزندان زنان شاغل، 
تسهیالت مجتمع هاي فرهنگي-ورزشي، منازل سازماني، اضافه کاري، 
اضافات شایستگي و ...( نابرابری دیده می شود. متاسفانه حصار شیشه اي 
در جذب و نگهداشت و بهبود وضعیت زنان، باعث تسریع روند کاهش 

حضور زنان در صنعت نفت با وجود بخشنامه جذب، ارتقا و انتصاب به شماره 
176-2/20 و تاریخ 96/03/25شده است.«درصد مشارکت زنان در صنعت 
نفت در خاور میانه 39 درصد و در ایران حدود 7 درصد است و همین امر 
باعث کاهش درصد خاورمیانه شده است. در واقع با حذف ایران، آمار درصد 

مشارکت زنان در صنعت نفت خاورمیانه به مراتب باالتر مي رود.

تغییر نگرش مدیران

او در ادامه برای رفع چالش ها به ارائه برخی راهكارها می پردازد و می گوید: 
» نگرش مدیران نسبت به توسعه مشارکت زنان و ضرورت برقراري عدالت 
جنسیتي ونقش آن درتوسعه ملي باید تغییرکند و ضمن لحاظ شاخص هاي 
جنسیتي در جذب ، بایدعزم و اراده جمعي و وحدت رویه در ارتقا، انتصاب، 
جذب و بهبود وضعیت زنان در صنعت نفت ایجاد شود. لحاظ کردن امتیاز 
»جذب و ارتقای زنان« در ارزشیابي مدیران به عنوان یک عامل مثبت، 
اهتمام مرکز توسعه مدیریت برای طراحي واجراي برنامه توان افزایي خاص 
زنان، نظارت مستمر بر روند جذب و ارتقای زنان از سوی مدیریت هاي منابع 
انساني و ارزیابي دوره اي مقررات و مكانیزم هاي ترفیع و ارتقا در سازمان 
بایدموردتوجه قرار گیرد وساختار شوراهاي سیاستگذاري و تصمیم گیري 
مطابق با رویكرد جنسیتي و ایجاد فرصت مشارکت زنان در شوراها اصالح 

شود.

ارتقای جایگاه   زنان، 

  برقراری   عدالت جنسیتی
شایسته   ساالری  و 

از آنجا که نهادینه سازی در ساختار وزارت نفت ، رویكرد اصلي امور زنان و خانواده 
محسوب مي شد، از همان ابتداي تشكیل این امور اقدام  برای ایجاد تشكیالت 
سازمانی در دستور کار قرار گرفت. تصویب ساختارسازماني و به دنبال آن ایجاد 
شبكه مشاوران امور زنان در چهار شرکت اصلي وتابعه و واحدهاي مستقل ستادي 
و راه اندازي کارگروه هاي تخصصي در دفتر امور زنان و خانواده به منظور بهره گیري 
از سرمایه فكري و معنوي زنان متخصص و عالقه مند به فعالیت درحوزه زنان 
وخانواده، فرصت مغتنمي را براي اجرایي کردن برنامه هاي مدون این امور به منظور 
برقراري عدالت جنسیتي فراهم کرد.  درعین حال براي تدوین سیاست ها و 
برنامه هاي واقع بینانه ، شناسایي چالش هاي حوزه زنان و خانواده در وزارت نفت به 
روش هاي مختلف علمي انجام یافته و در همان سال اول تشكیل امور زنان و خانواده، 
نیازها و مشكالت اصلي زنان احصا شد و همین امر مبناي تنظیم برنامه هاي راهبردي 

و عملیاتي قرار گرفت.

مهم ترين اهداف  امور   زنان  و خانواده، افزايش مشاركت اقتصادي- اجتماعي زنان 
شاغل در صنعت نفت، توان افزايي و ارتقای شايستگی های زنان، تحكيم و تعالي بنيان 
خانواده در صنعت نفت، ارتقای سطح سالمت زنان و خانواده وتوسعه مسؤوليت 

اجتماعي و فرهنگي صنعت نفت براي زنان و خانواده هاست

گفت وگوی »مشعل« با مشاورارشد وزير در امور زنان و خانواده وزارت نفت

 ايجاد بانك اطالعات زنان 
برجسته نفت و پيگيري و 

مشاركت در تدوين 
برنامه هاي توان افزايي ويژه 

براي زنان مستعد

مصوب سازي 9 دوره آموزشي با 
ج آن در  رويكرد جنسيتي و در

تقويم آموزشي وزارت نفت

ارسال فهرست مشخصات 
182 نفر از زنان شاغل واجد 

ح  صالحيت برای شركت در طر
ضربتي پرورش مديران و 

دستيار ويژه وزير

1
2
3
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سمیه راهپیما   بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری، همزمان با استقرار 
نخستین تاسیسات شرکت ملی نفت ایران در منطقه آغاجاری، نزدیک به نیم 
قرن پیش با موقعیت جغرافیایی از شرق با مسافتی نزدیک به127کیلومتر از 
مرکز استان خوزستان شهرستان اهواز، از جنوب در  60 کیلومتری شهرستان 
ماهشهر، از غرب در72 کیلومتری شهرستان بهبهان و از شمال در 75 
کیلومتری شهرستان رامهرمز درجوار تاسیسات نفتی حوزه آغاجاری با احداث 
بیمارستان شروع به کار کرد. درگذر زمان، درمانگاه طب صنعتی و درمانگاه های 
تابعه و عملیاتی، یكی پس از دیگری احداث و راه اندازی شدند. درحال حاضر 
بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری، با محوریت بیمارستان شهیدایرانپور، 
درمانگاه خانواده امام رضا)ع(، اداره بهداشت، درمانگاه خانواده میانكوه، مرکز 
سالمت کار)طب صنعتی( و درمانگاه های عملیاتی بیدبلند، تنگ پیرزال، 
ان جی ال 1000، پارسی کالستر، کرنج، یونیت 4 و رگ سفید یک درحال ارائه 
خدمات است. این مرکز، جمعیتی نزدیک به 20 هزار نفر از کارکنان و 
خانواده های آنان و ساکنان شهرستان امیدیه و حومه بویژه در بخش خدمات 
تخصصی و فوق تخصصی را تحت پوشش دارد. برای جویا شدن از فعالیت های 
بیشتر این منطقه در حوزه درمان، با ناصر مظفری، رئیس بهداشت و درمان 

صنعت نفت آغاجاری گفت وگویی انجام داده ایم که در ادامه می خوانید:
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همسو با خدمات  مسؤولیت های اجتماعی  
نفت در آغاجاری صورت گرفت 

 پیشینه بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری 
به چه زمانی باز می گردد؟ 

به اعتقاد بنده هر پزشكی که وارد یک منطقه می شود، 
باید با شرایط اقلیمی و بیماری های شایع آن منطقه 
آشنا باشد. از این رو می توان گفت که منطقه آغاجاری 
شامل چند شهر، شهرك و بخش است. منطقه آغاجاری 
در ابتدا به نام میدان جعفر معروف بوده که شهر امیدیه 
در مرکز آن قرار داشت. یكی دیگر از شهرهای این 
منطقه، شهر علی آباد است که بیشتر بومیان در آنجا 
ساکن هستند. شهر میانكوه نیز در فاصله 7-8 
کیلومتری شهر امیدیه و منطقه جایزان نیز در فاصله 
30 تا 35 کیلو متری آن قرار دارد.  پیشینه بهداشت و 
درمان صنعت نفت آغاجاری به سال 1345 باز می گردد. 
قبل از آن نیز مراکز درمانی سرپایی در منطقه میانكوه 
مستقر بودند، ضمن آنكه بیمارستانی در شهرستان 
آغاجاری بود که اکنون به عنوان بیمارستان دولتی 
شهید اشرفی اصفهانی به مردم این منطقه خدمات 
درمانی ارائه می کند. این ساختمان در ابتدا به صورت 
یک طبقه بود که درمان های سرپایی در آن انجام 
می شد. در سال 1387 بنا به دستور رئیس جمهور وقت 
صحبت از ساخت بیمارستان جدید مطرح شد و سال 
1396 به ساختمان 64 تختخوابی منتقل شدیم. در کنار 
بیمارستان، چند درمانگاه مرکز سالمت خانواده امام 
رضا، مرکز سالمت خانواده میانكوه و مرکز سالمت کار 

نیز وجود دارد.

 چند نفر را تحت پوشش دارید؟ 
جمعیت طبی بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری، 
حدود 20 هزار نفر است که در چند نقطه مستقر 
هستند. بیشترین تعداد به شهر امیدیه و میانكوه 
اختصاص دارد و مابقی در آغاجاری، جایزان، بهبهان و 
سایر بخش ها متمرکز هستند. خدمات درمانی به دو 
صورت مستقیم و غیرمستقیم ارائه می شود. این 
خدمات عالوه بر این به نیروهای شرکتی اختصاص دارد 
و  بومیان شهر  اجتماعی،  مسؤولیت  با  همسو  و 
غیرنفتی ها نیز می توانند از این خدمات استفاده کنند. 

 درمانگاه عملیاتی رگ سفید نزدیک به هفت ماه 
است که راه اندازی شده، اما متاسفانه امكانات رفاهی 
زیادی برای کارکنان این درمانگاه در نظر گرفته نشده 
است. آیا برنامه ای برای تجهیز بیشتر این درمانگاه 

دارید؟
اکنون برای تمام درمانگاه های عملیاتی )ان جی ال 1000، 
یونیت 4، رگ سفید یک، پارسی کالستر و کرنج( 
امكاناتی چون پزشک، پزشكیار، نیروی خدمات و 
راننده آمبوالنس در نظر گرفته شده است. با توجه به 
اینكه درمانگاه رگ سفید کمتر از یک سال است که 
راه اندازی شده، تجهیز آن و درمانگاه های دیگر از نظر 
امكانات پزشكی و غیر پزشكی به عهده شرکت 
بهره برداری نفت و گاز آغاجاری است. بر اساس آخرین 
جلسه ای که با مدیران این شرکت داشتیم، تجهیز 
درمانگاه های مناطق عملیاتی یكی از موارد مطرح شده 

بود. 

 چه تخصص هایی در بیمارستان صنعت نفت شهید 
ایرانپور دارید؟ 

درمان های غیر مستقیم در داخل درمانگاه انجام 
می شود و تخصص های جراحی قلب، طب اورژانس و 
بیهوشی نیز داریم، ضمن آنكه تخصص های گوش و 
حلق و بینی، چشم، ارتوپدی، روانپزشكی، نورولوژی، 
روانشناسی، فوق تخصص های گوارش، کلیه و غدد هم 

در این درمانگاه وجود دارد.
در بخش روانشناسی نیز مرکز مشاوره داریم که در آن 
یک کارشناس و کارشناس ارشد فعالیت می کنند و 
موارد خاص را به دکترای روانشناس ارجاع می دهند. 
قرار است با همكاری شرکت نفت آغاجاری، برای این 

مرکز، ساختمانی در نظر گرفته شود. 

 برای اولین بار در تاریخ منطقه، عمل جراحی 
الپاروسكوپی با موفقیت در بیمارستان شهید ایرانپور 

نفت امیدیه انجام شد. در این زمینه توضیح دهید؟
 الپاروسكوپی، عملی تخصصی است که برای دیدن 
اعضای داخل شكم به کار می رود. تا پیش از این بیماران 
برای انجام این عمل مجبور به عزیمت به شهرهای دیگر 
بودند و متحمل عوارض روحی - روانی و هزینه های 
گزاف ناشی از عمل، هتلینگ و ایاب و ذهاب می شدند. 
با راه اندازی دستگاه الپاروسكوپی و انجام این عمل، 
دیگر نیازی به اعزام بیماران شرکتی و بومیان منطقه 
نیست و از سرگردانی آنها در شهرهای دیگر جلوگیری 
می شود. با این کار، خدمتی جدید از سوی بهداشت و 
درمان صنعت نفت به مردم شهرستان های امیدیه ، 

آغاجاری و شهرها و روستاهای اطراف ارائه شد. 

 طی چند سال اخیر، چه امكاناتی به بیمارستان 
صنعت نفت این منطقه افزوده شده است؟

برای توسعه خدمات این بیمارستان طی چند سال 
اخیر اقدام های زیادی انجام شده که از آن جمله 

می توان به آوردن متخصص طب اورژانس، دریافت 
چهار دستگاه دیالیز جدید، کولونوسكوپی، تجهیز 

بخش رادیولوژی، نصب چهار یونیت جدید در بخش 
دندانپزشكی، تجهیز دندانپزشكی به عكسبرداری 

تک دندان، تمدید و صدور دفترچه بیمه در داخل 
بیمارستان، اسكن پرونده های قدیمی و بایگانی آنها، 
ارتقای تله مدیسن و ایجاد اتاق خونگیری کودك اشاره 
از ویژگی های  کرد.  همانطور که می دانید، یكی 
درمانگاه های عملیاتی، وقوع حادثه است، از این رو در 
بخش اورژانس، متخصص طب اورژانس داریم تا با توجه 
به تخصص خود، بتواند در ثانیه های طالیی نوع بیماری 
را تشخیص و درمان را آغاز کند.  از سال های گذشته، 
سیستم آندوسكوپی را در داخل بیمارستان  داشتیم، 
اما قرار است به دستگاه کولونوسكوپی نیز مجهز شود. 
با این کار می توان از ارجاع بیماران به اهواز و دیگر 
شهرها جلوگیری کرد.  در بخش دندانپزشكی نیز چهار 
یونیت جدید نصب کرده ایم که یكی از آنها در مرکز 
سالمت کار و یک یونیت نیز برای مرکز سالمت خانواده 
در نظر گرفته شده است. عالوه بر آن، سیستم 
دندانپزشكی را به عكسبرداری تک دندان مجهز کرده 
ایم و دیگر نیازی نیست که بیمار برای گرفتن عكس به 
خارج از بیمارستان برود.  بخش آزمایشگاه نیز از نظر 
نیروی انسانی و امكانات تجهیز شده و ارزیابی کیفی 
آن نیز در رده عالی قرار دارد. با این روش از اعزام به 

اهواز و شیراز جلوگیری می شود.
 از دیگر کارهای آزمایشگاه می توان به اتاق خونگیری 
کودك اشاره کرد.  یكی دیگر از کارهای انجام شده، 
صدور دفترچه های بیمه است که در گذشته به تهران 
و اهواز فرستاده می شد؛ اما با پیگیری های انجام شده 
از سال گذشته، دفترچه ها در داخل منطقه آغاجاری 

تعویض و تمدید می شود.  
اسكن پرونده ها، یكی دیگر از مواردی است که در 
دستور کار داشتیم و اکنون نیز ادامه دارد. با این روند 
تمام پرونده هایی که از 60 سال پیش تاکنون در بایگانی 
بود، به صورت اسكن شده در آرشیو قرار گرفته و اواخر 

سال 1397 با دو تریلر برای امحا فرستاده شده است.
بلوك های مسكونی نیز با اقدام صورت گرفته، کابل 
کشی شده و تلفن های داخلی راه اندازی خواهد شد. 

در واحد توانبخشی نیز به دلیل مشكالتی که داشتیم، 
قرار بود برون سازی شود و بعد از توجیه سازمان 
بهداشت و درمان صنعت نفت، دو نیروی جدید در این 
بخش به ما داده شد و با این روند توانستیم در بخش 
فیزیوتراپی رضایت مراجعه کنندگان را به دست آوریم. 
از سال 1396 پرداخت حقوق به نیروها اولویت بندی 
شد که به ترتیب شامل نیروهای پیمانكاری، قرارداد 
موقت، پزشكان عمومی و پزشكان متخصص می شود.  
به روز کردن پرداخت هزینه های کارکنان نفت در 
درمان غیر مستقیم نیز یكی دیگر از اقدام های انجام 
شده است که همسو با هدف رضایتمندی کارکنان نفت 
انجام می شود. به این صورت که اگر کسی اول ماه قبض 
درمان غیر مستقیم را به ما تحول دهد، تا پایان ماه 
پرداخت ها صورت خواهد گرفت.  یكی دیگر از 
اقدام های انجام شده، در اختیار قراردادن شماره های 
همراه مسؤوالن بیمارستان در کنار تلفن های ثابت 
است.  به ما قول داده اند که هفت آمبوالنس در 
اختیارمان قرار دهند تا بیمارانی همچون مبتالیان به 
تروما که به سی تی اسكن نیاز دارند و گاه ممكن است 

شهرهای دیگر مانند ماهشهر، به 
بهبهان و اهواز فرستاده 

شوند، بتوانند به وسیله آمبوالنس اعزام شوند، از این 
رو و با توجه به مستهلک بودن آمبوالنس هایمان باید 

این اختصاص در اولویت قرار گیرد.

 با توجه به اینكه قدمت بهداشت و درمان صنعت 
نفت آغاجاری بیش از نیم قرن است، به طور قطع موانع 
و مشكالتی وجود دارد، لطفا در این زمینه توضیح دهید 

که با چه کمبودهایی روبه رو هستید؟ 
شهر امیدیه، یک منطقه عملیاتی است که مانند دیگر 
مناطق عملیاتی نیست؛ زیرا بیمارستان صنعت نفت 
مسجد سلیمان نیروهای خوبی جذب کرده؛ اما شبكه 
بهداشت و درمان ما نتوانسته این نیروها را جذب کند. 
همچنین در منطقه گچساران 6 رادیولوژیست در سطح 
شهر فعالیت می کنند، در حالی که در شهر امیدیه به 

تازگی یک مطب رادیولوژی راه اندازی شده است. 
در بهبهان نیز حدود سه هزار و 800 نفر از همكاران 
شاغل و بازنشسته مستقر هستند و درمان غیر 
مستقیم به آنها می دهیم. از این رو پیشنهاد می کنیم 
تا بهبهان جزو مناطق عملیاتی در نظر گرفته شود و 
کارکنان این مناطق بدون دریافت فرانشیز، خدمات 

دریافت کنند. 
 یكی دیگر از مشكالت ما به واحد آی سی یو باز 
می گردد که متاسفانه به دلیل نبود امكانات از جمله 

پزشک متخصص نتوانستیم راه اندازی کنیم. 
این شهر کوچک است، بنابراین به حمایت سازمان های 
دیگر نیاز داریم تا پزشكانی را به صورت پروازی برایمان 

بفرستند. 

 اکنون چند مرکز سالمت خانواده از سوی بهداشت 
و درمان صنعت نفت آغاجاری در نظر گرفته شده 

است؟
سه مرکز سالمت خانواده داریم که درمانگاه شماره 
)یک(، درمانگاه امام رضا)ع( و درمانگاه میانكوه این 
خدمات را به خانواده های صنعت نفت ارائه می دهند، 
ضمن آنكه با ایجاد مرکز سالمت کار، مراجعه کنندگان 
مراجعه  بیمارستان  به  دوره ای  معاینه های  برای 
نمی کنند، مگر اینكه به برخی مشاوره های تخصصی 

نیاز داشته باشند. 

 در زمینه بهبود کیفیت بیمارستان صنعت نفت 
شهید ایرانپور توضیح دهید؟

از سال 1395 تاکنون بی وقفه تالش می کنیم تا با بهبود 
مستمر کیفیت خدمات سالمت و افزایش ایمنی 
بیماران و با به کارگیری 9 راه حل ایمنی بیمار در 
چارچوب نظام حاکمیت بالینی، شرایطی را فراهم 
آوریم تا مطمئن ترین انتخاب برای همه کارکنان و 
خانواده بزرگ صنعت نفت و سایرخدمت گیرندگان 

باشیم و بتوانیم محیطی 
امن و ایمن ایجاد کنیم 

و و از جدیدترین امكانات 
تجهیزات، در مسیر خدمت دهی بهتر بهره بجوییم و 
فضای فیزیكی بیمارستان را با ایجاد مكان استاندارد 
جدید به نحو مطلوب تغییر دهیم که در این زمینه 
بهره گیری از افراد متخصص و مجرب دانشگاهی، ایجاد 
تسهیالت رفاهی،زیباسازی محیط و ایجاد فضای 
سبزمفرح و با نشاط، گسترش بخش ها و توجه به 
رضایت مندی گیرندگان خدمت و کارکنان بیمارستان 

در راس برنامه کاری مان قرار دارد.

 همكاری شما با شرکت بهره برداری نفت و گاز 
آجاری چگونه است؟

بیشترین جمعیت طبی را کارکنان شرکت نفت و گاز 
آغاجاری به خود اختصاص داده است. همیشه در تمام 
جلسه های ایمنی این شرکت حضور داریم و به عنوان 
خط اول شرکت می کنیم و در زمان بحران، به عنوان 

اسكورت های پزشكی نیز در کنار آنها هستیم.
 آرزو می کنیم که تمام کارکنان عملیاتی همیشه 
سالمت باشند و اگر حادثه ای رخ دهد، با تمام توان در 

خدمت این کارکنان هستیم. 

با راه اندازی دستگاه الپاروسکوپی و 
انجام این عمل، دیگر نیازی به اعزام 
بیماران شرکتی و بومیان منطقه نیست 
و از سرگردانی آنها در شهرهای دیگر 
جلوگیری می شود

بهره مندی بومیان
 از امکانات 
درمانی نفت
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   ميليون تن فاضالب آلوده را 
در دريا وارد می كنند

 كشتی های تفريحی
 دارای اسكرابر در سال   

ميليون تن نفت كوره 
سنگين استفاده 

می كنند و

هزاران کشتی به تجهیزات تقلب مجهز شده اند که 
آلودگی های سمی را به دریا منتقل می کند. به گزارش 
روزنامه ایندیپندنت، شرکت های کشتی رانی بین المللی 
میلیون ها دالر برای تجهیز کشتی ها به »دستگاه های 
تقلب« هزینه کرده اند که مقررات جدید حفظ محیط 
زیست را دور می زند و آلودگی ها را به جای هوا به دریا 
می ریزد. بیش از 9 میلیون و 700 هزار پوند برای 
دستگاه های موسوم به اسكرابر حلقه باز مجهز شده اند، 
گوگرد را از بخارهای دودکش کشتی هایی که نفت کوره 
مصرف می کنند، جذب می کند. این کار به آن معناست که 
کشتی ها استانداردهای تعیین شده سازمان بین المللی 
کشتی رانی را که از آغاز سال 2020 میالدی الزامی 
می شوند، اجرا می کنند. با این همه، گوگرد تولید شده 
کشتی تنها از دودکش ها تغییر مسیر می دهد و به آب های 
اطراف کشتی ریخته می شود که افزون بر این که حجم 
آلودگی های وارد شده به دریا را افزایش می دهد، آلودگی 
دی اکسید کربن را نیز بیشتر می کند. کارشناسان هشدار 
داده اند که این تغییر می تواند پیامدهای وحشتناکی برای 
آب های جهان داشته باشد. طبق اعالم مؤسسه دی ان 
وی، بزرگترین شرکت دسته بندی کشتی ها در جهان، در 
مجموع سه هزار و 756 کشتی در حال عملیات و سفارش 
داده شده، هم اکنون به دستگاه های اسكرابر مجهز 
شده اند. تنها 23 کشتی از این کشتی ها اسكرابرهای حلقه 
بسته را نصب کرده اند که آلودگی را در دریا نمی ریزد و 
گوگرد جذب شده را ذخیره و آن را در تأسیسات ایمن در 

بندرها تخلیه می کند.
اتحادیه سیستم تصفیه گاز دودکش برآورد کرده که تا 
زمانی که مقررات محیط زیست اجرایی شوند، چهار هزار 
کشتی با استفاده از دستگاه های اسكرابر فعالیت می کنند، 
در حالی که در سال 2013 میالدی کمتر از 100 کشتی به 

این تجهیزات مجهز بودند. کشتی هایی که بیشترین 
شتاب را در استفاده از دستگاه های یاد شده داشتند، 
کشتی های بزرگ، همچون کشتی های فله بر، کشتی های 
کانتینر بر و نفتكش ها هستند که بزرگترین موتورها را 
دارند و به طور تاریخی، بدترین آلوده کننده بوده اند. طبق 
اعالم شورای بین المللی حمل و نقل پاك که یک سازمان 
غیر انتفاعی ارائه دهنده تحلیل به نهادهای نظارتی زیست 
برای هر تن سوخت مصرف شده،  محیطی است، 
کشتی های مجهز به دستگاه های اسكرابر حلقه باز حدود 
45 تن فاضالب گرم، اسیدی و آلوده تولید می کنند. به 
گفته لوی گیلیام، از اعضای سازمان مردم نهاد بلژیكی 
حمل و نقل و محیط زیست، افزایش حجم فاضالب 
رسوبات سمی در اطراف بنادر ایجاد می کند و می تواند 
پیامدهای مخرب برای حیات وحش دریایی داشته باشد. 
وی گفت: در دریای شمال و برخی مناطق کانال )مانش(، 
کیفیت آب هم اکنون نیز به شدت کاهش یافته است؛ به 
دلیل تأثیر ناشی از تخلیه حجم باالی فاضالب اسیدی، 
آلوده و گرم از اسكرابرها، حیات وحش در این مناطق 
احتماال بسیار آسیب پذیرتر خواهد شد. این فعال محیط 
زیست افزود: در شرایط کنونی، شاخص های تحت پوشش 
استانداردهای سازمان بین المللی کشتی رانی برای 
فاضالب مجاز اسكرابرها، بسیار ناکافی هستند. ارتباط 
آلودگی فلزات سنگین با آسیب های وارد شده به دستگاه 
عصبی مرکزی انسان ها و حیوانات اثبات شده و دیگر 
آلودگی های اسكرابرها نیز با سرطان پوست، ریه، مثانه، 
کبد و شكم مربوط هستند. افزایش اسیدی شدن آب های 
جهان، صخره های مرجانی را نابود می کند و پژوهش های 
علمی هشدار داده اند که این مسئله همه زنجیره غذایی 
در اقیانوس را تهدید می کند. برایان کومر، پژوهش گر 
ارشد مؤسسه آی سی سی تی، اعالم کرد استفاده از 

