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از طریق  اسکن بارکد » کیو آر« وارد سایت 
مشعل شوید.
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 ابالغ قانون اصالح بند )هـ( تبصره )۱( بودجه 
سال ۱۳۹۸ برای اجرا به وزارت نفت 

فصلی نو در سرمایه گذاری و رونق 
تولید پتروشیمی آغاز می شود
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 در گذر زمان، درمانگاه های تابعه و عملیاتی بهداشت و درمان 
صنعت نفت آغاجاری، یکی پس از دیگری احداث و راه اندازی 
شدند و اکنون در مناطق عملیاتی بید بلند، ان جی ال 1000، 
تنگ پیرزال، پارسی کالستر، کرنج و یونیت)4( به کارکنان 
این  حضور  می کنند.  ارائه  درمانی  خدمات  نفت  صنعت 
درمانگاه ها در مناطق عملیاتی از این منظر مهم است که هرگاه 
حادثه ای برای کارکنان اتفاق بیفتد، واحد درمان در کمترین 
زمان، خود را به محل حادثه می رساند، ضمن اینکه کارکنان 
می توانند مراجعه حضوری نیز داشته باشند. این درمانگاه ها 
متشکل از پزشک یا پزشک یار، راننده آمبوالنس و یک نفر 
حال  در  ساعته   24 صورت  به  و  است  خدماتی  نیروی 
خدمات رسانی هستند. در ابتدای مسیر، به بزرگترین مرکز 

تزریق گاز خاورمیانه)مرکز تزریق گاز آغاجاری یا همان 
یونیت4( می روم . این مرکز با توجه به وجود گاز سولفید 
هیدروژن)HS2( در آن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، 
از این رو درمانگاه عملیاتی به دلیل حساسیت این منطقه 
اهمیت بسزایی دارد. حامد پوررحیم، پزشک درمانگاه عملیاتی 
یونیت4 بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری در این زمینه 
می گوید: »اوایل تابستان 95 به این درمانگاه آمدم و در این 
مدت سعی کردم مشکالت زیرساختی را برطرف کنم. اکنون 
این درمانگاه به دستگاه دسی شوک، تخت مناسب درمانی و 
سی پی آر و کپسول اکسیژن مجهز است، ضمن آنکه سعی 
کرده ایم با گلکاری محوطه بیرون درمانگاه، فضای خوبی را از 

نظر روحی برای بیماران فراهم کنیم.«

نفت در خدمت بومیان
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گزارش »مشعل« از بازدید 
وزیر نفت از شرکت توربو 

کمپرسور نفت

وستاهای   به ر
کردستان 

طنین انداز زنگ 
عدالت و توسعه 

اجتماعی است

وژه  زیست  اجرای 30 پر
 محیطی

 با 8هزار میلیارد ریال 
اعتبار در  بهره برداری 

ون   نفت و گاز کار

فعالیت 15 
هزارنفری   در 
ورزش همگانی

هفته خوب تیم های بانوان 
نفتی در ورزش قهرمانی 
کشور 

  وزیر نفت در جمع خبرنگاران: زیر صفر مرزی

عکس جلد: 
مجتبی محمد قلی
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رئیس جمهوری اعالم کرد:

 ابالغ قانون اصالح بند )هـ( تبصره )۱( بودجه سال ۱۳۹۸ برای اجرا به وزارت نفت 
رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد:

 بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد ایران
باوجود تحریم ها

رئیس جمهوری قانون اصالح بند )هـ( تبصره )۱( قانون بودجه سال 
۱۳۹۸ کل کشور را برای اجرا به وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه 

ابالغ کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، دکتر حسن روحانی، 
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی، سه قانون مصوب 
مجلس شورای اسالمی  را که به تایید شورای نگهبان رسیده است، 

برای اجرا به وزارتخانه های مربوطه ابالغ کرد.
قانون موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت 
جمهوری اسالمی  ایران و دولت مجارستان و قانون پایانه های 
فروشگاهی و سامانه مودیان، قوانینی است که از سوی رئیس جمهوری 

برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابالغ شد.
رئیس جمهوری همچنین قانون اصالح بند)هـ( تبصره )۱( قانون بودجه 
سال ۱۳۹۸ کل کشور را برای اجرا به وزارت نفت و سازمان برنامه و 

بودجه کشور ابالغ کرد.
نمایندگان در نشست علنی ۲۱ مهرماه مجلس شورای اسالمی  به 
منظور تامین نظر شورای نگهبان با طرح استفساریه بند »هـ« تبصره 

)۱( قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موافقت کردند.
در طرح استفساریه بند »هـ« تبصره )۱( قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل 

کشور آمده است:
آیا شرکت ملی نفت ایران می تواند در اجرای بند »هـ« تبصره )۱( قانون 
بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به هر دلیلی از جمله افزایش قیمت نفت 
خام مبادرت به افزایش قیمت مواد اولیه قیر یا کاهش حجم آن از ۴ 

میلیون تن یا تغییر در نسبت های مقرر کند؟
پاسخ: خیر، شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به تامین ۴ 
میلیون تن مواد اولیه قیر موضوع بند »هـ« تبصره )۱( قانون بودجه 

سال ۱۳۹۸ کل کشور اقدام کند.
بر اساس این گزارش عنوان طرح و متن آن به  شرح زیر اصالح شد:

ماده  واحده- بند »ه ـ« تبصره )۱( قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور 
مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ به  شرح زیر اصالح می شود:

۱- فراز اول به  شرح زیر اصالح شد:

شرکت ملی نفت ایران مکلف است مبلغ شصت هزار میلیارد 
)۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال از منابع دریافتی بابت خوراک مایع 
تحویلی به پتروشیمی ها و پاالیشگاه ها را به  صورت ماهانه به حسابی 
که نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می شود، واریز کند. سازمان برنامه 
و بودجه کشور موظف است ۱۰۰ درصد مبالغ واریزی را به صورت 
ماهانه به دستگاه های اجرایی ذی ربط در سقف سهمیه های زیر برای 
خرید قیر مصرفی و پرداخت هزینه های اجرای آسفالت اختصاص دهد.

خزانه داری کل کشور مکلف است مبلغ واریزی شرکت ملی نفت ایران 
به حساب مربوطه را به  صورت کامل بر اساس درصدهای مشخص  شده 

به حساب دستگاه های اجرایی مربوط واریز و با شرکت مذکور در پایان 
سال تسویه حساب کند.

۲- فراز چهارم این بند از عبارت »تهاتر هزینه های اجرای آسفالت، 
قیراندود )ایزوالسیون(« تا عبارت »به صورت ۱۰۰درصد تحویل شود« 

حذف شد.
۳- یک جزء به  شرح زیر به این بند اضافه شد:

تامین قیر موضوع این بند نسبت به سایر نیازها در اولویت است و 
دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلف اند ترتیبی اتخاذ کنند که قیر مورد 

نیاز سایر امور پس از تامین قیر موضوع این بند، تحویل آنها شود.

 برزیل خواستار پیوستن به اوپک شد
رئیس جمهوری برزیل ابراز تمایل کرد کشورش به سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( بپیوندد. ژائیر بولسونارو، روز چهارشنبه 
)هشتم آبان ماه( در نشست سرمایه گذاری عربستان موسوم به »داووس 
صحرا« گفت: شخصا بسیار مشتاقم که برزیل عضو اوپک شود. وی 
افزود: وزیران اقتصاد و انرژی برزیل رایزنی می کند تا اطمینان یابد آنان 
نیز در صورت تصمیم گیری در این زمینه،  این روند را دنبال می کنند. 
رئیس جمهوری برزیل همچنین گفت: عربستان به طور رسمی از 
کشورش دعوت کرده تا عضو اوپک شود. این مسئله، اهمیت رو به 
رشد برزیل در آمریکای جنوبی را به عنوان تولیدکننده نفت و چالشی 
که این کشور بر نفوذ اوپک در بازارهای نفتی اعمال می کند، نشان 
می دهد. نشست سرمایه گذاری عربستان موسوم به داووس صحرا که 
پارسال در اعتراض به قتل »جمال خاشقچی«، روزنامه نگار منتقد 
آل سعود تحریم شده بود، روز سه شنبه )هفتم آبان ماه( با حضور 
مدیران اجرایی و مالی بزرگ و مقام های سیاسی در ریاض آغاز به کار 
کرد. حدود ۳۰۰ سخنران از ۳۰ کشور جهان، از جمله مقام های 
آمریکایی، روسای بانک ها و صندوق های سرمایه مستقل، در  این رویداد 
ساالنه که عربستان روی آن بسیار حساب باز کرده است، شرکت 
کرده اند. استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا،  جرارد کوشنر داماد 
و مشاور رئیس جمهوری آمریکا، نارندرا مودی، نخست وزیر هند، 
بولسونارو رئیس جمهور برزیل و عبداهلل دوم پادشاه اردن در این نشست 
حضور دارند. این نشست با نام »ابتکار سرمایه گذاری آینده« امروز 

)پنجشنبه، نهم آبان ماه( به کار خود پایان می دهد.

 
صدور مجوز عرضه سهام آرامکو در 

بورس عربستان 
نهاد ناظر بازارهای مالی در عربستان درخواست شرکت آرامکو برای 
عرضه عمومی  سهام خود را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز 
از دوبی، نهاد ناظر بازارهای مالی در عربستان روز  یکشنبه ) ۱۲ آبان ماه( 
درخواست شرکت سعودی آرامکو برای عرضه سهام خود در بازار سهام 
داخلی عربستان را تأیید کرد. تایید درخواست آرامکو برای عرضه سهام 
خود در بورس عربستان در شرایطی است که تنها چند هفته از حمله 

نیروهای یمنی به تأسیسات این شرکت می گذرد.
نهاد ناظر بازارهای مالی عربستان اعالم کرد هیئت مدیره آن 
قطعنامه ای صادر کرده که درخواست شرکت آرامکو را برای ثبت و 

عرضه بخشی از سهام آن تایید می کند.

تثبیت قیمت نفت خام برنت 
قیمت شاخص نفت خام برنت در ساعت ۸ روز سه شنبه )۱۴ 
آبان ماه( به ۶۲ دالر و ۱۷ سنت و قیمت شاخص دبلیوتی آی 
آمریکا به ۵۶ دالر و ۵۳ سنت رسید. به گزارش خبرگزاری 
رویترز، قیمت نهایی شاخص نفت خام برنت دیروز )دوشنبه، ۱۳ 
آبان ماه( ۶۲ دالر و ۱۳ سنت و قیمت شاخص دبلیوتی آی آمریکا 
۵۶ دالر و ۵۴ سنت به ازای هر بشکه بود. قیمت نفت امروز تثبیت 
شد، زیرا سرمایه گذاران در انتظار آمار ذخیره سازی نفت آمریکا 
هستند که قرار است بعدا منتشر شود. در دو روز گذشته، 
خوش بینی به توافق تجاری آمریکا و چین سبب شده بود، قیمت 
نفت افزایش یابد. جفری  هالی، کارشناس موسسه اواندا گفت: 
این تثبیت قیمت احتماال ناشی از سبک کردن موضع معامالتی 

پس از یک جهش چشمگیر است.

بین الملل

 عملکرد بی نظیر 
گازرسانی

 روستایی در 
استان کردستان

نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه در 
مجلس طی بازدید از پروژه های گازرسانی در 
این دو شهرستان، عملکرد شرکت گاز استان 
کردستان در گازرسانی به روستاهای استان را 

بی نظیر توصیف کرد. 
محسن بیگلری در این بازدید که با حضور 
مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان انجام 
شد، گفت: در گذشته های دورتر دسترسی به 
گاز برای روستاها غیرقابل تصور بود، آن هم 
بریدن  با  که  کشور  مرزی  روستانشینان 
شاخه های درختان، اجاق های خانه هاشان را 

روشن نگه می داشتند. 
مردم این مناطق تا پیش از پیروزی انقالب 
اسالمی، سوخت مورد نیاز خود را با قطع 
درختان تامین می کردند و هیزم جمع کردن 
در جنگل ها با آن همه سختی و مشقت کار هر 
روزشان بود. پس از آن نیز نفت سفید سوخت 
خانه ها شد، اما با تاسیس شرکت گاز استان 
کردستان و اجرای پروژه های عظیم گازرسانی، 
شعله های آبی گاز طبیعی، گرمابخش خانه های 

مردم روستاها شد.
به  نی  رسا ز گا ستی  ا به ر  : د فزو ا وی   
سخت گذرترین نقاط استان کردستان و دیگر 
نقاط کشور همتی مضاعف می خواهد که این 
هدف با تالش کارکنان شرکت گاز استان 

کردستان محقق شده است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ثبات 
نسبی در شرایطی به اقتصاد ایران 
بازگشت که یک سال از آغاز جنگ 
اقتصادی و تحریم بانکی و صادرات نفت 
ایران از سوی آمریکا با هدف فروپاشی 
اقتصاد کشور می گذرد. عبدالناصر 
همتی، روز دوشنبه )۱۳ آبان ماه( در 
شبکه  در  خود  شخصی  صفحه 
اجتماعی اینستاگرام نوشت: امروز ۱۳ 
آبان ۹۸ است و یک سال از آغاز جنگ 
اقتصادی و تحریم بانکی و صادرات نفت 
ایران، از سوی آمریکا می گذرد، آن  
روزها پیش بینی یک سال بعد مشکل و 
تاحدی نگران کننده بود. رئیس کل 
بانک مرکزی ادامه داد: آمریکا با تداوم 
یک سال فشار حداکثری به هدف اصلی 
خود که فروپاشی اقتصاد و سرانجام به 
زانو درآوردن ایران بود، نرسید. وی با 
اشاره به کاهش نرخ ارز نوشت: نرخ ارز 
که خود آمریکایی ها از آن به عنوان 
شاخص مهم تاثیر فشار یاد می کردند، 

از ۱۴ هزار و ۳۵۰ تومان در ۱۳ آبان ماه 
پارسال به ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان در ۱۳ 
آبان ۹۸ رسید، یعنی ۲۱ درصد افزایش 
قدرت پول ملی. همتی تصریح کرد: 
تورم ناشی از تغییر نرخ ارز و اخالل در 
بخش خارجی اقتصاد، فشار زیادی به 
اقتصاد ایران،  به ویژه اقشار با درآمد پایین 
و ثابت وارد کرد و رفاه بخش مهمی  از 
مردم از بابت تحریم آسیب دید که نیاز 
به ترمیم دارد. سرانجام ثبات نسبی به 
اقتصاد برگشت و شاخص های مهم 
اقتصادی همچون تورم و رشد غیرنفتی 

به آرامی در مسیر بهبود قرار گرفت.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: از 
حاال تالش ها در اقتصاد باید بر رشد 
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و 
رونق تولید ملی، کاهش اتکای بودجه 
دولت به نفت و ایمن سازی اقتصاد 
نسبت به نوسان های درآمدهای نفتی و 
سرعت به روند اصالح نظام بانکی کشور 

متمرکز شود.
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سخنگوی دولت ضمن اشاره به اینکه هنوز هیچ سناریویی برای سهمیه بندی و اصالح 
قیمت بنزین تعیین نشده است، گفت: درآمدهای حاصل از این کار بدون واریز شدن 
به خزانه، مستقیم به دست دهک های نیازمند می رسد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 

دولت، علی ربیعی روز دوشنبه )۱۳ آبان ماه( در نشستی خبری با بیان اینکه بنا بر نظر 
رئیس جمهوری هرگونه منابع حاصل از تغییر قیمت با هدف عادالنه کردن توزیع منابع 
عمومی  و کاهش فاصله طبقاتی به کار گرفته خواهد شد، گفت: هیچ درآمدی از این 
محل به خزانه برای بودجه و مصارف دولتی واریز نخواهد شد. وی افزود: آنچه از این 
منابع به دست خواهد آمد، صرف اقشاری می شود که سهم کمتری از ثروت ملی را در 
اختیار دارند، مانند حقوق بگیران ثابت، افراد با درآمد ثابت، کارگران، بازنشستگان، 
کارمندان، گروه های هدف مشخص و بخش های کم برخوردار. مطالعات نشان می دهد 
مشموالن ما در این طرح حدود هفت دهک خواهند بود. سخنگوی دولت ادامه داد: 
هنوز هیچ سناریویی به طور قطع برای سهمیه بندی بنزین و اصالح قیمت آن تعیین 
نشده است. چند سناریوی مختلف در این زمینه در دولت مطرح است که در این 
سناریوها سعی کردیم نظر اقتصاددان ها، کارشناسان و جامعه شناسان را دریافت کنیم. 
ربیعی تصریح کرد: دیدگاه های کارشناسان اقتصادی و اجتماعی به سازمان برنامه و 
بودجه و وزارتخانه های اقتصادی اعالم شده است. چند سناریو برای اصالح قیمت 
مطرح شده، اما هنوز تصمیم نهایی برای انتخاب یکی از سناریوها گرفته نشده است.

سخنگوی دولت:

هیچ سناریویی برای سهمیه بندی و اصالح قیمت بنزین تعیین نشده است

بورس انرژی ایران، روز سه شنبه)۱۴ آبان( میزبان عرضه متنوع فرآورده های پاالیشی 
و پتروشیمی  بود. به گزارش بورس انرژی، رینگ داخلی این بورس، روز سه شنبه 
)۱۴ آبان ماه( شاهد عرضه کاالهای آیزوریسایکل پاالیش نفت تهران، آیزوریسایکل، 
آیزوفید، بلندینگ نفتا حالل ۴۱۰ و حالل ۴۰۴ پاالیش نفت شیراز، برش سنگین، 

سوخت کوره سبک و نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز، برش سنگین پتروشیمی  جم، 
برش سنگین شرکت پتروشیمی  شازند، پنتان پاالیش نفت کرمانشاه، حالل ۴۱۰ 
عمده پاالیش نفت اصفهان، ریفورمیت و هیدروکربن سنگین پتروشیمی  بوعلی 
سینا، متانول پتروشیمی  زاگرس، متانول شرکت متانول کاوه و میعانات گازی 
پتروشیمی  رازی بود. بنزین اکتان ۸۷، بنزین اکتان ۹۱ و گازوییل شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران و رافینت پتروشیمی  بیستون نیز در رینگ بین الملل 

بازار فیزیکی بورس انرژی ایران عرضه می شود.
روز دوشنبه )۱۳ آبان ماه( کاالهای اکستراکت نفت سپاهان، آیزوریسایکل و حالل 
۴۰۲ پاالیش نفت اصفهان، حالل ۴۰۲ پاالیش نفت بندرعباس و سی اس او پاالیش 
نفت شازند )عرضه از سوی شازند( در رینگ داخلی و گاز مایع شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس و نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ 

بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران معامله شد.
در  این روز بیش از ۱۷.۴۵۸ تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از ۸۲۷ میلیارد 

و ۵۸۷ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دادوستد شد.

بورس انرژی میزبان عرضه فرآورده  های پاالیشی و پتروشیمی 



مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: روابط عمومی  با توجه به نقش 
مهم و تاثیرگذار خود می تواند در مسیر توسعه و تعالی صنعت پتروشیمی  ایران 
نقش آفرین باشد. آیین تکریم و معارفه سرپرست روابط عمومی  شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی  با حضور بهزاد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی، اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد این شرکت روز دوشنبه )۱۳ 
آبان ماه( برگزار شد. وی در این آیین، با تاکید بر نقش مهم روابط عمومی در روند 
توسعه صنعت پتروشیمی  تصریح کرد: روابط عمومی  رخ و چهره سازمان است 
و باید به نقش و فعالیت های ارزنده و تاثیرگذار این واحد توجه ویژه شود. 
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی  با قدردانی از زحمات رضا خلج، رئیس 
پیشین روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی  گفت: وی از همکاران 
پرتالش در طول حضور اینجانب در این شرکت بودند و تغییر آقای خلج نیز با 
توجه به ابالغیه وزارت نفت مبنی برعدم تصدی گری یک پست بیش از چهار 
سال انجام شد. محمدی افزود: هرچه روابط عمومی  به بدنه سازمان نزدیک تر 
باشد، پویایی و رشد مجموعه نیز با روندی پرشتاب تر محقق خواهد شد و باید 
بر این نکته تأکید کرد که روابط عمومی  بطن سازمان است. وی ادامه داد: 
برگزاری موفق سیزدهمین نمایشگاه ایران پالست، تجربه بسیار ارزنده ای بود و 
روابط عمومی  موفق باید در همه عرصه ها چه در داخل سازمان و چه در بیرون 
از سازمان، حضور جدی داشته باشد و با توجه به سرعت تحوالت مختلف در 
سطح  جهان  ضرورت دارد روابط عمومی  با استفاده و بهره گیری از فناوری های 
روزآمد جهان فعالیت کند. معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی، همکاری هم افزا 
و مثبت کارکنان را یکی دیگر از راهکارهای موفقیت یک سازمان برشمرد و 
گفت: رشد و تعالی سازمان در سایه همکاری و تفاهم میان ارکان مختلف محقق 

خواهد شد.

ضرورت تقویت نقش حاکمیتی روابط عمومی  
ایوب بنوی، سرپرست روابط عمومی  شرکت ملی صنایع پتروشیمی  نیز در این 
مراسم با تشکر از حسن اعتماد معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی در انتصاب 
خود تصریح کرد:  آقای خلج از دوستان و همکاران قدیمی  من در صنعت نفت 
است که اقدام ها و تالش های بسیار خوبی را در دوران حضور خود در روابط 
عمومی  شرکت ملی صنایع پتروشیمی رقم زده و امید است در دوره جدید نیز  
بتوانیم با حمایت های مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی  و دیگر همکاران 

 این  روند را تداوم بخشیم. وی ادامه داد: تالش خواهیم کرد دستاوردهای صنعت 
پتروشیمی  را در عرصه های ملی و بین المللی به نحو فراگیری اطالع رسانی و 
معرفی کنیم تا فعالیت های مهمی  که در این صنعت در حال انجام است سبب 
تقویت جایگاه کشور در این صنعت عظیم شود. بنوی از ارائه سند جامع روابط 
عمومی  شرکت ملی صنایع پتروشیمی  در آینده ای نزدیک خبر داد و یادآور شد: 
طراحی و تدوین برنامه راهبردی روابط عمومی  شرکت ملی صنایع پتروشیمی  
در چارچوب سندی جامع و کارآمد در دستور کار قرار می گیرد که در این سند 
مجموعه رویکردها و برنامه های نوین روابط عمومی  در حوزه های مختلف 
تبلیغات، انتشارات، ارتباطات، امور نمایشگاهی و سمعی و بصری و همچنین 
حوزه رسانه و اطالع رسانی متناسب با راهبردها و ماموریت های شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی  تدوین می شود. سرپرست روابط عمومی  شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی  با تاکید بر نقش مهم روابط عمومی ها، هلدینگ ها و شرکت های 
پتروشیمی در پیشبرد اهداف صنعت پتروشیمی  گفت: باید روابط میان 
هلدینگ ها و این شرکت ها با شرکت ملی صنایع پتروشیمی  تقویت و مطابق 
یک برنامه هدفمند شود و افزایش یابد که این مهم با همکاری مطلوب و هم افزایی 
روابط عمومی ها محقق خواهد شد. بنوی اظهار امیدواری کرد که با به کارگیری 
روش ها و رویکردهای نوین در این بخش، همکاری میان واحدهای مختلف در 
درون سازمان و همچنین ارتباط مجموعه صنایع پتروشیمی  با نهادهای 

برون سازمانی به نحو مطلوبی بهبود یابد و تقویت شود.

نقش مهم روابط عمومی  در انسجام یکپارچه  
رضا خلج نیز در این آیین حضور ایوب بنوی در صنعت ارزش آفرین پتروشیمی  
و شرکت ملی صنایع پتروشیمی  را خوش آمد گفت و از برخی وقایع و رویدادهای 
مهم در دوره فعالیت خود در روابط عمومی  شرکت ملی صنایع پتروشیمی  یاد 
کرد. وی افزود: روند خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی  ما را با یک پدیده 
جدید غیرقابل پیش بینی رو به رو کرد که به سبب این موضوع شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی  توانست با نقش حاکمیتی و با تکیه بر تجربه های بیش از نیم قرن 
خود، زمینه ای از همکاری و انسجام یکپارچه در صنعت پتروشیمی  ایجاد کند 
و در راستای نقش حاکمیتی و وظایف جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
روابط عمومی  نیز همگام با ارکان سیاست گذار و راهبردهای نوین، درصدد ایجاد 

و انطباق دوسویه و تعامل گرانه در برون سازمان و ذی نفعان است.

                                    تحوالت صنعت نفت د  ر هفته ای که گذشت

بهترین حمایت  از شرکت های  
داخلی سفارش کار است

وزیر نفت درباره خبرهای کاهش صادرات گاز ایران به ترکیه گفت: 
این کشور در تابستان و فصل گرم، گاز کمتری دریافت می کند و در 
فصل سرد هم طبق قرارداد می تواند گاز بیشتری دریافت کند و این 
کار را نیز انجام می دهد. بیژن زنگنه در پاسخ به این پرسش که حمایت 
عملی وزارت نفت از شرکت های داخلی به چه نحوی است، گفت: 
بهترین حمایتی که ما می توانیم از این شرکت ها داشته باشیم، 
سفارش کار است. ما کار با OTC  را با واگذاری ساخت ۵۰ توربین 
و کمپرسور ۲۵ مگاواتی در سال ۷۹ آغاز کردیم و این کار ادامه یافت 
و هم اکنون نیز، عمده ساخت توربوکمپرسورهای گاز در پارس جنوبی 
به این شرکت واگذار شده است، ضمن اینکه این شرکت خواستار 

مشارکت در صنعت پتروشیمی  است که ما هم حمایت می کنیم.

 تداوم عرضه نفت و فرآورده های نفتی در بورس
وزیر نفت به پرسشی درباره دلیل توقف یا تاخیر عرضه نفت در بورس 
اینگونه پاسخ داد: نه تاخیری رخ داده و نه توقفی بوده است؛ ما 
نفت خام و میعانات گازی و نیز فرآورده های نفتی را در رینگ صادراتی 
بورس انرژی عرضه کردیم. وی افزود: در رینگ صادراتی بورس انرژی 
در بخش فرآورده های نفتی بیش از آنچه فکر می کردیم، موفق بودیم. 
هم تقاضا بسیار خوب بود و هم قیمت ها بسیار بهتر از قیمت هایی بود 
که خارج از بورس داشتیم، اما در بخش نفت خام، به آن شکل موفق 
نبودیم و دلیل آن هم تفاوت ماهیت فرآورده و نفت خام است. زنگنه 
ادامه داد: فعاالن ایرانی هم اکنون با ظرفیت های موجود خود با احجام 
کوچک تر صادراتی آشناتر هستند؛ با این حال ما عرضه )نفت خام و 
میعانات گازی( را ادامه می دهیم و سعی می کنیم مشکالتی را که 
می گویند، حل کنیم. هرچه تالش می شود قیمت نفت باالتر نمی رود 
وزیر نفت درباره وضع بازار نفت با توجه به بازگشت تولید شرکت 
سعودی آرامکو و عرضه سهامش نیز اظهار کرد: بازار همان طور است. 
قیمت نفت در بازار در محدوده ۶۰ دالر برای هر بشکه در نوسان است 
و با وجود تالش ها برای افزایش قیمت نفت، قیمت این کاال از ۶۰ دالر 
باالتر نمی رود و در همین سطوح باقی می ماند. وی درباره احتمال 
تمدید توافق کاهش تولید در نشست پنجم دسامبر )۱۴ آذرماه( 
وزیران نفت و انرژی سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( در 
وین هم اظهار کرد: بحث هایی درباره کاهش بیشتر تولید نفت در 
نشست پیش رو مطرح است. زنگنه درباره خواسته برزیل برای پیوستن 
به اوپک پاسخ داد: برای پیوستن برزیل به اوپک مشکلی ندارم، اما 
دیگر با پیوستن تولیدکنندگان کوچک به اوپک موافقت نمی کنم. وی 
در واکنش به انتشار خبرهای مثبت مبنی بر نزدیکی ایران و عربستان 
و تاثیر آن بر بازار نفت، گفت: این موضوع فعال جنبه روانی دارد و 
تاثیری بر بازار نفت ندارد. عمده مشکل کمبود بنزین سوپر حل شده 
است زنگنه درباره کمبود بنزین سوپر هم گفت: در تامین بنزین سوپر 
چند روزی به دلیل تعمیرات و نگهداری در پاالیشگاه نفت امام 
خمینی)ره( شازند و مشکلی دیگر، مقداری کمبود داشتیم که تاکید 
کردم حتما تامین شود؛ البته به من گفته اند مشکل عمده این موضوع 
حل شده است. وزیر نفت درباره تامین مالی طرح فراگیر پاالیشی 
سیراف گفت: بخش مالی این طرح برای دریافت وام با کمک بانک 
مرکزی و بانک های عامل تقریبا نهایی شده، به طوری که ما بتوانیم 
برای این شرکت ها نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان از بانک ها وام 

بگیریم و محل تامین منابع ارزی آن هم مشخص شده است.
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شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در 
واکنش به خبر خبرگزاری خانه ملت مبنی بر 
آغاز بی سر و صدای سهمیه بندی سوخت در 
وزارت نفت اعالم کرد: هیچ گونه سهمیه بندی 
و محدودیتی در کارت های هوشمند سوخت 

شخصی افراد اعمال نشده است.
در متن این جوابیه آمده است: »در پی درج 
خبری در روز شنبه، یازدهم آبان ماه در 
خبرگزاری خانه ملت با عنوان »وزارت نفت 
بی سروصدا سهمیه بندی سوخت را آغاز کرده 
است« که در گفت وگو با مهرداد بائوج الهوتی، 
نماینده مردم لنگرود و عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس شورای اسالمی  تهیه شده 

است، توضیحاتی را به اطالع عموم می رساند:
در پی سوءاستفاده از کارت های سوخت 
شخصی در کشور به دلیل اختالف قیمت قابل 
توجه با کشورهای همسایه، مجموعه دولت و 
وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران، طرح الزامی شدن استفاده از کارت 
سوخت شخصی را از ۲۲ مردادماه سال ۹۸ 
اجرایی کرد و پس از آن به مرور در میزان 
سوخت  کارت  طریق  از  سوخت گیری 
جایگاهداران محدودیت هایی را اعمال و اعالم 
کرد. این طرح تنها با هدف تشویق هموطنان و 
دارندگان خودروها برای استفاده از کارت 
سوخت شخصی و جلوگیری از سوءاستفاده های 
احتمالی اجرایی شد، بنابراین الزم به تاکید 
است تیتر خبر از پایه و اساس کذب محض بوده 
و هم اکنون برنامه ای برای استفاده سهمیه ای از 
سوخت به شرکت ملی پخش فرآورده های 

نفتی ایران ابالغ نشده است.
در بخشی از این خبر اشاره شده است که 
سوخت گیری برای افراد دارای کارت به میزان 
۲۰ لیتر محدود شده که این بخش نیز از اساس 
کذب است و هم اکنون هر فرد می تواند با 
استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی در 

هر تراکنش ۶۰ لیتر سوخت گیری کند.
با وجود تاکیدهای پیشین شخص وزیر نفت باز 
هم به اطالع می رساند، وزارت نفت و شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی تنها مجری طرح 
سهمیه بندی بنزین بوده و هرگونه برنامه ریزی 
در این باره به عهده دولت و دستگاه های ذی ربط 

است.« 

  وزیر نفت در جمع خبرنگاران:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران:

 هیچ محدودیتی در 

کارت سوخت شخصی 
ایجاد نشده است 
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از سوی شرکت ملی حفاری ایران انجام شد
حفر ۷۳ حلقه چاه نفت و گاز در ۷ ماه امسال

مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی حفاری ایران از حفر و تکمیل 
۷۳ حلقه چاه نفت و گاز و انجام ۳ هزار و ۶۱۶ مورد خدمات فنی و 
ویژه مرتبط با صنعت حفاری از سوی این شرکت طی هفت ماه نخست 
امسال خبر داد. بابک زنگنه اظهار کرد: بیشترین حجم خدمات 
ارائه شده مربوط به شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است، 
همچنین شرکت های نفت مناطق مرکزی، نفت فالت قاره، نفت و گاز 
اروندان، مهندسی و توسعه نفت، نفت و گاز پارس، مدیریت اکتشاف 
شرکت ملی نفت ایران و بعضی شرکت های بخش خصوصی از 
خدمات شرکت ملی حفاری در دو بخش عملیات حفاری و خدمات 

جانبی فنی مهندسی استفاده می کنند.
وی گفت: از این ۷۳ حلقه چاه، یک حلقه اکتشافی، ۳۰ حلقه 
توسعه ای/ توصیفی و ۴۲ حلقه تعمیری بوده است. مدیر برنامه ریزی 
تلفیقی شرکت ملی حفاری ایران متراژ حفاری چاه های نفت و گاز در 
این مدت را ۹۹ هزار و ۳۴۹ متر عنوان کرد و گفت: در بخش خدمات 
ویژه، ۱۵ هزار و ۷۷۹ متر حفاری به شیوه افقی و جهت دار بود که 
نسبت به حفاری عمودی )متداول( از نظر محاسبات فنی، ابزار و 

تجهیزات کاربردی تفاوت هایی دارد و نیز ۳۱۷ متر مغزه گیری برای 
کسب اطالعات از مخزن در اعماق زمین با ایجاد ۳۷ حفره محقق 
شده است. زنگنه تصریح کرد: در بخش خدمات فنی، ۲ هزار و ۱۲۶ 
 )UBD( متر حفاری با هوا و ۳۴۰ متر حفاری به روش فروتعادلی
ثبت شد که هر کدام با توجه به شرایط و سازند چاه ها انجام شده است. 
وی اظهار کرد: انجام یکهزار و ۱۷ مورد تزریق پذیری، ۶۷۶ مورد 
سیمانکاری، ۵۴ مورد اسیدکاری ویژه و گسترده، ۳۲۵ مورد 
لوله گذاری چاه، ۶۱ مورد آزمایش بهره دهی چاه، ۳۳ مورد نصب آویزه 
و ۳۰۱ مورد آزمایش چاه با ساق مته، از دیگر خدمات فنی شرکت 
ملی حفاری به شمار می آید که به شرکت های متقاضی ارائه شده است. 
زنگنه یادآور شد: این شرکت توسعه فعالیت های خود در عملیات 
حفاری و ارائه خدمات جانبی به شرکت های بهره بردار نفتی و دیگر 
شرکت های متقاضی را در دستور کار دارد و به عنوان یکی از 
شرکت های باالدستی تابع شرکت ملی نفت ایران همه تالش خود را 
برای پاسخگویی به نیازهای صنعت نفت برای حفظ، نگهداشت و 

افزایش تولید به کار گرفته است.

وابط عمومی   نقش آفرینی   ر
وشیمی در صنعت پتر

مدیرعامل شرکت پتروشیمی  ایالم از روشن شدن کوره شماره 
یک الفین این مجتمع پتروشیمی  خبر داد.

