
 نشریه کارکنان صنعت نفت ایران 48 صفحه ، شنبه 12  بهمن  1398 

957

بررسی آخرین وضعیت طرح انتقال 
نفت خام گوره- جاسک 

خودباوری



شهادت مظلومانه یگانه بانوی محبوب عرش الهی،  حضرت فاطمه زهرا 
)س(، بهجت قلب و نور چشم پیامبر اکرم )ص( بر شیعیان تسلیت باد.



 

www.mashal.ir

شناسنامه
نشریه کارکنان صنعت نفت ایران

نشریه مشعل را در WWW.MASHAL.IR دنبال کنید

مد                    یر مسئول :
کسری نوری

سرد                    بیر:
حمیدرضا شاکری راد

د                    بیر تحریریه: مهدی مهرابی

همکاران تحریریه: آرش جعفری، راحله خالقی، سمیه راهپیما،  
 معصومه اصغری، مرجان طباطبایی، علی بهرامی 

سعید                     محمد                     بگی ، شبنم اعماری  
 آتلیه و فنی

صفحه آرا:حسین گلپایگانی،بهاره افتخاری
عکس: عبد  الرضا محسنی، سید                     مصطفی حسینی، سید                     حسن 

حسینی، رضا رستمی،  مجتبی محمد                    قلی، نرگس مختار
ویراستاری: زهرا شهبازی، مرضیه بیگی فرانی  

حروفچین: رقیه مصطفوی
هماهنگی و ارتباطات: مریم د                    هلوی

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، رو به روی ساختمان مرکزی وزارت نفت
  ساختمان شماره34 نفت-طبقه چهارم 

تلفن: 61626084
فکس: 66491309

اد                     اره کل روابط عمومی وزارت نفت
جمهوری اسالمی ایران

 m a s h a l.m o p.i r
 Email:  mashal@mop.ir  

شنبه 12 بهمن 1398

از طریق  اسکن بارکد » کیو آر« وارد سایت 
مشعل شوید.

3218 30 38 28

رنگ های خاص و 
ویژه 

بین المللگردشگریتاریخسالمتدانستنی ها

موادی که نباید با 
شیر مصرف کرد

 خروش نفت
 در دریای انقالب

 کشیت ؛
   نقطه صفر زمین

نقش نفت در 
شکست آلمان

6

18

4

42 41
 سیل و سوخت رسانی در سیل

16

12

44

طرح ارتقای نظام سالمت کارکنان صنعت نفت، امکان 
افزایش دسترسی خانواده ها به مراکز درمانی را به دنبال 
خواهد داشت، به گونه ای که اگر در گذشته شاغالن تنها 
از خدمات مراکز طرف قرارداد سازمان بهداشت و درمان 
استفاده می کردند، با اجرای این طرح، طیف وسیع تری از 
مراکز خدمات  درمانی را شامل شده و می توانند از مراکز 
طرف قرارداد صندوق های بازنشستگی نیز استفاده کنند.  
حبیب اله سمیع، مدیر عامل سازمان بهداشت و درمان 
صنعت نفت یکشنبه )6 بهمن( در نشست خبری تشریح 
جزییات طرح ارتقای سالمت کارکنان صنعت نفت گفت: 
»بنا به دستور وزیر نفت و بر اساس طرح ارتقای سالمت 

کارکنان صنعت نفت، با انجام تغییراتی در سیستم 
بهداشت و درمان صنعت نفت، رقابت با بخش خصوصی 
و دولتی بیشتر خواهد شد و شاهد افزایش کیفیت ارائه 
خدمات و رضایت مندی خواهیم بود.« او سالمت را در 
صنعت نفت به سه بخش سیاستگذاری حوزه سالمت، 
درمان مستقیم و خرید خدمت)درمان غیر مستقیم( 
تقسیم کرد و افزود: »در این طرح سیاستگذاری از سوی 
انجام می گیرد. درمان  شورای سالمت وزارت نفت 
مستقیم نیز همچون گذشته به صورت رایگان و در 
فضایی رقابتی تر و با کیفیت تر در 265 مرکز بهداشتی 

درمان صنعت نفت ارائه خواهد شد. 

افزایش مراکز درمانی طرف قرارداد صنعت نفت
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بررسی مباحث نفت و پتروشیمی در کمیسیون انرژی
 اتاق بازرگانی تهران 

قیمت سبد نفتی اوپک بیش از ۳ دالر 
کاهش یافت 

 قیمت سبد نفتی اوپک در هفته منتهی به چهارم بهمن ماه )۲۴ 
ژانویه( نسبت به هفته پیش از آن )۱۷ ژانویه( سه دالر و ۶ سنت 
برای هر بشکه کاهش یافت. به گزارش دبیرخانه سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک(، قیمت سبد نفتی اوپک در 
هفته منتهی به ۴ بهمن ماه به ۶۲ دالر و ۵۲ سنت رسید، در 
حالی که هفته پیش از آن ۶۵ دالر و ۵۸ سنت برای هر بشکه 
ثبت شده است. افزایش شمار موارد ابتال به ویروس کرونا در 
چین و قرنطینه شهرها در این کشور و محدودیت در پروازهای 
هوایی که منجر به کاهش تقاضای سوخت جت در جهان شد، 
دلیل اصلی کاهش قیمت نفت در بازه زمانی ۲۷ دی ماه تا ۴ 
بهمن ماه عنوان شده است.، عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی 
عربستان، درباره افت قیمت نفت به دلیل نگرانی ها درباره شیوع 
ویروس کرونا در خبری که در رویترز منتشر شده، اعالم کرد: 
این بدبینی شدید در سال ۲۰۰۳ میالدی در زمان شیوع 
ویروس سارس نیز اتفاق افتاد، اگرچه آن حادثه سبب افت 
شدید تقاضای نفت نشد. قیمت نفت خام شاخص های برنت و 
وست تگزاس اینترمدیت )WTI( نیز روز دوشنبه )هفتم 
بهمن ماه( و تا لحظه انتشار این خبر به ترتیب ۵۸ دالر و ۱۹ 

سنت و ۵۲ دالر و ۶۱ سنت به ازای هر بشکه بوده است.

لوندین پترولیوم تا ۲۰۳۰ به شرایط 
کربن - خنثی می رسد

شرکت لوندین پترولیوم اعالم کرد که تا سال ۲۰۳۰ میالدی، 
با تالش ها برای کاهش آلودگی های کربنی به وضع کربن - 
خنثی می رسد. به گزارش خبرگزاری رویترز از اسلو، شرکت 
لوندین پترولیوم سوئد روز دوشنبه )۷ بهمن ( اعالم کرد تالش 
می کند تا سال ۲۰۳۰ میالدی با کاهش آلودگی ها، افزایش 
بهره وری انرژی و توسعه سازوکارهای مهار کربن، عملیات خود 
را کربن - خنثی کند. لوندین پترولیوم همچنین در بیانیه ای 
اعالم کرد که هیات مدیره این شرکت پیشنهاد داده است نام 

این شرکت از لوندین پترولیوم به لوندنین انرژی تغییر یابد.
لوندین پترولیوم تالش می کند در پروژه های انرژی های 
تجدیدپذیر سرمایه گذاری کند تا مصرف برق داخلی خود را 
جایگزین کند.  در بیانیه این شرکت آمده است: هدف ۲۰۳۰ 
ما این است که به شرایط کربن - خنثی در بخش های مختلف 
عملیات خود برسیم و راهکار واقع بینانه و قابل انجام خود را در 

این جهت گذاشته ایم.

رکوردشکنی تولید نفت برزیل
تولید نفت برزیل در سال ۲۰۱۹ میالدی به رقمی بی سابقه 
رسید. به گزارش شبکه آرتی به نقل از خبرگزاری رویترز، نهاد 
نظارتی صنعت نفت برزیل )ای ان پی( اعالم کرد که این کشور 
در سال گذشته میالدی بیش از یک میلیارد بشکه نفت تولید 
کرد. موسسه ای ان پی اعالم کرد میانگین تولید نفت برزیل در 
سال ۲۰۱۹ میالدی ۳.۱۰۶ میلیون بشکه در روز بوده که ۷.۷۸ 
درصد نسبت به سال ۲۰۱۸ میالدی بیشتر بود.  بیش از نیمی 
از تولید نفت برزیل در سال ۲۰۱۹ میالدی مربوط به مناطق 

نفت خیز فراساحلی این کشور بود.
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از سوی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی  پارس صورت گرفتبا حضور مسؤوالن و کارشناسان وزارت نفت انجام شد

اعضای کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، مهم ترین 
مباحث حوزه انرژی، نفت و پتروشیمی را در کمیسیون 

انرژی اتاق بازرگانی تهران بررسی کردند.
نمایندگان بخش خصوصی در نشست سیزدهم کمیسیون 
انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران، مباحث مربوط 
به انرژی های تجدیدپذیر در کشور، برگزاری رویداد 

استارت آپی در صنعت نفت و،.. را به بحث و تبادل نظر 
گذاشتند. در ابتدای این نشست، رضا پدیدار، به تشریح 
برخی اخبار و رخداد های حوزه نفت و انرژی در هفته های 
اخیر پرداخت و گفت: بر اساس آخرین آمار، میزان تولید 
نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( در ماه 
ژانویه ۲۰۲۰ در مقایسه با دسامبر گذشته، کاهش یافت 

و 

به ۲۹ میلیون و ۵۵۰ هزار بشکه رسید که حدود ۵۰۰ 
هزار بشکه نسبت به آخرین ماه میالدی در سال ۲۰۱۹ 

کاهش نشان می دهد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران از افزایش 
چشمگیر واردات نفت خام کره جنوبی از ایاالت متحده 
آمریکا خبر داد و افزود: حجم واردات نفت خام کره جنوبی 

از آمریکا به ۴۰۱ هزار بشکه در روز رسیده است. آمارها 
نشان می دهد میزان واردات نفت کره از آمریکا در ژانویه 
۲۰۲۰ در مقایسه با همین ماه در سال ۲۰۱۹ بیش از دو 

برابر افزایش یافته است.
در ادامه این نشست، فریبرز کریمایی، قائم مقام انجمن 
کارفرمایی صنعت پتروشیمی، به موضوع نهاد رگوالتوری 
در صنایع پتروشیمی اشاره کرد و گفت: اطمینان از وجود 
یک نهاد مستقل رگوالتوری و قدرتمند در حوزه خدمات 
و کاالها می تواند زمینه مناسبی برای جذب سرمایه در 

این بازارها باشد.
در بخش دیگر این نشست، شهروز زرگریان، دبیرکل 
فدراسیون صنعت نفت ایران درباره برنامه های این تشکل 
لمللی  بین ا د  ا ید و ر نخستین  ی  ر ا گز بر ی  ا بر
Pitch&Match صنعت نفت ایران افزود: این رویداد، 
زمینه مناسبی برای تزریق نوآوری و فناوری استارت آپی 
بین المللی به شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ داخلی 
در صنعت نفت است. در شرایط کنونی، جایگزین کردن 
تامین کنندگان سنتی با شرکت هایی که راهکارهایی با 
هزینه کمتر ارائه می کنند، سرعت عمل باالتری دارند و 
همکاری بلندمدت و با تضمین باالتر دارند، ضروری به نظر 
می رسد.وی مدت زمان اجرای این طرح را ۱۴ ماه عنوان 
کرد و گفت: با اجرای این طرح، شرکت های استارت آپی 
معتبر بین المللی که تمایل به همکاری با ایران دارند، 
شناسایی می شوند و با انتخاب و ارزیابی این شرکت ها، 
مقدمات مالقات شرکت های داخلی صنعت نفت و 
استارت آپ های بین المللی در روز رویداد فراهم خواهد 
شد. در این نشست همچنین، سید محمدجواد موسوی، 
عضو هیات مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر، مجموع 
ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر در ایران را ۳۵۵ واحد در 
حال احداث و ۸۴۹ واحد در حال بهره برداری عنوان و 
تصریح کرد: در این تعداد واحد، سهم انرژی خورشیدی 

۴۳ درصد و سهم انرژی بادی نیز ۳۶ درصد است.
وی به بعضی از دیدگاه های کارگروه بررسی و بهبود 
عملکرد سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی 
برق )ساتبا( اشاره کرد و تهاتر نفت با نیروگاه های 
تجدیدپذیر به منظور توسعه ساخت داخل و ایجاد صندوق 
حمایت از انرژی پاک را جزو دیدگاه ها و راهکارهای 

مطرح شده دانست.

بورس انرژی ایران، روز یکشنبه میزبان عرضه انواع فرآورده 
پاالیشی و پتروشیمی بود.  به گزارش بورس انرژی، رینگ 
داخلی این بورس، روز یکشنبه )ششم بهمن ماه( شاهد 
عرضه کاالهای آیزوریسایکل، حالل ۴۰۲ و نفتای سنگین 
پاالیش نفت تهران، آیزوریسایکل، بلندینگ نفتا حالل 
۴۱۰، حالل ۴۰۴ و نفتای سنگین تصفیه نشده پاالیش 
نفت شیراز، بنزول خام ذوب آهن اصفهان، میعانات گازی 
پاالیش گاز خانگیران، نفتای سبک پاالیش نفت بندرعباس 
و نیتروژن مایع پتروشیمی مبین است و حالل ۴۰۲ و 
ریفورمیت پاالیش نفت تبریز، ریفورمیت پتروشیمی بوعلی 
سینا و نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارس در 
رینگ بین الملل عرضه می شود. روز شنبه )پنجم بهمن ماه( 
کاالهای اکستراکت نفت سپاهان، آیزوریسایکل، حالل 
۴۰۰، حالل ۴۰۲، حالل ۴۰۶ و حالل ۴۱۰ پاالیش نفت 
اصفهان، برش سنگین و گاز مایع صنعتی پتروشیمی 
بندرامام و متانول شرکت متانول کاوه در رینگ داخلی بازار 
فیزیکی بورس انرژی ایران معامله شد. در این روز ۳.۹۷۲ 
تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از ۱۸۸ میلیارد 
و ۴۴۹ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران 

دادوستد شد. 

عرضه انواع فرآورده هیدروکربوری در بورس 
انرژی ایران 

رینگ داخلی این بورس، روز شنبه )پنجم بهمن ماه( نیز 
سپاهان،  نفت  اکستراکت  کاالهای  عرضه  شاهد 
آیزوریسایکل، حالل ۴۰۰، حالل ۴۰۲، حالل ۴۰۶، حالل 
۴۱۰، حالل ۵۰۲ و حالل ۵۰۳ پاالیش نفت اصفهان، برش 
سنگین، گاز پروپان صنعتی و گاز مایع صنعتی پتروشیمی 
بندر امام، بنزین پیرولیز پتروشیمی مارون، حالل ۴۰۲ 
پاالیش نفت بندرعباس، حالل ۴۰۲ و حالل ۴۰۴ شرکت 
نفت ستاره خلیج فارس، سی او پاالیش نفت آبادان و 
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سیناست. روز 
چهارشنبه )دوم بهمن ماه( کاالهای حالل ۴۰۲ و 
ریفورمیت پاالیش نفت تبریز و حالل ۴۰۴ پاالیش نفت 
شیراز در رینگ داخلی و برش سنگین شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس، گاز مایع پاالیش گاز سرخون و قشم )شرکت 
ملی گاز ایران( و گاز مایع پاالیش گاز فجر جم در رینگ 
بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران معامله شد. در 
این روز ۱۱.۹۶۵ تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش 
از ۷۴۹ میلیارد و ۸۹۶ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس 

انرژی ایران دادوستد شد.

  عرضه انواع فرآورده پاالیشی و پتروشیمی 
در بورس انرژی

بین الملل

موضوع گازسوز کردن خودروهای شخصی و حمل ونقل عمومی با حضور کارشناسان و مسؤوالن وزارت 
نفت در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی بررسی شد. اسداهلل قره خانی در گفت وگو با خبرنگار 
شانا، به نشست عصر روز دوشنبه )هفتم بهمن ماه( کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی که با حضور 
مسؤوالن و کارشناسان وزارت نفت درباره آخرین وضع گازسوز کردن خودروها برگزار شد اشاره کرد و 
گفت: مسؤوالن و کارشناسان وزارت نفت در این نشست از صرفه جویی مصرف بنزین با آغاز طرح 
سهمیه بندی خبر داده و عنوان کردند که برای گازسوز کردن خودروها همچون تاکسی ها )اعم از اینترنتی 

و شخصی(، اتوبوس، وانت و،.. برنامه های منسجمی وجود دارد.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی افزود: در این نشست مطرح شد که در بخش نخست 
اجرای این طرح، برای دوگانه سوز کردن همه تاکسی ها اقدام هایی انجام شده که این طرح به زودی به 

سرانجام می رسد.