اسكرابرها توسط کشتی های تفریحی یک نگرانی ویژه 
است. طبق برآورد آی سی سی تی، کشتی های تفریحی 
دارای اسكرابر در سال 2020 میالدی چهار میلیون تن 
نفت کوره سنگین استفاده و 180 میلیون تن فاضالب 
آلوده را در دریا وارد می کنند. کومر گفت: حدود نیمی از 
حدود 500 کشتی کروز جهان اسكرابر نصب کرده اند و یا 
نصب خواهند کرد؛ کشتی های تفریحی در برخی از 
زیباترین و پاکترین مناطق کره زمین فعالیت می کنند و 
همین، این مسئله را نگران کننده تر می کند. به گفته وی، 
اسكرابرها بسته به نوع کشتی، از یک میلیون و 600 هزار 
پوند تا هشت میلیون و 100 هزار پوند هزینه دارند و 
استفاده از این فناوری، میلیاردها دالر در سال های اخیر 
هزینه در بر داشته است. این کارشناس گفت: با نگاه 
محتاطانه، هر کشتی حدود سه میلیون دالر )دو میلیون 
و 400 هزار پوند( برای نصب اسكرابر هزینه می کند و برای 
چهار هزار کشتی، این رقم 12 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
در یک فناوری است که به کشتی ها امكان می دهد از 
آلوده ترین سوخت فسیلی جهان، یعنی نفت کوره 
سنگین، استفاده کنند. کومر افزود: بدتر این که اسكرابرها 
مصرف سوخت را حدود دو درصد افزایش می دهند و 
آلودگی دی اکسید کربن را افزایش می دهند؛ تصور کنید 
اگر این 12 میلیارد دالر )سرمایه گذاری شده در نصب 
اسكرابر( برای توسعه و استفاده از فناوری ها برای 
کشتی های بدون آلودگی سرمایه گذاری می شد، چقدر 

می توانست مؤثر باشد.
طبق مقررات سازمان بین المللی دریانوردی، کشتی ها 
مجاز هستند در قالب چیزی که به آن »معادل« گفته 
می شود، از اسكرابر حلقه باز استفاده کنند. معادل های 
ذکر شده در مقررات سازمان بین المللی دریانوردی 
عبارتند از: هر ماده یا دستگاهی که در یک کشتی نصب 
شود و یا دیگر فرآیندها، سوخت های جایگزین و یا 

روش های پایبندی که به عنوان جایگزینی برای موارد 
الزم، استفاده می شود. سازمان بین المللی دریانوردی در 
بیانیه ای اعالم کرد: قصدی که در پس ایده »معادل«ها 
بوده، فراهم کردن امكان خالقیت بوده است. اگرچه 
کشورهای عضو سازمان بین المللی دریانوردی اجازه 
استفاده از اسكرابرهای حلقه باز را برای پایبندی به 
محدودیت گوگرد صادر کرده اند، برخی بنادر منطقه ای 
مقرراتی را وضع کرده اند که از استفاده از این اسكرابرها 
پیشگیری می کند. در ماه ژانویه، بندر فجیره امارات 
ممنوعیت استفاده از اسكرابرهای حلقه باز را در آب های 
خود اعالم کرد. در ماه ژوئیه، چین اعالم کرد ممنوعیت 
تخلیه فاضالب اسكرابرها را به تمام مناطق ساحلی تا 
محدوده 12 مایل از آب های قلمور چین و مناطق نزدیک 
جزیره جنوبی استان هانیان، تعمیم داده است. مسئوالن 
بلژیک، آلمان، ایرلند و آمریكا نیز ممنوعیت هایی برای 
تخلیه فاضالب اسكرابرها در برخی مناطق، وضع کرده اند. 
در ماه مه، کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواستی به 
کمیته حفظ محیط زیست دریایی در سازمان بین المللی 
دریانوردی ارائه کردند و تدوین مجموعه ای از مقررات 
هماهنگ تر را درباره مناطق و شرایطی که اسكرابرها 

می توانند فاضالب خود را تخلیه کنند، خواستار شدند.
این کمیته در واکنش به این درخواست، گروهی را مأمور 
کرد که مدارك موجود درباره پیامدهای زیست محیطی 
تخلیه اسكرابرها را بررسی کند. این گروه قرار است 
یافته های خود را در ماه فوریه سال 2020 میالدی ارائه 
کند. سازمان بین المللی دریانوردی در بیانیه ای اعالم کرد 
پیش از این، معیارهای سختگیرانه ای را درباره تخلیه 
فاضالب از سیستم های پاکسازی گاز دودکش، وضع کرده 

است.
منبع: روزنامه ایندیپندنت
مترجم: یحیی احمدی



 وزیر نفت در پایان 
بازدید از کارخانه های گروه مپنا 

در جمع خبرنگاران به سواالت آنان 
پاسخ داد. مهمترین نكته در این میان، 
تعیین  تكلیف فاز 11 پارس جنوبی بود که 
زنگنه از کناره گیری چینی ها خبر داد 

که جزییات این پاسخ و سایر 
توضیحات در ادامه می آید.

     فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی: این فاز تعیین تكلیف شده است. شاخه 
بین المللی شرکت ملی نفت چین )سی ان پی سی آی( از این پروژه کنار رفته 

است و پتروپارس به تنهایی توسعه این فاز را ادامه خواهد داد و تا پایان 
امسال نخستین جكت این فاز برای استقرار سكویی با ظرفیت 

برداشت روزانه 500 میلیون فوت مكعب نصب خواهد شد. 

        دیدار با وزیر انرژی عربستان در مسکو: عبوری دیدار کردیم و آنجا هم گفتم با ایشان دوستی 22 
ساله دارم و با تمام فراز و نشیب هایی که در روابط ایران و عربستان پیش آمده، این دوستی ادامه 
داشته است و هیچ مشكلی برای دیدار با ایشان ندارم. اختالف با عربستان را ما ایجاد نكردیم و 
می خواهیم در منطقه با همه دوست باشیم و آنها نیز نباید ما را دشمن خود بدانند. دشمن همه 

ما بیرون منطقه است.

        مالقات های دوجانبه در حاشیه بیست ویکمین نشست وزارتی )جی یی سی اف(: 
تقریبا با همه وزیرانی که آنجا بودند، دیدار داشتیم و درباره روابط دو جانبه و بازار 
با هم مذاکره کردیم، ضمن اینكه مذاکره خوبی با شرکت های روس داشتیم که انشاء اهلل 

ادامه داشته باشد.

        توسعه میدان گازی فرزاد B: کارهای این میدان در حال 
انجام است و همزمان هم با هندی ها صحبت می کنیم که اگر 

می خواهند برای توسعه بیایند و فردا گالیه نكنند.

          کیفیت و صادرات بنزین: شایعه آلودگی بنزین بر صادرات آن تاثیر 
نمی گذارد. صادرات بنزین در حال حاضر با کیفیت خوبی در حال انجام است. هر چند وقت 
یک بار عده ای حرف هایی می زنند و انگار نمی خواهند مردم آرامش ذهنی داشته 

باشند. هم اکنون 9 کالنشهر و شهرهای بزرگ از بنزین یورو 4 استفاده 
می کنند. 

        فاز چهارم ستاره خلیج فارس: این فاز تقریبا اجرا شده 
است و لزومی ندارد کاری که می توان با 100 میلیون دالر 
انجام داد، برای آن یک میلیارد دالر هزینه شود. فاز 
چهارم ستاره خلیج فارس با رفع تنگناها اجرا شده است و 
هم اکنون خوراك این پاالیشگاه روزانه 420 تا 430 هزار بشكه 

است که تا چند ماه آینده به 480 هزار بشكه می رسد.

        پاالیشگاه های سیراف: منابع مالی این طرح از سوی بانک 
مرکزی در حال پیگیری است و بخشی از آن باید از طریق 
بانک ها تامین شود. بانک ها هم برای حضور در این پروژه 

ابراز عالقه کردند.

        واگذاری شرکت ملی حفاری: این شرکت سال هاست که در 
فهرست واگذاری قرار دارد؛ اما فعال برنامه ای برای واگذاری آن 

وجود ندارد. 

نخستین جکت
تا پایان 
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شرکت بهره برداری نفت و گاز 
اروندان درابتدای سال تحصیلی 
جدید همسو بااهداف مسئولیت  
اجتماعی خود وتامین بخشی از 
امکانات آموزشی دانش آموزان 
نیازمند حوزه غرب کارون، اقدام به 
توزیع هزار بسته لوازم تحریر در 

میان دانش آموزان مناطق محروم شهرستان های 
خرمشهر، هویزه و دارخوین کرد. این اقالم با 
همکاری ادارات آموزش وپرورش مناطق مربوطه، 
در مدارس روستایی پیرامون مناطق عملیاتی غرب 
کارون ومدارس محروم شهرستان های خرمشهر، 
هویزه و دارخوین توزیع شد. جهانگیرپورهنگ، 
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز اروندان 
در این باره گفت: با وجود همه کمبودها، وظیفه همه 
ما دمیدن روح امید و انگیزه به دانش آموزان این 
مناطق است؛ زیرا با انگیزه و امید به آینده هر کدام 
می توانند سرنوشتی درخشان برای خود و کشور 

رقم بزنند. وی با اشاره به توجه ویژه 
شرکت بهره برداری نفت و گاز 
اروندان به حوزه مسوولیت های 
اجتماعی افزود: این شرکت همواره 
قالب  در  است  کرده  تالش 
مسئولیت های خود برای مناطق 
محروم پیرامون تاسیسات نفتی 
اقدام های درخور توجهی انجام دهد و این اقدام ها 
همچنان تداوم خواهد داشت. ناصر علی فر، مدیر 
آموزش و پرورش شهرستان خرمشهربا قدردانی از 
اقدام های انجام شده افزود: فعالیت های شرکت 
بهره برداری نفت وگاز اروندان تنها اقدام های 
سطحی نبوده، بلکه کارهای اساسی و ماندگاری در 
این مدت انجام شده است.  وی گفت: کمبودها در 
سه حوزه زیرساخت، تجهیزات و سرمایه انسانی 
متوجه فضاهای آموزشی است و رفع این مشکالت 
به تنهایی در توان آموزش وپروش نیست وتنها 

مشارکت عمومی، گره گشاست.

رئیس پشتیبانی ساخت 
داخل پاالیشگاه اصفهان 
گفت: استفاده ازتوان ساخت 
داخل در پاالیشگاه نفت 
اصفهان، صرفه جویی 164 
میلیارد ریالی، تداوم چرخه 
تولید وجلوگیری از خروج 

ارز از کشور را به همراه داشت.سعید احترامیان 
افزود: آمار اقالم ساخته شده درجهت تداوم 
میزان  و  انجام شده  بومی سازی، هزینه 
صرفه جویی به عمل آمده در6 ماه نخست 
امسال، نویدبخش تالش بی وقفه برای استفاده 
از توانمندی های ساخت داخل کشور و 

جایگزینی اقالم خارجی بوده است.
وی با اشاره به اینکه در این بازه زمانی، اقالم 
ساخته شده 19۸ قلم به تعداد 26 هزار و ۸21 
قطعه و هزینه ساخت آنها نزدیک به 33میلیارد 
ریال بوده است، تاکید کرد: اگر می خواستیم این 

اقالم را از خارج کشور وارد کنیم، 
باید افزون بر 19۷ میلیارد ریال 

هزینه می کردیم.
احترامیان تصریح کرد: با وجود 
محدودیت های بین المللی ناشی از 
تحریم، این شرکت با محوریت قرار 
دادن فرمایشات مقام معظم رهبری، 
ساخت داخل تجهیزات مورد نیاز خود را با شتاب 
فزاینده ای در دستور کار قرار داده است.  وی 
گفت: با تالش متخصصان داخلی  و بهره مندی 
از توانمندی های شرکت های داخلی به روش 
مهندسی معکوس، قطعات و تجهیزات اقالم 
بسیار مهمی از جمله قطعات ماشین آالت دوار 
)کمپرسور، توربین، پمپ، میکسر و...( کولرهای 
هوایی، مبدل های حرارتی، برج ها و ظروف تحت 
فشار، لوازم کوره ها، کنترل ولو و... که پیش تر با 
خرید خارجی تامین می شد، در داخل این 

شرکت ساخته شده است.

پخش  ملی  شرکت  مدیرعملیات 
فرآورده های نفتی ایران ازاستقرار1۷ 
در  سوخت  عرضه  سیار  جایگاه 
خروجی های مهم استان های مرزی غرب 
کشور به منظور سوخت رسانی به زائران 

اربعین حسینی خبر داد.
محمدرضا مظلومی  گفت: خسروی، 

مهران، چزابه و شلمچه چهار نقطه مرزی کشور هستند که 
در اعزام مسافران خروجی به عتبات نقش مهمی  دارند.  به 
گفته وی، در مرز خسروی که در225 کیلومتری 
مرکزاستان کرمانشاه قرار دارد، پنج دستگاه جایگاه سیار 
عرضه سوخت  مستقر شده است. مظلومی  با بیان اینکه 
درمرز مهران یک جایگاه ثابت سوخت رسانی احداث شده 
است، افزود: دراین نقطه خروجی نیزهفت جایگاه 
سیارعرضه سوخت  استقرار یافته است. وی همچنین 
ازاستقرار دو جایگاه سیار سوخت رسانی در مرز چزابه واقع 
دو جایگاه سیار  و  اهواز  در110کیلومتری شهر 
سوخت رسانی در مرز شلمچه واقع در1۸کیلومتری 

خرمشهر، همچنین یک جایگاه سیار دیگر 
در واحد سوخت گیری اتوبوسرانی این شهر 
خبر داد. مدیرعملیات شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران با تاکید بر آمادگی 
کامل این شرکت برای ارائه خدمات 
سوخت رسانی به زائران اربعین حسینی 
گفت: ذخیره سازی مناسب در انبارهای 
سوخت مناطق هدف از جمله کرمانشاه، ایالم، خوزستان 
وآبادان انجام و پیش بینی های الزم در این زمینه برای 

تامین سوخت از انبارهای استان های معین شده است.
پیش بینی توزيع ۵۵ هزار کپسول گاز مايع

مظلومی  افزود: افزون بر آمادگی کامل برای تامین بنزین و 
نفت گاز مورد نیاز خودروهای شخصی، عمومی وامدادی، 
پیش بینی های الزم برای تامین نفت سفید و گاز مایع مورد 
نیاز موکب ها نیز انجام شده است.وی با اشاره به پیش بینی  
توزیع بیش از55 هزار کپسول گازمایع در میان موکب های 
زائران گفت: به این منظور بیش از یک هزار تن گاز مایع در 

این مناطق ذخیره سازی شده است.
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    وزارت نفت  
اقدام های 
ستاد اربعین 
برای سهولت 
در تردد 
زائران 

ستاد اربعین وزارت نفت، متشکل از بخش های مختلف صنعت نفت به 
منظور سهولت در تردد زائران اربعین حسینی اقدام های متعددی انجام 
داده است که احداث جاده، تخصیص ماشین آالت سبک و سنگین برای 
خدمت رسانی به زائران، همچنین برپایی جایگاه های سیار سوخت از آن 

جمله است.
 احداث جاده های منتهی به پايانه مرزی چزابه

شرکت ملی نفت ایران با هدف تسهیل در تردد زائران اربعین حسینی، دو 
جاده منتهی به پایانه مرزی چزابه را احداث کرده است.

جاده هویزه، سوسنگرد عبدالخان، بستان، سابله، نیسان، هویزه با اعتبار 
۷5.6 میلیارد تومان و مسیر جدید در بخش کمربندی سوسنگرد و جاده 
بستان، سابله با اعتبار2.۸ میلیارد تومان ازمحل اعتبارات مدیریت نظارت 
بر طرح های عام المنفعه مناطق نفت خیز شرکت ملی نفت ایران احداث 

شده است.

اختصاص 24 دستگاه ماشین آالت سبک و سنگین
ستاد اربعین صنعت نفت جنوب تاکنون 24 دستگاه ماشین آالت سبک و 
سنگین را برای خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی اختصاص داده است.  
شرکت های تابع وزارت نفت دراستان خوزستان ماشین آالت سنگینی مانند 
جرثقیل، لودر، کمپرسی، کشنده و کفی، تانکر آب، مینی بوس، دوکابین و 
خودروی سواری را تامین کرده است که تا پایان مراسم اربعین و بازگشت 

زائران، در مرزهای چزابه و شلمچه مستقر خواهند بود.
 استقرار 2 جايگاه سیار عرضه سوخت 

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز دراستان خوزستان با 
هماهنگی ستاد اربعین صنعت نفت جنوب، دو جایگاه سیار عرضه سوخت 
در مرز چزابه مستقر کرده است. این جایگاه ها برای تامین سوخت مورد نیاز 
اتوبوس هایی که به زائران اربعین حسینی خدمات ارائه می دهند، تا پایان 
ماه صفربه صورت شبانه  روز فعال خواهند بود.  شرکت های توزیع کننده گاز 

مایع متعهد شده اند که تعداد10هزار سیلندر برای 300 باب موکب در مرز 
چزابه توزیع کنند. امسال با اتخاذ تدابیری، ستاد ویژه ای متشکل از 
شرکت های تابعه وزارت نفت باعنوان ستاد اربعین حسینی صنعت نفت به 
منظور ارائه خدمات منسجم، موثر و مطلوب به زائران اباعبداهلل الحسین)ع( 
شکل گرفته است و شرکت های تابع وزارت نفت دراستان خوزستان در ایام 
اربعین کمک ها و خدمات خود را به صورت منسجم و در قالب ستاد اربعین 

حسینی صنعت نفت ارائه می کنند.
نصب 14 کانکس در پايانه مرزی چزابه

به همت ستاد اربعین صنعت نفت جنوب، افزون بر نصب و آماده سازی 
موکب شهدای صنعت نفت، 14 دستگاه کانکس نیز در پایانه مرزی چزابه 
به منظور خدمت رسانی به زائران اربعین اختصاص یافته است. از 14 کانکس 
اختصاص داده شده ازسوی شرکت ملی حفاری، 12 دستگاه)10 دستگاه 
خواب و دو دستگاه سرویس بهداشتی( به پلیس راهور استان خوزستان و 

دو دستگاه )یک دستگاه خواب و یک دستگاه سرویس بهداشتی( به حوزه 
مقاومت بسیج شهید تندگویان تحویل داده شد. همچنین موکب شهدای 
صنعت نفت در پایانه مرزی چزابه با مساحت 320 مترمربع آماده پذیرایی 
و اسکان زائران است و تا سه روز بعد از اربعین و بازگشت زوار دایر خواهد 
بود. موکب شهدای صنعت نفت جنوب ازسال 95 تاکنون هر سال در مرز 
چزابه برپا می شود وافزون بر پذیرایی روزانه از زائران، دارای نمازخانه، محل 

اسکان و استراحت برادران و خواهران زائر با ظرفیت یک هزار نفر است.
همچنین نصب و آماده سازی این موکب از سوی حوزه مقاومت بسیج شهید 
تندگویان )وزارت نفت - جنوب( با پشتیبانی شرکت های تابع وزارت نفت 

در استان خوزستان انجام می شود.
شرکت های تابع وزارت نفت دراستان خوزستان در ایام اربعین کمک ها و 
خدمات خود را به صورت منسجم و در قالب ستاد اربعین حسینی صنعت 

نفت ارائه می کنند.

    شرکت ملی نفت ايران
برگزاری دوره آموزشی برای 

کارشناسان نفت عراق

دوره آموزشی بین المللی توربین های گازی به همت 
مرکز آموزش فنی و تخصصی نفت اصفهان برای 12 
نفر از استادان مراکز آموزشی وزارت نفت عراق برگزار 

شد.
این دوره آموزشی باهماهنگی دفتر نمایندگی 
شرکت ملی نفت ایران در عراق، به مدت پنج روز به 

صورت تئوری و عملی در اصفهان برگزار شد.
در این دوره، اطالعات کاربردی و عملی مورد نیاز 
درباره توربین های گازی، نحوه عملکرد،اجزا 
وقسمت های مختلف آن از جمله آشنایی با انواع 
پره های ثابت و متحرک، توربین کمپرسور، توربین 
پاور، دیسک روتور، روتور، محفظه احتراق و دیگر 
اجزای داخلی توربین و نحوه نصب و تعمیرات 

تجهیزات آموزش داده شد.
 در حاشیه این دوره، فراگیران از نمایشگاه توانمندی 
و خودکفایی شرکت انتقال گاز شماره 2 بازدید 

کردند.
این دوره آموزشی درقالب همکاری های دوجانبه 
کشورهای ایران و عراق درحوزه صنعت نفت و 
به منظور افزایش همکاری های بین المللی و برای 
توانمندسازی و انتقال تجربه ها و صدور دانش فنی 
متخصصان ایرانی به طرف عراقی برگزار شده است. 

   شرکت مهندسی و توسعه نفت

    سازمان منطقه ويژه انرژی پارسفعالیت 50 جبهه کاری درطرح انتقال نفت خام گوره - جاسک
تکریم دانش آموزان زیر پوشش 

کمیته امداد

از کمک های اهدایی سازمان منطقه ویژه انرژی پارس به مبلغ 
5 میلیارد ریال در آیین تکریم از دانش آموزان زیر پوشش 
کمیته امداد چهار شهرستان عسلویه، کنگان، جم و دیر 

رونمایی شد.
در آیین تکریم از دانش آموزان زیرپوشش کمیته امداد این 
شهرستان ها از کمک اهدایی سازمان منطقه ویژه اقتصادی 

انرژی پارس شامل لوازم تحریر، کیف و کفش رونمایی شد.
در این مراسم، سیدپیروز موسوی، مدیرعامل سازمان منطقه 
ویژه اقتصادی انرژی پارس، دو دغدغه اصلی اجتماعی سازمان 
متبوعش را رسیدگی به خانواده های نیازمند شهرستان عسلویه 
و پیگیری اشتغال این خانواده ها برشمرد. وی با بیان اینکه باید 
تا سال آینده آمارخانواده های زیرپوشش کمیته امداد شهرستان 
عسلویه از آمار کنونی1400خانوار کمتر  شود، افزود: با اولویت 
 دهی به اشتغال افراد نیازمند وتوانمندسازی خانواده های زیر 
پوشش، تالش می شود این آمار کاهش یابد. مدیرعامل سازمان 
منطقه ویژه پارس اظهار کرد: در تالش هستیم قلم در دستان 
کودکان این خطه از سرزمین باقی بماند وهمان طور که در قرآن 
خداوند به قداست قلم سوگند خورده است، این کار بتواند مایع 
خیر و برکت برای این دانش آموزان باشد. موسوی با اشاره به 
اینکه همکاری سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با 
سازمان های محلی وضع مطلوبی دارد، افزود: بر خود می بالیم 
که در همسایگی ما کسانی هستند که برای خیر و نیکی تالش 

می کنند و ما یاری رسان آنها خواهیم بود.

 مددجويان کمیته امداد بوشهر صاحب خانه می شوند
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان بوشهر اعالم کرد: 
با همکاری صنعت نفت، 1500 واحد مسکونی برای مددجویان 

زیر پوشش این کمیته در استان بوشهر احداث می شود.
احمد لطفی در آیین تکریم دانش آموزان زیرپوشش کمیته 
امداد شهرستان عسلویه، کمک های اهدایی شرکت های منطقه 
به دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد را شامل لوازم تحریر، 
کیف و کفش برشمرد که به هزار و 200 نفر از دانش آموزان زیر 

پوشش و مددجو اهدا شد.
این مقام مسئول، برپایی دفتر مختص ثبت نام کارجویان تحت 
پوشش کمیته امداد در اداره اشتغال سازمان منطقه ویژه 
اقتصادی انرژی پارس را از دیگربرنامه های پیش رو برشمرد که 

بانگاه ویژه این سازمان اجرا می شود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان بوشهر درحاشیه 
این مراسم با اهدای لوح سپاس از تالش های مدیرعامل سازمان 
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برای کمک به دانش آموزان 

زیر پوشش این کمیته قدردانی کرد.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت )متن( ازفعالیت همزمان 
50جبهه کاری درطرح ملی انتقال نفت خام گوره-جاسک خبرداد 
وابراز امیدواری کرد شرکت های داخلی فعال در این طرح با توجه به 
سه اصل کیفیت، هزینه و زمان، به اعتماد صنعت نفت به بهترین 

شکل پاسخ دهند.
تامین  تورج دهقانی در آیین امضای قراردادهای ساخت و 
الکتروپمپ های طرح انتقال نفت خام گوره- جاسک واحداث پایانه 
مربوطه در تشریح بخش های مختلف این طرح ملی گفت: این طرح 
بابرآورداعتبار1.۸ میلیارد دالر و350 میلیارد تومان درحال انجام 

است.
وی هدف اصلی از اجرای این طرح را انتقال یک میلیون بشکه نفت 
خام سبک وسنگین ازگوره به جاسک اعالم واظهارکرد:باتدابیری که 
اندیشیده شد، شتاب گیری روند اجرای این طرح به ویژه در ماه های 
اخیر بیشتر و نگرانی ها در بخش تامین لوله با تکیه بر همت 

متخصصان داخلی در زمینه تولید اسلپ، ورق و لوله برطرف شده 
است.

