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 روایتی از فعالیت های دوازدهمین
  منطقه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 

 انتقال ساالنه میلیارد ها لیتر نفت خام وانواع فرآورده نفتی به نقاط مختلف کشوربا 
نگاه صادرات آنها، نیازمندمدیریتی منسجم وکارآمداست؛ انسجام و کارآمدی 
که در چندین دهه درشرکتی باعنوان خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به عنوان 
یکی ازسه شرکت زیرمجموعه شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی 
ایران نمود پیدا کرده است.  این شرکت 12زیرمجموعه مستقل ازهم را در دل 
پرورانده است که هریک، بخشی ازمسؤولیت سنگین انتقال نفت خام 
وفراورده های نفتی درسراسر کشوررا به عهده دارند وشرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت منطقه خلیج فارس، یکی ازآنهاست.  درسفربه استان هرمزگان و 
حضور در تاسیسات نفتی همچون قطب آباد تالش شده است تا این شرکت 
وفعالیت های آن که به واسطه تازه تاسیس بودنش عمری کوتاه و تقریبا پنج ساله 

دارد، معرفی شود.

قطب انتقال بنزینخلیج فارس
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۲۹ هزار روستای کشور
 امروز از نعمت گاز طبیعی برخوردارند 

اتصال بزرگترین بندر 
اقیانوسی ایران به شبکه گاز
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اواسط آذرماه است وهوای صبح زود تهران 
هم به اقتضای فصل، اندکی سردشده وگرمای 
تن پوشی چون کاپشن رادلچسب می کند؛ 
اگرچه به نظر نمی آید دربندرعباس نیزچنین 
باشد.  هوا تاریک وتا طلوع خورشید، زمان 
زیادی باقی است. خیابان های تهران که در 

طول روز، پراست ازسروصداوبوق، خلوت است وآرام؛ آنقدرکه 
چرت کوتاهی را تا رسیدن به فرودگاه طلب می کند، اما راننده 
آژانس، با حرف زدن های پی درپی خود، چنین مجال وامکانی 
نمی دهد.  »مهرآباد« مملو از جمعیتی است که هریک به سویی 
می روند؛ یکی به شمال، دیگری جنوب؛ بعضی به شرق وبرخی 

دیگر به غرب کشور و هر کدام باهدفی.  
برخالف بسیاری مواقع که تاخیربه دالیل 
واهی وغیر واهی از»ساعت« هم می گذرد، 
این بارخبری ازآن نیست و هواپیما تنها به 
واسطه ترافیک پروازی، چنددقیقه دیرتر 
اززمان تعیین شده)6:20( می پرد که جای 
شکر دارد.  یک ساعت ونیم، شاید زمان زیادی نباشد، اما تحمل 
آن درصندلی هواپیمایی که فاصله هایش ازردیف جلووکنار، کم 
است، طوالنی به نظرمی آید. آنقدر که صدای بازشدن چرخ های 
هواپیما به نشانه نزدیک شدن به فرودگاه بین المللی بندرعباس 

وفرود درآن، خوشحال کننده است. 

خلیج فارس قطب انتقال بنزین
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تقدیر وزیر نفت از تالش 
حفارمردان، کارگران و کارکنان
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اخبار بین الملل
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معاون اول رئیس جمهوری:

۲۹ هزار روستای کشور
 از نعمت گاز طبیعی برخوردارند 

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران:

بنزین تولیدی کشور آالینده نیست
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: مطابق آزمایش های 
انجام شده، بنزین تولیدی کشور از نظر شاخص های گوگرد، 
بنزن و آروماتیک ها که می توانند روی آلودگی هوا تاثیرگذار 
باشند، هیچ مشکلی ندارد. به گزارش ایرنا، نیره پیروزبخت، روز 
اینکه  با بیان  یکشنبه )اول دی ماه( در نشست خبری 
آزمایش های استاندارد در همه شهرهای کشور و در دو فصل 
گرم و سرد سال انجام می شود و مطابق آزمایش ها، تا کنون 
کیفیت بنزین تولیدی هیچ مشکلی نداشته است، گفت: 
هم زمان با افزایش قیمت بنزین، بررسی نازل ها در جایگاه های 
سوخت در دستور کار قرار گرفت که در آبان ماه، ۲۱۵ مورد از 
۵ هزار و ۱۰۰ مورد نازل، در آذرماه ۱۶۳ مورد از ۴ هزار و ۹۷۸ 
مورد نازل و در یک هفته گذشته ۳۵ مورد از هزار مورد بازرسی 
نازل ها کم فروشی داشته و از سوی کارشناسان این سازمان و 
وزارت نفت پلمپ شدند. وی افزود: استاندارد پیشین بنزین 
در کشور معادل استاندارد یورو ۲ بود که به استاندارد ملی 
معادل یورو ۴ تبدیل شد. بین استاندارد قدیمی و جدید 
اختالف زیادی در کاهش آالینده ها وجود داشت، به طور نمونه 
حد مجاز گوگرد در سوخت با استاندارد قدیمی ۳۰۰ پی پی ام 
بود که در استاندارد ملی یورو ۴ به ۵۰ پی پی ام کاهش یافت 
و بهبود ۶ برابری را تجربه کرد. رئیس سازمان ملی استاندارد 
ایران تصریح کرد:  چند ماهی است که بهبود استاندارد بنزین 
معادل یورو ۵ در دستور کار قرار گرفته، اما از این پس کاهش 
شاخص های آالیندگی هوا چندان محسوس نیست، به عنوان 
نمونه شاخص گوگرد از ۵۰ به ۲۰ یا ۳۰ پی پی ام کاهش خواهد 

یافت، اما به صفر نخواهد رسید.

پوشش 100 درصدی بنزین یورو 4 

تا سال 1400
پیروزبخت تاکید کرد:  امروز ۸۰ درصد جمعیت کشور تحت 
پوشش بنزین استاندارد ملی )یورو ۴( قرار دارند و این پوشش 

تا سال ۱۴۰۰ به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: اکنون در بحث 
گوگرد، حداکثر مجاز آن در بنزین باید ۵۰ پی پی ام باشد، اما 
میانگین آن در فصل گرم سال در بنزین های سوپر، معمولی 
و استاندارد به ترتیب ۱۵.۱، ۲۹.۵۳ و ۱۴.۸۲ پی پی ام است. 
حد مجاز بنزن نیز در فصل گرم سال یک است که در بنزین 
سوپر، معمولی و استاندارد به ترتیب ۰.۵، ۰.۵ و ۱.۱ درصد 
است. به گفته پیروزبخت، میانگین کشوری شاخص الفین ها 
۱۸ و در بنزین های سوپر، معمولی و استاندارد به ترتیب ۳.۴۶، 

۳.۱۱ و ۴.۳۶ درصد است.
وی تصریح کرد: میانگین کشوری شاخص آروماتیک ها ۳۵ و 
در بنزین های سوپر، معمولی و استاندارد به ترتیب ۱۶.۵۱، 
۱۴.۷۲ و ۱۸.۵۳ درصد است، همچنین میانگین شاخص 
اکتان در بنزین های توزیعی کشور ۹۵ و در بنزین های سوپر، 
معمولی و استاندارد به ترتیب ۹۵، ۸۸.۱ و ۹۲.۰۴ درصد است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، موتورخانه های 
واحدهای تجاری و دولتی را یکی از منابع مهم آالینده هوا در 
فصل سرد سال برشمرد و گفت:  پارسال ۲ هزار و ۶۰۰ 

موتورخانه از سوی این سازمان بازرسی شدند. 

مشعل شماره 952

سخنگوی ستاد بودجه:

 برآورد مقدار صادرات
 نفت در بودجه ۹۹

 براساس واقعیت است
به  اشاره  با  بودجه  ستاد  سخنگوی 
تحریف و تقطیع سخنان خود در برخی 
رسانه ها درباره مقدار صادرات نفت خام 
گفت: برآورد مقدار صادرات نفت در 
الیحه بودجه ۱۳۹۹ بر اساس واقعیات و 
پیش بینی های کارشناسی انجام شده 
است. به گزارش سازمان برنامه و بودجه، 
مژگان خانلو در این باره گفت:  همه 
ارکان نظام در تالش برای مقابله با آثار 
و  اقدام ها  و خنثی کردن  تحریم ها 
کارشکنی دشمنان در فروش و صادرات 
نفت خام بوده و هستند و بی شک نتایج 
اهداف  همه جانبه،  تالش های  این 

پیش بینی شده را محقق خواهد کرد.
که  نیست  تردیدی   : د و فز ا وی 
پیش بینی های دولت در لوایح بودجه 
تاثیر  انتظارهای جامعه  سنواتی در 
خواهد گذاشت و هرچه به واقعیت 
سبب  هست،  که  شد،  با نزدیک 
امیدآفرینی واقعی و ایجاد انگیزه برای 

فعاالن اقتصادی خواهد شد.
سخنگوی ستاد بودجه با رد برخی اخبار 
منتسب به وی درباره مقدار صادرات 
نفت برای امسال و ادعای غیرواقعی 
بودن برآورد صادرات و قیمت نفت در 
سال آینده تاکید کرد: برآورد مقدار 
صادرات نفت و قیمت آن در الیحه 
بودجه سال ۹۹ بر اساس واقعیات و 
پیش بینی های دقیق کارشناسی و فنی 

انجام شده است.  

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس همسو با اجرای مسؤولیت های اجتماعی خود 
در برنامه های حفاظت از گونه های در معرض خطر از جمله پلنگ ایرانی 
کوه گنو مشارکت می کند. پاالیشگاه ستاره خلیج فارس با توجه به ضرورت 

اجرای اصل پنجاهم قانون اساسی و همگانی بودن وظیفه حفاظت از 
محیط زیست و همسو با اجرای مسؤولیت های اجتماعی، به صورت 
داوطلبانه با امضای تفاهمنامه ای حفاظت از ذخیره گاه زیست کره »گنو« 
را به عهده گرفته است.یکی از مفاد این تفاهمنامه، مشارکت در اجرای 
برنامه حفاظت از گونه های در معرض خطر و استفاده از روش های نو 
حفاظتی در منطقه بود، از این رو شرکت نفت ستاره خلیج فارس حمایت 
از پلنگ ایرانی کوه گنو را نیز به عهده گرفته است. در راستای جلب توجه ها 
به این گونه در حال انقراض، روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت 
ستاره خلیج فارس در اطالعیه ای از همه هنرمندان سراسر کشور خواسته 
است با ارسال آثار در مسابقه طرحی نماد عروسکی پلنگ ایرانی شرکت 
کنند.براساس این گزارش، طرح برگزیده پس از داوری، به عنوان عروسک 

ساخته می شود و به نفر برتر هدیه ای نفیس اهدا خواهد شد.

مشارکت پاالیشگاه ستاره  خلیج فارس در حفاظت از پلنگ ایرانی کوه گنو

همسو با سیاست های مسؤولیت اجتماعی وزیر نفت انجام شد:

معاون اول رئیس جمهوری گفت: تا قبل 
از سال ۹۲ تنها ۱۴ هزار روستا از نعمت 
گاز برخوردار بودند و امروز ۲۹ هزار 
روستای کشور از گاز طبیعی برخوردارند.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی معاون اول 
رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری، روز 
دوشنبه )دوم دی ماه( در جلسه مشترک 
شورای اداری و اقتصاد مقاومتی در 
بوشهر با اشاره به برنامه آمریکایی ها برای 
صفر کردن درآمدهای نفتی کشور، 
جلوگیری از صادرات و واردات و تالش 

برای در قحطی فرو بردن ایران گفت: با 
وجود همه تحریم ها توانسته ایم کارهای 
آن  نمونه  که  دهیم  نجام  ا بزرگی 
سرمایه گذاری های گسترده در منطقه 
پارس جنوبی و چندبرابر شدن میزان 

برداشت از ذخایر گازی است.
وی افزود: در زمینه طرح های کوچک 
مانند گازرسانی به روستاها باید عنوان 
کرد که تا قبل از سال ۹۲ تنها ۱۴ هزار 
روستا از نعمت گاز برخوردار بودند و 
امروز ۲۹ هزار روستای کشور از گاز 

طبیعی برخوردارند.
معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: 
همه ما وقتی صف مردم در سیستان و 
بلوچستان برای دریافت کپسول گاز را 
می بینیم، رنج می بریم، اما نباید فراموش 
تحریم  شرایط  همین  در  که  کنیم 
توانستیم خط لوله گاز را از استان بوشهر 
به سیستان و بلوچستان برسانیم تا در 
آینده مردم شهرهای این استان از نعمت 

گاز بهره مند شوند.
جهانگیری با اشاره به دستاوردهای 

کشور باوجود فشارهای فراوان آمریکا 
گفت: سال ۹۸ که پیک فشارها بر اقتصاد 
ایران متمرکز بود، موفق شدیم ۸۰۰ هزار 
شغل ایجاد کنیم که ایجاد این میزان 
فرصت شغلی، از ویژگی های یک اقتصاد 
پویا و فعال است. وی افزود: اقتصاد کشور 
با مشکالت متعددی نظیر تورم، کاهش 
سرمایه گذاری، موانع پیش روی فعاالن 
اقتصادی و محدودیت بودجه دولت 
مواجه است و بودجه دولت زمانی که 
منابع درآمدی آن نظیر فروش نفت 
قرار  فشار  تحت  و  می یابد  کاهش 
می گیرد، طبیعتا دولت نیز ناچار است در 
بخش هزینه ها محدودیت اعمال کند. 
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به 
وجود ذخایر و منابع عظیم نفت و گاز در 
استان بوشهر، این استان را پایتخت 
انرژی کشور توصیف کرد و گفت: استان 
بوشهر تنها استانی است که در بخش 
انرژی دارای نیروگاه هسته ای است و 
عالوه بر نیروگاه قبلی، دو نیروگاه جدید 

نیز در این استان در دست اجراست.
به طرح مشکل  اشاره  با  جهانگیری 
سهمیه سوخت برای قایق های صیادی 
تصریح کرد: اصل بر این است که برای 
فعالیت های اقتصادی که زندگی مردم به 
از بنزین یارانه ای  آن وابسته است، 
استفاده شود. الزم است استاندار بوشهر 
نیاز واقعی بنزین قایق های صیادی را 
خصوص  ین  ا در  تا  کند  بررسی 

تصمیم گیری شود.

ررر

نماینده سراوان، سیب، سوران و مهرستان در مجلس ضمن تشکر از وزارت نفت برای گازرسانی به 
سیستان و بلوچستان گفت: امیدواریم بقیه شهرها و روستاهای این استان نیز به زودی از نعمت گاز 
طبیعی بهره مند شوند. محمدباسط درازهی در گفت وگو با خبرنگار شانا، با بیان اینکه گازرسانی به این 
استان پس از گذشت سال ها سبب به وجود آمدن امید در دل مردم استان سیستان و بلوچستان شده 
است، گفت: با وجود تالش همه دولت های پس از انقالب، عمق محرومیت آن تا پیش از دولت یازدهم 
کامال چشمگیر بود و اکنون با تدبیری که طی چند سال گذشته شده، این استان آماده برداشتن 
گام های بلند به سوی توسعه است. وی افزود: روشن شدن شعله گاز در زاهدان نقطه اوج عملکرد دولت 
تدبیر و امید در این استان و افتخاری است برای مردم سیستان و بلوچستان و سایر ایرانیان که باالخره 
مردم این نقطه از کشور می توانند با استفاده از این انرژی پاک و ارزان، گام های بلندی در مسیر توسعه 
بردارند. نماینده سراوان، سیب، سوران و مهرستان در مجلس شورای اسالمی افزود: از تالش های 
وزارت نفت در ۶ سال گذشته برای گازرسانی به روستاهای استان سیستان و بلوچستان تشکر و 
قدردانی می کنم. برخی نقاط و روستاهای این استان هنوز از نعمت گاز برخوردار نیستند که امیدواریم 

با همت وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران، این روستاها نیز هرچه سریع تر از این انرژی پاک بهره مند 
شوند. درازهی برخی دالیل ایجاد صف های طوالنی برای دریافت کپسول های گاز مایع در این استان 
را تقاضای مردم برای استفاده از ال پی جی به جای بنزین در خودروهایشان دانست و گفت: از یک سو 
بعد مسافت در این استان بسیار باال و حدود ۱۲۰۰ کیلومتر است، از سوی دیگر تمرکز امکانات در 
مرکز استان سبب شده مردم به ناچار برای دسترسی به امکانات، فواصل زیادی را طی کنند که باتوجه 
به سهمیه بندی بنزین، ناگزیرند به منظور کنترل هزینه سوخت، از سیلندرهای گاز برای خودروهایشان 
استفاده کنند. در نتیجه این موضوع سبب تشدید تقاضا و طوالنی تر شدن صفوف سیلندر گاز شده 
است. نماینده سراوان، سیب، سوران و مهرستان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه خوشبختانه 
دولت تسهیالت خوبی از جمله وام قرض الحسنه برای گازکشی داخلی منازل در اختیار مردم قرار داده 
است، تصریح کرد: بدون شک گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان و روستاهای مختلف این 
استان که هنوز از این انرژی پاک محروم هستند، موجب اشتغال زایی، توسعه صنعت، کاهش قاچاق 

سوخت، تامین امنیت منطقه و... خواهد شد.

 نماینده سراوان در مجلس شورای اسالمی:

وزارت نفت در گازرسانی به سیستان و بلوچستان از هیچ تالشی فروگذار نکرده است

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه وابستگی منابع 
عمومی بودجه به نفت در سال آینده کمتر از ۱۰ درصد 
است، گفت: تمام اعتبارهایی که در بودجه از فروش نفت و 
گاز به دست می آید، برای اجرای پروژه های عمرانی استفاده 
خواهد شد.به گزارش خانه ملت، محمدباقر نوبخت، روز 
دوشنبه )دوم دی ماه( پس از حضور در نشست کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی در جمع خبرنگاران گفت: 
الیحه بودجه سال ۹۹ در موعد قانونی به مجلس تقدیم شد 
داخلی مجلس، کمیسیون های  آیین نامه  براساس  و 
به  این الیحه  تخصصی پیشنهادهای خود را درباره 

کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۹۹ ارائه می دهند.
وی با بیان اینکه کلیات الیحه بودجه سال ۹۹ در کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی تصویب 
شد، افزود: در نشست کمیسیون اقتصادی نیز الیحه مذکور 
در چهار محور پیش بینی منابع، برآورد هزینه ها، سیاست ها 

و اهداف بررسی شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه ۴۸۴ هزار 
میلیارد تومان منابع برای سال ۹۹ از محل واگذاری 

دارایی های سرمایه ای، واگذاری دارایی های مالی و درآمدها 
پیش بینی شده است، تصریح کرد: منابع سال آینده 
وابستگی چندانی به فروش نفت ندارد و حدود ۴۸ هزار 
میلیارد تومان منابع به فروش نفت وابسته است، در حالی 

که این رقم امسال، ۱۵۳ هزار میلیارد تومان بود.
نوبخت در خصوص درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی 
بر کاهش قیمت بنزین در بودجه ۹۹ گفت: از آنجایی که 
این موضوع تاکنون رسما به دولت اعالم نشده است، در 
حال حاضر درباره آن نظری نداشته و باید اجزای آن به 
دقت بررسی شود. مصرف روزانه بنزین به ۹۸ میلیون لیتر 
در روز رسیده بود که با اصالح قیمت آن، ۲۰ میلیون لیتر 

کاهش یافت.
وی تصریح کرد: در صورتی که طرح تعدادی از نمایندگان 
درباره کاهش قیمت بنزین، بتواند مصرف بنزین را کاهش 
دهد و مردم از آن راضی باشند، دولت مخالفتی با آن ندارد، 
زیرا منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین در اختیار مردم 
قرار می گیرد، اما هم اکنون هیچ نظری درباره آن نداریم، 

زیرا تاکنون بررسی نشده است.

 رئیس سازمان برنامه و بودجه:

وابستگی منابع عمومی بودجه به نفت در 
سال آینده کمتر از 10 درصد است



معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت 
با اشاره به  اینکه هم اکنون ۲۶ پروژه صنعت نفت 
با همکاری ۱۶ دانشگاه و مرکز پژوهشی در حال 
پیگیری است، گفت: وزارت نفت، ظرفیت های 

علمی کشور را به کار گرفته است.
سعید محمدزاده در گفت وگو با خبرنگار شانا، 
از  به دو مقطع اصلی حمایت وزارت نفت 
دانشگاه ها اشاره کرد و افزود: حمایت نفت از 
دانشگاه ها محدود به چند سال اخیر نیست؛ 
زیرساخت های آموزشی حوزه نفت و گاز در دوره 
نخست وزارت آقای زنگنه با حمایت وزارت نفت 
شکل گرفت و به میزان قابل توجهی تقویت شد. 
امروز هم شاهدید که ۲۶ پروژه صنعت نفت با 
همکاری ۱۶ دانشگاه و مرکز پژوهشی منتخب 
کشور در دست اقدام است و با توجه به  اینکه  این 
دانشگاه ها برای اجرای پروژه های یاد شده از 
مشارکت شبکه ای از دانشگاه ها نیز استفاده 
می کنند، بنابراین اقدام های پژوهشی وزارت 
نفت، سبب به کارگیری حجم گسترده ای از 

ظرفیت دانشگاه های کشور شده است.
ثربخشی  ا را  همکاری  نتیجه  این  وی 
و  نفت  توسعه صنعت  دانشگاه ها در مسیر 
همراهی صنعت نفت در توسعه دانشگاه ها خواند 
و گفت: از  این حیث، کار بسیار ارزشمندی از 

سوی وزارت نفت انجام شده است.
محمدزاده در عین حال یادآور شد: تعامل 
صنعت با دانشگاه ها که با اقدام هایی از جمله 
اجرای قراردادهای کالن و مشترک پژوهشی 
این  با   نفت  وزارت  تابع  میان شرکت های 
مجموعه ها دنبال می شود، رویکرد جدید و 
بی سابقه ای است و از  این حیث طبیعی است که 

فراز و نشیب های زیادی را در  این مسیر شاهد 
باشیم، اما نکته مهم تر از تولید محصول یا 
به دست آمدن نتیجه مطالعات حاصل از این 
پروژه ها، توسعه فضایی جدید، شکل گیری 
پارادایمی نو و حرکت به سمت توسعه زیست بوم 

فناوری و نوآوری در صنعت نفت است.
وی با اشاره به  ایجاد انستیتو که در برخی 
قراردادهای  این پروژه های پژوهشی تعریف شده 
است، ادامه داد: فعالیت انستیتوهای تحقیقاتی 
در دانشگاه ها در حکم ماشین حل مسئله ای 
برای رفع چالش های  بر کسب وکار  مبتنی 

پیش روی صنعت است.  
محمدزاده گفت: با نگاهی به موفقیت های 
صنعت نفت در بخش های مختلف و توجه به 
خیل عظیم تجهیزات کاربردی  این صنعت که 
در داخل کشور بومی سازی شده و تعامل با 
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، می توان به عزم و 
اراده و حمایت وزارت نفت از ظرفیت های داخلی 
پی برد. کافی است عملکرد صنعت نفت را در 
و  ریم  بگذا هم  ر  کنا مختلف  بخش های 

نتیجه گیری کنیم.
وی اظهار کرد: سالیق گوناگون می تواند 
عاملی جهت پیشبرد بهتر اهداف کشور باشد، به 
شرط آنکه همدل باشیم و گفتار و رفتارمان سبب 
ما   . نشود توسعه  مسیر  شدن  ر  ا همو نا
تجربه ایستادگی در جنگ را در دفاع مقدس 
داشته ایم و خوب می دانیم راهکار مبارزه با 
دشمنی که صریحا اعالم کرده به دنبال نابود 
کردن اقتصاد ایران است، جز از مسیر همدلی 
نمی گذرد. جوانان و  ایده های نوآورانه آنان 

می تواند در این زمینه بسیار راهگشا باشد.

 

اتصال چابهار بزرگترین بندر اقیانوسی  ایران به شبکه 
گاز در دستور کار شرکت ملی گاز ایران است.

حسن منتظرتربتی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی 
گاز  ایران در تشریح آخرین وضعیت اجرای بزرگترین پروژه 
گازرسانی کشور شامل ساخت خطوط لوله و توسعه شبکه 
گاز شهری و روستایی استان سیستان و بلوچستان، با بیان 
 این مطلب گفت: در حال حاضر به صورت همزمان ساخت 

شبکه، علمک گذاری و واگذاری انشعاب گاز به مشترکان در 
۸ شهر استان و سیستان و بلوچستان در حال انجام است. 
وی در ادامه با اشاره به پیشرفت ۷۶ درصدی عملیات 
گازرسانی در شهر زاهدان تصریح کرد: تاکنون حدود ۱۵ 
هزار علمک گاز نصب و برای حدود ۳۱ هزار خانوار، 
اشتراک پذیری انجام شده است. معاون وزیر نفت در امور 
گاز با بیان  اینکه عالوه بر شهر زاهدان، عملیات ساخت و 

توسعه شبکه گاز شهری در ۷ شهر ایرانشهر، محمدان، بمپور، 
زابل، خاش، بزمان و دلگان هم به صورت همزمان در حال 
انجام است، افزود: گازرسانی به روستاهای استان سیستان 
و بلوچستان نیز آغاز شده، به طوری که تاکنون ۷ روستا از 
نعمت گاز طبیعی بهره مند و عملیات گازرسانی به ۱۶ 
روستای دیگر هم آغاز شده است. این مقام مسئول با اشاره 
به برنامه گازرسانی به ۳۱۰ واحد صنعتی استان سیستان و 
بلوچستان یادآور شد: تاکنون ۸۲ واحد صنعتی گازدار، 
عملیات گازرسانی به ۱۸۵ واحد صنعتی دیگر آغاز، 
گازرسانی به ۴۲ واحد صنعتی در مرحله پیمان سپاری و 

گازرسانی به ۸ واحد دیگر هم در مرحله طراحی است.

تبدیل سیستان و بلوچستان به کارگاه 
گازرسانی

مدیرعامل شرکت ملی گاز  ایران تاکید کرد: در شرایط 
فعلی، ساخت و توسعه شبکه گاز به شهرها، روستاها، 
صنایع و نیروگاه های برق استان سیستان و بلوچستان 
بزرگترین همانند بزرگ ترین کارگاه گازرسانی کشور بوده 
که در جبهه های مختلف کاری به صورت شبانه روزی در 
حال انجام است. تربتی در ادامه با یادآوری  اینکه در کنار 
ساخت و توسعه شبکه گاز شهری، روستایی و صنعتی در 
استان سیستان و بلوچستان، هم اکنون ساخت ۶ خط لوله 
بزرگ و اصلی انتقال گاز در سطح  این استان پهناور کلید 
خورده است، گفت: به منظور تسریع در روند ساخت و 
بهره برداری هر یک از این ۶ خط لوله اصلی هم، قطعاتی 
تعریف و به عبارت دیگر ساخت هر خط لوله به چند قطعه 
تقسیم بندی شده تا زمان ساخت و بهره برداری از آنها به 
حداقل کاهش یابد. وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی 
بالغ بر یکهزار و ۷۷۰ کیلومتر خط لوله اصلی گاز در استان 
سیستان و بلوچستان تصریح کرد: عالوه بر این، ساخت 
حدود ۶۵۵ کیلومتر خط لوله جدید گاز هم در مرحله 
طراحی پایه بوده که احداث آنها هم به زودی آغاز می شود.

معاون وزیر نفت در امور گاز اظهار کرد: ساخت خط لوله 
۳۶  اینچی گاز  ایرانشهر-زاهدان- دوراهی دشتک به طول 
۱۰۸ کیلومتر، خط لوله ۲۴ اینچی دوراهی دشتک به زابل 
به طول ۱۱۰ کیلومتر، خط لوله  ایرانشهر به چابهار در چهار 

قطعه و در اقطار ۵۶ تا ۱۶ اینچ به طول تقریبی ۳۰۰ 
کیلومتر، خط لوله ۲۰ اینچی  ایرانشهر به پالیزان به طول 
۱۰۵ کیلومتر، خط لوله پالیزان به خاش به طول ۴۱ 
کیلومتر، خط لوله خاش به میرجاوه به طول ۱۰۹ کیلومتر 
و خط لوله انتقال گاز به شهرهای سوران، زابلی، سراوان، 
سیرکان و هیدوج به طول تقریبی ۳۴۳ کیلومتر از مهم ترین 
خطوط لوله در دست ساخت هستند. تربتی در ادامه با 
بیان این که در کنار ساخت و توسعه شبکه گاز استان 
سیستان و بلوچستان، اتصال چابهار به عنوان بزرگترین بندر 
اقیانوسی  ایران، یکی دیگر از برنامه های در دست اجرای 
شرکت ملی گاز ایران است، تاکید کرد: با ساخت خط لوله 
گاز ایرانشهر به چابهار، عالوه بر گازرسانی به نیروگاه های 
برق چابهار و کنارک و توقف مصرف سوخت مایع در  این 
واحدها، زمینه گازرسانی به صنایع پتروشیمی مکران هم 
فراهم می شود که این خط لوله در چهار قطعه مراحل 

مختلف ساخت را پشت سر می گذارد.

حمایت بی نظیر وزیر نفت از توسعه گازرسانی
حسن منتظرتربتی در ادامه با اعالم  اینکه وزارت نفت 
برای توسعه شبکه گاز در استان سیستان و بلوچستان با 
محدودیت تامین منابع مالی روبه رو نخواهد شد، گفت: با 
حمایت بی نظیر وزیر نفت، بر اساس مصوب شورای 
اقتصاد و بند »ق« بودجه سال ۹۳، امکان سرمایه گذاری 
بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای پروژه های 

گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان وجود دارد.
معاون وزیر نفت با یادآوری  اینکه تمامی هزینه های 
سرمایه گذاری در ساخت و توسعه شبکه گاز استان 
سیستان و بلوچستان از محل جایگزینی گاز طبیعی با 
سوخت مایع جبران خواهد شد، افزود: با توسعه شبکه 
گاز، مصرف سوخت مایع به ویژه گازوئیل در سبد سوخت 
نیروگاه ها و گازمایع در سبد سوخت مشترکان خانگی و 
تجاری به حداقل کاهش می یابد. تربتی در پایان یادآور 
شد: افزون بر شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان، ۴ 
شرکت گاز استانی در توسعه گازرسانی استان مشارکت 
دارند و با  این همکاری گسترده، شاهد کاهش زمان توسعه 

خواهیم بود.
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فناوری های نو مسیر توسعه 
وشیمی را متحول  صنعت پتر

می کند
مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: استفاده از 
فناوری های نو و دانش روزآمد جهان می تواند در مسیر ساخت 

طرح های جدید پتروشیمی تحول  ایجاد کند.
علی محمد بساق زاده اظهار کرد: استفاده از فناوری های نو و دانش 
روزآمد جهان می تواند در مسیر ساخت طرح های جدید پتروشیمی 
تحول  ایجاد کند و برنامه ریزی های انجام  شده برای تحقق جهش 
دوم و سوم صنعت را به ثمر برساند. وی با اشاره به  اینکه یکی از 
موضوع های مهم صنعت پتروشیمی بهره مندی از فناوری های 
نوظهور و نوین در تولید محصوالت پتروشیمی است، افزود: تبدیل 
متانول به پروپیلن و به کارگیری کاتالیست های به روز در تولید 
محصوالت پتروشیمی از جمله زمینه های استفاده از فناوری های 

نوین در این صنعت است.
مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان  اینکه تولید 
و استفاده از کاتالیست های نسل جدید همواره در صنعت پتروشیمی 
مورد توجه قرار گرفته و هم اکنون تولید آنها در شرکت پژوهش و 
فناوری پتروشیمی در دست اقدام است، ادامه داد: کاتالیست 
فرآیندهای متانول، HDPE و LLDPE که به امضای قرارداد با 
واحدهای تولیدی منجر شده از جمله  این موارد است. بساق زاده با 
اشاره به اینکه پتروشیمی ها به دلیل تولید محصوالت نهایی و تکمیل 
زنجیره ارزش، اهمیت فراوانی در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور 
دارند، گفت: استفاده از فناوری های نوین و دانش روز جهان سبب ایجاد 

ارزش افزوده باالیی در  این صنعت خواهد شد. پژوهش و فناوری، 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری 
را در استفاده بهینه از ظرفیت های موجود در کشور به عهده دارند. 
وی با بیان  اینکه از طریق توانمندسازی بخش خصوصی می توان به 
برنامه های پیش بینی  شده در صنعت پتروشیمی دست یافت، تصریح 
کرد: انتقال دانش فنی، بومی سازی فناوری، ساخت داخل تجهیزات 
و مواد، مورد حمایت کامل وزارت نفت و شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی است. بساق زاده حمایت از عوامل تولید، تولید داخل، 
اصالح الگوی مصرف، نوآوری و شکوفایی و تالش و فعالیت با مصداق 
کار جهادگونه را از رویکردهای اقتصاد مقاومتی در صنعت پتروشیمی 
برشمرد و گفت: برنامه های صنعت پتروشیمی بر محور استفاده از توان 
داخلی به منظور پاسخگویی به نیاز داخل و بازارهای بین المللی تاکید 
دارد و این شرایط زمینه توسعه  این صنعت را فراهم می کند. وی افزود: 
صنعت پتروشیمی در سراسر جهان با شتاب در حال تحول و پیشرفت 
است و اگر شرکت های  ایرانی فعال در صنعت پتروشیمی می خواهند 
قدرت رقابت پذیری خود را در بازارهای بین المللی حفظ کنند، باید 

از دانش و فناوری روز جهان بهره مند شوند.

 

وهای پرمصرف ساالنه ۱.۸ میلیارد دالر عاید کشور می کند گازسوز کردن خودر

وزارت نفت ظرفیت های علمی کشور را 
به کار گرفته است

معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش گفت: با گازسوز 
کردن خودروهای پرمصرف بنزینی، سالی ۱.۸ میلیارد دالر 

عاید کشور می شود.
علیرضا صادق آبادی روز یک شنبه )یکم دی ماه( در 
همایش »سی ان جی، فرصت توسعه پایدار« در محل دانشگاه 
صنعتی شریف گفت: شدت مصرف انرژی در ایران در همه 
بخش ها از جمله مصرف کننده انرژی، حمل ونقل، نیروگاهی، 
صنایع عمده، خانگی و تجاری بسیار باالست و با یک محاسبه 

و مقایسه به راحتی به  این اجماع می رسیم.
وی با بیان  اینکه ادامه وضع موجود از لحاظ اقتصادی، 
افزود:  نیست،  امکانپذیر  اجتماعی  و  زیست محیطی 
سیاست گذاری کار سختی نیست، مهم تر از سیاست گذاری  
ایجاد اجماع است تا همه افرادی که تصمیم گیر هستند، آن 

سیاست را بپذیرند و حاضر به اجرای آن باشند.

معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش تصریح کرد: 
مصرف میانگین روزانه مجموع گاز و سوخت مایعی که فعال 
از ارزش حرارتی آن استفاده می شود، ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیون 

مترمکعب است که عدد بسیار باالیی است.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
عنوان کرد: هر احتراقی هر چقدر هم کامل و پاک ترین 
سوخت باشد،  ایجاد آلودگی خواهد کرد. البته باید به این 
پرسش پاسخ داد که ظرفیت شهرهای مختلف ما برای 

احتراق چقدر است؟
وی ادامه داد: هرچند بخشی از بنزین در سبد مصرفی به 
سی ان جی تبدیل می شود، اما به هر حال هر احتراقی 
آلودگی ایجاد می کند. ما باید بدانیم ظرفیت تهران در بخش 
صنعت، خانگی و حمل ونقل روزانه چقدر است و چه میزان 
احتراق می توانیم در  این کالنشهر داشته باشیم تا بر مبنای 

آن برنامه ریزی و سیاست گذاری کنیم.
صادق آبادی با اشاره به  اینکه زمینه همکاری میان ما و 
دانشگاه وجود دارد، تصریح کرد: دانشگاهیان باید به 
پرسش هایی نظیر مدل سازی کالنشهرها و  اینکه بدانیم در این 
شهرها چه میزان سوخت باید مصرف شود پاسخ دهند و 

همفکری کنند.
معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش گفت:  این مقدار 
سوختی که مصرف می کنیم و این شدت باالی مصرف انرژی 
به طور طبیعی هم به محیط  زیست لطمه می زند و هم منابع 
قابل توجهی از انرژی را از دست می دهیم و به طور طبیعی این 

دو با مسائل اجتماعی نیز گره خواهند خورد.
وی ادامه داد: ممکن است در شهری که چهار یا پنج روز 
باران می بارد، استفاده از سوخت یورو ۵ اجباری نباشد، اما 
علم اقتصاد به معنای منابع محدود است که باید مدیریت شود 

و از ظرفیت ها به نحو احسن استفاده کرد، بنابراین باید برای 
شهرهای مختلف ظرفیت احتراق داشته باشیم و بعد 
سیاست گذاری انجام دهیم، یعنی براساس منابعی که در 
حوزه هیدروکربوری داریم اقتصادی ترین تخصیص را انجام 
دهیم و پس از سیاست گذاری اجماع در داخل کشور صورت 

گیرد که  آیا  این سیاست اجرایی شدنی هست یا خیر؟

مدیرعامل شرکت ملی گاز  ایران اعالم کرد:

اتصال بزرگترین بندر اقیانوسی ایران به 
شبکه گاز

معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش:
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سعید محمد بگی       انتقال ساالنه میلیارد ها لیتر نفت خام وانواع فرآورده نفتی به نقاط مختلف کشوربا نگاه صادرات آنها، نیازمندمدیریتی منسجم وکارآمداست؛ 
انسجام و کارآمدی که در چندین دهه درشرکتی باعنوان خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به عنوان یکی ازسه شرکت زیرمجموعه شرکت ملی پاالیش 

و پخش فراورده های نفتی ایران نمود پیدا کرده است.  این شرکت 12زیرمجموعه مستقل ازهم را در دل پرورانده است که هریک، بخشی 
ازمسؤولیت سنگین انتقال نفت خام وفراورده های نفتی درسراسر کشوررا به عهده دارند وشرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه 

خلیج فارس، یکی ازآنهاست.  درسفربه استان هرمزگان و حضور در تاسیسات نفتی همچون قطب آباد تالش شده است تا این 
شرکت وفعالیت های آن که به واسطه تازه تاسیس بودنش عمری کوتاه و تقریبا پنج ساله دارد، معرفی شود. 