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به نخستین نماینده ورزش استان بوشهر که موفق به کسب 
سهمیه المپیک در رشته تیراندازی شده است، کمک هزینه ۷۰۰ میلیون ریالی برای شرکت در مسابقات 
المپیک ۲۰۲۰ توکیو اختصاص داد. حجت اهلل نوری، رئیس هیات تیراندازی استان بوشهر با اعالم این 
خبر گفت: در نشستی با حضور سیدپیروز موسوی، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس، ضمن تشریح 
وضعیت و ارائه گزارش فعالیت های هیات تیراندازی استان بوشهر، برخی مشکالت هیات در تامین 
بخشی از هزینه های تنها بانوی تیرانداز بوشهری عضو تیم ملی مطرح شد که مدیرعامل منطقه ویژه 
ضمن قدردانی از تالش های خانم کرم زاده در افتخارآفرینی برای استان و کشور، مبلغ ۷۰۰ میلیون 
ریال برای کمک هزینه تهیه بخشی از تجهیزات و امکانات ورزشی مورد نیاز این ورزشکار اختصاص داد. 
وی افزود: بدون تردید این مشارکت صنعت نفت و پارس جنوبی می تواند به عنوان یک اتفاق بزرگ 

کمک شایانی به حضور پرقدرت و رقابت برابر ورزشکار بوشهری با دیگر رقبای خارجی کند.
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وزیر نفت از تعهد دانشگاه تهران برای 
افزایش ضریب بازیافت نفت میدان مشترک 

آزادگان، ثبت رکورد تازه تولید گاز در آینده 
نزدیک و برنامه ریزی برای تولید گاز از فاز ۱۱ 

پارس جنوبی تا پایان دولت خبر داد.
بیژن زنگنه روز شنبه )پنجم بهمن ماه( پس از 
برگزاری نشست مشترک با روسا و استادان 
طرح های  د  ردا قرا طرف  ه های  نشگا دا
میدان محور صنعت نفت گفت: هدف از امضای 
این قراردادها حل کردن مشکالت میدان های 
موضوع قرارداد و حرکت به سمت افزایش 
ضریب بازیافت آنان بوده است. این کار از سال 
۹۳ کلید خورد و با وجود همه فراز و نشیب ها 

پیشرفت کرده است.
وی با اشاره به فعال شدن بسیاری از استادان و 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی در این طرح ها 
عنوان کرد: رئیس انستیتو نفت دانشگاه تهران 
در این نشست خبر خوبی دادند، مبنی بر اینکه 
تعهد می کنند ضریب بازیافت نفت الیه سروک 
که هم اکنون حدود ۵ تا ۶ درصد است، حداقل 
۱۰ درصد افزایش یابد، یعنی معادل افزایش 

۳.۵ میلیارد بشکه ای نفت قابل برداشت.
زنگنه ادامه داد: اگرچه با مشکالت مالی 
مواجه هستیم، اما معتقدم سخاوتمندی برای 

دانشگاه ها جای دوری نمی رود.

پتروشیمی روی ریل توسعه
وزیر نفت در پاسخ به سوالی درباره عملکرد 
صنعت پتروشیمی گفت: امیدواریم جهش دوم 
پتروشیمی تا سال ۱۴۰۰ به نتیجه برسد که با 
تحقق آن، تولید ساالنه محصوالت پتروشیمی 
به نزدیک ۱۰۰ میلیون تن و ارزش تولیدات به 

نزدیک ۲۷ میلیارد دالر می رسد.
وی گفت: طرح هایی که از سال ۱۴۰۰ به بعد 
به نتیجه برسند، در جهش سوم پتروشیمی 
قرار می گیرند. با تحقق جهش سوم، تولید 
محصوالت پتروشیمی از ۱۳۶ میلیون تن فراتر 
خواهد رفت و ارزش محصوالت نیز به حدود 
۳۷ میلیارد دالر می رسد. همراه با آن باید 
تالش کنیم کارها در پایین دستی نیز بهتر 
پیش برود که بخشی از این روند به بازار داخلی 

و بازار صادراتی مرتبط است.
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تعمیرات اساسی تفکیک کننده 
وش پایانه فرآورشی کور

 LP( عملیات تعمیرات اساسی تفکیک کننده فشار پایین
Separator( پایانه شناور فرآورشی کوروش در ادامه تعمیرات 

 Slug( اساسی ظروف فرآیندی واحد فرآورش و تثبیت نفت خام
Catcher،HP Separator( با موفقیت پایان یافت.

حجم زیاد ماسه در این ظروف در تعمیرات اساسی گذشته و از 
بین رفتن آندهای فداشونده، لزوم انجام این فعالیت ها را بیش 
از پیش ضروری کرده بود. نبود مسیر کنارگذر در طراحی اولیه 
برای تفکیک کننده فشار پایین سبب شد ضمن مطالعه و 
بررسی، بهترین شیوه برای اجرای مسیر Bypass انتخاب و با 
تغییر  مدیریت  سیستم  قالب  در  و  استاندارد  رعایت 
)Management of Change( اصالحات انجام شود، همچنین 
تغییر پارامترهای عملیاتی برای استمرار در تولید با حفظ 
کیفیت منطبق با نفت صادراتی در مرحله بعد حائز اهمیت بود.
پس از انجام نشست هماهنگی و توجیه عملیات بین واحدهای 
مختلف شناور، گروه های کاری بر اساس شرح وظایف تشکیل 
و مراحل کار مشخص شد، بنابراین با نصب کنارگذر پس از 
آزمایش نشتی آن سرانجام با حفظ مشخصات استاندارد، تولید 
نفت در سرویس قرار گرفت. با آماده سازی های انجام شده 

تفکیک کننده فشار پایین ایزوله و همه مسیرهای ورودی و 
خروجی بسته و عملیات تخلیه مایعات و گاززدایی با تزریق 
نیتروژن انجام شد و پس از کسب اطمینان از ایمن بودن 
شرایط، عملیات ایزوله کردن مکانیکی تفکیک کننده در دستور 

کار قرار گرفت. 
در ادامه عملیات شست وشوی تفکیک گر فشار پایین آغاز شد. 
در این عملیات که در چهار شیفت روز و شب ادامه یافت بیش 
از ۱۹ بشکه شن و ماسه از داخل تفکیک گر جمع آوری شد، 
همچنین در ادامه، همه آندهای حفاظتی که از بین رفته بود با 
هشت آند جدید از سوی گروه جوشکاری در محل خود نصب 
شد، سپس گروه ابزار دقیق برای تعمیر، کالیبراسیون و سرویس 
ادوات ابزار دقیقی تفکیک گر فشار پایین وارد عمل شد و ساخت 
اسپول برای نصب ترانسمیتر و گیج دما که از پانچ های راه اندازی 

پروژه نیز بود به پایان رسید.
blind ها وSpade پس از پایان همه کارهای تعمیراتی، برگرداندن

ها به شرایط نرمال آغاز شد و با انجام آزمایش نشتی و مطلوب 
بودن نتیجه، تفکیک گر فشار پایین در مدار فرآیندی قرار 

گرفت.

ضریب بازیافت   میدان آزادگان افزایش می یابد
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                                    تحوالت صنعت نفت د  ر هفته ای که گذشت

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: مشکالت 
و چالش های صنایع پایین دستی پتروشیمی باید به طور 
مستمر پیگیری شود تا تولید پایدار صنایع تکمیلی تداوم 

داشته باشد.
بهزاد محمدی روز شنبه )پنجم بهمن ماه( در دیدار با 
جمعی از مدیران عامل بنگاه های تولیدی فعال در صنایع 
پایین دستی پتروشیمی، با تاکید بر حمایت NPC از این 
تولید  و  ارزش  زنجیره  راستای تکمیل  صنایع در 
محصوالت نهایی گفت: دفتر توسعه صنایع پایین دستی 
پتروشیمی به دنبال تسهیل فعالیت های تولیدکنندگان 
است. وی افزود: باید زمینه را برای تولید مستمر صنایع 
پایین دستی فراهم کرد و مجتمع های پتروشیمی خوراک 
مورد نیاز را با باالترین کیفیت و با توجه به شرایط بازار 
و عرضه و تقاضا در موعد مقرر برای شرکت های فعال در 

بخش پایین دستی تامین کنند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: نقش 
انجمن ها و تشکل های صنایع پایین دستی پتروشیمی در 
تنظیم بازار بسیار مهم است و در صورتی که مشکالت و 
چالش های تولید کنندگان از طریق این نهادهای صنفی 
پیگیری شود، می توان در زمان کمتری بررسی و تصمیم 

گیری های الزم را اعمال کرد.
محمدی با بیان اینکه هفته گذشته در نشست هم اندیشی 
با مدیران تشکل ها و انجمن های پتروشیمی بسیاری از 
مشکالت مطرح شد، گفت: بحث بازار داخل اولویت 
نخست ما است و با تداوم این گونه نشست ها می توان 

زمینه را برای فعالیت صنایع تکمیلی تسهیل کرد.
وی گفت: تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی 

یک راهبرد ملی است.

 

معاون وزیر نفت تاکید کرد:
ورت پیگیری مستمر مشکالت صنایع  ضر

وشیمی پایین دستی پتر

مجری پروژه احداث تاسیسات ذخیره سازی و اندازه گیری 
میعانات گازی پارس جنوبی از افزایش ظرفیت ذخیره سازی 
میعانات گازی پارس جنوبی به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه 

خبر داد.
رضا فروزش به بهره برداری از مخازن B و C میعانات گازی با 
ظرفیت ۵۰۰ هزار بشکه برای هر یک اشاره کرد و گفت: 
هم اکنون هفت مخزن ذخیره سازی میعانات گازی هر کدام با 
ظرفیت مشابه در مدار است و میعانات گازی تولیدی از 

پاالیشگاه های فازهای پارس جنوبی در آنها ذخیره می شود.
اینکه از دو ماه گذشته تاکنون سه مخزن  با بیان  وی 
ذخیره سازی میعانات گازی با ظرفیت یک میلیون و ۵۰۰ هزار 
ظرفیت  کرد:  تصریح  گرفت،  قرار  تولید  مدار  ر  بشکه 
ذخیره سازی مخازن متمرکز میعانات گازی پارس جنوبی هم 

اکنون به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسیده است.

با بهره برداری از آخرین مخزن پروژه احداث تاسیسات 
ذخیره سازی و اندازه گیری میعانات گازی پارس جنوبی و 
تکمیل این پروژه، ظرفیت ذخیره سازی و بارگیری میعانات 

گازی به ۴ میلیون بشکه می رسد.

 افزایش ظرفیت ذخیره سازی مخازن میعانات گازی 
پارس جنوبی

ثبت رکورد تازه تولید گاز در آینده 
نزدیک

زنگنه افزود: در حوزه تولید گاز برنامه های 
خوبی داریم و به زودی رکورد تولید هزار 
میلیون مترمکعب گاز در روز را خواهیم 
شکست؛ االن هم گاز زیادی تولید می شود، 

منتها مصرف نیز باالست. 
به گفته وزیر نفت، هم اکنون روزانه بیش از 
۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگی 
مصرف و روزانه بیش از ۸۵۰ میلیون مترمکعب 

گاز تحویل شبکه سراسری می شود.
زنگنه با اشاره به مصرف باالی گاز در کشور 
گفت: گاز ادارات دولتی در صورت مصرف 
بی رویه قطع خواهد شد، اما طبیعتا نمی توان 

گاز خانه ها را قطع کرد.
وی عنوان کرد: در طراحی شبکه گاز، اولویت 
ما این است که بخش خانگی و عمومی دچار 
مشکل نشوند و صنایع کوچک و عمده و 

نیروگاه ها در اولویت های بعدی قرار دارند. 
زنگنه گفت: از دوستان وزارت نیرو خواهش 
کرده ایم در شرایط فعلی، نه تنها بر میزان 
صادرات برق اضافه نکنند، بلکه حتی آن را 
کاهش دهند، چون انصاف نیست به این منظور 

از گازوئیل استفاده شود.

برگزاری جلسه اضطراری اوپک بعید 
است

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال تشکیل 
جلسه اضطراری اوپک پیش از جلسه فوق العاده 
اوپک که قرار است اسفندماه برگزار شود، این 
احتمال را رد کرد و درباره احتمال تشدید 
توافق کاهش تولید نیز گفت: هنوز مشخص 

نیست در این باره چه تصمیمی گرفته شود.

تخلف جایگاه های سوخت را گزارش 
دهید

تخلف  درباره  به سوالی  پاسخ  در  زنگنه   
جایگاه های سوخت نیز گفت: اگر با تخلفی 
مواجه شدید، حتما به شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منعکس کنید، زیرا عالوه بر 
جرم کیفری، شرکت پخش نیز شیوه هایی برای 
برخورد با جایگاه های متخلف دارد، ضمن اینکه 

مردم هم باید در سوختگیری دقت کافی داشته 
باشند.

تولید اولیه فاز 11 تا پایان دولت
زنگنه در پاسخ به سوالی درباره توسعه فاز ۱۱ 
پارس جنوبی عنوان کرد: پتروپارس در حال 
اصالح جکت و تقویت محاسبات خود در این 
زمینه و برگزاری مناقصات و خرید کاالهای 
مورد نیاز است؛ امیدواریم تا پایان دولت تولید 
اولیه ای از فاز ۱۱ داشته باشیم، برنامه یک 
میلیارد فوت مکعب است و البته بخشی از 

تجهیزات باید از خارج کشور تامین شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر برنامه ای برای 
احداث ایستگاه تقویت فشار گاز نیست، ادامه 
داد: هم اکنون در حال مطالعه هستیم و 
گزینه های مختلفی از جمله فشارافزایی در دریا 
و فشارافزایی در خشکی در حال بررسی است 
و از نظرات مشاوران طرح در این بررسی ها 

استفاده خواهد شد.
زنگنه به پرسشی درباره سهمیه بنزین نوروزی 
پاسخ داد: تاکنون دولت در این باره تصمیمی 
نگرفته است، اما بحث هایی در این زمینه در 

مجلس مطرح است. 

توقف صادرات ال پی جی
وزیر نفت درباره برخی مشکالت موجود در تامین 
ال پی جی نیز گفت: مشکل اصلی در این زمینه، 
افزایش مصارف خودروهاست، زیرا پس از افزایش 
قیمت بنزین، بسیاری از خودروها به دلیل کمتر 
بودن قیمت ال پی جی نسبت به بنزین به سمت 
استفاده از ال پی جی روی آوردند. به این منظور 
صادرات ال پی جی را متوقف کرده ایم، اما این مشکل 
با افزایش عرضه هم حل نخواهد شد، زیرا هرچه 

عرضه شود، مصرف می شود.

خبرهای خوب برای کارکنان پیمانکار
زنگنه در پاسخ به سوال دیگری در حوزه منابع 
انسانی گفت: ان شاءاهلل بهمن ماه امسال خبرهای 

خوبی برای کارکنان پیمانکار خواهیم داشت.
وی کاهش صادرات گاز به عراق را رد نکرد و 
آن را ناشی از پاره ای مشکالت فنی عنوان کرد.