دهقانی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در اجرای پرشتاب این 
طرح تصریح کرد:در طرح ملی انتقال نفت خام گوره-جاسک، وزارت 
نفت با اعتماد به ظرفیت های داخلی انتظار دارد که شرکت های 
ایرانی نیز با بذل توجه به سه اصل کیفیت، زمان و هزینه،به این 

اعتماد پاسخ دهند.
مدیرعامل شرکت متن بابیان این که حرکت هماهنگ ویکپارچه به 
منظور انجام طرح در موعد مقرربسیار ضروری است، ابراز امیدواری 

کرد در 1۸ ماه آینده، فاز نخست این طرح تکمیل و نهایی شود.
احداث خط لوله گوره- جاسک و پایانه صادراتی نفت خام دربندر 
جاسک، ازطرح های اولویت دار شرکت ملی نفت ایران است که با 
استفاده حداکثری از توان پیمانکاران و سازندگان داخلی در دست 

اجرا قرار دارد.

    پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس
توزیع بیش از2  میلیارد لیتر فرآورده نفتی 

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه فارس گفت: در نیمه نخست 
انواع  2 میلیارد لیتر  امسال بیش از 
فرآورده های نفتی تامین و در استان 

فارس توزیع شده است.
امیربنی کریمی  اظهارکرد: دربازه زمانی 
یادشده 2 میلیارد و 100 میلیون لیتر 
انواع فرآورده نفتی )نفت گاز، بنزین، نفت 
سفید و نفت کوره( تامین شده و به موقع 
در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته 
است.وی تاکید کرد: توزیع این میزان 
فرآورده نفتی دراستان فارس،با همکاری 
وتالش کارکنان ستادی، جایگاه داران و 
رانندگان ناوگان حمل مواد سوختی 

محقق شده است.

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه فارس با تاکید براینکه این منطقه 
عملیاتی، رتبه چهارم توزیع سوخت کشور 
رابه خود اختصاص داده است، اظهار کرد: 
بنزین توزیعی درشش ماه نخست امسال 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، هشت 
گفته  به  است. داشته  رشد  درصد 
کازرون،  و  مرودشت  بنی کریمی، 
شهرهایی هستند که پس از کالنشهر 
را  بنزین  مصرف  بیشترین  ز،  شیرا
داشته اند.وی با اشاره به مصرف روزانه 
انواع فرآورده نفتی دراستان فارس تصریح 
کرد: تقریبا 6.5 درصد فرآورده های نفتی 
کشور دراین استان توزیع و مصرف 

می شود.

   شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران  
استقرار 17 جایگاه سیار سوخت  در غرب کشور

    شرکت بهره برداری نفت و گاز اروندان
توزیع1000 بسته لوازم تحریر در مدارس غرب کارون

     پااليشگاه اصفهان 
صرفه جویی 164 میلیارد ریالی با ساخت داخل
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برای نخستین بار درشرکت خطوط لوله 
و مخابرات نفت ایران از روش تزریق 
مرکاپتان )مواد بودار(در شناسایی نشتی 
خط لوله ۸ اینچ GP4 فرودگاه شهید 

بهشتی اصفهان استفاده شد.
رحمت اهلل مصباح، رئیس واحد خوردگی 
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 

منطقه اصفهان گفت: مرکاپتان ها جزء ترکیبات آلی 
گوگرد دار هستند و دارای بوی بسیار تندی هستند 
که در صورت هر گونه نشتی R-SH حس بویایی 
را تحریک می کند. وی افزود: معموال برای به دست 
آوردن خواص مطلوب تر، ازمخلوط دو یا چند نوع 
مرکاپتان با نسبت های معین استفاده می شود. 
مصباح اظهار کرد: در نشت یابی خطوط لوله مواد 
نفتی مدفون درخاک، تزریق درصدی از خانواده 

مرکاپتان ها انجام و با استفاده از 
 ،)F.I.D(یاب نشت  دستگاه 
همچنین سنجش میزان بو در 
طول مسیر لوله، نقطه نشتی 
مشخص می شود. وی با اشاره به 
عملیات نشت یابی روی خط لوله 
۸ اینچ GP4 فرودگاه شهید 
بهشتی اصفهان اظهار کرد: با استفاده از روش مزبورو 
تزریق 500 سی سی مرکاپتان، نشتی درکیلومتر 
دومرکز انتقال نفت شماره ۸ شناسایی عملیات 
خاکبرداری، تعمیرات و پوشش آن انجام شد. به 
 GP4 گفته وی، عملیات نشت یابی روی خط لوله
فرودگاه شهید بهشتی اصفهان با همکاری واحدهای 
ترابری، تعمیرات خط و حفاظت از خوردگی منطقه 

عملیاتی اصفهان انجام شده است.

عملیات تعمیرات اساسی و نوسازی 
کوره تثبیت میعانات گازی شرکت 
پاالیش گاز فجرجم در کمتر از زمان 

پیش بینی شده پایان یافت.
یکی از فعالیت های بسیار مهم 
فجرجم،  گاز  پاالیش  شرکت 
تعمیرات اساسی و نوسازی کوره 

)هیتر( H -۸101 است. با توجه به فرسودگی این 
کوره و تاثیر شدید آن بر روند تولید گازطبیعی مایع 
)ال پی جی( پاالیشگاه، کوره مزبورازسرویس خارج 
ونوسازی آن در دستور کار قرار گرفت. تعمیر و 
نوسازی کوره تثبیت میعانات گازی پاالیشگاه فجرجم 
به وسیله اداره تعمیرات وهمکاری دیگر واحدهای 
فنی وعملیاتی این پاالیشگاه شرکت در مدت زمان 
35 روز انجام شد. برای نوسازی کوره یاد شده، دو 

شیفت عملیاتی درچند جبهه کاری 
فعالیت کرده اند وبا انجام عملیاتی 
مانند برشکاری،جوشکاری دربیش 
از220 بخش زیادی ازعایق مسیر 
خطوط لوله آن تعویض شده است. 
عملیات تعمیرات اساسی و نوسازی 
کامل H- ۸101 برای نخستین بار 
در پاالیشگاه گاز فجرجم به صورت کامل به وسیله 
متخصصان پاالیشگاه و مطابق با استانداردهای جهانی 
در شرایطی ایمن، بدون حادثه و در کمترین زمان 
ممکن انجام شده است. وظیفه کوره تثبیت میعانات 
گازی،گرم کردن مایعات نفتی است و جداسازی بخار 
هیدروکربورهای سبک ازمایعات نفتی را با هدف 
تثبیت میعانات و تنظیم فشار بخار مایعات انجام 

می دهد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل 
گفت: در نیمه نخست امسال بیش 
دستگاه اندازه گیری   100 از 
گازازسوی کارشناسان و متخصصان 

این شرکت کالیبره شده اند.
سردار اسماعیلی بااشاره به دقت 
در اندازه گیری گازطبیعی وتطابق 

میزان دریافت ومصرف آن درمبادی گفت: 
بابرنامه ریزی های انجام شده و مطابق استانداردهای 
مدیریتی استقراریافته درشرکت گازاستان 
اردبیل،همه تجهیزات اندازه گیری در ایستگاه های 
کاهش فشارگاز وجایگاه های عرضه سی ان جی، بر 
اساس برنامه زمان بندی، بازبینی و کالیبراسیون 
شده اند. وی این فرآیند را همسو با هدف 
صحه گذاری بر مقدار دقیق مصرف گاز، شناسایی 

با  مقابله  و  آسیب پذیر  نقاط 
هدررفت گاز طبیعی عنوان کرد. 
اسماعیلی گفت: با توجه به ارتباط 
دستگاه های  عملکرد صحیح 
 اندازه گیری با میزان گازمصرفی 
 ، ز گا فت  ر ر هد هش  کا و
کالیبراسیون تجهیزات مرجع و 
تطابق اندازه گیری های انجام شده با استانداردهای 
جهانی، ضروری است. مدیرعامل شرکت گازاستان 
اردبیل تصریح کرد: در برنامه کالیبراسیون دوره ای 
تجهیزات، امسال220 دستگاه برای کالیبراسیون 
پیش بینی شده است که 100 دستگاه در نیمه 
نخست امسال انجام شده است. به گفته وی، این 
آمارنسبت به مدت مشابه پارسال، 4درصد رشد 

داشته است.
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    شرکت نفت مناطق 
مرکزی ايران  
احداث 8 مرکز 
فرهنگی - آموزشی 
در سرخس

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران درقالب مسوولیت های 
اجتماعی با اعتباری بالغ بر 213 میلیارد ریال، اقدام به 
ساخت هشت مرکز فرهنگی و آموزشی بازیربنای هفت 
هزارمترمربع و36 کالس درس در شهرستان سرخس خواهد 

کرد.
رامین حاتمی، مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 
درآیین امضای توافق نامه احداث مراکز آموزشی درشهرستان 
سرخس، بین شرکت ملی نفت ایران و اداره کل نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی، به افزایش سرانه 
آموزشی در این شهرستان اشاره و تصریح کرد: با اجرا و 
ساخت هشت مرکز آموزشی درشهرستان سرخس،حدود 

20 درصد افزایش سرانه آموزشی را شاهد خواهیم بود.
وی ادامه داد: مدت زمان اجرای این پروژه یک سال است و 
پیش بینی می شود مهرماه سال آینده به بهره برداری برسد.

بابک دارابی، مدیر نظارت بر طرح های عمرانی مناطق 

گفت:درحوزه  نیز  ایران  نفت  ملی  شرکت  نفت خیز 
مسوولیت های اجتماعی اقدام های خوبی درسطح شرکت 
ملی نفت ایران صورت گرفته است و روند اجرایی پروژه ها در 

سرخس ادامه می یابد.
شرکت  مدیرعامل  محمدی،  سیدابوالحسن  همچنین 
بهره برداری نفت وگاز شرق درباره اجرای این طرح تصریح 
کرد: این شرکت وظیفه تولید و تامین گاز شش استان شرقی 
و شمال کشور رابه عهده دارد و در جهت اجرای عدالت 
آموزشی که زیربنای عدالت اجتماعی است، اجرای این طرح 

را در دستور کار دارد.
جاسم حسین پور، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
خراسان رضوی نیزدرباره مشخصات این طرح گفت: احداث 
هشت پروژه فرهنگی و آموزشی با زیربنای هفت هزار 
مترمربع و در قالب 36کالس درس، مهد کودک و سالن 
آمفی تئاتر تعریف شده است که امیدواریم با اجرای آن شاهد 

ارتقای سرانه آموزشی در شهرستان سرخس باشیم.
مردم سرخس  نماینده  قاضی زاده،  احسان  همچنین 
درمجلس شورای اسالمی  با قدردانی از مسووالن وزارت نفت 
و مجموعه شرکت ملی نفت ایران به فعالیت های انجام شده 
در قالب مسوولیت اجتماعی اشاره کرد وگفت: درسه سال 
گذشته، وزارت نفت درگام نخست، درساخت محور مشهد- 
سرخس با تخصیص اعتباری بالغ بر2۷0 میلیارد ریال 
مشارکت داشته که تاکنون افزون بر 100 میلیارد ریال آن 

پرداخت شده است.
وی افزود: درگام دوم نیز برای ساخت و تجهیز سالن های 
ورزشی روستایی، طرح های بنیاد مسکن،آب رسانی روستایی 
وساخت جاده روستایی بااعتباری بالغ بر55 میلیارد ریال 
مشارکت داشته که تخصیص 213 میلیارد ریال اعتبار برای 
ساخت هشت طرح فرهنگی وآموزشی برگ زرینی در 

کارنامه صنعت نفت است.

    پخش فرآورده های نفتی 
منطقه قم

افزایش جایگاه های عرضه 
نفت گاز آزاد 

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
قم از دو برابر شدن تعداد جایگاه های عرضه نفت گاز 

آزاد در این منطقه خبر داد.
محسن وزارتی گفت: با توجه به نزدیک شدن ایام 
اربعین حسینی،شمار جایگاه های عرضه نفت 
گاز)گازوئیل( نیزبه منظورتسهیل در سوخت  رسانی 
به اتوبوس های حامل زائران ابا عبداهلل الحسین)ع( 

افزایش یافته است.
 وی افزود: پیروهماهنگی باستاد شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران،به منظور سهولت در ارائه 
خدمات، از 11 تا 1۷ مهرماه، عرضه نفت گاز به 
اتوبوس های زائران کربال،با کارت آزاد جایگاه دار 

انجام می شود.
وی اظهار کرد: باتوجه به زائر پذیر بودن استان قم از 
سراسر کشور و دیگر کشورها در ایام اربعین، به 
منظور ارائه هرچه مطلوب تر خدمات، نظارت بر 
جایگاه های عرضه سوخت در شهرمقدس قم و 

جمکران با دقت بیشتری انجام می شود.
وزارتی از جایگاه  داران استان قم نیز درخواست کرد 
که همانند سال های گذشته بر خدمات رسانی 

مطلوب به زائران، اهتمام بیشتری داشته باشند.

   شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب    

   شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاریارتقای سالمت جسمی  نیروهای حراست  
اهدای 4500 هزار بسته کمک آموزشی 

همزمان با فرا رسیدن مهرماه وآغازسال تحصیلی، شرکت 
بهره برداری نفت و گازآغاجاری برای تحقق مسئولیت های اجتماعی 
4500بسته کمک آموزشی بین دانش آموزان مدارس محروم 
شهرستان ها و روستاهای همجوار این شرکت توزیع کرد. این بسته ها 
در قالب نوشت افزار ولوازم تحریر آموزشی با تاکید مدیرعامل این 
شرکت تهیه وبا هماهنگی اداره آموزش و پرورش، کمیته امداد و 
بهزیستی شهرستان امیدیه در اختیار دانش آموزان بی بضاعت 
مدارس مناطق محروم قرار گرفته است. سال های گذشته نیز شرکت 
بهره برداری نفت و گاز آغاجاری اقدام به تهیه بسته های آموزشی و 

توزیع آنها در مناطق محروم کرده است.

   پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز
توزیع 10 هزار سیلندر گاز مایع در 

موکب های چزابه 

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهوازازتوزیع 
10هزار سیلندرگازمایع برای موکب های مستقر در مسیرمرز چزابه 
باهماهنگی شرکت های توزیع کننده گاز مایع خبر داد. نعمت اهلل 
نجفی گفت: افزون برسوخت رسانی )بنزین ونفت گاز(، 10 هزار 
سیلندر برای پخت و پز در موکب ها در مسیر مرز چزابه نیاز است که 
با آغازحرکت زائران و راه اندازی موکب ها، در نزدیکی موکب ها 
مستقرخواهند شد. وی تاکید کرد: به منظورسوخت رسانی مطلوب 
به زائران حسینی، ستاد اربعین وزارت نفت تشکیل شده است که در 
قالب کارگروه هایی از جمله کارگروه پشتیبانی، خدمات رسانی به 
زائران را انجام می دهند. مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه اهوازتصریح کرد: به  منظورتأمین سوخت موکب های مستقر 
در مسیر مرز چزابه، نشست هماهنگی با حضور مسئوالن شرکت های 
توزیع کننده گازمایع و مسئوالن شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه اهواز تشکیل شد که دراین نشست آخرین 
هماهنگی های توزیع گازمایع در منطقه چزابه با روسای شرکت های 

پرسی گاز، ایران گاز، بوتان گاز و پاسارگاز انجام شد.

اساس  بر  گفت:  نفت  صنعت  حراست  عملیات  معاون 
سیاست گذاری های مدون، همه نیروهای زیر 50سال بخش حفاظت 
فیزیکی حراست صنعت نفت در دوره های آموزشی ارتقای سطح 
سالمت جسمی به صورت مستمر حضور می یابند. مرتضی فوالدی در 
حاشیه نشست هماهنگی استادان منتخب هنرهای رزمی  صنعت نفت 
که به میزبانی مناطق نفت خیز جنوب برگزار شد، افزود: به منظور 
حفاظت و صیانت از دارایی ها و سرمایه های این صنعت، همچنین 
تکامل و پویایی سازمان، سطح علمی  و سالمت جسمی  و روحی 
نیروهای حفاطت فیزیکی حراست صنعت نفت ارتقا می یابد. وی اظهار 
کرد: بر اساس برنامه ریزی و سیاست گذاری های مدونی که در 9 ماه 
اخیر انجام شده، همه نیروهای زیر 50 سال بخش حفاظت فیزیکی 
حراست صنعت نفت)که بخش عمده ای از نیروهای این سازمان را 
تشکیل می دهند(، دوره کامل آموزشی را که شامل سه شاخص 
سالمت جسمی، روحی و علمی است، به صورت مستمر فرا می گیرند. 

معاونت عملیات حراست صنعت نفت افزود: همچنین در بخش 
سالمت جسمی 50 نفراز نخبگانی که در بخش های عملیات حراست 
در رشته های رزمی عناوین متعدد قهرمانی جهان و کشور را کسب 
کرده اند، شناسایی کرده ایم و این افراد به عنوان سفیران و فرمانده های 
میدانی با حضور در مناطق مختلف صنعت نفت، آموزش های الزم 
رابرای ارتقای سالمت جسمی  به کارکنان ارائه می دهند. فوالدی 

یادآورشد: اجرای برنامه های قرآنی و عقیدتی به منظور تقویت روحی 
و برگزاری دوره های پدافند غیرعامل و برنامه های متعدد در خشکی 
و دریا برای افسران، از دیگر برنامه هایی است که دستورعمل آن برای 
اجرا ابالغ شده است. محمد آسترکی، معاون آموزش و بهسازی 
حراست صنعت نفت نیز با بیان این مطلب که استانداردسازی 
سمت های سازمانی، یکی از مهم ترین برنامه های پنج ساله سازمان 
حراست است،ا ظهارکرد: بنابر رسالت سازمان در صیانت موثر از صنعت 
نفت و توجه به تربیت صیانت گر موثر با انجام کارهای پژوهشی 
گروه  پنج  نیاز  مورد  شایستگی  های  وتعیین120شاخص، 
شغلی)مدیران، سرپرستان، کارشناسان، افسران و ماموران اجرایی(در 
دستور کار سازمان قرار گرفته ودوره های مرتبط با این شاخص ها نیز 
تعیین شده است.  وی تصریح کرد: کارکنان حراست افزون بر این سه 
حوزه، در بخش های صیانتی در 11 موضوع، تحت آموزش های 

پودمانی قرار خواهند گرفت.

    خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال
اجرای 2 طرح مقاوم سازی و عمق بخشی

معاون فنی شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه 
شمال از بهره برداری از دو پروژه مقاوم سازی وعمق بخشی 
به لوله های نفتی خط لوله شاهرود- علی آباد - گنبد خبر 
داد. حمیدرضا نجابت بااشاره به آسیب پذیری خط 
لوله10اینچ انتقال فرآورده  های نفتی شاهرود - علی آباد، در 
تالقی با رودخانه زرین گل و خط لوله هشت اینچ انتقال 
فرآورده های نفتی علی آباد - گنبد در تقاطع رودخانه قره قاچ 
درسال های گذشته،همچنین اجرای پروژه عمق بخشی این 
نقاط تالقی دریک ماه گذشته، از اجرای عملیات قطع و 
وصل در این دو پروژه خبر داد. وی اهمیت اجرای این 
پروژه ها را درتداوم فرآیند انتقال فرآورده های نفتی و تامین 
سوخت مردم استان گلستان مهم برشمرد و افزود: خط لوله 
10اینچ شاهرود - علی آباد یکی از پرفشارترین خطوط لوله 
نفتی کشور است که از ارتفاعات سخت گذر و پوشیده از 
جنگل کوه ابر واقع در رشته کوه البرز تا ایستگاه فشارشکن 

علی آباد امتداد یافته و هرگونه اختالل ناشی از آب بردگی 
وسیالب دراین خط لوله ممکن بود تامین سوخت مردم و 
مسافران استان گلستان را با مشکل مواجه کند، به همین 
دلیل با تعمیق و مقاوم سازی تقاطع  این خط لوله با رودخانه 
زرین گل، احتمال شکستگی و آب بردگی لوله های نفتی به 
صفر رسید. به گفته نجابت، تقاطع خط لوله ۸ اینچ علی آباد 
- گنبد نیز تامین کننده سوخت مردم شهرهای شرق استان 
گلستان است که درسیالب اسفندماه پارسال و نوروزامسال 
با خسارت جدی در تقاطع با رودخانه قره قاچ مواجه شد، اما 
با اجرای پروژه تعمیق و مقاوم سازی اخیر، ریسک خطر در 
آن به شرایط نرمال رسیده است. وی همچنین ازساخت 
ابنیه فنی مناسب دراین تقاطع ها برای تکمیل مقاوم سازی 
در آینده نزدیک خبر داد و اجرای همه این اقدام ها و پروژه ها 
را پیشگیرانه و برای آمادگی در برابر سیالب های آینده عنوان 

کرد.

    شرکت گاز استان اردبیل  
کالیبراسیون بیش از 100 دستگاه  اندازه گیری

    خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان
استفاده از مرکاپتان برای شناسایی نشتی

     پااليشگاه فجرجم 
نوسازی کوره تثبیت میعانات گازی
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بگو در زمین بگردید و بنگرید چگونه آفرینش را آغاز کرده است، 
سپس ]باز[ خداست که عالم آخرت را پدید می آورد. خداست که 
بر هر چیز تواناست. برخی با سفر رفتن، نیت و هدف معنوی و عبادی 
را دنبال می کنند. سفرهای زیارتی این چنین  هستند. سفر برای 
رسیدن به مقصد زیارتی، جزء فرصت های محدود زندگی ما هستند 
و باید حداکثر بهره را از آن برد. رسول اکرم)ص( از این فرصت ها را 
نسیم های الهی می دانند و توصیه می کنند تا خود را در معرض آنها 
قرار دهیم. سفر زیارتی اربعین، یکی از این فرصت های کم نظیر و 
استثنایی است که می تواند آثار و برکات معنوی فراوانی به همراه 
داشته باشد؛ چراکه این سفر، همانند کالس درس است و ما 
دانشجوی این کالسیم. این نوشتار، به شرح و توصیف سفر 
زندگی ساز اربعین می پردازد و تالش دارد با بیان نکاتی، اربعین را 

زمینه ساز سبک زندگی اسالمی معرفی کند.

نیت خوب
با چه نیتی به سفر اربعین می روید؟

آیا به دنبال خواسته های دنیایی هستید یا معنوی؟
چه خوب است که هدف و نیتمان از سفر این باشد که از خدا، 
به وسیله خدا، به سوی خدا و برای خدا راهی سفر شویم. از خدا آغاز 
کنیم، زیرا مقیم بارگاه او هستیم، در قلمرو حکمرانی او زندگی 
می کنیم، از فرمانبران او هستیم و عنان امور ما در دست قدرت 
اوست. به وسیله او آغاز کنیم؛ چراکه با نیرو و امداد الهی و رحمت 
خداوند، آغاز کردن و پیمودن راه برایمان ممکن شده است و 
بی تردید در حفظ و حراست و کمک رسانی اوییم. به سوی خدا راهی 
شویم، زیرا ما پیرو اراده او و در جهت خواسته او گام برمی داریم. 
برای خدا حرکت کنیم، به این  سبب که قصد داریم سفری خالصانه 

و به دوراز خواسته ها و هواهای نفسانی داشته باشیم.

 ویژگی های زیارت و زائر
زیارت اربعین ویژگی هایی دارد، دانستن آنها شوق ما را برای تحقق 

بخشیدن به چنین سفری افزون می کند.

1( نشان ایمان
امام حسن عسکری )ع( زیارت اربعین را یکی از پنج نشانه مؤمن 

معرفی می کنند:
مؤمن پنج نشانه را باید دارا باشد: اقامه پنجاه رکعت نماز )مجموع 
واجبات و مستحبات(، خواندن زیارت اربعین، انگشتر در دست 
و  نهادن  خاک  بر  پیشانی  سجده  در  کردن،  راست 

بسم اهلل الرحمن الرحیم را )در نماز( بلند گفتن.

2( عهد و پیمان
زیارت امام معصوم )ع( تجدید بیعت و نوعی اعالم وفاداری با 
آرمان ها و اهداف آن بزرگوار است. ما برای اثبات وفاداری، صدق و 
شوق خود حاضریم فرسنگ ها راه را، حتی با پای پیاده به زیارت 
برویم. امام رضا)ع( زیارت امامان معصوم )ع( را عهد و پیمانی 
می داند که بر گردن پیروان و شیعیانشان نهاده شده است:هر امامی 
را بر گردن دوستان و شیعیانش پیمانی است و از نشانه ها و موجبات 
وفاداری کامل به آن پیمان، زیارت قبور ایشان است؛ پس هرکس از 
سر شوق به زیارتشان برود و برای اثبات صدق رغبت خود، ایشان 

را زیارت کنند، ائمه ایشان در روز قیامت شفیع آنها خواهند بود.

3( هجرت و دگرگونی
هجرت ازجمله راه های تکامل بشری است که به قصد تغییر، رشد 
و کمال انجام می شود. رفتن به زیارت نیز همانند هجرت است که 

در آن از بدی ها فرار می کنیم و به خوبی ها روی می آوریم. 

4( ستون والیت
بر پایه سخن امام حسن عسکری)ع( زیارت اربعین هم ردیف 
نمازهای واجب و مستحب است و همانند نماز که ستون دین است، 

ستون والیت شمرده شده است.

5( تکریم انسان کامل
حاضر شدن بر مزار امامان معصوم و زیارت آنان، بزرگداشت و تکریم 
آستان انسان کامل است. با این عمل به مقام واالی انسان کامل توجه 
و قدم به قدم، خود را به خوبی ها و زیبایی های وجودی آن بزرگوار 

نزدیک می کنیم.