شاپور تقی پور در این باره گفت: کوره شماره یک واحد الفین 
پس از تالش گروه راه اندازی الفین، معاونت اجرایی و فنی، 
MC پروژه الفین روشن شد و مراحل تکمیلی آن  در حال 

انجام است.
وی با بیان اینکه با روشن شدن کوره شماره یک، الفین یک گام 

به بهره برداری نزدیک تر شد، افزود: روشن شدن شعله  این 
مشعل ها نویدبخش آینده ای روشن برای مردم استان ایالم و 

همچنین کارکنان شرکت پتروشیمی  ایالم خواهد بود.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی  ایالم اظهار امیدواری کرد که با 
کمک بیش از پیش همکاران قدم های محکم تری در جهت 
راه اندازی الفین سیزدهم و رشد تولید ملی در سال رونق تولید 

و همچنین تعالی جایگاه صنعت پتروشیمی  برداشته شود.
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 گزارش »مشعل« از بازدید وزیر نفت
 از شرکت توربو کمپرسور نفت

توربین و کمپرسور، قلب صنعت نفت است و شرکت OTC در این 
سال ها توانسته، بخش اصلی توربین را که پیچیده ترین بخش آن 
به شمار می آید و تعداد سازندگان آن نیز محدود است، بسازد. همین 
اهمیت باعث شد مقصد جدید وزیر نفت در ادامه بازدید از 
مجموعه های صنعتی کشور، گروه شرکت های توربو کمپرسور نفت 
باشد. این مجموعه در شهرک صنعتی شمس آباد و استان های یزد 
و قزوین فعالیت دارد و تاکنون نزدیک به 3/6 میلیارد یورو به این 
شرکت پروژه واگذار که همگی تحویل شده اند و نزدیک به ٢٠٠ 

میلیون یورو نیز از سوی این شرکت سرمایه گذاری شده است. 
سنگ بنای این شرکت در سال 79 و بر اساس ایفای نقش موثر در 
فرایند انتقال دانش فنی ساخت توربوکمپرسورهای صنعتی در 
کشور   گذاشته شد و در این مسیراستراتژی آن، استفاده حداکثری 
از ظرفیت ها و توانایی های سازندگان داخلی بود و طبق این رویکرد، 
اکنون حدود 7٠ شرکت و سازنده داخلی با آن همکاری می کنند و 
ماحصل آن بومی سازی دانش فنی ساخت توربوکمپرسورهای 
صنعتی و توانایی تولید توربوژنراتورهای نیروگاهی است.  این 

شرکت همکاری خود را با یک شرکت صاحب تکنولوژی اروپایی در 
قالب قرارداد انتقال دانش فنی در دو بخش توربین گاز و کمپرسور 
گاز آغاز کرد و توانست محصولی با کیفیت اروپایی در داخل تولید 
و عرضه کند.  آنچه در طول بازدید از این مجموعه مورد یادآوری 
قرار می گیرد، اینکه بیش از 3٠٠ نفر از این شرکت، بویژه در دهه 
اول، ساخت قطعات و کنترل کیفیت را در زیمنس آموزش دیده و 
دانش زیمنس منتقل شده است؛ شرکتی که مجموعه نیروهای 
جوان، در بخش های مختلف آن، باعث پویایی و سرزندگی بیشتر 
 OTC آن شده است.  بیژن زنگنه در بازدید خود، گروه شرکت های
را یکی از نمونه هایی می داند که انتقال فناوری در آن اتفاق افتاده 
و می گوید: زیمنس ابتدا شریک OTC در اجرای پروژه ها بود. از 
نظر من هم باید در این باره انصاف داشت؛ زیرا زیمنس انتقال 
فناوری را بخوبی انجام  و آموزش های خوبی به نیروهای OTC داد؛ 
این موضوع، همت  و  نیامد  تحریم  در دوران  زیمنس  گرچه 
متخصصان و فناوران OTC را بیشتر کرد و سبب شد خودشان 
بتوانند توربین ها و توربوکمپرسورها را طراحی کنند و بسازند. یکی 

از مهندسان جوان این شرکت در حاشیه این بازدید می گوید: در 
حالت عادی اگر فردی را از آلمان که در زیمنس و شرکت های مطرح 
بوده، با چشم بسته به اینجا بیاورند و وقتی چشم او را باز و با زبان 
غیرفارسی با او صحبت کنند، حتما باور نمی کند اینجا می تواند 
ایران باشدو فکر می کند اینجا فرانسه، سوئد و... است.  به گفته 
مدیران OTC، پس از برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( و 
بازگشت زیمنس به ایران و ارزیابی دوباره این شرکت، همه کارهای 
انجام شده آن تایید و اعالم شد که OTC در کالس جهانی کار کرده 
است. زنگنه با اشاره به همین نیروی فعال جوان در شرکت 
توربوکمپرسور نفت، یادآوری می کند که آینده OTC را همچون 
گذشته آن درخشان می بینم و انشاءاهلل با توجه به همت جوانان 
فعال در این شرکت و مدیرانی جوان با میانگین سنی 44 سال، آینده 
OTC جزو  درخشانی پیش روی این شرکت دیده می شود. 
افتخارهای جمهوری اسالمی است و خدا را شکر می کنم چنین 
نهادهایی در کشور داریم که برای عزت و سربلندی ایران کار 

می کنند.

مشعل   19 سال پیش )دی ماه 1379( بیژن زنگنه در دوره 
شرکت  تاسیس  ایده  با  نفت  در  خود  وزارت  اول 
توربوکمپرسور نفت، منشا ایجاد مجموعه ای شد که 
هم اکنون بیش از نیمی از گاز کشور با کمپرسورها و 
توربین هایی منتقل می شود که شرکت OTC ساخته 

است. 
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 عباس طائب، معاون طرح و 
توسعه گروه شرکت های 
توربوکمپرسور نفت در 
حاشیه بازدید وزیر نفت 
در  شرکت  ین  ا ز  ا
گفت وگو با »مشعل« به 
تشریح فعالیت های این 
مجموعه پرداخت. در 
ادامه، گفت وگو با وی را 

می خوانیم.

تاسیس  هداف  ا    
شرکت توربوکمپرسور نفت 

چه بود؟ 
شرکت توربوکمپرسور نفت از سال ۱۳۷۹ 
و به دستور مهندس زنگنه در دوره اول تصدی 
ایشان بر وزارت نفت تاسیس شد و ماموریت پیدا 
کرد تا تحت لیسانس شرکت زیمنس آلمان و 
و  مگاوات   ۲۵ توربین  دو محصول  سوئد، 
کمپرسور مربوط به آن را تولید کند. طبیعتا 
براساس قراردادی فی مابین شرکت ملی 
OTC و زیمنس، مراحل  گاز و 
ساخت داخل توربین و کمپرسور 
آغاز شد تا به دوران تحریم 
رسیدیم. در دوره تحریم هنوز 
نتوانسته بودیم به شکل 
را  داخل  ساخت  کامل 
انجام دهیم و بخشی از آن 
قطعات و مجموعه های 
از  کمپرسور  و  توربین 
تامین  کشور  از  خارج 
می شد. با اعمال تحریم ها، 
زیمنس از ادامه همکاری 
خودداری کرد که البته ما 
متوقف نشدیم و با ایجاد یک 
بخش علمی با عنوان طراحی 
OTC مهندسی در شرکت

این راه را ادامه دادیم.

    این بخش چه کارکردی 
داشت و چه فعالیت هایی را 

انجام داده است؟
ز  ا متشکل  بخش  ین  ا

فارغ التحصیالن بهترین دانشگاه های کشور است 
که دور هم جمع شدند و به جای اینکه نقشه های 
ساخت تهیه کنند، طراحی توربین و کمپرسور 
را در دستور کار قرار دادند و نقشه های ساخت و 
طراحی های یک بعدی، دو بعدی و سه بعدی را 
انجام دادند و بر مبنای طراحی، نقشه های 
ساخت را کامل کردند. بنابراین توانستیم با اتکا 
بر توان داخل، توربین و کمپرسور را با توان ۲۵ 
مگاوات در داخل کشور بومی کنیم و به عنوان 
یک محصول ایرانی به تولید انبوه برسانیم. با 
توجه به اینکه توان تخصصی در کشور ایجاد شد، 
هر کسی در دنیا صاحب تکنولوژی باشد، به 
سمت ارتقای آن محصول هم حرکت می کند. ما 
اکنون در مسیر ارتقای محصوالت هستیم، 
کمپرسور و توربین را ارتقا داده و در شرایطی قرار 
داریم که می توانیم توربین های دیگری را مبتنی 
بر دانشی که ایجاد کردیم و متناسب با نیاز 

کشور، طراحی کرده و به تولید برسانیم. 

   در گروه OTC چه تعداد نیرو مشغول 
به کار هستند؟

تقریبا ۱۸۰۰ نفر در گروه OTC کار می کنند؛ 
اما تقریبا از ۴۰ شرکت بومی داخل کشور، همکار 
داریم که قطعات مختلف موردنیاز ما را تولید 
کرده و تحویل می دهند که جمعیت ۱۰ هزار 
نفری را شامل می شوند. آنچه را که تاکنون 
می توانستیم به بخش خصوصی داخلی واگذار 
کنیم که با کیفیت و کمیت مورد نظر ما به تولید 
برسانند، به کار گرفتیم و حتی در شرایط تحریم 
خارجی  شرکت های  از  که  اقالمی  جدید، 
می خریم، به شرکت های داخلی واگذار می کنیم. 
در حال حاضر در تولید توربین ۲۵ مگاوات و 
کمپرسور مربوط به آن در شرایط خوداتکایی 
معنا که تصمیم می گیریم  این  به  هستیم. 
محصول را به چه مجموعه ای برای ساخت 
واگذار کنیم، آن را آموزش و نقشه را می دهیم و 
ارزیابی و نظارت می کنیم، کنترل کیفیت انجام 
می دهیم و در نهایت محصول را به بهره برداری 

می رسانیم. 

     تامین توربوکمپرسور صنعت نفت از 
سوی OTC در چه وضعیتی است؟

تامین این نوع توربین و کمپرسور در کل 
شرکت های تابعه وزارت نفت را OTC انجام 

می دهد؛ البته طبیعی است با توجه به تحریم، 
برای تامین مواد اولیه با مشکالتی روبه رو باشیم، 
از این رو باید به روش های غیرمستقیم متوسل 

شویم که زمانبر و هزینه بر است.

    به فکر مقاصد صادراتی هم هستید؟
فروش  فکر  در  همسایه  کشورهای  برای 
محصوالتمان هستیم؛ اما به نمایندگی های 
موجود در کشورهای همسایه تکیه کردیم که به 

اعتبار نمایندگی برای فروش اقدام می کنند.

   اشاره کردید که سنگ بنای OTC را 
آقای زنگنه گذاشتند. اکنون بعد از نزدیک 
چگونه  را  شده  طی  راه  سال،   ٢٠ به 

می بینید؟ 
توربین و کمپرسور، یکی از اولویت های اصلی 
مجموعه های صنعت نفت و گاز است. این ایده 
که برای تولید این محصوالت مهم به توان داخل 
کشور اتکا وجود داشته باشد، بسیار ارزشمند بود 
و باعث شد ما در اولین محصوالت تولیدی 
OTC که اولین توربین ملی و اولین کمپرسور 
خارج از مرکز ساخت کشور است، موفق ظاهر 
شویم و پس از آن محصوالت متنوع و مختلفی 
را طراحی کرده، ساخته و به تولید رساندیم. در 
حال حاضر قراردادهای متعددی را با شرکت ملی 
گاز، خطوط مختلف انتقال گاز و همچنین 
شرکت نفت مرکزی داریم. با شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب در حال مذاکره قراردادی 
هستیم. در ان جی ال ۳۱۰۰ و پروژه های مختلف 
مشغول همکاری هستیم و حتی در طرح های 
ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز و هرجا امکان 
افزایش ظرفیت وجود داشته باشد )که اکنون 
طرح های توسعه وزارت نفت در حال انجام 
است(، قرار است از کمپرسورهای مورد نیاز این 

گروه استفاده شود. 

   بازدید وزیر نفت را چگونه ارزیابی 
می کنید؟

 OTC با توجه به اینکه آقای زنگنه مبدع شرکت
گروه  از  کردیم  خواهش  ایشان  از  بودند، 
شرکت های توربو کمپرسور نفت بازدید داشته 
باشند تا ضمن آنکه در جریان فعالیت های این 
گروه قرار می گیرند، به ما هم رهنمودهای جدید 

دهند تا فعالیت های خود را توسعه دهیم.

 ایـده  اتـکا  بـه  داخـل
ح شـد یکی از مهندسان جوان این شرکت که در  از سـوی  زنگـنه مطـر

بخش طراحی مشغول فعالیت است، در این بازدید 
می کنم،  سوال  محصوالت  کیفیت  درباره  وقتی 
می گوید: زمانی که دانشجویان در بازدید از این 
شرکت، مشاهده می کنند که آنچه در دانشگاه ها به 
OTC عنوان سخت ترین بخش نام برده می شود، در
در حال انجام است، فضای امید ایجاد می شود. بخشی 
از مسؤولیت اجتماعی ما این است که امید تزریق 
م  مستلز  ، ه نجیر ز ین  ا تکمیل  لبته  ا ؛  کنیم

تصمیم گیری های سریع است.

OTC، برند است
زنگنه با بیان اینکه نزدیک به 1٠ هزار نفر در زنجیره 
گروه OTC فعالیت می کنند، درباره کیفیت تولیدات 
این شرکت اینگونه توضیح می دهد: از همکاران نفتی، 
چه آنها که در پاالیشگاه های گاز و چه آنها که در 
خطوط انتقال گاز فعالیت می کنند و درباره کیفیت 
اجرای پروژه ها بسیار سختگیر هستند، در مورد 
کیفیت اجرای کار این شرکت جویا شدم؛ هیچ کدام  از 
کیفیت ساخت توربین ها و توربوکمپرسورها ناراضی 
نبودند. استاندارد توربین ٢5 مگاواتی در سال 79 
انجام شد و دلیل این تصمیم، این بود که از تنوع بسیار 
زیاد در حجم توربین ها جلوگیری کنیم تا هنگام تعمیر 
و نگهداری توربین ها دچار مشکل نشویم. هم اکنون 
نیز نزدیک به ٢٠٠ توربین و کمپرسور از این نوع در 
کشور تولید و استفاده شده و شرکت OTC در این 
مجموعه در حال همکاری است. از همان ابتدای 
تاسیس شرکت OTC نیز اصل بر این بود که تا جای 
ممکن، از ظرفیت های موجود سخت افزاری کشور 
استفاده و در بخش هایی سرمایه گذاری شود که 

حلقه های مفقوده وجود دارد.
او درباره امکان صادرات کاالهای OTC با اشاره به 
این شرکت وجود دارد،  امکانی در  اینکه چنین 
می گوید: از نظر من OTC برند است؛ زیرا شرکتی 
است که بیش از ٢٠٠ توربین و کمپرسور ساخته است 
و شبکه گاز و پاالیشگاهی ما نیز از تجهیزات آن که 
هرکدام بیش از 3٠ تا 4٠ هزار ساعت کار کرده، استفاده 
می کنند و این تجهیزات مطلوب، موفق و قابل ارزیابی 

هم بوده است.
وزیر نفت بهترین حمایت از شرکت ها و سازندگان 
داخلی را فراهم کردن بازار کار برای آنها عنوان کرده 
و می گوید: برای ایجاد اشتغال، نیازمند سرمایه گذاری 

هستیم. 
زمینه های جدید همکاری OTC با وزارت نفت

زنگنه پس از بازدید، جلسه ای با مدیران این شرکت 
داشت که درباره خروجی آن توضیح داد: پیشنهاد 

فعالیت در زمینه های جدید را به مدیران OTC ارائه 
کردیم. ساخت پمپ های درون چاهی، کمپرسورهای 
جمع آوری گازهای ارسالی به مشعل، کمپرسورهای 
مینی ال ان جی  و کمپرسورهای فشارافزایی سکوها 
)قرار بود توتال انجام دهد و به دلیل تحریم ها متوقف 
شد( را به آنها توصیه کردم؛ البته به شرکت نفت و گاز 
پارس به عنوان کارفرما نیز پیش از این گفته بودم که 
روی این مسأله کار کنند و کمپرسورهای فشارافزا را 
 OTC در ایران بسازند.  یکی از مهندسان شرکت
درباره ساخت توربوکمپرسور ویژه بخش دریا توضیح 
می دهد: بخش زیادی از انرژی کشور، در گاز است که 
از پارس جنوبی تامین می شود. برای حفظ تولید نیاز 
داریم که توربو کمپرسورها در دریا نصب شود. ما بدون 
طراحی  قبل  سال  سه  ز  ا سفارش  و  مشتری 
توربوکمپرسور ویژه سکوها را آغاز کردیم که با توجه 
به ارائه گزارش آن از نیاز صنعت نفت مطلع شدیم و 
می توانیم در زمینه فشارافزایی گاز پارس جنوبی فعال 
شویم. در زمینه توربوکمپرسور بخش دریا اکنون در 
نقطه ای هستیم که عمال با داشتن سفارش می توانیم 

توربین آفشور را بسازیم. 
گزارش OTC در بازدید میدانی وزیر نفت

حضور وزیر نفت در OTC ابتدا با ارائه گزارشی از 
سوی مدیران آن همراه بود و سپس بازدید او از بخش 
طراحی توربین OTC آغاز شد. این بخش به گفته هیوا 
خالدی، مسؤول بخش طراحی توربین OTC مشتمل 
بر ٢57 نفر از فارغ التحصیالن دانشگاهی عمدتا جوان 
با متوسط سنی بین 35 تا 36 سال است که دو سوم از 
بهترین دانشجویان دانشگاه شریف، پلی تکنیک و 

تهران هستند.
یابی  عیب  و  مانیتورینگ  مرکز  و  پره ها  توسعه 
توربین های گازی نیز از بخش های مورد بازدید زنگنه 
بود که در این مجموعه تاکنون 33 توربین به صورت 

آفالین تحت مانیتورینگ درآمده است.
بازدید وزیر نفت با حضور در سالن مونتاژ توربین، سالن 
باالنس و همچنین بازدید از تجهیزات ویژه ماشین آالت 
سنگین و توربین ادامه یافت و طی آن در جریان فعالیت، 
طراحی و ساخت آنها قرار گرفت. مجید شاه حسینی، 
مدیر فروش شرکت OTC در این بازدید اشاره کرد: از 
سال 8٠ ساخت کمپرسورهای گریز از مرکز آغاز شد. 
اولین پروژه ساخت 5٠ توربوکمپرسورTC5٠ برای خطوط 
گاز و پروژه بعد از سال 83 با عنوان IGAT V به تعداد 
٢٢ عدد برای خطوط گاز ترش بود. این فعالیت پس از آن 
با تامین ٢3 عدد الکتروکمپرسور WEP برای خطوط گاز 
اتیلن ادامه یافت و سال 1387 با تحریم ها، دفتر طراحی 
کمپرسور راه اندازی شد که طی آن، تامین نیازهای 
پروژه هایی همچون بوشهر، آذر، کنگان و ان جی ال 31٠٠ 

و... را محقق کردیم. 

ساخت کمپرسورهای مقیاس بزرگ
او همچنین برنامه های آتی این مجموعه در طراحی و 

)باالدست  بزرگ  مقیاس  کمپرسورهای  ساخت 
پتروشیمی( را شامل کمپرسورهای الفین ها )پتروشیمی 
متانول ها  فیروزآباد(،  و  کیان  کنگان،  دهلران، 
)پتروشیمی سیراف و آپادانا( و اوره و آمونیاک )فاز دوم 
پتروشیمی کرمانشاه(، کمپرسورهای فرایندی )فراورش 
و جمع آوری رامشیر، تقویت فشار دهلران، تقویت فشار 
منصوری، ایستگاه پازنان، جمع آوری فلر بیدبلند، 
ایستگاه هما وراوی، ان جی ال 31٠٠، تقویت فشار 
و کمپرسور  فراساحل(  برداشت  ازدیاد  و  کنگان 
واحدهای جداسازی هوا ) پتروشیمی دماوند، آپادانا، 
سیراف و دنا( اعالم کرد.  عبدالرضا تقوی، مدیرعامل 
شرکت دوار محرک با ارائه گزارشی به زنگنه توضیح 
داد: با توجه به راه اندازی بخش زیرساخت تعمیرات و 
راه، راه اندازی تجهیزات گروه OTC همگی از سوی 
همین گروه انجام می شود.  او در حاشیه این بازدید، 
به  با مجموعه نفت  این بخش  درباره فعالیت های 
»مشعل« می گوید: در سال 9٢ قراردادهای تامین و 
مهندسی پشتیبانی را با شرکت های بهره بردار وزارت 
نفت امضا کردیم و از سال گذشته که وزارت نفت، توسعه 
خدمات پس از فروش در قالب قراردادهای O&M را 
سیاستگذاری و در قالب یک روش نامه ابالغ کرد، وارد 
این فضا شدیم و اولین قرارداد وزارت نفت در این 

خصوص با ما منعقد شد.

برنامه راهبردی در دهه سوم 
ت  ا و مگا  ٢ 7 بین  ر تو سعه  تو و  حی  ا طر
فراساحل)IGT27F(، قابل نصب روی سکوهای دریایی، 
بازطراحی، توسعه و تولید بدون وابستگی توربین رنچ 
16 مگاوات )IGT16F(، تولید و توسعه کمپرسورهای 
سنگین)باالدست پتروشیمی( و تغییر راهبرد خدمات 
پس از فروش به سطح O&M برنامه راهبردی این 

شرکت در دهه سوم اعالم می شود.

حضور امیدوارکننده
از  یکی  از  وقتی  و  یافته  پایان  زنگنه  بازدید 
فارغ التحصیالن دانشگاهی فعال در این شرکت درباره 
می کنم،  این شرکت سوال  در  نفت  وزیر  حضور 
می گوید: این بازدید برای ما امیدوارکننده بود. ایده 
تاسیس شرکت از طریق تجمیع سفارش از سوی آقای 
زنگنه مطرح شد و اکنون بعد از ٢٠ سال به اینجا آمدند 
و به ما نقشه راه دادند. پروژه های عملیاتی بسیار جدی 
برای ما مشخص کردند که براساس آن تکلیف 1٠ سال 
آینده خود را می دانیم. معتقدم کسی بهتر از ایشان 

نمی تواند نقشه راه برای این شرکت تعیین کند.
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عزم مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت 
در اکتشاف منابع هیدروکربن نواحی مختلف ایران

پیش بینی 14 پروژه اکتشافی 200 میلیون یوریی

 مشعل   با احتساب میادین نفتی کشف شده، هم اکنون ایران در رتبه چهارم از نظر ذخایر نفتی 
و در رتبه دوم ذخایر گازی در دنیا قرار دارد که در مجموع، رتبه اول ذخایر هیدروکربوری دنیا 
از آن کشور ماست. شورای عالی اکتشاف، به عنوان باالترین مقام تصمیم گیری در زمینه 
اکتشاف در صنعت نفت، تعهداتي را به عهده مدیریت اکتشاف شرکت ملي نفت ایران گذاشته 
که با توجه به سپري شدن نیمی از برنامه پنج ساله در پایان شهریور امسال، مدیریت اکتشاف 
موفق شده است در این بازه زماني، تعهدات اکتشافي خود را در بخش هیدروکربور مایع )نفت، 
مایعات و میعانات گازی( به میزان 130 درصد و در بخش گاز به میزان 170 درصد محقق کند. 

برگزاري  مجموع،  در 
مناقصه مربوط به 14 قرارداد 
و  ثقل  و  ی  ر نگا ه  ز لر
مغناطیس سنجي براي سال جاري 
در دستور کار قرار دارد که از این 
میان، تاکنون هفت قرارداد تعیین 
تکلیف شده و تا پایان سال تکلیف 
دیگر قراردادها نیز مشخص خواهد 

شد.
با این حال،  اکتشاف های ساالنه 
نشان می دهد که همچنان ظرفیت 
اکتشاف در کشور باالست و منابع 
کشف نشده زیادی وجود دارد. به 
همین منظور  تالش بی وقفه 
مدیریت اکتشاف شرکت ملی 
بع  منا ف  کتشا ا ر  د نفت 
هیدروکربنی نواحی مختلف ایران 
ادامه دارد و طبق اعالم خبر 
اکتشاف  امور  معاون مدیر در 
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت 
ایران در گفت وگو با »مشعل«، در این 
برهه برنامه های گسترده ای برای 
فعالیت اکتشافی در مناطق بکر ایران 
تدوین و برای اولین بار پس از 10 سال 
فعالیت های ثقل سنجی و مغناطیس سنجی در 
مناطق کمتر مطالعه شده و بکر مثل منطقه مکران، 
شمال غرب و شمال شرق ایران آغاز کرده و 14 
پروژه بزرگ اکتشافی به ارزش 200 میلیون یورو 
پیش بینی شده است. سید علی معلمی می گوید: 
مدیریت اکتشاف برای دستیابی به  اهداف 
سند چشم انداز و اسناد باالدستی صنعت 
نفت، برگرفته از سیاستگذاری و تکالیف 
ابالغی وزیر نفت و شورای عالی 
اکتشاف، به منظور افزایش ذخایر 
راهبردی هیدروکربنی کشور، 
هدف  با  مدونی  برنامه ریزی 
فعالیت های  کردن  عملیاتی 
تمامی  در  جدید  اکتشافی 
حوضه های رسوبی کل گستره 

ایران برای کسب داده دارد.
انجام  موازات  به  او،  گفته  به 
فعالیت های اکتشافی در مناطق 
شناخته شده همانند نواحی زاگرس 
و دشت آبادان، به سراغ نواحی بکر و 
مستعد از نظر هیدروکربنی مانند 
مکران، شمال غرب و شمال شرق 
ایران رفته است. در مجموع امسال 
به طور همزمان پیش بینی می شود که 
شامل  اکتشافی  بزرگ  پروژه   14
و  نی سنجی  ا گر ت  عملیا
ت  عملیا  ، طیس سنجی مغنا
لرزه نگاری دوبعدی و سه بعدی و 
پردازش و تفسیر نتایج اجرا 

شود که حدود 200 میلیون یورو برای این پروژه ها 
پیش بینی شده است. نکته مهم آنکه فعالیت های 
اکتشافی که قرار بود از سوی شرکت های خارجی 
انجام شود، به دلیل تحریم ها متوقف نشده و در 
شرایط حاضر با همکاری شرکت های ایرانی پیش 
خواهد رفت. معلمی در این زمینه اشاره می کند که 
تمامی این پروژه ها با استفاده از ظرفیت داخلی 
برنامه  برای تقویت و توانمندسازی آنها در 

پیش بینی شده است.

آغاز اکتشاف در کپه داغ شرقی 
معاون مدیر در امور اکتشاف مدیریت اکتشاف 
شرکت ملی نفت ایران می گوید: با توجه به اینکه 
اولین فعالیت در زنجیره اکتشاف نفت، برداشت 
داده های ثقل سنجی و مغناطیس سنجی است، بر 
این اساس امسال بعد از حدود یک دهه توقف 
پروژه های غیرلرزه ای، به طور همزمان چهار پروژه 
عملیات گرانی سنجی و مغناطیس سنجی در چهار 
حوضه در برنامه مدیریت اکتشاف قرار گرفته که 
و  گرانی سنجی  اطالعات  برداشت  شامل 
مغناطیس سنجی کپه داغ شرقی مشتمل بر 10 هزار 
ایستگاه، داده برداری و تفسیر اطالعات ناحیه ای 
است. پیمانکار این پروژه یک شرکت ایرانی با 
همکاری یک شرکت بین المللی است که فعالیت 

آن از بهار امسال آغاز شده است.
معلمی هدف از اجرای این پروژه را تکمیل اطالعات 
به منظور تعیین وجود یا نبود تاقدیس های احتمالی 
زیرزمینی، بررسی خطواره ها و گسل های موجود 
در کپه داغ شرقی اعالم کرده و می گوید: به موازات 
آن، برنامه عملیات برداشت لرزه نگاری دوبعدی در 
ناحیه درگز به وسعت 500 کیلومتر در دستور کار 

قرار دارد که در مرحله انتخاب پیمانکار است.

نوبت اکتشاف در مکران
پروژه دیگر مورد اشاره معلمی، مکران است که 
می گوید: ناحیه مکران از نظر اکتشافی به عنوان 
یک حوضه رسوبی ناشناخته، نیاز به شناسایی 
اولیه دارد. مطالعات چینه شناسی و زمین شناسی 
انجام شده در دو، سه سال گذشته، نشان از مستعد 
بودن منطقه غرب مکران برای مطالعات تکمیلی 
است. بر این اساس برای تهیه اطالعات پایه 
»عملیات برداشت و مطالعه گرانی سنجی و 
ایستگاه   1200 مقدار  به  مغناطیس سنجی 
داده برداری در غرب مکران« که در نوع کم نظیر 
است، مصوب شده و به نظر می رسد تا چند ماه 
آینده پیمانکار آن مشخص شود و شروع به کار 

کند. 
او این اقدام را کار بسیار عظیمی خوانده و اظهار 
امیدواری می کند که با تکمیل مطالعات پایه، از 
لحاظ پتانسیل اکتشافی، نتایج مناسبی حاصل 

شود.

اهداف جدید اکتشافی ایران مرکزی
معاون مدیر در امور اکتشاف مدیریت اکتشاف 
شرکت ملی نفت ایران در ادامه در ارتباط با سایر 
فعالیت ها به ناحیه شمال غرب حوضه ایران مرکزی، 
یعنی آذربایجان اشاره کرده و توضیح می دهد: 
مطالعات چینه شناسی و زمین شناسی نفت پایه به 
منظور شناخت توان هیدروکربنی در سال های 
1396 و 1397 از سوی مدیریت اکتشاف انجام شد. 
نتایج نشان می دهد که نواحی دشت سراب و شمال 
بستان آباد نسبت به سایر نواحی وضعیت بهتری 
دارد. با این توصیف، مرحله بعدی مطالعات شامل 
و  گرانی سنجی  اطالعات  تفسیر  و  برداشت 
مغناطیس سنجی با تعداد 4 هزار و 500 ایستگاه در 
این ناحیه طراحی شده و هم اکنون در مراحل پایانی 
مناقصه است و بزودی پیمانکار این پروژه نیز تعیین 

خواهد شد.
معلمی  در ادامه می گوید: همچنین با فعالیت های 
اکتشافی در نواحی دارای پتانسیل، مانند ناحیه 
زاگرس و ناحیه دشت آبادان با قدرت در حال انجام 
است و یکی از اهداف مهم مدیریت اکتشاف و 
وزارت نفت، حفظ و ارتقای جایگاه ایران از نظر حجم 
منابع هیدروکربنی از طریق اکتشاف میادین جدید 

است.
به گفته او، ناحیه دشت آبادان از مهمترین 
بخش های حوضه رسوبی زاگرس از دیدگاه پتانسیل 
اکتشافی است که بعد از کشف میادین بزرگ 
آزادگان، یادآوران و دارخوین در بخش غرب 
رودخانه کارون، فعالیت های اکتشافی به جنوب 
منطقه و شرق رودخانه کارون سوق داده و در این 
بخش با حفاری چاه اکتشافی مینو در سال 1397 و 
نتایج موفق به دست آمده، لزوم سرمایه گذاری 
اکتشافی در مناطق مرکزی و جنوبی دشت آبادان 

تشخیص داده شد.
از این رو براساس سیاست های اخیر مدیریت 
اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، ادامه فعالیت های 
اکتشافی در این مناطق، به دلیل شرایط خاص 
زمین شناسی، براساس پی جویی تله های چینه ای 
استوار شده است. به همین منظور برداشت 
اطالعات سه بعدی لرزه نگاری در شناسایی اهداف 
چینه ای ضروری بوده و می تواند ریسک مطالعات 
اکتشافی را کاهش دهد. به همین دلیل دو پروژه 
برداشت اطالعات ژئوفیزیکی با عناوین گرانی و 
مغناطیس سنجی دشت آبادان که از اردیبهشت 
1398 عملیات آن با 12 هزار ایستگاه داده برداری 
و به وسعت 12 هزار کیلومترمربع شروع شده و 
عملیات برداشت لرزه نگاری سه بعدی پانیذ که 
بتازگی امضا شده، برای دستیابی به این اهداف 

انجام خواهد شد.
معلمی یادآور می شود: عملیات لرزه نگاری پانیذ 
شامل 92هزار و 500 نقطه شوت، وسعتی برابر 
یکهزار و 900 کیلومترمربع و با بودجه ای بیش از 3 

هزار میلیارد ریال از سوی پیمانکار 
داخلی شرکت تنکو طی 34 ماه انجام 

می شود که از نکات برجسته آن، این است 
که برای اولین بار عملیات داده برداری 

ژئوفیزیکی در مناطق آبی - خشکی انجام 
می شود.

اهداف پروژه با شت
او همچنین با تشریح اهداف پروژه باشت که 
قرارداد عملیات لرزه نگاری دوبعدی آن 
بتازگی امضا شده، توضیح می دهد: این 
پروژه براساس مطالعات اولیه زمین شناسی 
و بررسی اطالعات قدیمی در دزفول 
جنوبی با 860 کیلومتر خط شامل 30 هزار 
نقطه شوت، تعدادی از ساختمان های 
ناحیه را پوشش اکتشافی خواهد داد. 
بررسی هندسه  پروژه،  این  از  هدف 
ساختمان ها برای پتانسیل اکتشافی در 

افق های خامی و گروه دهرم است. نکته 
مهم آن که تاکنون در هیچ یک از مناطق 

خوزستان و زون ایذه، افق های گروه دهرم 
حفاری نشده و مخزن بودن آن نیز اثبات نشده 

است. در صورتی که در پهنه فارس و همچنین 
خلیج فارس، این افق، میادین بزرگ گازی را به 
وجود آورده است. از این رو اگر با انجام این پروژه، 
عمق دستیابی به این افق مناسب تشخیص داده 
شود، می توان طراحی اولین چاه اکتشافی با هدف 
اکتشاف گاز را در خوزستان انجام داد. معاون مدیر 
در امور اکتشاف مدیریت اکتشاف شرکت ملی 
نفت ایران اشاره می کند: این پروژه با مبلغ حدود 
یکهزار و 400 میلیارد ریال به شرکت عملیات 

اکتشاف نفت واگذار شده که افزون بر بخش 
عملیاتی داده برداری، پردازش کامل اطالعات 

نیز انجام خواهد شد. مدت زمان این پروژه 
28 ماه بوده که فاز عملیات داده برداری آن 

20 ماه خواهد بود.

میدان نفتی مینو
میدان مینو که خبر اکتشاف آن از سوی 
وزیر نفت اعالم شد،  آخرین بخش از 
گفت وگو با معلمی است که درباره آن 

می گوید: میدان مینو، ساختار چینه ای دارد، 
از این رو امکان محاسبه ساختار این میدان را 
نداریم. برای دستیابی به اطالعات بیشتر از 

میدان مینو باید تولید از آن را شروع کنیم و یا 
اینکه از عملیات لرزه نگاری خاصی استفاده 
کنیم. براین اساس، قرار شده شرکت اویک این 
پروژه را با یک تست 6 ماهه تولید در دست 
بگیرد و نتیجه تولید را به پاالیشگاه آبادان 

بفرستد؛ البته ناگفته نماند که این میدان، 
مرزی بوده و امکان محاسبه دقیق میزان 

ذخایر آن برای ما وجود ندارد.
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فصلی نو در سرمایه گذاری و رونق تولید آغاز می شود
صنعت پتروشیمی از امتیازهایی همچون موقعیت 
به  دسترسی  متعدد،  و  نظیر  بی  جغرافیایی 
زیرساخت های طبیعی و اجرایی در نقاط مختلف، 
نیروی کار منطقه ای و به خصوص تسهیالت در 
مناطق ویژه و... برخوردار است و همه اینها 
می تواند در کنار اقتصادی بودن این صنعت و بازار 
خوب فروش محصوالت آن، فرصت هایی مهم برای 
سرمایه گذاران خصوصی تلقی شود. از همین رو 
بوده است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی در 
این مدت به بررسی همه زمینه ها به طور مستقل 
مالی  تامین  مختلف  حوزه های  مشورت  با  یا 
یر  مد  ، د ا علیمر حسین   . ست ا خته  ا د پر
سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
چندی قبل اعالم کرده بود که شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی راهکارهای مختلفی برای کمک به 
تأمین مالی پروژه های شرکت های داخلی دارد و 
سازوکارهایی را برای تأمین مالی پروژه ها با به 
کارگیری توانمندی داخلی ها در دستور کار دارد 
که شرکت های داخلی با اتکا به امکانات خود، 
فرایندهای مالی و یا بسته تأمین مالی پروژه را 

ارائه و اجرا کنند.
او در عین حال درباره ساز وکار راه اندازی صندوق 
پروژه و صندوق سرمایه گذاری خصوصی هم به 
عنوان راهکارهایی جدید صحبت کرد و گفت: این 
سازوکار درحال حاضر با یکی از بانک های تجاری 
داخلی و یکی از موسسات شناخته شده تامین 
سرمایه تا حدودی نهایی شده است و مراحل 

یم  امیدوار  و  را پشت سر می گذاریم  پایانی 
پشتیبانی های الزم دولت را برای اجرایی کردن 
این سازوکارها داشته باشیم. این کار جدیدی است 
و باید توجه داشت که تاکنون صندوق پروژه و 
صنعت  در  خصوصی  سرمایه گذاری  صندوق 

پتروشیمی ایجاد نشده و به کار گرفته نشده اند.