خبرهای خوب از تعامل صنعت و دانشگاه در میدان های نفتی
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مشعل »جاسک« که تا سال ها پیش، عنوان شهر بندری استان هرمزگان را به همراه داشت و برای بسیاری از 
ایرانیان نام آشنا نبود، چند سالی است که با طرح انتقال نفت خام گوره-جاسک به عنوان طرحی عظیم، ملی و 
راهبردی و از طرح های اولویت دار، نگاه ها را به خود جلب کرده است. نقطه ای از ایران که قرار است با اجرای 
طرحی کالن در مسیری طوالنی با اجرای حدود هزا رکیلومتر خط لوله، صادرات نفت خام از دریای عمان را 
برایمان فراهم سازد و دومین پایانه صادراتی نفت خام ایران باشد. طرح انتقال نفت خام از گوره به جاسک با 
استفاده حداکثری از توان سازندگان داخلی در حال انجام است و به واسطه آن، تجربه تولیداتی جدید برای 
نخستین بار رقم می خورد؛ از جمله ورق هاي ترش که برای نخستین بار ساخته می شود و حتی هدف گذاری 
صادرات را هم در برنامه دارد. این طرح مشتمل بر بخش های ساخت حدود هزار کیلومتر خط لوله 42 اینچ، 
پنج ایستگاه پمپاژ، تجهیزات اندازه گیری و پایش، ساخت مخازن ذخیره سازی و ساخت اسکله صادراتی 
است و با اجرای آن، امکان انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفت خام از پایانه نفتی گوره در استان بوشهر 
به منطقه جاسک در ساحل دریای عمان فراهم می شود. در گفت وگو با محمد سقائی، مدیر این طرح به 
بررسی آخرین وضعیت آن پرداختیم. پیشرفت 19 درصدی طرح و اعالم آخرین قراردادها و مناقصات 
از مواردی است که به آن اشاره می شود. طبق اعالم او، از هزار کیلومتر خط انتقال، حدود 400 کیلومتر 
از مسیر، آماده سازی شده که آن را رکورد باالیی اعالم می کند. همچنین بخشی از عملیات خاکبرداری 
انجام و جوشکاری هم در حال آغاز است.  وقتی از او درباره برخی نگرانی ها و انتقادها نسبت به داخلی 
سپاری در این طرح عظیم می پرسم، می گوید: از ابتدای انقالب این حرف زده شده. ما می توانیم 
بیشتر فعالیت ها را در داخل انجام دهیم. بازدیدهایی که اکنون از کارخانجات داخلی به منظور 
آگاهی از روند فعالیتشان برای این پروژه داریم، بیانگر این است که توان داخلی بسیار باالست. 

متن کامل این گفت وگو در ادامه می آید:

بررسی آخرین وضعیت طرح انتقال نفت خام گوره- جاسک 

نشریه کارکنان صنعت نفت ایران مشعل شماره 957 
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 این طرح در حال حاضر چه میزان پیشرفت دارد؟
اکنون که حدود 8 ماه از شروع و اجراي کلي طرح مي گذرد، نزدیک به 19 
درصد پیشرفت داشته است. از هزار کیلومتر خط انتقال حدود 400 کیلومتر 
از مسیر، آماده سازی شده که رکورد بسیار باالیی است. بخشي ازعملیات 

خاکبرداری انجام شده و جوشکاری نیز در حال آغاز است. 

 از جمله الزام های این طرح، به کارگیری نیروی انسانی بومی از 
سوی پیمانکاران در رشته های مرتبط است. آیا این مساله رعایت شده 

است؟
در این طرح به تمامي مشاوران و پیمانکاران برای به کارگیري نیروي 
انساني و پیمانکاران دسته دوم بومي تأکید شده و این مهم در حال 

اجراست.

 چه زمانبندی برای اتمام مراحل مختلف و همچنین کل 
پروژه در نظرگرفته شده است؟ برنامه زمانبندي براي بخش 
زودهنگام تا پایان سال 99 و کل طرح تا آبان سال 1400 

خواهد بود.

 برخی نگرانی ها از داخلی سپاری طرحی در این سطح 
شنیده می شود که آن را همراه با ریسک می دانند. چقدر 

این انتقاد را وارد می دانید؟ 
باید بگویم که از ابتدای انقالب این حرف زده شده. 
سوال این است که آیا باید دست روی دست بگذاریم 
و کاری انجام ندهیم؟ ما می توانیم بیشتر فعالیت ها را 
در داخل انجام دهیم. مقام معظم رهبری، رییس 
جمهور و آقای زنگنه به عنوان پرچمداران حمایت 
از ساخت داخل و رونق تولید اعتقادشان بر این 
است که آنچه را توان آن در داخل وجود دارد، از 
خارج خریداری نشود و تهیه محدود اقالمي که 
در داخل امکان تولید آن وجود ندارد، آن هم 
با مجوز خاص و بسیار محدود از خارج تهیه 

شود.

 اگر بخواهیم به تاثیر داخلی سپاری طرح 
انتقال نفت خام گوره به جاسک اشاره کنید، چه 

مواردی قابل ذکر است؟ 
در بازدیدی که سه سال پیش از کارخانه فوالد اکسین 

داشتم،کارخانه کامال تعطیل و دستگاه ها را خاك گرفته 
بود و کارکنان هم غالبا با حالت یاس و ناامیدی منتظر اقدام 

مسؤوالن بودند. وقتی به بازدید از کارخانه لوله سازی اهواز 
رفتیم، نیمه تعطیل بود، بنابراین تالش شد با استفاده از 

ظرفیت و توان داخل، به وسیله کارخانه فوالد اکسین، تا آنجا 
که امکان دارد، بومي سازي و از خروج ارز جلوگیري شود. این 

اولین بار است که در ایران ورق هاي ترش تولید مي شود. این 
حرکت باعث شد افزون بر خروج ارز از کشور، این بستر فراهم 

شود تا در آینده بتوان این محصول را صادر کرد و این موفقیت 
بسیار بزرگي است که از سوی وزارت نفت حمایت و انجام شد. 

اکنون اگر از این کارخانه ها بازدید داشته باشید، شاهد رونق، امید 
و خودباوری در آنها هستیم که به واسطه اجرای طرح ملی گوره- 

جاسک حاصل شده است. باید سعی کنیم روز به روز بر شکوفایی 
سازندگان داخل بیفزاییم. اعتماد و سفارش وزارت نفت، به واسطه این 

پروژه، به سازندگان داخلی باعث شده در شرایط موجود آنها با سفارش 
زیاد کاال از سوی دستگاه های مختلف مواجه شوند. بازدیدهایی که اکنون 

از کارخانجات داخلی به منظور آگاهی از روند فعالیتشان برای این پروژه 
داریم، بیانگر آن است که توان داخلی بسیار باالست. در یک کالم بگویم 

که مقام معظم رهبری فرمودند به خودباوری رسیدیم و اینکه می توانیم امید 
داشته باشیم. محدودیت های دنیا برای ما یک حکمت، نعمت و رحمت بود تا 

تمام قد روی پای خود بایستیم. در پایان باید از همکاری و پیگیري مجدانه 
وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملي نفت و مدیرعامل شرکت مهندسي و توسعه 

نفت که شخصا برای این پروژه وقت می گذارند و هر دوهفته با برگزاري جلسات 
مستمر، بررسي پیشرفت عملیات، رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت، این پروژه 

را یاري مي رسانند، تقدیر و تشکر کنم. 

آقای مهندس، ابتدا نمایی از طرح انتقال نفت خام گوره به جاسک و اهمیت آن در سطح 
داخلی و خارجی ارائه کنید و اینکه اساسا این طرح با چه هدفی دنبال می شود؟ 

این طرح از مهمترین طرح های صنعت نفت به عنوان طرح اولویت دار وزارت نفت است که 
همه فرایندهای اجرایی آن به شکل موازی در حال پیگیری و انجام است. هدف گذاری وزارت 
نفت در طرح انتقال نفت خام گوره – جاسک، استفاده حداکثری از توان پیمانکاران و 
سازندگان داخلی است. این طرح مشتمل بر بخش های اجرای  خط و ساخت حدود هزار 
کیلومتر خط لوله 42 اینچ، پنج ایستگاه پمپاژ، تجهیزات اندازه گیری و پایش، ساخت مخازن 
ذخیره سازی و ساخت اسکله صادراتی است که با اجرای آن، امکان انتقال روزانه یک میلیون 
بشکه نفت خام از گوره در استان بوشهر به منطقه جاسک در ساحل دریای عمان فراهم 
می شود و جاسک به عنوان دومین پایانه صادراتی نفت خام کشور، اهمیت راهبردی می یابد. 
این طرح به ارزش 2 میلیارد دالر از محل اعتبارات مصوب وزارت نفت و سرمایه گذاری های 
پیش بینی شده در حال اجراست و پیش بینی می شود، به یکی از باالترین رکوردهای سهم 

ساخت داخل در میان طرح های عمده صنعت نفت دست  یابد.

 این طرح از چه زمانی آغاز و چه اقدام هایی انجام شده است؟ 
شروع طرح انتقال نفت خام گوره به جاسک از سه سال پیش- نیمه سال 95 بود. این پروژه 
با دستور و پیگیري وزیر نفت شروع شد و تنها فعالیت صورت گرفته قبل از آن، انجام بخشي 
از طراحی پایه بود که آن را ادامه داده و فعالیت ها تداوم یافت. خوشبختانه بخش پایه نهایی 
شد. مسائل اجرایی پروژه، تهیه نقشه ها، برآورد و تهیه اسناد و مدارك مناقصه نیز به ثمر 
رسید. انجام این فعالیت ها وقتی در مقیاس یک پروژه هزار کیلومتری مطرح می شود، قطعا 
زمان زیادی می طلبد. طبیعی بود که یک پروژه با چنین گستردگي را نمی توانستیم به یک 
پیمانکار واگذار کنیم. بنابراین اجرای خط را درسطح شش پیمانکار تقسیم کردیم. با مشخص 
شدن پیمانکاران، تهیه قرارداد عملیات اجرایی آغاز و منابع مالی صورت گرفت و 

موافقتنامه ها نیز انجام شد.

 تاکنون چند قرارداد امضا شده و چند پیمانکار در چه بخش هایی مشغول 
فعالیت هستند؟

قرارداد ساخت مخازن ذخیره سازی نفت خام و تاسیسات جانبی در بندرجاسک 
 ،)BOT( با ظرفیت 10 میلیون بشکه، در قالب روش ساخت، بهره  برداری و واگذاری

قراردادهای ساخت 50 پمپ مورد نیاز طرح راهبردی انتقال نفت خام گوره- جاسک 
با شرکت های خصوصي ایراني پمپ های صنعتی ایران، پمپیران و پتکو امضا شد. خط 

لوله 42 اینچ انتقال نفت طرح نیز از سوی شرکت های ایرانی فوالد مبارکه، فوالد اکسین 
و لوله سازی اهواز خوزستان در حال ساخت است و سه قرارداد برق هم بزودی امضا 

می شود، ضمن اینکه براي بخش نظارت بر اجرا، چهار مشاور از طریق مناقصه انتخاب 
شدند و عقد قرارداد صورت گرفت. افزون بر موارد اشاره شده، باید اعالم کنم که قرارداد 

5 ایستگاه و ایستگاه هاي توپکراني، همگي تهیه و پس از انتخاب پیمانکار از طریق مناقصه 
عقد قرارداد شد.  

از مسیر، آماده سازی شده که رکورد بسیار باالیی است. بخشي 
ازعملیات خاکبرداری انجام و جوشکاری نیز در حال آغاز است 

ح انتقال نفت خام گوره- جاسک حدود طر

پیشرفت دارد. از  1000 کیلومتر خط انتقال حدود
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سعید محمد بگی    بارش نزوالت آسمانی اوایل هفته گذشته چنداستان کشور از جمله سیستان و بلوچستان 
راتحت تاثیر قرارداد وبه بخش هایی از آن به ویژه جنوب این استان خسارت هایی وارد کرد. شدت این بارندگی ها 

در چنین استانی خشک وپهناور، کم سابقه وشاید بی سابقه بود؛ به طوری که به سیلی وحشتناک بدل و موجب 
شد عالوه بر آسیب رسانی به باغات و زمین های زراعی به واسطه انسداد راه های مواصالتی، به برخی مناطق 

مسکونی نیز خسارت های عمده ای وارد شود. »دشتیاری« در اطراف شهرستان چابهار و »جلگه چاه هاشم« 
از بخش های شهرستان دلگان که تااستان کرمان فاصله چندانی ندارد)تقریبا30 کیلومتر( ازجمله مناطقی 

دراستان سیستان وبلوچستان هستند که سیل خسارت هایی را به ساکنان آنها وارد کرد.  سیالبی شدن 
منطقه به واسطه بارش های چند روزه وانسداد راه ها به ویژه راه های ارتباطی روستایی، موجب شد 

کمک رسانی درهمه حوزه ها از جمله سوخت با مشکل انجام شود. آنچه می خوانید، گزارشی است 
از سوخت رسانی به منطقه چابهاربه ویژه درایام جاری شدن سیل درمناطق پیش گفته و بازتاب 

درد دل همراه باقدردانی مردم ازکم وکیف کمک رسانی ها به خصوص در بخش سوخت رسانی. 

روایت فعالیت های شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه چابهار درمناطق سیل زده سیستان و بلوچستان

سیل
مقصد، 
چابهاراست، 
ن  ستا ا ر د
و  سیـــستان 
. ن چـــستا بـلو
تارسیدن به این شهر 
در درمنتهاالیه جنوب 
شرق ایران، دوساعت و10 
دقیقه وگاه دو ساعت و30 
دقیــقه هــوایی، مــعادل 
1815کیلومتر زمینی، راه است که 
البته تاخیرهای همیشگی حداقل 
یک ساعته راهم باید به آن افزود. 
خشک وبیابانی بودن، فاصله زیاد بین 
شهرها و پراکندگی جمعیت، از ویژگی های 
جغرافیایی استان سیستان و بلوچستان به 
شمارمی آیند؛ ویژگی هایی که ازباال وازپنجره 
هواپیما مشهود است. اماباکاهش ارتفاع و نزدیک 
شدن به زمین وسرانجام فرود درفرودگاه کنارک 
چابهار، یکباره، همه چیز فراموشت می شودوبه 
سرزمینی پای می گذاری که به »چهاربهار« شهره است. 
شهری که درتمام فصول سال، هوای مطبوعی داردوبه 
واسطه اتصال به دریای عمان و آب های آزاد اقیانوس هند، 

موقعیت راهبردی و مهمی را برای کشورمان رقم زده است. 
فاصله کنارک تاچابهار، زیاد نیست. به لحاظ زمانی، 40 تا 45 

دقیقه وبه لحاظ مسافت، حدود 50کیلومتر. زمین های دوسوی 
جاده رادرختچه های کوتاه قامت بافاصله های نه چندان 
دورازهم، پوشانده اند تا مانعی باشند برای حرکت شن های روان 
کویری. با گذر از دروازه ورودی منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهارکه 
گستره ای 14هزارهکتاری رادربرمی گیرد، واحدهای صنعتی احداث 
شده دراین محدوده باپس زمینه ای ازآبی دریا، هویدا می شوند واندکی 
بعد نیز با تجمعی ازهتل ها، مجتمع های تجاری و مراکز خرید، بافت، به 
طورکلی تغییرمی کند. با خروج از دروازه ای مشابه دروازه ورودی، 
شهرچابهار و اندکی بعد باگذراز چندخیابان، تابلوی شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی منطقه چابهار در انتهای بلوارصیاد، خودنمایی 
ملی پخش  مدیرشرکت  که سیدباقرنورالدینی،  می کند؛جایی 
فراورده های نفتی منطقه چابهار، حرف هایی برای گفتن دارد؛ درباره 
سوخت رسانی به منطقه چابهاربه ویژه در شرایط سیل و امدادرسانی 
دراین حوزه. دشتیاری ازتوابع چابهار، زرآباد، همچنین جلگه چاه هاشم 
ازتوابع ایرانشهر مناطقی هستند که سیل خساراتی درآنها برجای 
گذاشته است. البته نقاط دیگری مانند فنوج نیز از خسارت های ناشی 
ازسیل درامان نمانده اند. به منظورآگاهی ازموقعیت کلی سوخت رسانی 
وتوزیع فراورده های نفتی به ویژه در مناطق آسیب دیده از سیل، 
نورالدینی توضیحاتی می دهد و با اشاره به این که شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی منطقه چابهار با تقسیم بندی سه ناحیه مرکزی، 
ایرانشهر و نیک شهر، 9 شهرستان جنوب استان سیستان و بلوچستان 
شامل چابهار، کنارک، ایرانشهر، سرباز، بمپور، دلگان، فنوج، نیک شهر 
وقصرقند را زیرپوشش قرارداده است، می گوید: دراین گستره عملیاتی، 
روزانه نزدیک به چهار تاپنج میلیون لیتر بارگیری فراورده نفتی انجام 
وبخشی از بنزین و نفت گاز منطقه زاهدان نیز بسته به نیازاین حوزه 
ازمنطقه چابهار تامین می شود. وی با بیان این که مبادی دریافت 
فراورده های نفتی این منطقه عملیاتی، الوان، ماهشهر وبندرعباس 
است، ادامه می دهد: باتوجه به تعدد اسکله های نفتی درمنطقه چابهار 
و وجود خط لوله16اینچ متصل به اسکله شماره پنج، بیشترین دریافت 
فراورده نفتی و انتقال آن به انبارنفت منطقه، از طریق کشتی های 

نفتکش انجام می شود. 