قطب انتقال بنزین
خلیج فارس

 

اواسط آذرماه است وهوای صبح زود تهران هم به اقتضای فصل، اندکی سردشده وگرمای 
تن پوشی چون کاپشن رادلچسب می کند؛ اگرچه به نظر نمی آید دربندرعباس نیزچنین باشد. 
هوا تاریک وتا طلوع خورشید، زمان زیادی باقی است. خیابان های تهران که در طول روز، 
پراست ازسروصداوبوق، خلوت است وآرام؛ آنقدرکه چرت کوتاهی را تا رسیدن به فرودگاه طلب 

می کند، اما راننده آژانس، با حرف زدن های پی درپی خود، چنین مجال وامکانی نمی دهد. 
»مهرآباد« مملو از جمعیتی است که هریک به سویی می روند؛ یکی به شمال، دیگری جنوب؛ 

بعضی به شرق وبرخی دیگر به غرب کشور و هر کدام باهدفی. 
برخالف بسیاری مواقع که تاخیربه دالیل واهی وغیر واهی از»ساعت« هم می گذرد، این 
بارخبری ازآن نیست و هواپیما تنها به واسطه ترافیک پروازی، چنددقیقه دیرتر اززمان تعیین 

شده)6:20( می پرد که جای شکر دارد. 
یک ساعت ونیم، شاید زمان زیادی نباشد، اما تحمل آن درصندلی هواپیمایی که فاصله هایش 
ازردیف جلووکنار، کم است، طوالنی به نظرمی آید. آنقدر که صدای بازشدن چرخ های هواپیما 

به نشانه نزدیک شدن به فرودگاه بین المللی بندرعباس وفرود درآن، خوشحال کننده است. 
برخالف تهران که سوزوسرمای اندکی داشت، هوای بندرعباس دلچسب است و بهاری که 

البته چنین هوایی فقط چندماه میهمان این دیارومردمان آن خواهد بود. 
مردمان جنوب، خون گرمند و میهمان نواز وآزادکوییک )روابط عمومی ستاد منطقه 12( 

وهمراهش، این رسم را به درستی به جای می آورند. 
لهجه زیبای بندری درمحیط گوش نواز می شود؛ به طوری که ناخودآگاه با آن هم آوا می شوی، 
بی آن که متوجه این تغییردرخود شده باشی. شاید که یکی از ویژگی های خوب سفرهمین هم 

آواشدن باتغییرغیرارادی در »لهجه« باشد. 
مقصد، ستادشرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه 12)خلیج فارس(، گفت وگو با 
علیرضاعطار، مدیراین شرکت و پس ازآن، طی طریقی نزدیک به یک ساعت و نیم راه جاده ای 
به منظورتهیه گزارش از مرکزانتقال نفت قطب آباد به عنوان یکی ازسه تلمبه خانه فعال درحوزه 
عملیاتی منطقه خلیج فارس است که گویا توربینی درآن باتکیه برتوانمندی مهندسان ایرانی، 

بازوبست شده است. مسیرفرودگاه تامرکزانتقال نفت بندرعباس که ستادشرکت خطوط لوله 
و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس نیزمحسوب می شود، تقریبا طوالنی و نزدیک به 30است. 
پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، پاالیشگاه نفت بندرعباس را که سهمی ازسیاالت 
نفتی داخل خطوط لوله دارند، اندکی بعد تابلوی آفتاب خورده شرکت خطوط لوله ومخابرات 
نفت منطقه خلیج فارس و دروازه ورود و خروج این منطقه سپس آبی پوشان سختکوش حراست 
و محوطه بازی که بیشتر به انبار نفت شبیه است، نمایان می شوند. توضیح همراهان این شباهت 
به انبار نفت را تایید می کند؛ به این معنا که شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه خلیج 
فارس بانقل مکان از ساختمانی استیجاری، به نوعی میهمان شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی منطقه هرمزگان شده است و در انتظارزمینی هستند که وعده واگذاریش را داده اند، اما 
کش وقوس های برخی دستگاه ها، تاکنون مانع ازتحقق آن شده است؛ موضوعی که علیرضاعطار، 
مدیرشرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس نیز در صحبت هایش به اشاره ای 

کوتاه داشت. 
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عطارخوزستانی واهل اهوازاست؛ این را از 
لهجه اش می توان فهمید. لباس یکسره ای 
برتن دارد که ازآماده بودنش درلحظه 
حکایت دارد. مردان مناطق عملیاتی این 
گونه اند؛ آماده و مهیا، برای همه 
لحظات.  بابیش از۳۰سال خدمت 
درشرکت خطوط لوله ومخابرات 
لیت  فعا با  و ن  ا یر ا نفت 

دراستان هایی همچون خوزستان، زنجان، اصفهان 
وحاال اینجا در هرمزگان، به معنای واقعی مویی 
سفیدکرده ودنیای تجربه شده است در این بخش 
ازصنعت نفت.  باوجودهمه مشکالت که مهم ترین آن 
دوری ازخانواده است، کارش را دوست دارد وبه گفته 
خودش از آن لذت می برد.  عطاردرمعرفی اجمالی 
منطقه ۱۲شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت که به 
خلیج فارس نیزشهره است، می گوید: فعالیت این 
منطقه به مرکزیت بندرعباس از سال۹۳ آغازشده 
وباتوجه به تولید بنزین در پاالیشگاه های ستاره خلیج 
فارس وبندرعباس، به قطب مهمی درانتقال این 
مزبوربه  پاالیشگاه های  ز  ا راهبردی  محصول 

مرکزکشور، بدل شده است. 
وی انتقال روزانه۵۲میلیون لیتربنزین به وسیله 
خطوط لوله این منطقه عملیاتی راباتوجه به میزان 

مصرف کلی آن درکشور، مهم ترین ویژگی و شاخصه 
شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه خلیج 

فارس بر می شمارد. 
مدیرشرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه 
خلیج فارس به فعالیت خط لوله ای مهم که مسیری 
نزدیک به ۳۵۰ کیلومتر را طی می کند، نیزاشاره دارد؛ 
خط لوله ای ۲۶ اینچ با۴۶۸کیلومتر طول مسیر، 
معروف به خط لوله بندرعباس- سیرجان-رفسنجان. 
 عطاردرادامه بابیان این که۳۵۰کیلومتر از این خط 
لوله درحوزه عملیاتی منطقه خلیج فارس قراردارد، 
می گوید: با این خط لوله، بنزین و دیگر فراورده های 
نفتی پاالیشگاه های ستاره خلیج فارس و بندرعباس 
با بهره گیری ازمراکزانتقال نفت )بندرعباس آباد، قطب 
آباد ومهرآران(و تاسیسات بین راهی ایجاد شده 

درمسیر، به مرکز و شمال کشور انتقال می یابد. 

وی باردیگربه حساسیت فعالیت وعملکرد منطقه عملیاتی که او راهبریش رابه عهده دارد، اشاره و تصریح 
می کند: پاالیشگاه ستاره خلیج فارس خوراک)میعانات گازی( خود را برای تولید بنزین ازعسلویه دریافت 
می کند. نقش شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه خلیج فارس به عنوان انتقال دهنده سیاالت 

درون مخازن، جایگاه واهمیت خودرا نشان می دهد. 
عطاربرگزاری نشست های هفتگی بامدیران عامل پاالیشگاه های ستاره خلیج فارس 
وبندرعباس، همچنین مدیرپخش فراورده های نفتی منطقه هرمزگان واعالم نتایج این نشست ها 
به ستاد شرکت ملی پاالیش وپخش فرآورده های نفتی ایران را نکته مهم دیگری درجایگاه 

عملکردی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس برمی شمارد. 
مدیرشرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه خلیج فارس خطوط لوله احداث شده دراین 
منطقه رانزدیک به۶۰۰کیلومترعنوان واظهارمی کند: درمجموع هشت رشته خط با اینچ-قطرهای 
مختلف، سیاالت درون لوله را ازمنطقه خلیج فارس به مرکز و ازآنجا به شمال کشورانتقال می دهند. 
این خطوط۸تا۲۴اینچ، به مدد تاسیسات فشارافزا، عالوه بربنزین، دیگرفراورده های نفتی ازجمله نفت 
سفید، نفت گاز، نفت کوره، نفتا و سوخت هواپیما )ا. تی. ک(را در ورودی اسکله های فوالد، بناگستر وفتح 

به شرکت ملی پخش تحویل می دهند. 
عطار همچنین ازفعالیت دورشته خط۱۰اینچ دیگر نیز به منظورانتقال بنزین سخن می گوید و ادامه می دهد: 
این خطوط، فراورده نفتی مزبور را به منظور مصارف داخلی دراسکله شهید باهنربه انبار شماره۱شرکت ملی پخش 

انتقال می دهند. 

ت پاالیشگاهی 
م انتقال محصوال

قطب مه

مخازنی برای ذخیره سازی میعانات گازی 
مدیرشرکت 
له  لو ط  خطو
نفت  ت  ا بر مخا و
منطقه خلیج فارس به 
مخازن ساخته شده و در 
نات  میعا احداث  دست 
و  اشاره  درعسلویه  گازی 
منطقه  دراین  کرد:  تصریح 
باهدف  مخزن  هشت  ساخت 
ذخیره سازی میعانات گازی فازهای 
پارس جنوبی وانتقال آن به پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس درنظرگرفته شده که 
تاکنون پنج مخزن آن ازسوی شرکت ملی 
مهندسی وساختمان نفت ایران تکمیل و به 
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج 
فارس تحویل داده شده است.  به گفته وی، میعانات 
گازی ذخیره شده دراین مخازن بنابرنیازباخط انتقال 
۳۶ اینچی به پاالیشگاه ستاره خلیج فارس انتقال می یابد 
تا با فرایندی که درآن صورت می گیرد، گام های خوداتکایی 
درتولید بنزین، محکم تر برداشته شود.  باصحبت ازعسلویه، 

عطار درباره دیگر ویژگی شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه 
خلیج فارس که کوتاه کردن فاصله برای اعزام نیروهای تعمیراتی 
است، گفت: گستره عملیاتی این منطقه تاقبل ازمستقل شدن، 
رفسنجان تاعسلویه را شامل می شد و این بعد مسافت، اعزام نیرو 
رابرای انجام تعمیرات، سخت کرده بود. باتاسیس این منطقه، مشکل 
دوری راه به منظوراعزام نیروهای تعمیراتی حل شده است وهم 
اکنون این مهم درمدت زمان کمتری نسبت به قبل انجام می شود. 

انتقال منهای مخابرات، رانندگی در تاریکی است
ارتباطات رادیویی ومخابراتی و ظرفیت های موجود در شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه۱۲، بخش دیگری از فعالیت های 

این شرکت است که عطار عالقه مند به صحبت درباره آن بود. 
وی شبکه مخابراتی راسلسله اعصاب می خواند و می گوید: مخابرات 
و زیرساخت های مخابراتی احداث شده درمنطقه خلیج فارس کمک 
شایان توجهی به فعالیت های حوزه انتقال مواد نفتی دراین منطقه 
کرده است.  عطارانتقال فراورده های نفتی منهای مخابرات را برای 
بهره بردار شبیه به »رانندگی بدون چراغ درتاریکی« می داند و ادامه 
می دهد: مخابرات نقش مهمی درانتقال ایمن مواد نفتی درون خطوط 
لوله ایفا می کند؛ به طوری که بنابراستانداردهای عملیاتی، قطع آن به 
مدت۱۰دقیقه، به معنای بسته شدن خط است؛ بنابراین، مخابرات 

ضرورتی برای افزایش اطمینان درعملیات انتقال مواد نفتی تلقی 
می شود.  مدیرشرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه خلیج فارس 
درادامه اظهار می کند: دراین حوزه عملیاتی ۱۳ایستگاه مخابراتی 
درنقاط مختلف استان هرمزگان ازجمله کوه »گنو« که منطقه 
سردسیراستان هرمزگان به شمار می آید، فعال هستندودربرقراری 
می کنند.   یفا  ا موثر  نقشی  سیمی،  وبی  رادیویی  ارتباطات 
عطاربااطمینان ازشبکه مخابراتی منطقه صحبت می کند و ادامه 
می دهد: خطوط لوله به هرکجا که رفته باشند، مخابرات نیزدرنقاط 
مرتفع آنها حاضراست وبه منظورانتقال بدون وقفه سیاالت نفتی، 
سرویس دهی می کنند.  وی براین نکته که برای جلوگیری ازقطع 
ارتباطات مخابراتی، پشتیبان و جایگزین های مختلفی در نظرگرفته 
شده است نیز، تاکید دارد.  مدیرشرکت خطوط لوله ومخابرات نفت 
منطقه خلیج فارس درباره شبکه رادیویی و مخابراتی داخلی گفت: در 
مراکزانتقال نفت منطقه خلیج فارس اینترنت ای دی اس ال راه اندازی 
شده و این مراکز به شبکه سراسری »ون« )ارتباط بین مرکزمنطقه 
ومراکزانتقال نفت از طریق تلفن و کامپیوتر( و»لن« نیز مجهز شده اند.  
عطاراز رادیوماکس دیجیتال به کارگرفته شده درمنطقه نیزسخن 
گفت و اظهارکرد:این تجهیز از جدیدترین وبه روزترین سامانه های 
مخابراتی است که به آن رادیوان بی سی سری ۵هزار نیزگفته می شود 

و به فیبرنوری مجهز است. 

نگهداشت تاسیسات با تعمیرات پیشگیرانه 

 مدیرشرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه خلیج فارس: 
بیشترنیروها جوان وبومی استان هرمزگان و البته دیگر استان های 

مجاور)فارس وکرمان( هستند. روابط صمیمانه ای میان کارکنان بخش های 
مختلف منطقه وجوددارد، به طوری که هرکس در هر حوزه که بتواند کاری 

انجام دهد، دریغ نمی کند وهیچ مرزبندی هم وجود ندارد. نتیجه این 
همدلی ها موجب شده است که بسیاری از فعالیت ها مثل تعمیر توربین، با 

اتکا به تخصص وتعهد همین نیروها انجام شود و از این رهگذر صرفه جویی 
قابل توجهی نیز برای منطقه رقم بخورد
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موضوع های گفت وگو بسیار است و مدیرشرکت 
خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه خلیج فارس 
نیزدرهربخش توضیح مبسوطی می دهد. یکی از این 
بخش ها نگهداشت خطوط لوله وتاسیسات جانبی 
آنهاست که عطار به آن می پردازد ودرباره آن می گوید: 
انتقال مواد نفتی در درون خطوط لوله این منطقه 
عملیاتی بااستفاده از۹دستگاه توربین وچهاردستگاه 
الکترو موتوربا توان کلی۷۹ هزار اسب بخار انجام 
می شود.  مرتفع ترین نقطه عملیاتی خطوط لوله و 
مخابرات نفت منطقه خلیج فارس با ارتفاع تقریبی 
۱۸۰۰مترازسطح دریا، حوالی قطب آباد است وبرای 
این که انتقال مواد نفتی دراین ارتفاع به خوبی انجام 
شود، باید تجهیزاتی همیشه آماده به کارداشته باشیم. 
عطار ادامه می دهد: جغرافیای منطقه و شرجی 
بودن آن، همچنین نمک آب دریا که درخاک آن 
نیزرسوخ کرده است، می طلبد که درنگهداشت خطوط 
انتقال وتاسیسات جانبی آنها، دقت توجه بیشتری 
شود. این نگهداشت درقالب تعمیرات پیشگیرانه و 
فعالیت هایی مانند پیگ رانی تمیزکننده، پیگ رانی 
هوشمند، همچنین فعالیت های تعمیراتی مانند ترمیم 
توربین های  از  بازدید  و  پوشش  تعویض  خط، 
مراکزانتقال نفت با توجه به زمان کارکرد آنها انجام 

می شود تاخللی در روند انتقال به وجود نیاید. 
وی یادآورشد: پیگ رانی تمیزکننده که عملیاتی 
برای تمیزکردن خطوط لوله است، هر دو ماه یک بار 
و پیگ رانی هوشمند)برای تشخیص عیوبی مانند 
خورد گی خط( نیزهرپنج سال یک بار انجام می شود. 
عطار همچنین درباره نگهداشت ایستگاه های 
مخابراتی گفت: ایستگاه های مخابراتی وتجهیزات 
مربوط به آن نیزهمچون خطوط لوله و تاسیسات 
جانبی اهمیت بسزایی دارند؛ ازاین رو، تیم مخابراتی 
منطقه با سرکشی های منظم)هر۱۵روزیک بار( به این 

مهم می پردازد. 

پروژه جدید، خط لوله 26 اینچ
مدیرشرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه 
خلیج فارس بااشاره دوباره به نقش پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس درتولید بنزین، ازاجرای خط انتقال دوم 
۲۶ اینچ انتقال میعانات گازی به عنوان پروژه ای جدید 
دراین منطقه خبر می دهد و می گوید: این پروژه از 
سوی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت تعریف 
شده است تا درکنارخط لوله کنونی، میعانات گازی 
جمع آوری شده درتاسیسات عسلویه را با بهره گیری 
آباد  قطب  مهرآران،  نتقال  مراکزا زتاسیسات  ا

وبندرعباس به این پاالیشگاه منتقل کند. 

مسؤولیت اجتماعی مغفول نمانده
درکنارمسائل فنی وعملیاتی، مسؤولیت اجتماعی 
موضوع دیگری است که عطاربه آن اشاره و تصریح 
می کند: باوجود نوپابودن شرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت منطقه خلیج فارس، تالش شده است 
مسؤولیت اجتماعی و عمل به آن به عنوان فعالیتی 

جنبی امامهم، مغفول نماند. 

کار 24 ساعته با روابط صمیمانه و بدون مرز بندی 
مدیرشرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه 
۱۴۴نیروی رسمی  با بیان این که  خلیج فارس 
و۱۶۰نیروی پیمانکار دراین مجموعه فعالیت می کنند، 
استان  وبومی  نیروها جوان  بیشتراین  می گوید: 
البته دیگر استان های مجاور)فارس  هرمزگان و 
وکرمان( هستند. روابط صمیمانه ای میان کارکنان 
بخش های مختلف منطقه وجوددارد، به طوری که 
هرکس در هر حوزه که بتواند کاری انجام دهد، دریغ 
نمی کند وهیچ مرزبندی هم وجود ندارد. نتیجه این 

همدلی ها موجب شده است که بسیاری از فعالیت ها 
مثل تعمیر توربین، با اتکا به تخصص وتعهد همین 
نیروها انجام شود و از این رهگذر صرفه جویی قابل 
توجهی نیز برای منطقه رقم بخورد. عطار ادامه 
می دهد: کار در مناطق عملیاتی، جزدربخش ستادی 
همه  نیست.  تعطیل بردار  و  است  آن۲۴ساعته 
بخش های فنی درهمه ساعات شبانه روز، پای کارند 
ودرصورت بروزمشکل برای رفع آن تالش واقدام 

می کنند. 

کمبود نیروی انسانی 
مشکالت، بخش دیگری ازصحبت های عطاراست 

و کمبود نیروی انسانی را مهم ترین برمی شمارد. 
مدیرشرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه 
خلیج فارس دراین باره می گوید:تاسیس این منطقه 
درست مقارن بازمانی بود که بسیاری ازسمت های 
بالتصدی حذف شد ونیرویی هم برای سمت های باقی 
اکنون  هم  خاطر،  همین  به  نشد؛  جذب  مانده 
سمت هایی باگریدهای ۱۶ و۱۷در سازمان وجود دارد 
که کسی روی آنها قرارنگرفته است. البته برخی 
کمبود ها مانند محدودیت درمنازل سازمانی یا امکانات 
شهری نیزموجب شده است برای فعالیت درمنطقه و 
ماندگاری درآن رغبت چندانی نباشد. اما با همه این 
احوال فعالیت ها بدون هیچ مشکلی انجام می شود واین 
ریشه درصمیمت افراد و تعهد اخالقی آنها به سازمان 

دارد. 

قابلیت خدمات رسانی به دیگر مناطق
محمدمهدی جامعی، معاون فنی شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس نیز که دراتاق 
حضوردارد، درتایید صحبت های عطار اضافه می کند: 
این منطقه، جوان است وبا تکیه برتوانمندی نیروهای 

جوان و پر انرژی خود، بسیاری از فعالیت ها را با حداقل 
امکانات ونفرات، به بهترین نحو ممکن انجام می دهد. 
جامعی باتاکید برقابلیت های نیروهای شرکت 
خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه خلیج فارس 
می گوید: این منطقه باوجود تازه تاسیس بودن و کمبود 
شدید نیروی انسانی این قابلیت راداردکه با اتکابه 
نیروها وصرف انرژی چندبرابری، خود رابه سطحی 
برساند که به دیگر مناطق نیز ارائه خدمات کند.  وی 
ادامه داد: همه تالش دربخش های عملیاتی وفنی براین 
متمرکز شده است که مسؤولیت های محوله درحوزه 
انتقال ایمن و پایدار دراین منطقه نیز همچون دیگر 
مناطق به خوبی انجام شود.  معاون فنی شرکت خطوط 
لوله ومخابرات نفت منطقه خلیج فارس به نکته ای 
دیگرنیزاشاره و تصریح کرد: تحریم های ظالمانه به 
فرصت تبدیل شده است ونیروها که پیشتر تعویض 
کاربودند، امروزبه تعمیرکاری ماهر بدل شده اند؛ به 
طوری که دربرخی زمینه ها طراحی و ساخت بااتکا به 
دانش آنها انجام می شود.  وی نصب یک دستگاه توربین 
در مرکزانتقال نفت قطب آباد را باهدف افزایش 
فشارخط درصورت ضرورت، نمونه ای ازاین قابلیت هابر 
می شمارد و می گوید: این توربین ازشرکت خطوط لوله 
و مخابرات نفت منطقه شمال غرب به مرکزانتقال نفت 
قطب آباد انتقال یافته و همه قطعات آن دراین مرکزباز، 
بسته ونصب شده است.  عطار ومعاون فنی او تقریبا به 
همه مطالب اشاره کردند. ازمشکالت ناشی ازآب وهوای 
گرم وشرجی منطقه گرفته تا تالش بی وقفه وجمعی 
کارکنان برای انتقال پایدار، باوجود کمبود نیرو 
وسمت های خالی. او و همکارانش در شرکت خطوط 
لوله ومخابرات نفت منطقه خلیج فارس به این چشم 
در  بتوانند  تا  شوند  دیده  بیشتر  که  دوخته اند 
کنارآب های نیلگون خلیج فارس، خدمات بهتر و 

شایسته تر در حوزه انتقال صنعت نفت ارائه دهند. 
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توانستیم خوراک خود را بعد از دو ماه دریافت کنیم، ضمن آنکه 
در شهریور 94 آبگیر پاالیشگاه نیز راه اندازی شد. اردیبهشت 
95 واحد بنزین سازی راه اندازی شد و مهر همان سال نیز 
شاهد راه اندازی واحد تقطیر فاز یک بودیم. پایان سال 
96 نیز واحد تقطیر فاز دوم راه اندازی شد. سال 97 
نیز شاهد راه اندازی تمام واحدهای سه فاز 

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس بودیم. 

پاالیشگاه  از دستاوردهای   
برایمان بگویید؟

 دستاوردهای این پاالیشگاه 
است،  توصیف ناپذیر 
که   96 سال  زیرا 
نه  ا ز و ر لید  تو
به  ین  بنز

56-57 میلیون لیتر رسیده بود، بین 12 تا 16 میلیون لیتر بنزین در 
روز وارد می شد، با راه اندازی فاز اول و شروع تاسیس فاز دوم 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، واردات بنزین به طور کامل قطع شد. 
اکنون یکی از بزرگترین قطب های تولید بنزین در منطقه هستیم و 
یکی از صادر کنندگان بنزین نیز به شمار می رویم. از سوی دیگر باید 
گفت که میعانات گازی را نمی توان بدون محدودیت ذخیره کرد، این 
میعانات باید به همراه گاز از چاه خارج شود و نمی توان آن را به خط 
لوله گاز برای مصارف خانگی نیز فرستاد، از این رو باید در مخازن 
ذخیره کنیم، حال این مخازن در خشکی یا دریا باشد.اکنون روزانه 
این پاالیشگاه 450 هزار بشکه میعانات گازی پاالیش می کند، یعنی 
میعانات حدود 12 تا 13 فاز پارس جنوبی به پاالیشگاه می آید و ارزش 
افزوده باالیی دارد. گازوئیل سنگین ترین فراورده ای است که از این 
میعانات گرفته می شود، بعد از گازوئیل فراورده های دیگری نیز گرفته 
می شود. بر اساس منویات مقام معظم رهبری از خام فروشی آن 
جلوگیری کردیم و توانستیم هم اقتصاد مقاومتی را پوشش دهیم و 

هم رونق تولید داشته باشیم. 

 از نظر زیست محیطی چه مزیت هایی به ارمغان آورده است؟
اکنون مهم ترین فراورده تولیدی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس بنزین 
یورو 5 است که از انتشار آالینده های زیست محیطی جلوگیری 
می کند، میزان انتشار گوگرد نیز از حد استاندارد پایین تر است، هم 
آروماتیک و هم بنزن در فراورده بنزین و گوگرد نیز در فراورده 
گازوییل بسیار پایین تر از حد استاندارد است. اما در زمینه 
فرایندهای عملیاتی پاالیشگاه می توان گفت که کوره ها 
و تجهیزاتی را که ایجاد آالیندگی می کند، تحت 
پایش آنالین داریم. سعی کرده ایم تا ریزش 
فراورده روی خاک نیز کم باشد؛ از این رو 
می توان گفت که از نظر زیست محیطی 
در قالب مباحث فرایندی و غیر 
فرایندی، پاالیشگاه در سطح 

بسیار خوبی قرار دارد. 

ی  ح ها طر
فرایندی شامل 
چه مواردی 

می شود؟
اگر با طراحی اولیه در این پاالیشگاه کار می کردیم، باید روزانه310 
هزار بشکه پاالیش می کردیم، اما اکنون با توسعه طرح های فرایندی 
به 450 هزار بشکه در روز دست یافته ایم، تا یک ماه و نیم دیگر به 
480 هزار بشکه نیز خواهیم رسید.ضمن آنکه توانستیم از ظرفیت 
نرم افزاری یا همان فکر همکاران خود استفاده کنیم تا بتوانیم نقاط 
قوت تجهیزات نصب شده را پیدا کنیم و ظرفیت های خالی را 
شناسایی و به خوراک پاالیشگاه تبدیل کردیم. اکنون باید قدردان 

کسانی باشیم که باعث شده اند چنین اتفاقی در کشور بیفتد.

توسعه غیر فرایندی پاالیشگاه شامل چه مواردی می شود؟
 اکنون نزدیک به چهار هزار نفر به طور مستقیم در پاالیشگاه کار 
می کنند و 15 تا 16 هزار نفر نیز به صورت غیرمستقیم مشغول به کار 
هستند، با این حجم از کارمند ثابتی که داریم، بحث ساخت و ساز در 
استان هرمزگان رونق گرفته است، زیرا این افراد نیاز به مسکن دارند.
یکی دیگر از دستاوردها، ساخت بیمارستان 264 تختخوابی با 27 هزار 
متر بنا در منطقه محروم هرمزگان است. این استان از نظر سرانه تخت 
بیمارستان در رتبه پایینی قرار دارد. اگر این پاالیشگاه به بهره برداری 
نمی رسید، آیا چنین ریسکی می توانستیم بکنیم؟ در پاسخ باید گفت 
خیر. در زمینه محیط زیست نیز تولید بنزین با استاندارد یورو 5 داریم، 

میزان گوگرد این پاالیشگاه از فراورده گازوئیل نیز 0.5PPM است.

  منابع مالی پاالیشگاه چگونه تامین می شود؟
2.8 میلیارد یورو از بانک های عامل، برای تامین منابع مالی، وام 
گرفته ایم، از منابع مالی مهم تر این است که اگر می خواستیم 16 
میلیون لیتر بنزین در روز وارد کنیم، چقدر باید هزینه می کردیم؟ در 
پاسخ باید گفت که روزانه 8 میلیون دالر، ماهانه 240 میلیون دالر و 
در سال بیش از سه میلیارد دالر باید بنزین وارد می کردیم. از این رو 
می توان گفت دستاورد مالی این پاالیشگاه قابل توجه است.  با توجه 
به اینکه فازهای این پاالیشگاه به بهره برداری رسیده است، از محل 
فروش فراورده های خودمان و مجوزی که از وزارت نفت گرفته ایم، 
هزینه های خود و تعمیرات قسمت های مختلف پاالیشگاه را تامین 
می کنیم. طرح های توسعه ای در بحث غیرفرایندی را از منابع خودمان 
استفاده می کنیم. بحث توسعه ای افزایش ظرفیت را به عنوان بهینه 
سازی ظرفیت و بهبود فرایند سه فاز موجودی که تا 480 هزار بشکه 

داریم، می توانیم به540 هزار بشکه در روز برسانیم.

  برای فاز 4 چه برنامه ای دارید؟
پیش از این مقرر شده بود ماموریت فاز چهارم پاالیشگاه 

ستاره خلیج فارس پاالیش روزانه 120هزار بشکه 
میعانات گازی باشد، اما با تغییرات انجام  شده این 

فاز به نام فاز بهینه سازی ظرفیت و رفع 
گلوگاه های فازهای موجود تغییر 

یافت، سرمایه مورد نیاز برای 
م  ر چها ز  فا ث  ا حد ا

پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس 
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میلیون یورو برآورد شده بود که با اجرای طرح بهینه سازی و رفع 
تنگناهای  فازهای موجود با هزینه ای معادل 90 میلیون یورو، 900 
میلیون یورو صرفه جویی ارزی محقق شد که می توان آن را برای 

سرمایه گذاری در دیگر بخش ها به کار گرفت.

 با توجه به اینکه پاالیشگاه ستاره خلیج فارس یکی از جدیدترین 
پاالیشگاه های کشور است، در زمینه خودکفایی در ساخت کاال و 

تجهیزات آن چه گام هایی برداشته شده است؟
تمام قطعات پاالیشگاه ستاره خلیج فارس داخلی سازی شده است، 
تا بهمن ماه نیز، خبرهای خوش دیگری از پاالیشگاه خواهیم داشت، 
ساخت تجهیزات ابزار دقیق را خودمان انجام می دهیم. از فکر و ایده 
جوانان اواخر 60 و دهه70 استفاده می کنیم، به آنها میدان داده ایم و 
خودشان قطعات الکترونیکی را می سازند، این نیز یکی دیگر از 
ارزش های خودکفایی است. می توان گفت پاالیشگاه در ساخت، اجرا، 
مهندسی و... بیش از 83 درصد ایرانی است. از توان شرکت های ایرانی 
نیز استفاده می کنیم تا 12- 13 درصد لوازم یدکی پاالیشگاه را که 

خارجی است، ایرانی کنیم.

 چه اقدام هایی در زمینه استفاده از نیروهای بومی در پاالیشگاه 
انجام شده است؟

برای تامین نیروی انسانی سال 94 به وسیله شرکت اویکو بخشی از 
نیروی انسانی مورد نیاز را تامین کردیم، این نیروها حین راه اندازی 
پاالیشگاه آموزش دیده اند و از قبل آموزش نداشته اند، اکنون 65 
درصد نیروهای پاالیشگاه بومی هستند، باید سطح آموزش نیروهای 
بومی و غیر بومی را مورد توجه قرار داد. تمام کارکنان این پاالیشگاه، 
جوان و جویای نام هستند و این معیار باعث شده تا پاالیشگاه همانند 

اسم خود )ستاره( در منطقه بدرخشد.
 

در پایان اگر صحبتی باقی مانده بیان بفرمایید؟
در برنامه های کوتاه مدت و میان مدت می خواهیم پروژه هایی در نظر 
بگیریم تا ظرفیت تولید پاالیشگاه را به 540 هزار بشکه در روز ارتقا 
دهیم، ضمن آنکه بتوانیم ظرفیت انتقال خط خوراک را نیز افزایش 

دهیم تا بتوانیم خوراک را که از عسلویه می آید، به جاسک ببریم. 

گفت و گوی اختصاصی »مشعل« با مدیر عامل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 

 
سمیه راهپیما     شرکت نفت ستاره خلیج فارس در سال 85 با هدف طراحی، مدیریت، تامین منابع مالی، 

احداث، بهره برداری، تعمیر و نگه داری از پاالیشگاه میعانات گازی به ثبت رسید و مدرن ترین پاالیشگاه 
خاورمیانه به شمار می رود. تامین خوراک ستاره خلیج فارس به وسیله خط لوله ای با پیمایش استان های بوشهر، 

فارس و هرمزگان از مسیری سخت گذر می گذرد. این پاالیشگاه به منظور حفظ و پایداری عملیات برداشت گاز از میدان 
مشترک پارس جنوبی و کاهش آالینده های زیست محیطی و تضمین خودکفایی کشور در تامین فراورده های راهبردی 

انرژی مانند بنزین و نفت گاز ایجاد شده و فراورده هایی همانند گاز مایع، هیدروژن، گوگرد، سوخت جت و انواع حالل ها 
تولید می کند. در سال رونق تولید و پس از افتتاح فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و تثبیت تولید 41 میلیون 

لیتر بنزین در روز، فرایند افزایش ظرفیت آغاز شد و توان تولید بنزین این پاالیشگاه به 47 میلیون لیتر در روز با 
استاندارد یورو 5 افزایش یافت که سهم این پاالیشگاه در تامین بنزین کشور را به حدود 50 درصد می رساند.   تالش 

در جهت کسب فناوری هاي جدید در زمینه های طراحي و ساخت بخش هاي مختلف پاالیشگاه، بهره برداري مناسب 
کشور و ارائه پاسخ شایسته به نیاز روزافزون به محصوالت پاالیشگاه، از جمله از گنجینه زیر زمیني 

مهمترین فعالیت هاي این شرکت است. این پاالیشگاه در 6 سال گذشته روند رو به 
رشدی در توسعه پاالیشگاه و تکمیل فازها داشته است، برای کسب اطالع بیشتر از روند 

انجام فعالیت های این پاالیشگاه با محمدعلی دادور، مدیرعامل ستاره خلیج فارس گفت وگو 
کرده ایم که در ادامه می خوانید:

وند تکامل ر
 شما از سال 93 مسوولیت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را به عهده گرفتید، بفرمایید 

قبل از آن پاالیشگاه چقدر پیشرفت داشت؟
زمانی که به پاالیشگاه آمدم، پیشرفت فیزیکی آن روی کاغذ 70 درصد عنوان شده بود، اما 

با آنچه از نزدیک مشاهده کردم، کامال متفاوت بود. این پاالیشگاه تا قبل از سال 93 کمتر 
از 50 درصد پیشرفت داشت، ذخیره سازی انجام نشده بود و بسیاری از برج ها نیز نصب نشده 

و به کارگاه نیامده بود. بهره برداری خط لوله خوراک نیز دو سال بود که مشخص شده بود، 
اما هنوز راه اندازی نشـده بود، چـه برســد به اینکه بهره برداری از آن صورت گیرد. چهار 

ماه زمان برد تا این خط راه اندازی شد و توانستیم بهره برداری مطمئن از آن داشته باشیم. برآورد 
اولیه پروژه نیز اشتباه بود، زیرا برآورد شده بود که 40 کیلومتر کابل کشی نیاز است، اما با 

بررسی های بیشتر این میزان به 200 کیلومتر افزایش یافت. 800 کیلومتر نیز کابل کشی ابزار 
دقیق داشتیم. از زمانی که مسوولیت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را به عهده گرفته ام، خریدها 

همسو با راه اندازی پروژه ها انجام شد و واحدها را راه اندازی کردیم.  