شرکت های تولیدی اسپانسر پروژه های پتروشیمی
اما جعفر ربیعی، مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی 
یک  از  مشعل  با  گفت وگو  در  فارس  خلیج 
سرمایه گذاری متفاوت و جدید یک میلیارد دالری 
خبر داد و گفت: تعدادی پروژه نیمه تمام در 
مجموعه بزرگ هلدینگ خلیج فارس وجود دارد 
که برای اتمام اینها به سرمایه گذاری ارزی و ریالی 
نیاز داریم. در عین حال شرکت های تولیدی را هم 
در هلدینگ خلیج فارس به شکل سودده و فعال 

داریم که درآمدهای خوب ارزی و ریالی دارند. 
او تصریح کرد: پیش بینی ما این است که در 
صورت امکان سهام شرکت های پروژه ای را که به 
سرمایه گذاری نیاز دارند، به شرکت های تولیدی 
– درآمدی خودمان در هلدینگ خلیج فارس 

واگذار کنیم.
ربیعی افزود: این برنامه ریزی مالی به طور کامل و 
دقیق صورت گرفته، اما باید فرآیند نقل و انتقال 
سهام و برگزاری مزایده و عرضه در بورس را در 

این مورد رعایت کنیم.

پتروشیمی خلیج فارس  مدیرعامل هلدینگ 
یادآور شد: بعد از برگزاری مجمع عادی سال 98 
وارد این موضوع شده و در این مورد تصمیم گیری 

خواهد شد. 
به گفته او، مقدار این سرمایه گذاری یک میلیارد 
دالر است و چهار پروژه بزرگ به چهار شرکت 
تولیدی – درآمدی داده می شود و حتما باید تا 

پایان سال به نتیجه برسد. 
به گزارش »مشعل«، در واقع با این هدف گذاری 
کمک  با  است  قرار  که  سرمایه  تامین  برای 
بخش های داخلی صنعت پتروشیمی و هلدینگ 
خلیج فارس صورت گیرد، این صنعت برای یک 
گام مهم رو به جلو موفق به زایش از درون خود 
می شود و این تامین مالی از درون می تواند در 
صورت موفقیت آمیز بودن، الگویی برای بخش های 

دیگر صنعت نفت باشد. 

همه مسیرهای تامین مالی را امتحان می کنیم
به هر روی، با برنامه ریزی که بهزاد محمدی، معاون 
وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیرعامل شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی در سیزدهمین نمایشگاه 
مقدار  است  قرار  کرد،  اعالم  پالست  ایران 
سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی تا سال 1400 
به 70 میلیارد دالر و تا 1404 به 93 میلیارد دالر 
برسد و برای رسیدن به این هدف مهم آن هم در 
شرایط تحریم الزم است به همه گزینه هایمان 

برای زمینه های سرمایه گذاری فکر کنیم و در عین 
حال همه تخم مرغ هایمان را هم در یک سبد 

نگذاریم. 
اما در عین حال صنعت پتروشیمی همین یک 
سرمایه گذاری  و  مالی  تامین  برای  را  مسیر 
طرح های خود ندارد و تالش می کند همه راه ها را 
همزمان طی کند و هیچ کدام را به روی خود بسته 
نگذارد. تالش یکی دو سال اخیر شرکت های 
پتروشیمی در زمینه بورس موفقیت آمیز بوده و 
همراه با ورود خود با بازار سرمایه جنب و جوشی 

را به راه انداخته است. 

حضور   چشمگیر پتروشیمی ها در بورس
جعفر ربیعی، مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی 
خلیج فارس چندی قبل در کنگره نفت و نیرو که 
پنلی تخصصی را با محوریت تامین مالی پروژه ها 
به خود اختصاص داده بود، درباره این موفقیت 
گفت: در حال حاضر سهم شرکت های زیر مجموعه 
هلدینگ خلیج فارس در بورس اوراق بهادار 20 
درصد بازار سرمایه را به خود اختصاص می دهند. 
هلدینگ خلیج فارس با هر بار عرضه اولیه سهام 
منابع  است  توانسته  بهادار  اوراق  بورس  در 
درآمدی خوبی برای شرکت ها تامین کند و این در 
حالی است که تنها 5 تا 10 درصد از سهام این 
شرکت ها در بورس عرضه شده است. او گفت: 
شرکت های بزرگ همانند پتروشیمی ها که مورد 

ابزارهای  از  اعتماد مردم هستند، می توانند 
افزایش سرمایه مانند آورده های نقدی مردم در 
بورس یا عرضه اوراق مبتنی بر سهام استفاده 
کنند. این اقدامی بود که شرکت هلدینگ خلیج 
فارس در سال گذشته با یک هزار میلیارد تومان 
انجام داد و تجربه موفقی بود و در سال جاری با دو 
هزار میلیارد تومان عرضه اوراق انجام خواهد شد. 
در حال حاضر شرکت هلدینگ خلیج فارس، 
شرکت سرمایه گذاری پترول، پتروشیمی پارس، 
پتروشیمی نوری، گروه سرمایه گذاری ایرانیان، 
پتروشیمی مبین و پتروشیمی فجر در بورس 
حضور دارند و با ورود شرکت های دیگر زیر 
مجموعه هلدینگ خلیج فارس به بازار، سرمایه این 
نقش آفرینی بیشتر می شود. بر اساس گزارش 
هلدینگ خلیج فارس دو شرکت از زیرمجموعه 
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در سال 97 
و 98 وارد بورس شدند و حداقل هزار و 700 

میلیارد تومان از این عرضه منبع جمع شد.
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس که بر 
مستقل  موسسه  رتبه بندی  تازه ترین  اساس 
مطالعات شیمیایی )ICIS(، رتبه سی وپنجم جهان 
را کسب کرده است که به نظر می رسد یکی از 
همین  نوپا  مجموعه  ین  ا موفقیت  دالیل 
نوآوری های فنی و اقتصادی و تالش های بی وقفه 
همه بخش ها در شرایط سخت برای صنعتی است 

که حاال می تواند از درون بجوشد. 

مشعل   تحریم، واژه ای که این سال ها بیش از هر موضوعی دیگر، مستقیم و 
غیرمستقیم، صنعت کشور و به خصوص صنعت نفت را تهدید کرده است و در این میان 
صنعت پتروشیمی در شرایطی متفاوت قرار گرفته است؛ از یک سو امریکا با تحریمهای 
مجزا فشارهای مجزا از تحریم نفت برای آن در نظر گرفت که البته خیلی از آنها تکرار 
و قدیمی بودند و از سوی دیگر با جنب و جوشی جدید برای پیدا کردن راه های تامین 
سرمایه روبه رو شده است. در این میان توجه به بخش خصوصی در کنار پیگیری 

سرمایه های خارجی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. 

مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس:
تعدادی پروژه نیمه تمام در مجموعه بزرگ هلدینگ خلیج 
فارس وجود دارد که برای اتمام اینها به سرمایه گذاری ارزی 
و ریالی نیاز داریم. در عین حال شرکت های تولیدی را هم 
در هلدینگ خلیج فارس به شکل سودده و فعال داریم که 

درآمدهای خوب ارزی و ریالی دارند. 
سهام  امکان  صورت  در  که  است  این  ما  پیش بینی 
شرکت های پروژه ای را که به سرمایه گذاری نیاز دارند، به 
شرکت های تولیدی- درآمدی خودمان در هلدینگ خلیج 

فارس واگذار کنیم.
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گزارش خود را با لطف اله هنگی، مدیر عامل پاالیشگاه 
تهران آغاز می کنم. او می گوید: »مدت زمان الزم برای انجام 
این دوره از تعمیرات اساسی 31 روز کاری تعیین شده که از 
شنبه 20 مهرماه آغازشده و تا 22 آبان ماه ادامه دارد. تعمیر  
قطعات و تجهیزات روزمره بر اساس نیاز در پاالیشگاه انجام 
عملیاتی  واحدهای  اساسی  تعمیرات  ما  ا می شود؛ 
غیرکاتالیستی هر چهار سال و واحدهای کاتالیستی هر سه 
برنامه شرکت پاالیش و پخش  براساس  سال یک بار و 
فراورده های نفتی بدون تاخیر صورت می گیرد. آخرین 
تعمیرات اساسی این واحدها به مرداد سال 94 باز می گردد 
و اکنون تعمیرات اساسی واحدهای تقطیر در اتمسفر، تقطیر 
 totalدر خأل، تهیه روغن، گاز مایع، مراکس شمالی و

shutdown )خاموش کردن کل( را داریم.« 
به گفته او »در این دوره از تعمیرات اساسی، با ایجاد 
کارگروه ساخت و استفاده از توانمندی شرکت های داخلی، 
بیشتر قطعات و تجهیزات مورد نیاز را از صنایع داخل و 
کارگاه قطعه سازی شرکت تامین می کنیم و مشکلی برای 

تامین قطعات یدکی وجود ندارد.«

90 درصد تجهیزات داخلی است
در ادامه به دفتر مدیر عملیات پاالیشگاه تهران می روم. 
بی سیم او روشن است و پیوسته نیروهای عملیاتی با یکدیگر 
در ارتباط هستند. به دلیل شرایط عملیاتی و درگیری در 
با  اما جامع  تعمیرات سعی  می کنم مصاحبه ای کوتاه؛ 
او می گوید: »اکنون  محمدعلی  هاشمی  داشته باشم. 
پاالیشگاه هایی در سراسر جهان داریم که قدمتی 
باالی 100 سال دارند و رمز پایداری آنها در تعمیرات 
پیشگیرانه و روزانه است. در تعمیرات روزانه، 
همزمان با کار پاالیشگاه، آخرین وضعیت 
عملیات و تجهیزات بررسی و تجهیزات یا 
واحدهایی که در معرض خطر هستند، 
بخش  مهم ترین  می شوند.  رسیدگی 
تعمیرات پیشگیرانه به تعمیرات اساسی 
تعمیر  که  بخش هایی  دارد.  اختصاص 
می شوند، باید برای حدود چهار سال بدون 
ریسک عملیاتی بارز کار کنند. در این 
تا  برنامه ریزی شده  تعمیرات،  از  دوره 
در  تقطیر  واحدهای  در  اساسی  تعمیرات 
اتمسفر، تقطیر در خأل، گاز مایع شمالی و مراکس 
انجام شود، عالوه بر این واحدها، یکسری از 
کارهایی را که نمی توانستیم هنگام در سرویس 
بودن پاالیشگاه انجام دهیم، در زمان تعمیرات 

اساسی مورد توجه قرار داده ایم.«
بیان  با  از او  بیش  اینکه 
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درصد تجهیزات مورد نیاز تعمیرات اساسی از شرکت های 
داخلی تامین می شود، ادامه می دهد: »اگر بتوانیم با ضریب 
اطمینان باال، قطعه ای را از داخل تامین کنیم، این کار را انجام 
خواهیم داد؛ اما گاهی تامین داخل، ریسک باالیی دارد. به 
همین دلیل قطعه مورد نظر را وارد می کنیم و بعد از انجام 
تعمیرات، برای داخلی سازی با شرکت های داخلی همکاری 
می کنیم.«علی  هاشمی  با بیان اینکه وقتی یک قطعه باز 
می شود، بازرس اداره خدمات فني و مهندسی آن را بررسی 
می کند و روی آن نظارت دارد، می گوید: »نقش تعمیرات 
اساسی، محوری است؛ اما سایر ادارات نظیر بهره برداری، 
خدمات فنی و مهندسی، مدیریت بازرگانی، بهداشت ایمنی 
و محیط زیستی، مدیریت مالی، مدیریت توسعه سرمایه های 
انسانی و حراست، برای اجرای منظم تعمیرات همکاری 
تنگاتنگی با یکدیگر دارند.  نیروهایی که در این ایام به 
پاالیشگاه می آیند، از سوی اداره های مختلف حفاظت، 
پشتیبانی و پایش می شوند.«به گفته او، »در این دوره، فراتر 
از تعمیرات اساسی، اقدام های دیگری نیز انجام می دهیم، به 
 151-2H در  کوره CO2عنوان مثال برای کاهش آالینده
تمام پوشش داخلي بدنه کوره را تعویض و با سرامیک فایبر 
جایگزین خواهیم کرد. همچنین منبع تغذیه برق واحد تقطیر 
را از نیروگاه بخاري به نیروگاه گازي با بازدهي بیشتر تغییر 
مي دهیم. با این تغییر، مصرف سوخت و اتالف آب کاهش 
مي یابد. این اقدام ها  از سال ها پیش شناسایي و برنامه ریزي 
شده که هم اکنون سازمان با تمهیدات در نظر گرفته و ایجاد 

آمادگي هاي الزم، موفق به اجراي آنها شده است.«

فعالیت 24  ساعته در تعمیرات اساسی
محمدقربان فیض آبادی، رئیس اداره برنامه ریزی تعمیرات 
پاالیشگاه تهران نیز می گوید: » یکهزار و 150 نفر در این 
تعمیرات اساسی همکاری دارند که از این تعداد 750 نفر 
نیروی پیمانکار تا پایان این دوره جذب شده اند. مدت زمان 
در نظر گرفته شده برای تعمیرات اساسی 25 روز بود؛ اما به 
دلیل نصب سرامیک روی کوره 151، یک هفته به این مدت 
اضافه شد.«به گفته او »تعمیرات اساسی در واحد مادر یا 
همان تقطیر، انجام می شود که خوراک اصلی دیگر واحدها را 
 total shut،تامین می کند، از این رو برای پاالیشگاه شمالی
down )خاموش کردن کل( در نظر گرفته شد.«فیض آبادی 
می افزاید: »زمانی که GTG از سرویس خارج می شود، تمام 
واحدهای جدید کیفي سازي که از سوی پاالیشگاه ساخته 
شده نیز به مدت هشت روز از سرویس خارج خواهند شد. از 
این رو یکسری دستور کار دیگری برای این فعالیت ها خواهیم 
داشت که از جمله آنها می توان به نصب دو تلمبه 155 جدید، 
نصب باندل کولر هوایی 193، تعویض بخشي از مسیر 30 اینچ 
خط انتقال کوره 181 به برج 181 به علت خوردگی و تعویض 
بخش عمده مسیر فلر واحد مراکس اشاره کرد.تبدیل پالگ 
103 کوره به  زوایای 180 درجه، تعویض تیوب کوره 151 و 181، 
 Packing )نصب یک عدد کولر هوایی 314، تعویض )پکینگ
بستر 4و1، بستر برج  151 و بستر 2 برج 102 و تعویض 
ایستگاه فرعی 2B به 00 از دیگر فرایندها ی تعمیرات 
اساسی این دوره است. وظیفه ایستگاه های فرعی، 
تامین برق تمام تجهیزاتی است که در 
قرار  عملیاتی  واحدهای 

دارند.«رئیس اداره برنامه ریزی تعمیرات پاالیشگاه تهران 
می گوید: »تعمیرات اساسی، ریسک باالیی دارد و تدابیر 
زیادی از سوی اداره اچ اس ای برای آن در نظر گرفته شده 
است، فرایند ایمنی پیش راه اندازی انجام شده و هر روز 
جلسه های آموزشی قبل از شروع به کار برای نفراتی که از 
بیرون آورده ایم، داریم و روزانه نکات مخاطره آمیز و 
مشکالتی را که وجود دارد، یاد آوری می کنیم.«او خاطرنشان 
می کند: »به دلیل اینکه کار فشرده است، یک روز را برای 
استراحت تعطیل خواهیم کرد؛ اما مابقی روزها را 24 ساعته 
کار می کنیم تا این واحد راهبردی و پراهمیت، به چرخه تولید 

باز گردد.«

برگزاری روزانه کالس های آموزشی
در سایت پاالیشگاه شمالی، کارگران و کارکنان با کاله های 
زرد، قرمز و سفید وظایف شان مشخص شده است. کاله زرد 
به معنای اچ اس ای، کاله قرمز به معنای آتش نشانی و کاله 
سفید نیز سایر مشاغل را نشان می دهد. با بیژن رجایی فرد 
که آتش نشان است، صحبت می کنم. او می گوید: »تعمیرات 
اساسی با هدف بهبود کارایی و افزایش ضریب اطمینان 
پاالیشگاه چند سال یک بار انجام می شود. در این ایام 
یکسری کارگر و کارمند متخصص از بیرون، وارد پاالیشگاه 
می شوند که قبل از شروع به کار، حین کار و در خاتمه نکاتی 
را که مورد نیاز است تا حادثه ای پیش نیاید، به آنها آموزش 
می دهیم. بعد از آموزش، آنها به لباس و تجهیزات ایمنی مجهز 
شده و در سطح واحدها مشغول به کار می شوند. ما به عنوان 
آتش نشان آنها را پایش می کنیم تا در زمان کار، نشتی مواد 
نفتی یا آتش سوزی نداشته باشیم. نیروهای اچ اس ای نیز، 
نکاتی را که الزم است کارگران بدانند، مثل چگونگی استفاده 
از ابزار یا شناسایی نقاط پرریسک و اجرای صحیح، به آنها 
یادآوری می کنند تا تعمیرات اساسی به نحو احسن انجام 
شود.«به گفته او »هر روز صبح جلسه صبحگاهی داریم و تمام 
نکاتی را که روز قبل اتفاق افتاده یا در گذشته با آنها روبه رو 
بودیم، یادآوری می کنیم، همچنین راه های مقابله و پیشگیری 
ادامه می دهد:  بیان می شود.«رجایی فرد  نیز  از حادثه 
» آمبوالنسی در محل تعمیرات اساسی مستقر کرده ایم تا در 

صورت بروز حادثه، کمک های اولیه پزشکی ارائه شود.«

رعایت نکات ایمنی
و  سردارد  بر  رنگ  سفید  کالهی  تاجیک  محمد 
پروسس)یک( شمالی منطقه )الف( است. او می گوید: »در این 
بخش، تعمیرات اساسی فن های هوایی، مبدل ها و کوره ها 
انجام می شود. زمان کار سعی می کنیم ایمنی را در اولویت 
قرار دهیم تا خودمان و کسانی که زیر نظر ما مشغول به کار 
هستند، دچار حادثه و مشکل نشوند.«احمد آبادی نیز 
ازکارکنان اداره مهندسی پاالیشگاه تهران است و در واحد 
احتراق فعالیت می کند. او که در تعمیرات اساسی، وظیفه 
بررسی کوره های پاالیشگاه را به عهده دارد، می گوید: »در 
کنار همکاران خود در بازرسی، مهندسی عمومی و مکانیک، 
مسیرهای سوخت کوره یا ادوات آن یا دستور کارهایی را که 
از قسمت های مختلف،  باشد، بررسی می کنیم.  از قبل 
پیشنهادهای گوناگون داریم که پس از بررسی های صورت 
گرفته، حین انجام تعمیرات اساسی، آن را در نظر می گیریم.«

کمبود نیروی متخصص
در پایان راه با اسماعیل منتظری، رئیس اداره  ایمنی 
پاالیشگاه تهران صحبت می کنم. او می گوید: »اداره ایمنی 
شرکت پاالیش نفت تهران، با توجه به اعتالی ارزش های 
واالی سازمانی مبنی بر ارزش آفرینی برای ذینفعان و توجه 
به اصول توسعه پایدار و رعایت الزام های اچ اس ای، اقدام به 
طرح ریزی و اجرای برنامه های پیشگیرانه ایمنی در سازمان 

کرده که با توجه به مخاطرات بالقوه تعمیرات اساسی و برای 
پیشگیری از بروز هرگونه حادثه از جمله جانی و مالی، 
برنامه های ویژه ای براساس استانداردهای  ایمنی فرایند و 
سایر سیستم های مدیریت یکپارچه در سه فاز قبل، حین و 

بعد از تعمیرات اساسی در نظر گرفته است.«
به گفته منتظری »در فاز قبل از شروع تعمیرات اساسی، 
تمامی دستور کارهای تعمیراتی به اداره  ایمنی ارجاع داده 
می شود، سپس با تشکیل گروه های مختلف و برگزاری جلسه، 
ریسک فعالیت ها ارزیابي و با توجه به خروجی این جلسه ها، 
اقدام های کنترلی الزم پیش بینی و به منظور حصول اطمینان 
از اجرای به موقع، به گروه های ذیربط اطالع رسانی می شود. 
تشکیل  فاز،  این  در  گرفته  صورت  فعالیت های  ز  ا
و  راه اندازی  پیش  بازنگری  ایمنی   )PSSR تیم های)
آماده سازی مستندات مورد نیاز برای انجام این مهم است. با 
توجه  به  total  shut down )خاموش کردن کل( پاالیشگاه 
شمالی برای تعمیرات اساسی واحدهای منطقه )الف(  شمالی، 
اهمیت کنترل  ایمنی تمامی  فعالیت های موجود در این ایام 
دو چندان شده و این اداره برای کنترل بهینه، اقدام به ارزیابی 
ریسک ویژه ای برای این فعالیت های غیر روتین با حضور 
تمامی گروه های کاری درگیر در سطح کالن کرده که خروجی 
آن برای تمامی  گروه های ذینفع، بویژه گروه آتش نشانی به 
منظور تدوین و آماده سازی مقابله با سناریوهای احتمالی به 
اشتراک گذاشته شده است.«رئیس اداره  ایمنی پاالیشگاه 
تهران ادامه می دهد: »در تعمیرات اساسی، افرادی از نقاط 
مختلف کشور حضور دارند که هر کدام از آنها از نظر طب 
صنعتی مورد معاینه قرار گرفته اند، ضمن اینکه دوره های 
آموزشی و توجیهی  ایمنی دو روزه به صورت تئوری و عملی 
نیز برای آنها برگزار شده است. در کالس های تئوری، 
شناسایی و چگونگی استفاده از ابزارها را آموزش دادیم و در 
کالس های عملی، چگونگی کار در ارتفاع و طریقه استفاده از 
لوازم حفاظت از سقوط آموزش داده شد. همچنین کارگاه 
استفاده از خاموش کننده ها را هم برگزار کردیم.«منتظری 
می افزاید: »بر اساس معاینه های طب صنعتی؛ مشکالت ریوی، 
ارگونومی، کار در ارتفاع، دید و... برخی از افراد شناسایی 
می شود. سپس اگر امکان استفاده از آنها در قسمت دیگر بود، 
جابه جا شده، در غیر این صورت عذر آنها را می خواهیم، ضمن 
آنکه قبل از ورود به پاالیشگاه، کسانی که از نظر پزشکی تایید 
شده اند، کارت آنها صادر می شود، به طور کلی پیش از آنکه 
افراد به ما معرفی شوند، از سوی ناظر و اداره تعمیرات، از آنها 
اساس  بر  و هر کدام  مصاحبه تخصصی گرفته می شود 
تخصص شان در قسمت های مختلف مشغول به کار شده و 
آنهایی که تخصص ندارند نیز به بخش های غیرتخصصی معرفی 
می شوند.«به گفته او »در فاز اجرای تعمیرات اساسی، 
جلسه های آموزشی کوتاه مدت قبل از شروع کار)TBM( را 
در هر نوبت کاری برگزار می کنیم. کنترل و پایش تمامی 
 پروانه های کار صادر شده در هر نوبتکاری، یکی دیگر از وظایف 
اداره  ایمنی است. این اداره با بسیج تمامی  امکانات و منابع 
موجود، در کنار دیگر ادارات درگیر از جمله بهره برداری، 
تعمیرات و خدمات مهندسی قرار گرفته تا مدیریت ارشد 
سازمان را در یکپارچه سازی این امور و اجرای موفق و  ایمن 
برنامه تعمیرات اساسی و جلوگیری از بروز هرگونه حادثه ای 
یاری کند.«منتظری با اشاره به فاز پایانی تعمیرات اساسی  
می گوید: »این اداره با حضور در تیم PSSR به منظور راه اندازی 
و بهره برداری  ایمن واحدهای درگیر در تعمیرات اساسی 
مشارکت می کند.«رئیس اداره ایمنی پاالیشگاه تهران با اشاره 
به مشکالت پیش رو خاطرنشان می کند: »تخصص افراد در 
تعمیرات اساسی مهم است، در حالی که تعداد نیروی متخصص 
کم است و کار کردن کسانی که برای نخستین بار به صنعت نفت 
وارد می شوند نیز مخاطراتی دارد. مشکالت ما بیشتر کنترل 
این افراد در تعمیرات اساسی است تا بتوانیم فرهنگ و دیدگاه 

 ایمنی را در آنها با آموزش دادن و... ایجاد کنیم.«
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گزارش »مشعل« از تعمیرات اساسی شرکت پاالیش نفت تهران 

فعالیت یک هزار و 150 نفری
سمیه راهپیما   حدود 40 دقیقه است که در ماشین نشسته ام و برای تهیه گزارش   به سمت 
پاالیشگاه تهران حرکت می کنم. بعد از انجام هماهنگی های الزم، به بخش هایی از پاالیشگاه 

مانند واحدهای تقطیر در اتمسفر، تقطیر در خأل، تهیه روغن، گاز مایع، مراکس 
شمالی و total   shutdown که در حال تعمیر است، 

می روم.  پاالیشگاه به دو قسمت شمالی و جنوبی 
تقسیم می شود، در این تعمیرات اساسی 
همزمان همه  قسمت های پاالیشگاه  شمالی 
و بخشی از پاالیشگاه جنوبی نیز به مدت 8 
روز برای انجام اقدام های اصالحی روی 
مسیر مشعل از سرویس خارج شده اند. از 
مهم ترین اقدام های انجام شده در این 

رفرکتوری  تعویض  به  می توان  تعمیرات، 
دیواره کوره2H-151 ازحالت سیمان نسوز به 

سرامیک فایبر برای کاهش اتالف حرارتی، کاهش 
گاز مصرفی و افزایش بازده کوره و همچنین نصب 

پمپ های جدید 2P-155  و فن هوایی 2E-193 و 2E-314  برای 
بهینه سازی فرایند اشاره کرد. در ادامه، گزارشی از روند تعمیرات اساسی 
پاالیشگاه تهران را می خوانید که خبرنگار »مشعل« به مدت 6 ساعت 

در بین کارکنان و مسووالن پاالیشگاه حضور داشته و از نزدیک با تالش های 
شبانه روزی این قشر زحمتکش آشنا شده است. 

مشعل شماره 945
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در ابتدای مسیر، به بزرگترین 
مرکز تزریق گاز خاورمیانه)مرکز 
تزریق گاز آغاجاری یا همان یونیت4( 
می روم . این مرکز با توجه به وجود گاز 
از  آن  (در  هیدروژن) سولفید 
اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، از 
به دلیل  این رو درمانگاه عملیاتی 
حساسیت این منطقه اهمیت بسزایی 
دارد. حامد پوررحیم، پزشک درمانگاه 
عملیاتی یونیت4 بهداشت و درمان 
صنعت نفت آغاجاری در این زمینه 
می گوید: »اوایل تابستان 95 به این 
درمانگاه آمدم و در این مدت سعی کردم 
مشکالت زیرساختی را برطرف کنم. 
اکنون این درمانگاه به دستگاه دسی شوک، 
تخت مناسب درمانی و سی پی آر و کپسول 
اکسیژن مجهز است، ضمن آنکه سعی 
کرده ایم با گلکاری محوطه بیرون درمانگاه، 
فضای خوبی را از نظر روحی برای بیماران 
فراهم کنیم.«او ادامه می دهد: »این درمانگاه 
600 تا 700 نفر را تحت پوشش دارد و به 
بومیان منطقه نیز خدمات رسانی می کند. 
تعداد مراجعه کنندگان نیز از روزی 7 بیمار تا 
30 نفر متغیر است که در برخی سوانح، این 
تعداد به ویزیت روزانه 50 نفرهم می رسد. 
همچنین در غربالگری فشار خون نیز همکاری 
داشته ایم و کسانی که دچار مشکل بودند، 
اعالم شدند.«درمانگاه های مناطق عملیاتی با 
کمبودهایی روبه رو هستند. در این زمینه 
پوررحیم می گوید: »سیستم گرمایشی، به 
صورت کولرهای پنجره ای است که نمی توان 
دمای آن را کنترل کرد. برای رفع این مشکل قرار 
شده چند کولر گازی در این درمانگاه نصب شود، 
ضمن آنکه به دنبال جابه جایی اتاق درمان بیماران 
هستیم که با این کار 5 تا 6 تخت درمانی به این 
بخش اضافه خواهد شد. برای نگهداری دارو نیز 
وضعیت مناسبی وجود ندارد که بهتر است اتاقی 
به داروخانه اختصاص یابد که فضای خنکی داشته 
باشد. از دیگر مشکالت این درمانگاه می توان به 
فضای نا ایمن دستگاه اتوکالو اشاره کرد.«او ادامه 
می دهد: »از یونیت یک تا پنج را تحت پوشش داریم؛ 
اما خط تلفن مناسبی در این منطقه وجود ندارد که 
در شرایط ویژه  یا اگر پرستاری به مشاوره نیاز داشت، 
بتواند با ما تماس بگیرد.«پوررحیم می گوید: 
»متاسفانه هر سال افت حقوق داریم و 

مالیات ها افزایش می یابد. 
همچنین به این دلیل که در 
چارت سازمانی قرار 
 ، یم ر ا ند

بیمه 
را خودمان پرداخت می کنیم. سال 
گذشته به دلیل شرایط نامناسب تعدادی پزشک 
عمومی از بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری رفتند، 
از  این رو بهتر است شرایطی فراهم شود تا پزشکان 
انگیزه ای برای ماندن در این منطقه داشته باشند. 
همچنین حقوق پزشکان در مناطق عملیاتی باید با حقوق 
پزشکی که در بیمارستان کار می کند، متفاوت باشد که 
متاسفانه در این زمینه کار زیادی صورت نگرفته است.«

تیم عملیات امداد روانی در منطقه حضور یابد
بعد از درمانگاه یونیت4 به سمت درمانگاه رگ سفید 
یک حرکت می کنیم. این درمانگاه همزمان با وقوع حادثه 
رگ سفید در آبان سال 96 احداث شد و از آن زمان 
تاکنون، فعالیت خود را ادامه داده است. مهدی زیدانی، 
پزشکیار درمانگاه رگ سفید یک است و 10 سال سابقه 
کاری دارد. او که چند سال است به صورت اقماری کار 
می کند، می گوید: » متولیان سازمان با مفهوم کار در 
درمانگاه های مناطق عملیاتی و سختی کار در این مناطق 
آشنا نیستند.«زیدانی پیشنهاد می کند، تیم عملیات 
امداد روانی در منطقه حضور داشته باشد و با مشکالت 
روحی روانی و کمبودهای این منطقه آشنا باشند تا بتوانند 
از نظر روحی به کارکنان مناطق عملیاتی کمک کنند.او 
ادامه می دهد: »با توجه به دستورالعمل سازمان بهداشت  
و درمان صنعت نفت اکنون تنها دریافتی مان حقوق و 120 
ساعت اضافه کار است. این در حالی است که اگر در 
بیمارستان کار می کردیم، حق های دیگری مانند عفونی 
و... به ما داده می شد. متاسفانه امکانات رفاهی در منطقه 
نداریم و آنتن دهی اینترنت نیز ضعیف است. همچنین به 
دلیل نداشتن کارشناس تغذیه، نمی توانیم روی طبخ غذا 

نظارت داشته باشیم.« 

نداشتن امکانات رفاهی 
حسن علیدادی، پزشک درمانگاه رگ سفید یک نیز 
می گوید: »در این منطقه کمبودهای رفاهی داریم و امکانات 
رفاهی اولیه مانند یخچال، تلویزیون و... با گذشت چند 
سال از احداث این درمانگاه هنوز اختصاص داده نشده 
است، از  این رو زمانی که دو هفته به این منطقه می آییم، 
نیاز داریم از نظر روحی تامین باشیم تا فشار و استرس 
دوری از خانواده کاهش یابد .«او ادامه می دهد: »نزدیک به 
4-3 ماه است که برای کپسول های اکسیژن درخواست 
داده ایم؛ اما هنوز برای سرویس نیامده اند.«به گفته 
علیدادی، » شرایط کاری این منطقه روی سالمت کارکنان 
بسیار تاثیر گذار است، از  این رو استرس و مشغله هایی که 
در محیط کار پیش می آید، باعث ایجاد فشار خون و به 
همراه آن بیماری های قلبی و عروقی می شود. اگر شرایطی 
برای کاهش استرس کاری مهیا شود، بیماری های فشار 
خون، قلبی و عروقی کاهش می یابد. سعی می کنیم 
توصیه های تغذیه ای داشته باشیم و مواد غذایی با آنتی 
اکسیدان باال مورد توجه قرار گیرد؛ اما متاسفانه نظر ما در 
زمینه تغذیه، بخصوص در محیط کار تاثیری ندارد؛ چون 
غذاهای رستوران شرکت از پیش تعیین شده است.« او در 
ادامه با اشاره به راننده های آمبوالنس می گوید: »از 
درمانگاه تا شهر امیدیه، بیش از یک ساعت راه 
است و جاده خطرناکی دارد، با این شرایط 
راننده های ما نوبت کار هستند و به صورت 8 
ساعته کار می کنند و پیشنهاد می کنیم که 24 

ساعته باشند.«

ارائه خدمات به روستاییان منطقه
به سمت منطقه علمیاتی ان جی ال 1000 حرکت 
می کنم. این منطقه در سال 57 و در فاصله 30 کیلومتری 
شهرستان امیدیه با هدف بازیافت بیشتر نفت از مخزن 
نفتی مارون از طریق تزریق گاز سبک تولیدی، طراحی و 
احداث و همزمان درمانگاهی نیز برای خدمات رسانی به 
کارکنان این منطقه راه اندازی شد. سعید اطهری، رئیس 
درمانگاه عملیاتی ان جی ال 1000 در این زمینه می گوید: 
»این درمانگاه در زمان راه اندازی بهیار داشت و از 20- 15 
سال گذشته پزشک نیز در آن مستقر شده است. 
متاسفانه پزشکان درمانگاه های مناطق عملیاتی، 
پایین ترین رده سازمانی هستند و به دلیل ساعتی بودن، 
نمی توانند از هیچ امکاناتی استفاده کنند. پزشک و 
پرستار 15 تا 20 روز نوبت کار هستند؛ اما حقوق آنها با 
یک نگهبان در ماه که هفت و نیم ساعت در روز کار 
می کند، برابر است، ضمن آنکه به پرستاران، برخی آیتم ها 
مانند حق پرستاری، حق عفونی، حق رفت و آمد، حق 
دوری جا و... تعلق نمی گیرد و حقوق  آنها کم است.« به 
گفته او، »فعالیت های این درمانگاه به دو بخش تقسیم 
می شود؛ بخشی از آن شامل بیماران حاد)گرفتگی 
عضالت، نجات بیماران در موارد اورژانسی و...( می شود، 
بخش دیگر به بیماری های مزمن باز می گردد و شامل 
توصیه های بهداشتی می شود، ضمن آنکه فشار خون 
کارکنان این منطقه نیز کنترل می شود. همچنین به میان 
کارکنان می رویم و برای استفاده از ماسک، احیا و... 
آموزش چهره به چهره داریم.«اطهری ادامه می دهد: »این 
درمانگاه قابلیت امدادرسانی به بیماران اورژانسی را نیز 
می خواهیم،  که  نقطه ایده آلی  به  هنوز  اما  دارد؛ 
نرسیده ایم.«او می گوید: »روزانه 15 مراجعه کننده داریم 
و بیشتر درمان ها سطحی است که بیماری های سطحی، 
در حین کار ایجاد می شود، به عنوان مثال کارکنان این 
منطقه با حساسیت ها، اگزمای مزمن و آسم روبه رو 
هستند، از  این رو به کارکنان تاکید می کنم تا از ماسک 
استفاده کنند.«پزشک درمانگاه عملیاتی ان جی ال 1000 
ادامه می دهد: »به روستاییان این منطقه نیز خدمات 
درمانی می دهیم و برخی از آنها شماره تماس ما را دارند 
و زمان بروز مشکل تماس می گیرند و در کوتاه ترین زمان، 
آمبوالنس اعزام می کنیم. ما دست رد به سینه کسی 
نمی زنیم و اگر بیمار اورژانسی بومی مراجعه کند، به او 

خدمات می دهیم.«

دستگاه اتوکالو نصب نشده است
بعد از صحبت با پزشک درمانگاه، گفت و گوی خود را 
با مهدی رویین تن، پرستار درمانگاه عملیاتی ان جی ال 
1000 ادامه می دهم. او می گوید: »در کنار پزشکان، 
اقدام های درمان و بهداشتی را انجام می دهیم و برای 
پایش فشارخون کارکنان این منطقه در کنار پزشکان 
هستیم و اطالعات را در سامانه ثبت می کنیم. به عبارت 
دیگر، اقدام های اولیه درمان را انجام می دهیم و اگر 
مشکل یک بیمار، با انجام اقدام های سرپایی برطرف نشد، 
او را به بیمارستان شهر امیدیه آغاجاری ارجاع می دهیم، 
مانند سوختگی های درجه2 که اگر به بررسی و درمان 

بیشتر نیاز داشت، به امیدیه می فرستیم.«
او ادامه می دهد: »دستگاه اتوکالوه که در استریل 
کردن وسایل پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد، برای 
این درمانگاه خریداری شده؛ اما هنوز نصب نشده است، 
از این رو اگر بیماری برای درمان، احتیاج به بخیه داشت، 

نمی توانیم این کار را برای او انجام دهیم.«
   

سمیه راهپیما - در گذر زمان، درمانگاه های تابعه و عملیاتی بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری، یکی پس از دیگری 
احداث و راه اندازی شدند و اکنون در مناطق عملیاتی بید بلند، ان جی ال 1000، تنگ پیرزال، پارسی کالستر، کرنج و 
یونیت)4( به کارکنان صنعت نفت خدمات درمانی ارائه می کنند. حضور این درمانگاه ها در مناطق عملیاتی از این منظر 
مهم است که هرگاه حادثه ای برای کارکنان اتفاق بیفتد، واحد درمان در کمترین زمان، خود را به محل حادثه می رساند، 
ضمن اینکه کارکنان می توانند مراجعه حضوری نیز داشته باشند. این درمانگاه ها متشکل از پزشک یا پزشک یار، راننده 
آمبوالنس و یک نفر نیروی خدماتی است و به صورت 24 ساعته در حال خدمات رسانی هستند. برای اطالع از روند اقدام های 
انجام شده از سوی این درمانگاه ها، خبرنگار»مشعل« به برخی از این مناطق رفته و از نزدیک با شرایط کار و ارائه خدمات 

آنها آشنا شده است که در ادامه گزارش آن را می خوانید.