ویژگی های راهبردی 
مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه چابهار وجود 
بازارچه های مرزی ریمدان وپیشین، هم مرزبودن باکشورپاکستان و 
مهم تر از همه، اتصال به آب های آزاد را از ویژگی های مهم و راهبردی 

این منطقه برمی شمارد و می گوید: این موارد، مدیریت توزیع سوخت 
را نیز دراین بخش از کشور به موضوعی ویژه بدل ساخته وموجب شده 
است زیرساخت خوبی برای خدمات رسانی در حوزه سوخت تعریف 
شود. نورالدینی بابیان این که دراین حوزه عملیاتی دوانبارنفت با 
ظرفیت های قابل توجه، به عنوان هاب ذخیره سازی وتوزیع سوخت 
فعالیت می کنند، ادامه می دهد: دومخزن دیگر با ظرفیت های یکسان 
برای ذخیره سازی بنزین دردست احداث است که خدمات رسانی را 
بیش از پیش بهبود خواهد بخشید. وی همچنین به دومرکزسوخت گیری 
هوایی در فرودگاه های کنارک چابهار و ایرانشهر اشاره و تصریح می کند: 
زیرساخت های ایجادشده در چابهار، هوای همیشه بهاری این سرزمین، 
همچنین وجود آثار وجاذبه های تاریخی وطبیعی، چابهار را به یکی 
ازقطب های گردشگری کشور بدل ساخته است و به همین دلیل، فعالیت 
بدون وقفه مراکزسوخت گیری، اولویتی مهم برای شرکت ملی پخش 

فراورده های نفتی منطقه چابهار محسوب می شود. 

توزیع بی وقفه سوخت در مناطق سیل زده
نورالدینی درباره امدادرسانی هنگام وقوع سیل دراستان سیستان 
و بلوچستان که بخش هایی از چابهار و مناطقی ازایرانشهر را 
دربرگرفت، می گوید: وجودچنین زیرساخت هایی، درشرایطی 
مانندسیل اخیر که هنوز آثار آن پابرجاست، بسیارسازنده بود وکمک 
کرد تا با ذخیره سازی های انجام شده در آنها توزیع سوخت، به نحو 
روان انجام شود. وی به رصد وپیگیری اخبارهواشناسی نیز اشاره و 
تصریح می کند: با توجه به هشدارهای سازمان هواشناسی مبنی 
برشروع بارندگی ها وشدت آن، پیش ازسیالبی شدن منطقه، نشست 
هماهنگی باحضوربخش های مختلف )عملیات، روسای نواحی، ناوگان 
حمل ونقل و...( برای رویارویی با مشکالت ناشی ازسیل درحوزه توزیع 
سوخت درانبارنفت چابهارتشکیل و پیش بینی های الزم ازجمله تکمیل 
ظرفیت جایگاه ها در نظر گرفته شد. به واسطه این پیش بینی ها، در 
زمان شروع بارندگی ها و تبدیل آن به سیل که منجربه قطع برخی 
راه های ارتباطی، ایجاد خلل درخطوط مخابراتی و شبکه برق )برای 
مدت کوتاهی( شد، همه جایگاه های منطقه به جزبخش فنوج که 
باالترین میزان بارندگی )بیش از220 میلی متر( درآن اتفاق افتاد، فعال 
عمل کردند و عرضه سوخت در آنها بدون وقفه انجام شد. درجریان 
سیل اخیر، شهرچابهار با مشکل روبه رونشد، اما مناطق اطراف آن 
مثل»عورکی« درمنطقه دشتیاری که فاصله چندانی با آن ندارد، 
همچنین منطقه »جلگه چاه هاشم« ازتوابع شهرستان دلگان که در 

نزدیکی استان کرمان است، درمعرض سیل قرارگرفتند و موجب 
واردآمدن خسارت به برخی زمین های کشاورزی، همچنین قطع 
راه های ارتباطی روستایی دراین مناطق شد. مدیرشرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی منطقه چابهار می گوید: شدت آسیب ناشی ازسیل 
تا آنجا بود که به دلیل انسداد راه های مواصالتی روستایی، امدادرسانی 
درحوزه های مختلف ازجمله توزیع سوخت را که شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی منطقه چابهارعهده دارآن است، تاچندروزبا مشکل 
مواجه ساخت. سوخت رسانی به چنین مناطقی به دلیل انسداد راه ها، 
خالی ازمشکل نبودامابه همت کارکنان شرکت وهمت جایگاه داران 
منطقه چابهار، این مهم متوقف نماند وبا بازشدن راه ها، سرعت بیشتری 
به خود گرفت. وی بابیان این که درحوزه عملیاتی چابهار46جایگاه 
عرضه فراورده )بنزین ونفت گاز( و150فروشندگی روستایی فعالیت 
می کنند، می گوید: عمده فروشندگی های روستایی که عرضه کننده 
نفت سفید هستند، درناحیه ایرانشهرمتمرکز است ودرناحیه 
مرکزی)چابهار( به دلیل متعادل بودن هوا، هیچ واحد فروشندگی 
فعالیت نمی کند. مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 
چابهار تصریح می کند: نفت سفیدمورد نیازمردم به ویژه درمناطق 
سیل زده تامین و درکوتاه ترین زمان ممکن دراختیار آنها قرارگرفت، 
ضمن این که پیش تر نیز با اعالم کاال برگ، این فراورده از طریق 

فروشندگی های روستایی توزیع شده بود. 

توزیع نفت سفید، قبل ازسیل 
نورالدینی با اشاره به این که پیش ازشروع زمستان و سیل اخیر، 
سهمیه نفت سفید مناطق روستایی در دو نوبت آذرماه ودی ماه، درقالب 
کاالبرگ توزیع وموجب شده بود، اظهار می کند: به واسطه این مهم، 
روستائیان ساکن درمناطق در معرض سیل بامشکل خاصی در زمینه 
نفت سفید رو به رو نبودند. اما با بازشدن محورهای مواصالتی، ارسال 
نفت سفید به مناطق محاصره درسیل، با شتاب بیشتری انجام شد. 
توزیع گازمایع نیزدرشرایطی که سیل مشکالتی را برای هموطنان ایجاد 
کرد، بدون وقفه و با کمک شرکت های موزع انجام شد، به طوری که هم 
اکنون نیزمشکلی در این بخش وجود ندارد. وی همچنین بااشاره به 
تامین سوخت مورد نیاز بالگردهای امدادی گفت: دراین زمینه نیز هیچ 
کمبودی وجود نداشت واز زمان شروع کمک ها باتوجه به افزایش تعداد 
پروازها به منظور ارسال محموله های کمک رسانی به سیل زدگان، 
سوخت مورد نیاز بالگردها بخش های امداد رسان، تامین شده و ازطریق 

واحدهای سوخت رسان دراختیار آنها قرار گرفت. 

 و سوخت رسانی در سیل



باید قدردان مردم بود
مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه چابهارفارغ از وظایف 
ذاتی که او وهمکارانش به عهده دارند، به نکته دیگری اشاره و تصریح 
می کند: سیل و دیگر بالیای طبیعی، خسارت های سنگینی ایجاد می کنند 
و شاید زمان وهزینه زیادی الزم باشد تاشرایط اولیه ایجاد شود، اما نکته 
مهمی دراین میان اتفاق می افتد و آن، همدلی وخدمت رسانی به همنوع 
است به هیچ چشمداشتی. این همدلی را مردم ایران در زلزله کرمانشاه، 
سیل استان گلستان، سیل استان خوزستان وحاالدرسیل سیستان و 
بلوچستان نشان داده اند. بایدقدردان این مردم بود. نورالدینی حرف های 
دیگری هم البته خارج از موضوع سیل و امداد رسانی زد؛ حرف هایی دراین 
باره که سیستان و بلوچستان، استانی بکر، زیبا و پرجاذبه است. استانی 
که می تواند پذیرای گردشگران زیادی از نقاط مختلف کشور و دنیا باشد؛ 
به گونه ای که مسؤولیت او وهمکارا نش رادرحوزه تامین سوخت، بیش از 

پیش، سنگین خواهد ساخت. 

آب شیرین و وسایل گرمایشی، نیازهای ضروری 
گفت وگو با مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه چابهار 
وکسب اطالع ازآنچه درحوزه سوخت رسانی به ویژه درایام وقوع سیل 
گذشته است، کمک بسیارمفیدی بود. اینک وقت ثبت مشاهدات است و 
»عورکی« درمنطقه دشتیاری، می شود نخستین مقصد. دشتیاری با 
مرکزیت نگوردر60کیلومتری مرکزشهرستان چابهار درجنوب سیستان 
و بلوچستان قراردارد و»عورکی« نیزکه درسیل اخیراین استان متحمل 
خسارت های فراوانی شد، درهمین منطقه واقع است. جاده دسترسی را 
آب فرا گرفته و در جاهایی به قطع آن انجامیده است تاجایی که برای ادامه 
راه و ورود دوباره به جاده اصلی، باید دور قمری زد. چهره مردم روستایی 
منطقه که سیل، بیشتر زمین های زراعی شان را به زیرآب برده است، 
حکایت از مطالبه دارد؛ مطالبه ای ازجنس توجه بیشتر و کمک رسانی 
سرعتی. فرهاد از اهالی همین منطقه می گوید: زندگی درچنین مناطقی 
که آب باران، می شود، آب آشامیدنی واستحمام، بسیار سخت است. وی 
ادامه می دهد: آب شیرین، گران است وچون توان خرید منبع راهم ندارد، 
همین آب باران می شود همه چیز. آثارتخریبی ناشی ازسیل درعورکی 
منطقه دشتیاری، مشهود و بیشترمربوط به زمین های زراعی می شود 
وخانه ای از این حیث آسیب ندیده است. ماشین آالت سنگین نیزدرجایی 
که نیازبه بازگشایی یا احداث مسیرموقت باشد، حضور دارند. برخی تیرهای 
چراغ برق خمیده برخی نیز ازجای کنده شده اند وکابل های آفتاب خورده 
شان چنان بهم تنیده شده اند که گویی رفاقتی دیرینه با هم دارند. روستای 
عبدک زهی، بل شمل وبقیه روستاهای مسیر، تقریبا وضعیتی مشابه هم 
دارند و البته جای شکرش باقی است که خانه و کاشانه شان آسیب ندیده 
است. بیشترین مشکل ساکنان این منطقه به نبود وسایل گرمایشی مربوط 
می شود. آفتاب به زردی گراییده است؛ به طوری که خیلی زود روشنایی، 
جای خود رابه تاریکی می دهد. خروج ازمنطقه دشتیاری و بازگشت به 
چابهاربه قصد رفتن به منطقه ای دیگر از استان سیستان و بلوچستان 
درصبح روز بعد، دست کم دو ساعت و نیم زمان می برد. فردا روز دیگری 

است؛ روز جلگه چاه هاشم در نزدیکی استان کرمان. 

جلگه چاه هاشم و تنها جایگاه سوخت آن
بنابرتوضیحات نورالدینی، مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه چابهار زاغی،  رئیس روابط عمومی این منطقه نیز جلگه چاه هاشم، 
ازجمله مناطقی است که وقوع سیل، خسارت های فراوانی رابه آنها وارد 
کرده است. برای رسیدن به این منطقه که ازبخش های شهرستان دلگان 
است، باید 500 و اندی کیلومتر راه وهمین مقدار دربرگشت طی شود؛ 
یعنی حدود11 ساعت جاده نوردی. بدن باچندساعت خواب شب گذشته 
وصرف صبحانه، قوای تحلیل رفته خود را به دست آورده واکنون مهیای 
پیمایش راه طوالنی شده است. ترکیب آسمان آبی وآبی دریا، تابلویی زیبا 
ازخلقت خداوند را در افق دید قرار داده است، تابلویی دیدنی که جان 
بخش است وروح نواز، اما دوری راه، و قت کم، تنها مجال لذت بردن از راه 
دور را میسر می سازد. شیرانی که بلد راه است، آماده پیمایش این راه 
طوالنی است. به گفته او، سه ساعت واندی تا ایرانشهر ودوساعت هم 
تامنطقه جلگه چاه هاشم راه است. شیرانی، این مسیرها را بارها طی کرده 
وبا وجود سن نه چندان زیادش، باتجربه و آزموده در رانندگی است. 
نوارآبی دریا و آسمان خدا، تا دقایقی همراهی می کنند ما را، اما در دو راهی 
بمپور- ایرانشهر، آبی دریا می رود و جای خود را به کویر و درختچه هایی 
که به »چش« شهره اند، می دهد. تا چشم کارمی کند، چش است وکویر. 
گذر ازپلیس راه ایرانشهر-جکیکور وادامه راه درجاده ای خلوت به طرف 

نیک شهر، ایرانشهر وسپس جلگه چاه هاشم. 
نوشته »بلوچ شجاع وباغیرت« باگویش بلوچ 

بامضمون دفاع این قوم غیورازتمامیت 
ماهورهای  تپه  بر  کشور،  ارزی 

مسیرحرکت، خودنمایی می کنند. 
گذرازهرتابلوی راهنما، راه باقی مانده 

تا راجلگه رایادآورمی شود وکم کم 
نخلستان ها و نخل های خرما 
هویدا می شوند. شیرانی می گوید: 

اصل خرما به سیستان وبلوچستان تعلق دارد، اما شهرتش را بم استان 
کرمان برده است. بیابان های مسیربه واسطه بارش های اخیر، حسابی آب 
خورده اند تا جایی که دربرخی نقاط، به دریاچه ای مصنوعی تبدیل شده 
است. تابلوی ایرانشهر وگذرازآن، نوید آن را می دهد که تا جلگه چاه هاشم 
راه چندانی نمانده است. راه رسیدن به جلگه، گذر ازجاده ای باریک و 
ناصاف است. جاده ای که برخی نقاط آن به دلیل سیل کامال شسته شده 
است. باالخره »جلگه چاه هاشم« شهرستان دلگان درحوزه عملیاتی 
ناحیه ایرانشهر، نمایان می شود. منطقه ای کامال زراعی که متاسفانه 
سیالب، خسارت های زیادی را متوجه ساکنان آن کرده بود. نورالدینی 
ازجلگه وآسیب های ناشی ازسیل به این منطقه گفته بودوحاال این گفته ها 

قابل رؤیت شده بود. جلگه، منطقه ای زراعی است و زمین های مردم آن 
به واسطه سیل، آسیب زیادی دیده است. در این منطقه روستاهایی مانند 
زیارت شامل سه فاز)1، 2 و 3( وجود دارد که زمین های زیرکشت آنها 
شامل هندوانه، لیمو وچای ترش به دلیل سیل، آسیب جدی دیده 
وخسارت زیادی به مردم این روستا وارد کرده است. جاج بهادربامری که 

تنهاجایگاه دارعرضه سوخت این 
منطقه است وخود جایگاهی 
درمیان مردم این منطقه دارد، 

برای دیدن روستای زیارت و 
صحبت با مردم آن راهنمای مان 

می شود. 
وی درمسیرحرکت به این روستا 

است،  راه  تاآن  ای  دقیقه  که20 
توضیحاتی درباره جایگاه سوخت جلگه، 

نقش آن درسیل اخیر وکمک رسانی به 
مردم این منطقه ارائه دهد. بامری می گوید: 

جلگه  ثامن االئمه)ع(  سوخت  جایگاه 
چاه هاشم، تنها جایگاه این منطقه است و 

باشهرهای قبل وبعدازخود فاصله زیادی دارد.  
وی اظهار می کند: برای قانع کردن مدیران وقت به 

منظور احداث این جایگاه خیلی تالش کرده ام و از 

این که درسیل اخیر، وجود آن کمک مفیدی به مردم منطقه بوده است، 
خوشحالم. با توجه به ذخیره سازی هایی که پیش از وقوع سیل شده بود، 
باوجود انسداد راه های ارتباطی، خوشبختانه مشکلی از نظر تامین بنزین، 

نفت گاز ونفت سفید برای مردم منطقه جلگه چاه هاشم ایجاد نشد. 