  از سال 92 تاکنون پاالیشگاه ستاره خلیج فارس دستاوردهای زیادی داشته است، در 
زمینه این دستاوردها توضیح می دهید؟

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در سال 85 تاسیس شده است و از سال 93 که مسؤولیت 
این پاالیشگاه را به عهده گرفتم، پروژه ها بر اساس برنامه  زمانبندی پیگیری شد و 

توانستیم خریدها را هدفمند کنیم، نخستین تجهیز این پاالیشگاه که در 13 
اسفند 93 راه افتاد، نخستین پمپ آب آتش نشانی بود.راه اندازی 

واحدها به مرور زمان انجام شد، به عبارت دیگر از تیر ماه 94 خط 
لوله خوراک راه اندازی شد و توانستیم خوراک را به 

پاالیشگاه بیاوریم. البته باید گفت که تامین میعانات 
گازی در آن زمان مشکل بود و با حمایت های 

وزارت نفت و شرکت ملی پاالیش و 
 ، نفتی ی  ه ها د ر و ا فر پخش 

مهم ترین فراورده 

پاالیشگاه ستاره 

خلیج فارس بنزین



بیژن زنگنه ابتدا در پیامی به مدیران عامل چهار شرکت  ملی مناطق نفت خیز جنوب، شرکت ملی 
حفاری ایران و نفت و گاز اروندان، با تاکید بر بسیج امکانات وزارت نفت برای کاهش آسیب به مردم 
این استان دستور داد: با توجه به تداوم جریان سیالب ها در استان خوزستان، حفظ آمادگی برای ارائه 
کمک های فنی،  جلوگیری از ورود آب به خانه های مردم و تخلیه آب در صورت ورود آن به منازل 
ضروری است و باید تالش ها بر این امر متمرکز شود. همچنین ضروری است همه امکانات صنعت 
نفت به گونه ای در خدمت کاهش آسیب ها، دردها و رنج های مردم  باشد که مردم آن را باور کنند و 
شما را پشتیبان خود در سختی شان بدانند. همدردی، همیشه به معنای پول خرج کردن نیست. 
مردم باید احساس کنند، همراهشان هستید.وزیر نفت به همین منظور، محسن پاک نژاد، معاون 
نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت را مامور کرد تا در راس هیاتی بر نحوه عملیات امدادی 
شرکت های تابع به مردم شریف خوزستان نظارت و نیازهای بیشتر را اعالم کند. در حکم وزیر 
نفت به محسن پاک نژاد آمده است: »با توجه به مشکالتی که در پی بارندگی های اخیر برای 
مردم شریف خوزستان پیش آمده و با توجه به احتمال تداوم بارندگی ها در روزهای آتی و از 
آنجا که مردم شریف خوزستان، همراهان همیشگی ما و به معنای واقعی، جزو خانواده نفت 
تلقی می شوند، لذا پیرو مساعدت هایی که تاکنون در این زمینه انجام شده و نیز در پی 
دستورات اکید صادره برای آمادگی و تداوم مساعدت های همه شرکت های تابع نفت برای 
کاهش مشکالت فوری مردم، بدین وسیله به جنابعالی ماموریت داده می شود که از سوی 
اینجانب، در راس هیاتی متشکل از جنابان آقای دکتر زبیدی، مدیر برنامه ریزی تلفیقی 
شرکت ملی نفت ایران؛ مهندس علیخانی، معاون تولید شرکت ملی نفت ایران و مهندس 
دارابی، مدیر نظارت بر طرح های عمران مناطق نفت خیز، با سفر به استان بر نحوه 
عملیات امدادی شرکت های تابع نظارت کرده و اگر نیازی به کمک های بیشتری هم 

باشد، اعالم کنید.«

حضور نماینده وزارت نفت در ستاد بحران نفت
در همین زمینه محسن پاک نژاد، معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت 
با حضور در نشست ستاد بحران صنعت نفت در استان خوزستان، بر بسیج کامل 
امکانات نفت برای کاهش آسیب دیدگی مردم خوزستان تاکید کرد و گفت: پیرو 
دستور وزیر نفت، باید با تمام توان در کنار مردم استان باشیم.او افزود: با توجه 
به پیام مهندس زنگنه، باید دو مورد مهم را مدنظر قرار داد: نخست اینکه، 
بسیج امکانات و خدمات باید به نحوی باشد که مردم به این باور برسند که 
نفت در خدمت آنهاست و همواره در کنار آنها حاضر و آماده امدادرسانی 
خواهد بود. دوم  اینکه نجابت و صبوری مردم، مسؤولیت ما را دوچندان 
می کند، بنابراین همدردی و همدلی با مردم را در دستور کار قرار دهیم و 
بدانیم که صرفاً هزینه کردن، نشانه همدردی نیست؛ بلکه باید با تمام توان، 
وجود و حضور خود در کنار مردم باشیم.پاک نژاد با بیان اینکه باید از 
تجربه سیل فروردین امسال استفاده کنیم، ادامه داد: اقدام های آتی به 
دو بخش کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم بندی می شود، به طوری  که با در 
نظر داشتن رسالت تولیدی و محدودیت های اعتباری، در بخش 
کوتاه مدت هنگام بروز سیالب یا آبگرفتگی، صنعت نفت به نهادهای 
اجرایی کمک می کند و در بخش بلندمدت، حمایت عملیاتی و مالی 
طرح های زیرساختی نظیر اجرای شبکه جمع آوری آب های سطحی 
و توسعه شبکه فاضالب شهرستان های اهواز و کارون در دستور 
کار ما قرار می گیرد.محمد خانچی، مشاور امور اجرایی شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب هم در این نشست گفت: در جریان 
آبگرفتگی های اخیر اهواز و کارون، این شرکت در ستاد مدیریت 
بحران خوزستان و فرمانداری ها حضوری فعال داشته و ارسال 

انواع تجهیزات، ماشین آالت و نیروی انسانی برای 
تخلیه شبانه روزی آب از مناطق مختلف 

شهرستان های اهواز و کارون بنا به 
بحران  ستاد  درخواست 

استان در دستور 
بوده  کار 

است.او همچنین به اعزام تیم های تخصصی جوشکاری برای تسریع در اجرای خطوط لوله اشاره کرد 
و گفت: 725 نفر/ روز نیروی انسانی و 216 دستگاه / روز اعم از خودروی سبک، سپتیک، پمپ مکنده، 
جرثقیل، لودر، بیل مکانیکی، کرن و کشنده در رویداد آب گرفتگی اخیر برای امدادرسانی تامین 
شد.مدیران عامل شرکت ملی حفاری ایران و شرکت نفت و گاز اروندان نیز گزارش هایی از اقدام های 

انجام شده مجموعه های خود در جریان آب گرفتگی های اخیر در استان خوزستان ارائه کردند.

نفت تا عادی شدن شرایط در کنار مردم است
معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری همچنین از مناطق آب گرفته شهرهای اهواز و 
کارون بازدید و فعالیت گروه های عملیاتی شرکت های تابع شرکت ملی نفت ایران در خدمت رسانی 
به مردم را بررسی کرد و در جریان آخرین وضعیت مناطق آب گرفته شهرهای اهواز و کوت عبداهلل 
قرار گرفت. همچنین از منازل سازمانی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در شهرستان کارون 
که دچار آبگرفتگی شدند، بازدید به عمل آورد.او در این بازدید بر حضور گروه های عملیاتی صنعت 
نفت در کنار مردم تا عادی شدن شرایط تاکید و با برخی اهالی این مناطق گفت وگو و بر حل 
مشکالت آنان تاکید کرد و گفت: نفت، خود را خدمتگزار مردم می داند و وزیر نفت نیز دستورهای 
الزم را برای کاهش رنج و آالم مردم صادر کرده است، امیدواریم مشکالت مردم به صورت پایه ای 

و ریشه ای حل شود. 

مردم از عملکرد نفت راضی  هستند
پاک نژاد گفت: با دستور وزیر نفت، تمام امکانات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت ملی 
حفاری ایران برای امدادرسانی به مردم ساکن مناطق آب گرفته شهرهای اهواز و کارون بسیج شده 
است. پس از بارش روز دوشنبه 25 آذرماه که به دلیل شدت باال در فاصله زمانی کوتاه، موجب 
آبگرفتگی های وسیع در شهرهای اهواز و کارون شد، وزیر نفت ابالغیه ای صادر فرمودند و تاکید 
کردند که شرکت های نفتی که در حوزه جنوب داریم، یعنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، 
شرکت ملی حفاری ایران و شرکت نفت و گاز اروندان تمام امکانات خود را برای امدادرسانی به مردم 
و کاهش درد و رنجی که از این گرفتاری برای آنها پیش آمده است، بسیج کنند. همچنین وزیر نفت 
به اینجانب ماموریت داده اند که با همراهی گروهی به منطقه بیایم و بر نحوه امدادرسانی این 3 شرکت 
نظارت داشته باشم که خوشبختانه همکاران مان به گونه ای عمل کرده اند که رضایت مردم را به 
همراه داشته است. آنچه که من شاهد بوده ام نشان می دهد که با همتی که همکاران ما در بخش های 
مختلف شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت ملی حفاری ایران داشته اند، خوشبختانه تا 
حد زیادی مشکل آبگرفتگی رفع شده و مردم نیز از عملکرد این شرکت ها راضی بوده اند و نحوه 
برخورد مردم، این را نشان می داد.وی افزود: براساس تقسیم کاری که مسؤوالن استان انجام داده اند، 

امدادرسانی به مناطق آب گرفته شهر اهواز و یک منطقه از شهرستان کارون به شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب واگذار شد و تجهیزات شرکت ملی حفاری ایران نیز در سایر نقاط 

شهرستان کارون حضور داشته که بسرعت، تمام امکانات شان را پای کار آوردند 
و توانستند بخش عمده ای از آبگرفتگی ها را تخلیه کنند. اقداماتی که 

همکاران ما در امدادرسانی به مردم انجام می دهند، نقش مسکن 
دارند و طبیعتاً باید زیرساخت های شهری در بخش شبکه 

جمع آوری آبهای سطحی طراحی و اجرا شود تا 
شاهد وقوع مکرر حوادثی اینچنین که 

زندگی مردم را تحت تأثیر قرار 
می دهد، نباشیم.

مشعل      وزیر نفت به  دنبال بارش شدید باران و آبگرفتگی در استان خوزستان طی دو 
دستور مهم بر بسیج امکانات نفت برای کاهش آسیب به مردم این استان تاکید و محسن 

پاک نژاد را مامور رسیدگی بر نحوه عملیات امدادی به مردم کرد. مجموعه دستوراتی که با حضور 
فعال و امدادرسانی شرکت های نفتی و همچنین بازدید نماینده وزیر نفت باعث رضایت مندی مردم 

این مناطق شد.

نفت
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برطرف شدن 95 درصد مناطق واگذار شده به نفت خیز جنوب
احمد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب نیز در این بازدید گفت: مشکل آبگرفتگی 
بیش از 95 درصد مناطقی از شهرهای اهواز و کارون که به ما محول شده بود برطرف و آب ها تخلیه شد و هم 
اکنون عبور و مرور در آنها برقرار است. به دنبال بارندگی های اخیر شهر اهواز و شروع آبگرفتگی ها در 7 
نقطه شهر اهواز و یک نقطه از شهرستان کارون که در وسعت زیاد دچار آبگرفتگی شدید شدند، با اعزام 

گروه های عملیاتی و ماشین آالت مورد نیاز حضور داشته ایم.

در کنار مردم هستیم
جهانگیر پورهنگ، مدیرعامل شرکت نفت و گازاروندان نیز با اشاره به تالش های این شرکت مبنی بر 
خدمت رسانی به مردم، بخشی از این فعالیت ها را شامل تعمیرات اساسی چهار دستگاه پمپ از نوع لجن کش 

ایستگاه مرکزی پمپاژ آبفای شادگان اعالم کرد که با رقمی حدود یک میلیارد ریال انجام شده است.

او همچنین در اختیار قراردادن چند پمپ لجن کش برای جمع آوری آب های سطحی را بخش دیگری از این 
فعالیت ها دانست و خاطرنشان کرد: در کنار مردم هستیم.

رضایت مندی مردم از اقدام های نفت
سید عبداله موسوی، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران نیز گفت: با اعالم ستاد بحران استان و در همان 
ساعات اولیه روز 25 آذر دو دستگاه پمپ های فشار قوی )پمپ تراک(، چند دستگاه پمپ های سنگین و 
رودخانه و ایجاد خطوط انتقال دفع آب های سطحی و به کارگیری بالغ بر 50 نفر از کارکنان بخش های مختلف 
عملیاتی و پشتیبانی این شرکت در تالشی شبانه روزی، آب های سطحی در خیابان ها و معابر این شهر به 
طور کامل جمع آوری و به رودخانه کارون هدایت و این اقدام های صنعت نفت باعث رضایت مندی مردم 

منطقه شده است.

قدردانی فرماندار کارون از خدمات نفت
معصومه خنفری، فرماندار شهرستان کارون نیز با ارائه گزارشی از مناطق آب گرفته این شهرستان، 

از خدمات شرکت های تابع شرکت ملی نفت ایران، بویژه شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب و شرکت ملی حفاری ایران در امدادرسانی به مردم قدردانی کرد و گفت: 

برخی مناطق این شهرستان را بیش از 110 هزار متر مکعب آب فراگرفته بود 
و ارتفاع آب تا 2 متر می رسید که خوشبختانه با همکاری شرکت های 

منطقه از جمله شرکت های تابع شرکت ملی نفت ایران، آب 
این مناطق طی 3 روز به سمت رودخانه هدایت شد. 

شرکت های تابع شرکت ملی نفت ایران 
شبانه روز در منطقه حضور دارند. 

خنفری اعالم کرد: در سیل 
فروردین امسال 

این  نیز 
شرکت ها در امدادرسانی به مردم حضوری فعال داشتند و کارکنان، تجهیزات 

و ماشین آالت آنها شبانه روز فعال بوده و با کمک های آنان روستاهای 
ما که بیشتر آنها به زیر آب رفته بود، از خطر سیالب نجات پیدا 

کردند. او افزود: نماینده وزیر نفت و معاون مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران نیز با حضور در مناطق 

برای  را  الزم  دستورات  سیل زده، 
کمک رسانی به آسیب دیدگان و 

رفع مایحتاج آنان صادر کردند.

مشعل   
اول دی ماه، سالگرد تاسیس شرکت 
ملی حفاری ایران به فرمان امام خمینی)ره( است که امسال 
مراسم گرامیداشت 40 سالگی آن برگزار شد. تاسیس این شرکت به 
سال 1358 بازمی گردد که در آن مقطع، فعالیت آن   با 6 دستگاه آغاز 
شد و هم اکنون ناوگان آن با 72 دستگاه حفاری خشکی و دریایی، بالغ 
بر 18 هزار نیروی انسانی و برخورداری از متخصصان و کارکنان مجرب 
و کارآمد، نقشی  محوری در کشف منابع هیدروکربوری و توسعه 
میدان های نفت و گاز در جغرافیای مناطق نفت خیز خشکی و دریایی 
کشور ایفا می کند.بیژن زنگنه، وزیر نفت در پیامی به مناسبت چهلمین 
سالروز تاسیس شرکت ملی حفاری ایران، این روز را به همه حفارمردان، 
کارگران و کارکنان این شرکت تبریک گفت و اعالم کرد: »شرکت ملی 
حفاری ایران در طول چهار دهه گذشته، نقشی مهم در توسعه و 
نگهداشت تولید از میدان های نفت و گاز کشور داشته و زمینه ساز 
پیشرفتی قابل توجه در بخش باالدستی صنعت نفت بوده است. این مهم 
جز با همت واال و اتکا به توان و تخصص فرزندان ایران زمین دست یافتنی 
نبود. اینجانب ضمن تبریک سالروز تاسیس شرکت ملی حفاری ایران 
به تمام حفارمردان، کارگران و کارکنان آن شرکت و تقدیر و تشکر از 
زحمات شبانه روزی ایشان، اعتالی هرچه بیشتر آن صنعت را از خداوند 
متعال خواستارم. یقین داشته باشید، تالش های شما نزد خداوند بزرگ 

و مردم ایران محفوظ و ماندگار خواهد بود.«

قدرترین شرکت حفاری در خاورمیانه
محسن پاک نژاد، معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت 
در آیین گرامیداشت چهلمین سالگرد تاسیس این شرکت در اهواز، 
صنعت حفاری را کلیدی ترین بخش عملیات باالدستی برای دستیابی 
به مخازن نفت و گاز و حلقه آغازین زنجیره ارزش در فرآیند تولید 
دانست و گفت: این صنعت به عنوان صنعتی فناور محور، نیازمند 
سرمایه گذاری مستمر در بخش های توسعه ناوگان، ارائه خدمات جانبی، 
پرورش منابع انسانی متخصص و به کارگیری فناوری های روزآمد است.
او با بیان اینکه به همین دلیل است که بخش عمده ای از 
هزینه های سرمایه ای در زنجیره اکتشاف و تولید را حفاری به 

د  خو
است،  ده  دا اختصاص 
افزود: تعداد دستگاه های حفاری به کارگیری شده 
در میادین نفت و گاز به طور معمول شاخص مطلوبی برای ارزیابی 
منابع  از  بیشتر  بهره برداری  نهایت  در  و  میادین  توسعه 
هیدروکربوری به شمار می آید. از آنجا که صنعت حفاری تاثیری 
مستقیم بر تولید نفت دارد، بر همین اساس راهبرد اصلی وزارت 
نفت بر زمینه سازی، تقویت و حمایت از توان داخلی در این حوزه 
استوار شده است.پاک نژاد با اشاره به ویژگی های شرکت ملی 
حفاری ایران افزود: شرکت ملی حفاری ایران، به ویژه در سال های 
اخیر توانسته است با حضوری موثر در بعضی مناقصه های 
بین المللی حفاری و ارائه خدمات فنی و مهندسی در بازاری 
رقابتی، توانمندی های خود را به نمایش بگذارد.او اظهار کرد: این 
شرکت با حضوری فعال و ارائه قابلیت های تخصصی در کنار ارائه 
قیمت های رقابتی در مقایسه با دیگر شرکت ها و موفقیت در 
اجرای پروژه ها در عمل، هزینه ها و سرمایه گذاری های خود را از 
محل درآمدها پوشش می دهد، به همین منظور اتکا به سرمایه 
انسانی مجرب و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری این شرکت، 
را در مناقصه های  ایران  نفت  قدرت چانه زنی شرکت ملی 
بین المللی افزایش داده و سبب کنترل بازار و کاهش نرخ های 
حفاری و خدمات مرتبط شده است. مبالغه نخواهد بود اگر این 
شرکت را با در اختیار داشتن چنین ناوگان حفاری گسترده در 
خشکی و دریا و بیش از 16 هزار نیروی انسانی فنی و تخصصی، 

قدرترین شرکت حفاری در خاورمیانه بدانیم.
معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت افزود: کارکنان 
سختکوش شرکت ملی حفاری ایران، در حوزه تخصصی صنعت حفاری 
با اتکا به مدیریت و توانمندی های داخلی و با تکیه بر توان و دانش فنی 
خود همواره کوشیده اند در حیطه وظایف و مسوولیت های خود 
پاسخگوی نیازهای صنعت نفت کشور باشند. امروز این شرکت با ارائه 
27 نوع خدمات فنی و تخصصی حدود 63 درصد از بازار دستگاه های 
حفاری در خشکی، 22 درصد از بازار دستگاه های حفاری در دریا و 62 

درصد از بازار خدمات فنی و تخصصی را در اختیار دارد.
پاک نژاد گفت: در 40 سال گذشته، شرکت ملی حفاری ایران حدود 
4 هزار و 600 حلقه چاه با متراژی بالغ بر 9 میلیون و 500 هزار متر حفاری 
و حدود 168 هزار مورد خدمات جانبی ارائه کرده و پرواضح است که 

ین  ا
شرکت با چنین دستاوردی، 
پیروی از منویات مقام معظم رهبری در زمینه اجرای 
اقتصاد مقاومتی و تقویت خودکفایی را سر لوحه برنامه های خود قرار 
داده است.معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری یاد شهدای 
این صنعت از جمله مرحوم ارزانی و مرحوم سلیمی را که در حادثه فوران 

چاه 147 رگ سفید جان باختند، گرامی داشت.

نقش محوری در کشف  وتوسعه میدان های نفتی و گازی
سیدعبداهلل موسوی، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران نیز در 
این مراسم بر نقش محوری این شرکت در کشف منابع هیدروکربوری 
و توسعه میدان های نفتی و گازی در مناطق نفت خیز خشکی و دریایی 
کشور تاکید کرد و با اشاره به نقش و جایگاه شرکت ملی حفاری ایران 
در صنعت نفت گفت: با توجه به اهتمام مقام عالی وزارت نفت و 
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، این شرکت در یک سال گذشته 
اقدام های موثری در ارتباط با چابک سازی و روزآمدی در پروسه 
ستادی و عملیاتی انجام داده است.موسوی، اصالح ساختار سازمانی 
و تطبیق آن با ساختار شرکت ملی نفت ایران و حذف سمت های 
مجازی، توجه ویژه به انضباط اداری و مالی، بازبینی و اجرایی کردن 
ضوابط و مقررات ایمنی، بهداشت و محیط زیست )اچ اس ای( با هدف 
حفظ سالمت کارکنان و استفاده بهینه از تجهیزات را از برنامه های 
اجرایی عنوان کرد که با همکاری مستمر مدیران و کارکنان شرکت 
تاکنون به نتایج خوبی رسیده است.او به خودگردان بودن این شرکت 
از نظر درآمدی و هزینه کردها اشاره کرد و افزود: در یک سال گذشته، 
ملی حفاری از شرکت ملی نفت ایران هزینه ای دریافت نکرده و از 
طریق دریافت مطالبات از کارکرد و درآمد حاصل از ارائه خدمات 
یکپارچه جانبی فنی - تخصصی و عملیات حفاری، منابع مالی خود 
را تامین کرده است.مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به 
28 پروژه توسعه میدان ها با هدف حفظ، نگهداشت و افزایش تولید 
اظهار کرد: شرکت ملی حفاری در مناقصات مربوط به این پروژه ها 
مشارکت کرده و اجرای طرح توسعه دو میدان نفتی گچساران و 
نفت شهر را به عهده گرفته و درباره دیگر مناقصات نیز با شرکت های 

بخش خصوصی تفاهمنامه های همکاری مبادله و امضا کرده است.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران، تجدیدنظر در نرخ دکل روز، 
خدمات جانبی، به کارگیری تجهیزات و متعلقات دکل ها که بار مالی 
دارد، کاهش 5 درصدی هزینه با حذف کارهای غیرضروری، افزایش 
نظارت های فنی و بازرسی را سبب اصالح درآمدی شرکت عنوان کرد.

شرکت ملی حفاری ایران 40 ساله شد
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 سمیه راهپیما    با ورود به پلی کلینیک تخصصی صنعت نفت اراک، با تعداد زیادی از مراجعه کنندگان روبه رو می شوم که روی 
صندلی های انتظار برای مراجعه به پزشک نشسته اند. این پلی کلینیک قبال در ساختمان دیگری دایر بوده؛ اما به دلیل فرسودگی 
ساختمان قبلی سال 95 به ساختمان جدید منتقل شده و اکنون دارای بخش های اورژانس، پزشک عمومی، داروخانه، 
فیزیوتراپی، رادیولوژی، آزمایشگاه، مامایی و واکسیناسیون است. این پلی کلینیک به منظور ارائه خدمات بهداشتي و 
درماني به شاغالن، بازنشستگان و خانواده آنها در صنعت نفت با اعتبارات تخصیصي شرکت پاالیش و پخش فراورده هاي 

نفتي ایران و همکاري سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت احداث و تاسیس شده است.

برخی پزشکان متخصص این کلینیک، رسمی و برخی دیگر پرکیس ) قراردادی( هستند. به همین دلیل واحدها به 
دو قسمت پاره وقت و تمام وقت تقسیم می شود و هشت هزار نفر از کارکنان صنعت نفت و خانواده های آنها را تحت 
پوشش دارد. محمد عسگری، رئیس پلی کلینیک تخصصی اراک می گوید: »با توجه به مجوز ساخت پلی کلینیک 
اراک بر اساس مصوبه هیات دولت و سفر رئیس جمهوری به استان مرکزی در قالب مصوبه آمده است که نفت باید 
به مردم منطقه و شهرستان هم  خدمات بدهد، از این رو مکلف هستیم عالوه بر بیماران تحت پوشش خودمان، 
به سایر مراجعه کنندگان نیز خدمات درمانی ارائه کنیم.« به گفته او، »به این دلیل که شهر مهاجران تحت 
پوشش دانشگاه علوم پزشکی نیست، خدمات مناسبی به بیماران بومی داده نمی شود و تمام خدمات 
درمانی این منطقه از سوی صنعت نفت ارائه می شود.«  عسگری می گوید: »استان مرکزی از سطح درمان 
باالیی برخوردار نیست. ما نیز به عنوان بخشی از مجموعه با این مشکل مواجه هستیم. امکانات درمانی 
دانشگاه باالتر رفته و بسیاری از بیماران می خواهند برای درمان به تهران مراجعه کنند؛ اما در این 
زمینه مواردی که به خدمات فوق تخصصی نیاز داشته باشند، به تهران یا اصفهان فرستاده 
می شوند.« رئیس پلی کلینیک تخصصی اراک در ادامه با اشاره به برنامه ها تا پایان سال ادامه 
می دهد: »بیشتر جمعیت تحت پوشش این کلینیک، کارکنان صنعت نفت هستند. خواست بیماران 
نیز استفاده حداکثری از خدمات درمانی همین جاست. برای ارائه خدمات بیشتر، بخش های تخصصی را 
افزایش داده ایم و برخی واحدهای تخصصی را نیز راه اندازی کرده ایم. بیشتر ساکنان این منطقه به دلیل 
آب و هوا با مشکالت گوارشی روبه رو هستند و برای کاهش آن در آینده ای نزدیک بخش گوارش 
به بهره برداری خواهد رسید، ضمن آنکه واحد ماموگرافی تجهیز خواهد شد.« او می افزاید: 
»تفاهمنامه ای با دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر استفاده از خدمات تخصصی دانشگاه خواهیم 
داشت. با این تفاهمنامه 90 درصد کلینیک های تخصصی جوابگوی مراجعه کنندگان خواهد 
بود. ارجاع بیماران برای شرکت ها و سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت هزینه های 
سنگینی دارد، اگر در حوزه خودمان خدمات ارائه کنیم، قطعا می تواند بار مالی شرکت ها 
را کاهش دهد.« عسگری به اقدام های انجام شده در پلی کلینیک اشاره می کند و 
می گوید: »دستگاه پیشرفته رادیوگرافی دیجیتال OPG و لترال سفال با 
پیگیری های مدیریت بهداشت و درمان صنعت نفت منطقه و واحد رادیولوژی 
در پلی کلینیک تخصصی اراک به بهره برداری کامل رسیده است. با آغاز به 
کار این دستگاه، انجام رادیوگرافی های فک و دهان و دندان با کیفیت بسیار 
باال برای بررسی ضایعات فکی و ناهنجاری های مربوط به آن، بخصوص 
برای انجام ارتودنسی دندان های نهفته، ناهنجاری های مادرزادی و... به 
صورت دیجیتال در این مرکز قابل امکان است.«رئیس پلی کلینیک تخصصی 
اراک ادامه می دهد: »با نصب و راه اندازی دستگاه پیشرفته اتو آناالیزر 
بیوشیمی، تمامی آزمایش های بخش بیوشیمی در این مرکز انجام می شود، 
همچنین این دستگاه قادر است 480 تست در ساعت را انجام دهد و قابلیت تعریف 
بیش از 500 نوع آزمایش را دارد. با شروع به کار این دستگاه، آزمایشگاه پلی کلینیک 
تخصصی اراک، یکی از بروزترین آزمایشگاه ها در سطح استان خواهد بود، ضمن آنکه با 
راه اندازی پلی کلینیک تخصصی اراک و نیاز سنجی های صورت گرفته، کلینیک های 
تخصصی متعددی از جمله چشم، ارتوپدی داخلی و قلب به پلی کلینیک تخصصی نفت اراک 

اضافه شدند.کلینیک قلب، یکی از مهم ترین و ضروری ترین آنهاست.«

گزارش »مشعل« از فعالیت های بهداشت 
و درمان صنعت نفت مرکزی

حذف هزینه  های گزاف بیماری های قلبی

ارائه خدمات اورژانس در دو نوبت

پایش       رشد    نوزادان

900 نفر چاق هستند

استفاده پیمانکاران از طب صنعتی

شناسایی 98 درصدی بیماری  های مزمن

در ادامه برای 
در  بیشتر  اینکه 
جریان ارائه خدمات 
کلینیک قلب و عروق 
قرار بگیرم، با الدن طاهری، 
متخصص قلب و عروق شاغل 
در این مرکز صحبت می کنم. 
او،کلینیک قلب صنعت نفت اراک 
ز  ا یکی  ا  ر ن  آ ت  ا تجهیز و 

استانداردترین و پیشرفته ترین مراکز و تجهیزات سرپایی قلب در استان 
می داند و می گوید: »مهم ترین ویژگی این مرکز، نظارت همزمان پزشک در 
زمان انجام تست ورزش از طریق مانیتور و شبکه ای بودن اتاق تست ورزش 
و اتاق پزشک است. روزانه حدود 35 مراجعه کننده داریم و در صورت نیاز، 
خدمات درمانی دیگر برای آنان ارائه خواهد شد. همچنین ثبت سوابق در 
پرونده های پزشکی خانواده، یکی دیگر از مزیت های کلینیک تخصصی 
قلب است.« در گذشته با توجه به نبود این کلینیک و متخصصان الزم، 
مراجعه کنندگان هزینه های گزافی برای مراجعه به بیرون از مرکز 

می پرداختند.

اورژانس پلی کلینیک تخصصی صنعت نفت 
اراک، روزانه در دو نوبت صبح و عصر در بخش 
اورژانس خدمات ارائه می کند و نوبت شب این بخش 
و  اورژانس  ویدا صالحی، مسؤول  نیست.  فعال 
کلینیک های تخصصی اراک می گوید: »روزانه در دو نوبت 
صبح و عصر، حدود 100 تا 120 نفر به اورژانس مراجعه می کنند. 
کسانی که بیماری آنها از طریق طب صنعتی، تشخیص داده 

می شود، به متخصص مربوطه در کلینیک ها ارجاع داده می شوند. سه 
روز در هفته نیز متخصص قلب در بخش اورژانس حضور دارد. هفته ای 
یک روز نیز کلینیک ارتوپدی، کلینیک داخلی، جراحی و متخصص 
اطفال داریم.«  به گفته او، »در طب صنعتی از افرادی که باالی 40 سال 
سن دارند، تست ورزش گرفته می شود و بسته به نوع بیماری شان 
ساالنه یا هر 6 ماه یک بار تست می دهند. کلینیک گوارش نیز بزودی 

راه اندازی می شود و دستگاه ماموگرافی نیز خریداری شده است. «

پایش رشد، یکی از قسمت هایی است که خانواده ها، نوزادان سه تا پنج روز خود را 
برای تشکیل پرونده به آنجا می برند تا قد، وزن و دور سر آنها اندازه گیری شود، همچنین 
کارهای مقدماتی مانند سنجش دمای بدن، تنفس، زردی و... نوزادان نیز مورد بررسی 
قرار می گیرد. پایش و سنجش این نوزادان تا زمانی که به مدرسه بروند نیز در این مرکز 
رشد انجام می شود، ضمن آنکه دخترهای هشت تا 18 ساله نیز برای قد، وزن، بی ام آی، 
فشار خون )از دودست بیمار(، بینایی سنجی، شنوایی سنجی و مشاوره روان نیز به این 

مرکز مراجعه می کنند.  نوشین کاله بردوست، کارشناس پایش رشد و بهداشت 
می گوید: »اطالعات درمان مراجعه کنندگان را در سیستم سخن که مخصوص 

به بیماران صنعت نفت است، وارد می کنیم. نزدیک به 400 کودک زیر هشت 
سال و 330 نوجوان دختر را تحت پوشش داریم. دختران نوجوان نیز سالی 

یکبار به ما مراجعه می کنند. سه روز در هفته نیز واحد واکسیناسیون 
کلینیک اراک فعال است و دو روز نیز در اورژانس حضور دارم.«

»پزشک خانواده، یکی از بخش هایی است که جمعیت تحت پوشش آن پراکنده است. 
بیشترین جمعیت تحت پوشش در اراک هستند؛ اما بخشی از آنها در روستاهای اطراف زندگی 
می کنند و دسترسی به کلینیک برایشان مشکل است.« این بخشی از صحبت های مژگان 
میرزایی، پزشک خانواده کلینیک صنعت نفت اراک است. او تعداد افراد تحت پوشش را شش 
هزار و 700 نفر بیان می کند که حدود یک هزار و 704 نفر آنها بازنشسته و مابقی نیز شرکتی 
هستند. میرزایی با اشاره به برخی مشکالت می گوید: »اکنون مشکلی که برای بیماران وجود 
دارد، این است که در گذشته با مراکز درمانی بیرون قرارداد داشته ایم؛ اما اکنون نداریم، ضمن 
آنکه پیش از این دسترسی بیماران به پزشک متخصص در صورت داشتن معرفی نامه راحت تر 
بود و این باعث افزایش هزینه درمانی بیماران می شد.«  این پزشک خانواده، اضافه وزن را از 
بیماری های مزمن نام می برد و ادامه می  دهد: »حدود 900 نفر از افراد تحت پوشش ما چاق 
هستند و نزدیک به یک هزار و 700 نفر نیز اضافه وزن دارند که برای این افراد دستورهای 

تغذیه ای داریم و می توانند از این طریق اضافه وزن خود را 
کنترل کنند.« او از بیماری ام اس و اختالل خلقی به عنوان 

بیماری های شایع در منطقه اراک نام می برد که باید برای 
پذیرش و درمان از سوی بیماران فرهنگ سازی صورت 

گیرد.  به گفته میرزایی، »در زمینه مدیریت بیماری های 
مزمن، سعی می کنیم سال به سال مراقبت  های خود را افزایش 

دهیم. در گذشته یک سری واکسن مانند آنفلوانزا برای بیماران 
مزمن داشتیم؛ اما اکنون بیمار باید به ما مراجعه کند و برای 

تهیه این واکسن ها نسخه بنویسیم، تا بتوانند این واکسن 
را از داروخانه ها تهیه کنند که در گذشته شاهد این 

روند نبودیم.«

کارکنان دو منطقه استان مرکزی و لرستان، تحت پوشش طب صنعتی قرار دارند 
که جمعیت هشت هزار نفری را تشکیل می دهند. این افراد کارکنان رسمی، قرارداد 
مستقیم و پیمانکار در تلمبه خانه ها و مراکز صنعتی هستند. مرتضی شیخ االسالمی، 
رئیس طب صنعتی بهداشت و درمان صنعت نفت مرکزی و لرستان در این زمینه 
می گوید: »افراد پیمانکار از خدمات اورژانسی طب صنعتی استفاده می کنند و زیر 
نظر مراکز سالمت کار هر دو منطقه )مرکزی و لرستان( هستند، اما اقدام در زمینه 
معاینه ها و سالمت آنها به توافق میان شرکت ها و سازمان بهداشت و درمان صنعت 
نفت بستگی دارد.«  به گفته او، »مراکز صنعتی شامل پاالیشگاه، پتروشیمی، شرکت 
خطوط لوله و مخابرات، شرکت پخش فراورده های نفتی و تلمبه خانه ها می شود. 
این مراکز فاصله زیادی از شهر دارند که دور ترین آنها با فاصله ای حدود 450 کیلومتر 
قرار گرفته است و نزدیک ترین آن نیز 15 کیلومتر با شهر فاصله دارد و تمامی آنها 
را تحت پوشش داریم و خدمات طب صنعتی به آنها ارائه می کنیم.«  شیخ االسالمی 
ادامه می دهد: »در وزارت نفت و سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، جزو 
نخستین مرکزی هستیم که از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور 
مجوز مرکز تخصصی طب کار گرفته ایم.«  رئیس طب صنعتی بهداشت و درمان 
صنعت نفت مرکزی و لرستان با اشاره به برنامه های پیش رو می گوید: » یکی از 
برنامه هایی که امسال در دستور کار قرار داده ایم، غربالگری بیماری های قلبی و 
عروقی است که چند درصد از کارکنان به آن مبتال هستند و در این زمینه پویش 
خطر سنجی داریم. از دیگر کارهای ما این است که با شرکت ها در تعامل بیشتری 
باشیم و هرچه این تعامل ها بیشتر باشد، در ارائه نقطه نظرها و پیشنهادها به آنها 

موفق تر عمل خواهیم کرد.«  او می افزاید: »به طور 
جدی دنبال تغذیه سالم هستیم و از متخصصان 

تغذیه نیز استفاده می کنیم تا مسائل فنی را با 
شاخص های بهتری رصد کنیم. مهمترین رکن 

ما حفظ سالمت افراد از خطرات احتمالی است.« 
تعداد  از  آماری  ادامه  در  شیخ االسالمی 

مراجعه کنندگان ارائه می  کند و می گوید:»سال 96، 
چهار هزار و 976 نفر برای انجام معاینات طب صنعتی 

مراجعه کردند که این تعداد در سال گذشته، به هفت هزار 
و 432 نفر رسیده است. این افزایش نیز به دلیل افزوده شدن 

نیروهای پیمانکار در فهرست مراجعه کنندگان به طب صنعتی 
است.«  رئیس طب صنعتی بهداشت و درمان صنعت نفت مرکزی 

و لرستان، با اشاره به سختی ها و مشکالت ادامه می دهد: »ناهماهنگی 
میان بهداشت حرفه ای در وزارت نفت وجود دارد و الزم است در تعامالت 

و جلسات، وظایف شفاف باشد تا کارشناسان طب صنعتی بتوانند وظایف 
خود را بهتر انجام دهند.« به گفته او، »بر اساس تفاهمنامه  منعقد شده میان 

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با شرکت ها مقرر شده، شرکت ها هزینه 
معاینه های طب صنعتی پیمانکاران را به حساب بهداشت و درمان 
واریز کنند و آنها نیز می توانند از معاینه های طب صنعتی استفاده 

کنند.«

مرتضی داوودی، مسؤول فنی طب صنعتی بهداشت و درمان صنعت نفت مرکزی و 
لرستان نیز می گوید: »در طب کار دو گروه بیماری را دنبال می کنیم؛ یک سری از این 
بیماری ها شغلی است که معموال کاهش شنوایی ناشی از سر و صدا در محیط کار است. 
بروز این بیماری مربوط به سال هایی است که پاالیشگاه ها و شرکت های نفتی تاسیس 
می شدند و در آن زمان خیلی لوازم حفاظت ایمنی و... در دسترس کارکنان نبوده و این 
افراد دچار کاهش شنوایی شده اند؛ اما اکنون ما شاهد کاهش شنوایی جدید نیستیم. 
کارشناسان بهداشت حرفه ای شرکت ها نیز به دنبال آن هستند تا لوازم حفاظت فردی را 
در اختیار کارکنان قرار دهند و در این زمینه آموزش هایی داشته ایم.«  او به گروه دومی 
از بیماری ها می پردازد و ادامه می دهد: »گروه دوم به بیماری های مزمن غیر واگیر باز 
می گردد که شامل دیابت، فشار خون، چربی خون، اضافه وزن، چاقی و... می شود. شیوع 
بیماری دیابت در کشور بین 9 تا 10 درصد گزارش شده؛ اما در شرکت های نفتی این آمار 
بین 4 تا 5 درصد است. در زمینه چربی خون نیز باید گفت که میزان شیوع آن باالست؛ 