6( همبستگی اجتماعی
در پیاده روی اربعین، جمعیتی بزرگ و اجتماعی عظیم پدید می آید. 
در این گردهمایی باشکوه، نوعی همبستگی، اعتماد و تعاون 
اجتماعی شکل می گیرد و بهترین فرصت برای رشد و تعالی 
ویژگی های فردی و اجتماعی است. خضوع، برادری، همراهی، 
محبت، صداقت، بخشندگی، ایثار، بندگی، اخالص، تواضع و ادب 
ویژگی هایی هستند که در سایه سار زیارت ایجاد یا تقویت می شوند.

7( امربه معروف عملی
حضور در اجتماع بزرگ پیاده روی اربعین و مشاهده جلوه های 

رفتاری برآمده از آن، انگیزه و اشتیاق انسان را به سوی اعمال خیر 
افزایش می دهد؛ چراکه اربعین تجلیگاه کارهای نیک و رفتار صالح 
است و هر زائر با عمل خود دیگران را به خیر دعوت می کند. امام 
ششم)ع( فرمود:با غیر زبان خویش، دعوت کننده مردم باشید. 
مردم باید ورع و کوشش و نماز و خیر شما را ببینند که همانا این امر، 

دعوت کننده است.

 آثار اربعین در زندگی
زیارت معنوی اربعین ازجمله سفرهای مهم و نقش آفرینی است که 
پیشوایان دین: نیز پیروانشان را به آن سفارش کرده اند. از ابتدا تا 
انتهای این سفر جسم، فکر، احساس و روح زائر پیوسته در نوسان 
و تغییر است. این تحول، مقدس است و باید به آن توجهی ویژه 
داشت. در فرهنگ دینی ما، زیارت همانند یک نهاد عمل می کند؛ 
ازاین رو زیارت مجموعه ای از معارف است که اندیشه و عمل انسان 
را در مسیر هدفی عالی تنظیم می کند. پس انتظار می رود زیارت، 

تغییردهنده و تنظیم کننده سبک زندگی زائر باشد.

1( تحوالت و آثار جسمی
سفر همواره نامالیمات و دشواری هایی را برای انسان به همراه داشته 
است. سفر زیارتی اربعین نیز از این قاعده مستثنا نیست، 
علی الخصوص وقتی که شیدای زیارت حسین)ع( با پای پیاده عزم 
سفر کرده باشد. مشقت و دشواری ای که در این سفر جسم زائر را 
می نوازد، آغاز تحول معنوی و روحی عمیقی است که بالندگی و 
پیشرفت معنوی وی را درپی دارد و رحمت الهی را به ارمغان 

می آورد.

2( تحوالت و آثار فکری
تحوالت ذهنی و فکری، ازجمله تغییرات و نوساناتی است که در 
طول این سفر رخ می دهد، البته به شرط آنکه زائر متوجه آن باشد 
و به شکلی ارادی آن را مدیریت کند. فکر کردن به اهداف، 
خواسته ها، مشکالت و موانع سفر همگی نشان از این تحوالت است. 
همان گونه که خداوند در قرآن کریم در سوره های انعام و عنکبوت، 
»عبرت گیری« را اهمیت و فلسفه سفر بیان می کند، زائر حسینی 
نیز همواره باید در طول میسر سفر، افکار سازنده را ذهن خود 
پرورش دهد؛ چراکه عقل او رشد می یابد و او با این کار باورها، 
ارزش ها و ایمان را در وجود خود تثبیت و ماندگار می کند. 
ازاین روست که چشیدن سختی سفر و تدبر در آیات الهی او را به 
معنای توحید و معرفت الهی نزدیک تر می کند. در ادامه به برخی از 

این آثار اشاره می کنیم.

    خودآگاهی و شناخت نقاط قوت و ضعف خود؛
  خداآگاهی و درک حضور او در زندگی؛

  هویت یابی دینی؛
   قطع تعلقات دنیایی؛ 

   راهنماشناسی و راه های ارتباط با آن؛
    اطاعت و بندگی؛

  والیت پذیری از پیامبر)ص( و اهل بیت؛
  مراقبه )خودمهارگری(؛ 

 3( تحوالت و آثار حسی
محبت، شادی، شوق، غم، اندوه، امید، آرزو، آرامش، رضایت و 
عواطف و احساسات دیگر، مجموعه ای از حاالت درونی است که 
لحظه به لحظه در انسان تغییر می کند. افراد در شرایط مختلف 
زندگی و تحت تأثیر عوامل متعددی، احساسات متنوعی را تجربه 
می کنند. زیارت، احساسات عاطفی را برانگیخته می کند و ابزاری 
برای بیان احساسات فردی و گروهی است. زائر حسینی نیز قبل از 
زیارت، در خالل تشرف و بعد از زیارت تجربیات حسی زیادی را 

ادراک می کند. برخی از این تجربیات عبارتند از:
   احساس حضور در محضر معصوم)ع(؛ 

  احساس شوق؛
  احساس آرامش؛

   احساس دل بستگی به خدا؛
   احساس ارزشمندی و کرامت نفس؛

    احساس ترس.
عشق و محبت به امام حسین)ع( روشنی بخش دل ها و گرمای وجود 
شیعیان و دوستداران اهل بیت)علیهم السالم( است. هیچ مؤمنی 
نیست که با یاد کردن نام زیبای او و مرور اندوه جانکاه آن امام غریب 

شوریده و دگرگون نشود.
سفر اربعین فرصتی است برای محبان اهل بیت تا با تقویت ایمان و 
باورهای الهی، احساسات زیبا و خوب را در خود ایجاد و پرورش 
دهند. احساس آرامش، احساس امنیت، احساس امید، احساس 
بزرگی در زمره تجربه های حسی و روحی ارزشمندی هستند که 
یکایک زائران با قدری مراقبت و توجه می توانند بدان دست یابند.

4( تحوالت و آثار روحی )قلبی(
در زیارت، عالوه بر میل و حرکت جسمی، روح و قلب زائر نیز تمایل 
و گرایشی جدی به معنویات و کماالت پیدا می کند. قلب زائر 
حسینی دائم در حال ادراک تجربیات معنوی و کشش های روحانی 
است. این حالت سبب شادی معنوی و زمینه انس روحی زائر با 

زیارت شونده است.
روح و قلب انسان، تجلیگاه معارف دینی است. زیارت اگر با معرفت 
همراه باشد، نتایج روحی و معنوی ارزنده ای را در پی دارد. برخی از 

این نتایج عبارتند از:
    رشد اخالقی؛ 

  آرامش قلبی؛
  کاهش اضطراب؛

  تقویت روحیه دعا.
  زمینه سازی برای توبه؛ 

  بخشش گناه؛ 
  شفاعت؛ 

 شایسته است زائر اربعین در طول سفر به رفتار و کردار خود بنگرد 
و در پی تغییر خویش باشد تا خدا نیز حال او را دگرگون کند.

در حقیقت، خدا حال قومی را تغییر نمی دهد تا آنان حال خود را 
تغییر دهند. )سوره رعد آیه 11(

پایان خوب
زیارت اربعین با ویژگی های ارزنده ای که دارد، فرصتی استثنایی 
است که آثار و برکات زیادی را در زندگی انسان پدید می آورد. این 
فرصت ارزشمند با آثار و تحوالت جسمی، فکری، حسی و قلبی 
همراه و آغازی است برای تغییری درونی و مبارک. مسافر اربعین، 
در وجود خود بذری می کارد و نهالی پرورش می دهد که بعدازاین 
باید در حفظ و رشد آن کوشا باشد؛ بنابراین چه خوب است که تو 

ای زائر حسینی به توصیه های زیر جامه عمل بپوشانی:
  سعی کن ارتباطی که با خدا و معصوم)ع( یافته ای حفظ نمایی؛

  خاطرات معنوی سفر را در ذهن خود ثبت و بعد از سفر آنها را 
مرور کن؛

  همان گونه که در این سفر آموختی در مشکالت و سختی های 
زندگی از خدا کمک بخواه و به معصومان توسل کن؛

  اعمال خوب معنوی که در سفر اربعین تجربه کردی، بعد از سفر 
تکرار کن؛

  مهارت هایی همچون همدلی، گذشت، ایثار و خودباوری را که 
تمرین کردی، در زندگی پیاده کن؛

  بعد از سفر اربعین خود را مسافر زندگی بدان و مانند یک مسافر 
زندگی کن؛

  به عهد و پیمانی که در این سفر با خدا و امام معصوم)ع( بستی 
وفادار بمان؛

  ویژگی هایی که در این سفر تجربه و لمس کردی، همیشه به 
خاطر بسپار و بکوش آنها را در خود برجسته کنی.
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زندگی به سبک اربعین

1-  اربعین مقدس است؛ چون انقالبی 
ونی و تحولی معنوی برای انسان  در
خاکی است

2- اربعین مجموعه ای از معارف است که باور و عمل 
انسان را در مسیر هدفی مقدس تنظیم می کند.

3-ما مسافرانی هستیم که سفرمان را از بارگاه الهی آغاز می کنیم و 
به پیشگاه مقدس او به پایان می بریم.

4- اربعین تعظیم و تکریمی است بر آستان انسان کامل، یعنی 
حسین بن علی )ع(

5- اربعین، اجتماعی بزرگ است و تو عضو کوچکی از آن 
هستی که آمده ای رنگ و بوی الهی بگیری

کاظم مطلبی سفر در زندگی انسان، موضوعی جذاب و لذت بخش است و نقش 
تأثیرگذاری در کیفیت و بهبود زندگی دارد. اهداف گوناگونی مانند سیاحت و 
تفریح، تجارت و کار، تحصیل، دیدار خویشان و آشنایان برای انجام سفر متصور 
است. خداوند نیز در آیه 20 سوره عنکبوت سفر را وسیله ای برای عبرت آموزی 

معرفی می کند:

صفحه ای برای گسترش و ترویج  فرهنگ، آد  اب و اند  یشه د  ینی
تهیه و تنظیم:  ستاد   اقامه نماز وزارت نفت
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  فرهنگ محرم در ادبیات و الحان هنرمندان
)بخش سوم(

نظم ها و 
نغمه هایی در راه 
کربال

مشعل    فرهنگ و هنر ایران رنگ ها و سلیقه های بسیار متنوعی دارد. هر 
بخش از این فرهنگ، چونان نسیمی  که از روی گلستان بوزد و مشام ها را بنوازد، 
از گلستانی وزیدن گرفته و روح نواز است. دشت معرفت و گلستان عظیم اهل 
بیت)ع(، خصوصا فاجعه کربالی حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( چشمه جوشان 
تمام ناشدنی است که با جان اهل فرهنگ و هنر ایران آمیختگی دارد. اهل هنر 
این سرزمین هرازگاهی تا چشمه معرفت اباعبداهلل)ع( می روند و آثاری با رنگ 
و بوی عاشورا و محرم تولید می کنند. آثاری که با شنیدن و خواندن یا دیدنشان، 
همیشه به یاد کل ارض کربال و کل یوم عاشورا می افتیم. این بار و در بخش سوم 
ادبیات و الحان هنرمندان، به شعر و موسیقی پرداخته ایم و آلبوم ها و شعرهای 

عاشورایی را معرفی کرده ایم. 

نامه های کوفی
طنز  شعر  با  اگرچه  را  بیابانکی  سعید   
می شناسیم، اما او اشعار غیرطنز بسیار 
زیادی هم دارد. همچنین بیابانکی در حوزه 
شعر آیینی و مذهبی نیز بسیار فعال و 
شعرهای زیبایی سروده است. کتاب نامه های 
کوفی او سال 1390 منتشر شده است و همه 

شعرهای عاشورایی این شاعر معاصر را دربر می گیرد. 
پرده برمی دارد امشب، آفتاب از نیزه ها 

    می دمد یک آسمان خورشیِد ناب از نیزه ها 
می شناسی این همه خورشید خون آلود را     

  آه!  ای خورشید زخمی! ُرخ متاب از نیزه ها

ظهر روز دهم
این کتاب مجموعه شعری است از مرحوم 
قیصر امین پور. شاعری لطیف طبع که شهره 
عام و خاص است. قیصر امین پور دغدغه های 
پررنگ مذهبی و دینی داشت، دغدغه هایی 
که با شعر و سخن او آمیختگی عجیبی پیدا 
کرده بود. مجموعه ظهر روز دهم بخشی از 

اشعار عاشورایی این شاعر ایرانی است. 
روز عاشوراست
کربال غوغاست

کربال آن روز غوغا بود
عشق، تنها بود!

آتِش سوز و عطش بر دشت می بارید
در هجوم بادهای سرخ
بوته های خار می لرزید

از َعَرق پیشانی خورشید، تر می شد
دم به دم بر ریگ های داغ

سایه ها کوتاه تر می شد
سایه ها را  اندک اندک ریگ های تشنه می نوشید

زیر سوز آتش خورشید
آهن و فوالد می جوشید

من می گویم شما بگریید
اشعار  از  است  مجموعه  کتاب  این 
عاشورایی که در تاریخ ادبیات ایران از 
تاکنون سروده شده اند.  قرون سوم 

علیرضا قزوه، شاعر معاصر و پژوهشگر 

ادبیات، این مجموعه شعر عاشورایی را به صورت 
گزیده جمع آوری کرده است و از سنایی تا روزگار 
کنونی را شامل می شود. در بخشی از شعر 

سنایی در این کتاب می خوانیم: 

َحبَّذا کربال و آن تعظیم
کز بهشت آورد به خلق نسیم

و آن تِن سربریده در ِگل و خاک
و آن عزیزان به تیغ دل ها چاک

و آن تِن سر به خاک غلطیده
تن بی  سر بسی بد افتیده

و آن گزیِن همه جهان کشته
در گل و خون تنش بیاغشته

ما هرچه داشتیم به پای تو ریختیم
 استاد محمدعلی مجاهدی، از بزرگترین 
شاعران آیینی  کشورمان است و مجموعه 
غزل های عاشورایی خود را در 
کتاب »ما هرچه داشتیم به پای 
تو ریختیم« منتشر کرده 

است.
عموما  ایرانی  معاصر  شاعر  این  اشعار   
درون مایه های مذهبی و دینی دارند که 
بیشتر در قالب غزل سروده شده اند. این 
مجموعه شعر استاد مجاهدی در سال 1391 

منتشر شده است. 
 

دلی که خانه موال شود حرم گردد
کز احترام علی کعبه محترم گردد

من از شکستن دیوار کعبه دانستم
که هر کجا که علی پا نهد حرم گردد

قبول خاطر خون خدا شدن شرط است
نه هر که مرثیه ای ساخت محتشم 

گردد
هنوز شعله ور از خیمه های 

عاشوراست
ز شور شیونی دل مباد کم گردد

 قافیه هایی برای قافله نینوا
ترجیع بند مشهور محتشم، غزل های شهریار و بی شمار شعری که در مدح و رثای امام حسین)ع( و شهدای کربال سروده 
شده اند، افتخار ادبیات ایران  هستند از سنایی و مولوی تا حافظ و قاآنی همه و همه به واقعه کربال التفات زیادی داشته اند. کافی 
است به تکیه ها برویم، مسجدها را ببینیم و به هیات ها نگاهی بیندازیم تا عمق راهبردی شعر فارسی را در فرهنگ محرم و 
عاشورا را درک کنیم. البته راه نزدیک تر همین مداحی هاست که رکن اصلی شان شعر است. هرچه شعر خوب تر و قوی تر، 
مداحی هم  بهتر خواهد بود. لذا خواندن شعر در محرم و صفر، لذتی وصف ناشدنی است. در این بخش تالش کردیم که چند 

کتاب شعر عاشورایی را معرفی کنیم. 

 رستاخیز  سرخ
  

آلبوم »رستاخیز سرخ« یک  ایده جالب  توجه دارد. محسن جلیلی و محمدمهدی آقایی 
درصدد بودند تا نوحه ها و زمزمه های مشهوری را که بر زبان مردم ایران جاری شده است، 
دستمایه کار آهنگسازی قرار دهند. آنها بر پایه تم ها و خطوط اصلی ملودی های این نوحه ها، 
دست به آهنگسازی زده اند. وقتی رستاخیز سرخ را می شنویم، بی اختیار و لحظه به لحظه 
به یاد نوحه های معروفی می افتیم که از کودکی شنیده ایم. نوحه هایی که هر کدام وقار خاصی 
داشتند و با اشعاری فاخر همراه می شدند و در ذهن و جان ما می نشستند. رستاخیز سرخ 
احیای بدون کالم این نوحه هاست و می تواند خیلی شنیدنی باشد، خصوصا اینکه در آن ظرفت 

سازبندی و خصلت ایرانی نوحه ها حفظ شده  است. 

پیش خوانی در تعزیه
مجموعه صوتی و موسیقایی پیشخوانی در تعزیه چهار بخش دارد، مجموعه ای که به 
موسیقی تعزیه می پردازد. شاید برخی بر این باور باشند که تعزیه به نمایش و تئاتر نزدیک 
است، اما به نظر بسیاری از اهالی موسیقی درون مایه اصلی هنر تعزیه، موسیقی است. 
تاکید تعزیه بر موسیقی است و نه نمایش و این مسئله نشان دهنده محوریت هنر 
موسیقی در این هنر واالی عاشورایی است. خوانندگان این مجموعه را رضا حیدری، 
مرتضی صفاریان، محمود معینی، احمد عزیزی، مجتبی حیدری، قاسم تسبیحی و مهدی 
طائفی تشکیل می دهند. عباس حیدری و حمید گرگانی نیز با شیپور و طبل ریز در آن به 

نوازندگی پرداخته اند. تهیه کننده اثر هم اردشیر صالح پور است. 

 سربلندان
آلبوم عاشورایی »سربلندان«، یکی از خاص ترین آثاری است که در سال های اخیر درباره محرم 

و شهادت امام حسین)ع( منتشر شده است. هر قطعه از این آلبوم عاشورایی را یک نفر خوانده است. 
محسن جلیلی کار را آهنگسازی کرده است و خوانندگانی چون علی اصغر شاه زیدی، قاسم رفعتی، 

مظفر شفیعی، حسین علیشاپور، محمد معتمدی، بامداد فالحتی، اشکان کمانگری، سروش 
بخشش و امیرحسین مدرس در این اثر هنرنمایی کرده اند. انتخاب بسیار مناسب اشعار و تنظیم ایرانی قطعات، 
سربلندان را بیش از پیش شنیدنی می کند. اشعار این قطعات دلنشین از شاعران زیر است: حافظ، موالنا، 
شهریار، قادر طهماسبی )فرید(، فاضل نظری، سعید بیابانکی، علیرضا قزوه، سیدعلی موسوی گرمارودی، 

عمران صالحی، حبیب اهلل چایچیان )حسان(.

 غریبانه
نام و صدای غالمعلی  کویتی پور به این راحتی ها از یاد و خاطر ایرانیان 

نمی رود و هنوز هم بهترین نوحه های فارسی در انحصار اوست. عمه 
بابایم کجاست، ممدنبودی ببینی، اال یا ایهالساقی و... . صدای شفاف 

کویتی پور و محدوده اوج صدایش، حکایت گر سلیقه ای در نوحه خوانی 
و مداحی بود که ممکن است اکنون کمی  کمرنگ شده باشد، اما هنوز 

صدای هم طرفداران بسیاری دارد. آلبوم »غریبانه« با 
اوست و مجید رضازاده نیز برایش 
موسیقی ساخته است. غریبانه با 

حال و هوای عاشورایی، صدای 
کویتی پور را دوباره زنده کرد و 

نسل های دهه هفتادی را با 
صدایش آشتی داد. این آلبوم 

که فضایی پاپ – سنتی دارد، 
شنیدنی است و تک تک 

آهنگ هایش هنوز هم به دل 
می نشیند. 

 فرهنگ عاشورا و محرم در ایران  ما، پیوند ناگسستنی با نغمه ها و 
الحان دارد. وقتی مداح، روضه خوان یا تعزیه خوان می خواهد در رسای 
ساالر شهیدان کالمی  به زبان آورد، آن کالم الجرم به مدد موسیقی 
به گوش جان عاشقان امام حسین)ع( می نشیند. وقتی سینه زنان و 
زنجیرزنان بر سینه و بدن خود می زنند، این ریتم است که همه چیز را 
مرتبط و منظم می کند. از سوی دیگر، هنرمندان و موسیقیدانان 
سرزمین عاشورایی ایران بی توجه به فرهنگ واالی محرم نیستند و 
آثار بسیار زیادی در این زمینه تولید کرده اند. در دو شماره پیشین، 
بخشی از آنها را به شما معرفی کردیم، در این شماره نیز می خواهیم 
از چند نمونه دیگر از آثار و آلبوم های موسیقایی عاشورایی یاد کنیم. 

مجموعه 
شعر

قصه کربال
آلبوم »قصه کربال« ویژگی خاصی دارد. ویژگی که می تواند 
آن را از بسیاری از آلبوم های عاشورایی دیگر، کمی  متفاوت 
کند، زیرا در این آلبوم، نوحه های مشهور به موسیقی 
درآمده اند. سازهای سنتی ایرانی در کنار تنظیم کامال ایرانی 
اثر، جلوه ویژه ای به قصه کربال داده است. روند قطعات به 
گونه ای پیش می رود که گویی قصه ای از کربال روایت می شود 
و داستان تاریخی حضور اباعبداهلل)ع( را در کربال به گوش 
مخاطب می رساند. اشعار قوی و کالسیک، خوانندگی مسلط 
به شیوه های نوحه خوانی سنتی و اصیل ایرانی از نکات بارز 
آلبوم قصه کربالست. خواننده این اثر، قاسم مطهری است و 
امید سیاره و داوود ورزیده آهنگ ها و ملودی ها را تنظیم 
کرده اند. شاید بد نباشد بدانید که چند نفر از بهترین نوازندگان 
موسیقی سنتی هم در این اثر حضور دارند؛ از جمله آنها 
می توان به سینا جهان آبادی و شهرام غالمی  با سازهای 

کمانچه و عود اشاره کرد. 

  کربال، جغرافیای یک تاریخ
آهنگساز از کرخه تا راین، بوی پیراهن یوسف، روز واقعه، 
دوئل و بسیاری موسیقی های ماندگار دیگر، آلبوم عاشورایی 
دارد به نام »کربال، جغرافیای یک تاریخ«. آلبومی  که 
قطعاتش بی کالم  است، اما یک دنیا حرف دارد. البته این 
آلبوم عاشورایی مجموعه موسیقی ها و نغمه هایی است که 
انتظامی  برای فیلمی  به همین نام ساخته است. مجید انتظامی  
در این آلبوم تالش دارد به سبک و سیاق آهنگسازی خود، 

مخاطب یک روایت موسیقایی را از عاشورا به گوش 
برساند. سازبندی خاص انتظامی  که 

و  غربی  هارمونی  میان   جایی 
ملودی ایرانی می ایستد، کار را 
شنیدنی می کند. نوازندگان 
اثر  این  در  شاخصی  بسیار 
انتظامی  موسیقی نواخته اند که 
از جمله آنها می توان به پریچهر 

شهرام  هنجنی،  پاشا  خواجه، 
ر  یا ز ما نی،  با قر یم  کر غالمی، 

ظهیرالدینی، علی رحیمیان، میالد عالمی و 
ارسالن کامکار اشاره کرد.

 خاتون
ترانه ماه و ماهی او را به عموم مردم ایران معرفی کرد. حجت 
اشرف زاده با سابقه بلندش در موسیقی ایرانی  این  روزها کارهای تلفیقی 
و پاپ می خواند. چند سال پیش این هنرمند موسیقی آلبوم عاشورایی 
را با نام »خاتون« منتشر کرد. آلبومی  که بیشتر در فضای اصیل و سنتی 

قرار دارد. کار آهنگسازی این اثر را محسن جلیلی 
انجام داده است. اشعار این آلبوم موسیقی 

همگی از سیدمحمد سادات اخوی است. 
صدای شفاف و پرقدرت اشرف زاده به 
همراه لطافت ملودی ها، آلبوم خاتون 

را شنیدنی می کند. 
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نگاهي به حضور نفت و 
 مشتقات آن در تاریخ ایران
 )بخش دوم(

وایت های نفتی  ر
 از سربازان مغولی تا 
شعرهای مولوی 
 مشعل  درست است که از اکتشاف نفت در ایران کمي بیشتر از 
یک قرن نمي گذرد، اما نفت در ایران سابقه و تاریخ بسیار بلندي 
دارد. از البالي متون تاریخي، اشعار فارسي، روایت هاي 
سفرنامه هاي سیاحان خارجي و جغرافي دانان قدیم، اطالعاتي 
درباره نفت ایران به دست می آید که نشان می دهد، وجود نفت در 
ایران آن چنان امر غریبي هم نبود. در مطلب پیش رو نیم نگاهي 
خواهیم داشت به برش هاي تاریخي که به حضور نفت در ایران 
اشاره هایي داشته اند. اشاره هایي از حمله مغوالن به ایران تا 
شعرهای مولوی. 

مالیات بر نفت در دوران عباسیان 
در البالی اوراق تاریخی و اسناد منتشر شده، 
یک نکته در اسناد اقتصادی قدیمی بسیار حائز 
اهمیت است. نکته ای که نشان می دهد در بالد 
فارس ایران یعنی تقریبا در استان فارس کنونی، 
خبرهای زیادی از نفت بوده است. چنانچه در 
جلد اول کتاب خون خاک نوشته شده است، 
ایالت فارس از توابع حکومت عباسی عالوه بر 
مالیات نقدی خود مالیات غیر نقدی چون روغن 
سیاه نیز ارسال می کرده است. جرجی زیدان هم 
ضمن برشمردن اقالم مالیاتی در دوران خالفت 
عباسی از همه  چیز نام می برد و وقتی به بالد 
نفت سخن  از چشمه های  می رسد  فارس 
می گوید که محصول آنها به عنوان مالیات به 
است.  می شده  پرداخت  عباسی  حکومت 
ابن حوقل در کتاب صوره االرض به معادن 
پرشمار بالد فارس و خصوصا نفت سرشار آن 
اشاره می کند: »در فارس عموم معادن از قبیل 
نقره، آهن، سرب، گوگرد و نفت و مانند آن وجود 

دارد«.
البته ابتدای حکومت عباسی مطالبه ای در 
برابر چشمه های نفتی وجود نداشته است، اما 
کم کم و با فهم عباسیان از اهمیت نفت و کار 
برد آن، مالیات بر چشمه های نفتی و روغن سیاه 

نیز بسته می شود.