گزارش »مشعل« از درمانگاه های مناطق عملیاتی آغاجاری

نفت در خدمت بومیان
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-شکست هیدرولیک، یک روش برای استخراج گاز 
طبیعی از سازندهای سنگ های رسوبی است.

-مهندسان حفره ای عمیق در سنگ حفر می کنند 
و ترکیبی از ماسه، آب و مواد شیمیایی را با فشار زیاد 
تزریق می کنند. سنگ می شکند و گاز را آزاد می کند.

-مخالفان حفاری نفت و گاز شیل مدعی هستند که 
شکست هیدرولیک ممکن است ذخایر آب را با مواد 
شیمیایی آلوده کند و موجب زمین لرزه شود. 
همچنین نگرانی هایی درباره اختالل ناشی از سر و 

صدا و حمل و نقل وجود دارد.

حقایقی درباره حفاری 
نفت  و گاز شیل       

پس از تحلیل های جدید علمی، دولت انگلیس حمایت از حفاری 
نفت شیل را متوقف کرد. دولت انگلیس اعالم کرد به دلیل 
تحلیل های جدید علمی، حفاری بحث برانگیز نفت شیل، دیگر 
مجاز نخواهد بود. این اعالم پس از آن انجام می شود که گزارش 
نهاد نظارت بر نفت و گاز انگلیس )او جی ای( نشان داد اکنون 
نمی تواند به دقت احتمال و شدت زمین لرزه مرتبط با عملیات 
حفاری نفت شیل را پیش بینی کند. بوریس جانسون، نخست وزیر 
انگلیس، اعالم کرد نگرانی هایی قابل توجه درباره مسئله 
استخراج گاز شیل دارد. همچنین دولت انگلیس اکنون حمایت 
خود را از فرایند حفاری نفت شیل متوقف می کند و پیشنهادهای 
بیشتر برای تغییر فرایند برنامه ریزی برای منابع حفاری نفت 

شیل، دیگر پیگیری نمی شوند.
موضع گیری جدید دولت انگلیس درباره این موضوع که جنجال 
زیادی در مناطقی همچون لنکشر و یورکشر به پا کرده است، 
همسو با موضع گیری احزاب کارگر و لیبرال دموکرات در این 

کشور است.
با این همه، حزب لیبرال دموکرات اعالم کرده است که اگرچه 
»تعلیق« حفاری نفت شیل از سوی دولت قابل قبول است، به این 

معنا نیست که این کار ممنوع خواهد شد.
اد هیوی، دبیر پیشین انرژی در حزب لیبرال دموکرات انگلیس، 
گفت: با توجه به مدارکی که اکنون درباره بحران تغییرات آب و 
هوایی داریم، لیبرال دموکرات ها از ممنوعیت فوری )حفاری نفت 

شیل( حمایت می کنند.

وی گفت: قانونی که لیبرال دموکرات ها وضع کردند تا از جوامع 
محلی در برابر زمین لرزه ناشی از حفاری نفت شیل حمایت کنند، 
تأثیر زیادی در پیشگیری از فشار محافظه کاران برای پیشبرد این 
حفاری ها داشته است. این سیاستمدار افزود: اما این تعلیق 
دیرهنگام و انتخاباتی، توجه رأی دهندگان را از سابقه تکان دهنده 
حزب محافظه کار در زمینه محیط زیست، به ویژه تالش بوریس 
جانسون، نخست وزیر انگلیس، برای کاهش سختگیری مقررات 

مربوط به آلودگی هوا، منحرف نمی کند.
انتظار می رود مسئله حفاری نفت شیل، یکی از موضوع های مورد 
توجه در پویش های انتخاباتی برای انتخابات ماه دسامبر در 

انگلیس باشد.
یکی از گزارش های اخیر دفتر حسابرسی ملی انگلیس نشان داد 
برنامه های دولت این کشور برای تثبیت صنعت گاز شیل در 
انگلیس، بیشتر از انتظارها طول کشیده  و دلیل آن، نگرانی های 
عمومی درباره پیامدهای حفاری نفت شیل برای محیط زیست و 

سالمت عمومی بوده است.
اعتراض ها بر سایت های حفاری نفت شیل در نقاط مختلف 
انگلیس تأثیر گذاشته و طبق برآوردها، از سال 2011 میالدی تا 
کنون 32 میلیون و 700 هزار پوند برای نهادهای عمومی هزینه 

در بر داشته است. 
به ویژه، اختالل های بسیاری برای ساکنان مناطق نزدیک به 
سایت های حفاری نفت شیل، از جمله در منطقه پرستون نیو رود 

در منطقه لنکشر انگلیس به وجود آمده است.

آندریا لیدسام، دبیر بازرگانی و انرژی انگلیس، گفت: پس از 
بررسی گزارش نهاد نظارت بر نفت و گاز درباره فعالیت های 
لرزه نگاری در منطقه پرستون نیو رود، روشن است که نمی توانیم 
احتمال پیامدهای غیر قابل قبول در آینده را برای مردم محلی 

نفی کنیم.
وی افزود: به همین دلیل، به این نتیجه رسیده ام که حفاری نفت 

و گاز شیل را در انگلیس، باید فوری تعلیق کنیم.
همچنین کواسی کوارتنگ، وزیر تجارت  انرژی انگلیس  گفت: 
توصیه کمیته تغییر آب و هوایی روشن است که گاز طبیعی 
همچنان نقشی کلیدی در از میان بردن آلودگی های تولیدی 
انگلیس تا سال 2050 میالدی، از جمله تولید هیدروژن، خواهد 

داشت.
وی افزود: با این حال، در پی اقدام امروز ما، این گاز باید از منابعی 

غیر از حفاری شیل در انگلیس به دست بیاید.
سایت حفاری شیل شرکت کودریال در منطقه پرستون نیو رود 
موجب اختالل های زیادی برای ساکنان محلی شده، به گونه ای که 
دولت انگلیس اعالم کرده است رویکردی ضد صدور هرگونه مجوز 
حفاری نفت و گاز شیل، اتخاذ می کند و این رویکرد تا زمان 

دستیابی به مدارکت جدید و قانع کننده، ادامه می یابد.
تام فیانس، معاون یک مؤسسه خیریه مناطق روستایی در 
انگلیس گفت: این خبر یک پیروزی چشمگیر برای دموکراسی 

محلی بوده است.
وی گفت: امروز در کنار جوامع محلی، تظاهرکنندگان و فعاالن 

زیست محیطی که سال ها شجاعانه برای جلوگیری از حفاری نفت 
و گاز شیل تالش می کرده اند، جشن می گیریم. این فعال اجتماعی 
افزود: در شرایط بحران آب و هوایی، تصمیم برای ممنوعیت 
حفاری نفت و گاز شیل بی گمان ضروری است، اما ما از دولت آینده 
می خواهیم که از این هم جلوتر برود و مجموعه ای از سیاست ها 
را اتخاذ کند که به رویارویی با بحران محیط زیست، کمک کند. 
فیانس افزود: بیانیه امروز باید نشانه آغاز یک تحول در روش 
رویارویی ما با بحران آب و هوایی باشد. با این همه، تالشگران 
حاضر در کنار سایت پرستون نیو رود همچنان درباره بیانیه اخیر 
دولت انگلیس، بدبین هستند. آنها اعالم کردند که به اعتراض، به 
عنوان یک رویه همیشگی، ادامه می دهند تا زمانی که شاهد 
خروج تجهیزات حفاری نفت و گاز شیل از این سایت باشند. 
شرکت کودریال از اظهار نظر درباره این بیانیه خودداری کرد. کن 
کرونین، مدیر عامل مؤسسه یو کی آنشور اویل اند گس، از طرف 
صنعت نفت و گاز انگلیس، گفت: حفاری نفت و گاز شیل یک 
فناوری دیرپا در مناطق مختلف جهان است و برخی از صنایع، از 
جمله صنعت نفت و گاز، آب و زمین گرمایی، از آن استفاده 
می کنند. وی افزود: در آینده، ما به طور کامل به همکاری نزدیک 
با نهاد نظارت بر نفت و گاز و دیگر نهادهای نظارتی مربوطه، متعهد 
هستیم تا نشان دهیم که می توانیم به شکلی ایمن و مسئوالنه در 

برابر محیط زیست، فعالیت کنیم.
منبع: نشریه تلگراف

مترجم: یحیی احمدی
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تعمیرات اساسی منطقه عملیاتی 
وسفیدزاخور  آغار،داالن،دی 
شرکت بهره  برداری نفت و گاز 
زاگرس جنوبی باهدف افزایش 
ضریب اطمینان تجهیزات فرآیندی 
برای حفظ شرایط تولید پایدار 
زمستانی پایان یافت. مصطفی 

پالیزیان،رئیس منطقه عملیاتی آغار، داالن،دی و 
سفیدزاخور در شرکت بهره برداری نفت وگاز زاگرس 
جنوبی گفت: تعمیرات اساسی امسال با رکورد 
43هزارنفر -ساعت کار در گروه های چندگانه 
وحفاظت  بهره برداری،بازرسی  تعمیرات، 
فنی،ایمنی،بهداشت ومحیط زیست، خدمات 
است. وی  انجام شده  و حراست  پشتیبانی 
ارزیابی،بازرسی وحفاظت فنی885 درخواست کار 
تعمیراتی، بازرسی فنی واصالحیه های فرآیندی 
درپاالیشگاه گازفراشبند،تسهیالت مرکزی ناحیه 
آغار،مراکزجمع آوری وچاه های مربوط،همچنین 

خطوط لوله انتقال گازوخطوط 
هوایی برق زیرپوشش منطقه 
رامهم ترین اقدام های انجام شده 
دربازه زمانی این تعمیرات اساسی 
برشمرد. پالیزیان پشتیبانی، تعمیر 
نیاز  مورد  قطعات  ساخت  و 
واحدهای درگیر در عملیات ازسوی 
کارگاه مرکزی منطقه را نقاط قوت این تعمیرات 
برشمرد وافزود:این عملیات،افزون برسرعت بخشیدن 
به انجام کار، سود و صرفه اقتصادی نیز به دنبال 
داشته است. وی افزود:تعمیرات این منطقه عملیاتی 
باهدف آماده سازی واحدهای عملیاتی برای تامین 
سوخت زمستانی از11مهرماه امسال آغازشدودر 

مدت زمان 14 روز به پایان رسید.
منطقه عملیاتی آغار،داالن، دی وسفیدزاخو، یکی 
ازمناطق پنج گانه فعال شرکت بهره برداری نفت وگاز 
زاگرس جنوبی است که درجنوب استان فارس قرار 

دارد.

افزایش تولیدات دربخش های صنایع، 
کشاورزی و دامداری کردستان مرهون 
خدمات مستمر شرکت گازاین استان 
است. خالد جعفری، مدیرکل سازمان 
استان کردستان  جهادکشاورزی 
دردیداربا احمدفعله گری،مدیرعامل 
شرکت گازاستان کردستان باقدردانی 
ازخدمات گازرسانی منظم این شرکت 

گفت:پیگیری مستمرمدیریت و کارکنان پر تالش 
شرکت گازاستان کردستان درگازرسانی به بخش های 
صنعتی، موجب رونق تولید در این استان شده است. 
وی با بیان این که رشد روزافزون صنایع تولیدی استان 
کردستان مرهون توسعه شبکه های گازرسانی است، 
افزود: یکی از شاخص های توسعه هر استان، افزایش 
ضریب زیرساخت ها برای افزایش صنایع تولیدی و 
تامین مستمر انرژی آنهاست. خالدی بااشاره به رشد 
شاخص های زیرساختی دراستان کردستان،بر میزان 
تاثیرگذاری خدمات شرکت گازاین استان تاکید 

میزان  کرد:این  وتصریح 
یک  ، نی سا ر مت  خد
شاهکاراست. مدیرکل سازمان 
استان  کشاورزی  جهاد 
به  ره  شا ا با  کردستان 
دام  صنایع  گازدارشدن 
وطیوراین استان اظهارکرد: در 
استان کردستان بیش از 553 
واحد تولیدی مرغداری متصل به شبکه گازطبیعی 
فعالیت می کنند که تولیدات آنها به دیگر استان ها و 
کشورهای همسایه صادر می شود. جعفری نقش 
گازطبیعی را نیز در بخش کشاورزی مهم و خواند و 
افزود: گازطبیعی برای مردم روستاها که در این بخش 
فعال هستند، دلگرمی و آرامش را به همراه داشته 
وموجب افزایش سطح رفاه در روستاهای استان 
کردستان شده است. وی همچنین برانکارناپذیربودن 
نقش گازطبیعی درتوسعه صنایع دامداری، تولیدی و 

تبدیلی تاکید کرد.

تعمیرات اساسی تاسیسات 
فاز2 مرکزجمع آوری منطقه 
عملیاتی خانگیران شرکت 
بهره برداری نفت و گازشرق با 
هدف افزایش و پایداری تولید 
تولید  از  اطمینان  و  گاز 
حداکثری در فصل سرما پایان 

یافت. ابوالقاسم ایرانی،رئیس تعمیرات شرکت 
بهره برداری نفت وگازشرق گفت: در تعمیرات 
اساسی تاسیسات مرکز جمع آوری، در مدت 
10 روز،975      درخواست کار وهشت هزار 
و160 نفر- ساعت کار انجام و تحویل واحد 
بهره  برداری شده است. ایرانی تعمیرات اساسی 
چاه A 48 و B،جایگزینی وعملیاتی کردن 
بارل های گازترش )تله های دریافت کننده و 
ارسال کننده توپک( و تعویض تفکیک گر خط 
H را از دیگر اقدام های شاخص در فرآیند 
تعمیرات اساسی برشمرد. وی درباره اولویت 

اجرای پروژه توپک رانی قبل 
از تعمیرات اساسی فاز 2 
مرکز جمع آوری منطقه 
خانگیران گفت:با توجه به 
اهمیت و اولویت پروژه 
توپکرانی،انجام این بخش از 
هماهنگی  با  تعمیرات 
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، مهرماه 
امسال انجام شده است. ازنکات قابل توجه 
درباره   تعمیرات اساسی تاسیسات فاز2 مرکز 
جمع آوری می توان به پایان دو روز قبل از موعد 
مقرریاد کرد که سبب افزایش20 میلیون 
مترمکعب گاز به مجموع تولیدات شرکت بهره 
برداری نفت و گاز شرق شده است.  افزون بر 
برخورداری ازسرمایه انسانی متخصص و 
بومی،تامین قطعات و تجهیزات مورد نیازاز 
تولید کنندگان داخلی،شاخصه دیگر این 

تعمیرات است.
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    شرکت نفت 
فالت قاره ایران  
بهسازی 
و نوسازی 
تاسیسات

مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران گفت: نوسازی و بهسازی 
تاسیسات دردستورکار این شرکت است تا بتوانیم وضع سازه های 

دریایی، خطوط لوله، مخازن و دیگر بخش ها را بهبود بخشیم.
علیرضا سلمان زاده در بازدید ازتاسیسات خشکی واسکله صادراتی 
منطقه عملیاتی الوان با بیان  این که به دنبال تخصیص بسته های 
نوسازی و بهسازی برای تاسیسات شرکت نفت فالت قاره ایران 
هستیم،افزود:در منطقه الوان باتوجه به شرایط،ازانواع روش ها برای 
تولید استفاده می شود که نشان  ازپیچیدگی کاردراین منطقه دارد. وی 
همچنین بااشاره به این که نیروی انسانی درهمه مناطق عملیاتی 
نیازمند نگاهی ویژه است،براهمیت این حوزه،همچنین میدان ها و 
تاسیسات شرکت فالت قاره ایران تاکید کرد. دربازدید مدیرعامل 
شرکت نفت فالت قاره ایران از تاسیسات خشکی و اسکله صادراتی 

منطقه عملیاتی الوان،بندرنخیلو،همچنین سکوهای رشادت وسلمان، 
ضمن بررسی مسائل وچالش ها،درباره مشکالت عملیاتی و منابع 
انسانی آنها بحث و تبادل نظرشد. همچنین مسائل و مشکالت منطقه 
عملیاتی الوان در نشستی پنج ساعته با رئیس و مسئوالن این منطقه 
بررسی و راهکارهایی پیشنهاد شد. بهروزعلی آبادی،رئیس منطقه 
عملیاتی الوان نیزدرجریان این بازدید، به معرفی واحدهای عملیاتی 
و ستادی پرداخت و درباره شرح وظایف و نوع عملکرد هر یک از این 

واحدها توضیحاتی ارائه کرد.

باز راه اندازی یک دستگاه توربین درمنطقه بهرگان
یک دستگاه توربین ژنراتور درمنطقه عملیاتی بهرگان شرکت 
نفت فالت قاره ایران، باتکیه بر توان متخصصان این منطقه تعمیر 

و راه اندازی شد. حسین خدادادی،معاون واحد تولید انرژی 
نیروگاه منطقه بهرگان گفت: با توجه به هزینه باالی تعمیرات 
ازخارج  آن  قطعات  برخی  تامین  و  ها  توربین  اساسی 
کشور،کارکنان مجرب این منطقه عملیاتی موفق شدند توربین 
ژنراتور»تی-1000«منطقه بهرگان رابدون واردات قطعه تعمیر 
کنند. وی اقدام دیگر واحد تولید انرژی نیروگاه منطقه بهرگان 
راموازی کردن توربین های منطقه عنوان و اظهار کرد: با تکیه بر 
مطالعات وهمکاری گروهی کارشناسان نیروگاه و ابزاردقیق 
منطقه،دو دستگاه توربین موازی شده،به طورهمزمان در مدار 
قرار گرفتند. خدادادی توربین رایکی از تجهیزات ارزشمند صنعت 
نفت خواندو افزود: ازآنجا که بدون توربین، انجام عملیات تولید 
امکان پذیرنیست، تعمیرات و راه اندازی آنها،یک کارملی و بزرگ 

به شمار می آید.

تعمیرخط لوله دریایی میدان ابوذر
رئیس تعمیرات زیرآب منطقه خارک از مهار و تعمیرمحل نشت 
خط لوله دریایی 24 اینچ میدان ابوذر درعمق 49 تا 51 متری 
دریا خبرداد. اردشیرضابطی با اشاره به شناسایی و عالمت گذاری 
محل نشت خط لوله مزبوربه وسیله گروه غواصی این منطقه 
عملیاتی گفت:این عملیات با بهره گیری ازتجربه غواصی گروه 
تعمیرات زیرآب،با برداشتن پوشش سیمانی، همچنین پاکسازی 
محیط به وسیله ابزارهای هیدرولیکی،بدون ایجاد هیچ آلودگی 
نفتی انجام شده است. به گفته ضابطی،تاکنون به دلیل شرایط 
خاص قرارگیری محل نشت و امکان اجرای فازآبی،این دومین 

موردتعمیر به صورت تولید آنالین است.

    شرکت ملی گاز ایران
برگزاری دومین نشست 

کمیسیون بهره وری

مدیرمهندسی ساختار و دبیر کمیسیون بهره وری 
شرکت ملی گاز ایران از برگزاری دومین نشست 
کمیسیون بهره وری این شرکت به ریاست معاون 
وزیر نفت در امورگاز خبر داد. مجیدکشاورزگفت:این 
نشست باحضوراعضای هیئت مدیره،مدیران و 
رؤسای امورمستقل ستادی به عنوان متولیان هفت 
محورشاخص های عمومی ارزیابی عملکرد برش ملی 
وشاخص های اختصاصی و با هدف ارائه نتایج ارزیابی 
عملکرد برش ملی دستگاه های اجرایی کشوروتحلیل 
نتایج آن برگزار شد. کشاورز رشد در شاخص های 
اختصاصی وعمومی را نقاط قوت شرکت ملی 
گازایران عنوان و اظهار کرد: از ابتدای امسال 
تاکنون،16نشست تخصصی با متولیان برگزار و 
راه های ارتقای جایگاه شرکت ملی گاز ایران بررسی 
شده است. وی با بیان این که تصویب اجرای21 
نشست هابوده  این  برگزاری  نتیجه  پروژه 
است،تصریح کرد:امیدواریم بااجرای این پروژه ها در 
زمینه شاخص های عمومی،جایگاه مناسب تری 
نسبت به سال 97 داشته باشیم. مدیرمهندسی 
ساختار ودبیر کمیسیون بهره وری شرکت ملی 
گازایران از رشد 70درصدی شاخص ها نسبت به 
سال 96خبرداد وافزود:با توجه به کسب مقام نخست 
وزارت نفت درمیان دستگاه های اجرایی کشور در 
جشنواره شهید رجایی،انتظار می رود این نتیجه 

امسال نیز تکرار شود.

   شرکت ملی حفاری ایران    

   وزارت نفتگرامیداشت  جان باختگان رگ سفید
2انتصاب در هیئت امنای صندوق 

بازنشستگی صنعت نفت

وزیر نفت در احکامی جداگانه، نصرت رحیمی ومحمد آقایی 
صندوق های  امنای  هیئت  اعضای  به عنوان  را  تبریزی 
بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت منصوب کرد.
درحکم بیژن زنگنه خطاب به رحیمی و آقایی تبریزی آمده 
است: »به استناد بند6 ماده 8 اساسنامه »صندوق های 
بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت« مصوب 
سوم مهرماه 1398 هیئت محترم وزیران، باتوجه به تعهد و 
تجارب ارزنده مدیریتی جنابعالی، بدینوسیله به عنوان عضو 

هیئت امنای صندوق ها منصوب می شوید.
انتظار دارد دراین مسئولیت،به عنوان امین اموال صندوق ها، 
همواره رعایت کامل مصالح و منافع اعضا را در تصمیم گیری های 
خود مدنظر داشته باشید. از خداوند قادر متعال برای جنابعالی 

توفیق مسئلت می کند.«

   شرکت پایانه های نفتی ایران
حفاظت الکترونیک درفرودگاه 

خارک

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران از آغازعملیات اجرایی 
پروژه حفاظت الکترونیک فرودگاه شهدای جزیره خارک 
خبرداد. عباس اسدروزگفت: پیشگیری ازهرگونه حادثه قبل از 
وقوع با استفاده از فناوری روزآمد،یکی از اهداف و سیاست های 
راهبردی این شرکت است. وی اجرای پروژه حفاظت الکترونیک 
فرودگاه شهدای جزیره خارک  را در همسویی با این هدف 
عنوان کرد. محمدرضا سیفی،رئیس حراست شرکت پایانه های 
نفتی نیز گفت: موضوع حفاظت الکترونیک واقعیتی مهم و قابل 
روزآمد وحمایت  فناوری  از  استفاده  با  است که  توجه 
ازمحصوالت داخلی،می تواندهدف صیانت از سرمایه انسانی 
بیت المال و دولت را محقق سازد. وی افزود: حراست شرکت 
پایانه های نفتی ایران همسو با طرح جامع حفاظت الکترونیک 
امنیتی  افزایش ضریب  منطقه صنعتی به دنبال اجرای 
تاسیسات و اماکن تابع خود با استفاده از فناوری های نو است.

سیفی ابرازامیدواری کرد بااجرای این پروژه،زمینه اجرای طرح 
جامع حفاظت الکترونیک منطقه صنعتی نیز فراهم  شود.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در پیامی به مناسبت هفتم آبان، یاد و خاطره دو 
تن ازجان باختگان این شرکت را درحادثه فوران و آتش سوزی چاه 147 رگ سفید، 
گرامی داشت. سیدعبداهلل موسوی بااشاره به نقش وجایگاه حفاری درصنعت نفت 
ایران، همچنین تالش وازخود گذشتگی حفارمردان در تولید نفت وگازگفت: از 
وزنده یادمحمدسلیمی،بیانگرتالش  ارزانی  زنده یادفرزاد  خودگذشتن 
خستگی  ناپذیرمردان بی ادعای صنعت نفت وحفاری برای توسعه پایداراین صنعت 

راهبردی است.
وی با تجلیل و گرامیداشت همکارانی که درحین انجام وظیفه جان باخته اند،  صنعت 
حفاری رادر ردیف صنایع پرخطر و توأم با ریسک باال در جهان عنوان 
واظهارکرد:هرچندرعایت استانداردها،ضوابط ومقررات ایمنی در این صنعت 
درپیشگیری یاکاهش حوادث نقش بسزایی دارد،اما باتوجه به شرایط و رفتارچاه های 

نفت وگاز،بروزحوادث اجتناب ناپذیر است.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران تصریح کرد: به طور یقین، روزآمدی و آگاهی 
کارکنان عملیاتی از تازه ترین یافته ها درمباحث ایمنی و نگهداری و تعمیرات دوره ای 

دستگاه های حفاری و تجهیزات مربوط به آن همسو با دقت عمل در مطالعات زمین 
شناسی،شناخت مخزن وفنی ومهندسی می تواند در کاهش بروز حوادث احتمالی 

نقش موثری داشته باشد.
موسوی حادثه فوران وآتش سوزی چاه 147رگ سفید در گستره عملیاتی شرکت 
بهره برداری نفت وگازگچساران درمناطق نفت خیزجنوب را در نوع خود باتوجه به فشار 
وشرایط مخزن کم نظیرخواند وافزود:دراین رویداد ناگوار،دو تن ازهمکاران، شهادت گونه 
جان خود راازدست دادند و دستگاه حفاری 95 فتح نیز به کلی در آتش سوخت. در 
حادثه»رگ سفید« که هفتم آبان ماه 1396رخ داد،بالفاصله با تشکیل کمیته بحران 
وبسیج تجهیزات وامکانات الزم،همچنین هم  افزایی پیوسته میان متخصصان وکارکنان 
سختکوش عملیاتی،پشتیبانی ودیگر بخش های شرکت  ملی مناطق نفت  خیزجنوب 
وشرکت ملی حفاری ایران، عملیات مهار شد وکنترل چاه بانظارت مستقیم وزیرنفت 
ومدیران ومسئوالن شرکت ملی نفت ایران دردستورکارقرارگرفت. این چاه سرکش 

پس از58روز تالش مداوم و شبانه روزی، مهار و ایمن سازی شد.

طراحی و ساخت یک تجهیز کاربردی
رئیس اداره نگهداری وتعمیرات خدمات فنی شرکت ملی حفاری ایران از طراحی 
وساخت دستگاه مخلوط کننده پیمانه ای )بچ میکسر(به وسیله متخصصان این شرکت 
خبرداد. عبدالمجید دقایقی بابیان این که این دستگاه درعملیات اسیدکاری روی 
سکوهای دریایی کاربرد دارد،افزود: تجهیزیاد شده با تکیه برتوان صنعت گران داخلی 
وبا پشتیبانی مدیریت های مهندسی،فناوری اطالعات و ارتباطات،بازسازی تجهیزات 
حفاری، اچ اس ای و اداره بازرسی فنی شرکت ملی حفاری ایران، در مدت 50 
روز)130روز زودتر از برآورد اولیه( ساخته شده است. وی تصریح کرد:هزینه ساخت 
دستگاه مخلوط کننده پیمانه ای را یک پنجم مشابه خارجی آن که 250 هزار 

یورواست، اعالم کرد.

ثبت 24 هزار نفر- ساعت کار بدون حادثه 
 24 هزار نفر - ساعت کار بدون حادثه روی دستگاه حفاری 35 فتح شرکت ملی حفاری 
ایران ثبت شده است. مهدی حسن زاده، رئیس دستگاه حفاری 35 فتح این شرکت 

گفت: رعایت نکات ایمنی و به کارگیری صحیح دستورعمل های ایمنی، بهداشت و 
محیط زیست شرکت،همچنین آموزش های تئوری وعملی حین کاراز سوی اداره 
آموزش وتجهیز نیروی انسانی، سبب ثبت این رکورد در دستگاه حفاری 35 فتح شده 
است. وی افزود: توانمندسازی و ارتقای دانش تخصصی افسران ایمنی مدیریت 
)اچ اس ای(،حضور فعال کارکنان عملیاتی در دوره های آموزشی ضمن خدمت وجدیت 
و دقت عمل، زمینه دستیابی به یک هزار شبانه روز کار بدون حادثه و صیانت از منابع 
انسانی را ایجاد کرده است. رئیس دستگاه حفاری 35 فتح شرکت ملی حفاری ایران 
درباره ایمن سازی محیط کار نیزاظهار کرد: هرنوع هزینه کرد در زمینه آموزش و 
ایمن سازی محیط کار که به سالمت کارکنان وتجهیزات منجر شود، نوعی 

سرمایه گذاری ارزشمند برای حفظ سرمایه های ملی تلقی است.
حسن زاده با بیان این که دستگاه 35 فتح ازشمار دستگاه های سنگین با قدرت 
دوهزاراسب بخاراست که تحت مدیریت عملیات حفاری - 3شرکت ملی حفاری ایران 
قرار دارد،گفت: این دستگاه از سال 90به ناوگان شرکت پیوسته و تاکنون 29 هزار و 

624 مترحفاری را در کارنامه خود ثبت کرده است.

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

    شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
تعمیرات اساسی در آغار، داالن، دی و سفیدزاخور

    شرکت گاز استان کردستان
افزایش تولید صنایع  باتامین پایدار گاز
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مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب گفت:این 
شرکت بااختصاص 120 میلیارد ریال اعتبار،در پروژه 
آبرسانی به بخش غیزانیه اهواز مشارکت دارد. احمد 
محمدی افزود:پروژه آبرسانی غیزانیه ازسوی شرکت آب 
و فاضالب روستایی استان خوزستان در دست اجراست 
به  نیز درجهت عمل  نفت خیز جنوب  ومناطق 
مسئولیت های اجتماعی،تامین بخشی از اعتبار این پروژه 
را به عهده دارد. وی تصریح کرد: شرکت ملی مناطق 

نفت خیز جنوب تاکنون 52میلیارد ریال از اعتبار پروژه را براساس پیشرفت 
فیزیکی آن به شرکت آب و فاضالب روستایی استان خوزستان پرداخت 
کرده است. مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب افزود: به منظور 
رفع مشکل آب آشامیدن ساکنان این منطقه تا زمان بهره برداری پروژه از 
طریق شرکت های بهره برداری نفت و گاز کارون و مارون، 6 دستگاه تانکر 
آبرسانی در اختیار بخشداری غیزانیه وشرکت آب و فاضالب روستایی استان 

قرار داده شده است.
اهدای 700 بسته نوشت افزار به دانش آموزان

شرکت بهره برداری نفت وگازمارون درمسیرعمل به مسئولیت های 

اجتماعی،700بسته نوشت افزاربه دانش آموزان 
بخش های باوی، غیزانیه و رامشیر اهدا کرد. حمید 
کاویان،مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و 
گازمارون)ازشرکت های زیرمجموعه شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب( با تاکید بر  حمایت همه جانبه 
ازمردم ساکن درمجاورت تاسیسات عملیاتی گفت: 
بسته های اهدایی شامل کیف و دیگر اقالم نوشت افزاری 
است. وی با بیان این که شناسایی این دانش آموزان 
وهماهنگی های الزم با کمک نهادهای اجرایی منطقه ازجمله فرمانداری 
رامشیر و بخشداری های باوی وغیزانیه صورت گرفته است،اظهار کرد: 
همدلی وهمکاری فرمانداران و بخشداران مناطق مجاور واحدهای 
عملیاتی،مسیر را برای ارائه خدمات بهینه به مردم هموارساخته است 
وامیدواریم توانسته باشیم گام مهمی در جهت رفع موانع تحصیل 
دانش آموزان برداشته باشیم. مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت وگازمارون، 
تخصیص چهاردستگاه مینی بوس برای سرویس دهی رایگان به مدارس 
بخش های مرکزی رامشیر ومشراگه راازدیگر خدمات این شرکت درجهت 

عمل به مسئولیت اجتماعی برشمرد.