البته نه باالتر از آمار کشوری و تقریبا برابر هستند که یکی 
از علل آن نیز افزایش سن کارکنان و... است.« به گفته داوودی، 

»بیماری های مزمن غیر واگیر با وجود میانگین سنی باال قابل 
قبول است. یکی از مهمترین کارهایی که انجام می دهیم، شناسایی 

98 درصد بیماران مزمن است.« او به مهمترین مشکالت طب صنعتی 
اشاره می کند و می گوید: »از آنجا که در بیماری های مزمن، فرد عالمتی 

از بیماری را در خود مشاهده نمی کند، الزم نمی داند برای درمان خود 
اقدامی انجام دهد.«  داوودی در پایان می گوید: »اندازه گیری عوامل زیان آور  

محیط کار نیز مهم است. در تمام جلسات سالمت کار که با کارفرمایان داشتیم، 
گفته شده که وظیفه کارشناسان بهداشت حرفه ای شرکت هاست که عوامل زیان 

آور محیط کار را شناسایی کنند. اگر این عوامل مشخص نشوند، نمی توان گفت که 
آیا بیماری فرد ناشی از محیط کار است یا خیر؟« 

امکان استفاده پیمانکاران از

طب صنعتی



برج های  به  اسکیل  نیو  شرکت  راکتور 
خنک کننده بزرگ و یا محدوده امنیتی گسترده، 
نیاز ندارد. این راکتور می تواند در کارخانه ای 
ساخته و به هر مکانی، هر چقدر که دور باشد، 
نشان  پرشمار  شبیه سازی های  شود.  منتقل 
می دهند که این راکتور می تواند تقریبا هر شرایط 
اضطراری را بدون آسیب پذیری امنیتی شدید، 
پشت سر بگذارد. یکی از دالیل این است که این 
راکتور، حداقل در مقایسه با راکتورهای کنونی، از 
سوخت هسته ای بسیار ناچیزی استفاده می کند. 
این راکتور همچنین اندازه ای بسیار کوچک تر از 

پیشینیان خود دارد.
این برای سیاره زمین که با بحران آب و هوایی 
دست و پنجه نرم می کند، خبر خوبی است. در 
انرژی  زیست،  محیط  طرفدار  محافل  برخی 
هسته ای بدنام است، اما بسیاری از کارشناسان و 
سیاست گذاران انرژی قبول دارند که شکافتن 
اتم ها همچنان بخشی جدایی ناپذیر از حذف 
کربن از تولید برق جهان خواهد بود. در آمریکا، 
برق هسته ای حدود دو سوم از کل تولید برق پاک 
را به خود اختصاص داده است، اما نیروگاه های 
کنونی به سرعت به پایان عمر مجاز فعالیت خود 
نزدیک می شوند. تنها دو نیروگاه هسته ای جدید 
در آمریکا در حال ساخت هستند اما هزینه 
ساخت آنها میلیاردها دالر فراتر از بودجه اولیه و 
زمان ساخت آنها چندین سال دیرتر از موعد اولیه 

شده است.
در این شرایط است که این راکتور کوچک 
طراحی شده برای استفاده همزمان از چند راکتور 
در یک واحد، وارد صحنه می شود. آیا به مقدار 
نسبتأ کمی از انرژی نیاز دارید؟ تنها چند راکتور 
کوچک نصب کنید. آیا می خواهید برق یک شهر 
بزرگ را تأمین کنید؟ چند راکتور دیگر اضافه 
برای طیفی  نیروگاه مناسب  ارائه یک  کنید. 
گسترده از شرایط، بسیار راحت تر می شود. از آنجا 
که این راکتورها کوچک هستند، می توانند به طور 
انبوه تولید شوند و به هر جایی در چند قطعه 
که  این  همه  از  مهم تر  شاید  شوند.  منتقل 
راکتورهای کوچک می توانند از مزیت برخورداری 

از چندین سازوکار خنک کنندگی و ایمنی موجود 
برای پیشینیان خود، برخوردار شوند که این 
مشابه  فاجعه ای  که  می کند  تضمین  مسئله 

چرنوبیل، تکرار نخواهد شد.
شرکت نیو اسکیل از یک راکتور آب سبک 
استفاده می کند که اکنون متداول ترین نوع 
راکتور تجاری مورد استفاده در نیروگاه های 
هسته ای است، اما شباهت این راکتور با انواع 
قدیمی تر، همین جا تمام می شود. راکتور شرکت 
نیو اسکیل حدود 20 متر طول و کمتر از سه متر 
قطر دارد و در یک ظرف نگهداری می شود که تنها 
کمی از آن بزرگتر است. این راکتور که تقریبا به 
اندازه دو اتوبوس مدرسه پشت سر هم است، این 
قابلیت را دارد که صد نمونه از آن در اتاق مخزن 
یک نیروگاه سنتی گنجانده شود. با این همه این 
راکتور کوچک می تواند 60 مگاوات برق تولید کند 
که حدود یک دهم برق تولیدی کوچکترین 

نیروگاه عملیاتی کنونی در آمریکاست.
خوزه ریس، بنیانگذار و مدیر فنی نیو اسکیل 
گفت که کوچک شدن، یک مزیت بزرگ است. این 
راکتورها امن تر هستند، تا حدی به این دلیل که 
می توانند در یک استخر زیرزمینی آب قرار داده 
شوند. اگر یک راکتور نشت کند، گرمای آن به 
تدریج در آب مهار می شود و این همچنین به این 
معناست که راکتورها می توانند نزدیک تر به 
جاهایی ساخته شوند که برق در آنها مورد نیاز 
است و به فاصله ایمنی 16 کیلومتری الزم برای 

نیروگاه های سنتی، نیاز ندارند.
کمیسیون تنظیم مقررات هسته ای آمریکا از 
سال 2016 میالدی در حال بررسی طراحی شرکت 
نیو اسکیل است. اگر این کمیسیون مجوز الزم را 
صادر کند، این شرکت می تواند باالخره ساخت 
نخستین نمونه تجاری این راکتور را آغاز کند. 
شرکت است.  نه  سختگیرا بررسی،   فرایند 

 نیو اسکیل 12 هزار صفحه درخواست فنی ارائه 
داده و به احتمال زیاد فرایند بررسی راکتور آن 
یک سال دیگر طول خواهد کشید. با این همه، این 
شرکت هم اکنون توانسته است مجوز ساخت 
نخست نیروگاه خود با 12 راکتور را در آزمایشگاه 

ملی آیداهو به دست آورد و از سال 2026 میالدی 
عرضه برق به ایالت های غربی آمریکا را آغاز 

می کند.
راکتورهای کوچک مقیاسی، احتماال نخستین 
راکتورهای کوچکی خواهند بود که وارد شبکه 
برق آمریکا می شوند، اما آخرین نوع نیز نخواهند 
بود. وزارت انرژی آمریکا، به میکرو-راکتورها 
عالقه مند شده که یک نیروگاه هسته ای است که 
کمتر از 50 مگاوات برق تولید می کند. اگرچه 
نیروگاه های کوچک مقیاسی برای فرایندهای 
صنعتی و دیگر حجم های باالی برق مناسب تر 
هستند، میکرو-راکتورها برای نیازهای کوچکتر، 
همچون تأمین برق یک مقر نظامی دور افتاده و یا 
تأمین روشنایی در یک شهر کوچک در ایالت 
این  همه،  این  با  مناسب تر هستند.  آالسکا، 
نیروگاه ها می توانند در آینده به عنوان یک منبع 
همیشگی انرژی بدون کربن برای شهرها، استفاده 

شوند.
میکرو-راکتورها توجه شرکت های جدید و 
قدیمی انرژی هسته ای را به خود جلب کرده ند. 
پیش از این، یک شرکت هسته ای رازآلود با نام 
اوکلو، از میکرو-راکتور اورورا با ظرفیت 1.5 
مگاوات، رونمایی و اعالم کرد مجوز وزارت انرژی 
برای ساخت نخستین نمونه از این راکتور در 
آزمایشگاه ملی آیداهو را به دست آورده است. 
اورورا بیشتر شبیه یک کلبه کوهستانی است تا 
یک راکتور هسته ای، اما به گفته جیکوب دویت، 
بنیانگذار شرکت اوکلو، این مسئله عمدی بوده 
است. او امیدوار است در آینده، میکروراکتورها 
بدون هیچ مشکلی با محیط شهرها هماهنگ 

شوند.
با این همه، شرکت اوکلو در مسیر دریافت 
مجوزهای الزم، با موانع مهمی رو به روست. یکی 
از آنها این است که اورورا یک راکتور سریع است 
که با استفاده از فلزات مایع خنک می شود و این 
ی  برا ختصاصی  ا طور  به  تقریبا  طراحی 
زیردریایی ها استفاده می شده است. دویت گفت: 
بی تعارف، طرز فکر نهادهای نظارتی بر اساس 

نیروگاه های بزرگ شکل گرفته است.

اگرچه کمیسیون تنظیم مقررات هسته ای 
برای درک چگونگی هماهنگی راکتورهای کوچک 
با مقررات کنونی هسته ای تالش می کند، دیگر 
سیاست گذاران انرژی در هر فرصت از این انرژی 
حمایت می کنند. پیش از این، رهبران سیاسی از 
آمریکا و اروپا برای نخستین مذاکرات بین المللی 
مربوط به راکتورهای مقیاس کوچک گرد هم 
آمدند و دولت های محلی در کانادا به تازگی دیدار 
کردند تا برای نیروگاه های کوچک تبلیغ کنند. 
همچنین ریک پری، وزیر پیشین انرژی آمریکا، 
در فیلم خداحافظی خود، تبلیغ ویژه ای برای 

راکتورهای مقیاس کوچک انجام داد.
از راکتورهای کوچک  در آمریکا، حمایت 
موجب تحوالتی در محیط نظارتی شده است تا به 
میالدی   2027 سال  تا  کند  کمک  شرکت ها 
نخستین نیروگاه کوچک را در تأسیسات متعلق 
به دولت مرکزی آمریکا، راه اندازی کنند. با این 
همه، استیو فتر، استاد دانشگاه مریلند، گفت که 
راکتورهای کوچک همچنان باید اثبات کنند که 
می توانند در زمینه هزینه نیز رقابت کنند. با توجه 
به کاهش هزینه انرژی های تجدید پذیر، همچون 
انرژی باد و انرژی خورشیدی و همچنین دسترسی 
گسترده به گاز طبیعی، راکتورهای کوچکتر شاید 
هرگز نتوانند جایگاه ویژه خود را به دست بیاورند. 
به ویژه اگر انگیزه اصلی، تغییرات آب و هوایی 
باشد که با شتابی سریعتر از مجوزهای مقرراتی 

در حال پیش روی است.
فتر گفت: درباره توانایی برای صدور مجوز برای 
نیروگاه های هسته ای پیشرفته و استفاده از آنها 
در مقیاسی که بتواند اهمیتی برای تغییر آب و هوا 
داشته باشد، خوشبین نیستم؛ با این همه فکر 
می کنم ارزش بررسی کردن را دارد، زیرا آنها 
نوعی از برق متمرکز و بدون کربن هستند و ما 

گزینه های زیادی در این زمینه نداریم.
حداقل در آمریکا، شاید این کار تنها راه برای 

دادن شانسی جدید برای انرژی هسته ای باشد.

مترجم: یحیی احمدی
منبع: پایگاه اینترنتی وایرد
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نسل جدید 
راکتورهای 

هسته ای در 
راه است

نسلی جدید از راکتورهای هسته ای در چند سال آینده 
تولید برق را آغاز می کنند. آنها به نسبت کوچک هستند و 
ممکن است نقشی کلیدی برای دستیابی به اهداف آب و 
هوایی داشته باشند. از 20 سال پیش، آینده برق هسته ای در 
آزمایشگاه در مقر دانشگاه دولتی اورگون در غرب آمریکا در 
حال شکل گیری بود. نمونه اولیه این راکتور با مدیریت 
شرکت نیو اسکیل پاور، نماد فصلی نو در داستان پر تنش و 

سیاست زده نیروگاه های برق هسته ای  است.



معاون بازرگانی شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی منطقه فارس بر 
آمادگی این شرکت به منظورحمایت 
ازسرمایه گذاران بخش خصوصی در 
احداث وتوسعه جایگاه های سی ان 

جی استان فارس تاکید کرد.
محسن شمس الدینی گفت: فراهم 

توسعه  و  احداث  و زمینه های  آوردن شرایط 
جایگاه های سی ان جی، ازاولویت های مهم شرکت 

ملی پخش فراورده های نفتی ایران است.
محسن شمس الدینی، معاون بازرگانی بااشاره 
شعارامسال مبنی بر رونق تولید تصریح کرد: با توجه 
به این مهم، شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه فارس نیز، حمایت از سرمایه گذاری بخش 
پاک  سوخت  توسعه  و  استفاده  خصوصی، 
درسبدسوخت کشور را به عنوان اولویت های خود 

در نظر گرفته است.
وی تصریح کرد: شرکت ملی پخش فراورده های 

نفتی منطقه فارس عالوه برآمادگی 
پذیرش متقاضیان حقیقی وحقوقی 
دارای زمین ثبتی یا حق استفاده از 
زمین توسط سازمان های دولتی برای 
احداث جایگاه سی ان جی دراین 
ست  ا ز ا شهرشیر ه  یژ بو ن  ستا ا
ومتقاضیان می توانند برای دریافت 
اطالعات بیشتر، به واحد بازرگانی شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی منطقه فارس)شیراز-

 www.fars.niopdc.ir خیابان حافظ یا سایت
مراجعه کنند.

معاون بازرگانی شرکت ملی پخش فراورده های 
منظورتوسعه  به  گفت:  فارس  منطقه  نفتی 
جایگاه های سی ان جی در این استان سعی شده 
است تا باتغییر دربرخی شرایط احداث از جمله 
کاهش متراژ زمین)حداقل 425 مترمربع( وظرفیت 
کمپرسورها، زمینه بیشتری برای جذب بخش 

خصوصی فراهم شود .
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    شرکت نفت 
مناطق مرکزی 
ایران  
امضای 
2 قرارداد 
پژوهشی

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با پژوهشگاه صنعت نفت ودانشگاه صنعتی امیرکبیر قراردادهای 
پژوهشی امضا کرد. برمبنای قرارداد نخست که رامین حاتمی، مدیرعامل شرکت نفت مناطق 
مرکزی و جعفرتوفیقی، رئیس پژوهشگاه صنعت نفت، آن را امضا کردند، »بهبودعملکرد 
اورینگ های مورد استفاده درمکانیک سیل پمپ های گریز ازمرکز تنگ بیجار با استفاده از فناوری 
نانو«پیگیری می شود.  اعتباراین پروژه پژوهشی 6.5میلیارد ریال است و مدت زمان انجام آن از 
سوی پژوهشگاه صنعت نفت 10 ماه خواهد بود. براساس این قرارداد، امکان جایگزینی اورینگ 
االستومترکه عمدتا ساخت کشورآمریکاست وتهیه آن درسال های اخیر با محدودیت هایی مواجه 
شده، فراهم می شود.  این قرارداد باهدف افزایش امنیت و پایداری تولید گازدرمنطقه تنگ بیجار 
منعقد شده است و پیش بینی می شود افزون بردستیابی به فناوری ساخت اورینگ مناسب 
درشرایط سخت عملیاتی)گازترش، فشار و دمای باال(، کاهش قابل توجه هزینه ها درفرایند 
ساخت داخل نیزمحقق شود. »گازدوست کردن مخازن گازمیعانی به منظور بهینه سازی و افزایش 
تولید درمیدان های گازی منتخب شرکت نفت مناطق مرکزی ایران)تنگ بیجار، سرخون، تابناک، 

شانول وشوریجه(« قرارداد دیگری است که میان شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بادانشگاه 
صنعتی امیرکبیر امضا شده است. ارزش این قرارداد 26.82میلیارد ریال ومدت زمان اجرای آن 
24 ماه برآورد شده است. این قرارداد با هدف توسعه یک روش ازدیاد چاه محور از مخازن گاز 
میعانی کشورکه با مشکل تشکیل بانک میعانات، انسداد تخلخل ها و کاهش تولید مواجه شده اند، 

امضا شده است.
افزایش تولید با فناوری نو در مخازن گاز میعانی

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ازامکان دستیابی به تولید دو برابری گاز و میعانات 
گازی درقالب قرارداد پژوهشی گازدوست کردن مخازن گازمیعانی خبرداد وگفت: اجرای روش 
تحریک شیمیایی چاه های گازی برای نخستین باردرکشورانجام می شود وبا دستیابی به این 
فناوری، امکان افزایش تا سقف دو برابری تولید گاز و میعانات گازی در مخازن گاز میعانی فراهم 
خواهد شد. رامین حاتمی با بیان این که این فناوری در پنج میدان گازی منتخب شرکت نفت 
مناطق مرکزی ایران درتنگ بیجار،  سرخون، تابناک، شانول و شوریجه به صورت پایلوت اجرا 

خواهد شد، گفت: میزان بازدهی فرایند تولید از هر یک ازاین میدان ها، به شرایط خاص سنگ 
مخزن آن میدان بستگی خواهد داشت. حاتمی گفت: پس از اجرای آزمایشی این فناوری دریکی 
ازمناطق منتخب اعالم شده، امکان بسط آن به سایر مخازن گازی میعاناتی کشور نیز وجود خواهد 
داشت. وی با اشاره به این که در اجرای این طرح ازکمک مشاور خارجی نیز استفاده خواهد شد، 
گفت: بااجرای این قراردادوعملیاتی سازی مفادمربوط به آن، عالوه بر امکان افزایش تولید 
گازومیعانات گازی ازمخازن گازمیعانی تاسقف دوبرابر،  صادرات فناوری مربوطه نیزبه کشورهای 
همجوار، امکان پذیر خواهد بود. حاتمی همچنین با اعالم پیگیری فناوری دیگری درحوزه افزایش 

تولید از چاه های نفتی افزود: تست میدانی این فناوری درمنطقه دارخوین انجام خواهد شد.
مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بااشاره به این که الزم است مشارکت بادانشگاه ها 
درپروژه های پژوهشی این شرکت افزایش یابد، گفت: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران عالقه مند 
است هابی در زمینه بررسی چاه هایی باامکان تولید میعانات گازی دردانشگاه صنعتی امیرکبیر 

ایجاد شود.

    شرکت ملی گاز ایران
برگزاری چهارمین دوره 

آموزشی الزام های ایمنی 

فرمانده حوزه بسیج شرکت ملی گازایران از برگزاری 
چهارمین دوره آموزشی الزام ها ودستورعمل های 
ایمنی، آتش نشانی ومدیریت واکنش در شرایط 
اضطرار، ویژه پاالیشگاه های گازومناطق عملیات 
انتقال گاز خبر داد. یداهلل رحمانی با تاکید برلزوم 
توانمندسازی و روزآمدکردن نیروها با انجام دوره های 
آموزشی، افزود: این دوره آموزشی درپی تفاهم نامه 
مشترکی میان اچ اس  ای شرکت ملی گازایران 
ومرکزبسیج وزارت نفت، ویژه فرماندهان، فعاالن 
فضای مجازی و کارشناسان پدافندغیرعامل، برای 
شرکت  های پاالیش گاز ومناطق عملیات انتقال گاز 
برگزار شده است. وی با اشاره به دوره های آموزشی 
پیشین مانند دوره های مدیریت بحران، امنیت 
 ، ی یبر سا ت  حمال با بله  مقا  ، ت عا طال ا
ازبرگزاری11دوره آموزشی و برنامه ریزی برای 

برگزاری چهاردوره دیگر تا پایان امسال خبر داد.
رحمانی گفت: برگزاری این دوره های آموزشی، 
ازجمله دستاوردهای امضای تفاهمنامه اداره کل 
اچ اس ای وزارت نفت، شرکت ملی گازایران و مرکز 
بسیج وزارت نفت است.  فرمانده بسیج شرکت ملی 
گازایران، برگزاری دوره های آموزشی مقابله با 
حمالت سایبری و امنیت اطالعات در شرایط کنونی 
را ضروری برشمرد و افزود: انتظار می رود با برگزاری 
دوره های جدید در ارتقای دانش و توانمندی نیروها، 

گام های موثری برداشته شود.

   شرکت ملی نفت ایران    

   شرکت ملی پخشضرورت معاینات دوره ای برای پیشگیری از بیمار ی های شغلی 
 فراورده های نفتی ایران

17 میلیون لیترصرفه جویی 
مصرف بنزین درصورت ارتقای 

صنعت خودرو

مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی گفت: با 
ارتقای صنعت خودرو، درمصرف روزانه حدود17میلیون 
لیتربنزین درکشورصرفه جویی خواهد شد. امیر وکیل زاده 
بااستفاده  تخصصی»تنظیم سبدسوخت  نشست  در 
ازسی ان جی« درهمایش سی ان جی، فرصت توسعه پایدار 
گفت: هرخودرودرایران درمقایسه با استانداردهای جهانی 
روزانه یک لیتربیشتر بنزین مصرف می کندکه تنها 
باارتقای صنعت خودروسازی وبااحتساب وجود حدود 17 
میلیون خودروی درناوگان حمل ونقل کشور، روزانه 
درمصرف همین مقدار بنزین صرفه جویی خواهد شد. وی 
بااشاره به سهم 23.5 درصدی سی ان جی و سهم 1.5 
درصدی ال پی جی درسبد سوخت خودرویی کشور افزود: 
با سرمایه گذاری وزارت نفت، هم اکنون 2500 جایگاه 
عرضه گازطبیعی فشرده )سی ان جی( در کشورساخته 
شده است وحدود چهارمیلیون خودروی دوگانه سوزنیزدر 
کشور وجود دارد. وکیل زاده توزیع و مصرف میانگین 
سی ان جی در کشور را 20 میلیون مترمکعب در روز اعالم 
کرد. مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
همچنین با اشاره به مخازن سی ان جی خودروهایی که 
در دورنخست توسعه صنعت سی ان جی در کشور گازسوز 
شده اند نیز گفت: میانگین عمرمخازن سی ان جی 15سال 
و عمرمخزن این دسته از خودورها رو به پایان است. وی 
با اشاره به این که از 900 میلیون مترمکعب گازی که 
روزانه در کشور تولید می شود، تنهادو درصد آن دربخش 
سی ان جی مصرف می شود، گفت: با تغییرات آینده برای 
افزایش سهم سی ان جی در سبد سوخت خودروها، این 

رقم افزایش قابل توجهی خواهد داشت.
وکیل زاده افزود: برنامه ریزی های انجام شده درحوزه سبد 
سوخت کشور بر افزایش سهم سی ان جی در ناوگان حمل 

و نقل سبک کشور تا 25 درصد تاکید دارد.
همایش »سی ان جی، فرصت توسعه پایدار« یکم دی ماه 
امسال به منظور بررسی و ارائه راهکارهای دانش بنیان برای 
افزابش سهم سی ان جی در سبد سوخت خودروها با حضور 
علیرضا صادق آبادی، مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و 
پخش فراورده های نفتی، امیر وکیل زاده، مدیرعامل 
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی و جمعی ازمدیران و 
متولیان صنعت سی ان جی در محل پژوهشکده علوم و 

فناوری انرژی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

رئیس امورکارکنان شرکت ملي نفت ایران و دبیرکار گروه مداخالت کارفرمایی 
سالمت با اشاره به معاینات دوره اي، آن را رایج ترین معاینات ضروري در طب صنعتي 
خواند و افزود: رعایت اصول در معاینات دوره ای موجب تشخیص زود هنگام 
بیماري هاي شغلي و پیشگیری ازرسیدن آن به مراحل ناتوان کننده می شود.  علي 
اکبرعلیزاده، شناسایي و تشخیص زودهنگام بیمارهاي شغلي را در مراحل قابل 
کنترل، قابل درمان و قابل پیشگیري ازپیشرفت بیماري به مراحل پیشرفته را از 
اهداف معاینات دوره ای برشمرد. وی گفت: بررسي تناسب جسماني، روحي ورواني 
شاغل با ماهیت شغل، غربالگري بیماري هاي مزمن غیرواگیر باقابلیت غربالگري 
مانند دیابت، هیپرلیپدمي، هیپرتانسیون، ازدیگراهداف معاینات دوره ای است. رئیس 
امورکارکنان شرکت ملي نفت ایران درباره دستاوردهای کارگروه مداخالت کارفرمایي 
سالمت نیز گفت: بازآرایي فرایندطب صنعتي براساس مجموعه دستورعمل هاي 
طب صنعتي، انتخاب گروه هدف براساس نتایج طب صنعتي دوره قبل به منظور 
مداخله ورزشي وتغذیه اي)داشتن حداقل دو ریسک فاکتورازچهار ریسک فاکتور، 
شامل چاقي، فشارخون، چربي خون و دیابت(، همچنین برگزاری نشست های 

مشاوره تغذیه ای منظم، ازجمله دستاوردهای کارگروه مداخالت کارفرمایي سالمت 
است. علیزاده همچنین تکمیل شناسنامه ورزشی، انجام فعالیت های ورزشی و 
حرکات اصالحی به مدت هشت هفته، ارزیابی دوباره سالمت شرکت کنندگان و 
بررسي وضع تغذیه در رستوران هاو...را از دیگر دستاوردهای این کارگروه برشمرد. 
درادامه، دکترجعفری، مسئول سالمت زنان وخانواده سازمان بهداشت و درمان 
صنعت نفت واعضای کارگروه مداخالت کارفرمایی سالمت، مطالبی درباره برنامه های 
خود ارائه کردند.  حسب دستورناصرموالیی، مدیرتوسعه منابع انسانی شرکت ملی 
نفت ایران، کارگروه مداخالت کارفرمایي سالمت، بامحوریت امورکارکنان، با مشارکت 
اعضاي حلقه سالمت هرهفته تشکیل خواهد شد. بنابرتصمیم این کارگروه، نخستین 
نشست ارتقاي سالمت بانوان شاغل ستادشرکت ملي نفت ایران، براساس تحلیل 
نتایج معاینات دوره اي9 ماه امسال بامشارکت فعال بانوان واجدشرایط و 
باحضوراعضاي کارگروه در حوزه هاي مدیریت منابع انساني، بهداشت و درمان و اچ 
اس ای برگزار شد. این نشست، پیرو دوره موفق طرح ارتقاي سالمت کارکنان 

)آقایان(ستاد شرکت ملي نفت ایران برگزار شده است. 

     پخش فراورده های نفتی منطقه فارس 
توسعه جایگاه های سی ان جی

www.mashal.ir
اخبار 4 شرکت اصلی

ناوگان جدید ترابری شرکت ملی مناطق 
نفت خیزجنوب رونمایی و از تالش 
کارکنان مدیریت عملیات ترابری این 

شرکت قدردانی شد.
مهران حسنوند، مدیرعملیات ترابری و 
پشتیبانی شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب، در آیین رونمایی ازناوگان جدید 
که  این  بابیان  این شرکت  ترابری 
ورودماشین آالت جدیدافزون برصرفه 
اقتصادی، به لحاظ زیست  محیطی، ایمنی 
افرادوعملیات نیزاهمیت ویژه ای دارد، 
اظهارکرد: این ناوگان شامل 21 کامیونت، 
سه پایپ لودر، پنج کامیون جراثقال، چهار 

مینی بوس و دو سپتیک تانک است.
احمد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب، نیز درمراسم 
رونمایی از ناوگان جدید شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب گفت: ترابری 

بخش جدایی ناپذیری از پیکره سازمان به 
شمار می آید و بدون وجود آن، هیچ یک از 

اهداف تولیدی شرکت محقق نمی شود.
وی اظهار کرد: تالش کارکنان مدیریت 
عملیات ترابری که همواره در حل 
مشکالت طبیعی در منطقه به یاری مردم 
شتافته اند، ستودنی است و امیدوارم 
درکنار هم بتوانیم با روحیه بسیجی به 
سوی بهترین شرایط اقتصادی و عملیاتی 

گام برداریم.

   شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب  
رونمایی از ناوگان جدید ترابری

پاالیشگاه نفت تهران بااجرای پروژه 
انتقال گازدی اکسید کربن وتبدیل 
ساالنه40هزارتن آن به کربن صنعتی 
وخوراکی، عنوان نخستین پاالیشگاه 

سبز کشور را به خود اختصاص داد.
علی  هاشمی، مدیرعملیات پاالیشگاه 
نفت تهران درآئین افتتاح این پروژه با 

تأکید بر اهمیت محیط زیست درسازمان های متعالی 
گفت: با افتتاح این طرح، شرکت کربن بارد تهران، 
ازمزایای نزدیکی به پاالیشگاه تهران و استفاده از دی 

اکسید کربن تولیدی آن بهره مند شده است.
وی باتاکیدبراین که شناخت مزایای رقابتی هرنقطه 
ازکشور وبهره  برداری بهینه ازآنها باید در راهبرد 
شرکت های داخلی نهادینه وپیگیری شود، افزود: در 
دنیای کنونی، کنترل وپایش عملیات ازابتدای فرایند 
تولید تاپایان چرخه عمرمحصول، باهدف بهبودمداوم 
دستاوردهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، 

یک الزام و هدف راهبردی محسوب می شود.

کارخانه کربن باردتهران، باقابلیت 
تبدیل ساالنه 40هزارتن دی اکسید 
کربن تولیدی پاالیشگاه تهران به 
کربن صنعتی وخوراکی، نخستین 
خط تولید دی اکسید کربن کشوربه 
روش بازیافت محسوب می شود. 
بابهره برداری ازاین کارخانه، ازمصرف 
ساالنه بیش از15هزارتن سوخت  های فسیلی برای 
تولید دی اکسید کربن جلوگیری می شود. این کارخانه 
در ظرفیت کنونی، حدود30درصدازنیاز داخلی 
راپوشش می دهد و فاز دوم آن با نگاه صادرات در دست 

بررسی و اقدام است.
دی اکسید کربن درصنایع شیمیایی، غذایی، پزشکی، 
حمل ونقل، همچنین تولید کود اوره و متانول کاربرد 

دارد.
با افتتاح این طرح وجلوگیری ازانتشارساالنه40هزارتن 
گازدی اکسیدکر بن در جو، شرکت پاالیش نفت تهران 
به عنوان نخستین پاالیشگاه سبز کشور معرفی شد. 

    پاالیشگاه تهران
عنوان» سبز«  باطرح تبدیل CO2به کربن صنعتی وخوراکی
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دانشگاه صنعت نفت در بخشی 
از رویداد دانشجویی پتروتست 
)یکی از بخش های تعریف شده 
در رویداد فناورانه پترولیوم 

تیکاف( حائز مقام نخست شد.
در نخستین رویداد نوآوری و 
فناوری وزارت نفت که از 23 تا 

25 آذرماه برگزار شد، دانشگاه صنعت نفت 
موفق به کسب مقام نخست در چالش فلرهای 

گازی شد.
دانشجویان دانشگاه صنعت نفت در قالب 6 تیم 
دانشجویی از دانشکده های نفت آبادان و اهواز 
به عنوان  علمی  هیئت  اعضای  همراه  به 
سرپرست، در کارگاه های مختلف آموزشی 
مهارت های حل مسئله، تهیه مدل کسب وکار 
و مهارت ایده از سوی افراد خبره استارت آپی 

شرکت کردند.

رویداد دانشجویی پتروتست 
در سطح  بار  نخستین   برای 
رشد  هدف  با  نفت  وزارت 
پویای  و  استعدادهای جوان 
کشور، توسعه شایستگی های 
رفتاری حوزه کسب وکار، واکاوی 
چالش های صنعت نفت و ارائه 
با  برای رفع چالش ها،  نوآورانه  طرح های 
همکاری پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه 
صنعتی شریف )گروه المپیاد مهندسی نفت( و 
شتاب دهنده آما در پژوهشگاه صنعت نفت 
برگزار شد. این رویداد دانشجویی یکی از 
بخش های تعریف شده در پترولیوم تیکاف در 
زمینه رویدادهای نوآوری وزارت نفت بود که 
در آن 35 گروه دانشجویی از سراسر کشور با 
مسئله محور  هسته های  »شکوفایی  شعار 

جوانان« به رقابت پرداختند.

پتروشیمی بندرامام بودجه 
طرح فاضالب ماهشهر و 
را  بندرامام خمینی)ره( 

تامین می کند.
شرکت پتروشیمی بندرامام 
به  عمل  ر  منظو به 
مسؤولیت های اجتماعی، با 
حمایت مالی 80درصدی 

شهرستان  فاضالب  طرح  اجرای  ازادامه 
ماهشهر و بندرامام خمینی )ره( پشتیبانی 

کرد.
با توجه به نبود منابع مالی کافی برای طرح 
مام  وبندرا ماهشهر  شهرستان  فاضالب 
خمینی)ره(، شرکت پتروشیمی بندرامام با 
هماهنگی مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس همسو با مسؤولیت های اجتماعی 
و کمک رسانی در منطقه، بخش عمده ای از 

منابع مالی این طرح را تأمین 
و پرداخت کرد.

حمایت های مالی انجام شده 
دراین طرح به دو پروژه مجزای 
یافته که عملیات  تخصیص 
اجرایی خطوط جمع کننده و 
انشعاب های فاضالب خانگی 
ماهشهر و بخش مرکزی، یکی 

از آنهاست.
واجرای  شبکه  تکمیل  اجرایی  عملیات   
انشعاب های فاضالب بندرامام خمینی )ره( و 
گمرک نیز، پروژه دیگری است که پتروشیمی 
بندرامام حمایت مالی آن را به عهده گرفته 
است. پتروشیمی بندرامام با بیشترین سهم در 
پتروشیمی  راهبردی شرکت های  شورای 
منطقه، سعی دارد نقش خود را در حمایت از 

توسعه منطقه به بهترین نحو ایفا  کند.

اضطراری  یط  شرا مدیران 
شرکت های مستقر در منطقه ویژه 
اقتصادی پتروشیمی به دنبال 
حضور فعال در امدادرسانی به 
آبادان، آمادگی خود را برای 
افزایش و تداوم کمک ها اعالم 

کردند.
در پی بارش های سیل آسا و اعالم وضع اضطراری 
در شهرستان آبادان و تعیین ماهشهر به عنوان 
معین این شهرستان از سوی استانداری خوزستان، 
مدیر شرایط اضطراری این منطقه به فوریت دستور 
بررسی وضع موجود و سازماندهی و اعزام امکانات، 
نیاز برای  انسانی و تجهیزات مورد  نیروی 

کمک رسانی به شهرستان آبادان را صادر کرد.
نیروهای عملیاتی و سازمان یافته برای شرایط 
اضطراری منطقه، به فاصله چند ساعت از این 

دستور، پس از بازدید و بررسی 
آخرین وضع این شهرستان و 
آبگرفتگی  میزان  رزیابی  ا
خیابان ها و معابر آن، اقدام های 

الزم را آغاز کردند.
اعزام دو دستگاه دیزل پمپ 
کفکش 8 اینچ و استقرار در 
ایستگاه 7 بهار و منطقه ولیعصر آبادان و ارسال 
محموله مایحتاج مردم شامل کنسرو، آب معدنی، 
چکمه، نان و... از طریق فرمانداری ماهشهر از جمله 
اقدام های اولیه این منطقه بود که چهارشنبه شب 

و پنجشنبه انجام شد.
مدیران شرایط اضطراری شرکت های مستقر در 
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی آمادگی خود را 
برای افزایش و تداوم کمک ها به آبادان در صورت 

نیاز اعالم کردند. 
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    شرکت نفت 
فالت قاره ایران
شرکت برتر 
حامی نوآوری 

 شرکت نفت فالت قاره ایران درآئین اختتامیه رویداد 
نوآوری وزارت نفت به عنوان شرکت برتر حامی نوآوری 
برگزیده شد. این شرکت به دلیل تعهد وتوجه به استفاده 
و  فناور  و  نش  بنیان  دا شرکت های  نمندی  زتوا ا
انعقاد16تفاهمنامه دراین زمینه موفق به کسب این جایزه 
مهم شده است. این تفاهمنامه ها بارویکردخلق ایده 
استارت آپی بامحورهایی ازجمله شبیه  سازی حفاری، 
استفاده ازپهپادها درشناسایی چالش های خطوط لوله، 
سیستم هوشمند مانیتورینگ ماهواره ای، ارتقا، نگهداری، 
تعمیرات و کاهش خورد گی، بهره گیری از فناوری های 
جدید در زمینه نانوبرای توسعه محصوالت انبساطی 
درون چاهی، ارائه خدمات شتابدهی تخصصی در زمینه 
تحقیق، توسعه، ساخت، بهره برداری و پشتیبانی فنی 

جریان سنج چند فازی و ... با شرکت های دانش بنیان منعقد 
شده است.

امضای 8 تفاهم نامه همکاری پژوهش محور 
شرکت نفت فالت قاره ایران باهدف ارتقای نوآوری 
وبهره مندی از فناوری های روز، درنخستین رویدادنوآوری 
و فناوری وزارت نفت )پترولیوم تیکاف(هشت تفاهمنامه 
پژوهشی بامراکزعلمی وشرکت های دانش  بنیان امضا کرد. 
سه مورد ازتفاهمنامه های منعقد شده با شرکت شتاب دهنده 
در  استارت آپی  ایده  خلق  بارویکرد  بودکه  صماتک 
زمینه هایی از قبیل شبیه سازی حفاری، اسمارت کلمپ و 
استفاده از پهپادها در شناسایی چالش های خطوط لوله امضا 
شده است. دراین رویدادنفتی، تفاهمنامه همکاری نوآوری 

و فناوری دیگری نیزبا رویکردتحقق صنعت نسل چهارم 
افزوده  واقعیت  باموضوع  استارت آپی  وفعالیت های 
درسکوهای نفتی، با شرکت دانش بنیان »بهار وصف گستران 
شرکت  با نیز  یگر د مه  همنا تفا یک  نوین«و ی  نما
استارت آپ»بیزبورد«امضا شد. موضوع دیگر، تفاهمنامه 
همکاری، نوآوری وشتاب دهی امضا شده بین شرکت نفت 
فالت قاره ایران وگروه استارت آپ »تیزنگرپایش« نیز مربوط 
به رویکردخلق ایده استارت آپی باموضوع سامانه هوشمند 
مانیتورینگ ماهواره ای است. درادامه دو تفاهمنامه 
دیگرمیان شرکت نفت فالت قاره ایران و شرکت های 
دانش بنیان »پارس پرداز« وشرکت »دانش تامین نانوساختار 
آویژه« با نام تجاری نانوساو با رویکرد تحقق صنعت نسل 

چهارم فعالیت های استارت آپی و دانش بنیان امضا شد.