کمک ارزنده جایگاه چاه هاشم به مردم منطقه 
بیشترمسیردسترسی روستاها ازجمله به روستای زیارت به دلیل 

سیل اخیر شسته یا تخریب شده بود. خوشبختانه دراین منطقه نیز 
خانه ای به دیل سیل از میان نرفته است. با توقفی کوتاه، برخی 

اهالی روستای زیارت 3که انگار حرف های زیادی برای گفتن 
دارند، حلقه ای تشکیل می دهند و در این حلقه، رسول 

بخش رئیسی، عضو شورای این روستا می شود سخنگو 
و زبان دل اهل روستا. رئیسی می گوید:وجود جایگاه 

سوخت چاه  هاشم، کمک بسیار ارزنده ای درتامین 
سوخت موردنیازمردم این منطقه کرده است. 

بیشتر شغل مردم این روستا و روستاهای 
همجوارکشاورزی است ومتاسفانه سیل 

کشت اخیر خسارت زیادی به زمین های زیر 
بند این منطقه وارد کرد که وجود سیل 

ین می توانست جلوی بخش زیادی  ا ز  ا
خسارت ها را بگیرد. 

سیل بند نیاز اساسی مردم
عضو شورای روستای زیارت تاکید 

می کند: کشاورزی، اساس زندگی مردم این 
منطقه است وبه جای کمک هایی که مردم می کنند 

و مسؤوالن که البته ممنون آنها هستیم، فقط به یک 
چیزتوجه بیشتری کنند و آن احداث یک سیل بند 

اساسی درمنطقه جلگه است. بااحداث این سیل بند، هم 
مردم درامان می مانند وهم زمین ها زراعی که اساس زندگی 

این مردمان است.  ساعت حدود 3بعدازظهراست و تا چابهارباید 
500 واندی کیلومتر راه پیموده شود. شیرانی جوان، پیاپی زنگ 

می زند وانگارکمی نگران برگشت این راه طوالنی است. اگرچه دو 
ساعتی را به استراحت گذرانده است.   باکمی استراحت توام با پذیرایی 

ناهارحاج بهادربامری، جاده جلگه– ایرانشهر، پیش رویمان قرارمی گیرد 
ودیری نمی پاید که خورشیدغروب می کند و تاریکی قالب می شود. هنوز 
صدای رسول بخش رئیسی در گوشم است که می گفت:«ماهیچ چیز نمی 
خواهیم، به جای این کمک ها برای ما سیل بند احداث کنید«.  حال فقط 
تاریکی جاده است،ستاره های درخشانی که به سینه آسمان چسبیده اند 

وشیرانی جوان که با دقت، راه به سوی چابهار دارد.

میلیون یورو
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 در حال حاضر ایران در برداشت نفت 
از میدان های مشترک غرب کارون از 
همسایه عراقی خود جلوتر است، اما با 
تشدید تحریم ها و عدم تمایل سرمایه گذاران 
خارجی برای توسعه میدان های غرب کارون، 
این نگرانی وجود دارد که شرکت ملی نفت 
ایران در توسعه میدان های غرب کارون تعلل 

داشته باشد؟ 
خیر ایران هیچ تعللی در توسعه میدان های 
مشترک غرب کارون ندارد. کافی است نگاهی به 
آمارهای رسمی برداشت نفت این میدان ها بیندازید؛ 
حتی عراقی ها که محدودیت های ایران مانند تحریم 
را ندارند نیز در برداشت نفت از ما عقب تر هستند. ما با 
اینکه تحریم هستیم، اما برنامه های افزایش تولیدمان 
همچنان ادامه دارد، ضمن این که تعلل هیچ شرکتی را نیز 
در بحث تامین منافع ملی مان نمی پذیریم و در صورت 

مشاهده تعلل نیز به موقع اقدام خواهیم کرد. 
درباره غرب کارون باید بگویم مخزن نفت در این بخش، حوزه 
پرریسکی است و لزوما آنچه درباره ذخیره نفت پیش بینی 
می کنیم، به دست نمی آید. در واقع نفت 
اما  کارون هست  در غرب  عظیمی 
ویژگی های مخزن، جذاب نیست و 
برداشت نفت را سخت کرده و روی 
هزینه تولید اثر می گذارد. گاهی 
اوقات شرکت های میزبان با 
سر  بر  خارجی  شرکت 
فق  ا تو به  ینه ها  هز
گاهی  و  نمی رسند 
اوقات نیز در حین 
متوجه  کار  اجرای 
که  ند  می شو
برآوردهایشان از ذخیره 
میدان و میزان برداشت از 
پیش بینی  آنچه  با  آن، 

می کردند، متفاوت است. 
به  را  شرایط  این  شما  حال 
محدودیت ها و فشارهایی که در 
چندسال اخیر آمریکا به صنعت نفت 
ایران تحمیل کرده است، اضافه کنید؛ 
متوجه می شوید که اتفاقا ایران در برداشت نفت در غرب کارون 
به هیچ عنوان تعلل نداشته است. کافی است نگاهی به آمار تولید 
نفت در غرب کارون بیندازیم، ظرفیت تولید کنونی نفت 
میدان های مشترک غرب کارون بیش از 350 هزار بشکه در روز 
و این درحالی است که تا سال 92، ظرفیت تولید در این حوزه 
روزانه کمتر از 70 هزار بشکه بود. به این ترتیب شاخص یاد شده 
در این سال ها با رشد پنج برابری همراه بوده است. در طول 
این مدت نیز تکمیل توسعه و بهره برداری از 
میدان های آزادگان شمالی )فاز نخست(، یادآوران 
)فاز نخست( و یاران شمالی در مجموع با 
ظرفیت تولید 215 هزار بشکه نفت در روز 
شد.  محقق   95 سال  در 
نفتی  ن  ا مید سعه  تو
آزادگان جنوبی نیز پس 
پیمانکار  ید  خلع  از 

خارجی به دلیل تعلل بیش از حد، در اردیبهشت ماه 1393 با به کارگیری 
پیمانکاران ایرانی در دستور کار قرار گرفت که در این مدت، بیش از 120 
حلقه چاه در این میدان حفاری و ظرفیت تولید آن نسبت به سال 93 چهار 

برابر شده است. 

 در واقع اکنون برنامه های توسعه ای شما برای افزایش ظرفیت تولید 
میدان هایی که چنین ظرفیتی دارند، ادامه دارد؟ 

بله. در میدان هایی که ظرفیت خوبی برای افزایش ظرفیت داریم برنامه های 
افزایش تولیدمان را دنبال می کنیم عالوه بر این که تا پایان امسال )1398( 
10 هزار بشکه به تولید میدان یادآوران اضافه می کنیم، برنامه افزایش تولید 
50 هزار بشکه دیگر از این میدان را نیز در سال آینده به محض تصویب 
شرکت ملی نفت ایران داریم. در آزادگان جنوبی هم برنامه افزایش تولید 
داریم. درباره آزادگان شمالی باید بگویم که مخزن این میدان خیلی بزرگ 
نیست، اما می توانیم در این میدان نیز افزایش تولید داشته باشیم و اخیرا 
نیز پیشنهادهایی مبنی بر حفاری چند حلقه چاه در این میدان برای 

افزایش ظرفیت تولید داشتیم که در حال بررسی است. 

 برنامه افزایش ظرفیت تولید یادآوران از چه زمانی اجرایی می شود؟ 
اجرای این برنامه به این معناست که دیگر مذاکره ای با چینی ها برای شروع 
توسعه فاز دوم میدان یادآوران نخواهید داشت و توسعه فاز دوم این میدان 

به پیمانکاران ایرانی واگذار می شود؟ 
همچنان برای شروع فاز دوم توسعه این میدان با چینی ها در حال مذاکره 
هستیم. اما اخیرا همکاران ما در شرکت متن طرح توسعه تکمیلی میدان 
یادآوران را تهیه کرده  و آن را در اختیار مدیریت برنامه ریزی تلفیقی 
شرکت ملی نفت ایران قرار داده اند. براساس این طرح، ظرفیت تولید 
میدان یادآوران با حفاری 25 حلقه چاه دیگر 50 هزار بشکه افزایش خواهد 
یافت. در واقع هدفمان از تهیه این طرح این بود که چنانچه چینی ها به هر 
دلیلی نخواهند برای توسعه فاز دوم یادآوران بیایند، خودمان طرح توسعه 
تکمیلی را تا آمدن سرمایه گذاران خارجی اجرا کنیم. به محض اینکه طرح 

به تصویب شرکت ملی نفت ایران برسد، آن را اجرایی خواهیم کرد. 
باید این موضوع را هم یادآور شوم که در توسعه میدان های غرب کارون 
تکیه گاه ما پیمانکاران داخلی هستند اما  هرگز تعامل با شرکت های 

خارجی برای عقب نماندن از دانش روز دنیا قطع نمی کنیم. 

 شما در صحبت های خود به میدان آزادگان جنوبی هم اشاره کردید، 
این میدان هم از جمله میدان هایی است که ظرفیت تولید آن در حال 

افزایش است، گویا به تازگی هم تاسیسات بهره برداری 
فرآورش سیار را در آزادگان جنوبی به بهره برداری 

رساندید؟ 
بله سرمایه گذار خارجی در قالب 

قرارداد ساخت، مالکیت و 
بهره برداری )BOO( در 
از  کمتر  زمان  مدت 
تاسیسات  یک سال 
بهره برداری فرآورش 
سیار آزادگان جنوبی را 
با ظرفیت 50 هزار بشکه 
در روز احداث کرد، در 
شرایطی این پروژه اجرا 
شد که ایران تحریم بود 
و همه فکر می کردند که 
ما حتی نمی توانیم یک 
قطعه پیچ را وارد کنیم 
که  این  به  برسد  چه 

سرمایه گذار خارجی بیاید و طرح را اجرا کند، اما اکنون که پروژه به 
بهره برداری رسیده است، باید بگویم که ما در همین یک سال گذشته همه 
اقالم مورد نیازمان را وارد کردیم و سرمایه گذار خارجی نیز اذعان کرد که 
سرعت اجرای پروژه در ایران قابل مقایسه با سایر کشورها نبوده و آنها 
در کمتر از 5 ماه توانستند این تاسیسات را بسازند. این پروژه از آن جهت 
برای ما بسیار مهم است که باید بدانیم 70 درصد هزینه توسعه میدان، به 
حفاری چاه ها، 20 درصد آن برای احداث خطوط لوله و فرایندهای جریانی 
و کمتر از10 درصد آن به احداث تاسیسات فراورشی اختصاص دارد، اما 
معموال در مرحله ساخت واحدهای فراورشی سرعت اجرای کار بسیار کند 
می شود که تصمیم گرفتیم این معضل را در میدان آزادگان جنوبی حل 
کنیم که خوشبختانه با ایده ساخت تاسیسات فراورشی سیار به هدفمان 
رسیدیم، به نحوی که وزیر نفت نیز دستور داده اند که این طرح را در سایر 

میدان ها نیز اجرایی کنیم. 

 قرارداد توسعه میدان های سپهر و جفیر و همچنین آبان و پایدار غرب 
هم اکنون در چه مرحله ای قراردارد؟

درمورد میدان های سپهر و جفیر که قرارداد آن با شرکت گسترش انرژی 
پاسارگاد در قالب IPC در اسفندماه 97 امضا شد، باید بگویم که در حال 
حاضر نشست کمیته مدیریت مشترک )JMC( برگزار و مجوزهای الزم 
نیز برای فعال شدن پیمانکاران صادر شده است. طبق برنامه ای که شرکت 
پاسارگاد اعالم کرده عمال از سال 99 عملیات حفاری این پروژه با 4 دکل 
برای حفاری 16 حلقه چاه شروع می شود. در حال حاضر نیز پیمانکار برای 

تامین مالی پروژه تا سقف 150 میلیون دالر مشکلی ندارد. 
درباره میدان های آبان و پایدار غرب که قرارداد آن نیز در اسفند سال 96 
بین شرکت انرژی دانا و شریک خارجی و شرکت ملی نفت ایران امضا شد، 
پیمانکار در حال اجرای پروژه است. عمده کار پیمانکار در این پروژه تامین 
و نصب پمپ های درون چاهی است که چهار پمپ نصب شده است و به 
زودی نیز، شاهد افزایش تولید برخی از چاه های این میدان ها خواهیم بود. 
ایران پترولیوم: قرارداد توسعه میدان سپهر و جفیر، برای یک دوره 20 
ساله امضا شده و هدف از آن، دستیابی به تولید روزانه حداکثر 110 هزار 
بشکه نفت و تولید تجمعی حدود 512 میلیون بشکه در 20 سال است که 
هزینه های سرمایه ای مستقیم آن معادل 2 میلیارد و 427 میلیون دالر و 

هزینه های غیرمستقیم معادل 413 میلیون دالر برآورد شده است.
قرارداد توسعه میدان های آبان و پایدار غرب با هدف بهبود ضریب بازیافت 
و افزایش تولید و بهره برداری از این دو میدان برای یک دوره 10 ساله 
امضا شده و هدف از آن دستیابی به تولید روزانه حداکثر 48 
هزار بشکه نفت است که برای مدت حداکثر 10 سال 
دیگر نیز با توافق طرف ها قابل تمدید خواهد 

بود.

نفت

 نگار صادقی     مدیرعامل شرکت 
مهندسی و توسعه نفت ایران ) متن( از 

برنامه ریزی این شرکت برای افزایش ظرفیت 
تولید میدان نفتی یادآوران خبر داده و گفته با این که 

مذاکرات ایران با شرکت چینی ساینوپک برای توسعه فاز 
دوم میدان یادآوران ادامه دارد، اما در صورتی که چینی ها بنا 

به هر دلیلی تمایلی برای توسعه فاز دوم این میدان نداشته باشند، 
این شرکت بنا دارد با حفاری 25 حلقه چاه، ظرفیت تولید نفت در میدان 

یادآوران را 50 هزار بشکه در روز افزایش دهد. او گفته است که 
شرکت ملی نفت ایران هیچ تعللی در برداشت نفت از 

میدان های مشترک غرب کارون نداشته است و تعلل هیچ 
شرکتی را نیز جایی که بحث منافع ملی ایران در میان 

باشد نمی پذیرد. گفت وگوی»مشعل« را با تورج 
دهقانی، مدیرعامل شرکت متن در ادامه 

می خوانید:

مشعل شماره 957 

www.mashal.ir
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دیگر نیز با توافق طرف ها قابل تمدید خواهد بود 

هدف از قرارداد
 توسعه میدان های آبان و پایدار غرب 

دستیابی به تولید روزانه حداکثر

هزار  بشکه نفت

 است که برای مدت حداکثر 

سال 
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میدان 
ی  ز گا
 B د  ا ز فر
پس از سال ها 
ر  د تکلیفی  بال
سخت  ی  ها ز و ر
تحریم، به عنوان سهم 
یک  سوی  ز  ا توسعه 
شرکت داخلی به خبر خوش 
بیژن  تبدیل شد.  نفت  وزیر 
زنگنه اواخر آذرماه خبر واگذاری 
این پروژه مهم مشترک به شرکت 
پتروپارس را اعالم کرد و گفت که قرار 
است این پروژه با سرمایه گذاری افزون بر 
75 میلیون دالر از منابع داخلی شرکت ملی 
نفت ایران و با مصوبه شورای اقتصاد اجرایی 
شود. این خبر در شرایطی منتشر شد که ایران در 
بحبوحه محدودیت های تحریم و تالش برای ادامه 
همکاری با شرکت های خارجی نشان داد نمی خواهد 

برنامه های توسعه ای خود را متوقف کند. 
شرکت پتروپارس، شرکت نام آشنایی در میان پیمانکاران 
ایرانی و خارجی است؛ این شرکت که عملکرد خوبی در توسعه 
تعدادی از فارهای پارس جنوبی داشت و همکاری با شرکت های 
خارجی را نیز در پرونده خود دارد، اخیرا توسعه فاز 11 پارس جنوبی 
را نیز به عهده گرفت. قرارداد توسعه فاز 11 میان کنسرسیوم توتال، سی 
ان پی سی آی و پتروپارس در 12 تیرماه 1396 ) سوم جوالی 2017( منعقد 
شده بود، اما پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و تشدید تحریم های 
یکجانبه این کشور علیه ایران، شرکای خارجی از ادامه توسعه این میدان 