چشمه ها  و  ذخایرنفتی 
با بیشتر شدن متصرفات در جهان اسالم، 
حکومت عباسیان با دریایی از منابع و معادن 
روبرو شدند. هر والیت خالفت عباسی که 
بخش های بزرگی از آن ایران نامیده می شد، 
دریایی از ثروت بودند. ثروت هنگفتی که در 
بسیاری از روایت های تاریخی از آن به ثروتی 
افسانه ای تعبیر شده است. عباسیان به قدری 
ثروتمند شده بودند که همین ثروت، یکی از 
موجبات اصلی سقوط شان شد. مغوالن آوازه 
طالهای بغداد را شنیده بودند و صدای سکه های 
دربار عباسی از کیلومترها دورتر به گوش شان 
رسیده بود. به هر حال همین جمع آوری ثروت 
و دقت در کسب آن موجب شد که مالیات های 
زیادی به انواع و اقسام اجناس بسته شود. بنابر 
نوشته کتاب خون خاک، خلیفه المعتمدباهلل در 
سال 272 مالیات چشمه های نفت و معدن های 
نمک بادکوبه را به اهالی قفقاز بخشیده بود. 
مسعودی، تاریخ نویس مشهور نیز اشاره کرده 
که در بادکوبه چشمه های نفت سفید بوده است 
و زیر دودکش ها آتش جاویدان می سوخته و 
هیچگاه خاموش نمی شده. اشاره ابن مهلهل 
خزرجی، شاعر و جهانگرد عرب در قرن چهارم 
به درآمد چشمه های نفتی بادکوبه)باکو( جالب 
توجه است. او در کتاب سفرنامه ابودلف که با 
ترجمه ابوالفضل طباطبایی در ایران نیز منتشر 
شده است، می گوید»در آنجا)بادکوبه( چشمه 
نفتی یافتم که روزانه یک هزار درهم درآمد 
داشت در نزدیکی آن نیز چشمه دیگری از نفت 
موجود است که شب و روز مانند جیوه سیال 

جریان دارد و اجاره آن به همان مبلغ است«. 

قرن های ششم و هفتم
قرن های ششم و هفتم در تاریخ ایران، قرون 
عجیبی هستند. تمدن ایران در این دو قرن وارد 
فضای جدیدی می شود که پیش از آن تجربه 
نکرده بود. حمله مغوالن، تحوالت فکری، رشد 
زبان شعر و استعاره و ... هر کدام دنیایی سخن 
دارند که مجال ارائه آنها نیست. اما اجالتا باید 
گفت که در این دو قرن کم کم نفت، پای 
ثابت جنگ ها شده بود. منجنیق را 
االن که می بینیم ابزار دهشتناکی 
به نظر می رسد حاال فکر 
کنید در این منجنیق ها 
کوزه های نفتی آتشین 
به  و  شتند  می گذا
سمت دشمن پرتاب 
می کردند. بعید به 
نظر می رسد که 
چیزی از دشمن 
باقی بماند. علی 
سی  طو طر بن 
این ماجرا و  درباره 

گذاشتن نفت در منجنیق ها می نویسد» نفت را 
در کوزه های کوچکی که با مواد سوزان همراه 
بود و هنگام پرتاب با پارچه و فتیله ای تعبیه 
شده، در سر کوزه آن را مشتعل می کرده اند و بر 
سر دشمنان می انداخته اند. همچنین به رسته ای 
از جنگجویان که این کار را می کردند نفاطین یا 
نفت اندازان می گفته اند«. حتی سعدی، شاعر 
قرن هفتم هم به این رسته از جنگجویان اشاره 
کرده است و در باره آنها در باب هفتم گلستان 
با اشاره به جنگجویی هندی نوشته است که 
»نفت اندازی همی آموخت«. طروطوسی به 
کاربرد نفت و در جنگ های تاریخ ساز صالح 
الدین ایوبی با صلیبیان در قرن ششم نیز اشاره 
کرده است و همچنین یاقوت حموی و حمداهلل 
مستوفی دو جغرافی دان بزرگ قرن هفتم از 
نفت بسیار زیاد در بادکوبه بهبهان نام برده اند. 
حموی نوشته است: »در بادکوبه چشمه ای 
بزرگ و بسیار پررونق از نفت وجود دارد«. 
مستوفی هم آورده است: »معادن مومیا و نفت 
در دیه صاحک از توابع ارجان)بهبهان( فارس 

وجود دارد«.

مغوالن بالی جان ایران
تاریخ خونبار مغوالن در آسیا و اروپا، از 
عجیب ترین دوره های تاریخ بشریت و قطعا 
تاریخ ایران است. مغوالن با سوءاستفاده از 
بی تدبیری خوارزمشاهیان که در شرق و شمال 
شرقی ایران حکومت می کردند، بسیاری از 
ایرانیان را از دم تیغ گذرانده و تعداد زیادی از 
شهرهای آباد و متمدن را ویران کردند. مغوالن 
در خرابی ها و حمالت شان از نفت بهره می بردند 
و این مسئله در بسیاری از اسناد تاریخی و 
کتاب های نوشته شده درباره این قوم خون ریز 
به ثبت رسیده است. برخی محققان معتقدند که 
آنها بهره از نفت در جنگ ها را از چینی ها 
آموخته باشند، زیرا چین قبل از ایران به تصرف 
و اشغال مغوالن درآمده بود. بیشترین اشاره ها 
را در این باره خواجه رشید الدین فضل اهلل 
داشته است. تاریخ نویسی که عموما تاریخ 
مغوالن را به نگارش در آورده بود. بنا به گفته 
این تاریخ نویس در کتاب جامع التواریخ، مغوالن 
از منجنیق های نفتی برای کوبیدن شهرها و 
مردم بهره می برده اند، همچنین آنها با نفت 
توانستند شهر بخارا را که حاضر به تسلیم در 
برابر مغوالن بود، به زانو درآورند. رشید الدین 
فضل اهلل نقل کرده است که مغوالن سمرقند را 
هم با نفط از پا در آورده اند. آنها با نفط به جان 
مسجد بزرگ و تاریخی سمرقند می افتند و 
مسجد را همراه با هزاران نفری که در آن پناه 
گرفته بودند، می سوزانند. آنگونه که خواجه 
رشید الدین نقل کرده است پس از اشغال 
پایتخت خوارزمشاهیان توسط مغوالن، آنها نفط 
به دست محله به محله و خانه به خانه می رفتند 

و هر آنچه بود را می سوزاندند. نویسنده کتاب 
»خون خاک« در باره وضعیت وحشتناک حمله 
مغوالن به ایران می نویسد: »سوزاندن با کشتن 
مردمان توام بود و متاسفانه نفتی که زمانی آتش 
مقدس آتشکده های ایرانی بود، در قرن هفتم 
مایه شر و مرگ و میر مردمان و انهدام ابنیه 

شامخ و زیبا می شد.« 

سفرنامه های نفتی
تاریخی که شامل  از اطالعات  بسیاری 
 ... و  زبان، مشخصات جغرافیایی  فرهنگ، 
بسیاری دیگر از نمودها و نمادهای تمدنی در 
زبان و بیان سفرنامه نویسان و جهانگردان ثبت 
و ضبط شده اند. هر سیاحی که هوشمند بوده و 
به جزییات سفرش دقت می کرده است، منبعی 
است سرشار برای انواع مطالعات اجتماعی و 
انسانی. از جمله نکاتی که در سفرنامه های 
سیاحان جلب توجه می کند، حضور نفت است. 
بسیاری از این سیاحان خارجی به وجود و 
حضور نفت در تمدن ایران اشاره کرده اند. از 
وجود  به  که  است  مارکوپولو  اینها  جمله 
چشمه های نفتی در شمال ایران آن زمان و میان 
ارمنستان و گرجستان کنونی تاکید دارد. او نفت 
آنجا را به قدری زیاد دانسته است که در کتاب 
خود می گوید اگر صد کشتی هم اینجا بیایند، 
می توانند نفت از این چشمه ها با خود ببرند. پیتر 
دوالواله، از دیگر سیاحان شیهیری است که 
نفت را در ایران دیده اند. او که در قرن دهم از 
ایران بازدید کرده است، به چراغانی های باشکوه 
شهرهای ایرانی هنگام اعیاد مذهبی و ملی اشاره 
انجام  نفت  با  که  چراغانی هایی  می کند؛ 
می شده اند. همچنین شاردن، سیاحی که قرن 
دهم از ایران بازدید کرده است نیز، به وجود و 
حضور نفت در زندگی مردم ایران در دوران های 
شاه عباس کبیر و شاه سلیمان اشاره می کند. 
شاردن در کتاب خود نوشته است که نفت سیاه 
و سفید در کرانه های دریای مازندران وجود 
رفع  برای  نفت  این  از  ایرانیان  و  داشته 
سرماخوردگی، روشنایی، سوخت و رنگ کردن 
اشیاء به کار می برده اند. آدام اولئاریوس 
دیپلمات و سیاح آلمانی هم از وجود نفت در 
کرانه های دریای خزر سخن گفته است. او در 
کتاب سفرنامه اش که با ترجمه احمد به پور در 
ایران نیز منتشر شده است، می نویسد »به من 
حتی گفته شد که در این منطقه، نیازی به تهیه 
روغن از ماهی و به کار بردن آن برای روشنایی 
نیست، زیرا نفت به قدر کافی وجود دارد که 
بتوان از آن استفاده کرد. نفت روغنی است که 
به طور دائم و زیاد از چشمه ها می جوشد و 
توسط مشک درون ظرف های مخصوص ریخته 
شده و بار گاری می شود. ماخودمان شاهد 
فروش نفت به اهالی شهر به همین ترتیب 

بوده ایم«.

نفت در مثنوی مولوی 
چنانچه در قسمت اول اشاره شد، فردوسی، شاعر قرن پنجم 
در اشعارش به نفت اشاره هایی کرده است، مولوی به عنوان 
برترین شاعر فارسی گوی قرن هفتم نیز در اشعارش از نفت 
نام برده است. در داستان کنیزی که همراه پادشاه به شوشتر 

رفت و از معشوقه اش جدا شد، آورده است: 
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یکی از 
کهن ترین 

صنایع دستی 
و هنرهای سنتی 

ایران که در استان 
کرمانشاه و در بین عشایر 

و برخی روستاییان این استان 
رواج دارد، موج بافی است. 

موج ها پارچه های بافته شده از پشم گوسفند هستند که از آنها 
به عنوان رختخواب پیچ، پتو، پشتی، رویه کرسی، سجاده و 
گاه برای چادرهای عشایر استفاده می شد. در گذشته از 
موج در ماه های سرد به عنوان روانداز استفاده 
می کردند و قدیم ترها نیز به عنوان یک پوشش 

تزیینی روی کرسی ها دیده می شد.
نقوش تزیینی موج ویژگی های مشابهی دارد 
و در محدوده خاصی سیر می کند. طرح های 
موج که از اصالت و خصوصیات محلی 
برخوردارند، عبارتند از: پر طاووسی، 
چهارخانه، سیاه و سفید، تخت قرمز، 
شمشیری دولتی، حوض، دعا، محراب، 
شانه،  کبکی،  کله  گل،  چخماق، 
گنجشک، انگور )گل گله(، پروانه، بز 
کوهی، پرنده، قیچی، درخت و ماهی، 
ترنج دار گنبدی، برگ بیدی، چشم 
بلبلی )چشم خروسی(، بتروبند، 
دو کلکانه و خربزه ای.  نقوش قصري، 
ایالمي، چهل طوقي و کردستاني هم 
معروف ترین نقوش موج هستند. صنعت 
موج بافی در منطقه کردستان سابقه 
در  موج بافان  بیشتر  و  دارد  طوالنی 
شهرهای این استان ساکن هستند.  در حال 
حاضر موج بافي در منطقه اورامانات، جوانرود، 
اسالم آباد غرب و گیالنغرب رایج است. نکته قابل 
اشاره درباره هنر موج بافی اینکه امروزه اجناس 
بی کیفیت خارجی جای این هنردستی را در ایران پر 
کرده اند و موج بافان زیادی بیکار شده اند؛ اتفاقی که 
باعث شده این صنعت کهن به دست فراموشی 

سپرده شود.

شیراز، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران، یکی از زیباترین و پرجاذبه  ترین 
استان های کشور است، جایی که با حضور در آن، حسی ناب از اصالت و مهربانی 

شیرازی ها به شما منتقل می شود. در این شهر عالوه بر دیدن جاذبه های 
شگفت انگیز، نباید طعم اقامت در هتل های سنتی را از دست داد.

هتل نیایش
این هتل که در دل بافت شهر تاریخی شیراز جا خوش کرده، یکی 

از هتل های سنتی این شهر است که از مجموع شش خانه سنتی 
و تاریخی و با طراحی خاص شکل گرفته است. اقامت در هتل 
دو طبقه نیایش با آن اتاق های سنتی و پنجره های شیشه  ای 
رنگی و حوضچه  کوچک وسط حیاط، فضایی دوست داشتنی 
را خلق کرده است. نوشیدن چای در بام این هتل هم می تواند 

شب نشینی خاطره انگیزی را برایتان رقم بزند. 

هتل خانه پنج دری
این هتل خانه که قدمتی 120 ساله دارد، به دوره قاجار 
برمی گردد. پنج دری، یکی از محبوب ترین و زیباترین 

هتل های سنتی شیراز است که 11 اتاق دارد. با اقامت در این 
هتل حس و حال زندگی در دوران گذشته را بخوبی درک 

می کنید. پنجره های چوبی خوش آب و رنگ، حیاط مصفا با آن 
حوضچه  کوچک زیبا در کنار عطر درختان بهار نارج فضایی 

رویایی را در پنج دری ایجاد کرده که دلتان نمی آید آرامش را در 
این مکان دلنشین تجربه نکنید.

هتل راز 
یکی دیگر از هتل های سنتی شیراز، هتل  راز است؛ هتلی که به اقامتگاه سنتی 

گلستان راز نیز معروف است و در محله ای آرام و در بافت سنتی شهر قرار گرفته 
است. ساختمان این هتل که 300 متر وسعت دارد، در دوران پهلوی ساخته شده است. 

در و پنجره های سنتی هتل سنتی راز، در کنار فضای سبز حیاط، تصویری زیبا از این 
هتل ترسیم کرده که مسافران به محض ورود 

بخوبی آن را درمی یابند.

 استان کرمانشاه که در غرب 
ایران قرار گرفته، به دلیل دارا 
بودن جاذبه های گردشگری 
مقاصد  ز  ا یکی  به   ، د یا ز

گردشگری محبوب تبدیل شده 
کرمانشاه هم سوغات  در  است. 

متنوعی وجود دارد که می توانید به 
عنوان یادگار سفر به این استان آنها را تهیه 

کنید.
نان برنجی: این شیرینی خوشمزه 
کوچک که قدمتی 160 ساله 
سوغات  اصلی ترین  دارد، 
کرمانشاه است که در آثار معنوی 

کشور  ثبت شده و به عنوان یک 
شیرینی ملی هم شناخته می شود.

کاک: یوخه یا کاک، نوعی شیرینی سنتی 
ایران است که عالوه بر کرمانشاه در شیراز نیز پخته 

می شود. شیرینی ورقه ای سبک بسیار نازک 
که هم خوشمزه است و هم پرانرژی.

نان خرمایی: یکی از سوغات لذیذ کرمانشاه 
است که در زبان محلی به آن نان خانقی 
می گویند. نان خرمایی، شیرینی مقوی و 
پرانرژی است که طعمی شبیه به کلمپه کرمان 

دارد.
شیرینی بژی: این شیرینی معموال در جشن ها و 
که  می شود  پخته  کرمانشاهی ها  عزاداری  مراسم 

ماندگاری باال و طعم بی نظیری 
دارد.

روغن حیوانی: این روغن یکی از 
سوغات ارزشمند و شناخته شده  
کرمانشاه است که شهرت زیادی 

در ایران دارد. روغن حیوانی که 
به زبان کرمانشاهی به آن »رون 

دان« می گویند، فراورده ای از شیر 
گوسفند و گاو است.

وستای 3 هزار ساله  ر

تنها صدایی که در این روستای 
گوش  به  دست نخورده  و  تاریخی 

می رسد، آوای طبیعت و جنگل  است. 
نوای  با  که  طنین اندازی  موسیقی 
پرندگان آوازه خوان، جویبارهای جاری 
و وزش بادهای گاه و بی گاه عجین شده 

است.
اهالی  دیدن  و  روستا  در  زدن  قدم 
باصفای وفس که بسیار هم مهمان نوازند، 

شما را از سفر به این منطقه خرسند خواهد 
کرد.

خانه های مسکونی روستا هم در نوع خود جالب 
توجه هستند. خانه های پلکانی که باعث شده وفس به 

ماسوله استان مرکزی معروف شود. این خانه ها با 

 سوغات کرمانشاه

دستی صنایع 

وفس؛
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هتل های سنتی ایران
 )بخش اول(هتل های سنتی شیراز

شبنم اعماری     روستای تاریخی و بزرگ »وفس« در شمال غربی استان مرکزی و شمال 
شهرستان کمیجان جا خوش کرده است. منطقه ای که قدمتی 3 هزار ساله دارد و آب و هوای 
مطبوع و کوچه باغ های زیبایش چشم اندازهای بی بدیلی را پیش روی گردشگران قرار می دهد. 
نام این دیار عالوه بر وفس؛ وبس، َووس و ُووس نیز تلفظ می شود. براساس اسناد تاریخی، 
روستای زیبای وفس در گذشته سکونتگاه مادها بوده و زبان مردم این دیار نیز زبان تاتی 
است. دورتادور وفس را کوه های بلند محصور کرده اند و این منطقه به غیر از سمت شمال 
در شرق، غرب و جنوب در محاصره کوهستان است.  وفس با آب و هوای دلچسب، 
تاریخی  بافت  و  فراوان  باغ ها، چشمه های  و  مزارع  چشم اندازهای دیدنی، 
منحصربه فردش می تواند مقصد مناسبی برای عاشقان طبیعت باشد. این منطقه 
که با حضور در آن متوجه بکر بودنش می شوید، تا چشم کار می کند سرسبزی و 
زیبایی دارد. در وفس زندگی به معنای واقعی کلمه جاری است و آرامش در این 

سرزمین حکمرانی می کند.

موج بافی

شیرینی بژینان خرمایینان برنجی 

بافتی متراکم در یک طبقه و ایوان و 
سقف مسطح روی دامنه  کوه ها بنا شده اند که در 
کنار کوچه باغ های پیچ در پیچ و درختان سایه دار سر به 

فلک کشیده، تصویری وصف ناشدنی را خلق کرده اند.
در ماسوله مرکزی، باغ هایی که در میان دره ها ایجاد 
شده اند و زمین های زراعی که در شیب کوهپایه ها قرار 
گرفته اند، چشم اندازی زیبا را به وجود آورده که به محض دیدن 

آنها غرق در شگفتی می شوید.
به گفته برخی گردشگران و کوهنوردان که وفس را منطقه  
مناسبی برای گشت و گذار عنوان کرده اند، فسیل هایی در وفس 
دیده شده که از نوع آهکی و رسوبی هستند. این فسیل ها کوه های 
این روستای زیبا را دربر گرفته اند و بقایای موجودات زنده که در 
الیه های زمین گیر افتاده اند، در میان آنها دیده می شود. وجود 
فسیل در وفس نیز جذابیت این روستای تاریخی دست نخورده را 

دوچندان کرده است.
جدای از زیبایی هایی که تنها با راهی شدن و حضور در این 
از  یکی  کنید، وفس  بخوبی درک  را  آنها  منطقه می توانید 

قدیمی ترین گویش ها را دارد که به گویش وفسی معروف است. 
گویشی که به آن »ُووسی« نیز می گویند، 
زبان تاتی است؛ شاخه ای از زبان ماد که 

تمام ویژگی های زبان را داراست.
روستای وفس عالوه بر جلوه های طبیعی 
و تاریخی، سوغات زیادی دارد که از جمله آن 
می توان به صنایع دستی، محصوالت لبنی، 

خشکبار و عسل کوهی  اشاره کرد. 
سوغات اصلی وفس، عسل کوهی است که یکی 
ایران محسوب  ناب ترین عسل های کوهی  از 

می شود.
اهالی این روستا در حوزه صنایع دستی نیز تبحر 
خاصی دارند و در بافت زیراندازهای نفیس و زیبا، 
رودوزی های سنتی، گیوه دوزی، گلیم بافی، بافت انواع 
سبدبافی،  سوزن دوزی،  پشمی،  جوراب های  دستکش، 

نمدمالی، جاجیم بافی و... زبانزد هستند. 
از لحاظ ارتباطی، وفس در یک بن بست قرار 
گرفته که تنها راه ارتباطی اش، جاده  آسفالته 1۸ 
کیلومتری است که این روستای تاریخی را به 
متصل  نقاط  دیگر  به  آنجا  از  و  کمیجان 

می کند.
فاصله این روستا تا شهر کمیجان 1۸ 
کیلومتر و تا اراک، مرکز استان 120 کیلومتر 
است. وفس در فاصله مساوی از همدان، 
ساوه و اراک واقع شده است. با توجه به 

آنچه گفتیم، وفس پاییزی پرنقش و نگار 
دارد که می توان با حضور در ماسوله 

مرکزی، سفری رویایی را تجربه کرد و 
اندکی در خیال و آرامش غرق شد. 
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مواد الزم: 
شیر: 2 لیوان

پودر ژالتین: 2 قاشق غذاخوری
شکر: 4 قاشق غذاخوری

خامه: 100 گرم
پودر کاکائو: 3 قاشق غذاخوری

وانیل به میزان الزم
طرز تهیه:

ابتدا پودر ژالتین را در کمی آب می ریزیم و به روش بن ماری حل می کنیم. سپس شیر را 
در ظرفی مناسب ریخته، شکر و پودر کاکائو را اضافه می کنیم و خوب هم می زنیم تا کامال 
حل شود. در این مرحله ژالتین را اضافه می کنیم و خوب هم می زنیم تا مواد یکدست شود. 
گاز را خاموش و کمی وانیل اضافه می کنیم. وقتی موادمان از حرارت افتاد، خامه را 
می افزاییم و خوب هم می زنیم. در این مرحله قالب را چرب می کنیم و دسر را در قالب 

می دهیم می ریزیم و به مدت 4 تا 5 ساعت داخل یخچال قرار 
تا خوب ببندد. بعد از این مدت با چاقو لبه های 

ظرف را از دسر جدا می کنیم و در ظرف 
مناسبی برمی گردانیم. برای قسمت 

وانیلی، بهتر است کاکائو را حذف 
و  بپاشید  وانیل  رویش  و 

شکرش را هم کم کنید.
نکته: مقدار گفته شده برای 
به صورت  شکالتی  دسر 

پایه ای است. 

ر

ژله 
خرده شیشه

مواد الزم برای ژله پایه: 
پودر ژله آماده آناناس یا آلوئه ورا: یک بسته

بستنی وانیلی: یک لیوان 
پودر ژله: چند رنگ مختلف هر کدام یک بسته)برای درست کردن 

این ژله از رنگ مورد نظرتان بیشتر استفاده کنید(.
طرز تهیه:

پودر ژله را با یک لیوان آبجوش کامال حل می کنیم. کمی شکر هم 
می توان اضافه و به صورت بن ماری آن را آب کرد. موادمان را روی 
شعله گاز می گذاریم تا شکر حل شود، بعد از روی شعله برمی داریم 
و نصف لیوان آب سرد اضافه می کنیم)می توانید آب سرد را 
استفاده نکنید تا ژله ها سفت تر شود و خوب برش بخورد( و هم 
می زنیم. حاال ژله آماده را در ظرف مورد نظر ریخته که البته بهتر 
است ظرفمان مکعبی شکل باشد. ژله های دیگر را هم طبق دستور 
آماده می کنیم و در ظرف های جداگانه می ریزیم و داخل یخچال 
قرار می دهیم تا کامال ببندند. زمانی که ژله خوب بست، آماده برش 
است )اگه ژله شل باشد و خوب نبندد، زمان برش زدن خرد 
می شود(. ژله های برش خورده را به صورت نامنظم در ظرف مدنظر 
می ریزیم و دوباره داخل یخچال قرار می دهیم تا ژله پایه را آماده 
کنیم. )تا جایی که می توانید سعی کنید رنگ های مشابه کنار هم 
قرار نگیرند(. به ژله تنوع رنگ بدهید تا هم زیبا شوند و هم موقع 

برش از رنگارنگی اش سر ذوق بیایید.
برای قسمت پایه، ژله آناناس یا آلوئه ورا را با یک لیوان آب جوش 
حل می کنیم، سپس لیوان بستنی که کامال آب شده را به آن اضافه 
می کنیم و آرام هم می زنیم تا کف ایجاد نشود. ژله پایه نباید به 
هیچ عنوان گرم باشد، چون خرده ژله ها را داخل خودش حل 
می کند. حاال خرده ژله هایی را که در یخچال گذاشته بودیم، درون 
ظرفمان می ریزیم و ژله پایه را هم اضافه می کنیم. سپس دوباره 
داخل یخچال قرار می دهیم و تا 4 ساعت سراغش نمی  رویم تا ژله  
به شکلی که مدنظرمان است، درآید. توجه داشته باشید که اگر 

پایه خوب نبندد، شکل ژله شما آنطور که باید زیبا نمی شود.
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آشپزی

    شهال خاتون آباد

    آتینا عالی

    مهناز عالی

یکی از معروف ترین و لذت بخش ترین غذاهای ایرانی آش است. غذایی که معموال با سبزیجات و 
حبوبات تهیه می شود. آش یک غذای کامال ایرانی است که حاال در دیگر نقاط جهان هم طبخ می شود. 