     سازمان منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی پارس

برگزاری یازدهمین 
نمایشگاه نفت عسلویه

گاز،  نفت،  تخصصی  نمایشگاه  یازدهمین 
پاالیش و پتروشیمی، در مرکز همایش و 
نمایشگاه های بین المللی پارس عسلویه برگزار 

شد.
نوآوری ها  جدیدترین  نمایشگاه،  دراین 
ومحصوالت سازندگان وتولیدکنندگان قطعات 
وتجهیزات مرتبط با صنایع نفت، گاز، پاالیش 
وپتروشیمی، به مدت چهار روز)یکم تاچهارم 
دی ماه(درفضایی افزون بر6هزارمترمربع در 
معرض دید عموم قرار گرفت. یازدهمین 
و  پاالیش  گاز،  نفت،  تخصصی  نمایشگاه 
پتروشیمی عسلویه همسو با شعار »حمایت 
ازتولید داخل« باحضور150شرکت داخلی و 
خارجی برگزار شد. عرضه تازه ترین فعالیت 
درعرصه تولید، فرآوری و صادرات محصوالت 
نفتی از سوی سازندگان و تولیدکنندگان، 
همچنین ایجاد ارتباط نزدیک میان صنایع باال 
دست وپایین  دست نفت وگاز، ازجمله اهداف 
نرژی  ا درقطب  نمایشگاه  این  برگزاری 

کشورعنوان شده است.

   شرکت انتقال گاز ایران    

ضرورت نوسازی ناوگان حمل و نقل شبکه انتقال گاز
    خطوط لوله و مخابرات نفت 

منطقه خوزستان
آموزش در دل آتش 

 مسئول ایمنی و آتش شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
منطقه خوزستان از برگزاری مانورایمنی، امداد ونجات برای 
شهید  نفت  نتقال  ا مرکز  در  منطقه  ین  ا رکنان  کا
شمعونی)عبدالخان( خبر داد. شهرام سپهرنیا هدف از برگزاری 
این مانور را چگونگی مقابله با خطرها و واکنش درشرایط 
اضطراری عنوان و اظهارکرد: در جریان این مانور یک روزه، 
نیروهای امداد و نجات مرکز انتقال نفت شهیدشمعونی، 
شبیه سازی حریق و آمادگی برای رویارویی باشرایط بحرانی را 
تمرین کردند. وی تقویت آمادگی نیروهای امدادی به هنگام 
بروزبحران و آتش سوزی های احتمالی را از دیگر اهداف این 
مانور عنوان کرد. سپهرنیا با اشاره به توجه به مواردی همچون 
سرعت عمل و تصمیم گیری صحیح کارکنان نیروهای امدادی 
در شرایط واقعی، نتایج به دست آمده در انجام این مانور را 
رضایت بخش خواند. به گفته وی، در این مانور نیروهای 
بهره بردار، اچ اس ای، ابزار دقیق، مکانیک، همچنین برق، 
حراست، رستوران، شرکت داشتند و مقابله با آتش همچنین 
استفاده از تجهیزات و بررسی پیامدهای وقوع حوادث را در 

شرایط شبیه سازی شده تمرین کردند.

    مجتمع گاز پارس جنوبی  
پایش لحظه ای تولید 

میعانات گازی
سرپرست امورهماهنگی ونظارت برتولید مجتمع گازپارس جنوبی، 
از کنترل مداوم این مدیریت برچگونگی ومیزان تولید میعانات گازی 
خبر داد. علی احمدی تصریح کرد: امورهماهنگی ونظارت برتولید 
مجتمع گاز پارس جنوبی با پایش لحظه ای آخرین وضعیت تولید 
محصوالت مجتمع، پیش بینی مناسبی از وضع تولید میعانات گازی 
به اموربین الملل شرکت ملی نفت ایران به عنوان کارگزارفروش برای 
تخلیه به موقع مخازن ذخیره سازی ارائه می دهد. وی گفت: براین 
اساس، به منظوربرداشت میعانات گازی ازهمه پاالیشگاه ها و ارسال 
آن برای مشتریان برنامه مدونی انجام می شود. احمدی بابیان این 
که مجتمع گاز پارس جنوبی، گازطبیعی وهمه محصوالت کلیدی 
را به صورت پایدار، ایمن وبی وقفه تولید می کند، افزود: درفصل سرما 
نیز تولید مستمر گازبرای تامین گاز مورد نیازکشور در این مجتمع 
ادامه دارد. سرپرست امورهماهنگی ونظارت برتولید مجتمع 
گازپارس جنوبی با تاکید برآمادگی کامل پاالیشگاه های مجتمع گاز 
پارس جنوبی برای تامین گاز مورد نیاز کشور در فصل زمستان اظهار 
کرد: امسال عملیات تعمیرات اساسی با تالش شبانه روزی واحدهای 
عملیاتی وپشتیبانی، طبق برنامه زمان بندی و با تحقق اهداف بازرسی 
فنی، با موفقیت انجام شد. وی تاکید کرد: با وجود محدودیت های 
بین المللی، اقدام های موثر و پیشگیرانه در حوزه تعمیرات اساسی 
پاالیشگاه ها، با باتوجه به ماموریت مهم مجتمع گاز پارس جنوبی 
برای برداشت حداکثری ازمنابع مشترک و سهم بیش از70درصدی 

گازدرتامین سبد انرژی کشور انجام شده است.

مدیرهماهنگی عملیات شرکت انتقال گازایران گفت: با به کارگیری37 هزار 
کیلومترخط لوله وبیش ازدوهزاردستگاه ماشین آالت، روزانه حدود 850میلیون 
مترمکعب گازدرشبکه منتقل می شود؛درحالی که بخش زیادی از این تجهیزات به 
نوسازی نیاز دارند. مجید مصدقی در گرامیداشت روز حمل ونقل با اعالم این که 

شرکت انتقال گاز ایران، یکی ازبزرگ ترین شرکت های انتقال انرژی درمنطقه است، 
گفت: این شرکت با دراختیارداشتن37 هزارکیلومترخط لوله انتقال گاز 56 اینچ، 
درقالب10منطقه عملیاتی، انتقال روزانه حدود850 میلیون متر مکعب گاز را به 

عهده دارد.
وی افزود: این شرکت با به کارگیری دوهزار و 716دستگاه ماشین آالت سبک، 
سنگین وساختمانی، یکی ازبزرگ ترین ناوگان های حمل ونقل وزارت نفت را به 
صورت پراکنده درسراسر کشور دراختیار دارد و حمل و نقل نیز از ارکان جدایی 

ناپذیر این شرکت به شمار می آید.
مصدقی رسالت شرکت انتقال گاز ایران راانتقال ایمن، پاک، مستمر و بهره  ور 

گازطبیعی عنوان واظهارکرد: این چهار رکن اصلی، برپایه حمل  و نقل بناشده اند.
مدیرهماهنگی عملیات شرکت انتقال گازایران بااشاره به سیل فروردین ماه امسال 
و این که بخش زیادی ازشبکه انتقال گاز مربوط به سه استانی بود که بیشترین 
درگیری و آسیب ناشی از وقوع سیل را داشتند، تصریح کرد: درآن شرایط عبوراز 

بحران بدون بهره مندی از ناوگان بزرگ حمل و نقل وسربازان گمنام وبی ادعای 
فعال درآن، امکان پذیر نبود. مصدقی بااشاره به اجرای طرح LCC به عنوان یکی از 
روش های مهم مدیریتی برمبنای چرخه عمرماشین آالت درشرکت انتقال گاز ایران، 
اظهار کرد: شرکت های عملیاتی موظف  هستند به هر روش ممکن وظیفه خود را 
انجام دهند وبا توجه به سهم 75درصدی گازدرسبد انرژی کشور، گاز باید درهر 
شرایطی از درون خطوط لوله عبور داده شود. وی با اشاره به فرسودگی 70درصدی 

ماشین آالت، بر ضرورت نوسازی آنها تاکید کرد.

ایمن سازی خط لوله انتقال گاز سرخون - توانیر
مرحله دوم ایمن سازی خط لوله انتقال گازسرخون - توانیر از سوی کارکنان منطقه 

6عملیات انتقال گاز با موفقیت پایان یافت.
این عملیات باهدف تعمیرات نقاط آسیب پذیرهمچنین، مقاوم سازی وافزایش 
تاب آوری شبکه انتقال گاز به صنایع مهم و راهبردی غرب بندرعباس و حفظ و 

استمرار تولید پاالیشگاه گازسرخون وقشم انجام شده است.
مرحله دوم تعمیرات خط لوله انتقال گازسرخون–توانیر، با توجه به نتایج پیگرانی 
هوشمند، به  طورهم زمان درهشت جبهه کاری وباهمکاری پنج تیم عملیاتی در 
روزهای15و16آذرماه امسال و درمدت زمان 19 ساعت در محدوده شهربندرعباس 

انجام شد.
برای انجام این عملیات که باهماهنگی وتعامل مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی 
گازایران، شرکت گازاستان هرمزگان ومنطقه 6عملیات انتقال گاز انجام شد، 48 

ساعت زمان، پیش بینی شده بود.
با توجه به محدودیت های تامین گاز مصارف خانگی شبکه شهری وسی  ان  جی 
شهر بندرعباس، برنامه ریزی دقیق وکارشناسی شده برای اطمینان از انجام به موقع 
کار، همچنین رعایت مسائل ایمنی به عنوان اصل مهم در کارهای پرریسک 
مانندجابه جایی لوله، جوشکاری، تعمیرات وتخلیه گاز از نکات مهم اجرای این 

عملیات به شمار می آیند.

    سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی  
آمادگی پتروشیمی های ماهشهر برای تداوم 

کمک رسانی به آبادان

    دانشگاه صنعت نفت 
کسب مقام در رویداد  پتروتست

     پتروشیمی بندرامام 
تامین بودجه طرح فاضالب ماهشهر و بندرامام خمینی)ره( 
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آرزوی مرگ نکنید
َدَخَل َرسوُل الّل )ص( َعلى  َرُجلٍ  یَعوُدهُ  َو ُهَو شاٍک َفَتَمنَّى الَموَت، 

َفقاَل َرسوُل الّل )ص(: 
ََّک اِن تَُک ُمحِسناً تَزَدد اِحساناً اِلى اِحسانَِک َو  ال تََتَمنَّ الَموَت َفاِن
ُر تُسَتعَتُب َفال تََمنَُّوا الَموت: رسول خدا )ص(  اِن تَُک ُمسیئاً َفُتَؤخَّ
نزد مردی رفت تا از او عیادت کند؛ او از بیماری شکایت داشت 

و آرزوی مرگ مى کرد.
 رسول خدا )ص( به او فرمود: 

آرزوی مرگ نکن؛ زیرا اگر نیکوکار باشى، ]با زنده بودن[ نیکى ای 
به نیکى هایت افزوده مى شود و اگر گناهکار باشى فرصت مى یابى 

از گناهانت عذرخواهى کنى؛ پس آرزوی مرگ نکنید.
 َدَخَل َرسوُل الّل )ص( َعلى  َرُجلٍ  یَعوُدهُ  َو ُهَو شاٍک َفَتَمنَّى الَموَت

پیغمبر به عنوان عیادت رفتند سراغ یکى از مسلمان ها که مریض 
بود و شکایت داشت؛ البد دردی، مشکلى، چیزی داشته. به 

پیغمبر گفت: »آقا! دلم مى خواهد زودتر مرگم فرا برسد«.
ََّک اِن تَُک ُمحِسناً تَزَدد  َفقاَل َرسوُل الّل )ص(: ال تََتَمنَّ الَموَت َفاِن

اِحساناً اِلى اِحسانِک
 پیغمبر فرمود: آرزوی مرگ نکنید، دعا برای مرِگ خودتان 
نکنید؛ اگر شما آدِم خوبى هستید، وقتى ]شما[ ان شاءالل چند 
سال دیگر و جوانهایتان ان شاءالل شصت هفتاد ساِل دیگر زنده 
ماندید، طبعاً بر احساِن خودتان خواهید افزود، کفه  حسنات 

خودتان را سنگین خواهید کرد.
 اگر این زندگِى طوالنى زحماتى دارد و مشکالتى و خطر، این 
ُحسن را هم دارد که اگر انسان اهل احسان باشد، اهل تقوا باشد، 

کفه  حسنات خودش را روز به روز افزایش مى دهد.

ُر تُسَتعَتُب َفال تََمنَُّوا الَموت َو اِن تَُک ُمسیئاً َفُتَؤخَّ
آمدیم و شما گناهکاری و مسلِم نیستى؛ اجِل تو را عقب 

مى اندازند تا تو عذرخواهى کنى.
 تُسَتعَتب، یعنى همین که در دعاها هست: لََک الُعتبى؛ 

عذرخواهى کردن، معذرت خواهى کردن. 
عمرت به تأخیر مى افتد و این فرصت وجود دارد که انسان 

عذرخواهى کند.
 پس فرصِت حیات، فرصِت خوبى است؛ مرگ را آرزو نکنید!

شهید عبدالرسول ماخوذی متولد 1338در شهر آبادان بود 
و سال 1361همکاری خود را با شرکت ملی نفت ایران آغاز 
کرد. شهید ماخوذی در تاریخ 23 تیر 1361 در منطقه 
شلمچه بر اثر اصابت ترکش به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 
برادر این شهید درباره وی می گوید: »شهید عبدالرسول 
ماخوذی فردی دلیر و شجاع بود و در جریان مبارزات ضد 
رژیم شاهنشاهی و در جبهه ها از خود فداکاری های بسیار 
زیادی نشان داد، به طوری که در میان همرزمانش خاطرات 

فراوانی در این باره بر جای گذاشته است.«

شهيد
عبد الرسول ماخوذی

آرامش، واژه ای است که خیلی ها را به 
دنبال خود کشانده است. برخی آن را گم 
کرده اند و برخی دیگر خواهان مقدار 
بیشتری از آن هستند، اما آرامش در کجا 
یافت می شود و اگر آن را گم کرده ایم 
باید در کجای این عالم دنبالش بگیردیم. 
در هشت شماره پیشین، آرامش را از 
منظر آموزه های دینی بررسی کردیم و 
این بار به مبحث بخشش پرداخته ایم. 

بخشش و بخشندگی به دو صورت ممکن 
است مطرح شود؛ گاهی بخشندگی در حوزه 
مسائل مالی تبیین شده به معنای سخاوت 
است. این صفت به کسی اطالق می شود که 
از مال خود )به معنای عام( گذشت و آن را 
انفاق و ایثار کند. در این رابطه مضامین فراوانی 
وجود دارد که تنها به یک نمونه بسنده 
می شود. رسول خدا)ص( فرمود: سخاوت 
موجب می شود که فرد بخشنده نزد اهل 
آسمان و زمین محبوب شود: »فرد سخی 
محبوب است در آسمان ها، محبوب است در 
زمین، از خاک پاک آفریده شد و اشک دو 

چشمش از آب کوثر خلق شد.«
بخشش عام و خاص

گونه دوم صفِت بخشندگی در ارتباط با 
پلیدی ها، حق کشی ها و رفتارهای ظالمانه 
دیگران معنا پیدا می کند. در اینجا بخشش 
معادل عفو، غفران و گذشت قرار می گیرد. 
نسبت میان دو معنای بخشش، عام و خاص 
مطلق است؛ به این معنا که فرد سخی، اهل 
گذشت هم هست، اما ممکن است شخصی از 
ظلمی که به او شده بگذرد، اما از مال خود 
گذشت نکند. این نسبت شاهد قرآنی هم 
دارد؛ آنجا که عفو از مصادیق انفاق محسوب 
شده است، در آیه 219 سوره بقره آمده است:
َویَْسَألُونََک َماَذا یُنِفُقوَن ُقِل الَْعْفَو؛ و از تو 

می پرسند: چه چیزی انفاق کنند؟ بگو: عفو.
بخشش چه به معنای انفاق و چه به معنای 
غفران، آرامش زاست. فردی که اهل انفاق و 
مغفرت است، از این رهگذر برای خود 
رضایتمندی و آرامش درونی فراهم می کند. 
پیوند میان بخشش و آرامش به گونه های 
مختلف در مضامین دینی موج می زند که 
می توان به نمونه هایی اشاره کرد: آیات 261 
به بعد از سوره بقره با محور قرار دادن بخشش، 
ابعاد متنوعی را از صفت بخشندگی به زیبایی 
تبیین می کند. این آیات بعد از ماجرای زنده 
کردن چهار مرغ توسط ابراهیم خلیل)ع( و 
حصول آرامش قلبی برای ابواالنبیاء آغاز 
می شود و حدود 20 آیه ادامه می یابد و در بین 
مسئله حکمت و خیر کثیر هم به صحنه 

می آید. 
لذت آرامش

در این بین به این نکته واال اشاره می شود که 
کسی که اهل بخشش بود و همانند اسم 
رحماِن خدا، بخشندگی خود را همراه با منت 
و آزار نکرد، دو پاداش به او داده می شود؛ اجری 
در آخرت و احساسی لذتبخش در دنیا که نام 
آن آرامش است. به تعبیری خداوند ترس و 
اندوه را از وجود او برمی گیرد و شادی و آرامش 
را نثار وی می کند، در آیه 262 سوره بقره آمده 
ِ ثُمَّ  َِّذیَن یُنِفُقوَن أَْمَوالَُهْم فِی َسِبیِل اللَّ است:ال
َُّهْم أَْجُرُهْم  ا َو اَل أًَذی ل اَل یُْتِبُعوَن َما أَنَفُقواْ َمنًّ
ِِّهْم َو اَل َخْوٌف َعلَْیِهْم َو اَل ُهْم یَْحَزنُون؛  ِعنَد رَب
کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق 
می کنند، سپس در پی آنچه انفاق کرده اند، 
منت و آزاری روا نمی دارند، پاداش آنان 
برایشان نزد پروردگارشان ]محفوظ[ است و 
بیمی بر آنان نیست و اندوهگین نمی شوند.در 
ادامه این مجموعه آیات به افزایش برکت بعد 
از بخشش اشاره می شود؛ آنان که دارایی 
خویش را می بخشند و از این طریق رضایت 
حق می جویند، در نفس خویش حالت 
»تثبیت« یافته خداوند بر رزقشان می افزاید: َو 
 ِ َِّذیَن یُنِفُقوَن أَْمَوالَُهُم ابِْتَغاءَ َمْرَضاِت اللَّ َمَثُل ال
وَ تَْثِبیًتا مِّْن أَنُفِسِهْم َکَمَثِل َجنَِّة بَِربَْوةٍ أََصابََها 
َّْم یُِصْبَها َوابٌِل  َوابٌِل َفاتَْت أُُکلََها ِضْعَفْین َفإِن ل
ُ بَِما تَْعَمُلوَن بَِصیر و َمَثل ]صدقات[  َفَطلٌّ وَ اللَّ
کسانی که اموال خویش را برای طلب 
خشنودی خدا و استواری روحشان انفاق می 
کنند، همچون َمَثِل باغی است که بر فراز 
پشت های قرار دارد ]که اگر[ رگباری به آن 
برسد، دوچندان محصول برآورد و اگر رگباری 
هم بر آن نرسد، باران ریزی ]برای آن بس 
است[ و خداوند به آنچه انجام می دهید، 

بیناست.
استحکام نفس

در آیه شریفه به دنبال انفاق، »تثبت نفس« 
مطرح شده است. این حالت معادل استواری 
نفس و استحکام درون است، اما سؤال این 

است که استحکام نفس چگونه حاصل 
می آید؟ یکی از پاسخ های برجسته ای که 
دانشمندان ارائه کرده اند، اینکه سکونت و 
اطمینان نفس عامل مهم ثبات و استحکام 
درونی است. نمونه سوم از آیات قرآنی که به 
پیوند مبارک بخشش و آرامش اشاره می کند، 
در ارتباط با »مخبتین« مطرح است. تفاسیر 
در باب معنای مخبتین دیدگاه های متفاوتی 
دارند که شامل موارد ذیل می شود: متواضعین، 
مخلصین، مطیعین، خاشعین، مشتاقین، 
مجتهدین و مطمئنین، اما بیشتر به معنای 
اطمینان و آرامش اشاره دارند.خداوند پس از 
آنکه به اهل آرامش بشارت می دهد ـ و 
پیداست که بشارت دادن خدا هم موجب 
ـ چهار ویژگی برای  آرامشی افزون می شود 
آنان بیان می کند؛ هرگاه اسم خدا به میان آید، 
از عظمت او قلبشان به هراس می افتد، تحمل 
آنها در گرفتاری ها باالست، اهل اقامه نمازند و 
سرانجام اینکه صفت بخشش در آنها برجسته 

است.
کسی که خدا را پذیرفت و حضور او را در 
زندگی خویش احساس کرد، همانند او رفتار 
می کند. خداوند اولین نام خود را بعد از اسم 

شریف الل، رحمان گذارده است.
 مؤمن از این نام زیبای خدا الگو گرفته، اهل 
بخشش می شود و از این طریق ایمان خود را 
به خدا نشان می دهد و آن را به اثبات 
می رساند.یکی از معضالتی که انسان ها را 
می فشارد و بر آنها باران دلهره و تنش می باراند، 
نداشتن معنا برای زیستن خویش است. درد 
بزرگ انسان معاصر این است که نمی داند برای 
چه چیزی زندگی می کند؟ چرا اینجاست؟ 
مقصود از زندگی چیست؟ معنای راستین 
حیات در این چند روز دنیا در کدام راز مهم 
نهفته است؟ می دانیم که در مکاتب مختلف 
پرسش  این  به  متعددی  پاسخ های 
سرنوشتساز داده اند. پاسخی هم بر اساس نگاه 

آفریننده هستی می توان ارائه کرد.
ادامه دارد...

آرامش از دیدگاه آموزه های دینی )بخش نهم(

از بخشش به آرامش می رسیم 

   شرح احادیث اخالقی   درس خارج فقه   مقام معظم رهبری

معرفی کتاب 
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تهیه و تنظیم:  ستاد   اقامه نماز وزارت نفت

 

خبر

از آنجا که امامان معصوم)علیهم السالم( 
برترین نمونه و اسوه کامل صفات عالیه 
انسانی بودند، رفتار آنان در همه ابعاد 

می تواند برای پیروانشان درس آموز باشد. 

ترویج فرهنگ صرفه جویی
برنامه ریزی صحیح در زندگی موجب رشد 
اقتصادی و از زیر ساخت های توسعه 
اجتماعی و بالندگی اقتصادی یک جامعه 
محسوب می شود. در سیره امام حسن 
عسکری)ع( در این رابطه نکات قابل توجهی 
وجود دارد که در ذیل نمونه ای از آن را 

می خوانیم:
محمد بن حمزه سروری می گوید: توسط 
ابوهاشم جعفری - که با هم دوست بودیم 
- نامه ای به محضر امام حسن عسکری )ع(
نوشته و درخواست کردم که آن حضرت دعا 
کند تا خداوند متعال در زندگی من 
گشایشی ایجاد بفرماید. وقتی که جواب را 
توسط ابوهاشم دریافت کردم، آن حضرت 
نوشته بود: »مات ابن عمک یحیی بن حمزة 
و خلف ماة الف درهم و هی وارده علیک، 
فاشکرالل و علیک باالقتصاد و ایاک و 
االسراف، فانه من فعل الشیطنه؛ پسر عمویت 
یحیی بن حمزه از دنیا رفت و مبلغ صد هزار 
درهم ارث باقی گذاشت و این درهم ها بر تو 
وارد می شود )به ارث به تو می رسد( پس خدا 

را سپاسگزاری کن و بر تو باد به میانه روی، و 
از اسراف بپرهیز که اسراف از رفتارهای 
شیطانی است.«بعد از چند روزی، پیکی از 
شهر حران آمده و اسنادی مربوط به دارایی 
پسر عمویم به من تحویل داد. من با خواندن 
نامه ای که بین آن اسناد وجود داشت، 
متوجه شدم که پسرعمویم یحیی بن حمزه 
دقیقا همان روزی فوت کرده است که 
امام)ع( آن خبر را به من داد.به این ترتیب از 
تنگدستی و فقر رهایی یافته و بعد از ادای 
حقوق الهی و احسان به برادرهای دینی ام، 
طبق دستور امام )ع( زندگی خود را بر اساس 
میانه روی تنظیم و از اسراف و ولخرجی 
پرهیز کردم و به این ترتیب زندگی ام سامان 
یافت؛ در حالی که در گذشته فردی مبذر و 

اسراف کار بودم.

سخاوت و جود
محمد بن علی می گوید: زمانی بر اثر 
تهیدستی کار زندگی بر ما سخت شد. پدرم 
گفت: بیا با هم نزد امام حسن عسکری)ع( 
برویم. می گویند او مردی بخشنده است و به 
جود و سخاوت شهرت دارد. گفتم: او را 

می شناسی؟ گفت: نه، او را هرگز ندیده ام.
با هم به راه افتادیم. در بین راه پدرم گفت: 
چقدر خوب است که آن بزرگوار دستور دهد 
به ما 500 درهم بپردازند! تا با آن نیازهایمان 

را برطرف کنیم. دویست درهم برای لباس، 
دویست درهم برای پرداخت بدهی و صد 
درهم برای مخارج دیگر!من پیش خود 
گفتم: کاش برای من هم سیصد درهم 
دستور دهد که با صد درهم آن یک مرکب 
بخرم و صد درهم برای مخارج و صد درهم 
برای پوشاک باشد تا به کوهستان )در اطراف 
همدان و قزوین( بروم. هنگامی که به سرای 
امام رسیدیم، غالم آن حضرت بیرون آمده 
و گفت: علی بن ابراهیم و پسرش محمد وارد 

شوند. 
چون وارد شده و سالم کردیم، امام به پدرم 
فرمود: »یا علی! ما خلفک عنا الی هذا 
نزد ما  تا کنون  الوقت؟ای علی! چرا 

نیامده ای؟«
پدرم گفت: ای آقای من! خجالت می کشیدم 

با این وضع نزد شما بیایم.
وقتی از نزد آن حضرت بیرون آمدیم، غالم 
آمده و کیسه پولی را به پدرم داد و گفت: این 
پانصد درهم است، دویست درهم برای 
پوشاک، دویست درهم برای بدهی و صد 

درهم برای مخارج دیگر. 
آنگاه کیسه ای دیگر درآورده و به من داد و 
گفت: این سیصد درهم است، صد درهم 
برای خرید مرکب و صد درهم برای پوشاک 
و صد درهم دیگر برای سایر هزینه ها، اما به 

کوهستان نرو بلکه به سوراء برو....

همسفر با یک عابر؛ رازهای زندگی 
یوسف پیامبر)ع( )جلد اول(

مجموعه »همسفر با یک عابر« که دفتر نخست آن سال 
1398 توسط نشر تیماس منتشر شده است، رسالتش بیان 
رازها و پشت صحنه های زندگی یوسف پیامبر)ع( است. تمام 
توقف های زندگی، یک نشانه است. پیامش این است که در 
»جایی از حد گذرانده اید و در چیزی زیاده روی کرده اید«. 
اگر اندکی اندیشه کنید و آنجا را بیایید و سعی کنید به نقطه 
تعادل بازگردید، مسیر زندگی تان باز می شود. آرام باشید؛ نه 
با کسی دعوا کنید و نه با دیگری دست به یقه شوید. 
فرافکنی نکنید و با دیگران چالش نداشته باشید. شیوه ارائه 
مطالب در این مجموعه به این منوال است که در ابتدا، هر 

آیه به همراه مضمون آن ذکر شده است.
 سپس ذیل هر آیه، عبرت ها، مثال ها و تمرین هایی که 
راهنمای مخاطبان برای عینیت بخشی به یک زندگی زیبا 
و نیل به آرامش و پیروزی حقیقی است، بیان شده است. 

تملق گویی نکنید 
امام هادی)ع( فرمود: شخصیت خود را محترم شمار و تملق 
مکن، چون تملق موجب سوءظن می گردد، زمانی که 
برادرت را مورد وثوق یافتی از تملق احتراز کن و نسبت به 

او ُحسن نّیت داشته باش.
 )محّجة البیضاء، ج. ۵، ص. ۲۸۳(

نگاهی به سيره امام حسن عسکری)ع( )بخش دوم(

مشعل شماره 952

 در راستای برگزاری هشتمین دوره 
مسابقات قرآن کریم، اذان، نهج البالغه و 
مهدویت ویژه کارکنان و همسران و 
پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه 
فرزندان کارکنان صنایع پتروشیمی 
منطقه ماهشهر، نشست هم اندیشی و هم 
افزایی با حضور رابطین قرآنی صنایع در 
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برگزار 

شد.
محمد حالفیان، دبیر جلسه و معاون 
فرهنگی حوزه بسیج شهید تندگویان 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این 
هم اندیشی که روز دوشنبه )25 آذر( 
برگزار شد، گفت: این نشست برای 
نخستین بار است که با حضور حداکثری 
رابطین قرآنی شرکت ها  برگزار می شود و 

این مسئله نشان از همت و سعی دبیرخانه 
مسابقات و همچنین امور قرآنی حوزه 

بسیج صنایع پتروشیمی دارد. 
بناست با همکاری و همراهی مدیران عامل 
و واحد های فرهنگی صنایع از جمله 
ستادهای اقامه نماز، پایگاه های مقاومت 
بسیج و روابط عمومی شرکت ها، اقدام های 
ممتازی برای ارتقای سطح قرآنی کارکنان 
و خانواده های آنان در سال 9۸ و سال های 
آتی انجام شود.وی در این نشست، ضمن 
ارائه توضیحاتی در خصوص آیین نامه 
مسابقات و پاسخ به ابهام ها و پرسش های 
رابطین، تاکید کرد: رابطین باید ضمن 
برنامه ریزی مدون و در جریان قرار دادن 
مسؤوالن مربوطه در شرکت محل فعالیت 
در خصوص مصوبات جلسه، نسبت به 
قرآنی  معارف  برنامه های  برگزاری 
اقدام های قابل قبولی انجام دهند تا امسال 
انقالب قرآنی در صنایع  شاهد یک 

پتروشیمی باشیم.

برگزاری نشست هم اندیشی رابطين قرآنی صنایع پتروشيمی 

سه نکته اخالقی 
َمَع َو َرِضَي  امام علی )ع( فرمود: أَْزَری بَِنْفِسِه َمِن اْسَتْشَعَر الطَّ
َر َعلَْیَها لَِسانَُه. لِّ َمْن َکَشَف َعْن ُضرِّهِ وَ هانَْت َعلَْیِه نَْفُسُه َمْن أَمَّ بِالذُّ

آن که جان را با طمع ورزی بپوشاند، خود را پست کرده و آن 
که راز سختی های خود را آشکار سازد، خود را خوار کرده و آن 

که زبان را بر خود حاکم کند، خود را بی ارزش کرده است.

نهج البالغه، ترجمه محمد دشتی، حکمت دوم 
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چند دهه از دو قرارداد فاجعه بار گلستان)1192 خورشیدی( و ترکمن 
چای)1206خورشیدی( می گذشت که صنعت نفت بر پایه چشمه های قدیم 
نفتی شهر ایرانی تبار »باکو«، به وسیله روسیه تزاری که حاال صاحب این شهر 
شده بود، پا گرفت. ایرانیان نفت را تا پیش از کشف آن در منطقه مسجدسلیمان 
توسط عوامل دارسی، از روسیه و برای مصارف روشنایی وارد می کردند. برای 
ایرانیان دوران قاجار، قفقازشمالی و روسیه، گذرگاهی محسوب می شد که آنها 
را به قاره سبز و نقاط دیگر دنیای آن زمان می رساند. از این رو این دو سرزمین 
از نظر ژئوپولیتیک، سرزمین  های مهمی برای کشورمان محسوب می شدند. 

اگر چه نور روشنایی های چراغ های نفت سوز روسیه به چند دهه بود که 
ن  ا یر نرسیده بود، اما آوازه اش در کاخ ناصرالدین ا

شاه قاجار شنیده می شد و باالخره از طریق 
دربار قاجار و میل شاهی به روشنایی 
نفتی، ما وارد کننده یک کاالی مهم و 
راهبردی از باکو شدیم تا ایران را 

روشنایی ببخشیم. 

تاخت »نوبل« در صنعت نفت 
رابرت نوبل و لودویگ نوبل دو 
برادر سوئدی بودند که جایزه نوبل 
همه ساله به نام آنها برگزار می شود. 
پدر این دو برادر امانوئل نوبل نام 
داشت که با مهاجرت به روسیه برای 
تسهیالت  کشور  این  ارتش 
جنگی جدید 

می ساخت. آنها همچنان در روسیه با فراز و فرودهایی به ساخت تسلیحات 
جنگی مشغول بودند تا بر اساس نوشته کتاب »خون خاک« برای یکی از 
تفنگ هایشان نیاز به چوب گردو پیدا کردند. رابرت نوبل برای خرید این چوب 
به باکو رفت اما چیزی که چشمش را گرفت، نفت بود نه چوب درخت گردو. 
رابرت با 25 هزار روبل که از برادرش لودویگ قرض می گیرد، در با کو 
پاالیشگاهی می سازد که نفت را تصفیه و به سن پترزبورگ منتقل می کرد. 
برادران نوبل صنعت پاالیش را گسترش دادند و با تصفیه نفت باکو، فراورده های 

مختلفی را به قسمت های اروپایی کشور پهناور روسیه ارسال می کردند. 

نام ایرانی بر کشتی نفتکش 
باز هم بر اساس نوشته کتاب »خون خاک«، لودویگ نوبل به سلطان نفت 
باکو ملقب می شود.»او آزمایشگاه نفت یابی، رگه شناسی و اکتشاف مجهزی در 
پاالیشگاه خود تاسیس کرد. کمپانی وی به زودی به شرکت بزرگی تبدیل شد 
که واردات از نفت از آمریکا را محدود کرد. مدتی بعد لودویک نوبل کشتی های 
دارای مخازن بزرگ برای حمل نفت ابداع و اختراع کرد که نفت را به مخازن 
ریخته و به مقصد می رساندند و از آنجا با تلمبه به مخازن ساحلی انتقال می داد. 
دانیل برگن نام اولین کشتی نفتکش دریای خزر را که لودویک نوبل نفت خود 
را با آن انتقال می داد، »زرتشت« می نامد. این نام گذاری بسیار هوشمندانه و 
تیزهوشانه و حاکی از سپاسگزاری معنوی و درونی صنعتگر سوئدی از زرتشت، 

پیامبر 
نی  ستا با
ایران بود که 
آتشکده بزرگ 
به  دکو با در  و  ا
شعله  و   ) کو با (
جاویدان آن، موجب 
الهام صنعتگران نفت برای 
یافتن این ماده کم نظریر 

جهان شده بود«. 

کارگران ایرانی در صنعت نفت 
قفقاز 

کار پاالیشگاه نوبل حسابی سکه شده 
بود و کم کم نام و شهره ای جهانی پیدا کرد. 
توسعه بیشتر و تولید باالتر پاالیشگاه نوبل، 
فعالیت کارگران بسیار بیشتری را طلب می کرد. 
بسیار  و وضعیت معیشتی  به سبب همسایگی 
نامطلوب ایرانیان در دوران ناصری، کارگران ایرانی برای 
کار در پاالیشگاه نوبل و صنایع نفتی قفقاز روسیه یعنی 
منطقه ای که دورانی نه چندان دور از مجموعه سرزمین های 
ایران محسوب می شد، رغبت نشان دادند. اسناد نشان می دهد، 
استقبال ایرانیان از کارگری در صنایع نفتی قفقاز به حدی بوده 
است که کارگرانی از نواحی مرکزی، شرقی و غربی ایران نیز به آن 
منطقه روانه شدند. به نوشته کتاب خون خاک گزارش هایی در بایگانی های 
وزارت خارجه روسیه وجود دارد که آمارهای دقیقی از حضور ایرانیان در صنایع 
نفت قفقاز می دهد» در سال 1270 خورشیدی کنسولگری روسیه در تبریز 
فقط 25۸55 ویزای ورود به روسیه به ایرانیان داوطلب که اغلب از دهقانان 
فقیر بود، داد. بهای ویزا بسیار ارزان بود و در سال 12۸2 خورشیدی این رقم 
به 32۸66 رسید. سال بعد تعداد ویزاهای صادر شده در تبریز و ارومیه از رقم 

54۸46 گذشت«.