مدیرعامل شرکت ره آوران فنون پتروشیمی 
گفت:حوادث فردی در مجتمع های پتروشیمی 
بابرگزاری دوره های آموزشی ایمنی برای نیروهای 

پیمانکار، به شدت کاهش یافته است.
نوید نادرپوراظهارکرد:  شرکت ره آوران فنون 
پتروشیمی مسئول اجرای همه دوره های 
آموزشی کارکنان است و ساالنه دوره های 

مختلفی برگزار می کند.
وی با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی ایمنی برای 6 هزار نفر 
نیروی پیمانکاربا همکاری وزارت کار افزود:  در نتیجه برگزاری این 
دوره ها،حوادث فردی پس از یک سال در مجتمع های پتروشیمی 
به شدت کاهش یافته است. مدیرعامل شرکت ره آوران فنون 
پتروشیمی با اشاره به برگزاری دوره های ممیزی،ایمنی وآتش نشانی 
در16شرکت تولیدی زیرمجموعه شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس اظهارکرد:از ویژگی های این برنامه که با مشارکت 
نیروهای داخلی ومتخصص خارجی انجام شده این است که 
ریسک های ایمنی ومحیط زیستی شناسایی واطالع رسانی شد 
وشرکت ها نیز با استفاده از بازخوردها برای رفع نواقص اقدام می کنند.

 نادرپوربا بیان این که استمرار تربیت ارزیاب و 
ممیز نیز در حال انجام است، مهم ترین عامل در 
کاهش حوادث، را پیشگیری از وقوع آن  عنوان و 
اظهار کرد: این طرح هم حوادث و هم تعداد آن را 

به شدت کاهش داده است.
وی با اشاره به حادثه پتروشیمی بوعلی و ضرور ت 
وجود وحدت رویه و آموزش الزم درمدیریت 
بحران،تصریح کرد:با توجه به این مهم، برگزاری 
دوره های مدیریت بحران وپدافند غیرعامل در دستور کار قرار گرفته 

است.
مدیرعامل شرکت ره آوران فنون پتروشیمی در ادامه یادآور شد: پیرو 
همین موضوع، متخصصانی را به کشورهای صاحب سبک اعزام و از 

بین آنها افرادی انتخاب شدند که به 200 نفر دیگر آموزش دهند.
مدیرعامل شرکت ره آوران فنون پتروشیمی به همکاری با سازمان 
پدافند غیرعامل اشاره کرد و گفت:   تفاهم نامه ای با دانشگاه امام 
حسین)ع( امضا و دوره های آموزش پدافند غیرعامل برگزارشد، 
همچنین 1100 نفر از 21 شرکت پتروشیمی به این دوره های سه 

تا هفت روزه اعزام شده اند.
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    شرکت بهره برداری 
نفت و گاز کارون  
اجرای 30 
پروژه  زیست 
 محیطی
 با 8هزار میلیارد 
ریال اعتبار

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت وگازکارون گفت:30پروژه زیست محیطی 
بااعتبارحدود هشت هزارمیلیارد ریال باهدف حفاظت ازمحیط زیست و کاهش آالینده ها 

اجرایی می شود.
غالمرضا مفیدی اظهارکرد: فعالیت های زیست محیطی این شرکت در حوزه های 
جلوگیری ازنفت سوزی و انتشار گازهای همراه نفت در هوا، دفع پساب کارخانه های 
نمک زدایی،اجرایی کردن مدیریت انرژی و بهینه سازی مصرف حامل های انرژی درهمه 

فرآیندها و توسعه فضای سبز انجام می شود.
وی گفت: به منظور جلوگیری ازنفت سوزی وآلودگی محیط، با به کارگیری دستگاه های 
سیارفرآورش نفت وانجام 24 عملیات فنی درهفت ماه امسال،ازسوزاندن بیش 
از45هزاربشکه نفت و رها شدن مقادیر قابل توجهی گازدی اکسید کربن درمحیط، 

پیشگیری و نفت سوزی دراین شرکت حذف شده است.
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت وگازکارون درباره اقدام های این شرکت درجهت 

کاهش آالیندگی واحدهای نمک زدایی نیزگفت: با توجه به اولویت این شرکت برای تزریق 
پساب کارخانه های نمک زدایی به چاه های دفعی،میزان تزریق پساب این واحدها ،درهفت 

ماه امسال به حدود 85هزاربشکه در روز رسید.
مفیدی ادامه داد: به موازات این فعالیت، ساماندهی و پاکسازی زمین های اطراف تاسیسات 
نمک زدایی نیزبه طورمستمر پیگیری شده و با رهنمودها و همکاری با سازمان محیط 
زیست استان، تاکنون حجم قابل توجهی از محوطه مجاور حوضچه های تبخیر نیز بهسازی 
شده است.وی افزود: شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون به منظور کاهش آثار پسماندها 
و مواد زائد، مدیریت پسماند صنعتی در همه فرآیندها را اجرایی کرده و بر همین اساس 
پسماندهای حاصل از فرایندهای جاری سازمان در قالب روش ها و الزام های زیست 
محیطی مانند انتقال به سیستم های استاندارد و مورد تائید سازمان محیط زیست، امحا 

شده است.
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون اظهارکرد: در زمینه مدیریت پسماندهای 

صنعتی و ویژه نیز در هفت ماه، حدود پنج تن فیلتر مصرفی واحدهای عملیاتی برای امحا 
به دستگاه زباله سوز ودفن به لندفیل پتروشیمی ارسال شده که این اقدام ها با مجوز و 

نظارت سازمان محیط زیست بوده است.
مفیدی افزود: مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی، بخش دیگری از فعالیت های این 
شرکت درحوزه محیط زیست است و در این زمینه اقدام هایی برای بهبود مصرف انرژی 
ازجمله تعامل با سازمان توزیع برق به منظور کاهش و مدیریت مصرف در ساعات اوج 
مصرف، استفاده حداقلی از ماشین آالت دوار برقی، نصب پنجره های دوجداره، تعویض 

سیستم های روشنایی و سرمایشی پرمصرف انجام شده است.
وی با بیان این که شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون از استاندارد تکلیفی فضای سبز 
تاسیسات عبورکرده است، گفت: هم اکنون حدود 32 درصد مساحت تأسیسات واطراف 
آن،حدود 240 هزار مترمربع فضای سبز دارد که این امر افزون بر 450هزار مترمربع 

جنگل کاری انجام شده در حوزه عملیاتی این شرکت است.

   شرکت پتروشیمی  بندرامام    

   شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت افتتاح بزرگ ترین تصفیه خانه صنعت پتروشیمی  در سال آینده
منطقه شمال 

مقاوم سازی خط لوله ری - ساری 

معاون فنی شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه 
شمال از اجرای پروژه عمق بخشی و مقاوم سازی 
خطوط لوله 12 اینچ فرآورده ری- ساری و 32 اینچ 
نفت خام نکا – ساری – ری در تقاطع رودخانه تجن 

خبر داد.
حمیدرضا نجابت بااشاره به بارش شدید باران در 
روزهای ابتدایی امسال و وقوع سیالب در رودخانه 
تجن که به تخریب پوشش خط لوله 12 اینچ الجیم-
ساری ونمایان شدن آن درتقاطع بااین رودخانه 
منجرشد،افزود: این عملیات با هدف در امان ماندن 
این خط لوله از سیالب های  احتمالی آتی، انجام شده 
است. وی،انحراف آب ازبستر رودخانه با ایجاد 
دیواره های سنگی مخلوط با شن وخاک به طول 300 
متر،عرض 6متر وارتفاع 4متر،جمع آوری پایل ها 
وسدهای قدیمی،همچنین ساماندهی عرض رودخانه 
به طول 150متر و تعمیق خط لوله 12 اینچ را ازجمله 

مراحل انجام این پروژه برشمرد.
معاون فنی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه 
شمال همچنین ترمیم سد بتنی آسیب دیده اطراف 
لوله باانجام بتن ریزی جدید)باهدف مقاوم  سازی 
15متر ازخط 32 اینچآسیب دیده(،پایل کوبی،همچنین 
چیدمان سنگ  های حجیم و ایجاد سد مناسب در 
پایین دست خط 32 اینچ را از دیگر مراحل اجرای این 

پروژه عنوان کرد.
وی با اشاره به 400 نفر- روز تالش کارشناسان و 
کارکنان این منطقه عملیاتی گفت: اقدام های بعدی 
شامل حفاری، لوله یابی وجانمایی لوله  جدید برای 
تعمیق خط لوله فرآورده های نفتی به طول 60 و عمق 
چهار متر از بستر رودخانه ، دیگرمراحل اجرایی پروژه 

مقاوم سازی خط لوله یاد شده است.
به گفته نجابت،آخرین مرحله پروژه عمق بخشی و 
مقاوم سازی این خط لوله، اجرای عملیات قطع و وصل 
بود که با هماهنگی و دریافت مجوز ازمسئوالن ستاد 
تهران و توقف 72ساعته خط، با موفقیت انجام و تقاطع 

مقاوم سازی شده به بهره برداری رسید.
معاون فنی شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه 
لوله درشرایط  انجام عملیات قطع وصل  شمال 
بارندگی شدید وبرودت نسبی هوا وکاهش زمان 
اجرای این عملیات از 120 به 72 ساعت را ازجلوه های 
ویژه خدمت کارکنان این منطقه عملیاتی عنوان کرد.

مدیرعامل پتروشیمی  بندرامام با اعالم 53درصد پیشرفت در عملیات 
ساخت بزرگترین تصفیه خانه  صنعت پتروشیمی  کشور، از بهره برداری 
آن در پایان سال آینده خبر داد. حمیدرضا رستمی  در دیدار با 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خوزستان گفت: پتروشیمی 
 بندرامام همواره در حوزه حفاظت ازمحیط زیست پیشتاز بوده و 
اقدام های موثر و چشمگیری در این زمینه انجام داده است.  وی 
تصریح کرد:  پتروشیمی  بندرامام تنها شرکت  دارای محل دفن 
بهداشتی پسماندهای شیمیایی و خطرناک)Land Fill ( کشور 
است که دیگر صنایع نیزاز خدمات آن استفاده می کنند. رستمی  با 
بیان اینکه پتروشیمی  بندرامام همسو با صیانت وحفاظت از محیط 
صنعت  تصفیه خانه  در  بزرگترین  ساخت  حال  در  زیست 
پتروشیمی کشور است، اظهار کرد: پیشرفت فیزیکی ساخت این 
تصفیه خانه هم اکنون به 53 درصد رسیده است و با وجود تمام 
مشکالت و  محدودیت ها انتظار می رود بهره برداری از آن سال آینده 

آغاز شود.  مدیرعامل شرکت پتروشیمی  بندرامام، همچنین به پروژه 
تغییر فرآیند از جیوه به ممبراین و از سرویس خارج کردن واحد 
کلرآلکالی این شرکت  به عنوان اقدامی  مؤثر همسو با حفاظت از محیط 
زیست اشاره و تصریح کرد: این شرکت بیشترین فضای سبز را در 

سطح مجتمع، محوطه دریایی، همچنین، شهرستان ماهشهر و حومه 
آن ایجاد کرده است.  وی همچنین با اشاره به برخی انتظارات شرکت 
پتروشیمی  بندرامام و سهامداران شرکت از سازمان محیط زیست  بر 
خارج کردن خطوط تولید این  شرکت از فهرست آالیندگی تاکید 

کرد.

نگاه تشویقی محیط زیست خوزستان به صنعت
محمدجواد اشرفی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خوزستان 
نیز گفت: در سال های اخیر پتروشیمی  بندرامام، اقدام های 
زیست  محیطی بسیار چشمگیری داشته است و محیط زیست استان 
خوزستان نیز با نگاهی مثبت درباره مسائل مختلف مربوط به این حوزه 
تصمیم گیری می کند.  وی افزود: نگاه محیط زیست استان خوزستان به 
صنعت، تشویقی و مخالف زیر فشار گذاشتن است و اگر هزینه  ای در این 

حوزه می شود، باید در جهت ارتقای سطح محیط زیست باشد. 

     شرکت گاز استان آذربایجان شرقی
برپایی ایستگاه های مشاوره ایمنی و مصرف بهینه گاز

مدیرعامل شرکت گازاستان آذربایجان 
شرقی ازبرپایی ایستگاه های مشاوره 
ایمنی ومصرف بهینه گازطبیعی درنقاط 
 . د ا د خبر ن  ستا ا ین  ا مختلف 
سیدرضارهنمای توحیدی گفت:این 
ایستگاه های مشاوره هرسال و همزمان 

باآغازفصل سرما باهدف ارتباط چهره به چهره 
بامشترکان گاز طبیعی،انتقال مفاهیم ایمنی ومصرف 
بهینه و به کارگیری وسایل گاز سوز در مناطق پر تردد 
شهرتبریز و دیگر شهرستان های استان آذربایجان 
شرقی دایر می شوند. وی بااشاره به وقوع حوادث 
ناگوارناشی ازمصرف نادرست گازطبیعی افزود:این 
حوادث به دلیل سهل  انگاری مشترکان در رعایت نکات 
ایمنی رخ می دهدوباوجود تاکیدهای مستمر،همچنان 

شاهد وقوع اتفاق هایی در این حوزه 
هستیم که بسیار ناگوار است. مدیرعامل 
شرکت گازاستان آذربایجان شرقی 
درباره اهمیت ایستگاه های مشاوره 
استفاده  درنهادینه سازی فرهنگ 
کرد:  ازگازطبیعی،تصریح  صحیح 
حضورمردم دراین ایستگاه هاودریافت مشاوره 
ازکارشناسان ضامن سالمتی وحفظ جان مشترکان گاز 
طبیعی خواهد بود. توحیدی با بیان این که ایستگاه های 
مشاوره برای مدت  مدت یک هفته در استان دایرشده 
اند،اظهارکرد:مردم استان آذربایجان شرقی افزون بر 
این  در  ارائه شده  ازمشاوره های  مندی  بهره  
ایستگاه ها،می توانند باارائه نظرها و پیشنهادهای سازنده 
خود،درخدمت رسانی بهینه، همیاراین شرکت باشند.

    شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون
مشارکت در پروژه آبرسانی به غیزانیه

     شرکت ره آوران فنون پتروشیمی 
کاهش حوادث فردی با برگزاری دوره های آموزشی

www.mashal.ir
اخبار 4 شرکت اصلی

    شرکت گاز استان مازندران  
اجرای 250 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز 

مدیرعامل شرکت گازاستان مازندران گفت:درنیمه نخست امسال،250 کیلومترشبکه تغذیه 
و توزیع گازطبیعی دراین استان اجرا شده است. جعفراحمدپور درحاشیه بازدید از روند پروژه  
گازرسانی خط تغذیه بلده - کجور،درباره توسعه شبکه گازرسانی استان مازندران گفت: با در 
نظر گرفتن 250 کیلومتر شبکه تغذیه   اجرا شده در نیمه نخست امسال، مجموع شبکه 

تغذیه و توزیع گازطبیعی این استان به 20 هزار و 724 کیلومتر رسیده است.
وی بابیان این که درشهرهای استان مازندران6هزارو492 کیلومترشبکه تغذیه و توزیع گازاجرا 
شده است،مقدارشبکه اجراشده در روستاهای این استان را14هزار و 232 کیلومتر اعالم 

کرد.
احمدپوربااشاره به خدمات رسانی به یک میلیون و410هزارمشترک کنونی زیرپوشش 
شرکت گازاستان مازندران تصریح کرد:هم اکنون58 شهر و دو هزارو151روستای استان 
مازندران زیرپوشش گازطبیعی قرار دارند و گازرسانی به 320 روستا و دو شهر نیزدر دست 
اجراست مدیرعامل شرکت گازاستان مازندران گفت:با اتمام خط تغذیه بلده - کجور،شهرهای 
بلده،کجور وپول وروستاهای همجوارنیزبه خط سراسری گاز طبیعی متصل خواهند شد. 
وی باتاکید بر رعایت استاندارد ومشخصات فنی دراجرای شبکه گاز گفت: درکنار توسعه 
کمی شبکه گازرسانی دراستان،افزایش کیفیت خدمت  رسانی و رضایت مندی مشترکان 

نیزبه طورمستمر در دستور کار قرار دارد.
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به راستی، با استفاده از کدام روش ها و 
تکنیک ها می توان به آرامش دست یافت؟ 
و  تنش ها  سوء  آثار  از  می توان  چگونه 
کشمکش ها کاست؟ مهارت های کنترل فشار 
روانی کدام است؟ با استفاده از کدام روش های 
عملی می توان استرس را مدیریت کرد؟ حل 
مسئله استرس برای دسترسی به آرامش در 
کدام راه حل ها نهفته است؟ و به طورکلی راز 
آرامش چیست؟ بخش دوم دستیابی به آرامش 
از دیدگاه آموزه های دینی را با این پرسش ها 

آغاز می کنیم و راه خود را ادامه می دهیم. 

راهکارهای ایمانیـ  شناختاری
1- جهان بینی ایمانی

فشار روانی در سطح وسیع با نگرش ها و باورهای 
انسان ارتباطی عمیق دارد. نگرش ها، حاالت ذهنی، 
افکار و عقاید یک فرد در برداشت ها و تفسیرهای او 
از عامل تنش زا و نحوه رویارویی با آن تأثیر مستقیم 
دارد. احساسات از افکار برمی خیزند و افکار و 
اندیشه های انسان، سازندگان عالم درون و بیرون بشر 
هستند. از سوی دیگر، اندیشه های بشری بر نظام 
ارزش ها و بینش های فرد استوار است. انسان ها 
می توانند با تغییر نگرش ها و دیدگاه ها شیوه زندگی 
خود را تغییر دهند. با پذیرش ارزش های جدید، 
انسان قادر است رفتارها و موقعیت های خود را تغییر 
دهد. اعتقادات و نگرش های انسان در اختیار خود 
اوست و هر لحظه که اراده کند امکان تغییر آن وجود 
دارد. البته عوامل مختلف فرهنگی نظیر رسانه ها، 
مطبوعات، افکار عمومی و محصوالت فرهنگی در 
ساماندهی بینش ها و باورهای انسان تأثیرگذارند، اما 
از این نکته مهم نباید غفلت ورزید که تصمیم گیرنده 

نهایی خود ما هستیم و آدمی هر لحظه که اراده کند، 
می تواند آینده ای متفاوت برای خود رقم زند.

خداوند دو عمر در اختیار انسان می گذارد؛ عمر 
محدود و عمر نامحدود. از سوی دیگر خالق هستی 
انسان را آزاد آفرید و به او این امکان بسیار مهم را عطا 
فرمود که با استفاده از زمان اندک برای خود ابدیت 
بسازد. اراده آزاد بشر و انتخاب های وی سازنده آینده 
اوست. این خود ما هستیم که تعیین می کنیم از 
زندگی خود لذت ببریم، راحت زندگی کنیم، شاد 
را  زندگی  اینکه  یا  کنیم  باشیم، درست عمل 
فالکت بار، تلخ و رنج آور کرده و خود را گرفتار سازیم.

جهان بینی، نوع نگرش و بینش انسان نسبت به 
خدا، جهان و انسان است. بینش آدمی در رابطه با 
سه مقوله پیش گفته می تواند در تصمیم ها، انتخاب ها 
و تفسیرها نسبت به جهان درون و بیرون تأثیرگذار 
باشد. آخرین نامه الهی نگرش هایی در اختیار ما 
می گذارد که با آن بینش ها می توان حیاتی پاک و 
ابدی داشت، ضمن آنکه از زندگی آسان در این جهان 
هم بهره مند شد. دنیا و آخرت به دست انسان ساخته 
می شود و زندگی همان چیزی است که ما آن را 
می سازیم و این قدرت شگرف یعنی توان ساختن را 
خداوند به ما عنایت فرموده است. به راستی اگر 
خواهان زندگی آرام در همین جهان خاکی هستیم، 
بهترین راه اصالح نگرش و بینش است. نسبت میان 
بینش ها و نیز سبک زندگی توحیدی با مؤلفه آرامش 

را می توان به گونه های مختلف تبیین کرد:

بیان نخست: خداونِد رحمان
داستان رحمت رحمان و عالم هستی بسیار عمیق 
است؛ خداوند دو گونه اسما دارد؛ اسمای جمال و 
اسمای جالل. شاید در آغاز بپنداریم این دو دسته 

اسما هم عرض بوده و هم افق  هستند، اما داستان 
آفرینش این گونه نیست. ماجرای خلقت و آفرینش 
اینگونه است که اسم »رحمان« بر تمام اسما اعم از 
جالل و جمال حاکم است و دولتی بر هر دو دسته 
اسما دارد. یعنی اگر در جایی »قهر« وجود دارد، 
بی علت نیست بلکه علت آن مهر و »رحمت« است. 
به این مثال توجه کنیم: کودکی که در کوچه تنبیه 
می شود از سر دشمنی یا حسادت است، اما اگر 
مادری فرزندش را تنبیه کند، تنبیه او علتی دارد، 
علت قهر مادر، محبت اوست. پشتوانه کم توجهی خدا 
و قهر او، قهر او نیست بلکه مهرورزی و بسط رحمت 
اوست. خداوند گاهی به بنده ها کم توجهی می کند، 
به این دلیل که او را جذب و مهرش را شامل او فرماید 

و دستش را بگیرد و باال برد.

بیان دوم: خداونِد مالک
توحید مالکیت به ما می گوید فقط او مالک است 
وغیر او در عالم کسی توان مالکیت ندارد مگر به اذن 
او. هرگونه مالکیتی چه به صورت تکوینی و چه به 
صورت اعتباری، ظهور و توسعه مالکیت خداست. 
مظاهر مالکیت در عالم اصالت، حقیقت و استقالل 

ندارند.
نتیجه مهمی که از این مطلب حاصل می  شود، 
اینکه ما مالک هیچ چیز نیستیم و بر اساس آیه 39 
سوره »کهف« بهره ما در این عالم فقط تالش است 
و کوشش ما از توان ما ناشی می شود و توانمندی 
انسان ها از خداست. از سوی دیگر فعالیتی که انجام 
می دهیم، طبعاً به نتیجه ای می انجامد و نتیجه بخش 
عالم خداست یعنی اوست که به دنبال فعل ما 

نتایجی پدید می آورد؛ معنای »توکل« دقیقاً همین 
است.

حال اگر بر اساس تالش و فعالیتی چیزی به 
دست آمد، آن موضوع مملوک و »داشته ما« نیست، 
بلکه »داده خداست«. در اینجا مفهومی جالب شکل 

می گیرد:
اگر چنین است پس ما نباید نسبت به هر آنچه 
در اختیار ما گذارده شده است، »احساس مالکیت« 

داشته باشیم.
اگر انسان می خواهد از درد و رنج خود بکاهد و بر 
به  که  است  این  راه  بیفزاید،  خویش  آرامش 
تملک گرایی پایان دهد، زیرا چیزی در این جهان از 
آِن انسان نیست تا مالک آن باشد و همه چیز مخلوق 

و مملوک دیگری است.

به  تملک  حس  نفس،  هوای  ابعاد  از  یکی 
داشته هاست. هر چه به سمت بخشش، انفاق و 
خدمت به دیگران متمایل باشیم، بیشتر با کائنات 
هماهنگ شده ایم و در این صورت هستی امکانات 
خود را در اختیار ما قرار خواهد داد. ناگفته پیداست 

که قصد معامله هم جالب نیست. 
سعی مؤمن این است که »احساس تملک« را به 
»احساس امانتداری« تبدیل کند هرچند به لحاظ 
عرفی و قانونی مالک اموری باشد. حال می توان گفت: 
همواره سعی کنیم بیش از آنکه از جهان چیزی 
بگیریم، به جهان عطا کنیم و ببخشیم. اگر مالک عالم 
کس دیگری است و ما فقط امانتدار و نگهدار 
داده های موجود دیگری هستیم و ما و تمام امکانات، 
مملوک و مسخر دیگری است و ما فقط در مملکت 
او نفس می کشیم، چه جای اندوه، هراس و اضطراب، 

می توان آرام بود و به خوبی امانتداری کرد.
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سبک زندگی رسول اعظم)ص( از 
نگاه امیر مومنان علی)ع(

رسول اهلل )ص( روى زمين غذا می خورد و چون 
بندگان می نشست و پارگی كفشش را خود، به دست 
خود می دوخت و جامه اش را خود، به دست خود وصله 
می زد. بر مركب بی پاالن سوار می شد و بسا كسی را هم 
بر ترك خود می نشاند. پرده اى بر در خانه اش آويخته 
بودند و بر آن نقش و نگارى چند، همواره می فرمود: اين 
پرده را از جلو چشمم دور كنيد. زيرا هرگاه به آن 

می نگرم به ياد دنيا و زيورها و زينت هايش می افتم.
رسول اهلل )ص( روى دل به دنيا برگردانيده و ياد دنيا 
را در وجود خود ميرانده بود و دوست داشت كه زينت 
دنيا را از برابر چشم خود دور كند تا مبادا چيزى از آن 
برگيرد. دنيا را پايدار نمی دانست و در آن اميد درنگ 
نداشت. پس عالقه به دنيا را از خاطر دور ساخت و از 
دل براند و از نظر انداخت، زيرا كسی كه چيزى را 
ناخوش دارد، نگريستن به آن را نيز ناخوش شمارد و 
نخواهد كه نزدش از آن سخن گويند )نهج البالغه خطبه 

.)160

شهید علیرضا عین بین سال 1327 در اهواز متولد شد. 
او از آذرماه 1350 همکاری خود را با شرکت ملی نفت آغاز 
کرد و30 مهر 1359در جاده خسرو آباد خوزستان در اثر 
سانحه در حین جابه جایی مجروحین به درجه رفیع شهادت 
نائل آمد. کبری آقا خانی زاده، همسر شهید درباره شهید 
عین بین می گوید: شهید عین بین قبل از پیروزی انقالب 
فعالیت چشمگیری داشت. اطالعیه ها و نوارهای سیاسی و 
مذهبی را که به دستش می رسید، چاپ و تکثیر می کرد و 
در تمام صحنه های مبارزاتی ظاهر می شد، به طوری که 
چندین بار به عنوان عامل تحصن بازداشت شد و به همین 
دلیل حکم اخراج از وزارت نفت به او ابالغ شد، اما دست از 
مبارزه خود بر نداشت؛ به طوری که حکم اعدام شهید عین 
بین را پس از پیروزی انقالب در پرونده ها و مدارک سازمان 
امنیت به دست آوردند. او در باره خصوصیات اخالقی همسر 
شهیدش می گوید: هرگز آثاری از تکبر، غرور و ریاست طلبی 
در ذات پاک و بی آالیش او دیده نمی شد و هیچگاه دربرابر 
روسای خود تملق و چابلوسی نمی کرد تا مبادا دورنگی ها و 

دورویی ها به زندگی بی تزویر و بی ریایش آسیبی رساند.

  شهيد 
عليرضا عين بين

آرامش از دیدگاه آموزه های دینی ) بخش دوم( 

جهان بینی رحمانی و درون انسان ها 

اخبار بین الملل
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صفحه ای برای گسترش و ترویج  فرهنگ، آد  اب و اند  یشه د  ینی
تهیه و تنظیم:  ستاد   اقامه نماز وزارت نفت

حجت االسالم والمسلمین رضا حیدری، مسؤول قرارگاه فرهنگی وزارت نفت در 
خوزستان در گفت وگویی از ویژگی های فعالیت های امسال برای خدمات رسانی به زائران 

اربعین خبر داد.
 وی گفت: شرکت های تابع وزارت نفت در جنوب با تشکیل ستاد اربعین، خدمت رسانی 
خود به زائران اربعین حسینی را توسعه دادند.مطابق سال های گذشته با فرا رسیدن ماه 
محرم و آغاز فعالیت های نهادهای دست درکار در برگزاری مراسم اربعین حسینی، 
درخواست های زیادی از سوی استانداری خوزستان، فرمانداران شهرهای مرزی و ستاد 
اربعین استان برای خدمت گزاری به زائرانی که از مرز شلمچه و چزابه در خوزستان به کشور 

عراق سفر می کنند، به شرکت های تابع وزارت نفت در خوزستان رسید. شرکت های تابع 
وزارت نفت در خوزستان، اعم از شرکت های تابع شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز 
ایران، شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
و نیز مجموعه های بهداشت و درمان صنعت نفت در راستای انجام مسؤولیت های اجتماعی 
و خدمات رسانی، با تشکیل ستادهایی، امکانات و توانمندی های خود را برای خدمت رسانی 
به زوار اربعین تجمیع کردند.حجت االسالم والمسلمین رضا حیدری، مسؤول قرارگاه 
فرهنگی وزارت نفت در خوزستان در این باره افزود: از ویژگی های فعالیت های امسال، 
تشکیل یک ستاد،  متشکل از همه شرکت ها با محوریت شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب و به ریاست مدیرعامل این شرکت و عضویت همه شرکت ها بود تا نیازمندی های 
ستاد اربعین استان به صورت متمرکز دریافت و کارها متناسب با توانمندی ها و امکانات و 
تجهیزات شرکت ها بین آنها تقسیم شود. آماده سازی زیر ساخت ها مانند جاده دسترسی، 
پارکینگ، آبرسانی و دفع فاضالب و جابه جایی زائران با اتوبوس از مبادی مرزها تا شهرهای 
استان، از نیازمندی های اعالم شده به مجموعه نفت بوده است. همچنین بزرگترین نمازخانه 
در مرز چزابه با عنوان موکب شهدای صنعت نفت از سوی حوزه بسیج شهید تندگویان 

مانند سال های گذشته در حال خدمت گزاری است.

آشنايي با سيره اخالقي 
پيامبر اعظم )ص(

کتاب آشنایی با سیره اخالقی پیامبر 
اعظم )ص( نوشته جواد محدثی است و 
پژوهشکده حج و زیارت آن را در سال 1386 
منتشر کرده است. این کتاب در یازده بخش 
اخالق و سیره پیامبرگرامي اسالم )ص( را در 
از  ابعاد مختلف بررسي و در هر بخش 
منظرهاي گوناگون از روش پیامبر گرامي 
اسالم )ص( درس هاي اخالقي و روش 

زندگي استخراج کرده است.

معرفی کتاب خبر 

2627

 خدمات رسانی ستاد اربعین به زائران

جمله های طالیی 
* مهندسی عالم بر اساس مهر و محبت است 
و قهر و عذاب، راهبرد اصلی و استراتژی خدا 
انبساط  برای  اوست  تاکتیک  بلکه  نیست 

رحمت.

* تمام عالم و جهان بر اساس امامت مهر 
آفریده شده است.

* رحمان، نامه هدایت می دهد، رحمان 
می آفریند، ما فقط در مملکت رحمانیم و او 
بی هیچ چشمداشتی بخشش خود را شامل 
ماسوی اهلل )آنچه غیرخداست( می کند. اگر 
چنین است پس چه جای اندوه و نگرانی. نگرانی 

فقط از خطای بشر است.

* تمام داشته های ما داده های خدا و مملوک 
اوست نه مملوک ما.
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 شخصیت های 
مرتبط با نفت در تاریخ معاصر ایران  

از توطئه افسر 

 به دنبال نفت
 و توصیف جامعه 

چند دهه قبل از اینکه پای دارسی به فالت ایران و بعد از آن، به نفت 
ایران باز شود، خیلی ها مثل دمرگان و دیگران درباره نفت ایران تحقیق کردند، 

مقاله نوشتند و درباره اش در محافل سیاسی و علمی  صحبت کردند. در میان همه 
این افراد نام روزنامه نگار انگلیسی بسیار برجسته ای به نام جرج کرزن قابل توجه است. 

او خیلی هوشمندانه سعی کرد تا با نوشتن سلسه مقاله هایی برای روزنامه تایمز لندن که 
بعدها به صورت کتابی با نام »ایران و قضیه ایران« منتشر شد، سر از کار طالی سیاه ایرانیان 

درآورد. آخرین دهه های قرن نوزدهم بود که کرزن پا به ایران گذاشت و با کمال تعجب در گشت 
و گذاری محققانه به سر برد. ژرف اندیشی او در روزنامه نگاری، فقط سرمایه اطالعاتی غنی از 
نفت را برای ایرانیان و البته بیش از همه انگلستان بر جای نگذاشته است، بلکه مجموعه 
یادداشت های نفتی او بخشی از تاریخ اجتماعی دهه پایانی سلطنت ناصرالدین شاه قاجار 
بر ایران را روایت می کند. انسان شناسی و جامعه شناسی، دو رشته ای هستند که بهره 

زیادی از کتاب نفتی  این  روزنامه نگار انگلیسی می برند. کتابی که در ایران نیز ترجمه 
شده و در دسترس قرار دارد. توصیف های دقیق او از مناطق برازجان، داراب فارس 

و رامهرمز، دالکی و بخش های بزرگی از جنوب غربی ایران بسیار جالب 
توجه است. به گفته نویسنده کتاب »خون خاک« او که عضو وزارت 

خارجه بریتانیا بوده است، بعدها به مقام لردی می رسد 
و نایب السلطنه هند نیز می شود. 

 خرابکار آلمانی  
جنگ جهانی اول که از سال های 1914 تا 1918 میالدی ادامه 

داشت، جنگ عجیبی بود. مانند جنگ جهانی دوم باز هم یک طرف 
آلمان بود و طرف دیگر انگلستان و فرانسه. در جنگ جهانی اول آلمان ها و 

عثمانی ها، یعنی همان امپراطوری که آخرین نفس هایش را می کشید و دو سال پس 
از این جنگ به ترکیه کنونی و هزار تکه دیگر تبدیل شد، با هم متحد بودند. آلمانی ها به 

اهمیت نفت ایران برای ماشین ها و توان نظامی  انگلستان به عنوان طرف اصلی جنگ، باوری 
عمیق داشتند؛ از این رو پای کاپیتان اتوکالین، نظامی  بلندپایه آلمانی که در قالب دیپلمات در 

تهران حضور داشت، به نفت ایران باز شد. هدف اتوکالین، خط لوله ای بود که نفت را از نفتون به 
پاالیشگاه آبادان می آورد و خوراک ماشین های نظامی انگلستان را تامین می کرد. قطع کردن این 
رگ حیاتی برابر بود با قطع شدن بخشی از گلوله ها و بمب های انگلیسی که بر سر سربازان آلمانی 
می بارید. اتوکالین با همکاری برخی عشایر و به تحریک آنها، دستور غرق کردن کشتی اکباتانا 
را داد، کشتی ای که اتوکالین طوری آن را غرق کرد که دهانه اروند رود را بست و این یعنی 

هرگونه نفت ایرانی که به خدمت انگلیسی ها درآمده بود، غیرقابل انتقال می شد. اتوکالین 
ماموریت آلمانی خود را به خوبی به انجام رسانده بود. او به فکر منافع کشورش در جنگ 

با انگلستان بود، اما تاثیر زیادی بر تاریخ نفت ایران گذاشت و به گفته یعقوبی نژاد 
در کتاب »رئیس نفت« موجب شد که انگلستان نیروهای نظامی  و 

اطالعاتی بیشتری به خوزستان ایران گسیل دارد؛ به طوری که 
در ژانویه 1915، 12 هزار نفر سرباز انگلیسی و 

هندی وارد خوزستان شدند. 

علی بهرامی    نفت ایران تاریخی 
پرفراز و نشیب داشته است. شاید اغراق 

نباشد اگر بگوییم درباره صد و  اندی سالی که از 
اکتشاف نفت در ایران می گذرد، به اندازه چندصد سال 

تاریخ داشته ایم. در وقایع و رخدادهای تاریخي، اشخاص 
نقش هاي چشمگیری ایفا کرده اند، برخي کامیاب و برخي ناکام 

شده اند، برخی به وطن خدمت و برخي دیگر هم خیانت کرده اند. 
در واقع این شخصیت های تاریخی هستند که در روند تاریخ اثرگذار 
می شوند و آن را به پیش می رانند. تصمیم ها، رفتارها و مسیرهای 
هر یک از شخصیت های تاریخی بر تاریخ نفت و در حقیقت 

تاریخ معاصر ایران تاثیرگذار است و دانستن این تاریخ 
می تواند افقی فرارویمان باشد. در ادامه مطلب 

شخصیت های تاریخی نفت ایران اینک بخش 
دوم را پیش رو دارید.