این غذای خوشمزه آبکی را می توان در شهرهای مختلف با طعم های متفاوت میل کرد و از خوردنش لذت 
برد.  با وجود اینکه برخی آش را پیش غذا می دانند، اما به دلیل داشتن حبوبات، جزو غذاهای سنگین محسوب 

می شود که به اصطالح یک کاسه آن، یک وعده غذایی کامل است. در گذشته، پختن آش به قدری مرسوم بوده که به 
کسی که آن را می پخت، آشپز می گفتند و کاری را که انجام می داد، آشپزی می نامیدند. این خود گویای این است که 
آش از دیرباز یکی از غذاهای سفره ایرانی ها بوده است. در پخت آش حبوباتی همچون انواع لوبیا، عدس، نخود، ماش، 
جو و حتی گاهی گندم استفاده می شود. برای خوشمزه تر شدن آن و گرفتن نفخ حبوبات هم معموال آنها را از قبل خیس 
می کنند.  در شهرهای مختلف ایران، آش مخصوص آن منطقه را می توان دید. آش محلی  که با سبزیجات و مواد اولیه 

همان منطقه طبخ می شود.

آش  انواع مختلفی دارد که به برخی از آنها اشاره کرده ایم و در ادامه برای شما مخاطبان 
همیشه همراه، طرز تهیه یکی از آش های خوش رنگ و لعاب را آورده ایم.

آش دوغ: این آش که آن را منتسب به اردبیل می دانند، در شهرهای همدان، ارومیه، قزوین، 
شیراز و... نیز پخته می شود. در آش دوغ اردبیل که اصلش برای سرعین است، از سیر فراوان، 
دوغ ترش، نعنا داغ، تخم مرغ، نخود و برنج نیم دانه استفاده می شود. آش دوغ قزوین را با 
لوبیا چیتی، آویشن، سبزی آش، برنج، دوغ، قلم گوشت، نعنا، پیاز داغ، روغن و ادویه های 

مختلف می پزند.
آش شله قلمکار: این آش را در زمان ناصرالدین شاه می پختند و یکی از غذاهای مورد عالقه 
شاه بود. مواد الزم برای پختن این آش، گوشت گوسفندی، سبزی، سیر، پیاز و حبوبات است.

آش کشک: یکی از غذاهای سنتی استان کهگیلویه و بویراحمد است که دستور خاصی ندارد 
و بسیار آسان پخته می شود. کشک، خرده برنج، نعناع، نخود و انواع ادویه مواد مورد استفاده 

آش کشک است.
آش خور: این آش که به کاردین هم معروف است، در خوزستان، فارس و... پخته می شود. 

برای پختن آن از سبزی خوره که چیزی شبیه به کاهو است، استفاده می کنند.
آش آلو: مواد مورد نیاز برای تهیه این آش برنج، آلوی تازه، گشنیز، جعفری و تره است. در 
آش آلو می توان از کوفته ریزه و نعنا داغ هم استفاده کرد. کوفته این آش را از گوشت 

گوسفند، گوساله، شتر و مرغ درست می کنند.
آش ترخینه: یکی دیگر از آش های محبوب ایرانی ها که در بیشتر شهرهای کشور طبخ 
می شود، آش ترخینه است. این آش را از جوشاندن بلغور در دوغ ترش یا شیر به همراه نخود، 

لوبیا، اسفناج و همچنین زردآلو و آلوچه می پزند. 
آش جو: آش جو هم جزو غذاهای بی حد و مرز ایران است. برای پختن این آش از سبزیجات 
معطر )شوید، گشنیز و تره( و حبوبات )نخود و لوبیا( و البته خیار چنبر و همچنین پیاز، کشک 

و نعنا داغ استفاده می شود. 
آش گوجه: این آش، یکی از غذاهای خوشمزه و معروف ایرانی است که در شهرهای تبریز، 
اردبیل، زنجان و تهران با دستورات مختلفی پخته می شود. طعم انواع آش تا حدود زیادی 
به نحوه طبخ آن بستگی دارد که در تهیه آش گوجه فرنگی جا افتادن نکته مهمی است که نباید 

آن را فراموش کرد.

 مواد الزم: 
گوجه فرنگی: 500 گرم

سبزی آش )نعنا، جعفری، گشنیز، اسفناج و تره(: 400 گرم
بلغور گندم: 250 گرم

لوبیا قرمز: یک پیمانه پلوپز 
رب: یک قاشق غذاخوری سرصاف 

پیاز داغ: دو عدد
 نمک، فلفل سیاه و زردچوبه به مقدار الزم 

طرز تهیه:
بهتر است لوبیا را از شب قبل خیس  کنیم تا هم راحت تر پخته شود و هم نفخ آن از بین برود. پیازها 
را نگینی خرد می کنیم و با زردچوبه تفت می دهیم تا رنگی طالیی به خود بگیرد، سپس رب را به 
آن اضافه می کنیم. بلغور گندم و لوبیا قرمز را درون قابلمه می ریزیم و می گذاریم تا خوب پخته 
شوند. سپس پیاز داغ را به آن اضافه می کنیم و منتظر می مانیم که موادمان لعاب بیندازد. در این 
فاصله پوست گوجه فرنگی را می گیریم و آن را له می کنیم. گوجه پوست کنده را هم می توانیم رنده 
کنیم و هم با استفاده از غذاساز یا مخلوط کن به حالت پوره درآوریم. پوره گوجه فرنگی را هم به 
دیگر موادمان اضافه می کنیم. حاال نوبت سبزی آش  است، آن را هم درون قابله می ریزیم تا با بقیه 
مواد پخته شود. سبزی باید جزو آخرین موادی باشد که به آش اضافه می شود، زیرا در این صورت 
است که عطر خود را از دست نمی دهد. حاال باید منتظر بمانید تا آش کامال جا بیفتد. بعد از آماده 

شدن غذا، می توانید آن را با پیاز داغ و پوست  گوجه فرنگی تزیین کنید.



همزمان با بازگشایي مدارس و هفته گردشگري، مراسم متنوع فرهنگي- 
آموزشي در موزه کارآموزان صنعت نفت شهر آبادان برگزارشد.

برگزاري کارگاه  هاي نقاشي و چاپ براي دانش آموزان در موزه کارآموزان 
صنعت نفت، مراسم دورهمي کارآموزان سابق مدرسه فني وحرفه اي 

)کارآموزان( و مراسم هفته گردشگري از جمله این برنامه  هاست .
در بازدید دانش آموزان دو مدرسه دخترانه و پسرانه از موزه کارآموزان 
صنعت نفت در شهر آبادان که 9 مهر صورت گرفت، کارگاه  هاي نقاشي و 

چاپ برگزار شد که مورد استقبال دانش آموزان قرارگرفت .
در این بازدیدها، دانش آموزان از نزدیک با موزه کارآموزان صنعت نفت، 
پیشینه شکل گیري و فعالیت این مرکز آموزشي که اکنون به صورت موزه 
درآمده، آشنا شدند و در جریان تاریخ نگاري صنعت نفت ایران و جهان 
قرارگرفتند . چندي پیش نیز مراسمي به مناسبت هفته گردشگري با حضور 
مسووالن و مدیران شهري، فعاالن حوزه گردشگري و عموم مردم در این 
موزه برگزارشد. در این مراسم که با معرفي جاذبه  هاي گردشگري شهر 

آبادان و پخش فیلم همراه بود و حمید آذرنگ، بازیگر سرشناس تئاتر، سینما 
و تلویزیون نیز در آن حضور داشت، نمایش تئاتر پهلواني به اجرا درآمد .

همچنین به مناسبت آغاز سال تحصیلی، مراسم دورهمي و تجدید 
خاطرات کارآموزان مدرسه فني وحرفه اي )موزه کارآموزان( نیز با هدف 
تجدید خاطره و مرور ایام نوجواني کارآموزان و دیدار دوباره دوستان در این 
موزه برگزار شد که بسیار مورد استقبال قرار گرفت و شرکت کنندگاني از 
نقاط مختلف کشور از جمله اهواز، کرج و اصفهان در آن حضور داشتند . 

اهدای قدیمی ترین قطب نمای شناور 
ژاپنی به موزه  های صنعت نفت 

قطب نماي شناور، مخصوص کشتي  هاي تدارکاتي 
و مسافربري، ساخت کشور ژاپن و متعلق به سال 
1976، از سوي شرکت نفت فالت قاره به مدیریت 

موزه  ها ومرکز اسناد صنعت نفت اهدا شد.
عبدالرضا محسني، رئیس روابط عمومي منطقه 
عملیاتي الوان با حضور در دفتر مدیریت موزه  ها و 
مرکز اسناد صنعت نفت، این قطب نما را به نمایندگي 
از شرکت نفت فالت قاره به موزه  هاي صنعت نفت 

تقدیم کرد .
 وي گفت: این قطب نما متعلق به شناورحریت بوده 
که تحت مالکیت شرکت نفت فالت قاره قرارداشته 
است. این شناور از نوع شناور هاي عملیاتي، تدارکاتي 
و چند منظوره در سال 1982 از سوی کشور ژاپن 
تولید شد و حوزه عملیاتي آن مناطق بندرعباس، 
خارک و سیري بوده و از پنج سال گذشته به علت 
قدمت زیاد، فرسودگي و کمبود بودجه براي تعمیرات، 

از ادامه فعالیت بازمانده و قرار است به همراه دو شناور 
دیگر، مورد بهره برداري موزه  هاي صنعت نفت قرار 

گیرد.
محسني یادآورشد: این قطب نما در یک جعبه 
چوبي و در مکاني که کاپیتان کشتي حضور داشته، 
نصب بوده است و در تالطم و موج  هاي سهمگین دریا 
حالت ثابت داشته، به گونه اي که کاپیتان و افسران 
کشتي با توجه به جهت  هاي آن مي توانستند مسیر را 
تشخیص دهند. شرکت نفت فالت قاره، بخصوص 
منطقه عملیاتي الوان، همکاري چشمگیري در زمینه 
شناسایي، گردآوري و انتقال اشیاي موز ه اي داشته اند، 
به گونه اي که تاکنون بیش از یکصد شي موز ه اي به 
مدیریت موزه  ها و مرکز اسناد صنعت نفت اهدا 
این اشیا مي توان به  از شاخص ترین  کرد ه اند. 
کپسول  هاي نجات، شناور دریایي، فانوس، توربین، 

تجهیزات سرچاهي و... اشاره کرد.

 اعضاي کارگروه موزه 
اختصاصي اکتشاف و تولید در 
مسجد سلیمان از موزه پمپ 
تهران  دولت  دروازه  بنزین 
بازدید کردند. در این بازدید که 
روز اول مهر صورت گرفت، 
ه  ز مو ه  و گر ر کا ي  عضا ا

اختصاصي اکتشاف و تولید در مسجدسلیمان از نزدیک با 
بخش  هاي مختلف موزه پمپ بنزین دروازه دولت تهران آشنا 
شدند. در شکل گیري موزه  هاي مسجدسلیمان، قرار است 
بخشي از این موزه به اکتشاف و تولید نفت در مسجدسلیمان 
اختصاص یابد. بر این اساس کمیته مشترک مدیریت موزه  ها 
و مرکز اسناد صنعت نفت با مدیریت اکتشاف شرکت ملي 

نفت ایران شکل گرفته است .

مدیریت  کوشش  به   
موزه  ها و مرکز اسناد صنعت 
نفت و به مناسبت هفته جهاني 
گردشگري، کارگاه آموزشي 
»با باک پر سفر کنیم« با هدف 
تحقق شعار سازمان جهاني 
یت  ر محو با  ي  شگر د گر

آموزش، مهارت و اشتغال ، پنج شنبه 4 مهر در موزه پمپ 
بنزین دروازه دولت تهران برگزارشد. در این کارگاه آموزشي 
که با مشارکت اداره کل میراث فرهنگي، گردشگري استان 
تهران و با حضور راهنمایان حوزه گردشگري شهر تهران 
برگزارشد، ضمن معرفي راهکارهاي سفر ایمن، کم هزینه و 
لذت بخش به علل شکل گیري و راه اندازي موزه پمپ بنزین 

دروازه دولت پرداخته شد .

در  کتابخواني  مراسم   
موزه پمپ بنزین دروازه دولت 
تهران که روز سه شنبه دوم 
کتاب  رشد،  برگزا ه  مهرما
جعفر  نوشته  قدیم،  طهران 
شهري، از سوی لیال کفاش زاده 
براي عالقه مندان و حضار در 

موزه پمپ بنزین دروازه دولت تهران خوانده شد .
کتاب طهران قدیم در پنج جلد، به بررسی محالت قدیم 
تهران، دروازه  های شهر، ساکنان تهران، صاحبان مشاغل 
گوناگون، ضرب المثل  های رایج، تکیه کالم  ها، رویداد های 
محلی و... پرداخته است. این کتاب در نوع خود، جامع ترین 

منبع برای بازشناسی تهران قدیم است.

نشریه  کارکنان صنعت نفت ایران
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کوتاه از موزه  های نفت

موزه نفت

خوراک پزي  ها یا اجاق  هاي فتیله اي نفتي از دهه 1340 به بعد در 
آشپزخانه  هاي ایران براي طبخ مورد استفاده قرار گرفتند. تعداد 
فتیله  هاي مورد نظر در این اجاق  ها که از یک تا 10 عدد بود، بسته به نوع 
غذا،  اندازه قابلمه و یا حرارت مورد نیاز تنظیم مي شد. براي تنظیم حرارت 
یا شعله فتیله  ها در این اجاق  ها، پیچ تنظیمي قرار داشت تا با کنترل شعله 
از دودزدگي جلوگیري و شعله مطلوب را ایجاد کند. در این تصویر سه عدد 
چراغ یک، دو و سه فتیله اي مربوط به دهه 50 را مالحظه مي کنید که 
ساخت کشور انگلیس است و در موزه بنزین خانه آبادان در معرض دید 
عموم قرار دارد.

برگزاری برنامه  های 
ع  متنو
 فرهنگی- آموزشی 
در موزه کارآموزان 
صنعت نفت

نفت سوز های وطنی چگونه خلق شدند؟ کار گروه اجرایی طراحی و ساخت موزه نفت سوز های 
کرمان در نظر دارد، بخشی از این موزه در شرف تاسیس 
را به معرفی مشاهیر ملی و سازندگان مطرح دستگاه  های 
نفت سوز ها در ایران اختصاص دهد. یکی از نام  های ماندگار 
و افراد پرتالش در این عرصه، زنده یاد میرمصطفی 
عالي نسب، بنیانگذار شرکت عالی نسب بود که تبدیل 
سماور های زغالی به نفتی از ابداعات ارزشمند و ماندگار او 
در یکی از خطیرترین سال  های تاریخ این سرزمین به شمار 
می رود. در سال 1329  و همزمان با ملی شدن صنعت 
نفت در ایران، مرحوم عالی نسب که دل در گرو سربلندی 
ایران و مهر به دکتر مصدق داشت، عزم خود را جزم کرد 
تا با رویکرد اقتصاد ملی و تولید درون زا، سهم خود را به 
عنوان یک ایرانی وطن پرست در گذار از پیچ تند تحریم و 
تهدید دولت ملی از جانب استعمارگران ایفا کند. برای 
آشنایی بیشتر با تالش ها و میراث ماندگار این چهره  ملی، 
به دیدار جواد پورمیکاییل، خواهرزاده او و عضو هیات 
مدیره فعلی این شرکت رفتیم تا از میراث ماندگار 
عالی نسب برای تاریخ و اقتصاد ایران بیشتر بدانیم.  جواد 
پورمیکاییل، متولد 1321 یکی از 

قدیمی ترین اعضای شرکت عالی نسب و از همرا هان 
قدیمی  دایی خود بوده که در دور ه ای نیز مسوولیت 

مدیرعاملی شرکت را به عهده داشته است.  

 از تجارت چینی و بلور تا تولید نفت سوز
 پورمیکاییل، هشت ساله بود که دایی اش میرمصطفی 
وارد عرصه تولید  شد. او دایی خود را اینگونه معرفی 
می کند، مرحوم استاد میرمصطفی عالی  نسب، اهل تبریز 
و پس از مهاجرت به تهران، در جوانی و به دلیل هوش 
سرشار و تالش خستگی  ناپذیرش از موفق ترین تجار 
ایران در زمینه واردات چینی و بلور بود. با شکل گیری 
نهضت ملی شدن نفت و احساس نیاز به قطع وابستگی 
کشور به کاال های خارجی، تاجر جوان دست از کار اصلی 
خود کشید و تمام اندوخته مادی و سرمایه معنوی 
خویش را به حیطه تولید انتقال داد. او با وجود تمام 
کاستی ها و ضعف دانش فنی تولید در ایران، به جنگ 
یکی از پرقدرت ترین برندهای آن روز یعنی »والور« 
انگلستان رفت و در شرایطی که این شرکت ایران را 
تحریم کرده بود، در کارگاه کوچک خود که حیاط 
خانه ای در خیابان بوذرجمهری بود، شروع به ساخت 
چراغ  های خوراک پزی کرد. این چنین بود که سنگ بنای 
شرکت تولیدی صنایع نفت و گاز عالی نسب با ماموریت 
نیاز  نفت  سوز مورد  لوازم خانگی  از  تولید بخشی 

خانواده های ایرانی گذاشته شد.

 سازنده عالی ترین سماورهای نفتی
این عنوان را پورمیکاییل از یک آگهی مطبوعاتی 
منتشر شده در مطبوعات قدیمی  به ما نشان می دهد و 
می گوید: با آغاز به کار دولت ملی، استاد عالی نسب، 
فعالیت های عادی خود را متوقف کرد و به عضویت 
شورای 2۵ نفره مشاوران اقتصادی دولت مصدق درآمد. 
همزمان تحریم ها علیه ایران آغاز شده بود تا نفت ایران 
توان عرضه در بازارهای جهانی را نداشته باشد. در این 
شرایط مرحوم مصدق به دنبال راهی به منظور ایجاد 
تقاضای داخلی برای فروش نفت بود تا در راه عبور از این 

مرحله مهم، از بسته شدن لوله های نفت جلوگیری شود. 
شورای مشاوران اقتصادی مصدق مسوول پیدا کردن 
صنعتگرانی شدند که بتوانند محصوالتی نفت سوز تولید 
کنند. چراغ های نفتی که آن زمان از سوی کمپانی 
»والور« انگلستان به ایران می آمد با تحریم این کشور 
دچار مشکل شده بود.در این شرایط حساس استاد 
تصمیم گرفت با سرمایه شخصی خود، وارد میدان تولید 
سماور و اجاق خوراک پزی نفتی شود، پورمیکاییل افزود: 
برند »عالی نسب« که روی اولین سماور های نفتی ایران 
حک شده و قدیمی ترها آن را به یاد می آورند، اینگونه 
خلق شد و تاثیر شگفت آوری در بقای صنعت نفت در 

آن روز ها داشت. مردمی  که آن روز ها اغلب برای 
پخت و پز از منقل، اجاق  های گلی و هیزمی  استفاده 
می کردند و تعدادی محدود، از چراغ های »والور« 
چراغ  و  تولید سماور  با  می برند،  بهره  انگلستان 
خوراک پزی عالی نسب، شرایط جدیدی را تجربه کردند.
نکته جالب که نشان دهنده عمق مطالعات و کیاست آن 
روز استاد عالی نسب بود، اینجاست که عنوان »صنایع 
نفت سوز و گازسوز عالی نسب« را برای »برند« خود ثبت 
کرد؛ چراکه معتقد بود چشم انداز آینده، در تبدیل شدن 
این چراغ ها از نفت سوز به گازسوز خواهد بود. این 
کارخانه که تولیداتش مردم شهر و روستا را با امکانات 
جدیدی مواجه ساخت، پایه گذار تولید ملی پس از ملی 
شدن صنعت نفت بود و نماد همدلی دولت و ملت نام 
گرفت. روایت شده است که مصدق یک نمونه از این 
سماور را در دفتر کار خود قرار داده بود و برای مهمانانش 

از آن چای می ریخت.

اعتراض به کودتا
کودتا، مسیر عالی نسب در کسب و کار را تغییر داد تا 
او فعالیت های اقتصادی اش را همگام با آرمان هایش 
پیش ببرد و تنها به فکر کسب درآمد نباشد. استاد 
عالی نسب، بعدها برای خواهرزاده خود نقل کرد: 
»واکنش من به کودتا، متوقف ساختن فعالیت تولیدی 
صنایع عالی نسب در اعتراض به کودتاچیان بود. این 
تصمیم که مشروعیت کودتاچیان را به چالش می کشید، 
موجب شد تا نخست وزیر دولت کودتا، سرلشکر زاهدی، 
استاد عالی نسب را احضار کند و با تهدید مورد سوال قرار 
دهد. بنا به اطالعات ارائه شده در زندگینامه استاد 
عالی نسب در پورتال رسمی  شرکت، وی موضوع را 
محور  »مضمون   است:  کرده  روایت  این چنین 
بازجویی های زاهدی اعتراض به این مساله بود که تو در 
دولت مصدق دست به چنین کار بزرگی زد ه ای و حال 
که سلطنت اعلی حضرت تثبیت شده، آن را متوقف 
کرده ای؟ وقتی من)عالی نسب( در واکنش به پرخاش  ها 
و توهین های او با نهایت خونسردی پاسخ دادم که 

آری، چراکه آن زمان من به آینده ایران خوشبین 
بودم و اکنون دیگر نیستم، نعره های تهدیدبار و 

اوج  به  توهین آمیز سرلشکر کودتاچی 
رسید.«

بخش اول

ح  عکس شر

از سوي شرکت نفت فالت قاره انجام شد: 

مرحوم  میرمصطفي  عالي نسب
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انسان و طبیعت، رابطه ای تنگاتنگ و تاثیرگذار دارند. پیوندی که نمی توان نسبت به آن بی توجه 
بود، همین توجه نیز باعث شده که این رابطه از سوی انسان پذیرفته شود. در این پیوند، راه 
آشتی با طبیعت باز گذاشته شده تا حسی توام با رضایت را تجربه کنیم و بدون آسیب به 
طبیعت بتوانیم کارمان را پیش ببریم و ایده های نوآورانه ای ارائه دهیم. امروزه، به دلیل 
بی توجهی انسان ها، شاهد از بین رفتن سرمایه های فراوانی هستیم، از جمله این سرمایه ها 
باید به طبیعت اشاره کرد که با ماشینی شدن زندگی، حاال بیشتر از هر زمانی دیگر به کمک 
ما نیاز دارد؛ به همین دلیل با انجام کارهای کوچک می توان تغییرات بزرگی در زندگی ایجاد 
کرد. تغییراتی که بیش از همه، دوستداران طبیعت با طراحی های خاص گام های نخست آن را 

برداشته اند.  در دنیا معماری هایی وجود دارد که با استفاده از طرح های 
شگفت انگیز و بی نظیر توانسته  جلوی آسیب به طبیعت را بگیرد. 

R

 درد و
 گرفتگی

 پهلو

دو دلیل معمول برای 
درد و گرفتگی پهلو می توان بیان 

کرد؛ دویدن و خنده های مداوم. این دو 
فعالیت وجه مشترکی دارند که فشار بر 

دیافراگم است. وقتی به شدت می خندید یا به 
سرعت می دوید، هوای زیادی وارد ریه ها 
می شود. این هوا ماهیچه های شکمی را 

منقبض می کند و به دیافراگم فشار 
می آورد، نتیجه این اتفاق درد و 

گرفتگی پهلو هاست. 

 
خیلی ها این وضعیت 

را تجربه کرده اند. پریدن پلک 
در مواقعی که خسته یا عصبی 

هستیم، استرس داریم یا کافئین زیاد 
مصرف کرده ایم، اتفاق می افتد. تغذیه 

نامناسب، آلرژی و... در تشدید این 
ناراحت کننده  وضعیت 

نقش دارند.

پریدن پلک 
چشم

 با وجود پیشرفت علم، 
هنوز علت مشخصی برای گریه کردن 

هنگام خندیدن بیان نشده است. با این حال به 
گفته روان شناسان، این اتفاق زمانی رخ می دهد که 
احساسات فرد بیش از حد تحریک شده باشد. گریه 
معموال با ناراحتی همراه است، اشک هم با احساسات 
مختلفی فرو می ریزد از جمله، درد، ناراحتی و حتی 

خوشحالی بیش از حد. وقتی چنین اتفاقی می افتد و گریه با 
خندیدن همراه می شود، هورمون های کورتیزول و 
آدرنالین بی اثر می شوند و استرس از بین می رود، 

پس اگر موقع خندیدن گریه کردید، بدانید که 
شانس به شما رو آورده است!

بیشتر 
مواقع اتفاق هایی در بدن 

رخ می دهد که علت آن را نمی دانیم. 
رخدادهایی عجیب و جالب توجه که مطمئنا 
دالیل زیادی خواهند داشت، علت هایی که 

آگاهی از آنها شگفت زده مان می کند. در این مطلب 
قصد داریم برخی از عجیب ترین و جالب ترین 
اتفاقات بدن را به شما معرفی کنیم، پس اگر به 

دانستن موضوع های متفاوت عالقه مند 
هستید، خواندن این مطلب را از 

دست ندهید.