کناره گیری کردند و اکنون پتروپارس توسعه میدان را به عهده گرفته است. 
واگذاری فرزاد B به پتروپارس، روندی یکباره نبود و وزیر نفت و مجموعه وزارت 

نفت تا چندی قبل از اعالم این واگذاری به دنبال ادامه مذاکره با هندی ها یا سایر شرکت های 
خارجی بودند. در این سال ها مذاکرات برای حضور هندی ها در این میدان در سطوح مختلف 
ادامه داشته و حتی موضوع این میدان در دیدار مشترک روسای جمهور هم مطرح بوده 
است، اما موضوع توافقات دو طرف، موضوعی نبود که بتوان به سادگی از کنار جزئیات آن 
گذشت. مذاکرات تا همین شهریور و مهرماه سال جاری با هندی ها ادامه داشت و بیژن 
زنگنه بارها اعالم کرد که » در مورد میدان فرزادB برنامه ریزی ها هم زمان پیش می رود؛ 
به هندی ها به طور رسمی پیغام مذاکره داده ایم که طبق چارچوب های توافق شده کار آغاز 
شود. ما عالقه مند به همکاری با هندی ها هستیم، اما اگر آنها به این همکاری تمایل نشان 

ندهند، با شرکت های ایرانی کار را پیش می بریم«. 
در غیبت شرکت های خارجی وزیر نفت هم بیشتر منتظر نماند و عالوه بر فرزاد B، میدان 
گازی بالل را هم به پتروپارس سپرد. وزیر نفت و مدیرعامل شرکت نفت وگاز پارس به 
عنوان مسؤول و کارفرمای این پروژه تاکید دارند که توسعه میدان های مشترک، از 
اولویت های اصلی وزارت نفت است و ایران همواره از همکاری شرکت های خارجی با 

پیمانکاران ایرانی استقبال می کند. 
اما همانقدر که روند توسعه و رسیدن به این مرحله برای فرزاد B سال ها طول کشید و 
سخت گذشت، درباره این میدان هم اطالعات و داده های کمی وجود دارد و هنوز بخش های 
زیادی از اطالعات این میدان ناشناخته است و می تواند کار توسعه را برای پتروپارس کمی 
سخت کند. قطار برنامه حمایتی وزارت نفت در سپردن پروژه های مهم و تاثیرگذار به 
شرکت های داخلی از چند سال قبل شروع شده بود و وزیر نفت با سپردن پروژه های میدان 
محور ازدیادبرداشت به دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، قراردادهای اکتشافی میدان های 
مهم با شرکت های داخلی و سپردن همین چند نمونه از پروژه های مهم یعنی فاز 11 پارس 
جنوبی یا دو پروژه گازی فرزاد B و بالل به پتروپارس نشان داد دیگر قرار نیست این 
پروژه های مهم را معطل بگذارد. پتروپارسی که زنگنه یکبار دیگر به آن اعتماد می کند، 
مجموعه ای غریبه و با عملکردی دور از نظرها نیست. مجموعه ای است که زنگنه از سالها 
قبل خودش برای قوت و پا گرفتنش تالش کرده و حاال به یکی از شرکت های اصلی در 
صنعت نفت کشورمان تبدیل شده است. شرکتی که با عبور از حدود دو دهه و اندی از 
شروع فعالیت، سهمی غیر قابل جایگزین در توسعه پارس جنوبی دارد. در روزهایی که 
شرکت های خارجی یک پایشان به ماندن و یک پایشان به رفتن بود، این شرکت های داخلی 
بودند که توانستند با وجود محدودیت های بسیار، اعتمادی را که به آنها شد، بی جواب 

نگذارند.

هندی ها با وجود مشوق های الزم نیامدند
میدان فرزاد A و B، یکی از میدان های گازی مشترک ایران و عربستان 

است. این میدان )فرزاد B( جزو بلوک فارسی و در 15 کیلومتری جزیره فارسی 
در خلیج فارس است و حدود 22 تریلیون فوت مکعب گاز دارد که حدود 60 

درصد آن قابل برداشت است. شرکت او ان جی سی، بازوی خارجی شرکت نفت 
دولتی هند در سال 1387 فرزاد B را کشف کرد، اما در آن زمان به دلیل تحریم های 

ایران، نتوانست قراردادی امضا کند. تاخیری که تا زمان رفع تحریم ها و روی کارآمدن 
دولت حسن روحانی ادامه یافت؛ با این حال در هفت سال اخیر مذاکرات ایران و هند برای 
توسعه این میدان که به لحاظ فنی یکی از میدان های سخت است، ادامه داشت. وزارت 
نفت در دولت حسن روحانی، باالترین انعطاف های تاریخی را با طرف هندی داشته است 
و در سفری که رئیس  جمهوری در اوایل سال 97 به کشور هند داشت، با وزیر نفت هند 
قراری گذاشته شد که تا سپتامبر 2018 پروژه میدان فرزاد B فعال شود، بیژن زنگنه، وزیر 
نفت در خردادماه 1398 در این ارتباط گفته بود: »ما امتیازهای بزرگی به آنها دادیم که 
یکی از آنها این بود که اوال آنها از ابتدا قرار بود ال ان جی بسازند که گفتند ما ال ان جی 
درست نمی کنیم زیرا پول نداریم یا اینکه برای ما صرف نمی کند و بعد به آنها گفتیم باید 
اصل و فرع هزینه سرمایه گذاری آنها در میدان را در قالب بیع متقابل و از محل تولیدات 
میدان پرداخت می کنیم، اما هندی ها گفتند که از محل میدان را قبول نداریم و از جای 
دیگر پرداخت کنید که در این مورد ما از آقای رئیس جمهوری اجازه گرفتیم که از محل 
صادرات  به عراق و ترکیه، هزینه آنها را پس دهیم که تا به حال چنین موردی در 
قراردادهایمان نداشته ایم که این موضوع را نیز به طرف هندی اعالم کردیم و در همه 
جوانب، انعطاف نشان دادیم، اما ظاهرا هندی ها به دلیل تحریم ها برای توسعه میدان فرزاد 

B قراردادی منعقد نکردند. «
با همه انعطاف هایی که وزارت نفت برای همکاری به منظور توسعه این میدان از خود نشان 
داد، با این حال در نهایت مذاکرات فنی هر دو طرف به نتیجه دلخواه نرسید و سرانجام 
توسعه میدان فرزاد B به شرکت ایرانی پتروپارس واگذار شد، فعالیت اجرایی فرزاد A و 
B ) مشترک با عربستان( حدود 5.2 میلیارد دالر هزینه دارد که حدود 2.2 میلیارد دالر 
هزینه فاز اول فرزاد B است که می توان براساس آن روزانه یک میلیارد فوت مکعب تولید 
داشت؛ قرار است پتروپارس کار مهندسی، چاه اکتشافی و طراحی پایه آن را انجام دهد و 

در تمام این مراحل این شرایط را دارد که با شریک خارجی نیز همکاری داشته باشد.

 آن قابل برداشت است

میدان  فرزاد بی    حدود

تریلیون فوت مکعب گاز دارد که حدود

Bفرزاد
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طرح ارتقای نظام سالمت کارکنان صنعت نفت، امکان 
افزایش دسترسی خانواده ها به مراکز درمانی را به دنبال 
خواهد داشت، به گونه ای که اگر در گذشته شاغالن تنها 
از خدمات مراکز طرف قرارداد سازمان بهداشت و درمان 
استفاده می کردند، با اجرای این طرح، طیف وسیع تری از 
مراکز خدمات  درمانی را شامل شده و می توانند از مراکز طرف 
قرارداد صندوق های بازنشستگی نیز استفاده کنند.  حبیب اله 
سمیع، مدیر عامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 
یکشنبه )6 بهمن( در نشست خبری تشریح جزییات طرح 
ارتقای سالمت کارکنان صنعت نفت گفت: »بنا به دستور وزیر 
نفت و بر اساس طرح ارتقای سالمت کارکنان صنعت نفت، با 
انجام تغییراتی در سیستم بهداشت و درمان صنعت نفت، 
رقابت با بخش خصوصی و دولتی بیشتر خواهد شد و شاهد 
افزایش کیفیت ارائه خدمات و رضایت مندی خواهیم بود.« 
او سالمت را در صنعت نفت به سه بخش سیاستگذاری 
حوزه سالمت، درمان مستقیم و خرید خدمت)درمان غیر 
طرح  این  »در  افزود:  و  کرد  تقسیم  مستقیم( 
سیاستگذاری از سوی شورای سالمت وزارت نفت انجام 
می گیرد. درمان مستقیم نیز همچون گذشته به صورت 
رایگان و در فضایی رقابتی تر و با کیفیت تر در 265 
مرکز بهداشتی درمانی صنعت نفت ارائه خواهد شد. 
در گذشته خرید خدمت برای شاغالن به عهده 
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و برای 
بازنشستگان به عهده صندوق بازنشستگی و 
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت بود. در این 
روش سازمان بهداشت و درمان نفت با 1800 مرکز 
صندوق های  و  داشت  همکاری  قرارداد 
بازنشستگی با 800 مرکز همکاری می کرد که 
موازی با یکدیگر بودند. برای حل این روند، طرح 
جدید مسؤولیت خرید خدمت به تمامی 
شاغالن و بازنشستگان، به صندوق های 
بازنشستگی واگذار شده تا خدمات به صورت 
یکپارچه و وسیع تر ارائه شود و در واقع 
مراکزی که صندوق بازنشستگی صنعت 
نفت با آنها قرارداد دارد و سازمان بهداشت 
و درمان صنعت نفت ندارد، به این مجموعه 

اضافه می شود.
خدمات درمان مستقیم تضعیف نمی شود

مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان 
صنعت نفت، تفاوت اصلی طرح ارتقای 
نظام سالمت و سیستم فعلی را در 
نحوه پرداخت سرانه مالی به ازای هر 

شاغل از سوی شرکت اصلی به سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 
بیان کرد و گفت: »هم اکنون 13 درصد حقوق و مزایای ثابت هر شاغل 
به عنوان سرانه به سازمان بهداشت و درمان پرداخت می شود، اما در 
طرح ارتقای نظام سالمت کارکنان صنعت نفت برخالف گذشته 
پرداخت به صورت Fee For Servicesو به ازای هر سند انجام خواهد 
شد. در واقع تغییر اصلی در ساز و کارهای مالی رخ داده و ارائه خدمات 
در تمام مراکز ملکی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت همچون 
گذشته برای شاغالن و بازنشستگان رایگان خواهد بود.« سمیع بر این 
نکته تاکید کرد که با این شیوه پرداخت، مراکز درمانی تشویق می شوند 
تا با ارائه خدمات بهتر و با کیفیت تر و باال بردن میزان رضایت مندی 
مراجعان، میزان دریافت بیشتری از شرکت اصلی داشته باشند. این 
شیوه در حال حاضر برای خدمات ارائه شده به بازنشستگان استفاده 
می شود و مقدمات اجرای آن )تنظیم و ارائه صورتحساب و اسناد( از 
سال 93 آغاز شده است.  او با بیان اینکه هزینه برخی فعالیت ها مانند 
تجهیزات سرمایه ای، تعمیرات و خدمات سالمت محور همچون خدمات 
طب صنعتی و غربالگری به طور جداگانه در این طرح در نظر گرفته شده 
است، ادامه داد: »مراکز پزشکیاری سازمان که در مناطق عملیاتی 
مستقر هستند، ممکن است به طور روتین مراجع کننده زیادی نداشته 
 Fee For باشند، به همین دلیل پرداخت به این مراکز به صورت
Services نخواهد بود و هزینه های کامل آن از شرکت مربوطه دریافت 
می شود تا از ارائه بهترین خدمات در مواقع نیاز به کارکنان خدوم 

عملیاتی مطمئن شویم.«

ارائه خدمات درمانی به بومیان همچون گذشته است
سمیع خاطرنشان کرد: »با اجرای این طرح، اختاللی در ارائه خدمات به 
ساکنان مجاور مناطق عملیاتی ایجاد نخواهد شد، ما متعهدیم که برای 
عمل به مسؤولیت های اجتماعی، به افراد ساکن در مناطق میزبان 
صنعت نفت در حد امکان خدمات درمانی ارائه کنیم. طی مصوبه مجمع 
شرکت ملی نفت ایران، هزینه های درمانی این افراد تا سقف تعرفه 
دولتی از بیمه ها دریافت و ما به التفاوت آن تا سقف تعرفه عمومی غیر 
دولتی از محل بودجه مشخص شده مسؤولیت های اجتماعی 

شرکت های چهارگانه وزارت نفت پرداخت می شود.«

استمرار ارائه خدمات درمانی به پتروشمی ها و پاالیشگاه ها
او سرانه بهداشت و درمان را حقوق غیر نقدی هر فرد شاغل بیان کرد 
و گفت: » هم اکنون 55 مرکز واگذار شده به بخش خصوصی )شامل 
پتروشیمی ها و پاالیشگاه ها( از خدمات بهداشتی و درمانی سازمان 
بهره مند می شوند؛ اما متاسفانه برخی از این مراکز در پرداخت سرانه 
درمانی کارکنان خود کوتاهی می کنند. در صورت ادامه روند عدم 
پرداخت سرانه از سوی شرکت ها، پس از چند بار اخطار، با کمال تاسف 
ناچار خواهیم شد، موقتا ارائه خدمات به این مراکز را قطع کنیم. 
درصورتی که سرانه درمانی کارکنان این مراکز پرداخت شود، ارائه 

خدمات همچون گذشته ادامه می یابد.«
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طرح ارتقای سالمت کارکنان صنعت نفت تشریح شد

نخستین گردهمایی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های صنعت 
نفت قرار است اواخر ماه جاری )29-27 بهمن ماه( برگزار شود و به گفته 
محمدزاده تاکنون 500 مجموعه از این شرکت ها برای حضور در این رویداد 
اعالم آمادگی کردند و فرایند داوری در حال برگزاری است، ضمن آنکه 
فرصت برای حضور همچنان فراهم است. از جمله برنامه های وزارت نفت 
طی برگزاری این رویداد، آنگونه که محمدزاده اشاره کرد، ارائه بسته 
نیازهای صنعت نفت است که تاکنون بیش از هزار چالش از بخش های 
مختلف صنعت نفت به صورت مشخص و مستند گزارش شده تا 
شرکت های توانمند بتوانند برای رفع چالش های صنعت نفت اقدام کنند. 
نکته قابل توجه در صحبت های محمدزاده اشاره به خرید تضمینی بود 
اینکه هر شرکتی بتواند نسبت به حل مسائل صنعت نفت اقدام کند و 
محصول یا خدمت مورد نیاز صنعت را ارائه دهد، فرایندی برای خرید 
تضمینی آن تعریف شده که گزارش های مبسوط در این زمینه در رویداد 
پیش رو ارائه خواهد شد. از دیگر اهداف این گردهمایی، ارتباط میان عرضه 
و تقاضاست و براین اساس، معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و 
فناوری با اشاره به اینکه حدود 100 شرکت استارت آپ  برای استقرار در 
پارک فناوری ری انتخاب خواهند شد، افزود: طبیعتا شرکت های مستقر 
در این پارک از حمایت های وزارت نفت برای اینکه بتوانند در حل مسائل 
این صنعت اقدام کنند، برخوردار خواهند بود. وی گفت: حمایت وزارت 
نفت از فناوری تنها به مساله ساخت معطوف نیست؛ بلکه مرتبط با رفع 
نیازهای این صنعت در بخش های مختلف خدمات، مدیریت، نیازهای 
نرم افزاری و... است و هر شرکت یا استارت آپ  که در راستای حل مسائل 
صنعت نفتی اقدام کند، ما از آنها نیز حمایت می کنیم و فرایند خرید 
تضمینی در رویداد بهمن ماه ارائه می شود. معاون وزیر نفت در امور 
مهندسی، پژوهش و فناوری در ادامه با اشاره به امضای 26 قرارداد وزارت 
نفت با 15 دانشگاه و پژوهشگاه گفت: این تعداد، 14 قرارداد در حوزه 
باالدستی و 12 قرارداد در حوزه پایین دستی صنعت نفت را شامل می شود 
و هدف این است که بتوانیم در دانشگاه ها و در حوزه ارتباط میان صنعت 
و دانشگاه، حل مسائل واقعی صنعت از سوی دانشگاه ها، ایجاد نهادهای 
حل مساله در دانشگاه ها و ارتباط بین صنعت و قشر نوآور را تسریع کنیم. 
اقدام دیگر مورد اشاره از سوی محمدزاده درهای باز پژوهشگاه صنعت 
نفت به روی تمامی پژوهشگران کشور بود که در این زمینه توضیح داد: 
این موضوع در ماه های گذشته از سوی وزیر نفت ابالغ شد. هر پژوهشگر 
که به زیرساخت های صنعت نفت نیاز داشته باشد، می تواند با مراجعه به 
پژوهشگاه کار خود را انجام دهد. ظرفیت پژوهشگاه قرار شد در اختیار 
همه پژوهشگران و فناوران کشور قرار گیرد. او همچنین با اشاره به فرصت 
مطالعاتی برای استادان دانشگاه در صنعت نفت گفت: با شیوه نامه ای که 
از سوی وزیر نفت ابالغ شده تا مجموعه دانشگاه ها بتوانند در کنار صنعت 
نفت، به مسائل این حوزه عمیق تر ورود کنند، خوشبختانه استقبال 
مناسبی از سوی وزارت علوم و مجموعه آموزش عالی کشور رخ داده است. 
محمدزاده افزود: از دیگر اجزایی که در مسیر تحقق توسعه اکوسیستم 
نوآوری و فناوری مورد توجه قرار گرفته، مساله صندوق نوآوری نفت است 

که خوشبختانه مجوزهای آن اخذ شده و درباره جزییات بیشتر آن 
اطالع رسانی خواهد شد. 