مردی علیه نفت ایرانی 
سال 2000 میالدی بود که دیگر برای دوست و دشمن مسجل 

شده بود که امریکا نقش اصلی در کودتای 28 مرداد 1332 داشته و 
طراح آن بوده است. اگر تا آن زمان هنوز هم بودند کسانی که اصرار داشتند، آن 

کودتا با محوریت و مرکزیت نفت، کار امریکایی ها نبوده است، با انتشار گزارش محرمانه 
سیا در روزنامه نیویورک تایمز درباره نقشه های امریکایی کودتا علیه دولت دکتر مصدق، 

همه چیز مثل روز، روشن تر از همیشه شد. خیلی قبل تر از سال 2000 میالدی، کرمیت روزولت 
خیلی واضح و شفاف گفته بود که کودتا کار امریکایی هاست، کودتایی که به واسطه آن نگذاشتند 

تاریخ نفت ایران مسیر ملی و صحیح خودش را پیش ببرد. بر اساس کتاب »موج نفت«، روزولت 
خیلی شفاف چند ماه پس از وقوع انقالب اسالمی یعنی 25 سال بعد از کودتای امریکایی 28 مرداد 
علیه نفت ایران، لب به اعتراف گشوده است. در کتاب »جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران« نوشته 
غالمرضا نجاتی، عین جمالت روزولت در مصاحبه با روزنامه لس آنجلس تایمز آمده است: »پس از 
مشورتی که سه سال پیش با شاه به عمل آوردم، تصمیم گرفتم به سکوت 25 ساله پایان دهم و 
نقشی را که در اجرای کودتای 1953 )28 مرداد 1332( داشتم، شرح دهم. من شاه را مجاب کردم 

که این اقدام برای پایان دادن به مطالب خالف حقیقت که سال ها در کتب و مطبوعات انتشار 
یافته، ضروری است«. البته در کتاب کرمیت روزولت با نام »کودتا در کودتا« نیز به وضوح 

به نقش روزولت در تنها کودتای نفتی تاریخ ایران اشاره شده است. روزولت پس از 
بیان دخالتش در این کودتا به چرچیل از این سیاستمدار انگلیسی جواب جالبی 

می گیرد و تحسین می شود. »مرد جوان اگر من چند سال جوانتر بودم، 
هیچ چیزی را بیشتر از این دوست نداشتم که زیر فرمان تو 

در این کار بزرگ و مخاطره  آمیز شرکت کنم.«

سهم خواهی 
به شیوه شوروی

 پس از جنگ جهانی دوم و بعد از اینکه سه ابرقدرت آن 
زمان یعنی امریکا، انگلستان و اتحاد جماهیر شوروی، ایران را اشغال 

کرده بودند، کمونیست ها یک بار دیگر برای امتیاز نفت شمال خیز برداشتند. 
با تعیین سرنوشت متحدین و تثبیت پیروزی نهایی متفقین، قرار بر این شد که 

اشغال کنندگان از ایران خارج شوند، شوروی فرصت را غنیمت شمرد و با عدم تخلیه 
آذربایجان، بنا را بر این گذاشت تا با گروکشی سرزمینی، این بار حتما امتیاز نفت شمال 

را بگیرد. بازیگر این میدان نفتی از طرف شوروی ها سادچیکف، سفیر اتحادیه شوروی بود. 
شوروی برای به چنگ آوردن نفت ایران و البته ایجاد یک کمربند حفاظتی در برابر بلوک 
غرب، هر بهانه ای آورد که از ایران خارج نشود. چنانچه در کتاب »موج نفت« نوشته شده 
است یکی از اصلی ترین این بهانه ها حفظ امنیت معادن نفت باکو اعالم شد. وقتی جنجال 
شوروی ها در اشغال آذربایجان به اوج خود رسید، قوام السلطنه نیز به نخست وزیری رسید. 
او درخواست مذاکره مستقیم با شوروی داد. سادچیکف، سفیر شوروی در ایران کوتاه 
نمی آمد و به هر طریقی برای دولت متبوعش نفت شمال ایران را می خواست. سادچیکف 

با قوام توافق کرد که برای 25 سال شرکت ترکیبی روسی -  ایرانی تاسیس شود 
و... باالخره سادچیکف در طعمه نفتی قوام افتاد. وعده نفت برای سادچیکف 

طعمه ای شد که قوام، آذربایجان را پاکسازی کند و امتیاز نفت شمال را 
به پارلمان حواله دهد؛ پارلمانی که پس از خروج نیروهای شوروی 

از آذربایجان و حفظ تمامیت ارضی ایران، سادچیکف 
تشنه نفت را تا لب چشمه برد و برگرداند. 

  مرد 
قانون و نفت 

اصالحات و توسعه در ایران به خیلی مسائل دیگر نیاز داشت. 
توسعه فقط ریل گذاری برای قطار و ماشین سازی برای جاده ها نبود. 

تغییر و دگرگونی باید درون همه نظام های اجتماعی و حقوقی آن زمان رخ 
می داد. با این طرز تفکر بود که پای علی اکبر داور به نظام حقوقی -  قضایی ایران 

باز شد. کسی که عموما او را پدر نظم قضایی جدید می دانند. پس از عبور رژیم پهلوی 
از دهه نخست قرن چهاردهم خورشیدی، دولت نیاز بیشتری به پول نفت پیدا کرد و 

قرارداد دارسی زیر سوال رفت. منافع قرارداد دارسی به قدری کم بود که صدای پهلوی اول 
هم درآمد. پای داور از همین جا و برای کارها و فعالیت های حقوقی علیه شرکت نفت انگلیس 
در مجامع بین الملل باز شد. داور در تمام ماجرای مخالفت رضاشاه با قرارداد دارسی حضور 
داشت و سخنرانی های او در دادگاه های بین المللی در برابر نخست وزیر وقت بریتانیا بسیار 
قابل توجه است. سال 1311 وقتی علی اکبر داور به عنوان بازوی حقوقی در ماجرای نفت 
ایران و انگلیس در خارج از کشور حضور داشت، پهلوی اول، سر تیمورتاش، رفیق 

گرمابه و گلستان داور را زیر آب کرده بود. داور که در زمان فعالیت های نفتی اش در 
برابر قرارداد دارسی، وزیر عدلیه بود، کم کم و با قلع و قمع دولتمردان پهلوی 

متوجه شد که پلیس سیاسی آن زمان در حال پرونده سازی برای 
اوست؛ از این رو پس از اینکه چند سال بعد از تیمورتاش در 

مقام وزیر مالیه نیز کار کرده بود، دست به 
خودکشی زد. 

نشریه کارکنان صنعت نفت ایران
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کلوپ همسران 
به نظر می رسد یکی از دالیل استقبال مخاطبان از فیلم های کمدی ایرانی، در گام نخست نه کیفیت آنها بلکه نیاز جامعه به شادی است. مخاطبان ایرانی آنقدر 
بحث جدی، تصاویر تلخ اجتماعی و... را در سینما و تلویزیون ایران می بینند که تشنه طنزند. این طنز می خواهد تلویزیونی باشد یا سینمایی، مهم نیست. اینکه 
تصویر متحرک در هر قالبی که به مخاطب عرضه می شود، از جنس طنز باشد برای ایرانیان خیلی مهم است. مخاطبان سینمای ایران به چند سکانس خنده 
دار هم راضی اند و این را می توان از زبان بسیاری از سینماروها شنید. فیلم کلوپ همسران به کارگردانی مهدی صباغ زاده را هم می توان در همین فضا تحلیل 
کرد. البته فیلم صباغ زاده به سبب سابقه خوب کارگردانی او، اثر بهتری از یک کمدی متوسط درآمده است، اما نمی توان کتمان کرد که طنز در هر سطح در 
سینمای ایران، خوب می فروشد. عوامل فیلم کلوپ همسران درباره آن نوشته اند: »فیلم داستان سه مرد است که در اجتماع از موقعیت عالی و قدرت و 
اقتدار برخوردار بوده ولی در منزل از همسران خود بشدت حساب می برند تا اینکه روزی گیر کردن این سه مرد در آسانسور با یک خانم غریبه سرآغاز فرار 
از دست همسران خود می شود که به کمک یک گروگان گیر به جزیره کیش پناه می برند و...«. پیشنهاد می کنیم اگر دنبال کمی  لبخند هستید، این فیلم 
را ببنید، چون صحنه های مفرحی دارد. برخی از بازیگران این فیلم عبارتند از: محمدرضا شریفی نیا، میترا حجار، شقایق فراهانی، محمدرضا هدایتی، 

علی انصاریان، بیژن بنفشه خواه، سمیرا حسن پور و رضا بنفشه خواه و گوهر خیراندیش.
 

علی بهرامی     این روزها فیلم های سینمایی متنوعی روی پرده سینماها 
خودنمایی می کنند. فیلم هایی که هر کدامشان مدعی اند و شاید کار را 
برای دیدنشان سخت کنند. البته بیشتر آنها درون مایه اجتماعی دارند 
و شاید یک فیلم باشد که مایه طنز دارد. بعضی ها بی هیچ درنگی فیلم 
طنز را انتخاب می کنند، بعضی ها هم که از قبل به خاطر حضور بازیگر یا 
بازیگران خاصی و یا شناخت اجمالی یا قطعی که از فیلم دارند، فیلم مورد 
نظرشان را انتخاب کرده اند، اما بعضی ها هم در مطبوعات و اینترنت دنبال 
دلیل و بهانه ای هستند که بتوانند فیلمی  را که برای دیدن آن به سینما 
بروند، پیدا کنند. شاید این گزارش برای دسته سوم راهگشا باشد، 

گزارشی از برخی فیلم های سینمایی که  این  روزها در حال اکران 
هستند.  

نگاهی به فیلم های   
 این  روزهای سینمای 

ایران 

شکستن همزمان بیست استخوان 
شاید یکی از مظاهر و مصادیق بارز همراهی و همکاری فرهنگی میان ایران و افغانستان به عنوان دو کشور 
همسایه، هم کیش و هم زبان، فعالیت های سینمایی برادران جمشید و نوید محمودی در سینمای ایران باشد. 
این دو برادر چند سال پیش فیلم »چند متر مکعب عشق« را ساختند، فیلمی که روی پرده سینماهای ایران 
نیز به فروش قابل قبولی دست یافت. حاال فیلم جدیدشان با نام »شکستن همزمان بیست استخوان« اکران 

شده است. فیلمی  که باز هم به مسائل مهاجران افغانی می پردازد و این بار خیلی بیشتر از فیلم قبلی از 
بازیگران ایرانی بهره برده است. تم اصلی و محوری فیلم های برادران محمودی انسانیت است. رعایت 
اخالق و درک انسانی از آدم های اطرافمان، اصلی ترین موضوعاتی هستند که فیلم را شکل داده اند. 
پیش از این فیلم نیز فیلم های ایرانی بسیار زیادی درباره مهاجران افغانستانی ساخته شده اند و در 
همه آنها به مسائل و مشکالت خانواده های مهاجر پرداخته شده است که از جمله آنها می توان به 
شنل به کارگردانی حسین کندری، باران به کارگردانی مجید مجیدی و بسیاری آثار دیگر اشاره 
کرد. فیلم شکستن همزمان بیست استخوان، چیزی از فیلم های دیگری که درباره مهاجران 
افغانستانی در ایران ساخته شده اند نه تنها کم ندارد، بلکه چند سر و گردن از آنها باالتر است 

البته از فیلم قبلی خود برادران محمودی نیز کامل تر و بی نقص تر ساخته شده است. عوامل و 
فیلم درباره آن نوشته اند: »عظیم )محسن تنابنده( یک پناهنده افغان است که در شهرداری 
تهران مشغول به کار است تا بتواند به خانواده مادر و برادرش فاروق کمک کند تا قاچاقی 
به آلمان بروند، اما در لحظه آخر فاروق از بردن مادرشان منصرف می شود و عظیم نیز متوجه 
می شود مادرشان نیازمند عمل پیوند است. عظیم باید بین جان خودش و مادرش یکی 
را انتخاب کند...«. بازیگران اصلی این فیلم عبارتند از: محسن تنابنده، مجتبی پیرزاده، 
فرشته حسینی، فاطمه حسینی، فاطمه میرزایی،محیی رضایی، سعید چنگیزیان و 

علیرضا استادی. 

وکودیل کر
فیلم کروکودیل ساخته مسعود تکاور است، کارگردانی که سال 1393 با سریال 
رهایی به مخاطبان ایرانی معرفی شد. این سریال که موضوع پلیسی داشت و از 
شبکه 2 سیما پخش شد، نماینده خوبی است تا بتوان به واسطه آن از فیلم 
کروکودیل گفت چرا که این فیلم نیز موضوعی پلیسی – معمایی دارد. سینمای اکشن 
به هزار و یک دلیل مختلف نتوانسته در ایران پا بگیرد. پس از تالش های نیمه موفق 
دهه 60 در رونق فیلم های اکشن ایرانی، این سبک سینمایی تقریبا دو دهه مغفول ماند 
و حاال در دهه 90 است که می بینیم جسته و گریخته فیلم هایی در این سبک و سیاق 
ساخته می شوند و البته مخاطب نسبتا خوبی هم دارند. از جمله این فیلم ها می توان به 
»چهارشنبه خون به پا می شود« به کارگردانی حماسه پارسا، »هاری« به کارگردانی امیراحمد 
انصاری، »360 درجه« به کارگردانی سام قریبیان و... اشاره کرد که همگی در چند سال گذشته 
کوشیده اند تا پای سینمای اکشن و حادثه ای را به دنیای فیلمسازی ایرانی باز کنند. حاال کروکودیل 
تکاور هم تجربه ای است از همین دست، البته با اشتباهات کمتر و ساخت بهتر. فیلم کروکودیل می کوشد تا 
با توجه به ویژگی های سینمای اکشن و حادثه ای، مخاطبان جوانی را جذب سینما کند. مخاطبانی که از فیلم های 
اجتماعی، عاطفی و یا شاید همان »فیلم های آپارتمانی« که برخی منتقدان بیان کرده اند، دل زده باشند. عوامل فیلم کروکودیل 
درباره آن نوشته اند: »این فیلم فضایی حادثه ای دارد و درباره چند جوان است که می خواهند از مسیری سریع اما پر خطر، همه چیز را 
یک شبه به دست بیاورند، اما...«. از بازیگران اصلی فیلم کروکودیل می توان به کوروش تهامی،  اندیشه فوالدوند، حسین مهری، الهه حصاری، رضا 

یزدانی، رامین پرچمی، افسانه چهره آزاد و رامتین خداپناهی اشاره کرد.

ترانه های دلنشین

موسیقي هنري است که در میان هنرها یکي از باالترین عالقه مندان را دارد. 
پیر باشیم یا جوان، کودک یا میانسال باالخره با موسیقي سروکار 
خواهیم داشت. در میان انواع موسیقي ها ترانه ها و تصنیف هاي 
ایراني یکي از دلنشین ترین و دلچسب ترین نوع 
موسیقي براي ما ایرانیان هستند. بنا داریم تا هر 
هفته ترانه و تصنیف زیباي ایراني را به شما 
معرفي کنیم، اگر مي شناختید که باز هم 
گوش کنید و اگر نمي شناختید، هم به ما 

اعتماد کنید و آن را بشنوید.

آتش در نیستان 
تصنیف آتش در نیستان، دومین 
همکاری ماندگار جالل ذوالفنون 
و شهرام ناظری در قالب آلبومی 

نخستین  بود.  نام  همین   به 
همکاری این دو هنرمند موسیقی 

ملی و ایرانی با تولید آلبوم گل صدبرگ 
آغاز شد. اثری موسیقایی که در بیات زند، 
یکی از زیباترین تصنیف ها و آوازهای 
ایرانی را در دهه 60 خورشیدی رقم زد. 
شهرام ناظری با خواندن تصنیف آتش در 
نیستان در مایه ابوعطا یکی از ماندگارترین 
آثار کالمی موسیقی ایرانی را به ثبت رسانده 

است. 
یک شب آتش در نیستان می فتاد 
سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد

بت چین 
تصنیف بت چین در مایه اصفهان، 

دلنشین ترین  و  زیباترین  از  یکی 
ساخته های علی اکبر شیدا از موسیقی دانان به 

نام دوره قاجار است. این تصنیف را خیلی ها 
خوانده اند و نمونه های بسیار زیادی از آن در 

دسترس است، اما به نظر می رسد اجرای 
قدیمی  محمدرضا شجریان یکی از 
بهترین اجراهای این تصنیف باشد. ریتم 

بت چین یکی از جذاب ترین ریتم های قدیمی 
 ایرانی است که از آن به دوضربی لنگ تعبیر 

می کنند. 
ای مه من ای بت چین ای صنم
 الله رخ و زهره جبین ای صنم

افسانه عشق 
در میان ترانه های ایرانی که بگردید با یک نام مهجور حتما آشنا 
خواهید شد. منوچهر همایون پور همان نام است. خواننده بسیار 
توانایی که به دالیل بسیار زیادی عموم مخاطبان از آثار و ترانه های 
دلنشین اش بی خبرند. افسانه عشق او یکی از ترانه هایی است 
که حسین یاحقی آن را ساخته و پژمان بختیاری شعرش را 
سروده است. این ترانه در ابوعطا ساخته شده و چند سال پیش 
در آلبومی  به نام دیروزی ها که مجموعه ای از ترانه هایی با 

صدای این خواننده قدیمی است، منتشر شد. 
در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد

کس جای در این خانه  ویـرانـه ندارد
دل را به کف هـر که نهم باز پس آرد

کس تاب نگهداری دیوانه ندارد

شبان عاشق 
علیرضا  را  عاشق  شبان  ترانه 
افتخاری در دهه 70 خوانده است. 

ترانه ای که در آلبومی  به همین نام 
منتشر شده است و عباس خوشدل، آهنگساز آثاری 

چون نیلوفرانه های 1 و 2، صدایم کن و رازگشا آن را ساخته 
است. شیوه خوشدل در آهنگسازی ارکسترال برای 
موسیقی ایرانی، شیوه خاصی است. وزن های سنگین و در 
عین حال ملودی هایی که به یاد شنونده می ماند کار خاص 
خوشدل در آهنگسازی در موسیقی ایرانی را برجسته 
می کند. سبک مدرن او در ترانه سازی پس از انقالب فقط با 

صدای علیرضا افتخاری به اجرا درآمده است. 
وای دل دیوانه ام زین دشمن همخانه ام

همسایه با بیگانه ام ویران تر از ویرانه ام

گفتم غم تو دارم 
محمد معتمدی را مرحوم محمدرضا لطفی استاد یگانه 
موسیقی ایرانی به جامعه هنری ایران معرفی کرد. در 
نیمه دوم دهه 80 لطفی تصمیم گرفت خوانندگی برخی 
از بهترین آثارش را به خواننده جوانی به نام محمد 
معتمدی بسپارد. تصمیمی  که بسیار موفق بود و نتایج 
خوبی به بار آورد. یکی از این آثار آلبوم موسیقی  
عاشقان بود که در همین آلبوم تصنیفی به نام گفتم 
غم تو دارم با شعری از حافظ از سوی محمد معتمدی 
خوانده شده است. تصنیفی که می توان آن یکی از 
بهترین آثار موسیقی ایرانی در چند دهه گذشته 

داشت. 
گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر  آید
گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید

گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز
گفتا ز خوبرویان این کار کمتر  آید
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یکی از 
شاخه های 

صنایع دستی 
سنگی، مرصع کاری 

است. این هنر عبارت 
است از نشاندن جواهر 

)سنگ های قیمتی و 
نیمه قیمتی( روی ظروف، 

زیورآالت و اشیای تزیینی دیگر .هنر 
مرصع کاری از هزاران سال پیش وجود داشته و 

ساخت زیورآالت یا ظروف تزیینی و نشاندن نگین روی آنها در 
ایران رایج بوده است. آثاری چون جام ها، کاسه ها و زیور آالت 
جواهرنشانی که به دوره های هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان 
و... بازمی گردد، نشان می دهد که هنرمندان از هزاران سال 
پیش در زمینه نشاندن سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی 
روی این اشیا تبحر داشته اند. مواد اولیه این هنر، انواع 
سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی از قبیل زمرد، 
الماس، فیروزه، یاقوت، عقیق و یشم است.قلم 
انگال )برای قلم زنی(، قلم چنگ خواباندن، 
گوار سه غلتان )ابزاری که با غلتاندن آن 
روی طال یا نقره قسمت باالی دیواره ای 
که اطراف نگین را گرفته، روی نگین 
می خوابد و باعث مهار شدن نگین در 
جای خود می شود(، سمبه و 
مارداال)ابزاری که کاربردی شبیه 
چکش دارد(، برخی از ابزار مورد 
نیاز این هنر دستی پرزحمت 
هستند.در حال حاضر از هنر 
مرصع کاری بیشتر در ساخت 
زیورآالت استفاده می شود، به 
همین دلیل مرصع کاران، فعالیت 
خود را پس از آماده شدن 
زیور آالت آغاز می کنند .گذاشتن 
سنگ روی طال، نقره یا فلزات 
مناسب دیگر به چهار روش انجام 
می شود؛ 1- ریلی، 2- قلم خور، 3- 
کاسه ای و 4-چنگی.روش های نصب 
سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی روی زیورآالت 
در بیشتر مواقع به نحوه ساخت آن زیور 
برمی گردد. در واقع سازنده زیور آالت ابتدا 
جای مخصوص برای سنگ مورد نظر را خالی 
می گذارد و آنگاه هنرمند مرصع کار برای 
نشاندن سنگ اقدام می کند .

شهر کویری یزد به واسطه معماری تاریخی ارزشمند و بافت 
سنتی اش، ساالنه میزبان گردشگران زیادی است. این شهر عالوه 

بر جاذبه های فراوان، هتل های سنتی زیادی دارد که اقامت در 
آنها، حتی برای لحظاتی کوتاه می تواند تجربه ای لذت بخش 

و فراموش نشدنی را برایتان رقم بزند.

هتل ملک التجار 
این هتل که یکی از دیدنی  ترین بناهای یزد است، 
قدمتش به دوران قاجار می رسد. هتل آنتیک 
ملک  التجار، اولین هتل خشتی جهان است که در 
یکی از قدیمی ترین محله های یزد واقع شده و 
برای رسیدن به آن باید از کوچه های باریک و 
با دیوارهای بلند عبور کرد. این بنای  طویل 
قدیمی، اتاق های زیادی را در خود جای داده که 
هر کدام از آنها ویژگی های خاص خود را دارد. هتل 
سنتی ملک التجار دارای ورودی زیبا، هشتی 
شش ضلعی، قسمت زمستانه، تابستانه، بهارخواب، 

شاه نشین، ستون های چوبی شگفت انگیز، حیاط 
باصفا، بادگیر دیدنی، حوض بزرگ و راهروهای 

زیرزمینی است که قسمت های مختلف خانه را به هم 
متصل می کند. حضور در این بنای قدیمی، اقامتی 

خاطره انگیز خواهد بود.

هتل باغ مشیرالممالک 
اولین هتل باغ ایراني است که 13 هزار متر وسعت دارد. 

عمارت مشیرالممالک که به دوران قاجار مربوط است، با ساختار 
سنتی و مجهز به تمامی امکانات رفاهی مدرن و تجهیزات پیشرفته 

دنیا، در حاشیه بافت قدیمی شهر و یکي از خیابان هاي ورودي یزد واقع 
شده که به تمام نقاط شهر دسترسي دارد. محوطه زیباي باغ، 

فواره ها و نهر آب جاري و معماري اصیل 
ایراني، این هتل باغ را به یکي از 

مقاصد گردشگری و اقامتی 
منحصر به فرد شهر یزد 
تبدیل کرده است. 

هتل باغ 
مشیرالممالک 
در فهرست 
آثار ملی 

ایران نیز به 
ثبت 

زنجان، یکی از شهرهای دیدنی 
است که سوغاتی  های فراوانی هم 

دارد. در سفر به زنجان مانند دیگر 
شهرهای ایران دست خالی برنمی گردید.

چاقو:   همانطور که همه می دانند، چاقوی زنجان 
به دلیل کیفیت، دوام و برندگی اش زبانزد خاص و عام 

است و قدمت ساخت آن به دوران صفویه می رسد. 

چاروق:  نوعی کفش است که در 
گذشته برای عبور از مناطق سخت و 
کوهستانی از چرم گاو و با نخ ابریشمی 

یا نخ گالبتون دوخته می شد.
نان اردک:  نوعی نان سنتی است که پیش تر زنان 

آن را می پختند، اما اکنون در قنادی ها و کارگاه های 
شیرینی پزی شهر زنجان درست می شود.

شیرینی شستی:  یکی دیگر از سوغاتی های معروف و خوشمزه زنجان که طعم 

بی نظیری دارد، شیرینی شستی است.
سقز:  صمغ یا شیره غلیظ درختی به نام بنه یا 
درخت پسته وحشی است که در فصل پاییز به طور 

طبیعی یا با شکافتن درخت، از آن خارج می شود.
ملیله کاری:  از صنایع دستی قدیمی زنجان است که قدمت 

آن به قرن 10 هجری می  رسد.
 گیوه:  یکی از پا پوش های سنتی ایران است که به دلیل راحتی، سبکی و 

جلوگیری از تعریق پا طرفداران زیادی 
میان عشایر، روستاییان و گروهی از 
شهر نشینان دارد. عالوه بر مواردی که به 

آن اشاره کردیم، زنجان، سوغات دیگری 
چون قالی و قالیچه، گلیم ، مس و سبزیجات 

معطری چون سبزی غازیاغی و پیاز کوهی هم دارد 
که می توان آنها را به عنوان سوغات زنجان تهیه کرد و به شهر 

و دیار خود برد.

شب تاب های دریایی

 سوغات ایران

دستی صنایع  هتل های سنتی ایران

مرصع کاری

ملیله کاری: چاروق              شستی 

با فرا رسیدن پاییز و زمستان، شب های سواحل زیبای 
چابهار چنان درخششی دارند که تصور می کنید روی زمین الماس  
پاشیده اند. تصویری که پیش رویتان قرار می گیرد به حدی چشم نواز 
است که گویا ستاره ها از آسمان خود را به زمین رسانده  تا با تابش 

نورشان هوش از سرتان ببرند. 
اگر هنگام غروب خورشید نزدیک ساحل باشید، روی امواج دریا 

دانه های آبی رنگی را می بینید که درهم فشرده شده اند. تاللو نور 
آبی رنگ در سیاهی شب، وقتی با صدای امواج درهم 

می آمیزد، بسیار شگفت انگیز است، بخصوص وقتی 
دانه های آبی رنگ شب تابی خود را به ساحل می رسانند و به 
خاک های نرم ساحل می چسبند تا شبی نورانی را برایتان به تصویر 

بکشند. 

موجودات درخشنده 
اما این پدیده چشم نواز که با دیدن آن تصور می کنید آسمان 

کوچک  موجودات  خورده اند،  پیوند  هم  با  دریا  و 

شگفت انگیزترین پدیده سواحل رویایی چابهار

شبنم اعماری     یکی از بهترین نواهایی که می تواند آرامش را مهمان لحظاتمان 
کند، صدای امواجی است که با برخورد به صخره های ساحل به گوش می رسد، موسیقی 
دلنشینی که شنیدنش زیر نور ماه و ساحلی آبی رنگ تجربه ای لذت بخش خواهد بود. 
قدم زدن روی شن های ساحل، همیشه آرامش بخش بوده؛ چه آن زمان که به خاطر تابش 
بی وقفه آفتاب، داغی اش پا را سوزانده و چه زمانی که زیر نور مهتاب، نسیمی خنک 
صورتمان را نوازش کرده است. شهرهای ساحلی  ایران به قدری زیبا و دیدنی هستند که 
نمی توان سفر به این مناطق را نادیده گرفت و خود را از دیدن جاذبه های شگفت انگیزشان 
محروم کرد. جاذبه هایی که هر کدامشان زیبایی های منحصر به فرد خود را دارند؛ از 
صدف ، مرجان ، ماهی   و دلفین  گرفته تا شب های پرستاره و شب تاب های دریایی و تاالب  
صورتی. این بار پیشنهادمان سفر به چابهار است؛ بندری که پیوندی ناگسستنی با 
اقیانوس دارد و در میان بنادر ایرانی به بندر اقیانوسی ایران شهره است.این بندر 
اقیانوسی عالوه بر دیدنی های چشم نوازی که در دل خود جای داده، چند ماهی از 
سال هم میزبان شگفت انگیزترین پدیده ساحلی است؛ پدیده ای به نام شب تاب های 

دریایی که در سیاهی شب، جلوه ای خارق العاده را خلق می کنند.

میکروسکوپی دریا هستند که با نام 
علمی فیتوپالنکتون ها شناخته می شوند. در واقع 
باید بگوییم این موجودات میکروسکوپی یکی از ساکنان 
ساحل زیبای چابهار هستند که هرچه هوا رو به تاریکی برود، 
تعداد بیشتری از فیتوپالنکتون های موج سوار را می بینید که به 
سمت ساحل می آیند و بسرعت محو می شوند. دلیل محو شدن 
آنها نیز این است که با جدا شدن از دریا نمی توانند زیاد دوام بیاورند 

و بسرعت از بین می روند.
درخشش این موجودات آبی رنگ در تاریکی شب، شما را محو  
زمان های خاصی  در  فیتوپالنکتون ها  می کند.  تماشای ساحل 
نورافشانی می کنند، به عنوان مثال هنگام جذب یک طعمه یا پیدا 
کردن یک جفت، این پدیده بیش از هر زمانی حیرت انگیز می شود. 
تراکم این موجودات میکروسکوپی دریایی با فرود هر موج بیشتر و 
بیشتر می شود. به دلیل همین تراکم، با ساحلی شب تابی و خیره کننده 
روبه رو می شوید؛ ساحلی که دلتان نمی آید لحظه ای از دیدن آن چشم 
بردارید. این پدیده بی نظیر یکی، دو ساعت در تاریکی شب خودنمایی 
می کند و بعد از آن کم کم محو می شود، اما همین مدت کوتاه به قدری 
لذت بخش است که روزها، هفته ها و ماه ها می تواند شما را به تفکر 
وادارد. با حضور در ساحل، حواستان باشد که به این ساکنان کوچک 
دریا و خشکی آسیبی نرسانید تا سال های سال شاهد حضور آنها 

باشیم. 
این پدیده زیبای سواحل چابهار که می تواند شما را ساعت ها غرق 
در رویا کند، در دیگر نقاط جهان همچون پورتوریکو، مالدیو، هاوایی، 

کامبوج و سوئد هم دیده می شود.

دیدنی های رنگارنگ و حیرت انگیر
 حاال اگر به دنبال سفری خاطره انگیز و تکرار نشدنی هستید، سفر 
به چابهار و تماشای جاذبه های منحصر به فرد آن را از دست ندهید؛ 

تجربه ای که می تواند برایتان فراموش نشدنی باشد. 
در کنار شب تاب های آبی رنگ دریایی، دیدن تاالب لیپار را که به 

تاالب صورتی نیز معروف است، فراموش نکنید. منطقه ای که یکی 
از جاذبه های منحصربه فرد طبیعی دریای عمان است. 

چابهار، سرزمین چهار فصل ایران، دیدنی های رنگارنگ و 
حیرت انگیزی چون کوه های مریخی، غارهای بان مسیتی، 

کوه های گل افشان و... دارد که نباید دیدن آنها را از 
دست داد. رسیده 

است.
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آشپزی

 

 

یند  می گو
سبک آشپزی ایرانی، یکی از عجایب 

هفت گانه دنیاست؛ این یعنی ایرانی ها، همیشه، 
همه جا و در همه چیز دستی بر آتش داشته اند.  آشپزی 

ایرانی در طول تاریخ زبانزد عام و خاص بوده و امروزه هم ما آشپزی 
ایرانی را در همه جای دنیا می بینیم، حتی در اروپا. شاید ندانید که این 

ایرانی ها بودند که پخت گوشت در مخلوطی از سس های مختلف را به دیگران 
آموختند یا با انواع میوه ها و سبزیجات غذاهای خوشمزه و خورش های خوش عطر 

و طعم درست کردند. ایرانی ها همان مردمانی بودند که 500 سال پیش از میوه 
بهشتی انار رب درست کردند و از یک گل کوچک به کشف زعفران رسیدند. این ما 
ایرانی ها بودیم که پای اسفناج و کرفس را به آشپزخانه های دنیا باز کردیم، از مخلوط 
سبزی های مختلف و حبوبات توانستیم آش های خوشمزه درست کنیم و سالیان 
سال زرشک، یکی از اجزای غذاهایمان است. عالوه بر اینها بهره گرفتن از انواع 

میوه ها و سبزیجات خوشمزه در غذا ها نیز هنر ما را نشان می دهد، هنری 
که جز ایران در هیچ جای دنیا نمی توان آن را یافت. از خورش های 

ایرانی هم نباید گذشت، خورش هایی که با انواع و اقسام مواد 
از جمله میوه ها و سبزیجات پخته می شود و رنگ و 

لعاب دلپذیری دارد.  

 
طرزتهیه:

ابتدا مرغ را در مقدار خیلی کمی روغن تفت 
می دهیم، بعد از اینکه آبش گرفته شد، نمک می ریزیم و 

پیاز خالل  شده را رویش ریخته با هم خوب تفت می دهیم، 
سپس زردچوبه ،  فلفل سیاه، پودر تخم گشنیز، پودر زنجبیل و 

کمی دارچین می ریزیم و بعد از تفت خوردن، آب جوشیده را به 
موادمان اضافه می کنیم تا روی مرغ ها را بپوشاند. منتظر می مانیم تا 
کمی بجوشد و یک سوم آب موادمان تبخیر شود. بعد از کم شدن یک 
سوم آب خورش، آب نارنج )آبلیمو( را اضافه می کنیم.  از قبل آلوبخارا 
و کشمش را بشویید و درون آبکش بریزید تا آبشان گرفته شود، 

بعد از اینکه آب مرغ کم شد، زعفران، آلوبخارا و کشمش را اضافه 
کنید. حاال با کم کردن حرارت اجازه دهید تا خورشان 

خوب جا بیفتد و آبش کم شود، وقتی خوب جا افتاد 
و لعاب کشمش و آلو درآمد، خورش آماده 

است. 

در ادامه طرز تهیه خورش  آلو بخارا   با کشمش 
را برایتان آورده ایم.