پایین بودن 
دمای بدن

زمانی 
که ترسیده ایم یا 

سردمان شده، برجستگی هایی 
روی پوستمان بروز می کند. یک ماهیچه 

کوچک در پایه هر مو وجود دارد که منقبض 
می شود و برجستگی کوچکی روی پوست ایجاد 

می کند. این واکنش باعث می شود گرما در 
البه الی موها محسوس و دما حفظ شود. این 

حالت در مواقعی که ما آماده واکنش های 
سریع هستیم هم اتفاق می افتد. 

جستگی  بر
وی  کوچک ر

پوست
 زمانی 

پوست  پیاز  شما  که 
می کنید یا آن را قاچ می کنید، 

آنزیم هایی از پیاز خارج می شوند که گازی 
به نام پروپانتیل سولفکسید تولید می کنند. این 

گاز باعث جاری شدن اشک می شود. هرچه پیاز 
بیشتری خرد کنید، گاز بیشتری تولید می شود 

و اشک بیشتری می ریزید. این واکنش یک 
مکانیسم دفاعی است که بدن در برابر 

آسیب از خود بروز می دهد.

پوست کندن 
پیاز و جاری 
شدن اشک 

براساس 
مطالعات انجام شده، 

وقتی متولد می شویم،  گوش ها 
متناسب با همان زمان رشد کرده است، 

اما هرچه بدن بزرگ تر می شود، گوش ها هم 
برجسته تر و بزرگ تر می شوند، تا 10 سالگی 
این رشد ادامه دارد و پس از آن، ساالنه 0/22 
میلی متر رشد می کند. این یعنی الله گوش 

به خودی خود در طول زندگی ما 
بزرگ می شود.

رشد
شنیدن صدای  گوش ها

مفصل ها

بیشتر 
مفصل های بدن، مفاصل 

دوتایی متحرک مثل شانه ها و بند 
انگشتان هستند که دو استخوان را با پوششی 

به نام کپسول مفصلی به هم متصل کرده اند. درون 
این پوشش مفصلی مایع زالل و لغزنده ای وجود دارد 

که مقداری گاز نامحلول هم در آن موجود است. زمانی 
که شما مفصل ها را می کشید، در حقیقت به آنها و مایع 
بین شان فشار آورده اید، این فشار باعث رها شدن گاز 

نیتروژن محلول می شود. آزاد شدن هوا بین 
پوشش مفصل ها همان صدایی است که 

موقع راه رفتن به گوش می رسد.

دمای 
بدن با فعالیت 

هیپوتاالموس تنظیم می شود. آهن 
در گرمی و سردی بدن نقش موثری دارد. 

افرادی که دچار کم خونی هستند، سرما را بیشتر 
احساس می کنند. همچنین گردش ضعیف خون در 
افرادی که فشار خون باال دارند هم به سردی بدن 
منجر می شود. تیروئید کم کار نیز، متابولیسم افراد 

را پایین می آورد و مانع تولید گرمای الزم 
می شود. ژنتیک هم در سردی بدن 

بی تاثیر نیست. 

جزیره کریسمس استرالیا پل ها و زیرگذرهای 
زیادی دارد که اجازه می دهد خرچنگ ها از آن 

برای رسیدن به ساحل استفاده کنند.

طراحی سطل های زباله ای 
که می توانید بطری ها و 
مواد بازیافتی خود را 

در قفسه بیرون آنها 
بگذارید، هم در نوع 
جالب  بسیار  خود 

توجه است. در این طراحی 
دیگر نیازی نیست زباله گردها 
میان  آنها  جمع آوری  برای 

زباله های بدبو و کثیف را جست و جو 
کنند. 

در سنگاپور گذرگاه امن و سبزی 
طراحی شده که حیوانات 
عبور  آن  از  می توانند 

 کنند.

دوستداران طبیعت و 
طراحان خوشفکر بدون 
را قطع  اینکه درختی 
کنند، از آن به عنوان طرح 

داخلی یک رستوران استفاده 
کرده اند.

زیر ریل های قطار در کشور ژاپن، محل هایی برای عبور 
الک پشت ها در نظر گرفته شده که مرگ و میر آنها را به حداقل 

رسانده است.

طراحی یک آبخوری خاص و دارا بودن نمایشگری که هنگام آب 
خوردن، تعداد صرفه جویی در بطری های پالستیکی را نشان 

می دهد نیز ایده ای بسیار جالب توجه است.

گریه هنگام 
خندیدن

اینها تنها نمونه های کوچکی بودند که دوستداران طبیعت برای 
حفظ آن طراحی کرده  اند. پس می توان با اندک تغییر در سبک زندگی و با 
کمک گرفتن از ایده های نوآورانه به حفظ گنجینه های ارزشمندی که با 

بی توجهی  ما از دست می روند، کمک کرد.

اتفاق های
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با اينکه بودجه اين باشگاه در فصل 
جاري کاهش يافته؛ اما تيم ما با 
تکيه بر جوانان مستعد بومي، تا 
پايان رقابت ها به عنوان يک مدعي، 
دوشادوش ساير تيم ها به رقابت 
می پردازد

فرزند یکی ازکارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
منطقه تهران عالوه بر کسب مقام دوم المپیاد استعدادهای برتر 

ایران به اردوی تیم ملی نوجوانان کشور نیز دعوت شد .
 آناهیتا بیگی، فرزند عصمت اله بیگی از کارکنان شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ایران پس از دستیابی به مقام پنجمی انفرادی 
در رشته تیراندازی با تفنگ بادی و به دست آوردن رتبه 
نایب قهرمانی تیمی در دومین المپیاد استعدادهای برتر ایران، به 

تیم ملی تیراندازی ایران راه یافت.
به همین منظورازاین تیراندازنفتی طی مراسمی  تجلیل به عمل 
آمد و مجتبی بشارتیان، مدیر منطقه ضمن تقدیر از تعلیمات ارزنده 
مربیان و تالش و کوشش ملی پوش جدید کشورمان گفت: همواره 
از  عرصه ورزش و حضور موفق در میادین ورزشی، یکی 

ارزشمندترین افتخاراتی است که نصیب انسان ها می شود.  
او با تأکید بر اهمیت حوزه ورزش در میان کارکنان و 
خانواده های آنان، برای این نوجوان نام آور، آرزوی توفیق 

و کسب دستاوردهای بزرگتر کرد. 

فرزند همکارخطوط لوله نفت در تیم 
ملی تیراندازی 

دفاع  هفته  گرامیداشت  مناسبت  به 
مقدس، امور ورزش و تربیت بدنی شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب با همکاری حوزه 
بسیج شهید تندگویان وزارت نفت جنوب، 
یک دوره مسابقات تیراندازی ویژه بانوان و 
آقایان در مجموعه ورزشی امام رضا)ع( 
شهرک نفت برگزار کرد.  در این مسابقه که با 
استقبال خوبی از سوی شرکت کنندگان خانم 
و آقا همراه بود، بیش از ۶۰ نفر از آقایان در دو 
رشته تفنگ و تپانچه بادی با هم به رقابت 
پرداختند. در پایان این مسابقه در رشته 
تفنگ حسن پناهی، مهدی حسن زاده و رحیم 
دادبین به ترتیب جایگاه های اول تا سوم را 
تپانچه مهدی  در رشته  و  کسب کردند 
نیسی پور، علی اکبر نوروزی و نادر شعیبی به 
ترتیب به عنوان نفرات اول تا سوم این دوره از 

مسابقات معرفی شدند. مسلم احمدی، جواد 
گذاری و علی سالمی پور به ترتیب مسوولیت 
برگزاری و داوری این مسابقات را به عهده 
داشتند. در بخش مسابقه تیراندازی بانوان 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب که مانند 
سوی  ز  ا بی  خو ل  ستقبا ا با  ن  یا قا آ
شرکت کنندگان همراه بود، بیش از ۵۰ نفر از 
بانوان در دو رده سنی زیر 2۶ سال و باالی 2۶ 
سال و در رشته تفنگ بادی با هم به رقابت 
پرداختند.  در پایان این مسابقه  در رده سنی 
زیر 2۶ سال فاطمه موسوی، مریم مال و سمیه 
عامری به ترتیب جایگاه های اول تا سوم را 
کسب کردند و در رده سنی باالی 2۶ سال 
معصومه برات پور، مهین سلیمانی و فریبا 
قنبری به ترتیب به عنوان نفرات اول تا سوم 

این دوره از مسابقات معرفی شدند.

مسابقات تیراندازی بانوان و آقایان

01

شهراد صفری، فرزند کاراته کا یکی از همکاران 
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 

منطقه شمال، مرکز مرگاو، موفق به کسب 
مقام سوم مسابقات کشوری شد.

 مسابقات قهرمانی کاراته کشور به 
میزبانی شهر کرج در استان البرز 

برگزار شد که در پایان شهراد 
صفری توانست مقام سوم این 

رقابت ها را از آن خود کند.
این نونهال کاراته کار نفتی 

1۰ سال سن دارد و فرزند حمیدرضا صفری، 
مسوول عملیات مرکز انتقال نفت مرگاو است 
که با توانایی و استعداد ورزشی خود پیش از 
این نیز موفق به کسب رتبه نخست مسابقات 
کاراته سبک کان ذن ریو قهرمانی کشور در 
سال 97، کسب مقام اول مسابقات غرب 
استان، نایب قهرمانی در مسابقات کشوری 

بابلسر و... شده بود.

03

02

سومی  نونهال نفتی در 
کاراته قهرمانی کشور    

04

حسین آزادي-  هفته نخست لیگ برتر وزنه برداري باشگاه هاي کشور با قهرماني ملي حفاري اهواز در رده سني جوانان ونایب قهرمانی دررده سني 
بزرگساالن پایان یافت. هفته نخست لیگ برتر وزنه برداری جوانان و بزرگساالن فصل 98باشگاه های کشور)یادواره شهدای شرکت ملی حفاری ایران( با حضور 
6 تیم در رده سنی بزرگساالن و 5 تیم در رده سنی جوانان طی سه روز )8، 9 و10 مهرماه( به میزبانی باشگاه ملی حفاری در اهواز برگزار شد. در لیگ برتر 
جوانان، تیم وزنه برداری شرکت ملی حفاری اهواز با 777 امتیاز صدرنشین شد و در لیگ برتر بزرگساالن نیز تیم وزنه برداری شرکت ملی حفاری اهواز با 747 
امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت. تیم مناطق نفت خیز جنوب هم که در این رقابت ها حضور داشت، در رده جوانان چهارم شد و در رده بزرگساالن در رتبه ششم 

قرار گرفت.  عملکرد وزنه برداران نفتی در مرحله نخست مسابقات به این شرح است:

به مناسبت هفته دفاع مقدس در مناطق 
نفت خیز جنوب برگزار شد 

جوانان حفاری غیرت مندانه وزنه زدند
سید ساالر محمد نیا، مدیرعامل باشگاه ملي 
حفاري اهواز به عنوان میزبان این رقابت ها در 
خصوص این مسابقات گفت: در حالي که سایر 
حریفان با پشتوانه مالي مضاعف در این دوره از 
رقابت ها حضور پیدا کرده اند، اما تیم هاي جوانان 
برتر  لیگ  نخست  هفته  در  ما  بزرگساالن  و 
وزنه برداري باشگاه هاي کشور فراتر از انتظار 
ظاهر شدند و با تعصب و غیرت مثال زدني خود، 
عنوان قهرماني در رده سني جوانان و مقام نایب 
قهرماني در رده سني بزرگساالن را کسب کردند. 
سید ساالر محمد نیا افزود: تیم هاي جوانان و 
بزرگساالن ما در این فصل با ترکیب کامال بومي 

در مسابقات حضور یافتند.

 اعتماد به جوانان و نوجوانان جواب داد
 فراز رامهرمزي، سرمربي تیم وزنه برداري ملي حفاري با بیان اینکه هفته نخست لیگ 
برتر وزنه برداري جوانان و بزرگساالن باشگاه هاي کشور از سطح باالیي برخوردار بود، 
گفت: در بازي هاي این فصل، تیم هاي دانشگاه آزاد و بازار بزرگ با دارا بودن چند 
ملي پوش و صرف هزینه هاي فراوان در رقابت ها حضور پیدا کرده اند که همین موضوع 
باعث رقابت نزدیک و پایاپاي در بین تیم ها شده است. وی افزود: در این دوره از 
مسابقات، تیم ملي حفاري با ترکیبي کامال جوان و بومي حضور پیدا کرده است به 
طوري که 2 وزنه بردار نوجوان ما به نام هاي علیرضا منصوري و ابوالفضل جمعه پور 
هم در دو رده سني جوانان و بزرگساالن به روي تخته رفتند که این امر اهتمام 
و اعتماد باشگاه ملي حفاري اهواز به جوانان و نوجوانان بومي را بیش از پیش 
نشان می دهد. رامهرمزی در ادامه با بیان اینکه این باشگاه بیش از 10 عنوان 
قهرماني در رده سني جوانان و چند عنوان نخست در رده سني بزرگساالن 
درسطح لیگ برتر باشگاه هاي کشور را در کارنامه ورزشي خود دارد، گفت: 
با اینکه بودجه این باشگاه در فصل جاري کاهش یافته؛ اما تیم ما با تکیه 
بر جوانان مستعد بومي، تا پایان رقابت ها به عنوان یک مدعي، دوشادوش 

سایر تیم ها به رقابت می پردازد.

درخشش تنیسور های خطوط لوله 
نفت در جهان

سیدعلي آل یاسین، همکار اداره 
بازرسي فني شرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایران با درخشش در 
میز  روي  تنیس  وپن  ا بقات  مسا
بزرگساالن جهان با کسب  مدال طال 
به مقام قهرماني دست یافت. مسابقات 
اوپن تنیس روي میز  بزرگساالن جهان  
به  2۰ سپتامبر )29 شهریور(   از 
میزباني کشور ترکیه ودر دو بخش 
انفرادي و دوبل )دونفره( با حضور 47۰  
بازیکن منتخب از سراسر  دنیا  برگزار 

شد که علي آل یاسین در بخش انفرادي 
در دسته دوم رده سني 3۰  تا  4۰  سال 
جهان موفق به کسب عنوان قهرماني 
شد.همچنین در بخش مسابقات دوبل 
)دو نفره(  تیم دوبل مشترک محسن 
ریاحي از اداره عملیات کاال و سیدعلي 
آل یاسین از اداره بازرسي فني شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران پس 
از انجام بازي هاي سخت و نفسگیر، 
موفق به کسب مدال برنز و  مقام سوم 

مشترک جهان شدند.

 دسته 61 کیلوگرم جوانان
علیرضا منصوری )ملی حفاری اهواز(: یکضرب105، 

دوضرب136 و مجموع241 کیلوگرم اول شد.
 نیما امین پور )مناطق  نفت خیزجنوب خوزستان(: 
یکضرب96، دوضرب123 و مجموع219 کیلوگرم در 

رتبه سوم قرار گرفت. 
 

 دسته 61 کیلوگرم بزرگساالن
 علیرضا منصوری )ملی حفاری اهواز(: یکضرب105، 
دوضرب136 و مجموع241 کیلوگرم به مقام دوم رسید.

 
 دسته 67 کیلوگرم جوانان

 ابوالفضل جمعه پور)ملی حفاری اهواز(: یکضرب125، 
دوضرب161 و مجموع286 کیلوگرم قهرمان شد.

 دسته 67 کیلوگرم بزرگساالن
 ابوالفضل جمعه پور)ملی حفاری اهواز(: یکضرب125، 
دوضرب161 و مجموع286 کیلوگرم به مقام دوم رسید.

 دسته 73 کیلوگرم جوانان
 احمد احمدنژاد)ملی حفاری اهواز(: یکضرب138، 

دوضرب170 و مجموع308 کیلوگرم اول شد.
 روح اهلل بیرانوند )ملی حفاری اهواز(: یکضرب136، 
دوضرب170 و مجموع306 کیلوگرم به مقام دوم رسید.

 
 دسته 73 کیلوگرم بزرگساالن

 احمد احمدنژاد )ملی حفاری اهواز(: یکضرب138، 
دوضرب170 و مجموع308 کیلوگرم اول شد.

روح اهلل بیرانوند )ملی حفاری اهواز(: 
و   170 دوضرب  ،136 یکضرب

مجموع306 کیلوگرم دوم شد.
 

نتایج دسته 81 کیلوگرم 
جوانان

طق  منا ( تی  حیا ی  مهد  
 نفت خیزجنوب خوزستان(: 
یکضرب132، دوضرب163 و 

مجموع295کیلوگرم دوم شد.

 

دسته 89 کیلوگرم جوانان
 آرمین عباسی)ملی حفاری(: یکضرب145، دوضرب180 

و مجموع 325 کیلوگرم قهرمان شد.
 

دسته 89کیلوگرم بزرگساالن
صالح چراغی)ملی حفاری(: یکضرب166، دوضرب197 

و مجموع363 کیلوگرم به مقام دوم رسید.
 

 دسته 96کیلوگرم جوانان
افشین طاهری)ملی حفاری(: یکضرب142، دوضرب165 

و مجموع307کیلوگرم به مقام دوم رسید.
 

نتایج دسته 102 کیلوگرم جوانان
جنوب(:  نفت خیز  اسفندیاری)مناطق  براهیم  ا  
یکضرب138، دوضرب177 و مجموع315کیلوگرم به 

مقام سوم رسید.

 دسته 102کیلوگرم بزرگساالن
 رضا دهدار)ملی حفاری(: یکضرب175، دوضرب219 و 

مجموع394 کیلوگرم قهرمان شد.

 دسته 109کیلوگرم جوانان 
 علیرضا لطفی )ملی حفاری(: یکضرب169، دوضرب188 

و مجموع 340 کیلوگرم قهرمان شد.
 

 دسته 109کیلوگرم بزرگساالن 
سعید سیار)ملی حفاری(: یکضرب170، دوضرب208 و 

مجموع378 کیلوگرم به مقام دوم دست پیدا کرد.

 دسته 109+کیلوگرم جوانان 
 علی داودی)ملی حفاری(: یکضرب190، دوضرب230 و 

مجموع 420 کیلوگرم قهرمان شد.
آیت شریفی)مناطق  نفت خیزجنوب خوزستان(:   
یکضرب165، دوضرب202 و مجموع367کیلوگرم به 

مقام دوم دست پیدا کرد.
 رضا حسن پور)ملی حفاری(: یکضرب160، دوضرب200 

و مجموع360کیلوگرم سوم شد. 
 

دسته 109+کیلوگرم بزرگساالن 
 علی داودی)ملی حفاری(: یکضرب190، دوضرب230 و 

مجموع 420 کیلوگرم اول شد.
 درپایان این رقابت ها، در جدول رده بندی جوانان، تیم 
شرکت ملی حفاری اهواز با 777 امتیاز اول شد و مناطق 
نفت خیز جنوب با 691 امتیاز به مقام چهارم رسید. در 
رده بزرگساالن هم تیم شرکت ملی حفاری اهواز با 747 
امتیاز دوم شد و تیم مناطق نفت خیز جنوب هم 

توانست با 612 امتیاز مقام چهارم را از آن خود کند.



بانوان پتروشیمي بندر امام با قهرماني در چهار 
رشته ورزشي مسابقات صنایع پتروشیمي خلیج 
فارس به کار خود پایان دادند. مسابقات ورزشي 
صنایع پتروشیمي خلیج فارس در بخش بانوان 
به میزباني شرکت عملیات غیرصنعتي در بندر 
ماهشهر برگزار شد که طي آن بانوان پتروشیمي 
بندر امام در چهار رشته ورزشي، مقام اول و در 
یک رشته، مقام دوم را کسب کردند. این 
مسابقات در هفت رشته ورزشي برگزار شد که 
بانوان پتروشیمي بندر امام توانستند در 
رشته هاي شنا، شطرنج، تیراندازي و آمادگي 

جسماني قهرمان شوند. در رشته تنیس روي میز 
نایب قهرمان شدند و در رشته بدمینتون نیز مقام 
سوم را از آن خود کردند. پتروشیمي بندر امام 
همسو با اهداف مسوولیت اجتماعي و اجراي 
اهداف مدیریت ارشد سازمان و همچنین با 
تدوین یک برنامه منظم توانست در بخش ورزش 
همگاني و توانمندي کارکنان و خانواده ها در 
مقوله ورزش، اقدام های مهمي را انجام دهد که 
موفقیت بانوان این شرکت در مسابقات ورزشي، 
ثمره این اقدام ها بوده است. نتایج مسابقات در 

رشته های برگزار شده به شرح زیر است :

نشریه  کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 942  

     
 شگفتی سازان

 لیگ برترفوتبال 
فوتبال  برتر  لیگ  در  حاضر  نفتی  تیم های 
باشگاه های ایران با گذشت ۶ هفته از این رقابت ها   
خوش درخشیدند و از همین ابتدا، خود را به عنوان 

یک مدعی مطرح کردند.
تیم فوتبال صنعت نفت آبادان که بیش از ۵۰ سال 
در فوتبال ایران قدمت دارد، در این فصل با به خدمت 
گرفتن دراگان اسکوچیچ، مربی کروات خوش 
درخشیده تا جایی که در پایان هفته ششم فوتبال 
لیگ برتر ایران، در رتبه چهارم قرار گرفته و از 
تیم هایی چون پرسپولیس و استقالل که همواره 

مدعی قهرمانی بوده،باالتر است.
حضور در جمع مدعیان قهرمانی برای فوتبال نفت 
و آبادان خبر بسیار خوبی است و باید موفقیت 
استمرار داشته باشد. تیمی جوان شده که بیشتر 

بازیکنان آن محصول اکادمی صنعت نفت هستند. 
صنعت نفت آبادان در هفته ششم لیگ برتر 
فوتبال ایران در خانه و در ورزشگاه تختی آبادان 

میزبان تیم سایپا بود که موفق شد این تیم تهرانی و 
خودروساز را با تک گل جعفر سلمانی شکست دهد 
تا 11 امتیازی شود و به رتبه چهارم جدول صعود 

کند.
تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان هم مانند هم نام 
خود که قدمتی برابر کشف نفت در ایران دارد و 
فوتبال از این شهر به کل ایران معرفی شده است، در 
این فصل با تمام کمبودها، با سرمربی جدیدش 
مهدی تارتار عالی نتیجه گرفته و باید گفت که آمار 
این تیم با صدرنشینان برابری می کند و به آنها تنه 

می زند. 
شاگردان مهدی تارتار هیچ شکستی در ۶ هفته 
ابتدایی نداشته اند و این شرایط عالوه بر نفت مسجد 
سلیمان فقط برای سپاهان و تراکتور، دو صدرنشین 
لیگ وجود دارد و از قضا نفتی ها هر دو صدر نشین 
بدون باخت را هم متوقف کرده اند. به عبارت بهتر به 
غیر از صدرنشینان لیگ برتر، هیچ تیمی جز نفت 

مسجدسلیمان بدون شکست باقی نمانده که این 
موضوع، آماری خوب برای نفتی های زردپوش فوتبال 

ایران محسوب می شود.
 نفتی های مسجدسلیمان که در هفته های آغازین 
لیگ برتر با متوقف کردن چهار مدعی قهرمانی یعنی 
تراکتور، استقالل، سپاهان و شهر خودرو چشم ها را 
به خود خیره کرده بودند، در هفته ششم یک برد 
ارزشمند بیرون از خانه را به دست آوردند و جمع 
امتیاز شان را به عدد 8 رساندند تا به روند خوبشان 
ادامه دهند. این نخستین برد نفت مسجد سلیمان در 

لیگ بود.
شاگردان تارتار در تهران مثل نفت آبادان که از 
یک تیم خودروساز گذشته بودند، دیگر تیم خودرو 
ساز یعنی پیکان را شکست دادند. نفتی ها در حالی 
که بازی را از حریف تهرانی خود عقب بودند، با نتیجه 
3 بر 2 برنده شدند تا ضمن حفظ رکورد شکست 

ناپذیر، در رتبه هشتم قرار بگیرند. 
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     پتروشيمي بندر امام قهرمان مسابقات خليج فارس

 حضور نوجوان نفتی در المپياد
 استعدادهای برتر کشور 

تارتار:
وند شکست ناپذیری  ر

 را ادامه می دهیم

3ملی پوش نفتی در تیم امید 

ورزش نفت
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مسجد  نفت  فوتبال  تیم  سرمربی 
سلیمان، از نتایج تیمش راضی است و 
عقیده دارد، این نتایج فقط در سایه تالش 

بازیکنان به دست آمده است. 
مهدی تارتار که نخستین برد فصل 
خود را مقابل تیم پیکان جشن گرفت، 

دراین خصوص گفت: خدا را شکر بازی 
جذابی بود. ما دوبار به بازی برگشتیم و در 

نهایت پیروز شدیم. 
زحمت  بچه ها  می دهد  نشان  این 
کشیده اند و کارهایی را که گفته ایم، انجام 
داده اند. از همه مهم تر اینکه هواداران ما 

اینجا بیشتر از تیم میزبان بودند.
 دست تک تک آنها را می بوسم. این برد 
را به افرادی که در ورزشگاه بودند و همه 
هوادارانی که نتیجه را دنبال می کردند، 

تقدیم می کنم. 
واقعا هرچه داریم از این هواداران است 
و امیدوارم مسؤوالن ما هم مثل آنها باشند 
تا مشکالت ما حل شود. سرمربی تیم نفت 
درباره مشکالت تیم های نفتی گفت: من 
فقط می توانم عاجزانه از مسؤوالن رده باالی 
کشور خواهش کنم که به خاطر این مردم 
که تنها دلخوشی شان فوتبال است، یک راه 
حل پیدا کنند تا این موضوع حل شود؛ البته 
می دانم که وزارت نفت طبق قانون نمی 

تواند تیم داری کند؛ اما امیدوارم 
راهکاری قانونی پیدا شود و یک فکر 
اساسی شود تا دلخوشی مردم پابرجا 
باشد.  تارتار در ادامه در مورد نتایج 
تیمش و شکست ناپذیر بودن آن 
که  می دهد  نشان  نتایج  گفت: 
زحمت  خیلی  ما  ی  بچه ها
می کشند و هواداران هم پشت ما 
هستند و به عشق آنها بازی 

می کنیم. 
انشاءاهلل بتوانیم این روند را 
ادامه دهیم؛ اما از همین جا 
اعالم می کنم که توقعات از تیم 

ما باال نرود.
تغییرات  درصد   9۰ ما   
داشته ایم و سال قبل شرایط بدی 
داشتیم. امیدوارم بتوانیم تیم را در 

یک جایگاه مناسب حفظ کنیم. 