فراگیری نفت روسیه در ایران 
تقریبا تمامی ایرانیان نفت روشنایی خود را از روسیه وارد می کردند. محل 
ورود این نفت فقط از طریق آذربایجان ایران نبود بلکه عشق آباد، دیگر شهر 
ایرانی تباری که تزارها آن را مانند باکو جز خاک خود در آورده بودند نیز، نقطه 
ورود نفت روسیه به ایران شده بود و پهنه هایی چون خراسان را در بر می گرفت. 
اگر بندر انزلی نقطه پخش نفت روسی در غرب ایران شده بود، روس ها از طریق 
بندر»کرانوداسک« در شرق خزر نفت را به عشق آباد و بندر گز ارسال می کردند 
و از این دو بندر، شرق ایران نیز روشنایی چرغ هایش را از نفت روسیه می گرفت. 
در زمینه نفوذ نفت روسیه که از قفقاز تامین می شد، در کتاب تاریخ اقتصادی 
ایران نوشته چالز عیسوی آمده است: »بنابر گزارش آ. میللر کنسول روسیه در 
سیستان، نفت سفید روسیه در سیستان و نواحی اطراف آن بدون رقیب و میزان 
آن در حال افزایش بود. کنسول انگلیس در خراسان و سیستان نیز گزارش داده 
که نفت سفید روسیه که از طریق عشق آباد وارد ایران می شود طرفداران و 
مصرف کنندگان بی شمار دارد و تمام خراسان را به انحصار خود درآورده است.«

خط لوله پرماجرا
صدور نفت روسیه به ایران آن هم در ابعادی بسیار وسیع تر، خواست و 
تمنای دولت تزاری بود. البته دولت روسیه تزاری در این خواسته اش توقف 
نداشت و رویاهای بزرگتری را در سر می پروراند و به دنبال بازارهایی در هند و 
خاور دور بود. اینها میسر نمی شد مگر با احداث خط لوله نفت از قفقاز به خلیج 
فارس و دریای عمان. چنانکه در کتاب خون خاک آمده است: »آ. ای. 
لومینستکی دیپلمات و مامور وزارت امور خارجه روسیه تزاری که در سال های 

واپسین قرن 
و  هم  د ز نو

اوایل قرن بیستم 
به  بارها  میالدی 

ایران سفر کرده بود 
در یادداشت های خود 

مباهات می کرد که بدون 
شکر روسی، ایرانیان قادر به 

نوشیدن چای خود نخواهند بود 
و بدون نفت روسی سراسر ایران 

غرق ظلمت خواهد شد«. روس ها 
برای احداث خط لوله نفت از قفقاز به 

دریای عمان استدالل جالبی داشتند، این 
استدالل را چارلز عیسوی در کتاب تاریخ 

اقتصادی ایران به این صورت ذکر کرده است: 
»در سال 1۸۸4 میالدی مهندس معروف روسی، 

پاالشکوفسکی که فعالیت های گسترده تجاری – 
اقتصادی در ایران داشت، ضمن تاکید بر اهمیت 

استانبول به عنوان یک مرکز مواصالتی مهم، آن شهر را 
در حیطه نفوذ رقبای غربی روسیه دانسته و معتقد بود در 

استانبول، روسیه با تمام دنیا سر و کار دارد اما در ایران است 
که روسیه می تواند از طریق دریای عمان به اقیانوس هند 

دسترسی یابد و فقط با انگلیس روبرو ست«. این طرح به شدت 
دنبال می شد، اما چنانکه در اسناد آمده است، روس ها مشاهده کردند 

که نفت سفید در تمام ایران به شیوه های مختلفی پخش می شود حتی 
با »کاروان های شتر«، پس کم کم از اجرای طرح در سال های 1۸99 و 

1900 منصرف شدند. شاید دلیل این انصراف که در کتاب تاریخ اقتصادی 
ایران ذکر شده است، کمی معقوالنه به نظر برسد. »این طرح به دالیل بسیار 
مسکوت ماند، زیرا هزینه آن بسیار سنگین، سود آن غیر کافی و از نظر امنیتی 
و سیاسی نیز کشور ایران محیط مناسب و در خور اطمینان برای یک 

سرمایه گذاری بدان سنگینی نبود«.
سال 1901 میالدی یک بار دیگر این طرح مطرح شد، اما حاال دیگر پای 
یک انگلیسی به نفت ایران باز شده بود. دارسی، سه ماه زودتر از عقد هر گونه 
قراردادی درباره احداث خط لوله روسیه به دریای عمان، یک قرارداد محکم با 
قاجاری ها بسته بود. پس روس ها هم دست به کار شدند تا هر چه سریعتر از 
خوان پهن شده ایران، نعمتی بردارند اما چنانکه تاریخ گواهی می دهد روس ها 

روشنایی ایران از شرق و غرب خزر
علی بهرامی-  نفت در ایران تاریخ پر فراز و نشیبی دارد و بر خالف آنچه گفته می شود، با اکتشاف نفت در منطقه مسجدسلیمان آغاز نمی شود، 
بلکه چند دهه پیش از اینکه عوامل دارسی )مرد انگلیسی متنفذی که حتی یک بار هم وارد خاک ایران نشد( هم ایرانیان از نفت استفاده 
می کردند و هم رویدادهای بسیار زیادی درباره نفت و حتی احداث خط لوله نفتی در ایران به وقوع پیوسته است. ایرانیان مشتری و مصرف 
کننده ثروتی بودند که آن ثروت چند دهه قبل، جزیی از سرزمین ایران بود و شکست در جنگ های ایران و روس در دوران فتحعلی شاه 
قاجار، آن ثروت عظیم را دو دستی به دامان تزارها انداخت. جدال انگلیس و روسیه بر سر منافع شان در ایران همیشه خواندنی و عبرت آموز 
است و البته تاسف انگیز. این بار تالش کردیم شرح مختصری از حضور نفتی روس های دوران تزار در ایران را پیش از اینکه چاه شماره یک 

فوران کند، روایت کنیم. 

نیم نگاهی به روابط نفتی ایران و روسیه پیش از اکتشاف 

وسیه به ایران آن هم در ابعادی بسیار وسیع تر، خواست و  صدور نفت ر
وسیه تزاری در این خواسته اش  تمنای دولت تزاری بود. البته دولت ر
وراند و به دنبال بازارهایی  ویاهای بزرگتری را در سر می پر توقف نداشت و ر
در هند و خاور دور بود. اینها میسر نمی شد مگر با احداث خط لوله نفت 

تاریخ نفتاز قفقاز به خلیج فارس و دریای عمان

دودل بودند. این دو دلی روس ها ادامه داشت تا اینکه 
آرگیروپولو، سفیر روسیه در ایران، با استدالل هایی در برابر 
احداث خط روله نفتی روس ها در ایران مخالفت کرد. در 
این باره در کتاب تاریخ اقتصادی ایران آمده است: 
»آرگیروپولو به مخالفت برخاست، زیرا او اوضاع ایران را 
خطرناک می دید. مظفرالدین شاه مانند پدرش الیق نبود 
باشد.  نظارت داشته  را تحت  اوضاع  نمی توانست  و 
آرگیروپولو واهمه خود را بیان داشت که احداث خط لوله 
در ایران خطرناک است. هیچ دور نیست که عده ای 
داوطلب و تبهکار با کار گذاشتن دینامیت یا باروت در 
نقطه ای دور افتاده و در دل شبی تاریک لوله را منهدم 
کنند«. البته با این مخالفت کار تمام نشد و دولت روسیه 
همچنان بر احداث خط لوله مذکور اصرار کرد تا اینکه در 
زمستان 12۸1 خورشیدی، امتیاز احداث خط لوله نفت 
سفید مورد تایید شاه قرار گرفت، اما کش و قوس های 
فراوانی پیش آمد تا اینکه احداث این خط لوله منتفی شد. 
چارلز عیسوی، نویسنده کتاب تاریخ اقتصادی ایران، دالیل 
قابل توجهی را برای سستی روسیه درباره احداث این خط 

لوله را بیان می کند: »1-جریان کند و فرساینده بروکراسی 
در روسیه و تردیدهای مداوم شاه و صدراعظم و مقامات 
ایرانی، امتیازنامه را به دست زمان سپرد 2-کشف منابع 
جدید نفت در هند، اندونزی، آسام، برمه و وضعیت بحرانی 
چاه های نفت باکو 3-حوادث امنیتی که در باکو رخ داد، از 
جمله جنگ خونین ارامنه و مسلمانان باکو 4-ورود محموله 
کالن نفت سفید آمریکا از بندر نیویورک تا بنادر خلیج 
فارس، احداث خط لوله روسیه در ایران را منتفی کرد«. با 
همه این احوال تا پیش از کشف نفت در مسجدسلیمان 
انحصار  در  ایران  نفت  مصرف  درصد   96 از  بیش 
صادرکنندگان نفت باکو بود. تا اینکه جنگ جهانی اول 
شعله کشید، نفت در خوزستان پیدا شد و بعد از آن کم کم 
همه تاسیسات نفتی و صدور نفت روسی به ایران در افق 

تاریخ محو شد. 
منابع: 

1-خون خاک، نوشته خسرو معتضد، جلد اول
2-تاریخ اقتصادی ایران، نوشته چارلز عیسوی، ترجمه 
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موزه نفت

از پاتاق تا سیریز؛ 
صنعت نفت 

دیدنی است 

مدیر مرکز موزه ها و اسناد وزارت 
نفت در دانشگاه هنر: )بخش دوم( 

اولین دوره از سری دوره های آموزش صنایع دستی با عنوان 
آموزش هنر »کپوبافی« به مدت 10 روز در موزه بنزین خانه 
آبادان برگزار شد.این برنامه که از سوي معاونت فرهنگی، 
اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند و با 
مشارکت موزه هاي صنعت نفت آبادان اجرایي شده است، 
با هدف ترویج مشاغل خانگی و کسب و کارهای کوچک، 
زیر نظر استادانی برجسته با 3 نشان ملی برگزار شد.حدود 
100 نفر در این دوره ها شرکت کرده اند که عالوه بر عموم 
مردم، بیشترین استقبال از سوی هنرمندان صنایع دستی 
بوده که به منظور ارتقای سطح کیفی کارهایشان در این 
ـَپو، یکی از صنایع دستی  کالس ها حضور پیدا کرده اند.ک
زنان بختیاری جنوب ایران است که با برگ درخت خرما 
)نخل( بافته می شود؛ کپوها زمینه ساده حصیری دارند و 
با کاموا به رنگ های شاد روی آنها نقش های هندسی ایجاد 

می کنند و حصیرها دیده نمی شود. هدف از برگزاری این 
دوره های آموزشی، ترویج رشته های بومی شهرستان 

آبادان و خرمشهر و ایجاد شرایط اشتغال از 
طریق مشاغل خانگی است.

برگزاری دوره های »کپوبافی« 
در موزه بنزین خانه آبادان

عکس نوشت

علی بهرامی    200 موزه نفتی در جهان 
ز  ا یکی  که  یران  ا کشور  و  رد  دا وجود 
قدیمی ترین های صنعت نفت جهان و اولین در 
منطقه است، نیز تعلل را کنار گذاشته و چند سالی 
می شود که به قافله موزه داران نفتی و حافظان 
میراث صنعتی پیوسته است. کاری که عالوه بر 
ابعاد بسیار اثرگذار تاریخی، فرهنگی و هنری اش، 
پیوند ناگسستنی با مسوولیت های اجتماعی 
تعریف شده در صنعت نفت دارد. اکنون 30 نقطه 
از صنعت بزرگ نفت در ایران برای موزه شدن، 
به  تاکنون  نیز  موزه  چند  و  شده  برگزیده 
بهره برداری رسیده است. راه مرکز موزه ها و اسناد 
وزارت نفت، راه و افقی روشن است که در صورت 
رسیدن به تمام اهداف خود یکی از ماندگارترین 
فعالیت های صنعت نفت را در میهن مان رقم 
خواهد زد. در هفته ای که گذشت، بخش نخست 
سخنرانی اکبر نعمت الهی، مدیر مرکز موزه ها و 
اسناد وزارت نفت را که در دانشکده حفاظت و 
مرمت دانشگاه هنر تهران به مناسبت هفته 
پژوهش انجام شد، خواندید. اینک و در بخش دوم 
و پایانی این سخنرانی تفصیلی، با ابعاد دیگری از 
وضعیت موزه های نفت و حفظ میراث صنعتی در 

صنعت نفت آشنا خواهید شد. 
 

ملی پخش فرآورده های نفتی از این ساختمان 
بهره برداری می کند. ساختمان مذکور سال ها رها 
و بخش عمده ای از آن تخریب شده بود تا اینکه ما 
جلوی ادامه تخریب آن را گرفتیم، ابتدا آن را ثبت 
و سپس مرمت و در آن موزه نفت سوزها را تعریف 
کردیم. ممکن است امروز شما تصویری از 
نفت سوزها در ذهن نداشته باشید یا نهایتا یک 
چراغ گردسوز یا فانوس نفتی را بشناسید. در 
حالی که هزاران وسیله و شیء نفت سوز وجود 
داشته که ما اکنون از آنها خبر نداریم و 
آهسته آهسته از حافظه تاریخی ما پاک شده اند. 
در خاورمیانه هم هیچ موزه  و مکانی نیست که 
نفت سوزها را نگه داشته باشد. با ساخت و راه اندازی 
موزه نفت سوزها در این بنای قدیمی، هم 
هم  و  می شود  حفظ  تاریخی  ساختمان 
نفت سوزهایی که بخشی از فرهنگ و تاریخ این 
سرزمین بوده اند. امیدواریم موزه نفت سوزها تا 

پایان امسال به بهره برداری برسد. 

تلمبه خانه دارخوین 
مدیر مرکز موزه ها و اسناد صنعت نفت ادامه داد: 
این تلمبه خانه، قدیمی ترین تلمبه خانه صنعت 
نفت است که در منطقه دارخوین، بین دو شهر 
اهواز و آبادان قرار دارد. این تلمبه خانه، نفت 
مسجدسلیمان را هم برای صادرات نفت خام و هم 
برای کار پاالیش، به پاالیشگاه آبادان منتقل 
می کرد و ساختمان بسیار تاریخی دارد که در زمان 
جنگ تحمیلی هم به مقر و پایگاه سربازان و 
نیروهای نظامی تبدیل شده بود. روی تمام 
دیوارهایش نوشته های سربازان دیده می شود، 
نوشته هایی با تاریخ و توضیحات دقیق درباره اعزام 
و بازگشت شان. ما هم برنامه داریم تمام این 
نوشته ها با تمهیدات خاص مرمتی، حفظ و به 

جزئی از تاریخ تلمبه خانه تبدیل شود.

نخستین سکوی نفتی خلیج فارس 
نعمت الهی گفت: نخستین سکوی نفتی خلیج 
فارس که از آن نفت استخراج می کردیم، سکوی 
نفتی بهرگان سر است که اکنون از مدار تولید 
خارج شده و از سوی مرکز موزه ها و اسناد وزارت 
نفت به ثبت ملی رسیده و به موزه تبدیل شده 
است. اکنون این موزه دقیقا با همان شکل 
اولیه اش قابل بازدید است. کارکنان صنعت نفت 

به صورت اقماری، دو هفته در دمای 60 تا 65 
درجه و با رطوبت باالی90 درصد روی این سکوها 
کار می کردند. دیدن این شرایط کاری و فضای 
دریا و تاسیسات منحصربه فرد این مجموعه برای 

بازدیدکنندگان بسیار جالب توجه خواهد بود.

چرا موزه های نفت؟
مدیر مرکز موزه ها و اسناد صنعت نفت در پایان 
این سخنرانی با اشاره به اهمیت و جایگاه 
تاسیس موزه های صنعت نفت افزود: صنعت 
نفت در دنیای امروز 200 موزه دارد که از میان 
آنها 100 موزه درآمریکا و 100 موزه در دیگر 
جاهای دنیا قرار دارد. حدود 60 موزه در اروپا و 
باقی آن در مناطق دیگر جهان است. کشورهایی 
در دنیا وجود دارد که صاحب نفت نیستند، اما 
موزه نفت دارند. باید این صنعت حفظ شود و 
یکی از اصلی ترین راه های آن نیز تاسیس موزه 
است. اگر شرایط مناسب باشد در آینده ای 
نزدیک، 30 نقطه در صنعت نفت به موزه تبدیل 
می شود و همگی در معرض دید عالقه مندان 
قرار خواهد گرفت. شاید این سوال برایتان پیش 
بیاید که چرا 30 نقطه موزه ای؛ من پاسخ 
می دهم چرا 30 نقطه »نه«؟ چرا کشوری که در 
منطقه برای نخستین بار در آن نفت کشف شده، 
کشوری که از نظر سوق الجیشی موقعیت بسیار 
خاصی دارد و نفت در برهه هایی از تاریخ آن 
بسیار اثرگذار بوده، 30 موزه نداشته باشد؟ برای 
نمونه در آبادان اسکله ای داریم که به ثبت رسیده 
و در آن جرثقیلی به نام »اکوان« وجود دارد. 

انگلیسی ها این جرثقیل را برای تخلیه قطعات 
بسیار سنگین پاالیشگاه به آبادان آوردند. در 
جنگ جهانی دوم یکی از ابزارهای پیروزی 
انگلیس و متفقین بر نازی ها همین جرثقیل 
اکوان بود. تمام تجهیزات، تسلیحات و پشتیبانی 
متفقین برای روسیه در جنگی که با آلمان نازی 
داشت از طریق آبادان و از طریق این جرثقیل 
تخلیه و به پشت جبهه های جنگ روسیه منتقل 
می شد. چرچیل گفته است اگر این پاالیشگاه 
)آبادان( و این امکانات )جرثقیل اکوان( نبود، 
پیروزی روسیه بر آلمان را بعید می دانستم. این 
جرثقیل در دوران جنگ به دو دلیل بریده و در 
اروند غرق شد؛ دلیل نخست اینکه بوم این 
جرثقیل بسیار بلند بوده و به بعثی ها نقطه گرا 
می داده و دلیل دوم اینکه باید بخشی از اروند به 
سمت ایران بسته می شد تا کشتی های جنگی 
نتوانند فرصتی برای نزدیک شدن به ایران داشته 
باشند. چند سال پیش این جرثقیل را درآوردیم 
و حاال در حال مرمت آن هستیم. این جرثقیل 
با بخار کار می کرده و در ساخت آن از فناوری 
پرچ استفاده شده و آن را به صورت سفارشی 
برای پاالیشگاه آبادان ساخته بودند که در دنیا 
چند نمونه اندک بیشتر نداشت. بنابراین با این 
همه ثروت در میراث صنعتی، افتتاح 30 موزه 
الزم است. کشور ما از نظر موزه داری ضعیف 
موزه  تابلوی  شهر  هر  به  ورود  با  است. 
مردم شناسی و باستان شناسی را می بینیم، اما 
متاسفانه باید گفت که نزدیک به ۸0 درصد آنها 

ویژگی های یک موزه را ندارند.

موزه   نفت سوزهای  کرمان
اکبر نعمت الهی، مدیر مرکز موزه ها و 
اسناد وزارت نفت گفت: تاکنون دو موزه 
اولویت های تعریف شده شهر موزه آبادان 
را افتتاح کرده ایم. نخستین موزه آبادان و 
در واقع نخستین موزه افتتاح شده 
مدیریت موزه ها و اسناد صنعت نفت، موزه 
بنزین خانه آبادان است. انگلیسی ها برای 
اینکه خودروهای خود و مدیرانشان را 
استفاده کنند، به سوخت نیاز داشتند، به 
همین دلیل این پمپ بنزین را در سال 
1927 میالدی در آبادان ساختند. این 
ساختمان به مرور زمان تخریب شد تا 
اینکه ما با پیدا کردن عکس هایی از 
ساختمان، با مهندسی معکوس، آن را با 
همان آجرهای لندنی و بغدادی مرمت و 
بازسازی کردیم، حتی مخازن پرچی و 
سایر تجهیزات آن نیز در موزه موجود 
است. همچنین تمام پمپ های قدیمی 
که از سال 1927 تا به امروز مورد استفاده 
ایرانیان بوده، در موزه بنزین خانه در 
معرض دید عالقه مندان قرار گرفته است. 
در موزه بنزین خانه، حتی موزاییک های 
قدیمی هم بازسازی شده اند و قالب گیری 
جدید به شکل و فرم موزاییک های 
قدیمی انجام شده تا ساختمان به همان 
شکل اولیه خود مرمت شود و به نمایش 
در آید.  موزه کارآموزان، دومین موزه ای 
است که در آبادان افتتاح شده است. این 
موزه اولین مرکز فنی و حرفه ای خاورمیانه 
که  است  اسکول«  »آرتیزن  نام  با 
انگلیسی ها آن را برای آموزش کارکنان به 
منظور فعالیت در مجموعه های نفتی 
ساختند. فعالیت های این آموزشگاه فنی 
و حرفه ای، پیش از انقالب و در سال های 
54 و 55 متوقف شد. در دوران پس از 
انقالب نیز مدتی از آن بهره  برداری کردند 
و پس از آن باز هم تعطیل شد تا اینکه 
مرکز موزه های صنعت نفت در سال 
1395 آن را به ثبت رساند و به موزه 
تبدیل کرد. ما در مرکز موزه ها و اسناد 
صنعت نفت، تمام امکاناتی را که آن 
روزها در این آموزشگاه وجود داشته، 
بازسازی و فراهم کردیم و 

به این مجموعه برگرداندیم. بچه هایی که 
در سنین نوجوانی در این آموزشگاه 
تحصیل می کردند، وقتی وارد آرتیزن 
اسکول می شوند، همان آموزشگاه دوران 
قدیم شان را می بینند، با همان دستگاه ها 

و وسایل کار. 

پمپ  بنزین های یک شکل  
مدیر مرکز موزه ها و اسناد وزارت نفت در 
ادامه افزود: در دوران حضور انگلیسی ها در 
نفت ایران، آنها تعداد 20 پمپ بنزین با 
معماری کامال یکسان در سراسر ایران 
ساختند که متاسفانه امروز تنها سه 
ساختمان از آنها باقی مانده؛ دو ساختمان 
در تهران است و یکی دیگر هم در سبزوار. 
پمپ بنزین دروازه دولت یکی از این دو 
پمپ بنزین باقی مانده تاریخی است که 
متاسفانه شهرداری تهران آن را تصرف 
کرده بود، اما آن را پس گرفتیم. خدمات 
شهری و هواکش مترو را در محیط و زمین 
آن راه اندازی کرده بودند که با تالش بسیار 
زیاد این دو مورد از زمین پمپ بنزین 
حذف و تخریب شد و ما توانستیم پمپ 
بنزین را دوباره به همان شکل قدیمی اش 
احیا کنیم. همه چیز در پمپ بنزین دروازه 
دولت حفظ شده است، حتی لوله های 
زیرزمینی هم مرمت و حفظ شده اند و 
بازدیدکنندگان می توانند با جزئیات 
گردش بنزین در یک پمپ بنزین آشنا 
 شوند. این موزه اکنون در دل مرکز شهر، 
محیط دلنشین و آرامی دارد که می تواند 
بازدیدکنندگان را متوجه خود کند. پمپ 
بنزین سبزوار هم به همین شکل کامال 

بازسازی و به موزه تبدیل شده است. 

اولین پاالیشگاه و یک سایت موزه 
نعمت الهی بیان داشت: تنها جایی که برای 
موزه، ساختمان ساخته ایم در شهر 
مسجدسلیمان است. ساختمانی حدود 
3600 مترمربع که در حال آماده سازی 
است. طرح آن از روی تاسیسات نفتی از 
سوی سیروس باور، معمار مشهور ایرانی 
انجام شده است. در این موزه تمام مراحل 

اکتشاف، حفاری و تولید را به نمایش 
می گذاریم. این ساختمان و موزه در کنار 
همان  است،  بی بیان  ه  پاالیشگا
پاالیشگاهی که پیش از پاالیشگاه آبادان 
تاسیس شد. این مجموعه یک سایت موزه 
محسوب می شود و با 60 هزار مترمربع 
مساحت، بزرگترین موزه صنعت نفت 
موزه های  ز  ا دیگر  یکی  است. 
مسجدسلیمان، موزه تمبی است که در 
اصل یک پارک موزه محسوب می شود. در 
دنیا مانند این موزه ها دیگر وجود ندارد. 
خارجی هایی که از این موزه ها دیدن 
می کنند، از اینکه هنوز هم این تاسیسات 

وجود دارد، شگفت زده  می شوند.

راهی برای جابه جایی نفت 
مدیر مرکز موزه ها و اسناد وزارت نفت 
اضافه کرد: در گذشته که هنوز شبکه های 
و  نفت  انتقال  برای  لوله  خطوط 
فرآورده های آن، بخصوص برای مناطق 
سخت گذر وجود نداشت، برای جابه جایی 
نفت و فرآورده های آن از پیت های حلبی 
17 لیتری استفاده می شد. در سال های 
دور کارخانه ای برای این منظور ساختند 
که کارخانه حلب سازی و حلب پرکنی نام 
داشت. یکی از ویژگی های بسیار مهم 
کارخانه حلب سازی و حلب  پرکنی این بود 
که تمام سیستم آن با یک الکتروموتورها 
کار می کرد. تمام تسمه نقاله ها با دو شفت 
بزرگ که از طریق آن الکتروموتور به 
حرکت در می آمدند کار می کردند، در 
حالی که امروزه روی هر دستگاهی یک 
الکتروموتور وجود دارد. پس از پر شدن 
حلب، کار لحیم کاری آغاز می شد و در 
حلب ها را می بستند و بعد از آن نفت یا 
فرآورده مدنظرشان را بارگیری و منتقل 
می کردند. سال 1395 متوجه شدیم 
کارخانه ای تاریخی و با چنین قدمتی را 
به مزایده گذاشته اند، قرار بود تاریخ 
صنعت نفت را به صورت آهن کیلویی 
به فروش برسانند. ما رسیدیم و این 

مزایده  از  را  تاریخی  مکان 
درآوردیم و آن را ثبت کردیم 

و امروز با عنوان موزه 

کرمانشاه یا موزه نفت غرب کشور در حال 
تکمیل  است. این کارخانه در منطقه ای به 
نام پاتاق قرار دارد که امکاناتی هم برای 
است.  داشته  وجود  آنجا  در  نفت 
ساختمان های قدیمی آنجا هم به ثبت 
رسیده اند و برنامه های مرمتی برای آنها 

داریم. 
ساختمان پرماجرا

نعمت الهی اظهار داشت: ساختمان بسیار 
زیبایی در کرمان و در منطقه ای خوش آب 
و هوا به نام سیریز که در آن باغ های 
ییالقی بزرگان کرمان بوده است، قرار دارد. 
انگلیسی ها باغ بزرگی را که ملک ییالقی 
والی وقت کرمان بوده، از او می خرند و آن 
را به کنسولگری شرق ایران تبدیل 
می کنند. نخستین خط تلگراف در آنجا 
ایجاد شده و بعدها پلیس جنوب برای 
حفاظت از تاسیسات انگلیسی ها، آنجا 
شکل گرفته است. شرکت نفت ایران و 
انگلیس این ساختمان را می گیرد و بعد از 
آن نیز شرکت ملی نفت و بعدها شرکت 

پریموس کوره اي، مدل 1921، مخصوص 
لحیم کاري و آهنگري- ساخت کشور 
سوئد مربوط به دهه 1330 شمسي است. 
در حال حاضر این پریموس ها در موزه 
بنزین خانه آبادان در معرض دید عموم 

قرار دارد. 

پریموس 
کوره ای
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یکی از هنرهای 
 ، ن ا یر ا سنتی 

قول  به  یا  شعربافی 
یمی ها  قد ز  ا بعضی 

که  ست  ا فی  با شر
پیشینه  اش به قرون  ابتدایی 

ورود اسالم به ایران برمی گردد.
از نظر لغوی َشعر یعنی موی انسان و 

حیوان و در نساجی هم به پارچه  ای می گویند که 
با پشم یا موی حیوان ریسندگی می شود. دستگاه ریسندگی 
این پارچه هم »دستگاه بافندگی چهاروردی« نام دارد؛ بیشتر 
دستگاه های شعربافی چوبی بودند و اندازه های متفاوتی 
داشتند که از قسمت های مختلفی مانند پدال، نورد 
)غلتک پارچه پیچ(، میخ طویله پهلوکش، موم مال، 
شانه، ورد، ماسوره، میل میلک، ساز، ماکو، میتیز، 
دفه یا دفتین، گرت، چرخ سوره پیچی، کیسه 
شن و دستگاه چله دوانی تشکیل می شدند. 
البته در گذشته کار با این دستگاه ها بسیار 
سخت بود تا اینکه حدود 50 سال پیش، 
جوانی به نام حبیب اهلل خاتم تغییراتی 
در آن ایجاد و با افزودن قطعه ای به نام 
َچک، کار با دستگاه چهاروردی را 

آسان  کرد.
که  است  ساده  پارچه ای  شعر، 
معموال یا بدون نقش و نگاره است 

یا فقط طرح های راه  راه دارد.
پارچه شعر در ابعاد 2 متر در 1/5 
سانتی متر و اسم بافنده هم در 
سر و ته این پارچه بافته می شود 

تا اصالت پارچه را نشان دهد.
حرفه ای  گذشته  در  شعربافی 
کامال مردانه بوده و در کارگاه های 
شعربافی روزی یک تا 2 متر پارچه 

تولید می شده است.
این هنر بیشتر در شهرهای مرکزی 
ایران رواج داشته و امروزه کارگاه های 
سنتی معدودی از این هنر زیبا را می توان 
در شهرهای یزد و کاشان یافت. پارچه های 
شعربافت هنوز نقش و نگارهای جذاب و 

زیبایی دارند.

هتل خانه بهروزی قزوین 
این هتل که بنای آن قدمتی 200 ساله دارد و به دوره قاجار 

برمی گردد، با حفظ معماری سنتی پس از مرمت در اختیار 
گردشگران قرار گرفت. 

خانه بهروزی  قزوین که در فهرست آثار ملی ایران نیز به ثبت 
رسیده است، نخستین خانه تاریخی قزوین است که پس از 

بازسازی به هتلی سنتی تبدیل شد. این خانه از حیاط 
مرکزی اصلی و حیاط های جانبی تشکیل شده و حیاط 

اندرونی با تناسبات نیم کشکولی در دو جبهه دارای 
شاه نشین های تابستانی و زمستانی و در دو جبهه 
دیگر دارای ایوان های طاق نمایی است. شاه نشین 
اصلی خانه از طریق ایوانی ستون دار به حیاط 
طبقه،  دو  خانه  این  می شود.  متصل  بیرونی 
زیرزمین و همکف دارد و تزیینات آجری لبه 
بازشوها و ارسی های آن بسیار قابل توجه است.

هتل خانه بهروزی، 12 اتاق با فضای سنتی دارد که 
همه اتاق ها در یک طبقه جای گرفته اند. این بنای 
سنتی زیبا در زمینی به وسعت 1300 مترمربع 
ساخته شده و در بخش های مختلف آن می توان 

آثاری از تمدن و فرهنگ بومیان این منطقه را دید. 
خانه بهروزی که در کوچه زرگرها جا خوش کرده، 

دسترسی به نقاط مختلف شهر را به راحتی امکانپذیر 
می کند. این هتل خانه از جمله هتل هایی است که حمام 

سنتی دارد. با انتخاب این هتل خانه سنتی، وارد تونل 
زمان خواهید شد و به گذشته سفر خواهید کرد. این خانه 

سنتی با آن حیاط باصفا و حوض پرآبش، دیوارهای آجری و 
گلدان هایی زیبایش، نمای دلنشینی خلق کرده، به طوری که 

حسی عجیب را می توان در آن تجربه کرد. جالب اینکه یک 
رستوران سنتی نیز در طبقه دوم و یک چایخانه سنتی به همراه 

تخت های چوبی در محوطه تعبیه شده که مهمانان می توانند اوقات خوشی 
را در این هتل سپری کنند.با این حال فراموش نکنید که در این هتل، به دلیل 

حفظ معماری سنتی، برخی اتاق ها، حمام و سرویس 
بهداشتی ندارند. حاال اگر به دنبال فرصتی 

برای رسیدن به آرامش و سپری 
کردن لحظاتی شاد و متفاوت 

با  نید  می توا هستید، 
انتخاب هتـل سنتی 

بهـــروزی، طعـم 
زندگی به سبک 

سنتی را تـجربه 
کنید و لحظات 
را  خوشــی 
برای یــک 
روز هم که 
 ، شــده

 یکی از استان های غربی ایران و 
مرکز آن شهر خرم آباد است. در 

این استان می توانید سوغاتی های 
زیادی بخرید و به دیگران هدیه بدهید.

کلوچه بروجردی: این کلوچه که به آن کلوچه 
از شیرینی های لذیذ و  قندی هم می گویند، یکی 

پرطرفدار لرستان است.
شیرینی آردی: یکی دیگر از شیرینی های لرستان است که 

ماندگاری باالیی دارد. 

سمنوی بروجرد: ساکنان بروجرد در 
طبخ این خوردنی خوشمزه که یکی از 

است،  هفت سین  سفره  اصلی  عناصر 
تبحر خاصی دارند.

نان ساجی: این نان روي یک صفحه  فلزي دایره ای 
شکل به نام ساج درست می شود و طعم دلچسبی دارد.

انواع حلوا و ارده: حلواهای متفاوتی در لرستان وجود دارد که در تهیه  آنها 
از مواد مختلفی همچون شیره  انگور استفاده می شود.

ترخینه: از ترکیب بلغور گندم و جو در دوغ ترخینه حاصل می شود و از 

و  حبوبات  با  ترخینه  خشک  تکه های  ترکیب 
سبزی های معطر ، آش بسیار لذیذی به نام آش ترخینه 

می پزند.
لرستان  در  که  است  خشک  شیرینی  نوعی  برساق: 

طرفداران خاص خود را دارد.
ورشوسازی: این صنعت که بیش از دو قرن قدمت دارد، شاخص ترین 

صنایع دستی لرستان در داخل و خارج کشور است.
ماشته بافي: ماشه، دست بافته اي پشمی و منقوش است که در بیشتر مناطق 
ایران به نام جاجیم شناخته می شود؛ اما در خرم آباد و کرمانشاه به نام 

ماشته یا موج آن را می شناسند.
حرمی بافی: حرمي یا ارامی، نام 

دست بافته هاي  از   دیگر  یکي 
استان لرستان است که بافت آن در 

شهرستان بروجرد رواج دارد. 
عالوه بر مواردی که گفتیم، از لرستان می توان وسایل 
گلیم، جاجیم،  قالی،  خراطی شده، عسل مرغوب، 
نمدهای زیبا، حصیر، گیوه، کاک و... به عنوان سوغات 

خرید.

کویر و این همه زیبایی
دستی صنایع  هتل های سنتی ایران

شعربافی

کلوچه بروجردی حلوا اردهشیرینی آردی

شبنم اعماری      سرزمین زیبایمان ایران، یکی از خوش آب و هواترین کشورهای دنیاست که چهار فصل 
زیبا و رنگارنگ دارد. در ایران به هر طرف که نگاه کنید، جز زیبایی چیز دیگری نمی بینید. هر گوشه این سرزمین، 
با آب و هوای خاص خود، چنان دلربایی می کند که نمی توان بسادگی از کنارش گذشت. یکی از زیباترین جلوه های 
طبیعی ایران، کویرهای منحصر به فردی است که در گوشه گوشه سرزمین پنهاورمان جا خوش کرده اند؛ مناطقی 
که اگرچه تلی از ماسه های نرم یا همان رمل های پوشیده از شن هستند؛ اما وجود رودهای شور، دریاچه های نمک، 
گیاهان کویری، پرندگان و جانوران بیابانی چنان جذابیتی به آنها داده که اگر یک بار پایتان به آنجا برسد، نه تنها 
سفری تکرار نشدنی برایتان به دنبال خواهد داشت؛ بلکه دیگر جزئی از سفرهای زمستانی تان خواهد بود.کویر، 
همان نقطه ای است که می توانید بدون هیچ دغدغه ای آسمان آبی پرستاره را به تماشا بنشیند و از زیبایی 
شگفت  انگیزش سرمست شوید. همانجایی که می توانید سفرهای زمستانی متفاوت را تجربه کنید. حاال با 

مطالعه آنچه در ادامه برایتان می آوریم، سفری تکرار نشدنی را برنامه ریزی کنید.

رقم بزنید.

 سوغات ایران
لرستان

بدانید، اینکه آفرودسواران به آن عالقه 
زیادی دارند و وقت و بی وقت خود را به این منطقه می رسانند 

تا با آفرودسواری در مرنجاب، انرژی شان را تخلیه کنند.

کویر کاراکال 
این کویر که نام خود را از گربه سانی به نام کاراکل گرفته، زیباترین کویر یزد 
و دست نخورده ترین و بکرترین کویر ایران به شمار می رود. »کاراکال« با آن 
گوش های بزرگ و سه گوش خود، حیوانی باهوش، زیبا و باوقار است که می توان 
آن را اهلی کرد. کویر کاراکال از آن جهت معروف است که نخلستان ها و 
تپه های شنی زیبایی دارد. قدم زدن در این کویر شگفت انگیز، تجربه ای تکرار 
نشدنی است. وجود خانه وحشی بافقی، شاعر سده دهم، با آن معماری زیبا و 
خاصش در نوع خود بسیار جالب توجه است. آب انبار کاکامیر، یکی از بزرگترین 
آب  انبارهای بافق و  ازجاذبه  های دیدنی این کویر است که پوشش آجری گنبدی 
گردچینی دارد که نظر هر مسافری را به خود جلب می کند. در کاراکل می توانید 
در اقامتگاهی سنتی اقامت کنید و در زیبایی و سکوت کویر غرق شوید و به 

دور از هیاهو، ساعاتی را خوش بگذرانید.

کویر ابوزیدآباد 
یکی دیگر از کویرهای دیدنی ایران، ابوزیدآباد است که به دلیل داشتن 

جاذبه های تاریخی هیجان انگیز، طرفداران زیادی دارد. این کویر که 
بخشی از بیابان بند ریگ است، تاریخ اسرارآمیزی دارد که همین وجه 

تمایزش با دیگر کویرهای ایران است. نزدیکی ابوزیدآباد به 
کاشان، ابیانه و آران و بیدگل باعث شده کویری منحصر 

کویر مصر 
بی تردید یکی از محبوب ترین کویرهای ایران، کویر مصر است. 
این کویر که در استان اصفهان جا خوش کرده، جاذبه های طبیعی و 
گردشگری زیادی دارد که بر جذابیت های آن افزوده است. در کویر 
مصر، آنچه باعث شگفتی تان می شود، روستای مصر است؛ نقطه ای 
سرسبز و زیبا در دل کویر که قلب تپنده این منطقه محسوب می شود. کویر 
مصر با آن چشم اندازهای نفسگیر و شگفت انگیزی که دارد، به قدری جذاب 

و زیباست که نمی توان از دیدن آن چشم پوشی کرد.