مواد الزم: 
مرغ: 6 یا 7 تکه

پیاز خاللی: یک عدد بزرگ
آلو بخارا: 300 گرم

کشمش پلویی: 200 یا 300 گرم
روغن: یک تا 2 قاشق غذا خوری

نمک، زردچوبه، دارچین یا چوب دارچین، پودر تخم گشنیز، 
فلفل سیاه و پودر زنجبیل: به میزان الزم

آب نارنج یا آبلیمو: به میزان الزم
زعفران دم کرده: به میزان الزم

آب جوشیده: به مقدار الزم

 مواد الزم
آرد: یک لیوان 

آرد نخودچی: یک دوم لیوان
کره: 100 گرم )از مارگارین یا کره گیاهی استفاده نکنید، چون آرد را منسجم 

و حالت خمیری نمی کند( 
روغن جامد به دلخواه: 2 قاشق

پودر قند: 80 گرم 
گردو: به میزان الزم 

خرما: 150 گرم
طرز تهیه:

هر دو نوع آرد را با هم مخلوط و الک کنید و یک ربع با دمای مالیم 
تفت دهید. حاال کره و در صورت نیاز روغن جامد آب کرده را اضافه 
کنید. نیازی نیست خیلی تغییر رنگ بدهند. حاال شعله را خاموش 
هسته  بزنید.  هم  خوب  و  کنید  اضافه  را  قند  پودر  و 

خرماها)می توانید پوستشان را بگیرید تا نرم تر شوند( را 
درآورید و وسطش گردو بگذارید. قالب مورد نظرتان را 

بردارید )قالب من ناودونی بود(، داخلش کیسه فریزر پهن 
و چربش کنید. برای اینکه کیسه بهتر به قالب بچسبد، 
قالب را خیس کنید. حاال کف قالب خمیر حلوا را پهن 

کرده و وسطش خرماها را بچینید، مابقی خمیر حلوا را 
رویش بریزید، طوری که خرماها پیدا باشند. خمیرتان 

را با پشت قاشق منسجم کنید. مواد آماده شده را 
چند ساعت در یخچال قرار دهید تا خوب ببندد. بعد 

از اینکه خوب بست، آن را برش بزنید و در ظرف 
مورد نظر بچینید. )اگر خوب سفت نشود، زمان 

برش خرد می شود( 
نکته: با توجه به نوع آردها قبل از اضافه کردن 

پودر قند ترکیب آرد و کره باید حالت خمیری 
داشته باشد، اگر حالت پودری بود و با 

همزدن حالت خمیری پیدا نکرد یا مقدار 
کره را بیشتر کنید یا قاشق قاشق روغن 

جامد بیفزایید که خمیر حلوا منسجم 
شود تا راحت تر بتوان آن را در 

قالب پهن کرد.

 رنگینک قالبی
مواد الزم    لیال فاضلي نیا    آتینا عالی

تخم مرغ: 3 عدد
شکر: یک پنجم لیوان 

شیر: یک لیوان 
روغن مایع: یک لیوان 

بیکینگ پودر: 2 قاشق غذاخوری سرصاف
پودر کاکائو: 3 قاشق غداخوری سرصاف 

آرد: 3 لیوان 
وانیل: به مقدار الزم
مواد توپ نارگیلی 

سفیده تخم مرغ: 2 عدد
پودر نارگیل: 2 لیوان

پودر قند: یک لیوان )البته بستگی به ذائقه تان دارد(
روش آماده کردن توپ نارگیلی

ابتدا سفیده تخم مرغ را با همزن می زنیم تا پف کند، بعد پودر نارگیل و پودر 
قند را اضافه و خوب مخلوط می کنیم. سپس از مواد به اندازه گردو جدا کرده و 

گرد می کنیم. از این مواد حدود 13 عدد توپک می توان درست کرد. حاال 
توپک ها  را به مدت نیم ساعت داخل یخچال قرار می دهیم تا استراحت کند.

آماده کردن کیک
سه عدد تخم مرغ را با شکر و وانیل درون همزن می زنیم تا پف کند، بعد شیر و روغن 

مایع را اضافه می کنیم و یک دقیقه با همزن می زنیم، سپس آرد و پودر کاکائو و 
بیکینگ پودر را با هم سه بار الک کرده و به مواد اضافه می کنیم و آرام آرام هم می زنیم 

تا خوب مخلوط شود. درون قالب را چرب می کنیم و نصف مواد کیک را داخلش می ریزیم 
و توپک های نارگیلی را روی کیک می چینیم و نیمه بعدی مواد کیک را روی بقیه مواد 

ریخته و درون فر از قبل گرم شده )170 درجه( در طبقه وسط می گذاریم. برای پخت کیک 
45 دقیقه زمان نیاز داریم.

 کیک 
سورپرایز نارگیلی                                          

     آزاده مهرآفرین
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خوراکی هایی که می خوریم بر تمام قسمت های بدنمان تاثیر می گذارند، 
از ارگان های داخلی بدن گرفته تا پوست و مو و ناخن هایمان. درست است 
که باید از غذایی که می خوریم لذت ببریم، اما از یاد نبریم که هدف 
بیولوژیکی خوردن و آشامیدن این است که مواد مغذی مناسبی وارد بدن 
و سالمتمان تضمین شود. خوراکی ها باید سالم باشند تا با سوخت رسانی، 
انرژی مورد نیازمان را تامین کنند، نه اینکه با مصرف آنها دچار بیماری  و 
ناخوش احوالی شویم.متخصصان تغذیه بر این باورند که مصرف برخی 
خوراکی ها می تواند سالمتمان را به خطر بیندازد، بنابراین توصیه آنها این 

است که تا حد امکان از مصرف این خوراکی ها خودداری شود. 

فست  فودها همان طور که همه می دانند، غذاهای آماده، دشمن سالمتی 1
هستند. تنها جمله ای که برای خودداری از مصرف این غذاها عنوان 

شده این است: »فست  فود نخورید.«

وغن  های اشباع ر خودداری از خرید و خوردن کلوچه  ها، شیرینی  ها، کراکرها یا 2
هر غذایی که می دانید با روغن  های اشباع تهیه شده اند، 
می تواند هم از بیماری های قلبی پیشگیری کند و هم جلوی پیری زودرس 

را بگیرد.

وغن  های صنعتی ر از این روغن ها در تهیه چیپس  ها و اسنک  ها استفاده می شود. 3
روغنی که در برخی موارد درد شکم و سایر مشکالت گوارشی 
را به دنبال خواهد داشت. بنابراین برای جلوگیری از ابتال به بیماری های 
گوارشی بهتر است به سراغ میوه ها و سبزیجات بروید. این مواد عالوه بر 

تضمین سالمت بدن، به شادابی و طراوت پوست نیز کمک می کنند.

نیترات  ها نیترات  ها که به میزان قابل توجهی در هات  داگ  ها و گوشت  های 4
نمک  سود شده یافت می شوند، سرطان زا هستند. توصیه شده 
 C  در صورت مصرف خوراکی هایی که حاوی نیترات  هستند، از ویتامین

بیشتر استفاده شود تا از تاثیر این مواد روی معده بکاهد.

چربی های اشباع حیوانی این چربی ها در برخی گوشت  های قرمز، پوست مرغ، همچنین 5
لبنیات پرچرب موجود است. بنابراین سعی کنید در مصرف 

چربی های اشباع حیوانی، حد تعادل را رعایت کنید.

میان  وعده  های شور مصرف میان  وعده  های شور، فشارخون را باال می برد. تحقیقات 6
انجام شده، نشان داده مصرف بیش از حد مواد شور، روند ابتال 
به برخی بیماری  های مزمن و پیری پوست را تسریع می کند؛ بنابراین اگر 

می خواهید سالمت بمانید در انتخاب میان وعده هایتان دقت کنید.
غذاهای فریز شده این غذاها به  طور طبیعی ضرری برای سالمتی ندارند، البته به 7

شرط آنکه به روش مناسب فریز شده باشند. با این حال بهتر 
است غذاهای تازه مصرف کنید. خوردن گوشت، غالت و فیبرها 
به  صورت تازه، حاوی مقدار زیادی آنتی  اکسیدان است که خاصیت 
ضدپیری دارد.عالوه بر مواردی که به آنها اشاره کردیم، مصرف بیش از 
اندازه قند، نوشابه های کافئین دار، غذاهای بسیار تند، نوشیدنی های 
انرژی زا، آبمیوه های آماده و... می تواند تاثیرات مخربی بر سالمت بدن 

داشته باشد.

خوردن این خوراکی ها 
را ترک کنید

نزدیک به 6 هزار سال است که تخم کتان به عنوان یک ماده غذایی در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. این 
گیاه دارویی، یکی از دانه هایی است که فواید فراوانی دارد. تخم کتان سرشار از ویتامینB6، آهن، پتاسیم، 
منیزیم، منگنز، مس و روی)زینک( است.  از فواید استفاده از تخم کتان می توان به کاهش کلسترول خون، 
پایین آمدن قندخون، جلوگیری از پوکی استخوان، پیشگیری از تحلیل رفتن بافت استخوانی و... اشاره کرد. 
از دانه های کتان نیز در اثر فشار و بدون حرارت دادن روغنی حاصل می شود که آن را روغن دانه کتان می نامند. 
این روغن یکی از بی نیازترین منبع های امگا3 است. بهتر است دانه های تخم کتان را آسیاب نشده بخرید و 
خود آن را در خانه آسیاب کنید، چون تخم کتانی که قبال آسیاب شده، ممکن است با گذشت زمان اکسیده 

شده باشد.
نکته: با وجود فواید بسیار زیادي که تخم کتان دارد، نباید در استفاده از آن زیاده روی کرد.

بسیاری از جراحت ها و آسیب دیدگی های رایج در خانه را می توان پیش از آنکه با 
اورژانس تماس گرفت یا مسافتی طوالنی و پرترافیک را برای رسیدن به بیمارستان 
طی کرد، این جراحت ها و آسیب دیدگی های جزئی را با روش های مختلف در 
خانه درمان کرد و تسکین داد.هنگام مواجهه با برخی آسیب ها، اولین چیزی 
که به سراغمان می آید، استرس و گرفتن تصمیم های نادرست است، در حالی 
که با فراگیری نکات بسیار ساده، این آسیب ها را که معموال برای همه اتفاق 
می افتد، می توان در خانه درمان کرد. در ادامه برخی از این آسیب ها را برایتان 

آورده ایم:

 بریدگی دست 
 اولین کاری که باید انجام دهید، این است که یک حوله تمیز بردارید و به مدت 
5 تا 10 دقیقه روی زخم فشار دهید و آن را باال نگه دارید. زمانی که خونریزی بند 

آمد، دستتان را زیر آب بگیرید. پماد یا کرم آنتی  بیوتیک روی زخم بمالید و آن را پانسمان 
کنید. اما اگر خونریزی متوقف نشد، اگر دهانه زخم باز شده یا طول بریدگی 

بیش از  1/5 سانتی متر است یا روی یک مفصل ایجاد شده از شما 
کاری برنمی آید و باید به پزشک مراجعه کنید.

پیچ خوردن قوزک پا
 برای تسکین می توانید روز اول یک باند فشاری بپوشید. چند ساعت در روز قوزک پاها را باالتر از سطح 
قلب قرار دهید. در فواصل مختلف 20 تا 40 دقیقه   روی قوزک پای بسته شده، یخ بگذارید. مراقب این 
آسیب باشید، چون اگر روی پای آسیب دیده زیاد راه بروید، خطر آسیب  به لیگامان )کشیده شدن شدید 

رباط( وجود دارد.

 ضربه توپ به سر
روی ناحیه ای که ضربه دیده، یخ بگذارید و مراقب 

نشانه  های ضربه مغزی )سردرد، تاری دید، 
تحریک  پذیری، مشکالت حافظه، خواب  آلودگی 

و حساسیت به نور و صدا( باشید. اگر حالت تهوع 
دارید یا اینکه از حال می روید، سریعا به پزشک 

مراجعه کنید و به دنبال کمک باشید.

 خراشیدگی
 اولین کاری که باید انجام 

که  است  این  دهید 
دست را با آب گرم و 
صابون بشویید. اگر از 

آخرین واکسن کزازی 
که زده اید، 10 سال گذشته 

است، به پزشک مراجعه کنید. از 
محلول پراکسید هیدروژن استفاده 

نکنید، زیرا به پوستتان آسیب بیشتری 
می زند.

 خونریزی بینی
سر را به جلو خم  کنید، سپس با 

بینی،  پره  های  فشار روی 
سوراخ  های آن را ببندید. این 
کار را 10 تا 20 دقیقه ادامه دهید. 

این  نبرید،  عقب  به  را  سرتان 
اشتباهی است که باعث می شود خون 

وارد گلو یا دهانتان شود. در صورتی که 
خونریزی پس از 10 دقیقه بند نیامد، سریعا به پزشک 

مراجعه کنید.

نیش زنبور
 بعد از گزیدگی، اگر نیش درون پوست مانده بود، باید آن را 

خارج و ناحیه گزیدگی را با آب و صابون بشویید. سوزش 
پوستتان را می توانید با گذاشتن یخ و داروهایی مانند 
آسپیرین یا بروفن تسکین دهید، اما اگر دچار مشکل تنفسی 

شدید یا زبان و گلویتان متورم شد، این درمان به کارتان نمی آید 
و باید خود را به مراکز درمانی برسانید.
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سیم گیتار 
سیم های بیشتر گیتارهای مدرن از 

نایلون ساخته شده که یکی از مشتقات 
نفت خام است. اولین بار نایلون در ۲۸ فوریه 
۱۹۳۵ در مرکز تحقیقاتی DuPont از سوی 
واالس کاروترز تولید شد. او به دنبال 

چیزی بود که بتواند جایگزین ابریشم 
طبیعی کند که در طول جنگ 

کمیاب شده بود.

 

دئودورانت 
و ضدعرق ها

 این دو خوشبوکننده هم از سوخت های 
ساخت  در  شده اند.  تولید  فسیلی 

دئودورانت و ضدعرق ها نیز مانند عطر 
و ادکلن به طور معمول از پروپیلن 

گلیکول استفاده می شود. 

  
طعمه ماهیگیری 

همانطور که هر ماهیگیر حرفه ای یا آماتور  
می داند، صید ماهی بدون نفت کار آسانی نیست. 

نفت خام در تمام زمینه های ماهیگیری نقشی حیاتی 
دارد. طعمه ها، چوب ماهیگیری، جلیقه نجات، قایق 
ماهیگیری و یخدان ویژه نگهداری ماهی همه از 
مشتقات نفت هستند. مهم تر از همه نخ نایلونی 

و شناوری است که طعمه به آن متصل 
می شود، این نخ هم از نفت خام به 

دست آمده است.

دندان های 
مصنوعی

شاید با دانستن اینکه دندان های مصنوعی هم از 
مشتقات نفتی ساخته می شوند، دیگر رغبتی به 

گذاشتن آن نداشته باشید، اما این واقعیت دارد. 
دندان های مصنوعی مدرن بیشتر از رنگ دانه ها بر پایه 
کربن بهره می برند. این رنگ ها با استفاده از زغال سنگ، 
نفت خام یا برخی منابع گیاهی تولید می شوند. البته 

این رنگ دانه ها دارای تاییدیه سازمان غذا و دارو 
)FDA( هستند و در بیشتر رنگ های 

خوراکی مورد استفاده در آشپزخانه 
هم پیدا می شوند.

تجهیزات ورزشی
بی شک ورزش مدرن بدون 

وجود نفت معنایی نداشت، چون 
تولید توپ های گلف مدرن، تورهای 
توپ های  مصنوعی،  چمن  فوتبال، 
بسکتبال، راکت های تنیس، توپ های 

راگبی و... همه از نفت خام و 
مشتقات آن تولید شده اند.

 
خمیر دندان

به  باید  مصنوعی،  دندان  بر  عالوه   
خمیردندان هم اشاره کنیم. کارخانه های تولید 
 خمیردندان نیز از نفت خام استفاده می کنند.

 Poloxamer 407 یکی از مشتقات نفت است. این 
ترکیب، ماده اصلی خمیردندان است که به 
ترکیبات پایه نفتی خمیردندان اجازه می دهد تا 

در حالل پایه آبی حل شوند. عالوه بر این از 
رنگ دانه های به دست آمده از نفت هم 

در خمیردندان استفاده می شود. 

 
 

لنزهای 
چشمی 

پلیمرهای مصنوعی که لنزهای تماسی را 
نرم، راحت و قابل استفاده کرده اند، از نفت به 

دست می آیند. این پلیمرها این قابلیت را 
دارند که به اکسیژن اجازه دهند از درون 
لنزها به راحتی حرکت کند. این یکی از 

حیاتی ترین مواردی است که باعث 
شده لنزهای تماسی قابل 

استفاده باشند.

 نفت خام که از آن به عنوان طالی 
سیاه نیز نام می برند، از مهم ترین مواد موجود در 

جهان است که کاربردهای زیادی دارد. با استخراج نفت خام 
و تجزیه آن به مواد ساده تر و کاربردی تر، محصوالت زیادی تولید و از 

آنها استفاده می شود. عالوه بر نفت خام، مشتقات نفت نیز، بسیار پرکاربرد 
هستند. همان طور که می دانید، بیش از ۵۰ درصد نفت خام به بنزین تبدیل 

می شود. در واقع باید بگوییم حدود ۷۰ درصد نفت خام در جابه جایی و حمل و نقل 
مصرف می شود. از شناخته شده ترین مشتقات نفت نیز می توان به سوخت های پرانرژی، 

گازوئیل یا بنزین، نفت چراغ، نفت دیزل اشاره کرد. در کنار اینها شاید ندانید که بیشتر 
غذاهایی که می خوریم، یا لباس هایی که می پوشیم، از مواد به دست آمده از نفت تولید 
می شوند. باور کردنی نیست، اما جالب است بدانید که از نفت برای جلوگیری از چسبندگی نان 
هنگام مخلوط کردن خمیر استفاده می شود. نایلون های نازکی که برای بسته بندی مواد غذایی 
از آنها استفاده می کنیم و بیشتر لباس هایی که از الیاف مصنوعی تولید می شوند نیز، از نفت 
به دست می آیند.  بیش از یکهزار نوع روغن مایع و جامد از نفت خام تولید شده اند؛ از روغن 

روان کننده در وسایل گوناگونی چون ساعت و قطعات ماشین آالت گرفته تا لوکوموتیوها 
و مولدهای برق.  عالوه بر اینها آسفالت جاده ها و پشت بام ها نیز با استفاده از مواد نفتی 

تولید می شوند. موم به دست آمده از طالی سیاه در تولید اجناسی چون شمع، 
کاغذهای روغنی و سلفون مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجا که نفت خام 

و محصوالت جانبی آن پایه اصلی تولید محصوالت بسیار متنوعی 
هستند، در ادامه به چند محصول شگفت انگیز که شاید 

ندانید از نفت و مشتقات آن تولید شده اند، اشاره 
کرده ایم.

لوازم  
آرایشی و بهداشتی

شاید ندانید که محصوالت نفتی ۸۰ 
درصد از مواد تشکیل دهنده لوازم آرایشی 
و بهداشتی را تامین می کنند. نفت به عنوان 
 ماده اولیه برای تولید وازلین، عطر و ادکلن، 
رنگ مو، انواع صابون، شامپو و نرم کننده 

مو و رژلب استفاده می شود.

داروها 
بسیاری از داروها از بنزن مشتق 

می شوند و بنزن نیز یکی از مشتقات 
نفت است. تقریبا تمام داروهای ضددرد از 

داروهای  و  کورتیزون  آسپرین،  جمله 
بیهوشی از مشتقات نفت هستند. بیشتر 
 ،A مکمل های ویتامین شامل ویتامین

ویتامین B6 و ویتامین B۹ هم از 
مشتقات نفتی تولید می شوند.

 
آدامس

تعجب نکنید، این حقیقت دارد. 
آدامس از مشتقات نفت تولید می شود. 

بخش هایی از این محصول جویدنی و نرم هم 
از نفت مشتق شده است. اگرچه روی پوشش 
بیشتر آدامس ها زمان درج محتویات به عبارت 
gum base بسنده شده است، اما این پایه یا 

base از واکس ها، مشتقات نفتی، اسید 
سیتریک، گلیسرین، النولین و… 

تشکیل شده است. 

 
   

مداد رنگی
ردپای نفت را می توان در بسیاری از 

با  ما  نقاشی های  یافت.  کودکی  خاطرات 
مدادرنگی یکی از این خاطرات است. مدادرنگی ها 
دارای روغن پارافین هستند، ماده جامد روغنی 
که از مشتقات نفت است. از روغن پارافین برای 

ساختن شمع هم استفاده می شود، حتی 
برای جال دادن به سیب یا شکالت نیز از 

آن کمک می گیرند.

انواع زیره کفش پلي یورتان پلي استري که از واکنش با 
MDI به روش تزریق قالبي تولید مي شوند، خاصیت 
مقاومت سایشي دارند. این زیره ها بیشتر در کفش هاي 

ورزشي مورد استفاده قرار مي گیرند، چون مقاومت 
بیشتري در برابر هیدرولیز شدن و تخریب در تماس 

با آب از خود نشان مي دهند.
زیره کفش پلي یورتان از ترکیب دو مایع در فشار 
باال توسط دستگاه تزریق و سپس تزریق به داخل 
قالب زیره کفش تولید مي شود. به همین خاطر، 
عمر زیره پي یو طوالني تر از محصوالت مشابه است. 
این زیره ، یک پلیمر مستحکم و بادوام است که در 
برابر بسیاري از مواد شیمیایي مقاوم است، به همین 

خاطر براي تولید انواع زیره کفش ایمني با 
مواد پلي یورتان مورد توجه  شرکت هاي تولید 

از  است.  گرفته  قرار  ورزشي  محصوالت 
به  مي توان  محصوالت  این  ویژگي هاي 

سبک وزن بودن، فرایند ساخت ارزان و مقرون 
به صرفه، عایق حرارتي مناسب براي محافظت 
و  نعطاف پذیری  ا  ، سرما بر  برا در  پا  ز  ا
برگشت پذیر بودن و همچنین بادوام ترین 

زیره سلولي اشاره کرد.

انقالبي جدید در
 صنعت کفش 

مشعل شماره ۹4۵
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فعالیت 15 هزارنفری   در ورزش همگانی
تشریح اولویت هاوبرنامه های شرکت ملی حفاری در حوزه ورزش

ورزش نفت

40

 در مدرسه فوتبال بيش از 300 
نفرو در مدرسه فوتسال نيز بيش 
از 2 هزار نفر فعاليت دارند، ضمن 
اینکه اولين کارگاه سالمت را براي 
خانواده ها و ورزشکاران در تقویم 
ورزشي داریم

مسابقات انفرادی گلف، ویژه گرامیداشت هفته تربیت بدنی و شهدای 
صنعت نفت، با درخشش گلفرهای نفت مسجدسلیمان خاتمه یافت. مسابقات 
انفرادی گلف مسجدسلیمان به مدت 2 روز با حضور 30 گلفر مطرح تیم های 
لیگ برتر کشور به میزبانی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان و در 
مجموعه زمین های گلف نفت مسجدسلیمان برگزار شد.در پایان این مسابقات، 
حمید شهنی با 143 ضربه مقام اول این مسابقات را کسب کرد و سجاد کرم 
پور و عباس قنبری هر دو با 144 ضربه مقام های دوم و سوم را به دست آوردند.

در مراسم اهدای جوایز این مسابقات، رئیس هیأت گلف مسجدسلیمان 
ضمن تقدیر از استقبال گلفرها این مسابقات، از برگزاری مجدد تورنمنت معتبر 
و رسمی یادواره مرحوم شهباز حسین پور به میزبانی مسجدسلیمان خبر داد.
ابوذر شجاعی برجویی در تکمیل این خبر گفت: با درخواست این هیأت و 
موافقت و تصویب فدراسیون گلف کشور، معتبرترین تورنمنت گلف کشور 
بار دیگر به میزبانی شهر مسجدسلیمان، مهد و زادگاه گلف کشور 

برگزار می شود.

همایش پیاده روی و دوچرخه سواری خانوادگی کارکنان شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت به مناسبت هفته تربیت بدنی در منطقه خلیج 
فارس برگزار شد.  محمد شهاوند، مسؤول ورزش منطقه خلیج فارس با 
اعالم این خبر گفت: برگزاری پیاده روی های خانوادگی و دوچرخه 
سواری، محلی مناسب برای توسعه سالمت روحی و جسمی و بهانه ای 
برای گرد آمدن اعضای خانواده در کنار هم و شرکت در یک رویداد بزرگ 
ورزشی - فرهنگی است.او در ادامه افزود: دسترسی آسان آحاد مردم به 
امکانات ورزش همگانی، زمینه تخلیه انرژی، آرامش روانی و ارتقای قدرت 

بدنی را فراهم و از بیماری های جسمی و روحی پیشگیری می کند.
مسؤول ورزش منطقه خلیج فارس در خصوص مسافت طی شده 
ادامه داد: پیاده روی و دوچرخه سواری خانوادگی به ترتیب به مسافت 
چهار کیلومتر و 10 کیلومتر در شهرک مروارید برگزار شد و در پایان 
به قید قرعه به 10 خانوار شرکت کننده در پیاده روی، دوچرخه به 
مدت دو هفته امانت داده شد تا مشارکت گسترده خانواده 
همکاران در اجرای برنامه های ورزشی، بویژه در بحث 

ورزش های همگانی بیشتر شود. 

02

02

پیاده روی و دوچرخه سواری 
خانوادگی کارکنان شرکت خطوط 

لوله

03

مشعل    شرکت ملی حفاری اهواز، یکی از شرکت های نفتی فعال در امر ورزش وزارت نفت در دو بخش همگانی و قهرمانی است که در بخش قهرمانی، عناوین 
زیادی را برای ورزش نفت در کشور و میادین بین المللی کسب کرده  است. سیدساالر محمدنیا، مدیرعامل باشگاه فرهنگی- ورزشی ملي حفاري ایران در 
گفت وگو با »مشعل« در خصوص فعالیت این شرکت در بعد ورزش همگانی و قهرمانی، برگزاری طرح اوقات فراغت، مهم ترین برنامه های نیمه دوم سال جاری و 

آخرین وضعیت مدارس فوتبال و فوتسال این باشگاه توضیحاتی ارائه کرد که با هم می خوانیم.

هفته خوب تیم های بانوان نفتی در ورزش قهرمانی کشور 

درخشش گلفرهای مسجدسلیمانی 

هفته ای که گذشت را باید  به نام بانوان ورزشکار نفتی 
نوشت. بانوان هندبالیست، فوتبالیست و فوتسالیست نفتی 
موفق شدند با پیروزی در دیدارهایی که پیش رو داشتند، 

هفته خوبی را پشت سر بگذارند و در جمع 
مدعیان قرار بگیرند.  همان قدر که مردان 

ورزشکار  نفتی در فصل جدید رقابت های 
مختلف ورزشی در تیم های خود خوب 
عمل کردند، بانوان نیز همقدم با آنان 
روزهای خوبی را در رشته های مختلف 
ورزشی طی می کنند؛ البته یکی دو تیم هم 

نتایج جالبی نگرفتند که باید گفت همان طور 
که در ورزش قهرمانی پیروزی وجود دارد، 

شکست هم وجود داشته و جزئی از ورزش است. با تمام 
این اوصاف مطمئنا در ادامه راه سایر تیم های دیگر هم 
می توانند با درخشش در مسابقات مختلف و کسب نتایج 

الزم، باعث سرافرازی نام نفت باشند.

سومين برد پياپی و حضور در جمع مدعيان
پاالیش گاز ایالم که فصل جدید لیگ برتر فوتبال بانوان 
باشگاه های ایران را خوب آغاز کرده، در هفته چهارم این 

رقابت ها، سومین پیروزی فصل خود را جشن گرفت. 
شاگردان ایناس آراسته نژاد که در هفته 

چهارم لیگ برتر فوتبال بانوان ایران به انزلی 
سفرکرده بودند، مقابل تیم ملوان این شهر 
با ارائه یک بازی برتر موفق شدند به 
پیروزی برسند.  پاالیش گاز ایالم توانست 
ملوان را در خانه اش با نتیجه دو بر یک 

شکست دهد تا با کسب 3 امتیاز این دیدار 

9 امتیازی شود و با تفاضل گل کمتر در رتبه چهار بایستد. 
مرضیه نیکخواه، مهاجم آماده و چارچوب شناس ایالم هر 

دو گل تیم مهمان را وارد دروازه قوی سپید کرد.

صدرنشينی مقتدرانه
در هندبال هم تیم تأسیسات دریایی 
در ادامه درخشش خود در فصل جدید 
لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه های ایران 
موفق شد یک پیروزی دیگر کسب کند 
تا بااقتدار در صدر جدول قرار بگیرد. 
شاگردان مهسا معتمدی در مهم ترین دیدار 
هفته دوم در تاالر هندبال تهران، برابر تیم 
پرستاره و پرهزینه اشتاد سازه مشهد قرار گرفتند و 
موفق شدند در دیداری نزدیک و سخت، حریف قدرتمند 
خود را با نتیجه 24 بر 21 شکست دهند. تأسیسات دریایی 
با این برد 4 امتیازی شد و بااقتدار در صدر جدول باقی ماند 
و اشتاد سازه به رده سوم سقوط کرد. تیم بانوان نفت و گاز 
گچساران، دیگر نماینده نفتی ها در این هفته مغلوب تیم 

هیات کیش شد. 

 دریک قدمی صدر جدول 
تیم فوتسال بانوان ملی حفاری اهواز که از 
مدعیان این رشته ورزشی در کشور است و 
قهرمانی های زیادی را کسب کرده، در 
فصل جدید هم یکی از مدعیان قهرمانی 
به شمار می رود. شاگردان مینا بارانی در 
هفته دوازدهم این رقابت ها در خانه، 
میزبان تیم دختران کویر مس کرمان بودند 

که توانستند با ارائه یک بازی برتر، حریف کویرنشین خود 
را با نتیجه پرگل 4 بر 2 شکست دهند. فاطمه رحمتی) 2 
گل(، فاطمه پاپی )یک گل ( و سهیال ملمولی)یک گل( 
گل های تیم ملی حفاری را در این دیدار به ثمر رساندند.
ملی حفاری با این پیروزی 28 امتیازی شد و به یک قدمی 
صدرنشینی رسید. تیم فوتسال پاالیش نفت آبادان هم این 
هفته در شیراز، تیم پارس آرای را در خانه اش با نتیجه 3 بر 
2 شکست داد تا با این پیروزی و کسب 3 امتیاز در میانه 

جدول به اوضاع خود سروسامان داده باشد.

سید ساالر محمدنیا در ابتدای این گفت وگو به قهرمانی 
تیم وزنه برداری جوانان و نایب قهرمانی تیم بزرگساالن این 
باشگاه در هفته نخست لیگ برتر باشگاه های ایران اشاره 
کرد و گفت: در هفته نخست این مسابقات، با ترکیبي از 
جوانان مستعد بومي حضور یافتیم و در نهایت در رده 
جوانان قهرمان و در رده سنی بزرگساالن  نایب قهرمان 
کشور شدیم.  ما با توجه به محدودیت های بودجه ای، با 
کمترین هزینه در این رقابت ها حضور پیدا کردیم و 
توانستیم با استفاده حداکثري از کمترین امکانات، بهترین 
نتایج را کسب کنیم که تالش و تعصب بازیکنان بومي ما و 

کادر فني ستودني است.

همسو با دیدگاه وزیر
 مدیرعامل باشگاه ملی حفاری بابیان اینکه بر اساس 
دیدگاه وزیر نفت، صرفه جویی در رشته های مختلف ورزشي 
را در دستور کار قرار داده ایم، گفت: در رشته فوتبال در 
رده های مختلف ازجمله نوجوانان، جوانان و بزرگساالن 
فعالیت می کنم و در رشته فوتسال بانوان هم اکنون در 
رده سوم جدول جای داریم و یکي از مدعیان قهرماني 
به شمار می رویم، در فوتسال آقایان نیز تالش می کنیم 
نتایج در خور شان وزارت نفت و استان خوزستان  را 

کسب کنیم.
 ما هم اکنون با 40 درصد بودجه 
قهرماني سال 1396 در حال فعالیت 
در  را  نتایج  بهترین  و   هستیم 
رشته های مختلف کسب کرده ایم و 
از نتایج به  دست  آمده رضایت کامل 

دارم.
برنامه های ورزش همگاني در 

نيمه دوم سال جاري
مدیرعامل باشگاه ملي حفاري ایران به آخرین وضعیت 
و برنامه های در دست اقدام در خصوص ورزش همگاني در 
این شرکت اشاره کرد و گفت: اجراي برنامه های مناسبتي، 
حضور در مناطق عملیاتی و اجرای برنامه های مختلف 
ورزشي در بیش از 40 دکل حفاری، برگزاری مسابقات 
طناب کشی و دارت و برنامه های مفرح و شاد براي کارکنان، 
برگزاري مسابقات پیاده روی به مناسبت هفته دفاع مقدس 
براي خانواده های کارکنان و راه اندازی کمیته سالمت بر 
اساس ابالغیه امور ورزش شرکت ملی نفت ایران )در همین 
زمینه یک کلینیک طبی- ورزشي و تشکیل پرونده پزشکي 
ورزشي برای کارکنان تدارک دیده شده( برای همکاران در 

دست اجراست.

15 هزار نفر در ورزش همگانی فعاليت دارند
  محمدنیا در ادامه این گفت وگو با بیان اینکه تقویم خوبي 
براي ورزش همگاني امسال باشگاه ملي حفاري تدارک دیده 
 شده، تصریح کرد: تاکید موسوی، مدیرعامل شرکت ملي 
حفاري ایران، بر توسعه و گسترش ورزش همگاني در بین 
خانواده های کارکنان شرکت ملي حفاري ایران است که بر 
اساس رهنمودهاي ایشان، اولویت و اساس برنامه ریزی های 
ما، اجراي بخشنامه های وزیر نفت است و هر جا که برنامه ها 
با بخشنامه های ابالغی منافات داشته باشد، از اعزام تیم ها 
خودداري می کنیم. او در بخش دیگری از سخنان خود با بیان 
اینکه هم اکنون بیش از 15 هزار نفر از آقایان و بانوان در ورزش 
همگانی این شرکت فعالیت دارند، گفت: در ورزش همگاني 
بانوان در 13 رشته آمادگي جسماني، پیالتس، ایروبیک، 
تنیس روي میز، تکواندو، کاراته، تیراندازي، بدمینتون، 
بسکتبال، والیبال، فوتسال، شنا و شطرنج فعالیت داریم. رئیس 

امور ورزش و تربیت بدنی شرکت ملی حفاری ایران در ادامه 
افزود: آقایان نیز در 16 رشته در بخش ورزش همگاني از جمله 
آمادگي جسماني، تنیس روي میز، کاراته، تکواندو، کشتي، 
شطرنج، بسکتبال، والیبال، فوتبال، فوتسال، تنیس خاکي، 
شنا، بدنسازی و پرورش اندام، وزنه برداری، گلف و تیراندازی 

در حال فعالیت هستند.

فعاليت 500 نفر در مدارس فوتبال و فوتسال
محمدنیا درباره مدارس فوتبال و فوتسال این باشگاه نیز 
اظهار داشت: در مدرسه فوتبال بیش از 300 نفرو در مدرسه 
فوتسال نیز بیش از 2 هزار نفر فعالیت دارند، ضمن اینکه اولین 
کارگاه سالمت را براي خانواده ها و ورزشکاران در تقویم 
ورزشي داریم و براي مربیان و دستیاران آنها هم برنامه های 
مختلف آموزشي را در دستور قرار داده ایم که در نیمه دوم 

امسال اجرایي می شود.