تیم های فوتبال صنعت نفت آبادان و نفت مسجد سلیمان، مزد بازی های خوبشان در لیگ را با 
دعوت شدن 3 بازیکن خود به تیم امید گرفتند. تیم هایی که با سرمایه گذاری روی جوانان، پا به لیگ 

گذاشته اند، حاال سه سهمیه در تیم ملی امید ایران دارند. 
رضا جبیره و جعفر سلمانی، گلزنان نفت آبادان طی یکی دو هفته گذشته، از سوی حمید استیلی، 
سرمربی تیم ملی امید ایران به اردوی تدارکاتی تیم ملی امید ایران دعوت شدند. جبیره از بازیکنان 
فیکس تیم امید در یک سال اخیر بوده است. حبیب فر عباسی، دروازه بان جوان و آینده دار نفت 
مسجد سلیمان دیگر نفتی دعوت شده به تیم امید است. فرعباسی در 4هفته ابتدایی، نمایش خیلی 

خوبی مقابل حریفان داشت و از بازیکنان تاثیر گذار نفت مسجد سلیمان در نتایج این تیم بود.

چهار بازیکن مدرسه فوتسال نفت اهواز برای شرکت در المپیاد 
فوتسال پسران کشور در قالب تیم منتخب خوزستان انتخاب شدند. 
مسوول استعدادیابی فوتبال و فوتسال نفت اهواز با تایید خبر حضور 
بازیکنان مدرسه فوتبال نفت اهواز در تیم منتخب خوزستان گفت: در 
لیست تیم منتخب فوتسال استان خوزستان، اسامی  چهار بازیکن از 
مدرسه فوتسال نفت اهواز به نام های محمود حریزاوی، حسین 
شهابی مهر، امیرحسین مالکی و عرفان ابوشامه دیده می شود.  اردوی 
انتخابی تیم فوتسال پسران زیر 1۵ سال استان خوزستان با حضور ۶۰۰ 
بازیکن از سراسر استان برگزار شد و در نهایت چهار بازیکن از مدرسه 
فوتسال نفت اهواز برای اعزام به المپیاد انتخاب شدند. اصغر لرکی، مربی 
نفت اهواز نیز به عنوان سرمربی تیم استان انتخاب شده است. مدرسه 
فوتسال و فوتبال نفت اهواز در سال های اخیر از باشگاه های موفق در 
حوزه بازیکن سازی نوجوان و جوان فوتبال و فوتسال در استان و کشور 
بوده است. امسال دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور در 
رده های سنی کمتر از 1۵ سال پسران و دختران در 9۶ رشته متعدد 
به میزبانی استان های مختلف در حال برگزاری است؛ این مسابقات، 

جنبه انتخابی برای حضوری قدرتمند در بازی های المپیک 2۰2۰ 
توکیو دارد. 

  صعود بسيجيان کوهنورد منطقه مرکزی به کوه سفيدخاني

گروه کوهنوردی بسیجیان شرکت خطوط 
لوله ومخابرات نفت ایران منطقه مرکزی به 
مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس به 
ارتفاعات کوه سفیدخاني اراک صعود کردند.

احمد درامامی، فرمانده پایگاه بسیج شهید 
تندگویان با بیان اینکه ورزش و کوهپیمایي 
روحیه ای باال را برای بسیجیان ایجاد می کند، 
گفت: اینگونه برنامه ها باید همیشه برگزار و 
تکرار شود تا نشاط و همدلي در بین بسیجیان 
برقرار باشد. در این کوهپیمایي 1۶ نفر از 

بسیجیان منطقه شرکت داشتند. 
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رد خون، دنباله فیلم سینمایی ماجرای نیمروز به کارگردانی 
محمدحسین مهدویان، تهیه کنندگی سید 

محمود رضوی و نویسندگی حسین 
تراب نژاد و ابراهیم امینی محصول 
در  فیلم  این  است.   1397 سال 
سی وهفتمین دوره جشنواره فیلم 

فجر رونمایی شد و با نامزدی در 
این جشنواره،  رشته   12

غ  سیمر  3 نست  ا تو
بلورین به دست آورد. 

جواد عزتی، بهنوش 
طباطبایی،  هادی 
حجازی فر و محسن 

بازیگران  از  کیایی 
مطرح این فیلم در 
حال اکران هستند. 

 رد خون

این رمان، یکی از معروف ترین داستان های اسرارآمیز جهان است که از سوی 
آگاتا کریستی، ملقب به ملکه جنایت، نوشته شده و یک فیلم تلویزیونی نیز 

بر اساس این کتاب و با همین نام ساخته شده است. 
شهرت آگاتا کریستی به 66 رمان و 14 داستان او در ژانر راز و رمز است. بیش 

از 30 فیلم نیز بر اساس این داستان ها ساخته شده است.
 در آغاز داستان، آنها 10 نفر بودند و مجموعه ای عجیب و غریب از غریبه ها 
که برای آخر هفته به جزیره ای خصوصی احضار شده بودند و میزبانشان، 
میلیونری غیرعادی و ناشناس است که در جزیره حضور ندارد. تمام چیزی 
که مهمانان با هم در آن اشتراک دارند، گذشته کثیفی است که مایل نیستند 

آشکارش کنند و رازی که سرنوشتشان را رقم می زند. 
هر کدام از آنها، برای قتل عالمتگذاری شده اند و یکی یکی به دام مرگ 

می افتند و قبل از اینکه آخر هفته تمام شود، هیچکس باقی نمی ماند. 
بر اساس این داستان اجرای تئاتری از سوی خود کریستی تنظیم شد و 
برخالف متن اصلی بزرگترین تغییری که در آن داد، این بود که دو تن از 
شخصیت های نمایشنامه )و متعاقبًا در همه نسخه های تلویزیونی و 

سینمایی( در پایان داستان نجات یافتند.
 باید همواره به خاطر داشت که فقط خود کریستی - و نه کسی دیگر- 
مسؤول این تغییر فاحش در انتهای قصه است. براساس این رمان، الاقل پنج 
اقتباس سینمایی و تلویزیونی ساخته شد که تا حد زیادی به طرح اولیه 

وفادار بودند و تعداد بی شماری اقتباس آزاد نیز موجود است.

 و سپس هیچ کس نبود
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یکی از کارشناسان فنی شرکت ملی حفاری ایران موفق شد

ساخت پمپ هیدرولیک تیغه ای 
تاپ درایو حفاری 

کارشناس تعمیرات مکانیک تاپ درایو )گرداننده فوقانی 
دستگاه حفاری( مدیریت نگهداری و تعمیرات شرکت ملی 
حفاری ایران موفق به ساخت پمپ هیدرولیک تیغه ای این 
تجهیز با افزایش راندمان کار شد.  عبداهلل ارزانی که 10 سال 
است در مدیریت نت به کار اشتغال دارد، در این باره گفت: با 
توجه به نیاز مبرم به پمپ تیغه ای در سیستم روانکاری 
گیربکس تاپ درایو دکل حفاری و ایجاد اختالل در این 
سیستم و به سبب ضعف در متعلقات داخلی پمپ برای 
افزایش راندمان، تدابیری اصالحی اندیشیده شد.  وی افزود: 
در این ارتباط، با تغییرات بهینه در سیستم پره های انتقال 
سیال و مکانیکال و جایگزین بلبرینگ مناسب برای مجموعه، 
زمینه افزایش راندمان، آسان سازی تعمیر، کاهش زمان 
انتظار و بهینه سازی محصول فراهم شد که ضمن کاهش 
هزینه، موجب بومی سازی این قطعه کاربردی نیز شده است.

ارزانی با اشاره به اینکه به جز مورد پیش گفته، در سال های 
اخیر مبادرت به ابداع چند طرح دیگر کرده که همگی به ثبت 
رسیده است، اظهار کرد: گریس پمپ پنوماتیک هوشمند با 
قابلیت شمارش دفعات پمپاژ، گریس پمپ هیدرولیکی 
اتوماتیک دبی متغیر صنعتی، سیستم روانکاری اتوماتیک 

گیربکس تاپ درایو حفاری و سیستم روانکاری گیربکس 
تاپ درایو حفاریMH با قابلیت مستقل سازی از واحد 
HPU از جمله این ابداعات است.  این کارشناس فنی 
شرکت ملی حفاری ایران توضیح داد: دستگاه تاپ درایو 
)گرداننده فوقانی( بخشی از تجهیزات اصلی در دکل های 

حفاری نفت و گاز است که عملیات اتصال لوله های 
حفاری یا راندن جداری چاه به هنگام عملیات 

حفاری را به عهده دارد. 

مشعل شماره 942

 شهر دیوونه 
شهر دیوونه، نام آلبوم جدید احسان 
خواجه امیری است که ترانه های آن را  زهرا 

عاملی، ساره تاجیک، آرش مهرابی، عاطفه 
حبیبی، روزبه بمانی ومهدی ایوبی سروده اند 

و امیرحسین فیضی، وحید پویان، فرشید ادهمی، 
احسان خواجه امیری، بهداد ظهرانی و پدرام کشتکار 

ازآهنگسا زان آن بوده اند. این آلبوم در بهمن سال97 
منتشر شده است. 

سیگار جدا از ضرر و زیانی که برای سالمت فرد و اطرافیانش که بوی سیگار را استنشاق 
می کنند، دارد، عوارض زیست محیطی هم از خود به جا می گذارد. به عبارتی ممکن است 
افراد به سیگار کشیدن و همه عوارض آن اصرار داشته باشند؛ اما نباید با این انتخاب، 
به خودشان اجازه بدهند به محیط زیست که به همه انسان ها تعلق دارد، آسیب بزنند. 
به همین دلیل از افراد سیگاری خواسته می شود که قسمت باقیمانده سیگار یعنی فیلتر 

آن را در طبیعت رها نکنند و آن را داخل سطل زباله های قابل بازیافت بیندازند. 
ته سیگار، ظاهر کوچکی دارد که ممکن است بسیاری از افراد آن را زباله ندانند و به راحتی 
در هر جایی آن را رها کنند و زیر پا بیندازند. در حالی که ماجرا تازه شروع می شود و این 
ته سیگار و فیلتر داخل آن سفری طوالنی را در طبیعت شروع می کند. ته سیگار یک 
ماده مصنوعی و غیر قابل تجزیه است که تصفیه خانه ها نمی توانند مواد آلی سنگین آن 
را تصفیه کنند و احتمال دارد، این آالینده در آب مصرفی مردم وجود داشته باشد. در 
فیلتر باقیمانده از سیگارهای دودشده، مواد سمی و فلزات سنگین خطرناک دیگری چون 
نیکوتین، سرب، مس و کروم هم وجود دارد که در یک بسته متشکل از 12 هزار الیاف 
پالستیکی در هم تنیده مانند استات سلولز و تجزیه ناپذیر جاسازی شده اند؛ موادی 
که ساالنه سبب مرگ میلیون ها پرنده و آبزیان ساکن در تاالب ها، دریاچه ها، رودخانه ها 
و دریاهای آزاد می شود. بر اساس گفته کارشناسان، تجزیه و تخریب سلولز در طبیعت 
در شرایط بی هوازی بین یک تا دو ماه، در خاک بین شش تا 9 ماه و در آب های شیرین 
36 ماه طول می کشد، بنابراین یکی از معضالت زیست محیطی ناشی از استعمال دخانیات 
از جمله سیگار، صرف نظر از ضررهای آن بر سالمت انسان ها، دفع ته سیگارها )فیلتر 
سیگار( در محیط زیست است که آلودگی خاک و اثرات منفی در رشد گیاهان، جانداران 
و پرندگان را به دنبال دارد. فیلتر سیگار از طریق روان آب ها و باران به جریان های آبی 
منتقل و با ورود به زنجیره غذایی، سبب مسمومیت پستانداران دریایی، موجودات آبزی، 

الک پشت ها و... می شود و تنوع زیستی را تهدید می کند.
متاسفانه فیلترهای سیگار تخریب پذیر نیستند و شماری از مواد بسیار سمی در آنها وجود 
دارد. این فیلترها از سلولز استات تشکیل شده اند. به این معنا که اشعه ماورای بنفش، این 
ماده را به قطعات کوچک تر تجزیه می کند. با این حال مواد آالینده موجود در این قطعات 
به طور کامل از بین نمی روند و در نتیجه این مواد در خاک ها، آبها و سواحلی که در آن 
زندگی می کنیم، وجود دارند و ظاهر مناظر ما را زشت و غیر جذاب می کنند. در 
جنبش های زیست محیطی که برای نجات زمین در همه نقاط دنیا و از جمله در ایران 
فعال شده اند، فعاالن محیط زیست به دنبال راه هایی هستند که اوال افراد سیگاری را به 
نینداختن ته سیگار به طبیعت و دفع سالم آن ترغیب کنند و دیگر اینکه راهکارهایی را 
برای دفع بهداشتی و برگشت فیلتر به چرخه طبیعت و یا حتی کاهش تعداد آن پیدا 
کنند؛ اما از آنجا که فیلتر سیگار بخش زیادی از آلودگی ها و سموم سیگار را برای ورود 
به ریه فرد کاهش می دهد، کارخانه های بزرگ تولید سیگار نمی توانند فیلتر را از سیگار 
حذف کنند، پس الزم است به دنبال قسمت اول ماجرا یعنی دفع بهداشتی ته سیگار 
از لحظه اول یعنی از دست فرد مصرف کننده باشیم. برای این موضوع هم پیشنهادهای 
مختلفی مطرح شده که مستقیم به فرهنگ سازی، تاکید روی اطالع رسانی و فشار 
اجتماعی برمی گردد. چنانچه افراد سیگاری در زمان انداختن ته سیگار خود به جایی 
غیر از سطل های زباله با واکنش همراهان، دوستان، اعضای خانواده و یا افراد دیگر در 
اماکن عمومی رو به رو شوند، قطعا سعی می کنند آن را در جایی غیر از سطل زباله رها 
نکنند. بسیاری از مسافران و گردشگرانی که سیگاری هستند، بطری آب یا نوشابه ای 
را در کوله یا خودروی خود دارند تا فیلترها را به طور جداگانه در آن جمع کنند و یکجا 
به سطل زباله بیندازند. مهم این است که افراد به این موضوع اهمیت دهند، اینکه چطور 
این کار را اجرایی کنند، به ابداع و ابتکار افراد برمی گردد؛ اما برندی ایرانی هم پیشنهاد 
جالبی برای جلوگیری از دفع غیر بهداشتی فیلتر سیگار پیشنهاد داده که می تواند جذاب 
باشد. این گروه جوان که نام گروهشان »سیگارس« است، پاکت های سیگاری را تولید 
می کند که به »مصرف کنندگان سیگاری است که برای محیط زیست خود اهمیت قائل 
هستند« اختصاص دارد. افراد سیگاری می توانند فیلتر سیگار را در این پاکت ها که چند 
بار مصرف است، نگه دارند و در زمان مناسب آنها را در سطل زباله خالی کنند. 
در واقع »سیگارس«، یک زیرسیگاری چند بار مصرف است که مثل 
پاکت سیگار کوچک است و در جیب جا می شود و می توان آن را 

همراه خود داشت.

شاید این متن از معدود نوشته هایی باشد که با رویکردی نسبتا مثبت برای افراد سیگاری نوشته می شود و با یک توصیه و 
پیشنهاد سعی می کند آنها را با ضرر کمتری برای محیط زیست تحمل کند. شاید افراد سیگاری در مورد استفاده از سیگار 
به اطمینانی رسیده باشند و همه مضرات آن را هم قبول کرده باشند؛ اما قرار نیست عالوه بر ضرری که برای خود و گاه 

اطرافیانشان دارند، با ته سیگار کوچکی که ممکن است ناچیز به نظر بیاید، برای محیط زیست هم آلودگی ایجاد کنند. 
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دانش آموزان مدال آور المپیادهای علمی جهانی سال ۲۰۱۹، روز یکشنبه ۱۴ مهرماه با 
حسن روحانی، رئیس جمهوری و محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش در محل نهاد 
ریاست جمهوری جلسه ای مشترک داشتند و به بیان موضوعاتشان پرداختند. 

Doremond

Fidilio

Koja Khoobe Recorder
کجا خوبه، یک راهنما برای پیدا کردن سریع ترین، نزدیک ترین و راحت ترین گزینه موردنظرتان 
است. فهرست حدود ۵۰۰ رستوران و کافی شاپ با امکان مشاهده فضا و امکانات از روی نقشه و 

با مشخصات کامل در دسترس شماست و کار را برایتان راحت می کند.

این اپلیکیشن، لیستی از تمام مراکز شهری مثل رستوران ها، 
کافه ها، سینما ها، بانک ها، داروخانه ها، پمپ های بنزین و… تهیه 
کرده که براحتی می توانید با تلفن همراهتان به آنها دسترسی 
پیدا کنید. در حال حاضر بیشتر شهرهای ایران در این اپلیکیشن 

ثبت شده اند.

فیدیلیو معروف ترین راهنمای رستوران ها برای معرفی به افراد گرسنه و شکموست. شما به 
کمک این آپ می توانید بیشتر رستوران های تهران را به همراه آدرس، شماره تلفن، عکس، 
منوی غذا و بعضی امکانات جانبی دیگر همانند نوع مکان، دسترسی به اینترنت، پخش 
موسیقی زنده و… پیدا کنید. این برنامه حتی به GPS مجهز است و شما را خیلی راحت 
به مقصد مورد نظرتان می رساند. شما هم می توانید رستوران یا کافی شاپ مورد نظر خودتان 

را در www.fidilio.com به ثبت برسانید. 

مشعل  درخشش دانش آموختگان دوره های 
آموزشی خانه فرهنگ مجموعه های ورزشی - 
آموزشی تهران در المپیاد کشوری نوابغ دانش آموزی 
بهانه ای شد تا این کالس ها را بیشتر به خانواده های 
نفت معرفی کنیم. این کالس ها از حدود دو سال قبل 
و از سوی امور گردشگری و خدمات فرهنگی معاونت 
پشتیبانی مدیریت منابع انسانی در خانه های 
فرهنگ نفت برگزار می شود و چهار دوره رباتیک، 
چرتکه، سازه های ماکارانی و برنامه نویسی، 
کالس های آمادگی هستند که طرفداران خاص خود 
را دارند و دانش آموزان می توانند با گذراندن این 
دوره ها و استعدادیابی، به المپیادها و مسابقات 
استانی و کشوری و حتی جهانی راه پیدا کنند.  علی 
رضا کوت زاده، رئیس امور گردشگری و خدمات 
فرهنگی شرکت ملی نفت با اعالم اینکه این کالس ها 
در چهار رشته رباتیک، سازه های ماکارانی، چرتکه و 
برنامه نویسی تدریس می شوند، به »مشعل« گفت: 
بر اساس  و  دانش آموزان در سطوح مختلف 
عالقه  شان تقسیم بندی و به المپیادها معرفی و برای 
آن آماده می شوند. او افزود: با توجه به برنامه ریزی ها 

و هماهنگی های صورت گرفته، امور فرهنگی شرکت 
ملی نفت با هدف به انجام رساندن هر چه بهتر رسالت 
فرهنگی خود و کشف استعدادهای علمی و مهارتی 
فرزندان کارکنان شرکت ملی نفت و به منظور غنی 
سازی اوقات فراغت فرزندان و همچنین باال بردن 
سطح کیفی آموزش در خانه فرهنگ مجموعه های 
ورزشی و آموزشی، برای نخستین بار در سطح 
شرکت ملی نفت، اقدام به برگزاری کارگاه آموزش 
رباتیک از اول مهر 96 کرده است. رئیس امور 
گردشگری و خدمات فرهنگی شرکت ملی نفت 
تاکید کرد که این کالس ها با استقبال بی نظیر 
خانواده ها و فرزندان آنها مواجه شده، به همین دلیل 
تاکنون ادامه داشته و درعین حال کالس های 
چرتکه، سازه های ماکارانی و برنامه نویسی نیز از اول 
دی سال 97 به این دوره ها اضافه شده است که مورد 

استقبال نیز قرار گرفته اند. 
کوت زاده با بیان اینکه تاکنون بیش از 350 نفر در 
فرهنگ  خانه  مهارتی   – علمی  کالس های 
مجموعه های ورزشی – آموزشی تهران حضور 
داشته اند، گفت: امسال برای اولین بار دو نفر از دانش 

آموختگان با تشخیص و استعدادیابی از سوی مربی 
مربوطه، به المپیاد نوابغ دانش آموزی معرفی شده اند 
که خوشبختانه هر دو نفر توانستند در سطح کشور 
مدال کسب کنند.  او گفت: عباس اصل عرب، یکی از 
دانش آموزان، مدال طالی لیگ ربات ها )مانور 
رباتیک( را به دست آورد و نیکان آقاجانی، یکی دیگر 
از دانش آموزان در بخش محاسبات ذهنی با چرتکه، 
توانست مدال برنز کسب کند.او یادآور شد که این 
کالس ها برای خانواده های نفت کامال رایگان است 

ودر حال حاضر تنها در تهران برگزار می شود. 
علی محمدی روزبهانی، مدرس این کالس ها نیز در 
گفت وگو با »مشعل« با اشاره به زمان شروع کالس ها 
که در آغاز هر فصل است، گفت: این کالس ها دو سال 
شروع شده و در این مدت دانش آموزان زیادی با این 
کالس ها آشنا شده اند و توانسته اند با دنیای متفاوت 
و جدید فناوری آشنا شوند.  او می گوید: هنوز تعداد 
زیادی از خانواده های نفت از برگزاری این دوره ها آگاه 
نیستند، از این رو الزم است متناسب با درخواست و 
تعداد دانش آموزان و همچنین نیازهای هر شهر، این 

کالس هادر شهرهای دیگر نیز برگزار شود. 

کالس های جذاب برای استعدادیابی های خاص

به بهانه درخشش دانش آموزان خانواده نفت در مسابقات کشوری

از  و  تحریم هاست  مواد مشمول  از جمله  این محصول 
کشورهاي غربي وارد مي شود و در صنایع حفاري، نیروگاه، 
توزیع برق، نفت و گاز، حمل و نقل، مخابرات و هوافضا کاربرد 
دارد. تالش هاي قبلي سازندگان داخلي در تولید محصول با 
کیفیت به دلیل نداشتن پشتوانه علمي و دانش فني ناموفق 

بود. 
اصغر صادق آبادي، رئیس مهندسي کاالي مکانیک شرکت 
ملي حفاري ایران طراح این محصول است که پس از انجام دو 
سال تحقیقات و آزمایش، موفق به فرموالسیون این ماده شد. 
غربي  نوع  از  تکنیکي  لحاظ  از  جدید  محصول  این 
خود)محصول شرکت CRC( کارایي بهتر و قیمت پایین تري 

دارد.
این شوینده، یک محصول تکنیکي است که قدرت باالیي در 

پاک کردن چربي، خاک، نفت، روغن، قیر و 
خوردگي از تجهیزات الکتریکي و الکترونیکي 
دارد که این امر باعث افزایش راندمان عملیاتي 
در موتورهاي الکتریکي و سایر تجهیزات برقي 
با توجه به آلودگي زیاد مناطق  می شود و 

عملیاتي، این ماده بسیار پر مصرف و 
مفید خواهد بود.

از آنجا که تجهیزات الکتریکي 
را نمي توان با آب پاک کرد، 
بنابراین براي پاک کردن و 
زدودن موثر آلودگي ها از 
 ، یکي لکتر ا ت  ا تجهیز
رله ها،  لکتروموتورها،  ا

و  ترانسفورماتورها  ژنراتورها،  الکتریکي،  پنل هاي 
کنتکتورها از این ماده استفاده مي شود.از جمله مزایاي 
این ماده مي توان به آتش زا نبودن، تبخیر سریع پس از 
پاکسازي، به جا نگذاشتن باقیمانده و آسیب نرساندن 
به الیه ازن اشاره کرد. از این ماده مي توان هم به صورت 
بالک و هم اسپري استفاده کرد. این محصول مرحله 
طراحي و تست میداني را با موفقیت به پایان 
رسانده و آماده تجاري سازي و تولید در 
خوزستان براي مصرف داخلي کشور و 
صادرات است. الزم به ذکر است 
ین  ا تست  و  تحقیقات  هزینه 
محصول از سوی طراح آن تامین 

شده است.

وهشگر شرکت  ملی حفاری ایران  موفقیتی دیگر از پژ

ی ماده پاك کننده بومی ساز
ونیكی با کارایی باال  تجهیزات الكتريكي و الكتر

اپلیکیشن هایی برای شکموها