برنامه های ویژه برای شرکت های دانش بنیان و نوآوران
در این نشست، سیاوش ملکی فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و 
شکوفایی ریاست جمهوری در توضیحاتی با اشاره به اعالم آمادگی 375 
شرکت برای حضور در نخستین گردهمایی شرکت های دانش بنیان و 
استارت آپ های صنعت نفت، 228 شرکت را دانش بنیان دانست و به 
حضور 10 شتاب دهنده در این رخداد اشاره  کرد. او این آمار را رو به افزایش 

خواند و تاکید کرد که فرصت برای ثبت نام فراهم است.
ملکی فر همچنین به پیش بینی برگزاری نمایشگاهی از محصوالت و 

خدمات 300 شرکت دانش بنیان در این رویداد اشاره کرد.
او در ادامه، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری را به عنوان یک 
نهاد تامین مالی که مولود قانون حمایت از شرکت ها و موسسات مالی 
دانش بنیان است- مصوب 1389 مجلس شورای اسالمی- دانست که 
وظیفه دارد با انواع ابزارها و خدمات مالی به شرکت های دانش بنیان کمک 
کند. ملکی فر با بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، 
رویه جدیدی را برای کمک به شرکت های دانش بنیان درنظر گرفته، از 
جمله به برگزاری رویدادهایی با هدف به هم رسانی عرضه و تقاضای فناوری 
اشاره کرد که از یکسو در این رویدادها صنایع بزرگ کشور، دستگاه های 
عمومی و اجرایی به عنوان خریداران بزرگ و عمده محصوالت شرکت های 
دانش بنیان ظاهر می شوند و نیازهای فناورانه خود را به میدان می آورند و 
در سمت عرضه فناوری نیز شرکت های دانش بنیان فناور استارت آپ ها و 
عرضه کنندگان فناوری ظاهر می شوند و آخرین دستاوردها و 
توانمندی های خود را ارائه می کنند. به گفته او، این رویدادها محلی برای 
آشنایی عوامل عرضه و تقاضاست و به نظر می آید تاکنون به بازار 
شرکت های دانش بنیان کمک کرده است.  ملکی فر در این زمینه به 
برگزاری 12 رویداد و  برگزاری 70 نشست فناورانه طی این رویدادها   اشاره 
کرد و گفت: این رویدادها با ثبت نام بیش از 6 هزار نفر و همچنین با حضور 
بیش از 680 شرکت دانش بنیان و برگزاری بیش از 2 هزار نشست مذاکرات 
تجاری بین عرضه و تقاضا همراه بوده و در مجموع حدود هزار تفاهمنامه 
امضا شده است. او تاکید کرد که هدف اصلی، برگزاری رویدادها نیست؛ 
بلکه توسعه بازار و تبدیل شدن به قرارداد در وهله اول و استفاده از 
ابزارهای صندوق مالی برای تامین مالی این قراردادهاست. به گفته او، 
صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری هم با ابزار لیزینگ به تامین 
مالی طرف تقاضا کمک می کند و می تواند تا 80 درصد مبلغ قرارداد با 
شرکت دانش بنیان را از ما تسهیالت سه ساله با نرخ 9 درصد دریافت کند. 
همچنین ابزارهای دیگری در سمت عرضه دارد که از جمله ابزار سرمایه 
در گردش است که به تامین نقدینگی شرکت های دانش بنیان طرف 
قرارداد با صنعت کمک می کند. همچنین وام های با نرخ ترجیحی 11 درصد 
برای گسترش خطوط تولید و افزایش ظرفیت تولید شرکت های 
دانش بنیان وجود دارد. همکاران من تا االن بیش از 600 نیاز فناورانه را از 
مجموع 40 شرکت بزرگ در صنعت نفت در حوزه های مختلف با توجه به 
سیاست های وزارت نفت در بومی سازی و حمایت از ساخت داخل، 
تجهیزات و قطعات، مواد و محصوالت شیمیایی، خدمات، نرم افزار و ... 
احصا کردند. وی گفت: حمایت های بالعوض خوبی برای شرکت های 
دانش بنیان در مسیر دریافت گواهینامه ها و تاییدیه ها در نظر گرفته شده 
که تا 70 درصد هزینه دریافت تاییدیه ها و استانداردها در قالب بالعوض 
و اگر زمانبر و هزینه بر و  پیچیده تر باشد، در قالب تسهیالت نمونه سازی 
از نوع قرض الحسنه با کارمزد 4 درصد و سه ساله ارائه می شود تا این دسته 
از شرکت ها را پشتیبانی کنیم. او تولد صندوق پژوهش و فناوری در صنعت 
نفت را خبر مبارکی دانست و اظهار امیدواری کرد که هرچه سریع تر 

عملیاتی شود.

مشعل: راه اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی صنعت نفت با 
سرمایه ای بالغ بر 100 میلیارد تومان، امضای 26 قرارداد وزارت 
نفت با 15 دانشگاه و پژوهشگاه، تاکید بر اقدام های حمایتی ویژه 
برای نوآوران، دانشگاهیان و اعضای هیات علمی از جمله 
موضوعات مطرح شده از سوی سعید محمدزاده، معاون وزیر 
نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری در نشست خبری بود 
که به منظور نخستین گردهمایی شرکت های دانش بنیان و 

استارت آپ های صنعت نفت برگزار شد.
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آیا حمله های ضد نفتی، کارآمدترین حمله ها بودند؟
شهر پلویشت تا پیش از تصرف به دست نیروهای شوروی در اواخر تابستان سال 1944 میالدی، هدف شماره یک نفتی در اروپا باقی ماند. با این همه، آلمان در زمینه تولید سوخت های ترکیبی پیشتاز بود که نزدیک 

به 40 درصد از همه نیازهای سوخت این کشور را تأمین می کردند. کارخانه های سوخت مصنوعی در حاشیه دریای شمال، در دره رور آلمان و در بخش های جنوبی اروپا قرار داشتند. تخریب کارخانه های سوخت 
ترکیبی آلمان یکی از مأموریت های مهم برای بمب افکن های هشتم و پانزدهم در بهار و تابستان سال 1944 میالدی بود. همانند تأسیسات تولید نفت در منطقه پلویشت، تاسیسات سوخت ترکیبی نیز به خوبی از 

سوی هواپیماهای جنگنده و توپ های ضد هوایی آلمان حفاظت می شد و خلبانان متفقین از مأموریت ها ضد این مناطق، وحشت داشتند. حمله به شبکه حمل و نقل آلمان نیز بر صنعت نفت تأثیر می گذاشت، زیرا 
خطوط و جاده ها برای انتقال فراورده های نفتی به فرودگاه ها، پایگاه های دریایی و نیروهای زمینی که به آنها وابسته بودند، ضرورت داشتند. حمله های ضد نفت و حمل و نقل، شاید مؤثرترین تالش های متحدین در 

زمینه بمب باران بودند. حمله آردنس پس از پایان سوخت بخش های زرهی ارتش آلمان، سوخت مورد نیاز برای تانک ها و دیگر وسایل نقلیه خود را از دست دادند، به بن بست رسیدند. اگرچه تولید تانک و هواپیما در 
آلمان تا پایان جنگ جهانی دوم استمرار داشت، تهدید احتمالی آنها برای نیروهای متقفین در عمل کاهش یافته بود، زیرا سوختی برای به حرکت درآوردن آنها وجود نداشت.

به گزارش نشریه نشنال اینترست، جنگ جهانی دوم نخستین جنگ کامال مکانیزه در تاریخ است و نفت، چه نفت خام و چه روغن ترکیبی، نقشی مهم در برنامه ریزی نظامی داشت. در سال 1942 میالدی، 
زیردریایی های آلمان نازی )معروف به یو-بوت( در نزدیکی سواحل شرقی آمریکا و در خلیج مکزیک در جنوب این کشور، کمین کرده و در تالش برای پیش گیری از رسیدن نفت به انگلیس، منتظر نفتکش هایی 

بودند که به سوی پایانه ها در ساحل شرقی آمریکا حرکت می کردند. به شکلی مشابه، نیروهای متفقین متوجه شدند تخریب صنعت نفت که نیازهای ماشین جنگی آلمان و ایتالیا را تأمین می کرد، می توانست گامی 
مهم در پیروزی نیروهای متفقین باشد. در کنفرانس کازابالنکا در ماه های ژانویه و فوریه سال 1943 میالدی، نیروهای متفقین پیش نویس حمله دسته جمعی بمب افکن ها را تدوین کردند و نفت را در باالی فهرست 

اهداف برنامه ریزی شده، قرار دادند. آلمان یک صنعت نفت داخلی کوچک داشت و برای تأمین نفت و بیشتر فراورده های نفتی خود، به شهر پلویشت که در شهرستان پرئوا در کشور رومانی واقع شده است، وابسته 
بودند.
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حمله نفتی در جنگ جهانی دوم
حمله نفتی نیروهای متفقین در جنگ جهانی دوم، نیروی هوایی انگلیس و آمریکا را به جنگ تأسیساتی فرستاد که نفت و 

فراورده های نفتی مورد نیاز آلمان نازی را تأمین می کردند. این حمله ها بخشی از بمب باران های راهبردی متفقین در جریان 
جنگ جهانی دوم بودند. اهداف این حمله ها در آلمان و اروپای تحت سلطه نیروهای متحدین، شامل پاالیشگاه های نفت، 

کارخانه های تولیدکننده سوخت ترکیبی، مخازن ذخیره سازی و دیگر زیرساخت های نفتی بود. پیش از جنگ جهانی دوم، 
بریتانیا وابستگی آلمان به نفت و فراورده های نفتی برای ماشین جنگی خود را شناسایی کرده بود و بمب باران های راهبردی با 

حمله نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا به آلمان در سال 1940 میالدی آغاز شد. پس از ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم در ماه 
دسامبر سال 1941 میالدی، این کشور حمله های بمب باران دقیق در روز، همچون عملیاتی ضد پاالیشگاه های نفت در رومانی 

در سال 1943 میالدی را آغاز کرد. آخرین حمله راهبردی عمده در صحنه جنگ اروپا، حمله به یک پاالیشگاه در نروژ در ماه 
آوریل سال 1945 میالدی بود. 

در طول جنگ، حمله ها به اهداف نفتی شکل های گوناگونی داشت. اهمیت راهبردی منابع نفتی در جنگ جهانی دوم، در موارد 
زیر نیز مشهود بود:

 حمله انگلیس و شوروی به ایران در سال 1941 میالدی برای تضمین دسترسی به نفت ایران؛
 حمله راهبردی ژاپن به اندونزی در سال های 1941 و 1942 میالدی برای دسترسی دوباره به نفت تحریم شده و الستیک؛

 حمله ارتش آلمان به باکو و میدان های نفتی منطقه قفقاز در تابستان سال 1942 میالدی؛
اشغال رومانی از سوی شوروی در سال 1944 میالدی که سبب شد دسترسی جبهه متحدین به مناطق نفتی این کشور قطع شود.

راهبرد حمله
دولت بریتانیا به اهمیت منابع سوخت آلمان پیش از جنگ جهانی دوم پی برده بود. تمرکز بمب باران های انگلیسی در سال 1940 میالدی بارها 

در واکنش به دستورعمل های وزارت هوانوردی، تغییر کرد. در آغاز ماه ژوئن، اهداف نفتی اولویت بمب باران های شبانه تبدیل و حمله به دیگر 
صنایع جنگی، در شبهای تیره )که در آنها اهداف نفتی آشکار نبود( انجام می شد.  نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا، نفت متحدین را به عنوان یک 

مرکز حیاتی در نظر می گرفت و در فوریه سال 1941 میالدی، کارکنان نیروی هوایی این کشور انتظار داشتند بمب افکن هایشان بتوانند با تخریب 
نیمی از 17 هدف خود، تولید نفت متحدین را 80 درصد کاهش دهند.

مترجم: یحیی احمدی
منبع: نشریه نشنال اینترست
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رئیس سیاست گذاری وبرنامه ریزی 
اداره کل اچ اس ای وپدافند غیرعامل 
دوره های  گفت:  نفت  وزارت 
آموزشی بهداشت، ایمنی و محیط 
فند  پدا و  )اچ اس ای(  زیست 
نفت  وزارت  مصوب  غیرعامل 
بازنگری و روزآمد می شود. شهرام 

احمدی افزود: با توجه به برنامه ریزی انجام شده و 
باهمکاری اداره کل آموزش، برنامه ریزی نیروی 
انسانی و تحول اداری وزارت نفت، 197دوره 
مصوب اچ اس ای و پدافند غیرعامل کددار وزارت 
نفت درمدت زمان 21روز کاری، با حضور بیش از 
7نفر ازمتخصصان حوزه های اچ اس ای و پدافند 
غیرعامل و آموزش شرکت های اصلی و تابع، 

بررسی و بازنگری می شود.
وی تصریح کرد: بر این اساس، پنج کمیته 
تخصصی پدافندغیرعامل، ایمنی و آتش نشانی، 
مسائل  و  زیست  محیط  بهداشت،  مهندسی 

حضور  با  ی  چ اس ا ا مشترک 
متخصصان هربخش و متخصصان 
به  توجه  با  و  تشکیل  آموزش، 
نیازمندی های صنعت نفت و اصل 
نیازمحوری، دوره های آموزشی 
موجود ونیازهای آموزشی جدید 
بازنگری  و  بررسی  نفت  صنعت 
همسو  برنامه  این  افزود:  احمدی  می شود. 
بانظام نامه آموزش اچ اس ای وپدافند غیر عامل 
وزارت نفت، باهدف بهینه سازی کیفی سرفصل، 
محتوا و جزئیات دوره های آموزشی انجام می شود 
ومتناسب باهر دوره آموزشی، گروه های مخاطب 
نیز تعیین خواهند شد. وی با بیان این که فعالیت 
کمیته های یاد شده ازچهارم بهمن ماه آغاز شده 
است و هفتم اسفندماه امسال پایان می یابد، افزود: 
نشست های مربوط به این کمیته ها به میزبانی 
مدیریت اچ اس ای و پدافندغیرعامل چهارشرکت 

اصلی درمناطق عملیاتی برگزار می شود.