پوشش ورزشی10 هزار نفری فرزندان نفتی 
مدیرعامل باشگاه ورزشی- فرهنگی شرکت ملی حفاری 
ایران در بخش پایانی صحبت های خود یادآور شد: در بخش 
ورزش قهرماني نیز در 7 رشته فوتبال بزرگساالن، فوتبال 
جوانان، فوتبال نوجوانان، وزنه برداری، فوتسال بانوان و آقایان 
و تیراندازي آقایان فعالیت داریم که شرکت کنندگان موفق 
شده اند انتظارات را برآورده کنند و مانند سال های گذشته در 
صف مدعیان قرار داشته باشند، ضمن اینکه در طرح اوقات 
فراغت امسال بیش از 10 هزار نفر از فرزندان کارکنان در 
رشته های مختلف ورزشي را تحت پوشش قرار دادیم و 500 
نفر نیز ورزش شنا را فرا گرفتند.  محمدنیا در پایان خاطرنشان 
کرد: فعالیت های این باشگاه در رشته های فوتسال، بسکتبال 

و فوتبال به صورت مستمر ادامه دارد.
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ورزش نفت

با گذشت چند هفته از صدور ابالغیه وزیر نفت در خصوص اجرای ماده 
13 قانون برنامه پنجم و ماده 94 قانون برنامه ششم توسعه، که هرگونه هزینه 
در ورزش حرفه ای از سوی دستگاه های اجرایی کشور ممنوع اعالم  شده و 
متعاقب آن، این وزارتخانه نیز نمی تواند در ورزش حرفه ای، تیم داری و برای 
آن هزینه کند، باز هم عده ای از پیشکسوتان و کارشناسان ورزش، بخصوص 
رشته فوتبال در اظهارنظرهایی مختلف بدون آگاهی، وزیر نفت و سیاست های 

وزارت نفت را زیر سؤال می برند!
سیاوش بختیاری زاده، فوتبالیست پیشکسوت خوزستانی که از قضا 
کارمند نفت است، در اظهارنظری گفته است، اگر وزارت نفت نمی خواهد در 
ورزش برای جوانان هزینه کند، پس ما باید از چه کسی انتظار هزینه داشته 

باشیم؟!
بویژه  نفتی و سایر ورزش دوستان،  این پیشکسوت  به  در پاسخ 
دنبال کنندگان اخبار فوتبال و ورزش نفت، باید بگوییم که وزارت نفت در 
راستای مسوولیت اجتماعی خود، نسبت به سایر ارگان ها، وزارتخانه ها و 
سازمان های دیگر در ورزش همگانی و قهرمانی کشور بیشتر هزینه می کند.  
 وزیر نفت بر اساس سیاست های تدوین  شده، به توسعه ورزش همگانی 
در این وزارتخانه و ضرورت اجرای فعالیت های سالمت محور اشاره دارد و 
می گوید: اگرچه ماموریت اصلی صنعت نفت، در زمینه اکتشاف، توسعه، 
تولید و پاالیش نفت، گاز و اقدامات مرتبط در باالدست و پایین دست تعریف 
 شده و اموری همچون تیم داری، باشگاه داری و فعالیت در حوزه ورزش 
حرفه ای در حیطه وظایف صنعت نفت نیست؛ اما نکته ای که برای ما اهمیت 
ویژه ای دارد، این است که کارکنان از سالمت جسمی  و روحی برخوردار 

باشند.

تاکيد بر ورزش همگانی و سالمت محور
به همین منظور و با توجه به تأکید وزیر نفت بر توسعه ورزش همگانی و 
همچنین عملکرد قابل قبول چهار شرکت اصلی در حوزه ورزش و سالمت، 
در ورزش نفت تصمیم گرفته  شده که در گام اول، فعالیت های سالمت محور، 
جایگزین برنامه های مسابقه  محور شود که البته این تصمیم به آن معنا نیست 
که اصالً به ورزش قهرمانی توجه نشود. بنابراین با توجه به اهداف گفته شده، 
دو رویکرد در اولویت قرار گرفته است؛ رویکرد اول، توسعه امکانات ورزشی 
و تسهیل دسترسی کارکنان و خانواده های آنان به خدمات ورزشی و اجرای 
کامل طرح حلقه سالمت و رویکرد دوم پرداختن به ورزش قهرمانی در 

راستای مسوولیت اجتماعی است.
 در رویکرد اول و به منظور تسهیل دسترسی کارکنان به اماکن و خدمات 
ورزشی، طرحی در شورای مرکزی ورزش وزارت نفت و شورای اداری به 
تصویب رسید و از سوی وزیر نفت ابالغ شد که به موجب آن، از این پس چهار 
شرکت اصلی وزارت نفت موظف هستند مطابق ابالغیه شورای اداری صنعت 
نفت و بر اساس سیستم های مبتنی بر فناوری اطالعات، دسترسی نامحدود 
خانواده صنعت نفت به خدمات ورزشی را از نظر موقعیت جغرافیایی تسهیل 
کنند و این امر باید بعد از تعیین بودجه و سازوکار اجرایی مشخص، در هیات 
مدیره چهار شرکت اصلی به تصویب برسد که به طور حتم با اجرای همه جانبه 
این طرح، به صورت ملموس و معناداری شاهد توسعه ورزش همگانی و 
دسترسی بیش ازپیش خانواده صنعت نفت به تسهیالت ورزشی خواهیم بود. 
سپس در همین بخش و به منظور اجرای کامل طرح سالمت، پایش وضعیت 
سالمت کارکنان در دو حوزه قلبی - عروقی و اسکلتی - عضالنی آغاز خواهد 
شد و بعد از بررسی وضعیت سالمت کارکنان در این دو حوزه، اقدامات 

ورزشی متناسب با مشکالت جسمی  آنان شروع می شود.  
 بنابراین با توجه به  این  رویکرد باید گفت که سیاست های هزینه ای 
حوزه ورزش وزارت نفت، با رویکرد توسعه ورزش همگانی و اولویت بخشی 
به سالمت کارکنان و خانواده های آنان صورت گرفت و حساسیت های 
ایجاد شده در خصوص این ابالغیه، به طور کامل، در   آگاهی نداشتن 
برخی افراد از قوانین کشور و مقررات صنعت نفت ریشه دارد.

حضور بيش از 160 تيم در ورزش قهرمانی 
از بخش همگانی که بگذریم، نوبت به ورزش قهرمانی می رسد که وزارت نفت، 
در این بخش هم نسبت به وزارتخانه های دیگر پیشتاز بوده است، به طوری که 
با وجود تمام محدودیت ها، شاهد حمایت همه جانبه وزیر نفت از ورزش در مناطق 
نفت خیز جنوب و سایر استان ها در حوزه مسوولیت اجتماعی بوده ایم تا جایی 
که امروز  بیش از 160 تیم قهرمانی در مناطق نفت خیز جنوب و سایر استان ها، 
تحت حمایت صنعت نفت قرار دارند.از این رو می توان گفت که وزیر نفت در حوزه 
مسوولیت اجتماعی، حتی فراتر از تکالیف عمل کرده و ارائه اظهارنظرهایی که 
صرفاً از جهت گیری های شخصی نشات می گیرد، دور از انصاف است. حضور 
فعال بیش از 160 تیم در رشته های مختلف ورزشی، از تیم های پایه گرفته تا 
بزرگساالن، گواه این موضوع است که نفت در بخش قهرمانی هم هزینه می کند. 
به طور مثال حضور تیم های نفت اهواز، نفت امیدیه، نفت و گاز گچساران، نفت 
مسجدسلیمان و ملی حفاری اهواز در رشته فوتبال و فوتسال که همراه با تیم های 
پایه افزون بر بیش از 20 تیم می شود، حکایت از این موضوع دارد که نفت به 
ورزش قهرمانی هم بها می دهد.نکته جالب توجه این است که بیشتر بازیکنان 
این تیم ها، جوانان بومی  و فرزندان نفتی هستند که در مسابقات مختلف، در 
لیگ های کشوری و استانی نیز نتایج قابل قبولی گرفته اند و به ورزش کشور هم 
کمک می کنند.البته این بخش کوچکی از حضور نفت در ورزش قهرمانی است؛ 
چراکه تمامی  این شرکت ها و شرکت های دیگری مانند پاالیش نفت آبادان، 
پتروشیمی  بندر امام و سایر پتروشیمی ها و حتی پاالیشگاه های دیگر، عالوه بر 
فوتبال، در رشته هایی چون کشتی، وزنه برداری، والیبال، بسکتبال، هندبال، گلف، 
دوومیدانی، تنیس روی میز، تنیس خاکی، شنا، واترپلو و... در دو بخش بانوان و 
آقایان  و در تمام رده های سنی از نونهاالن تا بزرگساالن در ورزش قهرمانی کشور 
حضوری فعال دارند و عناوین بی شماری به دست آورده اند، حتی در برخی 
رشته ها با حضور در مسابقات بین المللی با نام نفت، برای کشور عناوین قهرمانی 
کسب کرده اند، مانند درخشش تیم های بسکتبال نفت آبادان یا پتروشیمی  بندر 
امام که در آسیا با کسب مقام قهرمانی و سومی  خوش درخشیدند یا تیم 
وزنه برداری ملی حفاری و مناطق نفت خیز جنوب که بر بام آسیا ایستادند یا 
دوومیدانی کاران نفت تهران که در مسابقات آسیایی برای کشور مقام کسب 
کردند و ده ها عنوان قهرمانی دیگر که سوابق آن موجود است.  از این رو تأکید 
می کنیم که نفت همسو با اهداف مسوولیت اجتماعی خود و با هزینه کردن در 
بخش ورزش قهرمانی، باعث کشف استعدادهای بومی،  بخصوص در استان 
خوزستان شده که از دل آنها قهرمانان ملی بیرون می آید. با این اوصاف باید گفت 
که ابالغیه اخیر وزیر نفت به هیچ عنوان جایگاه ورزش در صنعت نفت را تضعیف 
نمی کند؛ بلکه روح این ابالغیه باعث تقویت جایگاه ورزش کارکنان و خانواده های 

آنان و ورزش قهرمانی هم می شود.

تمکين از قانون
آنچه در خصوص این موضوع به صراحت می توان عنوان کرد، آن است که 
حساسیت های به وجود آمده درباره این ابالغیه و هجمه های اخیر، ناشی از 
آگاهی نداشتن افراد از قانون برنامه پنجم و ششم توسعه است که به تصویب 
مجلس شورای اسالمی  رسیده و اتفاق جدیدی نیست. بر مبنای ماده 13 قانون 
برنامه پنجم و ماده 94 قانون برنامه ششم توسعه، هرگونه هزینه در ورزش 
حرفه ای از سوی دستگاه های اجرایی کشور ممنوع اعالم شده و بعید می دانیم 
منتقدان ابالغیه، از وزارت نفت و شخص آقای زنگنه انتظار داشته باشند که 
خارج از محدوده قانون عمل کند. بنابراین اگر افرادی به بند)2( سیاست های 
ابالغی هزینه ای حوزه ورزش صنعت نفت اعتراضی دارند، باید اعتراض خود را 
متوجه این قانون بدانند، نه وزارت نفت که قصد رعایت کامل قوانین را دارد. در 
خصوص تیم های فوتبال نفت آبادان، پارس جنوبی جم و مسجدسلیمان که 
در زمره ورزش حرفه ای فعالیت می کنند، باید گفت که با استناد به قوانین 
وزارت ورزش و جوانان و همچنین بر مبنای قوانین فدراسیون جهانی فوتبال 
)FIFA( وکنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC(، تیم های فوتبال لیگ برتر 
ایران،  حرفه ای محسوب می شوند و باید در قالب قانون تجارت  غیردولتی- ثبت 

شرکت ها  فعالیت کنند، از این رو باید از سیستم دولتی جدا شوند.

اگر بگوییم تیم های نفتی حاضر در لیگ برتر فوتبال 42
ایران در لیگ نوزدهم نتایج قابل قبولی گرفته اند، پر بیراه 
نگفته ایم و باید اذعان کرد که با توجه به امکانات و 
شرایطشان، یکی از بهترین دوره های فوتبالی خود را 
درحالی که یک سوم فصل طی شده، پشت سر گذاشته اند. 
تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان با هدایت مهدی تارتار 
در طول 9 هفته گذشته، به هیچ تیمی نباخته است. 
و در دربی  نهم  نفتی های مسجد سلیمان در هفته 
خوزستان، میزبان فوالد خوزستان بودند که بعد از 90 
دقیقه، به تساوی بدون گل رضایت دادند؛ البته شاگردان 
تارتار 2 گل در این دیدار به ثمر رساندند که داور، آنها را 

مردود اعالم کرد.
نفت آبادان، دیگر تیم نفتی حاضر در این رقابت ها که 
این هفته به قائمشهر رفته بود، موفق شد نساجی این شهر 
را در خانه اش متوقف کند. شاگردان اسکوچیچ مانند 

شاگردان تارتار در این دیدار یک گل به ثمر رساندند که داور 
آن را قبول نکرد تا آنها هم بعد از 90 دقیقه، به تساوی بدون 
گل رضایت دهند. تیم فوتبال نفت آبادان به جز شکست در 

هفته دوم در تهران، مقابل پرسپولیس در 8 دیدار دیگر به 
هیچ تیمی در بیرون و داخل خانه نباخته است.

پارس جنوبی جم دیگر تیم نفتی حاضردر رقابت های 
لیگ برتر فوتبال ایران نیز مانند دو هم نام خود در این هفته 
بازنده نبود. شاگردان فراز کمالوند در هفته نهم در خانه 
موفق شدند تیم صدرنشین سپاهان را با نتیجه یک بریک 
متوقف کنند؛ البته پارسی ها در بیرون خانه تیم محکمی 
نبودند؛ اما در خانه و در ورزشگاه تختی جم به هیچ تیمی 
باج نداده اند و رکورد 5 بازی بدون شکست را به نام خود 
5 بازی مقابل تیم های  ثبت کرده اند. پارس جنوبی 
ذوب آهن، سایپا، نساجی، صنعت نفت آبادان و سپاهان 
انجام داده که در هیچ کدام از این مسابقات، شکستی 
نداشته است. حاصل کار شاگردان کمالوند در این بازی ها، 
یک برد مقابل سایپا و 4 تساوی مقابل تیم های دیگر بوده 

که این تیم را در خانه شکست ناپذیر باقی گذاشته است.

ادامه روند شکست ناپذیری نفتی ها در لیگ برتر فوتبال
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درخشش دختران   پتروشیمی بندرامام در تنیس روی میز
دو تنیسور نوجوان باشگاه پتروشیمی بندرامام 
توانستند با کسب چند مقام به تیم منتخب جوانان 
استان خوزستان پیوسته و راهی مسابقات کشوری 

تنیس روی میز شوند.
 مسابقات تنیس روی میز نوجوانان بانوان 
استان خوزستان به میزبانی اهواز و با حضور 33 
بازیکن از سراسر استان خوزستان در مجموعه 

ورزشی جهان پهلوان تختی برگزار شد.
 در این مسابقات سارا رمضانی و آیه 
ه  شگا با ر  تنیسو و  د  ، د با آ

علوی  زهرا  مربیگری  با  بندرامام  پتروشیمی 
توانستند به ترتیب مقام دوم و چهارم این مسابقات 

را کسب کنند.
این دو نوجوان با کسب این مقام ها توانستند به 
جمع تیم منتخب جوانان استان خوزستان پیوسته 
و خود را برای حضور در مسابقات کشوری تنیس 
روی میز آماده کنند.تیم بانوان تنیس روی میز 
توانستند  پیش  بندرامام، چندی  پتروشیمی 
قهرمان مسابقات رنکینگ نوجوانان و آزاد جوانان 

شهرستان بندرماهشهر در این رشته شود.
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 به مناسبت روز ملي کوهنوردي،گروه کوهنوردي 
شرکت ملي نفت ایران در یک برنامه مشترک با کارکنان 
پخش منطقه کردستان به کوه بنارسورکیوه )به معنی 
کوه قرمز( که حدفاصل بانه و سردشت به طرف مرز ایران 

وعراق قراردارد، با ارتفاع 2500 متری صعود کردند.
کوهنوردان شرکت ملی نفت ایران صبح زود به اتفاق 
کارکنان منطقه پخش کردستان صعود به سمت قله را 
شروع کردند و بعد از پیمودن حدود 6 ساعت، از میان 
دره ها با شیب مالیم و در بعضی جاها شیب تند و عبور 
از ارتفاعات و روستاهاي قادر بیک، کوخ یونس، ارمرده، 

مني سارگ وسوربان به قله رسیدند. 
 اعضاي گروه که موفق به اخذ گواهینامه صعود 

شدند، عبارتند از: 
رحماني،  آکو  منش،  گیتي  عبداهلل 
خالداریان، اکبررشید نژاد، واحد 

باللي، راشد روحي، مسعود احمدي، آرش مهرپناه، 
ستارمرادیان، کمال محمدي، امیدحسیني، عبداهلل 
محمودي، مصطفي فرجي، نوري نصراهلل زاده، لقمان 
عبداللهي، )خالد عباسیان، حامدعباسیان ومحمدرموزي 
راهنماهاي محلي(، مصطفي قادرسرخي نژاد، محمدعلی 
شیخلو، صفرعلي کشاورز، فریدون ابوقداره، سید 
مصطفي احمدي نسب، مصطفي باقري، ناصرقره باقري، 
محمدعلي عبادي، منصوررشیدي، عبداهلل شاهرخ، 
مسعوداصغري، عبداهلل امامي کوهپایه، محمد دیم 
کاران، موسی الرضا کریمیان، محمدعلي مجد، سهیل 
مجد، مهدي باقر پور) عکاس(، بهنام جداییان)مربي(، 
ناصر امامي، منصوررحیم زادگان، امیرپور شریف، 
محسن صداقتي، محمدرضا مرادي، فرامرز فرجی و 

حسین باقرزاده. 

صعود مشترک کوهنوردان شرکت ملی نفت و پخش کردستان به بنار سور
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  حضور بیش از 160 تیم 
در  ورزش قهرمانی  

حمایت  همه جانبه وزارت نفت از ورزش همگانی و قهرمانی

نفت در حوزه مسؤوليت اجتماعی حتی فراتر از تکاليف عمل کرده است
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زیر صفر مرزی، به نویسندگی و کارگردانی 
مهدی افشارنیک در سینمای هنر و تجربه 
در حال اکران است. زیر صفر مرزی  پیش 
از این در بخش جایزه شهید آوینی 
جشنواره دوازدهم سینما حقیقت به 
نمایش درآمده است. این مستند 
در  ناپدید شدن سرداری  روایت 
روزهای آخر جنگ در سرزمین 
غریب است که حرف ها و شایعات 
می شود. موجب  را  بسیاری 
شایعاتی که به سقوط جزیره 
مجنون مربوط است و حاال پس از 
سال ها آن حرف ها،آن سرزمین و 

آن سردار مرور می شود. 

 زیر صفر مرزی

نام کتابی از منصور ضابطیان و در واقع سفرنامه او به کشور کوباست. این 
کتاب را که در آن تصاویری از سفر به این کشور دیده می شود، »نشر مثلث« 
منتشر کرده است. منصور ضابطیان، طنز نویس است و از این نظر، نوع خاطره 
گویی و زندگی در سفر با ادبیات او می تواند برای خواننده جذاب باشد. این 
نویسنده دو کتاب دیگر با همین مشخصات به نام های »مارک و پلو« و »مارک 

دو پلو« را با نام این انتشارات در بازار کتاب دارد. 
در بخش هایی از کتاب آمده است: »پرچم آمریکا باال مي رفت و در وزش 
نسیم کناره اقیانوس اطلس، ستاره هایش را به رخ دشمن قدیمي مي کشید. 
با خودم فکر مي کردم آینده کوبا چگونه خواهد بود؟ قضاوتي نمي کنم که 
بهتر است یا بدتر، این را خود کوبایي ها باید بگویند و تاریخ، اما هرچه هست، 
دیگر شبیه کوباي امروز نخواهد بود. کوبایي که هنوز روح فیدل با همه 
کهنسالي اش در آن حضور دارد، کوبایی که هنوز »چه« قهرمان رویاهایش 
است، کوبایي که یکي ازآخرین مظاهر دیگرگون بودن است... من دوست 
دارم این کوبا را ببینم، نه کوبایي که مثل جاهاي دیگر دنیا پر از مک دونالد 
و کي اف سي است. من دوست دارم بر دیوار شهرهایش عکس »چه گوارا« 
را ببینم نه »جاستین بیبر« را... چند روز بعد خطر جدي تر شد. باراک اوباما 
هم قرار شد براي مالقات با رائول کاسترو به  هاوانا برود. شک ندارم که روند 
تغییرات و آمریکاییزه شدن، سرعتي بیش از پیش خواهد گرفت. باید 
مي جنبیدم، اگر امسال هم به کوبا نمي رفتم، معلوم نبود تا سال دیگر چه 
میزان تغییرات در آنجا صورت بگیرد. چقدر کوبا مي تواند از دام کاپیتالیسم 
برهد و همچنان شبیه جاهاي دیگر نباشد. باید مي جنبیدم و مي رفتم. باید 

آخرین یادگاري هاي استقالل را مي دیدم و ثبت مي کردم.«

سباستین 
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گذاشت تنها  را  کوه  دریا  به  بپیوندد  تا 
رود رفت اما مسیر رفـتنش را جا گذاشت
هیچ وصلی بی جدایی نیست، این را گفت رود
دیده گلگون کرد و سر بر دامن صحرا گذاشت
هر که ویران کرد ویران شد در این آتش سرا
نهاد را  خود  سوزاندن  پایه  اول  هیزم 
است بودن  فروتن  در  بلندی  اعتبار سر 
چشمه شد فواره وقتی بر سر خود پا گذاشت
موج راز سر به مهری را به دنیا گفت و رفت
با صدف هایی که بین ساحل و دریا گذاشت
*فاضل نظری

جز عشق 

شعر

مشعل شماره ۹44

»جز عشق نمی خواهم« نام آخرین آلبوم علیرضا عصار است 
که در سال ۹6 به بازار آمد. علیرضا عصار، خواننده دهه ۷۰ 
موسیقی پاپ است. او تا به حال چند آلبوم موفق و ماندگار روانه 
بازار کرده، از جمله موالی عشق، نهان مکن  و ای عاشقان. او 
پس از چند سال سکوت، آلبوم جدید خود را به بازار آورد که 
ای یار غلط کردی، نستعلیق حیرانی و جز عشق نمی خواهم از 

جمله قطعات پرطرفدار این آلبوم است.

 برای دوازدهمین سال متوالی 
درنای سیبری به فریدونکنار بازگشت 

درنای سیبری، برای دوازدهمین سال است که از 
زیستگاه زادآوری خود در سیبری از مسیر روسیه، 
قزاقستان و آذربایجان به فریدونکنار مازندران 
مهاجرت می کند و حدود 4 ماه از سال را در این 
منطقه حفاظت شده می گذراند. علت نامگذاری 
این درنا به »امید« که پس از مرگ جفت خود به نام 
»آرزو« دیگر به تنهایی مهاجرات می کند، به آن 
دلیل است که حضور این پرنده، نشانه ای از امید 
به این منطقه حفاظت شده است. امید، امسال یک 
ماه زودتر به فریدونکنار آمده و همه را دوباره 
خوشحال کرده است. پرنده نگاران و طبیعت 
زیست  محیط  مسؤوالن  همراه  به  دوستان 
مازندران هر ساله ورود این پرنده را انتظار 
می کشند. حدود ۳ سال پیش، ورود 
درنای امید به تاالب فریدونکنار 
دیر اتفاق افتاد، به طوری که 
وحشت  و  ناراحتی  باعث 
طبیعت دوستان شد. 

همه تصور می کردند که این 
درنا هم نابود شده و دیگر به ایران 
نمی آید؛ زیرا وجود آلودگی های این 
منطقه تهدید و خطری برای این نوع پرنده 
و مهاجرت آن محسوب می شود. تا اینکه پس 
از دو ماه تاخیر در آذر همان سال، دوباره امید به 

ایران بازگشت.
اولین بار سال ۱۳۵۳ بود که درناهای سفید سیبری 
در مازندران دیده شدند و پس از آن، این خانواده، 
هر سال برای زمستان گذرانی به تاالب های استان 
مازندران می آیند. درنای سیبری هر ساله از اوایل 
آبان، وارد منطقه تاالبی فریدونکنار می شود و 
حدود 4 ماه از سال، یعنی تا اوایل اسفند را در 
دامگاه های »فریدونکنار«، »ازباران« و »سرخرود« 
سپری می کند. این پرنده، از خانواده درناهاست که 
قدی نزدیک به یک  و نیم متر دارد و فاصله دو بال 
آن بیش از دو متر است. ۲۱ سال سن و بدنی 
یکدست سفید با پاهای بلند سرخ  رنگ دارد، منقار 
این پرنده بلند و سیاه بوده که قسمت روی صورت 
آن قرمز رنگ است. صدای درنای امید به نسبت 
دیگر درناها در جهان آرام تر، اما رسا و بیشتر شبیه 
»کروک کروک« است و در واقع فریدونکنار، یکی 
از زیستگاه های امن و خوش آب و هوا برای 
زمستان گذرانی درناها و از جمله »امید« به شمار 
این درنا در مسیر مهاجرت خود در  می رود. 
توقفگاه ها، الزامی برای ماندن در تاریخ یا زمان 
مشخصی ندارد و تنها براساس شرایط اقلیمی 
حرکت می کند. یعنی اگر در ایران شرایط حضور 

چند ماهه را نداشته باشد و احساس امنیت نکند، 
دیگر نمی ماند، به عبارت دیگر این پرنده آمدن و 
ماندنش، نشانه امید است برای ساکنان استان های 
شمالی و همه ما که بدانیم، هنوز این گوشه از زمین 
را آنقدر آلوده و ناامن نکرده ایم که امید دیگر 

کنارمان نباشد. 
طبق گفته مسؤوالن محیط زیست مازندران، در 
ایران فقط در منطقه تاالب فریدونکنار شاهد 
حضور این پرنده نادر هستیم و اگر از بین برود، 
دیگر درنایی در ایران نخواهد بود. تک درنای 
سیبری، گونه ای از پرندگان رو به انقراض است که 
سمبل زیبایی و طول عمر به شمار می رود. این 
پرنده به تنهایی مهاجرت می کند و عالقه مندان 
زیادی هم دارد که از دیدن این پرنده لذت می برند.

مسؤوالن محلی و استانی اطمینان داده اند که مردم 
محلی و دوستداران محیط زیست، حساسیت 
زیادی به حضور »امید« در این منطقه دارند، 
 ، ر نکنا و ید فر ب  ال تا ن  نا محیط با همچنین 
گزارش هایی هفتگی از وضعیت »امید« ارسال 
می کنند و تاکنون هیچ خطر انسانی مبنی بر تهدید 
این پرنده در جایی ثبت نشده است. در 
واقع مسؤوالن با کمک جوامع محلی و 
بومیان منطقه و باتوجه به اهمیت این 
گونه پرنده، به عنوان پرنده ای در خطر انقراض، با 
انجام اقدام های مختلف از این پرنده زیبا و با ارزش 
گزارش های  طبق  هرچند  می کنند.  حفاظت 
از جمله  محیط بانان در مناطق مختلف کشور 
آذربایجان غربی، خوزستان، خراسان رضوی و 
بسیاری دیگر از تاالب ها و دریاچه های فصلی، 
گزارش حضور انواع دیگری از درناها داده شده، اما 
این گونه درنای سپید، شرایط متفاوتی دارد و الزم 

است با حساسیت بیشتری از او مراقبت شود.
ایران با داشتن ۵4۸ گونه پرنده، اکوسیستم قابل 
توجهی برای حضور انواع گونه هاست و می تواند 
ظرفیت باالیی برای جذب توریست  پرنده نگر 
داشته باشد. پرنده نگری از زیرشاخه های مهم 
اکوتوریسم است که افراد عالقه مند به آن، با 
داشتن یک دوربین دو چشمی و یک کتاب راهنما 
می توانند از این فعالیت با تماشای پرندگان لذت 
ببرند. ایران  در حوزه پرنده نگری، باموقعیت 
جغرافیایی خاص و اکوسیستم های متنوع و حدود 
تنوع خوبی  از  پرندگان  برای  ۱۰۵ مکان مهم 
اشاره کرد که هنوز  باید  اما  برخوردار است؛ 
پرنده نگری در کشور و میان مردم  جانیفتاده است. 
با این حال برای پرنده نگری در ایران شرایط خوبی 
مهیاست و افراد عالقه مند می توانند با ثبت نام در 
یکی از تورهای پرنده نگری، این امکان را برای خود 
فراهم کنند. وسایلی همچون کتاب راهنمای پرنده 
نگری، دوربین دوچشمی برای تماشای پرندگان از 
راه دور و البته اگر عالقه مند به یادداشت برداری 
هستید، یک دفترچه یادداشت از وسایل مورد نیاز 
برای پرنده نگری است. همچنین می توانید در 
کالس های آموزشی پرنده نگری که در موسسات 
مختلف گردشگری برگزار می شود، شرکت کنید و 

معلومات خود را باال ببرید. 



خانواده نفت نشریه کارکنان صنعت نفت ایران
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دیوارنگاره های جدید النه جاسوسی 11 آبان با حضور سردار سالمی، فرمانده سپاه پاسداران رونمایی شد. 
عکس: مجید عسگری پور – مهر 

 Face Swap Live

Deep Fake

 Photo Face Swap
این اپلیکیشن بیشتر جنبه خنده و سرگرمی  دارد و همانند deep fake چهره را به طور کامل تغییر 
نمی دهد. با این برنامه، افراد قادر به تغییر چهره در عکس ها می شوند، ضمن اینکه می توانند صورت 
خود یا هر شخص دیگری را در عکس به صورت فرد دیگری تبدیل کنند. برای این کار باید دو عکس 
متفاوت را در اختیار داشته باشید. برنامه Photo Face Swap رابط کاربری بسیار ساده ای را به 

همراه دارد و بدون تردید شما از آن لذت خواهید برد. 

دیپ فیک یا جعل عمیق، یک تکنیک است که به کمک دوربین، حالت های مختلف چهره 
یک نفر را در موقعیت های مختلف مانند حرف زدن، حرکت کردن و... تشخیص می دهد 
و سپس با استفاده از هوش مصنوعی می تواند آن حالت ها را روی چهره فرد دیگری کاماًل 
کپی کند. در نتیجه شما رفتارهایی را از کسی می بینید در حالی که آن فرد در واقعیت 
هیچ وقت آن چیزها را نگفته یا آن کارها را انجام نداده است. دیپ فیک، ترکیبی از دو 
واژه یادگیری عمیق  )Deep( و جعل )Fake( است. این فناوری می تواند محتوای صوتی 

و تصویری را به دلخواه تغییر دهد و خطرناک هم باشد. 

 

مشعل به نظر نمی رسد در این دوران یا تا سال ها بعد، 
غذایی هیجان انگیزتر جایگزین کله پاچه شود و ایرانیان 
بتوانند از این غذا یا به عبارتی سرگرمی  جذاب به این 
راحتی ها بگذرند. در همه جای دنیا غذاهای عجیب و 
غریب زیادی وجود دارد؛ غذاهایی که خوردن شان معمول 
نیست یا به دلیل برخی دیدگاه ها با مخالفانی رو به روست؛ 
غذاهایی همانند کله پاچه که دوستداران محیط زیست و 
گیاهخواران ممکن است مخالف خوردن آن باشند. با این 
وجود کله پاچه یا غذاهایی شبیه به آن در ایران و در برخی 
دیگر از کشورهای آسیایی، معمول و حتی پرخوراک است. 
تعداد زیاد طرفداران کله پاچه، بیانگر آماری عجیب درباره 
مصرف روزانه این خوراکی محبوب است. مساله اینجاست 
که این غذای پرطرفدار و لذیذ چندان هم ارزان قیمت 
نیست و برای هر بار خوردن آن باید مبلغی  بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ 
هزار تومان بابت قیمت  این  روزهای بازار کله پاچه بپردازید. 
با وجود تغییرات قیمتی و حتی برخی اخبار درباره کیفیت 
و سالمت کله و پاچه ای که تهیه می شود، این غذا همچنان 
هواداران خود را دارد و کماکان همان نوستالژی و تفریح 
یا جاذبه غذایی برای گروه های سنی مختلف خانم ها و 
آقایان باقی مانده است. آمارها نشان می دهد، ایرانی ها در 
هر روز نزدیک به ۱۵ هزار دست کله پاچه می خورند. به نظر 
می رسد که این یک عدد میانگین است که در روزهای 
وسط هفته، پایان یا روزهای تعطیل باال و پایین زیادی 
دارد؛ اما گفته می شود، اگر همین رقم را مالک قرار دهیم، 

در طول سال نزدیک به ۵.۵ میلیون دست کله پاچه در 
کشورمان مصرف می شود.

کله پاچه، یکی از غذاهای سنتی در کشورهای آسیایی 
است که در آداب غذایی مردم، بیشتر در وعده صبحانه 
صرف می شود و در وعده شام می تواند، موجب بی خوابی 
و بروز ناراحتی های معده شود. بسیاری از خانواده های 
ایرانی هرچند وقت یک بار با قربانی کردن یک راس دام، 
هم گوشت مورد نیاز خانواده خود را تامین و هم کله پاچه 
آن را طبخ و میل می کنند؛ اما همه خانواده ها این شرایط 
که  مغازه هایی  از  خرید  دلیل  همین  به  ندارند،  را 
کله پاچه هایی خوشمزه و سالم دارند، مورد توجه بسیاری 
از خانواده هاست؛ البته وقتی می گوییم یک دست کله پاچه 
که شامل بناگوش، زبان، مغز، چشم،  صورت و پاچه و البته 
سیرابی می شود، به این معنا نیست که طرفداران، تمام 
قسمت های آن را می خورند؛ بلکه در بیشتر مواقع، بعضی 
قسمت ها از میان این بخش ها انتخاب یا اولویت بندی 

می شوند. 
اگرچه بارها تاکید شده که کله پاچه، غذایی بسیار سنگین، 
پرانرژی و حاوی پروتیین، کلسترول و ویتامین باالست و 
می تواند تهدیدی برای افراد مسن یا کسانی که دچار 
بیماری های مرتبط با چاقی و کلسترول هستند، باشد؛ اما 
وسوسه خوردن کله پاچه موضوعی نیست که بسیاری از 

افراد بتوانند در مقابل آن مقاومت کنند. 
اگر شما هم از آن دسته افراد عالقه مند به کله پاچه 

هستید که نمی توانید در مقابل وسوسه خوردن آن 
مقاومت کنید، پیشنهاد می کنیم که به این چند مورد 
توجه داشته باشید؛ برای تهیه کله پاچه، ادویه خاصی 
تعریف نشده و متناسب با ذائقه ها متفاوت است؛ اما بهتر 
است در پخت آن از ادویه های مختلفی مانند زیره، 
رازیانه، زردچوبه، نعنا و گشنیز استفاده شود، چون این 
ادویه های گیاهی می توانند تحریک کننده هضم در 
دستگاه گوارش باشند، تا حدودی مفید بوده و ضدنفخ و 
میکروب کش هستند. در عین حال برای هضم بهتر 
از ادویه های گرم مانند دارچین  کله پاچه، استفاده 
مناسب تر است که انواع مزاج ها می توانند از آن استفاده 
کنند. بسیاری از افراد هم عادت دارند کله پاچه را با 
آبلیموی تازه یا آبغوره میل کنند. آبلیموی تازه، ویتامین 
ث باالیی دارد و جذب آهن گوشت کله پاچه را افزایش 
می دهد. برخی هم اعتقاد دارند که خوردن چای و نبات و 
دارچین بعد از کله پاچه، چربی ها را در دستگاه گوارش از 
بین می برد که البته این یک باور عام است و آن حجم از 
چربی و کلسترول تا ساعت ها همراه شما خواهد بود. در 
عین حال فراموش نکنید که خوب جویدن و به اندازه 
خوردن غذا، بخصوص این غذای خاص، اهمیت زیادی 
دارد، ضمن اینکه برای خوردن این غذای پرطرفدار حتما 
به مغازه های معتبر و شناخته شده مراجعه کنید؛ چراکه 
احتمال آلودگی و مسمومیت در صورتی که کله پاچه خوب 

نگهداری یا پخته نشده باشد، وجود دارد. 

اپلیکیشن های کاربردی اشتراک گذاری

برنامه Face Swap Live یکی از بهترین برنامه هایی است که می توانید به 
منظور تغییر چهره یا تعویض چهره در عکس هایتان از آن استفاده کنید. با این 
اپلیکیشن کاربردی در لحظه عکسبرداری قادر به تعویض صورت خود با فرد دیگر 
موجود در تصویر خواهید بود. استفاده از این برنامه هم بسیار ساده است. شما 
باید آن را اجرا کنید و دوربین دستگاه را در مقابل خود قرار دهید. در این شرایط 
برنامه Face Swap Live چهره شما را شناسایی می کند و سریعا به تعویض 

چهره شما و فرد دیگر موجود در کادر می پردازد.
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