مرنجاب 
یکی دیگر از جاذبه های دیدنی ایران، کویر مرنجاب است؛ جایی که با حضور 
در آن و دیدن طبیعت جذابش، محو زیبایی خارق العاده اش می شوید. این کویر 
به خاطر پوشش گیاهی و جانوری، تپه های شنی مرتفع و آسمان زیبایی که 
دارد، هر ساله پذیرای گردشگران زیادی است. گفته می شود شاه عباس 
صفوی نام مرنجاب را برای این کویر انتخاب کرده، آن هم به این دلیل که در 
کویر چاه کندن و رسیدن به آب شیرین، کار سخت و طاقت فرسایی بوده 

است. به همین دلیل به آن »مرد رنج آب« می گفتند که کم کم و به مرور   
زمان تغییر کرد و در نهایت نام مرنجاب گرفت. در این کویر عالوه بر لذت 

بردن از تماشای تپه های شنی بلند، جنگل های تاق، دریاچه های نمک 
و آسمان زیبا، می توانید ساعت ها به نظاره جزیره  سرگردانی 

بنشیند که دور تا دور آن را به جای آب، نمکزار پوشانده 
است. نکته دیگری که در مورد کویر مرنجاب باید 

به فرد باشد. نکته جالب توجه درباره کویر 
ابوزیدآباد این است که پایتخت گویش های کهن ایران به 
حساب می آید و گویش بیذوی در این منطقه، یکی از مهم ترین 
جاذبه های گردشگری آن است، ضمن اینکه ابوزیدآباد با داشتن 
دیدنی هایی همچون قلعه کرشاهی، آب  انبار صفوی، شهر زیرزمینی اویی 

و شهر تاریخی نوش آباد، یکی از مقاصد مورد عالقه  طبیعت گردان است.

کویر لوت )کلوت های کویر شهداد(
نخستین اثر طبیعی ایران که در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت 
رسیده، کویر لوت است. همانجایی که از آن به عنوان گرم ترین نقطه زمین نام 
می برند. این کویر از نظر زمین ساختی به سه بخش تقسیم شده؛ لوت شمالی، 
لوت مرکزی و لوت جنوبی. وسیع ترین و پست ترین قسمت چاله لوت را هم 
لوت مرکزی تشکیل می دهد. کویر لوت،  یکی از سخت گذرترین نقاط جهان 
است و در برخی از قسمت های آن، هیچ موجود زنده ای-  حتی باکتری- وجود 
به  می توان  هم  سحرانگیز  کویر  این  گردشگری  جاذبه های  از  ندارد. 
شهر افسانه ای کلوت ها، ۴0 مخروط آتشفشان کواترنر، مرتفع ترین هرم های 
ماسه ای دنیا، پهنه های وسیع ماسه و ریگ با طیف رنگی قهوه ای روشن تا 
خاکستری و سیاه، پهنه های شنی مواج، بزرگترین نبکاهای جهان، 

مرتفع ترین ربدوها، کویر پاشتری، هامادا، رود شور، شهر کوتوله ها و کمپ 
شهداد اشاره کرد. بهترین زمان سفر به این منطقه اواخر پاییز و اوایل 

زمستان است.
این کویر که مساحتی 175 هزار کیلومتری دارد، بخش هایی از 

استان های سیستان و بلوچستان، کرمان و خراسان جنوبی 
و 10 درصد از مساحت ایران را دربر گرفته است. 

مشعل شماره 952

 )بخش اول(جلوه های طبیعی ایران را به تماشا بنشینید
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موس انار
    مریم توکلی

   آتینا عالی

مواد الزم
برای درست کردن حلوای خانگی بهتر است 

برای بار اول از نصف  این مواد استفاده کنید، تا 
قلق آن دستتان بیاید.

شیرخشک )مارک نیدو(: یک پنجم لیوان 
پودر قند الک شده: یک پنجم لیوان

ارده: یک لیوان کامل
پودر هل: یک قاشق چایخوری

طرز تهیه
ابتدا شیرخشک، پودر قند الک شده و پودر هل را با هم 

مخلوط کرده و در آخر ارده را اضافه می کنیم. اول با قاشق و 
بعد هم با دست ورز می دهیم، به طوری که در دست حالت 

چسبندگی داشته باشد، نه حالت پودری. اگر موادمان منسجم 
نشد و حالت پودری داشت، کمی ارده به آن اضافه می کنیم. حاال 

قالب مورد نظر را کمی خیس و کف آن را کیسه فریزر پهن می کنیم 
و روی کیسه کمی  خالل پسته یا بادام می ریزیم، سپس حلوا را در 

قالب می ریزیم و خوب فشرده می کنیم و حداقل 2 ساعت در یخچال 
قرار می دهیم تا خوب سفت شود. بعد از مدت زمان معین می توانید 

حلوا ارده خانگی تان را برش بزنید و سرو کنید.

حلوا ارده خانگی

مواد الزم 
خامه قنادی فرم گرفته: ۴00گرم

پنیر ماسکارپونه: 200گرم
ژله انار: 2 بسته

 شیر: یک لیوان
انار برای تزیین: یک عدد

طرز تهیه
ابتدا ژله ها را با یک لیوان آب جوش مخلوط و بن ماری می کنیم تا شفاف شود. 
خامه قنادی فرم گرفته را با پنیر ماسکارپونه و شیر مخلوط کرده، سپس ژله را 
به آن اضافه می کنیم و خوب هم می زنیم تا یکدست شود. قالب را کمی  چرب 
می کنیم و مواد آماده  را داخل آن می ریزیم. حاال به مدت هشت ساعت ژله 
را داخل یخچال قرار می دهیم. وقتی موس آماده شد، درون ظرف مورد نظر 
می گذاریم و آن را با دانه های انار تزیین می کنیم تا ظاهری زیبا به خود 

بگیرد. 
این ژله را می توان به شکل رول هم درآورد و دورش را با خامه تزیین 

کرد.

 

 

 

 

غرق شدن در دنیای اسرارآمیز 
برای همه  و شگفت انگیز آشپزی شاید 

لذت بخش نباشد، اما هستند کسانی که عاشق  این کارند 
و از درست کردن غذاهای متنوع و رنگارنگ لذت می برند، افرادی 

که به آنها آشپز می گویند. کسانی که هنرمندانه مواد مختلف را با 
ظرافت درهم می آمیزند و در شرایط مناسب و آگاهانه به پختن غذاهای 

خوش آب و رنگ  می پردازند. 
آشپزها مهارت زیادی در تهیه غذاهای متنوع دارند، خوراکی هایی که گاهی عطر 

و طعم شان را تا مدت ها حس می کنیم. این خوشمزه شدن غذا به دانستن نکات 
ویژه ای نیاز دارد که نه تنها در ایران، بلکه در تمام دنیا به آن توجه می کنند. 

در این شماره می خواهیم برای شما همراهان همیشگی  نوعی جوجه کباب بسیار 
ساده و آسان و البته متفاوت را آموزش دهیم. 

همان طور که می دانید، جوجه کباب یکی از غذاهای محبوب ما ایرانی هاست؛ 
چه در تفریح و گردش باشیم و چه در خانه و دورهم؛ درست کردن جوجه 

کباب همیشه اولین گزینه مان است، اما امروز نوع متفاوتی از جوجه کباب 
را برایتان آورده ایم که عالوه بر ظاهر دوست داشتنی، طعم بسیار 

خوبی هم دارد. غذایی که می توانید به همراه آلبالوپلو، 
رشته پلو، مرصع پلو، هویج پلو و انواع و اقسام 

پلوهای دیگر سرو کنید.

طرز تهیه
اولین کاری که باید انجام دهیم، این است که سینه مرغ 

را به صورت فیله درآوریم.   آن را به صورت نواری برش می زنیم. 
یک ظرف برمی داریم و پیاز را به شکل حلقه ای یا خاللی خرد می کنیم. 

حاال زعفران دم کرده را به همراه نمک، فلفل، پودر سیر، گلپر، ماست و پیازهای 
خرد شده در یک کاسه می ریزیم. مرغ های برش خورده را به آن اضافه کرده و با هم 

خوب مخلوط می کنیم. روی ظرفمان را با سلفون یا کیسه پالستیکی می پوشانیم و آن 
را به مدت ۴ تا 5 ساعت در یخچال قرار می دهیم تا مواد به خورد مرغ برود و بوی   آن را 

بگیرد و طعم دار شود.
پس از سپری شدن مدت زمان الزم، ظرفمان را از یخچال خارج و نیم ساعت قبل از طبخ به 
آن آب لیموی تازه اضافه می کنیم و به سراغ آماده کردن سیخ های چوبی می رویم. برش های 
نواری مرغ را به صورت حلزونی به سیخ می کشیم. برای این کار باید مرغ را رول کرده و بعد 
سیخ را از میان آن رد کنیم. حاال نوبت قرار دادن جوجه حلزونی  آماده در تابه است. کمی 
روغن در تابه  می ریزیم و پس از گرم شدن، رول مرغ ها را درون آن و روی حرارت مالیم 
می گذاریم تا سرخ شوند. هرازگاهی سیخ ها را می چرخانیم تا تمام قسمت ها بپزند، 

وقتی طالیی رنگ شدند، آنها را از تابه خارج می کنیم و سیخ های کبابمان را روی 
دستمال کاغذی قرار می دهیم تا روغن اضافه شان گرفته شود. بعد از آماده 

شدن، جوجه کبابمان   را  با فلفل، انواع سبزیجات و گوجه فرنگی 
تزیین می کنیم. این کباب خوش عطر و طعم را می توان در 

کنار انواع پلو و ساالد خوشمزه میل کرد.

جوجه کباب حلزونی 
  نهال توفیقی

سینه مرغ: یک عدد
ماست: 2 قاشق غذاخوری

پیاز: یک عدد
آب لیموی تازه: 2 قاشق غذاخوری

روغن مایع: 2 قاشق غذاخوری
زعفران دم کرده: 2 قاشق غذاخوری
گلپر، نمک و فلفل: به میزان الزم 

پودرسیر: به میزان الزم

چند نکته:  

* اگر سیخ با اندازه مناسب برای تابه ندارید، 
می توانید از خالل دندان های تمیز استفاده کنید.

* به هیچ عنوان پیاز را رنده نکنید، چون به مرغ 
می چسبد و غذایتان آنطور که باید در نمی آید.

* جوجه حلزونی مرغ را می توان روی منقل هم درست 
کرد. برای تهیه آن روی زغال، بهتر است از سیخ های 
فلزی استفاده کنید در غیر این صورت سیخ های 

چوبی را قبل از استفاده یک ساعت در آب 
سپس  نسوزند،  سیخ ها  تا  بخیسانید 

به سیخ  را  برش های مرغتان 
بکشید. 
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 بنیامین    
انیمیشن بنیامین را محسن عنایتی کارگردانی کرده است. فیلمی مفرح و شاد که کودکان را نزدیک به دو ساعت 

سرگرم می کند. شخصیت های جذاب و داستان گیرای انیمیشن »بنیامین« می تواند مخاطبان خود را راضی و 
خشنود از سالن های سینما راهی خانه کند. عوامل این انیمیشن درباره آن نوشته اند: »خرابکاری  آشر، دوست 

بامزه اما دست و پا چلفتی بنیامین، باعث اسارت مادر بنیامین از سوی سربازان پادشاه می شود. بنیامین 
تصمیم می گیرد برای نجات مادرش به سفری پرخطر برود و این سرآغازی است برای ماجراهای پرفراز و 
نشیب بنیامین و آشر«. چنگیز جلیلوند، ناصر طهماسب، اکبر منانی، سعید مظفری، مریم شیرزاد، 

تینا هاشمی و آرزو آفری، گویندگان انیمیشن بنیامین هستند. 

  چی چکا؛ قصه شب     
همه مردم ایران، حاشیه خلیج فارس، بخصوص بندرعباس را با حال و هوای زیبایش دوست دارند. فیلم »چی چکا« که در قالب مستند بلند 

ساخته شده، در گروه هنر و تجربه اکران شده است. گروهی که اگر کمی مهجور است؛ اما فیلم های لذت بخش زیادی درآن وجود دارد. کافی است کمی 
بگردیم و دقیق باشیم. »چی چکا« از همین دست فیلم هاست که با دیدنش خیلی چیزها از فرهنگ مردم ایران و خطه هرمزگان می آموزیم. تصاویر لذت بخش و 

نوع روایت این فیلم مستند از دیگر نقاط قوت آن است. عوامل فیلم درباره اش نوشته اند:  »چی چکا« که در گویش بندری به معنی قصه شب است، مستندی است موزیکال 
و مردم نگار. فیلم روایتگر زندگی پرچالش خنیاگر هرمزگانی »ابراهیم منصفی« است. او ریتم و سروده های بومی اش را با گیتار همراه کرده و ترانه هایی از عشق، رنج و آزادی به یادگار 
گذاشته است. »چی چکا قصه شب«، پنجره ای به جنوب ایران باز می کند؛ معرف موسیقی محلی و معاصر بندرعباس است و آداب و رسوم مردمان این منطقه را به تصویر می کشد.« 

فیلم مستند را، رها فریدی کارگردانی کرده است. 

علی بهرامی     طی دو هفته گذشته حرف و حدیث های زیادی درباره اکران 
فیلم های سینمایی پیش آمد؛ اما سینمای ایران راه خودش را می رود و 
فیلم ها چنانچه سیاست گذاری می شود، مراحل قانونی اکران شان را طی 
می کنند و پس از مدتی جای خود را به فیلم های دیگری می دهند و 
گیشه ها رونق می گیرند. شاید درباره اکران فیلم ها زیاد بشنویم؛ اما 

بهترین راه آن است که کمی هم درباره فیلم ها بخوانیم. شاید همین 
خواندن بتواند  دیدن هایمان را بهبود بخشد؛ البته این بار سری 

هم به سینمای هنر و تجربه زده ایم. سینمایی که بعضی وقت ها 
یک سکانس آن، به دیدن چند فیلم بلند اکران شده 

می ارزد. از آنجا که در سلسله گزارش های 
کرده ایم  سعی  مان  سینمایی 

راهنمای خوبی برای شما 
ین  ا پس  باشیم، 

گزارش را بخوانید، 
ر  د ید  شا
ن  ب تا نتخا ا
دیدن  برای 
فیلم  یک 
اثرگذار بود و 
ز  ا ن  پشیما
بر  سینما 

نگشتید. 

نگاهی به فیلم های اکران شده در 
آستانه ورود به فصل زمستان 

 

 جان دار   
فیلم »جان دار«، خیلی جان دار از آب در نیامده است. شاید اگر کمی چفت و بست بیشتری داشت، می توانست یک 
فیلم اجتماعی ماندگار در دهه 90 سینمای ایران باشد. این فیلم با وجود بهره بردن از بازیگران بسیار خوبی که تک تک 
آنها با تالش بسیار زیاد سعی کرده اند فیلم را سرپا نگه دارند، نتوانسته در نهایت و در قامت کلیت یک اثر سینمایی، 
فیلمی درجه )یک( محسوب شود. به نظر می رسد یکی از اساسی ترین اشکال های فیلم »جان دار« عدم درک 
تفاوت میان یک فیلم اجتماعی که به بررسی آسیب های اجتماعی می پردازد و یک فیلم سیاه که مدام تباهی 
را به رخ مخاطب می کشاند، باشد. این فیلم را حسین امیری دوماری و پدرام پور امیری کارگردانی کرده اند. 
عوامل آن درباره اش نوشته اند: »وقتی بدترین کار دنیا می شه بهترین راه، چیکار می شه کرد؟« بازیگران اصلی 

فیلم »جان دار« عبارتند از: فاطمه معتمدآریا، حامد بهداد، باران کوثری، مسعود کرامتی و جواد عزتی.

 23 نفر   
 سال 1361 در عملیات بیت المقدس که عملیاتی چهار مرحله ای بود و در نهایت به آزادی خرمشهر منجر شد، نوجوانی، 

از سوی بعثی ها اسیر می شوند. صدام حسین به بهانه های حقوق بشری، تصمیم می گیرد این نوجوانان را از میان اسرا 
جدا کند و با مانوری تبلیغاتی و نشان دادن چهره ای بشردوستانه و مدافع حقوق از خودش، انتقام آزادی خرمشهر را بگیرد 

و ... داستان فیلم 23، ماجرایی است که بر این اسرا گذشته است؛ البته پیش از این فیلم نیز کتابی با عنوان »این بیست و سه 
نفر« که خاطرات این اسرا بود، منتشر شد که با استقبال بسیار زیادی روبه رو بود. فیلم 23نفر را مهدی جعفری کارگردانی کرده 
است؛ فیلمی که تالش می کند با امانتداری هر چه تمام تر، وضعیت این اسرا و اتفاقاتی که در عراق برای آنها به وجود آمده را 
بازسازی کند. اگر چه بازیگران این فیلم عموما ناشناخته اند اما جذابیت فوق العاده داستان جذابیت این فیلم نفر را دو چندان 

کرده است. از بازیگران اصلی این فیلم می توان به رضا نوری، مجید پتکی و عبدالحلیم تقبلی اشاره کرد. 

 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 می شناختید که باز 
هم گوش کنید و اگر به ما اعتماد کنید و آن را 

بشنوید.

  هوای وطن 
شاپور رحیمی، یکی از استادان بنام آواز 
ایرانی این تصنیف را خوانده است؛ 
تصنیفی که در مایه اصفهان است و به 
آلبوم  از قطعات در  عنوان یکی 
»شکوفه های جاویدان«، ساخته 
محمد جلیل عندلیبی قرار دارد. 
گروه نوازی بسیار هماهنگ و 

صدای خاص شاپور رحیمی از 
ویژگی های بارز قطعه هوای 

وطن است.

باز هوای وطنم، وطنم 
آرزوست 

تکیه به کنعان زدنم، زدنم آرزوست
هجرت گل را چه کنم، چه کنم ای 

صبا
 برگ گلی زان چمنم، چمنم آرزوست 

نازار دلی  
این تصنیف، یکی از تصنیف های بسیار قدیمی است که حبیب سماعی، نوازنده اسطوره ای سنتور آن را 
ساخته است. این تصنیف در دستگاه شور ساخته شده و محمدرضا شجریان آن را با تنظیم و اجرای 
استاد پایور و گروهش، خوانده است.  تصنیف نازاردلی در بخشی از برنامه گل های تازه شماره 158 قابل 

شنیدن است؛ البته به صورت جداگانه هم می توانید آن را به راحتی پیدا کنید. 

نازار دلی را که تو یارش باشی
 معشوقه پیدا و نهانش باشی

زان می ترسم که از دل آزردن تو 
دل خون شود و تو در میانش باشی 

  عطر سوسن  
دهه 70 آلبومی به نام عطر سوسن با صدای 
به  آلبومی  شد.  منتشر  افتخاری،  علیرضا 
آهنگسازی محمدجواد ضرابیان که بیشتر آن را 
مجموعه ای از تصانیف با ارکستر ایرانی تشکیل 
می داد. یکی از تصنیف های این آلبوم که نام 
آلبوم را هم یدک می کشید، »عطر سوسن« 
نام دارد؛ تصنیفی دلنشین با شعری از 
بیژن ترقی که احتماال از شنیدن آن بسیار 

لذت خواهید برد. 

هردم باد سحر از تو خبر به من آرد
عطر سوسن و گل زاد سفر به من آرد

در باغ خاطره بگشا
نظری بر منظره بنما

  ای امان  
تصنیف »ای امان« یکی از ساخته های عارف 
قزوینی، شاعر و موسیقیدان شهیر دوران 
مشروطه است که ترانه تصنیف هایش را نیز 
خودش می سروده. این تصنیف در دستگاه 
شور بوده که فرامرز پایور آن را تنظیم کرده و 
محمد رضا شجریان نیز آن را خوانده است؛ 
البته این تصنیف با صدای نادر گلچین نیز 

شنیدنی است. 

ای امان از فراقت، امان
مردم از اشتیاقت، امان

از که گیرم سراغت، امان 
مژده ای دل که جانان آمد

یوسف از چه به کنعان آمد

 نغمه های خوش؛ 
از شاپور رحیمی تا 

عارف قزوینی  

 برای فیلم 
دیدن به 

شنیده ها 
اکتفا نکنیم

 حوا،     مریم،      عایشه 
شاید هیچ کشوری به اندازه افغانستان، ظرفیت کار سینمایی مشترک با ایران را نداشته باشد. زبان مشترک باعث می شود هنرمندان ایرانی درک بهتری از شرایط کاری در افغانستان و فیلمسازی درباره آنها را 
داشته باشند. فیلم »حوا، مریم، عایشه« به کارگردانی صحرا کریمی، داستان سه زن است که در مناسبات اجتماعی سرزمین شان تالش می کنند تا صاحب هویتی مستقل باشند. فیلمی که عالوه بر بازی های 
جذاب، داستان جالب توجهی دارد و مخاطب را با زوایای مختلف اجتماعی و فرهنگی مردم افغانستان آشنا می کند. همین آشنایی هاست که می تواند درک فرهنگی دو ملت را باالتر ببرد و همه مناسبات اقتصادی، 
سیاسی و ... را بهبود ببخشد. عوامل فیلم »حوا، مریم، عایشه« درباره آن نوشته اند: »این فیلم زندگی سه زن افغان از سه طبقه اجتماعی متفاوت در کابل را دنبال می کند. حوا، زنی است خانه دار و سنتی که تنها 

شادی او صحبت با کودک 8 ماهه خود است که در شکم دارد. در دنیایی دورتر مریم، تحصیلکرده و گوینده خبر تلویزیون افغانستان است که تالش می کند از شوهر  خود طالق بگیرد. عایشه، نوجوانی است که 
به ناچار با پسر عمه اش نامزد می کند. حوا، مریم، عایشه زنانی هستند که برای اولین بار در زندگی می خواهند سرنوشت خود را به دست گیرند.« بازیگران اصلی این فیلم عبارتند از: آرزو آریا پور، فرشته افشار، 

حسیبا ابراهیمی.  

ترانه های دلنشین
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دنیای اطراف ما پر از دانستنی های شگفت انگیزی است که شاید در نگاه اول زیاد مهم نباشند، اما گاهی آگاهی از آنها نه تنها برایمان جالب است، بلکه ضروری هم به نظر 
می رسد.  در این میان، در زندگی روزمره  همه ما وسایلی وجود دارد که به خاطر کاربردهایشان به وفور از آنها استفاده می کنیم، اما هیچ گاه به برخی نشانه هایی که روی این 
وسایل دیده می شوند توجهی نمی کنیم. عالئمی که مطمئنا اگر از دلیل بودنشان آگاهی پیدا کنیم، متعجب می شویم. حاال اگر دوست دارید درباره وسایل مورد استفاده تان 

بیشتر بدانید، تمام این مطلب را بخوانید.

لباس های نو و تکه پارچه اضافه  

 احتماال برای شما هم پیش آمده که با خرید لباسی نو، تکه پارچه ای دوخته شده با یک دکمه اضافه، 

نظرتان را جلب کرده باشد. همه ما با دیدن تکه پارچه، تصور می کنیم که برای وصله زدن تعبیه شده 

است، تصوری که اصال درست نیست، به این خاطر که فروشنده قصدش از قرار دادن پارچه اضافه این 

است که بعد از دادن لباس به خشکشویی، تفاوت ایجاد شده و تاثیر مواد شوینده روی لباستان را ببینید. 

دکمه هم برای این است که در صورت نیاز بتوانید به صورت زاپاس از آن استفاده کنید.

وی کابل ها  زائده ضخیم ر

این زائده های استوانه ای، هسته های فلزی هستند که از آهن مغناطیسی تشکیل شده اند و از 

رخ دادن تداخالت الکترومغناطیسی با فرکانس باال جلوگیری می کنند. شاید تاکنون صدای 

این تداخل ها را زمانی که تلفن هوشمند به بلندگو نزدیک می شود، شنیده باشید. هسته های 

آهنی به این دلیل تعبیه شده اند که چنین تداخل هایی با مانیتور، شارژر یا هر چیز دیگری اتفاق 

حفره در خودکار نیفتد.
بیشتر ما تصور می کنیم که حفره در خودکارها برای متعادل کردن فشار و جلوگیری از سرازیر 

شدن جوهر در نظر گرفته شده، در حالی که دلیل اصلی چیز دیگری است. این حفره ها برای 

پیشگیری از خفگی ایجاد شده اند. تعجب نکنید؛ اگر کودک خردسالی در را بجود و در شرایط 

حفره کوچک قفل های کتابی خفگی قرار بگیرد، این سوراخ می تواند راه هوا را باز نگه دارد و احتمال مرگ را کاهش دهد.

این حفره به دالیل مختلفی در نظر گرفته شده است؛ اول اینکه اجازه می دهد آب از 

درون قفل عبور کند )استفاده در بیرون از خانه(، به همین دلیل در اثر انجماد آب در 

فصل زمستان قفل دچار مشکل نمی شود. عالوه بر این، می توان برای روغن کاری قفل 

و بهبود عملکرد آن استفاده کرد.

ون در بطری ها  دایره پالستیکی در
این دایره های پالستیک از آن جهت تعبیه شده اند که حالت مهر و موم ایجاد 
می کنند. استفاده از آنها باعث می شود مایع یا مواد درون بطری ها به خوبی 

نگهداری و از نفوذ هوا به داخلی برخی از آنها جلوگیری شود.

F و J صفحه کلید  وی کلیدهای  برجستگی ر

تایپیست های حرفه ای که باید 10 انگشتی تایپ کنند، دلیل این برجستگی را به خوبی 

می دانند. کلیدهای F و J دکمه های هوم نامیده می شوند و انگشتان شاخص روی آنها 

قرار می گیرد. این برآمدگی  به تایپست ها و کسانی که قصد دارند سریع تایپ کنند، 

کمک می کند بدون نگاه کردن به صفحه کلید به حالت اصلی بازگردند.

حفره دسته قابلمه ها  
درست است که این حفره برای آویزان کردن آنها در نظر گرفته شده، اما کارایی دیگری 

هم دارد که برای کدبانوها و آشپزها بسیار کاربردی است. کفگیر یا قاشق را هنگام 

آشپزی می توان به وسیله آن نگه داشت، به این ترتیب زمان طبخ غذا مدام به دنبال 

کفگیر، مالقه یا قاشق نمی گردید و به راحتی در دسترستان قرار دارند.

وی پنجره های هواپیما   حفره کوچک ر

دلیلی که باعث ایجاد این حفره شده، جبران فشار هواست؛ هنگامی که هواپیما باال می رود، تفاوت 

فشار داخل و بیرون کابین به بیشترین حد خود می رسد. این حفره فشار وارده را مدیریت می کند، 

شاید به همین دلیل است که روی شیشه بیرونی چنین حفره ای دیده نمی شود. وجود این حفره 

از مه گرفتگی و تار شدن شیشه نیز جلوگیری می کند.

گل میخ های کنار جیب شلوار های جین

’Levi« دوخته شد، اما پاره شدن درز 
s « نخستین شلوار جین توسط

شلوار در بین معدنچیان وکارگران باعث شد، چاره ای برای این مشکل 

اندیشیده شود. بنابراین برای محکم تر کردن درزها، گل میخ هایی کنار 

جیب شلوارها دوخته شدند تا درزها دیرتر پاره شوند و شلوارها مدت 

زمان بیشتری عمر کنند.

خط مجعد و زیگزاگی سنجاق سر
بخش صاف سنجاق سر با پوست برخورد می کند، بنابراین صاف 

در نظر گرفته شده، اما سطح زیگزاگی آن که قسمت باالی 

سنجاق است، به بهتر نگه داشته شدن مو کمک می کند.

حفره  مترهای نواری
  حرفه ای ها مطمئنا می دانند که حفره روی مترهای نواری چه کاربردی دارد 

و به چه دردی می خورد، اما شما که با این مترها زیاد سروکار ندارید شاید 

ندانید. به وسیله این حفره می توان متر را به سرپیچ یا میخ گیر داد و با خیال 

راحت و بدون کوچکترین مشکلی از آن برای اندازه گیری استفاده کرد.
فلش آمپر بنزین

گاهی به عالئمی که می بینیم توجه نمی کنیم، یکی از این عالئم کاربردی، 

فلش کوچکی است که در آمپر بنزین خودروها وجود دارد. این فلش 

نشان دهنده نکته مهمی است؛ باک بنزین خودروی شما در کدام سمت 

قرار دارد. آیا تاکنون به آن توجه کرده اید؟

حفره های کوچک کفش های آل استار

شاید آل استارپوش ها، این سوال را بارها از خود پرسیده باشند که کاربرد 

حفره های روی کفش هایشان چیست و جوابی که برای آن داشته اند، این 

بوده که آل استار به این خاطر که در گذشته تنها تولیدکننده کفش های 

بسکتبال بوده، این حفره ها را برای تعادل در نظر گرفته است. دلیل اصلی 

اما چیزی غیر از این است؛ حفره های کوچک کفش های آل استار برای تهویه 

در نظر گرفته شده اند. 
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سرپرست باشگاه فوتبال پارس جنوبی جم عقیده دارد، به دلیل 
دور بودن و نیز بودجه ای که جمی ها دارند، هر مربی به جم نمی آید، 
کسانی که می خواهند به شهر جم بیایند، پول بیشتری می خواهند 
که باشگاه توانایی پرداخت پول های آنچنانی و خارج از عرف را 
ندارد.مراد مرادی که بعد از رفتن بهرام رضاییان به عنوان سرپرست 
باشگاه فوتبال پارس جنوبی در این تیم مشغول به کار است، در 
وهله اول به دنبال برطرف کردن مشکالت مالی تیم و بازیکنان 
است و سپس به دنبال سرمربی جدید است که با توجه به بودجه 
آنها بتواند در جم تأثیرگذار باشد. او به نگه داشتن بازیکنان هم 
اشاره دارد و می گوید: کسی نخواهد رفت؛ چون مطالبات همه را 
پرداخت می کنیم و با تیم قدرتمند در نیم فصل دوم راهی مسابقات 
می شویم. مدیرعامل موقت باشگاه پارس جنوبی جم گفت وگویی 

اختصاصی با »مشعل« انجام داد که با هم می خوانیم.

 کار انتخاب سرمربی به کجا کشید؟
در حال رایزنی و مذاکره با گزینه های موردنظر هستیم. بزودی 

سرمربی جدید را انتخاب می کنیم.

  این روزها اسم مربیان زیادی برای حضور درتیم فوتبال پارس 
جنوبی جم شنیده می شود؟

بله من هم در روزنامه ها و سایت ها با اسم مربیان زیادی مواجه 
می شوم که قراراست به جم بیایند؛ البته هنوز هیچ چیز قطعی 

نشده و در حد گمانه زنی است.

  رحمان رضایی، حمید درخشان، علیرضا منصوریان 
وعبداهلل ویسی نام هایی هستند که خیلی به گوش 

می رسند.
بله، من هم قرار داشتن نام این 4 نفر را در لیست گزینه های 
باشگاه تایید می کنم؛ اما در حال بررسی رزومه چند 

سرمربی هستیم که نام این دوستان هم در میان 
آنهاست. سپس در خصوص 

هرکدام که به نتیجه 
همکاری برسیم، 
ه  کر ا مذ
یی  نها
ا  ر

انجام خواهیم داد و درنهایت سرمربی انتخاب می شود که از سوی 
باشگاه اعالم خواهد شد. پس فعال همه چیز در حد گمانه زنی 

دوستان است. 
 

  نام منصوریان و ویسی در میان گزینه های شما که به علت 
نتایج ضعیف از ذوب آهن و شاهین کنار گذاشته شدند، 

بسیار عجیب است. دلیل انتخاب آنها چیست؟ 
با توجه به مشکالتی که در جم وجود دارد و نیز با توجه 
به بودجه، ما هر مربی به جم نمی آید. ما یک بودجه 
مشخص داریم، برای همین مجبوریم تمام گزینه ها 
را مورد بررسی قرار بدهیم و با آنها مذاکره کنیم تا 
درنهایت از میان همه بهترین  مربی را برای هدایت 
پارس جنوبی جم انتخاب کنیم. مربیان آنچنانی و 
مشهور که شما مدنظر دارید، پول آنچنانی 
یا خارج از عرف می خواهند و تا می شنوند 
که باید بیایند جم، رقم را باالمی برند؛ 
جم  به  آمدن  از  منصوریان  البته 
عذرخواهی کرده که ماهم برای او آرزوی 

موفقیت می کنیم.

رحمان  و  درخشان  حمید   
رضایی چقدر شانس دارند؟

هردو مربی از بزرگان و عزیزان 
فوتبال ما هستند؛ اما باید بگویم 
که تاکنون همه گزینه ها از شانس 
یکسانی برخوردار هستند. ما به 

دنبال یک مربی جوان و پر انرژی هستیم تا بتواند به تیم ما کمک 
کند. 

 تا چه زمانی سرمربی تیم مشخص می شود؟
در این هفته به  صورت جدی با گزینه ها وارد مذاکره می شویم و بعد 
از بررسی شرایط، بهترین مربی را انتخاب می کنیم. زمان زیادی 

طول نمی کشد. به امید خدا تا این هفته مربی انتخاب می شود.

 در این شرایط بازیکنی می تواند جدا شود؟
همه بازیکنان قرارداد دارند و کسی نمی تواند جدا شود؛ البته بعضی 
بازیکنان گویابندی در قراردادشان دارند که می توانند با استناد به 

آن جدا شوند.

 آن بند چیست؟
قبالً و زمانی که من نبودم، قراردادی بستند که اگر تا نیم فصل 50 
درصد پولشان را نگیرند، می توانند این قرارداد را یکطرفه فسخ 

کنند و از تیم جدا شوند.

 شما راه حلی برای این مشکل دارید؟
بله خوشبختانه با پیگیری هایی که داشتیم، توانستیم مبلغی را 
تهیه کنیم و قبل از بازی با پیکان، پول و مطالبات همه بازیکنان 
پرداخت شد، تا 50 درصد شود. به همین دلیل کسی نمی تواند از 
جمع ما جدا شود. با افتخار می گویم که ما نخستین تیم لیگ برتری 
هستیم که در پایان نیم فصل، ابتدا پرداختی هایمان را به 50 درصد 
رساندیم. هیچ تیمی نتوانسته تا اآلن 50 درصد به بازیکنانش پول 

دهد.

 
شما  خب 

نستید  توا که 
این پول را پرداخت 

کنید، چرا کمالوند را به 
ماندن راضی نکردید؟

ابتدا باید از فراز کمالوند تشکر کنم 
که در سخت ترین شرایط کنار تیم بود و 

نتایج قابل قبولی گرفت. ما به ایشان اصرار 
کردیم که بماند؛ اما خودش دیگر تمایلی به ماندن 

نداشت و می گفت شرایط برای ادامه کار فراهم نیست و 
درنهایت با جدایی ایشان به توافق رسیدیم.

 تیم فوتبال پارس جنوبی جم در لیگ برتر باقی می ماند؟
شک نکنید ما نه تنها در لیگ برتر باقی می مانیم؛ بلکه در پایان 
لیگ جایگاه مناسبی خواهیم داشت و مطمئنا جایگاه ما در انتهای 

جدول نخواهد بود.

 وزارت نفت کمک کرد که مشکالت شما حل شود؟
مشکل از وزارت نفت و شخص وزیر نیست، بلکه مشکل از 

مصوبه مجلس هشتم است که دست وزیر و دیگر 
مسؤوالن نفتی را برای کمک به تیم بسته است. 

وزارتخانه در ادوار گذشته همیشه یار و یاور تیم بوده 
و به اندازه خودش در چارچوب قوانین به مجموعه ما 

کمک کرده است. امیدوارم نماینده های مجلس این 
قانون را دوباره مورد بررسی قرار دهند و برای حل 

مشکالت تیم هایی چون پارس جنوبی جم، نفت 
آبادان و نفت مسجدسلیمان که در مناطق 

محروم و عملیاتی هستند، گام بزرگی 
بردارند تا دیگر با مشکالت مالی مواجه 

نباشند. تنها سرگرمی مردم این شهر ها 
فوتبال است، بنابراین باید راهی برای آن 

پیدا کنند. من بازهم تاکید می کنم که 
امروز اگر تیم های نفتی حاضر در 

لیگ برتر، مشکل مالی دارند، این 
مشکل از وزارت نفت نیست؛ بلکه 

با مشکل قانونی برای کمک 
مواجه هستند و به قولی قانون 

دست و پای آنها را بسته 
همین  ی  ا بر  . ست ا

نمایندگان مجلس باید به 
کمک ما بیایند.

رقابت های تیراندازی با تفنگ بادی، تپانچه و دارت در شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه - تهران با حضور کارکنان 

این منطقه برگزار و نفرات برتر معرفی شدند.
 داود زمانی، فرمانده بسیج پایگاه مقاومت شهید آوینی 
با اشاره به انجام این مسابقات گفت: در سال های 
متوالی، همزمان با هفته بسیج، این پیکارها میان 
کارکنان برگزارشد و به دلیل اهمیتی که داشت، 
تاکنون با استقبال خوبی نیز مواجه بوده 

است.
فرمانده بسیج پایگاه مقاومت 
شهید آوینی، برگزاری رقابت ها 
را معطوف به این رشته ها 
در  افزود:  و  ندانست 
ی  شته ها ر یر  سا
نیز  شی  ز ر و
یی  بل ها تقا
ت  ر صو

می گیرد که باید تاکید کرد عالوه بر شکل گیری همبستگی 
و دور کردن همکاران از استرس کاری، وسیله ای برای 

انگیزه بیشتر و شور و نشاط در بین آنها می شود و 
بهره وری در کار و تالش را افزایش داده و صمیمیت 

را در بین آنان ترویج می دهد.
زمانی تصریح کرد: با اتخاذ تدابیر الزم در چند 

سال گذشته و برگزاری کالس های آموزشی در 
منطقه، بستر مناسبی فراهم شد تا همکاران شاهد 

روابط بهتر، فضایی امن، سالم و با نشاط در محیط کار 
باشند و اهداف ترسیم شده محقق شود و بتوان برای اجرای 

گام به گام برنامه ها در مسیر رضایت مندی هر چه بیشتر 
همکاران گام برداشت.او دستاوردهای این اقدام را مثبت 

ارزیابی و اضافه کرد: برگزاری دوره ها و رقابت های ورزشی بر 
تمرکز و آمادگی روحی، روانی و جسمی افراد شاغل افزوده و 

مسیر تندرستی فکری و ذهنی ارزشمندی پیش پای آنها قرار 
می دهد و موجب تعامل بیشتر درون سازمانی کارکنان در 

واحدهای مختلف و ایجاد صمیمیت در محیطی با نشاط و 
آرام همراه با شادمانی می شود.

با هدف توسعه ورزش همگانی و به 
برای  پویایی  و  نشاط  افزایش  منظور 
خانواده های کارکنان شرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایران منطقه فارس، همایش 

پیاده روی در بوستان بعثت شیراز برگزار شد.
علی حسینی، مسؤول امور ورزش شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه فارس در 
همایش  گفت:  ورزشی  همایش  این  خصوص 
پیاده روی خانوادگی با حضور بیش از 60 نفر از 
خانواده های ورزش دوست منطقه فارس، در بوستان 

بعثت شیراز برگزار شد و همکاران شرکت 
اطراف  مسیر  وخانواده هایشان  کننده 

پارک بعثت را پیاده پیمودند.
مسؤول امور ورزش منطقه فارس افزود: این 

همایش ابتدا با پیاده روی شروع شد و سپس 
ورزش  اجرای  به  خاص  نظمی  در  خانواده ها 

صبحگاهی و حرکات نرمشی پرداختند.
در پایان با اجرای مسابقات ورزشی و صرف صبحانه، 
به قید قرعه جوایزی از سوی روابط عمومی، امور ورزش 

و بسیج منطقه اهدا شد.

 تیم تکواندو نفت شاهرود در مسابقات قهرمانی 
شهرستان شاهرود خوش درخشید و به دومدال طال 

در این مسابقات دست پیدا کرد.
تیم تکواندو باشگاه نفت شاهرود اعزامی به 

مسابقات این شهرستان دو ورزشکارداشت که هر 
دو تکواندو کار نفتی به قهرماني دست یافتند.

در این دوره از مسابقات 100 تکواندوکاردر 
رده های مختلف سنی شرکت داشتند که محمدرضا 

ربیعی و محمد جبارزاده از باشگاه نفت هر دو با پشت سر 
گذاشتن رقبایشان به قهرمانی رسیدند و مدال طالی این 

مسابقات را کسب کردند. 
 این مسابقات به میزبانی هیات تکواندو بسیج و با کمک هیات 

تکواندو شهرستان شاهرود با نظم و کیفیت باالیی برگزار شد.

www.mashal.ir

سرپرست تیم پارس جنوبی  در گفت وگو با »مشعل«: 

 بهترین مربی را انتخاب می کنیم 

 مجلس دست ما را
بسته است نه وزارت نفت 

همایش پیاده روی خانوادگی کارکنان خطوط 
لوله فارس 

در خشش تکواندوکاران 
باشگاه نفت شاهرود 

برگزاری مسابقات تیراندازی درخطوط لوله به میزبانی بسیج

نشریه کارکنان صنعت نفت ایرانمشعل شماره 952
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ورزش نفت

 تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان، شگفتی سازی های  این فصل خود در فوتبال  ایران را با صعود به نیمه نهایی جام حذفی فوتبال  
ایران تکمیل کرد.  نفت مسجدسلیمان، بعد از آنکه دور رفت لیگ برتر را بدون شکست و با چهار برد و 11 مساوی به پایان رساند، 

در جام حذفی هم قدرت نمایی کرد. شاگردان مهدی تارتار که در  این مسابقات با حذف تیم هایی چون گل گهر سیرجان و 
شهرخودرو در سیرجان و مشهد خوش درخشیده بودند، در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی در خانه، میزبان تیم شاهین 

بوشهر بودند و توانستند در یک بازی پرگل و جذاب، حریف بوشهری خود را شکست دهند و قدم به مرحله نیمه نهایی بگذارند.  
تیم نفت مسجدسلیمان در یک چهارم نهایی جام حذفی در ورزشگاه شهید بهنام محمدی، به مصاف تیم شاهین بوشهر 

رفت.  این مسابقه با تساوی 2 - 2 در 90 دقیقه وقت های قانونی به پایان رسید تا به  وقت های اضافه کشیده شود. در نهایت  
این مسابقه در پایان 120 دقیقه 3 بر 2 به سود نفت مسجدسلیمان به پایان رسید.  شاگردان تارتار در دقیقه 24 دروازه 

خود را روی ضربه آزاد نجفی باز شده دیدند؛ اما قبل از پایان نیمه اول با پنالتی فرزاد حاتمی، کار را به  تساوی کشیدند 
تا امیدوارانه تر به استقبال ادامه بازی بروند. شاهین برخالف انتظار در دقیقه 72 با حسین مالکی به گل رسید؛ اما  این 

برتری تا پایان ادامه نداشت و حسین ابراهیمی در دقیقه 87 با یک ضربه آزاد، گل مساوی را به ثمر رساند و بازی را 
به وقت های اضافه کشاند. در دقیقه 106 پاس در عمق ابراهیمی و ضربه تمام کننده احمد الجبوری تعویضی موجب 

شد نفت مسجدسلیمان به بازی برگردد و به مرحله نیمه نهایی جام حذفی راه یابد.

 بازگشِت شکست ناپذیران با حضوردر نیمه نهایی جام حذفی

قهرمانی همکار نفتی خطوط لوله در کاراته 

  مهدی تارتار بعد از پیروزی 3 بر 2 مقابل شاهین 
شهرداری و صعود تیمش به مرحله نیمه نهایی جام 
حذفی گفت: بازی آنقدر جذاب و هیجانی بود که 
نمی دانم در موردش چه بگویم. انصافا بازیکنان ما در 
دو مرحله به بازی برگشتند. چیزی نمانده بود که 
حذف شویم. دقیقه 85 گل مساوی را زدیم. بازی 
نفسگیری بود. شاهین در لیگ شرایط خوبی نداشت 
و دوست داشت در جام حذفی موفق باشد؛ اما تجربه 
که  افزود: خوشحالم  او  بود.  بیشتر  ما  بازیکنان 

از  رفتند.  خانه هایشان  به  خوشحال  هواداران، 
سنگ تمام  برایمان  که  می کنم  تشکر  هواداران 
گذاشتند. امروز یک روز خاطره انگیز برای ما بود. قبل 
از خداحافظی این بازی همیشه در ذهن من می ماند. 
بازیکنان، کادر، هیات مدیره و مسووالن دوست 
داشتند به تیم کمک کنند؛ اما دستشان بسته بود. از 
مسووالن استانی و کشوری می خواهم امکانات را در  
این شهر بیشتر کنند. هر مربی که بعد از من می آید، 
امیدوارم مسیر برایش هموار و مشکالت از سر راهش 

برداشته شود.
 تارتار در خصوص شانس قهرمانی نفت در جام 
جام  حذفی،  جام  کرد:  عنوان  هم  حذفی 
شگفتی هاست؛ البته کار برای قهرمانی سخت 
است؛ اما نفت هم می تواند قهرمان شود.  او درباره  
آینده نفت در لیگ برتر گفت:  این تیم دیگر 
سقوط نمی کند و می تواند با رتبه ای خوب در 
میانه جدول جایگاهش را تثبیت کند و حتی به 

رتبه های باالتر برسد.

 خودتان را کامل برای خوانندگان »مشعل« معرفی کنید؟
شهرستان  از   1358 متولد  شهنی فیض،  محسن   
مسجدسلیمان هستم که سابقه 20 سال حضور در نفت 
را به عنوان کارمند شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان دارم و هم اکنون در اداره امور ورزش 
این شرکت کار می کنم؛ البته همزمان با حضور در 
نفت حدود سه ماه است که به عنوان رئیس هیات 
نیز  بدنسازی شهرستان مسجدسلیمان 

انتخاب شده ام.

  از چه سالی ورزش قهرمانی و بعد 
رشته ورزشی پاورلیفتینگ را شروع 
کردید و اولین مربی شما چه کسی 
بود و چه عواملی باعث شد تا این 

رشته را انتخاب کنید؟ 
رشته  با  را  ورزش  من   
بدنسازی از سال 1379 و 
در شهرستان اهواز زیر 
قاسم  زنده یاد  نظر 
حمیدی، قهرمان 
پروش اندام ایران 
یک  مدت  به 
آغاز  سال 
کردم و از 
ل  سا
 1380

تاکنون زیر نظر شهرام دارابپور در شهرستان مسجدسلیمان به 
این ورزش ادامه می دهم؛ چون عالقه شدیدی به رشته 
وزنه برداری داشتم و بهترین سن برای شروع وزنه برداری سن 
نوجوانی است، با مشاوره گرفتن از بزرگان آن زمان وزنه برداری 
را شروع کردم؛ اما در ادامه و اینکه بدن من انعطاف کامل را برای 
این رشته نداشت )با توجه به اینکه در 22 سالگی تصمیم به 
انتخاب رشته وزنه برداری گرفته بودم( به رشته قدرتی و بسیار 

سنگین پاورلیفتینگ روی آوردم.

 مهمترین عناوینی که تا کنون کسب کرده اید، چیست؟
 اولین مسابقه رسمی خود را سال 1383 در مسابقات کشوری 
در شهر شیراز انجام دادم که در اولین حضور، مقام سوم را کسب 
کردم. پس از آن چند عنوان اول تا سوم را در مسابقات کشوری 
رشته پاورلیفتینگ و پرس سینه و همچنین چند عنوان قهرمانی 
و قهرمان قهرمانان را در سطح استان کسب کردم؛ اما مهمترین 
عناوین بین المللی من سال 2011 در ژاپن و در مسابقات قهرمانی 
آسیا با کسب مقام چهارم و سال 2016 در رای پور هندوستان با 

کسب مقام سوم مسابقات پاورلیفتینگ آسیا رقم خورد. 
در سال 2018 در مسابقات جهانی آرنولد کالسیک 
ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی مقام دوم را به دست 

آوردم و در سال 2019 نیز موفق به کسب مدال 
طالی مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی 

آسیا در آلماتی قزاقستان و همچنین 
مقام سوم قهرمان قهرمانان )اورال( 

شدم.

  الگوی شما دراین رشته چه 
کسی بود و چه توصیه ای به افرادی 

که عالقه مند به این رشته هستند، دارید؟
 از ابتدا در ورزش سعی کردم اخالق را 
سرلوحه کار خود قرار دهم و احترام به 
پیشکسوت، مهمترین رکن اخالقی در 
ورزش است، به همین دلیل سعی 
کردم شهرام دارابپور، قهرمان و 

رکورد دار وزنه برداری سرعتی و 

یک دوره مسابقه قهرمانی کیوکوشین 
سمنان  استان  در  ماتسوشیما  ته  ا ر کا
برگزار شد که همکار نفتی مان در شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در مرکز 
خوش  بقات  مسا ین  ا در  شرق  منطقه 

درخشید.
در  نفتی  همکار  ابراهیم نژاد،  محمد   
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در این 
شکست  با  توانست  مسابقات،  از  دوره 
رقبایش، با کسب عنوان قهرمانی به  مدال 
طالی رشته کومیته رده سنی بزرگساالن 

در وزن ) 60- ( کیلوگرم دست پیدا کند. 
با  تقدیری  لوح  مسابقات،  پایان  در 
امضای محسن آشوری، رئیس کیوکوشین 
کاراته ایران و خاورمیانه و مسعود رشیدی، 
رئیس کیوکوشین کاراته استان سمنان به 
همراه حکم و مدال درجه اول به او اهدا شد.

نیز  داور  به عنوان  نژاد  محمدابراهیم 
تعدادی از این مسابقات را سوت زده که 
برگزاری  مسؤوالن  سوی  ز  ا درنهایت 
مسابقات موردتقدیر قرار گرفت و در این 

زمینه نیز لوح تقدیری دریافت کرد.

تارتار:  نفت هم شانس قهرمانی دارد

 برای المپیکی شدن 
پاورلیفتینگ
 لحظه شماری می کنم 

گفت و گو با همکار نفتی و قهرمان آسیا

آرش جعفری  همکار نفتی در شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان که نزدیک به 20 سال است ورزش را سرلوحه کار 
خود قرارداده و در رشته بدنسازی و وزنه برداری حرفه ای فعالیت می  کند، باز هم پرچم نفت و کشورمان را در مسابقات آسیایی 
برافراشته کرد. محسن شهنی، همکار نفتی در امور ورزش شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان که 20 سال از حضورش 
در نفت می  گذرد، همواره در این سال ها باعث افتخار نام نفت در رشته ورزشی پاورلیفتینگ تا مسابقات داخلی و بین المللی 
بوده است.    قهرمانی در مسابقات آسیایی آلماتی ) 2019( بهانه ای شد تا با این قهرمان ملی و نفتی، گفت وگویی اختصاصی 

داشته باشیم که با هم می  خوانیم.

پاورلیفتینگ ایران را که چند سال مربی من بودند، چه در 
ورزش و چه در اخالق ، الگوی خود قرار دهم؛ اما توصیه من 
به افراد عالقه مند به رشته پاورلیفتینگ این است، کسی را 
به عنوان مربی خود انتخاب کنند که به علم و دانش روز 
پاورلیفتینگ تسلط کامل دارد و از افراد مربی نما و قهرمانان 
مجازی و توخالی دوری کنند تا در این رشته به مشکل 

برنخورند.

  آذر امسال و در مسابقات آسیایی قزاقستان حضور 
پیدا کردید. از سطح مسابقات، حریفان، رکورد و عنوانی که 

کسب کردید، بیشتر بگویید؟
 سطح مسابقات آسیایی پاورلیفتینگ در قزاقستان بسیار 
باال بود. من با توجه به آمادگی که داشتم، در قدم نخست در 
حرکت اسکات مدال طال کسب کردم. بعد در پرس سینه با 
اختالف دو و نیم کیلو نسبت به نفر اول به مدال نقره رسیدم 
و در حرکت ددلیفت نیز مدال طال و نهایتا در مجموع با 630 
کیلوگرم، مدال طالی مسابقات را به دست آوردم. حریفانم 
از کشورهای قزاقستان، ازبکستان، سریالنکا، ترکمنستان، 
هند، امارات و چند کشور دیگر بودند که در این میان دو 
حریف بسیار قدرتمند از کشور قزاقستان با عناوین متعدد 

آسیایی و جهانی داشتم که بعد از من دوم و سوم شدند.

  از چه سالی به مربیگری و داوری در پاورلیفتینگ روی 
آوردید و در این زمینه چه مدرکی دارید و تاکنون در کدام 
مسابقات بین المللی به عنوان داور و مربی حضور داشته اید؟
 از همان سال های ابتدایی شروع ورزش قهرمانی در کنار 
مسابقاتم، به صورت جدی با نوجوانان و جوانان عالقه مند به 
این رشته به صورت تخصصی پاورلیفتینگ کار می  کردم و 
قهرمانان زیادی به جامعه ورزشی پاورلیفتینگ در تمام 
رده های سنی تحویل دادم. در مورد داوری هم باید بگویم که 
در تمام مسابقات استانی و کشوری داوری کردم و می  کنم. 
سال 2017 در رشته بدنسازی و تغذیه در ورزش مدرک 
بین المللی مربیگری و در سال 2018 نیز مدرک داوری درجه 
2 بین المللی خود را از فدراسیون جهانی گرفتم. در مسابقات 
جهانی ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی، پرس سینه آسیایی 
امارات سال 2018 داوری کردم و در سال 2019 نیز در 
مسابقات آسیایی قزاقستان، هم به عنوان مربی تیم ملی و 

هم داور در این مسابقات حضور داشتم.

  بزرگترین آرزوی شما در رشته پاورلیفتینگ چیست؟
آرزوی ورزشی من ورود رشته ورزشی  بزرگترین   
پاورلیفتینگ به مسابقات المپیک است که جایگاه واقعی این 
رشته مهیج و پرطرفدار در دنیا مشخص شود. به عبارت بهتر، 
باید بگویم برای المپیکی شدن این رشته لحظه شماری 

می کنم.

  شیرین ترین و تلخ ترین خاطره شما در ورزش چیست؟
تلخ ترین خاطره ورزشی ام خبر فوت زنده یاد قاسم حمیدی، 
اولین مربی دوران ورزشی ام و شیرین ترین خاطره برافراشته 
شدن پرچم مقدس و پخش سرود مقدس جمهوری اسالمی 
ایران پس از اهدای مدال قهرمانی ام در مسابقات آسیایی 
کشور قزاقستان است که با هیچ زبانی قابل توصیف نیست.

 سختی های رشته پاورلیفتینگ چیست؟
 پاورلیفتینگ، ورزش رکوردی در بعد قهرمانی است و باید 
برای آمادگی در مسابقات، تناژ باالیی از وزنه ها را در هرتمرین 
جابه جا کنید، از این رو تغذیه و استراحت حرف اول را می زند. 
ضمن اینکه استفاده از وسایل حمایتی استاندارد مثل زانوبند، 
کمربند، مچ بند و وسایل حمایتی مورد تایید فدراسیون نیز 
باید تهیه شود؛ البته در کنار اینها باید تمرین ها با وسایل 
استاندارد، مثل میله هالتر و رک اسکات و پرس سینه 
مخصوص این رشته انجام شود، چون نبود هر کدام باعث 
آسیب دیدگی شدید ورزشکار و فاصله گرفتن او از رشته 
پاورلیفتینگ می  شود. بنابراین باید خیلی مراقب باشید و 

تمام این نکات را رعایت کنید.

  به عنوان یک ورزشکار قهرمان از مسووالن و 
دست درکاران ورزش خوزستان و ورزش وزارت نفت چه 

انتطاراتی دارید؟
این ورزش، بسیار سنگین و پرهزینه است و تجهیزات 
گرانقیمتی دارد که بدون حمایت و پشتوانه، ادامه این رشته 
بسیار سخت است. من تمامی تمرین ها را در طول مسابقات 
با وسایل غیراستاندارد انجام می  دهم، چون تهیه وسایل 
استاندارد بسیار پرهزینه است و تهیه کردن آنها برایم 
غیرممکن. برای همین امیدوارم مسووالن به کمترین 
خواسته ما که داشتن وسایل استاندارد برای تمرین است، 
با وسایل  نیم نگاهی داشته باشند تا دغدغه تمرین 

غیراستاندارد را نداشته باشیم.

 حرف آخر و اگر نکته ای باقی مانده؟  
 در پایان از شما برای پوشش خبرهای 
ورزشی و حمایت از قهرمانان نفتی که 
باعث انگیزه بیشتر در مسابقات بعدی 
می  شوید، تشکر می کنم. با دعای 
همیشه  که  مردم  خیر 
لطفشان شامل حال بنده 
بوده، تمرین هایم را برای 
مسابقات  در  حضور 
جهانی که خرداد سال 
آینده در کشور بالروس 
برگزار می شود، شروع کرده ام. 
گالیه ای هم از مسووالن شهرستان 
مسجدسلیمان دارم که هیچ مقام 
مسوولی، حتی کسانی که در ورزش 
مسجدسلیمان فعالیت می کنند یا 
نماینده و مشاور ورزش و افراد سیاسی 
تبریکی  پیام  کوچکترین  شهر، 

نفرستادند.



»خط باریک قرمز«، به کارگردانی فرزاد 
خوش دست، به عنوان بهترین فیلم 

آسیب های  حوزه  در  مستند 
ره  جشنوا سیزدهمین  اجتماعی 
سینمای حقیقت معرفی و انتخاب شده 

است. این مستند درباره یک گروه 
نوجوان بزهکار است که از میان 170 

مجرم در کانون اصالح و تربیت 
انتخاب و با کمک چند مربی 
نمایشی آموزش داده می شوند. 
آنها بتدریج از طریق تمرین های 
نمایشی، ناگفته های زندگی خود 
را بیان می کنند. سپس تصمیم 
می گیرند نمایشنامه ای را در 
یک جشنواره مهم در خارج 
از زندان روی صحنه ببرند تا 
شاید از این طریق یک روز 
از زندان خارج شوند. آنها 
نشدن  مشخص  برای 

تصویرشان، گریم جوکری دارند.

خط باریک قرمز

این کتاب را »جزمین وارد« نوشته است. »پمال میلر« در باره او گفته 
است: »تا زمانی که آمریکا رمان نویسانی چون »جزمین وارد« دارد، 
روحش را از دست نخواهد داد.« در دومین کتاب برنده جایزه ملی 
کتاب آمریکایی »وارد«، زنی سیاهپوست با دو فرزند خود راهی سفری 
جاده ای می شود تا همسر سفیدپوستش را پس از آزادی از زندان 
برگرداند. سفر بدون مشکل پیش نمی رود و این هم مسیری، رابطه 
عشق - نفرت بین نژادها را به نحوی هنرمندانه به نمایش می گذارد. 
به عقیده »سارا بیگلی«، این اثر، ریسک پذیرترین کار »وارد« تاکنون 
است. این رمان به همان شیوه داستانی »بازیابی استخوان ها« شروع 
می شود و در میانه راه به سمت المان های ماوراءالطبیعی می رود. ترجمه 
تازه این رمان را سهیل سمی از سوی نشر چترنگ روانه بازار کتاب 
کرده است. جزمین وارد، رمان نویس سیاه پوست آمریکایی و دانشیار 
دانشگاه تولین است که پیش از این برای نگارش رمان »بازیابی 
استخوان ها« برنده جایزه نشنال بوک اوارد شده بود و تنها بانوی رمان 
نویسی به شمار می رود که دو بار این جایزه را به دست آورده که دومین 
نوبت آن برای انتشار همین رمان است. رمان »بخوان بی گور، بخوان« 
بدون اینکه به صورت مستقیم به موضوع زندگی سیاه پوستان در 
آمریکا بپردازد، سعی کرده موضوع تبعیض نژادی در جامعه آمریکا را 

به صورتی غیر مستقیم به مخاطب یادآوری کند.

»بخوان، بی گور  
بخوان« 

www.mashal.ir
نفت و زندگی نشریه کارکنان صنعت نفت ایران

از عشق بگو
رضا هالورجانی با نام هنری رضا بهرام، خواننده پاپ و 
آهنگساز محبوب و خوش صدای ایرانی است که در یکی 
دو سال اخیر با چند تک آهنگ، معروف و پرطرفدار شده 
است. رضا بهرام از سال 1393 قطعه هایی منتشر کرده و 
در سال 1396 در اجرای آهنگ گلی با آرش و مسیح 
همخوانی داشته است. او در سال 1397 با انتشار اولین 
ترانه اش به نام از »عشق بگو« به محبوبیت بسیار رسید 
و معروف شد. در همان سال آهنگ »مو به مو« را که تیتراژ 
ل  یا سر نی  یا پا
 ، د بو عه  ممنو
خواند که موجب 
رشد و پیشرفت 

بیشتر او شد.

گـاهـی چـنان بـدم که مبـادا بیـنی ام
حتـی اگـر بـه دیـده ی رؤیـا ببینـی ام

من صورتم به صورت شعرم شـبیه نیست
بـر این گـمان مبـاش که زیـبا ببـینی ام
شاعر شنیدنی ست ولی میل، میل توست
آمـاده ای که بشـنوی ام، یـا ببـینـی ام؟
ایـن واژه هـا صـراحـت تنـهایی مـن اند
با ایـن هـمه مـخواه که تنـها ببـینـی ام

مبـهوت می شـوی اگـر از روزنت شــبی
 بی خویـش در سـماع غـزل ها ببـینی ام
یـک قـطره ام وگاه چـنان مـوج می زنم

درخـود، کـه نـاگزیـری، دریـا ببیـنی ام
شب هـای شعر خوانی من بی فروغ نیست
امـا تـو بـا چـراغ بـیـا تـا بـبـیـنـی ام

*محمد علی بهمنی

شعر

مشعل شماره 952 

مشعل   این احساس که دیگر بدنمان راضی مان 
نمی کند یا به خاطر آن احساس خجالت و 
سرکوب درونی داریم، اتفاق جدید یا خاصی 
نیست که محدود به افراد کمی باشد یا فقط 
افراد چاق به آن دچار شوند؛ بلکه تقریبا همه 
افراد در دوره های مختلف زندگیشان، به نحوی 
دچار این احساس می شوند. با این تفاوت که برای 
برخی، این احساس گذراست و برای برخی دیگر تا 
آخر عمر ادامه دارد. برای برخی هم عاملی برای تغییر در 
ظاهر و روند زندگی می شود و برای بعضی دیگر هیچ تفاوتی 
ندارد و همان شیوه زندگی را ادامه می دهند. آنچه درباره نداشتن 
احساس رضایت از بدن گفته می شود، در شکل شدید آن می تواند به 
احساس شرمندگی و سرخوردگی اجتماعی منجر شود. به همین دلیل 
باید توجه داشت که این نگاه به بدن، محدود به موضوع چاقی و الغری 
نیست. چین و چروک های بدن و افتادگی پوست، شکل بینی، فرم 
لبها یا قالب صورت نیز می تواند شامل این عدم رضایت شود. 
بسیاری از خانم ها و آقایان از سنی به بعد، نسبت به ریزش 
مو و کیفیت پوستشان حساس تر می شوند و همین 
حساسیت اگر به نتیجه مورد نظر منجر نشود، 
سرخوردگی فرد را در پی دارد. تحقیقات نشان 
می دهد، شرمساری از اضافه وزن به طور مستقیم 
این  تاثیر دارد و هر چه میزان  بر مردان 
شرمساری از اضافه وزن باال باشد، ارتباط آن با 
فعالیت های بدنی و ورزش بیشتر می شود، در 
حالی که شرمساری از اضافه وزن بر زنان تاثیر 
غیرمستقیم دارد، به این معنا که هرچه میزان 
شرمساری از اضافه وزن بیشتر باشد، انگیزه 
کمتری برای فعالیت بدنی و پیاده روی پیدا 
می کنند. این تحقیق، از تاثیرات متفاوت تجربه 
شرمساری از اضافه وزن در زنان و مردان خبر 

می دهد. 
در این مورد اگرچه نمی توان خط و خطوط مشخصی 
بین زنان و مردان قائل شد؛ اما به طور معمول و 
طبیعی و با توجه به ویژگی های ظاهری، زنان بیش از 
مردان نارضایتی یا شرمندگی از بدن را تجربه 
می کنند. به همین دلیل نوک پیکان بسیاری از 
تبلیغات و برنامه ریزی های تجاری و اقتصادی به 
سوی زنان است. با این حال بسیاری از زنان و 
مردان نسبت به حجم زیادی از این فشارهای 
اجتماعی، روانی، تجاری و تبلیغاتی 
مقاومت می کنند و معتقدند، 

اگرچه ظاهرشان نزدیک به حد 
ایده آل نیست؛ اما سالم هستند و همین 

برای آنها کفایت می کند و دلیلی برای احساس 
شرمندگی وجود ندارد. همین دیدگاه از دهه های 

گذشته تاکنون در کشورهای مختلف، جریان های 
گوناگون اجتماعی را به وجود آورده تا جلوی انگ زدن به 
زنان به دلیل کوتاه یا بلندی قد، چاقی یا الغری یا هر 
ویژگی دیگر را بگیرد، ضمن اینکه این دیدگاه تاکید دارد 
زیبایی یک انسان در کوتاهی یا بلندی قد یا چاقی و 
الغری او و یا لباس هایی که با توجه به همین سایز بر تن 
می کند، نیست. آنها توصیه می کنند که فرد به جای 
آنکه مدام خودش را وزن کند و برای خوردن یک وعده 
غذایی وسواس به خرج دهد، به زندگی سالم همراه با 
غذای سالم و ورزش توجه داشته باشد و مطمئن باشد 

که همین برایش کفایت می کند. 
در این دیدگاه تاکید شده، ممکن است نزدیک ترین 

اطرافیان به فرد، در بروز و اصرار به این دیدگاه نقش 
داشته باشد و بیشترین صدمه، طعنه، کنایه و عدم باور را 

از سوی پدر، مادر، خواهر، برادر یا همسر ببیند. درست است 
که نمی توان این افراد را از زندگی حذف کرد؛ اما می توان فاصله ها 

را در مورد این موضوعات کم یا محدود کرد و با نوع برخورد، اجازه 
دخالت به آنها نداد. در عین حال بهتر است درباره تصمیم ها، برنامه 

غذایی یا ورزش با آنها وارد گفت وگو شد و رودربایستی را کنار 
گذاشت. آنها وقتی جدیت و اهتمام فرد را برای قبول شرایط یا 

اصالح امور ببینند، بیشتر همکاری خواهند کرد. 
در عین حال نباید فراموش کرد که بدن ما شرایطی متاثر 

از روح و روان ما دارد. اگر با این احساس شرمندگی، 
دچار استرس و فشار عصبی شویم، یعنی در حال 
صدمه زدن به خود هستیم. بنابراین بهتر است با 
پذیرشی درونی از آنچه در درون ما وجود دارد، آگاه 
باشیم و با بدنمان مهربان برخورد کرده و انرژی مثبت 
را در درون خود زیاد کنیم؛ چرا که بدن ما همه 

سرمایه ای است که در طول زمان و عمر همراه ماست و 
آثار سوء هر بی مهری به آن به طور مستقیم به خودمان 

برمی گردد. این احساس می تواند بر حضور ما در 
محیط های دوستانه و عمومی تاثیر زیادی بگذارد، از این 
رو باید فارغ از شکل ظاهر شاد بود و روابط اجتماعی خود 

را گسترش داد.
ضمن اینکه هر فردی حق دارد، کسانی را که به هر دلیلی، 

مشکل یا هر ویژگی ژنتیکی او را مورد تمسخر قرار 
می دهند، از دامنه دوستی های خود حذف کند.
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در مناطق عملیاتی نفتی از جمله جزیره زیبای الوان، کارکنان نفت فالت قاره مشغول به کار هستند و شب یلدا 
را دور از خانواده می گذرانند؛ آنها با حضور گرم و صمیمی خود در شب یلدا، مراسم باشکوهی را رقم زدند. 
کیک شب یلدا را هم پیشکسوتانی که بزودی بازنشسته می شوند، بریدند.
 عکس: عبدالرضا محسنی

Imo

Google Hangouts
نرم افزار Google Hangouts اصلی ترین اپلیکیشن برای دریافت پیام در اندروید محسوب می شود. 
این نرم افزار به طور مستقیم به اکانت گوگل شما متصل است و می توانید  با دعوت دیگران از طریق 
ایمیل با آنها به تماس های تصویری و حتی صوتی بپردازید. این پیام رسان از رابط کاربری مدرنی استفاده 
می کند و کار با آن ساده است. با استفاده از این اپلیکیشن می توانید به طور همزمان با 10 نفر تماس 

تصویری برقرار کنید؛ البته Google Hangouts بیشتر استفاده های کاری دارد. 

 29 آبان، مهدي خطیبي برادرزاده محمدرضا خطیبی، کارمند اداره بازرسی خطوط 
شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری، با یکی از دوستان  و پسرعموی خود سوار بر 
خودرویی در امیدیه، مشغول رانندگی در شهر و البته با سرعت غیرمجاز بودند. آنها هم 
مثل هم سن و سال های خود هیجانی برای سرعت و تخلیه انرژی داشتند؛ اما این اشتباه 
و در ادامه، ندیدن بموقع کمپرسی کنار خیابان، به قیمت از دست دادن جان مهدی و 
وارد آمدن آسیب  جدی به دوست و پسرعمویش )راننده( تمام می شود. مهدی، همان 
سرنشین بدون کمربند صندلی عقب بود که حین برخورد خودرو، به جلو پرت می شود 
و معلوم نیست سرش به چه جسم سختی برخورد می کند؛ 
اما دو سرنشین جلو که کمربند بسته بودند، با کلی 

آسیب جدی زنده  می مانند. 
محمدرضا خطیبی، عموی مهدی- پدر کسی که 
راننده خودرو بوده و بعد از زنده ماندن در آن 
تصادف، در حال گذراندن دوران درمان  است-  
می گوید: این شب ها که فامیل و دوستان به جریان 
عادی زندگی شان برگشته اند، برادرم بیشتر از قبل، 
جای خالی فرزندش را حس می کند و هر روز را به گریه 
و یادآوری آن اتفاق می گذراند. او می گوید، بسیاری از روزها بعد از ساعت کاری به 
برادرش سر می زند و تا پاسی از شب کنار او می ماند تا کمی به دردهایش التیام بخشد. 
خطیبی درباره روز حادثه می گوید: مهدی آن روز به همراه پسر من و یکی از 
دوستانشان، ماشین را برداشتند تا در شهر دوری بزنند؛ اما به دلیل سرعت باال و 
غیرمجاز و نداشتن دید کافی، با کمپرسی کنار جاده برخورد می کنند. پسر من و دوست 
مشترکشان که در صندلی جلوی خودرو بودند و کمربند داشتند، زنده می مانند؛ اما 
دچار شکستگی های متعدد در ناحیه صورت، دست و پا و مهره های کمر می شوند و 
مهدی که صندلی عقب خودرو نشسته بود و کمربند نداشت، به جلو پرت می شود.  
عموی مهدی ادامه می دهد: دقیق مشخص نیست که سر مهدی به ستون خودروی 
خودشان یا محور کمپرسی برخورد کرده یا چیز دیگری؛ چون بدنش به بیرون از خودرو 
پرت نشده است.  او ادامه می دهد: بعد از اینکه آتش نشانی و اورژانس، سرنشینان خوردو 
را به بیمارستان می رسانند، با خانواده ها تماس می گیرند. بیمارستان امیدیه امکانات 
ندارد، به همین دلیل آنها را به اهواز منتقل می کنند؛ اما چون شدت جراحات وارده به 
سر مهدی زیاد بوده، از همان ابتدا او به کما می رود. به گفته عموی مهدی پزشکان روی 
سر مهدی یک عمل جراحی هم انجام می دهند؛ اما گویا دچار ورم مغزی شده بوده و 
مدت کمای او بیش از چهار روز می شود، ضمن اینکه در این مدت درجه هوشیاری او 

هم افت زیادی می کند. 
او از لحظاتی می گوید که تپش قلب مهدی از زیر ملحفه ای که روی او انداخته بودند 
هم معلوم بود؛ اما آنها می دانستند که امیدی به برگشتش از دید پزشکی وجود ندارد. 
خطیبی ادامه می دهد: یکی از برادران مان از سال ها قبل با گروه هایی که برای بیماران 
و جانبازان کارهای امدادی و خدماتی انجام می دادند، آشنایی داشت و بعد از اعالم 
پزشکان مبنی بر عدم برگشت مهدی به شرایط عادی، پیشنهاد اهدای عضو را به خانواده 
او می دهد و آنها هم که می دانند فرزندشان دیگر از دست رفته است، این انتخاب سخت 
را می پذیرند.  او می گوید: انتخاب سختی بود. نمی دانم اگر جای برادرم بودم، می توانستم 
به این بخشش بزرگ رضایت بدهم یا نه؟ مهدی پسر کوچک برادرم بود که با سختی 
زیادی بزرگش کرده بود و هزار آرزو برای او داشت؛ اما حاال باید جای خالی اش را ببیند، 
در حالی که خودش هم ناراحتی قلبی دارد و ما نگرانش هستیم.  خطیبی ادامه می دهد: 
خانواده مهدی برای اهدای همه اعضای او رضایت دادند؛ اما در بیمارستان اهواز امکانات 
الزم برای برداشت تمام اعضا وجود نداشت. از این  رو قلب، کبد و دو کلیه او اهدا شد، 
در حالی که اگر شرایطش وجود داشت، می توانستند قرنیه های چشم او را هم اهدا 
کنند.  او می گوید: مهدی هم مانند پسر من، استعداد زیادی در ورزش وزنه برداری 
داشت و خیلی زود با عالقه و استعدادش، به سطوح کشوری  رسید و مقام هم کسب 
کرد. در این مدت با اشتیاق وزنه برداری را دنبال می کرد و قرار بود بزودی برای مسابقات 
تیم ملی اقدام کند و اگر زنده می ماند، حتما استعداد خوبی برای ادامه این مسیر قهرمانی 
داشت.  حاال اما مهدی دیگر فرصتی برای بروز این استعداد ندارد؛ ولی دوستانش او را 
فراموش نکرده اند و یکی از آنها به نام ابوالفضل جمعه پور، قهرمان نفتی مسابقات 
وزنه برداری کشور، مدال طالی قهرمانی خود را به روح مهدی و قلب بزرگ و بخشنده 

خانواده اش تقدیم کرده است. 

اپلیکیشن های کاربردی

 ایمو، پیام رسانی ساده و اپلیکیشنی برای برقراری گفت و گو های مجازی است. پشتیبانی این 
پیام رسان از اینترنت هایی با سرعت پایین ، عمده ترین دلیل برای استفاده از آن است؛ اما این 
برنامه بجز این ویژگی، برتری خاصی نسبت به باقی رقبا ندارد؛ البته نه اینکه پیام رسانی بد 
باشد. این اپلیکیشن به طور کامال رایگان در دسترس بوده و برای iOS هم عرضه شده است. 
به یاد داشته باشید که یکی از نکات منفی این اپلیکیشن، تبلیغات آزاردهنده  هنگام استفاده 

از آن است. 

www.mashal.ir

Google DUO 

        گفت و گو با خانواده مهدی خطیبی که با اهدای اعضای بدنش جان هفت نفر را نجات داد

این برنامه، یکی از بهترین برنامه های اندروید در زمینه ارتباط تصویری است. در حال حاضر استفاده از 
  imo ، whatsappارتباطات تصویری دارندگان گوشی های هوشمند اندروید، بیشتر از طریق اپلیکیشن های
یا اسکایپ صورت می گیرد؛ اما این برنامه جزو برنامه های خوب و مورد اعتماد است که حجم کمتری 
از اینترنت شما را در ارتباطات مصرف می کند. این برنامه از سوی گوگل طراحی شده و کار با آن 

بسیار ساده است. ارتباط صدا و تصویر با این برنامه بسیار قابل قبول و در سطح کیفی باالیی قرار 
دارد. همچنین حجم کم دیتای مصرفی، این برنامه را شاخص کرده است. این اپلیکیشن هم برای 

اندروید و هم برای ios موجود است. 
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