نفت  ی  ه ها چا ی  ر حفا
حفاری  ملی  وگازشرکت 
خشکی  درمناطق  یران  ا
ودریایی کشور، در10ماه 
132هزار متر  امسال، به 
رسید. محمد آل خمیس، 
معاون عملیات حفاری این 

شرکت با بیان این که ازاین متراژحفاری 
12 هزار و686 متر مربوط به آذرماه است، 
اظهارکرد: از ابتدای فروردین تاپایان 
دی ماه عملیات حفر وتکمیل 96 حلقه چاه 

به پایان رسیده است.
وی با اشاره به این که 12حلقه از این چاه ها 
در آذرماه تکمیل شده و برای بهره برداری 
دراختیار شرکت های متقاضی قرارگرفته 
چاه های  ازمجموع  کرد:  اظهار  است، 
حفرشده امسال، دوحلقه اکتشافی، 35 
حلقه توسعه ای / توصیفی و 59 حلقه 

نیزتعمیری بوده است.
آل خمیس گفت: ازچاه های 
7حلقه  0 ه ر شا ا د  ر مو
درگستره عملیاتی شرکت 
نفت خیز  طق  منا ملی 
جنوب، 13حلقه درحوزه 
شرکت نفت فالت قاره، دو 
نفت  عملیاتی شرکت  درگستره  حلقه 
درشرکت  حلقه  سه  مرکزی،  مناطق 
مهندسی وتوسعه نفت، 6حلقه درقالب 
مدیریت  درحوزه  دوحلقه  و  پروژه ای 
ایران حفر  نفت  ملی  اکتشاف شرکت 

شده اند.
وی اظهارکرد: در 10ماه امسال، کارکنان 
شرکت ملی حفاری ایران در نتیجه تالش 
و هم افزایی با شرکت های متقاضی، حفاری 
9 حلقه چاه نفت و گاز را 89 روز زودتر از 

برنامه ابالغی انجام داده اند.

تامین اعتبار مورد نیاز برای خرید 
تجهیزات مقابله با آلودگی نفتی در 
محیط های آبی به تصویب هیئت 
مدیره شرکت ملی نفت ایران رسید.

مانی عبداهلل زاده راد، مدیراچ اس  ای 
شرکت ملی نفت ایران گفت: تامین 
اعتبارمورد نیاز برای خرید تجهیزات 

مقابله با آلودگی نفتی در محیط های آبی پس از 
پیگیری ها و مکاتبات انجام شده ازسوی این 
مدیریت، در دی ماه امسال درنشست هیئت مدیره 
شرکت ملی نفت ایران مطرح وبانظر اعضا تصویب 

شد.
وی اظهارکرد: باتوجه به گستردگی فعالیت های 
نفتی وبهره برداری از میدان های نفتی مشترک با 
کشورعراق، همچنین استقرارتاسیسات وخطوط 
لوله انتقال نفت میدان های نفتی درحوزه تاالبی 
غرب کارون )هورالعظیم(، به استناد ماده )1(قانون 
حفاظت، احیا و مدیریت تاالب های کشور، هرگونه 

بهره برداری و اقدامی که سبب 
تخریب وآلودگی غیرقابل جبران 

تاالب ها شود، ممنوع است.
عبداهلل زاده راد افزود: به همین 
دلیل به منظور حفظ آمادگی و 
هرگونه  انتقال  از  پیشگیری 
آلودگی ناشی ازفعالیت های نفتی 
به تاالب هورالعظیم و کنترل و کاهش پیامدهای 
حاصل از آن، داشتن تجهیزات مقابله با آلودگی 

نفتی در محیط های آبی الزامی است.
تامین  تصویب مصوبه  کرد:  با  تصریح  وی 
اعتبارموردنیاز برای خرید تجهیزات مقابله با آلودگی 
نفتی درمحیط های آبی، شرکت نفت و گاز اروندان 
می تواند به منظور کاهش پیامدها و تبعات 
زیست محیطی ناشی از انتشار آلودگی های نفتی 
احتمالی در رودخانه ها وتاالب های مجاور تاسیسات 
آن شرکت، به خرید تجهیزات درخواستی در حد 

اعتبار مصوب اقدام کند.

بر
ه خ

گا
اش

ب

نشریه کارکنان صنعت نفت ایران

2425

    شرکت 
بهره برداری نفت و 
گاز آغاجاری  
افزایش 
ظرفیت
 تولید نفت 
میدان پارسی

مدیرامورفنی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری از راه اندازی 
و عملیاتی شدن چاه شماره 44میدان پارسی برای نخستین باربا 

استفاده ازسیستم فرازآوری با گاز خبرداد.
حیدر الیاسی  نیا با بیان این که این میدان از میدان های بزرگ 
شرکت بهره برداری نفت وگازآغاجاری، با ابعاد 36کیلومتر طول 
وهفت کیلومتر عرض است، افزود: جنس سنگ این مخزن عمدتا 
کربناته شکافدار و تولید از آن به  شدت به سیستم شکاف طبیعی 

مخزن، وابسته است.
وی گفت: میدان نفتی پارسی به  دلیل نداشتن مکانیسم های 
رانشی قوی و نبودتزریق گازطبق برنامه، با افت فشار زیاد و کاهش 

شدید دبی تولید نفت درسال های گذشته دچارشده بود.
الیاسی نیا تصریح کرد: این مهم موجب شده بودتولید ازتعداد 

زیادی چاه  میدان نفتی مزبور به دلیل پایین بودن فشارجریانی، 
بهره برداری نفت  امکان پذیرنباشد. مدیرامورفنی شرکت 
وگازآغاجاری تصریح کرد: بنابر بررسی های فنی، روش فرازآوری 
مصنوعی به منظوربهره برداری از چاه های کم  فشار میدان پارسی 
ایستگاه تزریق  اینج ازخط خروجی   6 پیشنهاد وانشعابی 
گاز700دریافت وحلقه فرازآوری گازبه طول هفت کیلومتر تا 

چاه های شماره 44 و 59 احداث شد.
الیاسی نیا ادامه داد: با احداث شیرخانه فرازآوری با گاز درمجاورت 
چاه شماره69پارسی)تزریقی گاز(، اتصال ادوات وتسهیالت 
سرچاهی فراز آوری با گاز روی چاه های شماره 44 و 59 پارسی، 
احداث شیرخانه در ورودی محوطه چاه ها واتصال به خط لوله 
گودال سوخت، نصب کاهنده حرارتی، همچنین نصب شیر 

یک طرفه، سیستم اندازه گیری جریان واتصال به لوله مغزی چاه ها 
انجام وچاه در دی ماه امسال با دبی هزار بشکه در روز راه اندازی 
شد. وی مقرون به صرفه بودن درمقایسه با دیگر روش های 
فرازآوری مصنوعی مانندپمپ های درون چاهی وسرچاهی، 
بی نیازی به احداث واحد تقویت فشار و تزریق گاز)با توجه به تامین 
گازفرازآوری از ایستگاه تزریق گاز 700 پارسی(و استفاده از 
امکانات، تجهیزات و ادوات موجود را از جمله مزیت های استفاده 
از روش فرازآوری با گاز برشمرد. الیاسی نیا اظهار کرد: با توجه به 
موفقیت آمیز بودن این سیستم و راه اندازی چاه شماره 44 پارسی، 
بررسی برای تولیدی کردن دیگر چاه های کم فشار این میدان 
)چاه های شماره 43، 63، 85 و 87پارسی( و چاه های کم فشار 

میدان پرنج در برنامه قرار دارد.

    شرکت نفت خزر
بازدید مدیران اچ اس ای 

ازسکوی امیر کبیر

اچ اس  ای وزارت نفت و مدیران  مدیرکل 
اچ اس  ای چهار شرکت اصلی این وزارتخانه 
ازسکوی نیمه شناور ایران امیرکبیر درخزر 
یدی،  د ز با مه  نا بر ین  ا . ند د کر ید  د ز با
به منظورشرکت در شصت وسومین نشست 
شورای هماهنگی مدیران اچ اس  ای و پدافند 
غیرعامل وزارت نفت و آشنایی بیشتر با حوزه 
عملیاتی نفت خزر، ازسوی مشاور وزیرومدیرکل 
اچ اس ای وزارت نفت با حضورهیئت همراه 
و  اچ اس  ای  کل  اداره  ازمعاونین  متشکل 
پدافندغیرعامل وزارت نفت ومدیران مرتبط با 
این بخش درهریک ازچهارشرکت اصلی ترتیب 
داده شد. شرکت کنندگان در این برنامه، ضمن 
بازدید ازبخش های مختلف منطقه عملیاتی، 
اسکله وشناورهای کاسپین شرکت نفت خزر، 
درجریان فعالیت ها واقدام های جاری صنعت 
نفت درحوزه دریای خزر، برنامه های آتی این 
شرکت و چگونگی عملکرد سیستم های ایمنی، 
آتش نشانی و تجهیزات امداد و نجات سکوی 

امیرکبیر قرارگرفتند.

   شرکت ملی مناطق نفت خیز    

   وزارت نفتتشکیل کارگروه تخصصی تامین خوراک پتروشیمی ها
انتصاب عضو شورای عالی صدور 

گواهینامه کیفیت

وزیر نفت درحکمی، شهرام شمس رابه عنوان عضو شورای عالی صدور 
گواهینامه کیفیت منصوب کرد. در متن حکم بیژن زنگنه خطاب به 

شمس آمده است: 
»دراجرای مفادبند»1-2« ماده )2( آیین نامه نظام یکپارچه صدور 
گواهینامه کیفیت برای محصوالت وخدمات سازندگان کاال و 
تجهیزات صنایع نفت )ابالغیه شماره 103-20/2 به تاریخ 
1396/3/2( بدینوسیله جنابعالی را به عنوان عضو شورای عالی صدور 
گواهینامه کیفیت، برای مدت سه سال منصوب می نمایم. توفیق 
جنابعالی را درانجام وظایف معین شده در نظام نامه از خداوند متعال 

مسئلت دارم«.

   صندوق های بازنشستگی صنعت نفت
انتشار صورت های مالی در سامانه 

کدال
  صورت های مالی تلفیقی پایان دوره سال مالی گروه صندوق های 
بازنشستگی صنعت نفت به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی 
در سامانه کدال منتشر شد. زهرا امیرفتاحی، معاون امورمالی، بودجه 
و تامین منابع صندوق ها گفت: پس ازبرگزاری مجمع درموعد مقرر 
وآگهی ثبت صورتجلسه در روزنامه رسمی، اطالعات صورت مالی 
تلفیقی گروه وصندوق ها به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی 
که معطوف به سال مالی منتهی به 1398/2/31 است، در سامانه کدال 
منتشر شد. امیرفتاحی با بیان این که صورت های مالی پس از پایان 
سال مالی در مجمع تصویب می شود، گفت: اطالعات این دوره نیز با 
طی مراحل در سامانه کدال منتشر شد و برای عموم قابل دسترسی 
است. وی افزود: عملکرد صندوق ها در سال های گذشته شفاف بوده 
و با وجود مکلف نبودن به بارگذاری صورت های مالی درسامانه کدال 
حسب ماده 5اصالحیه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، 

صورت های مالی خود را در سامانه کدال منتشر کرده است.

   شرکت بهره برداری نفت و گاز
 زاگرس جنوبی

ارسال 3 مرحله کمک  غیر نقدی به 
مناطق سیل زده 

 کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی درمنطقه 
عملیاتی سرخون وگشوی جنوبی، کمک های غیرنقدی خود را طی 
سه مرحله به مناطق سیل زده ارسال کردند. کمک های غیرنقدی 
همکاران دراین منطقه عملیاتی شامل موکت، پتو، تانکر ذخیره آب 
و...بود که درمیان ساکنان روستاهای سیل زده منطقه جاسک توزیع 
شد. شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، در سیل اوایل 
امسال نیز کمک های غیرنقدی کارکنان خود رابه مناطق سیل زده 

شمال وجنوب کشور اهدا کرده بود.

کارگروه تخصصی تامین خوراک پتروشیمی ها در شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب تشکیل شد. احمدمحمدی، مدیرعامل 
این شرکت درنشست با مدیران پتروشیمی بندر امام با اشاره 
به تامین خوراک واحدهای پتروشیمی ازجمله پتروشیمی بندر 
اولویت های شرکت ملی مناطق  از  امام به عنوان یکی 
نفت خیزجنوب، تصریح کرد: با توجه به اهمیت این موضوع، 

کارگروهی تخصصی در این شرکت تشکیل شده است.
وی گفت: دراین کارگروه، تعمیر و بازسازی تاسیسات، 
همچنین خطوط لوله و پروژه های مرتبط باواحدهای گاز 
وگازمایع)ان جی ال( به گونه ای برنامه ریزی و اجرا می شود 
تاخللی درفرایند تولید وارسال خوراک واحدهای پتروشیمی 

ایجاد نشود.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب بابیان این که 
شرکت پتروشیمی بندرامام جایگاهی منحصر به فرد درصنایع 

پتروشیمی و نقش قابل توجهی درتولید محصوالت پتروشیمی 
دارد، ادامه داد: این نشست به  منظورهم افزایی باشرکت 
پتروشیمی بندرامام و تامین به موقع خوراک موردنیاز این 
شرکت تشکیل شده است ونتایج آن سبب افزایش رونق تولید 

در این بخش از اقتصاد کشور خواهد شد.
وی تعمیر و روزآمد کردن واحدهای گاز و گازمایع را به منظور 
تامین به موقع خوراک پتروشیمی ها حائز اهمیت برشمرد و 
افزود: در این زمینه تفاهم نامه هایی با شرکت های پتروشیمی 
داریم تا آنها نیزدرتعمیر واحدهای گاز و گازمایع شرکت ملی 

مناطق نفت خیز جنوب، مشارکت فعال داشته باشند.
حمیدرضارستمی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی بندرامام 
نیزگفت: شرکت پتروشیمی بندرامام هم اکنون 10درصد ازکل 
صنعت پتروشیمی رادر اختیار دارد و آماده است با مناطق 
نفت خیز جنوب در زمینه تعمیر اساسی کارخانه های گاز و گاز 

مایع و تاسیسات مرتبط با آن همکاری کند.

اثربخشی باید قابل اندازه گیری باشد
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب همچنین در 
نشست دیگری با محوریت بازنگری سیستم مدیریت کیفیت، 
ضمن اشاره به ضرورت ارزیابی نتایج برنامه های سیستم 
مدیریت یکپارچه اظهار کرد: برنامه های عملکرد سیستم های 
مدیریتی باید به گونه ای اجراشوند که اثر آن در بهبود 
فرایندهای سازمانی و افزایش بهره وری قابل اندازه گیری و 

مشهود باشد.
محمدی اظهار کرد: در این زمینه باید نقشه راه سازمان با هدف 
رسیدن به سیستمی قابل کنترل و قابل اصالح، تدوین و برای 
رسیدن به اهداف آن برنامه های کوتاه مدت،  میان مدت و 

بلندمدت تعریف و پیاده سازی شود.

    شرکت نفت فالت قاره ایران
صرفه جویی یک میلیارد دالری درمصرف گازوییل نیروگاه های کیش 

رئیس منطقه کیش شرکت نفت فالت قاره ایران گفت: 
باجایگزینی گاز با گازوییل درسبد سوخت نیروگاه های 
کیش، معادل یک میلیارد دالر در مصرف گازوییل 

صرفه جویی شده است.
شهسوار ارغش درحاشیه شانزدهمین نمایشگاه انرژی 
کیش افزود: این مهم با انتقال افزون بر83 میلیارد فوت 
 مکعب گازهای همراه نفت سیری به کیش محقق شده 
است. وی بااشاره به طرح انتقال گازهای همراه نفت جزیره 
سیری به کیش درسال 85 وساخت خط لوله  82 
کیلومتری به این منظور افزود: با انتقال گازسیری به 
بیش  درمصرف  تاکنون  کیش،  برق  نیروگاه های 

از15میلیون بشکه گازوییل صرفه جویی شده است.
ارغش یادآورشد: تاکنون افزون بر83میلیاردفوت مکعب 
گازهای همراهی که پیش تر درسیری سوزانده می شد، 
جمع آوری وبه منظور تامین گاز نیرو گاه های برق به جزیره 

کیش انتقال یافته است. رئیس منطقه کیش شرکت نفت 
فالت قاره ایران بابیان این که هم اکنون تاسیسات تقویت 
فشار موجود درجزیره کیش توان انتقال روزانه معادل 25 
میلیون فوت مکعب گاز را دارد، اظهار کرد: هم اکنون 
دونیروگاه شمالی وجنوبی جزیره کیش، قابلیت مصرف 

گازطبیعی به جای فراورده های نفتی را دارند.

    شرکت ملی نفت ایران  
تصویب خرید تجهیزات برای مقابله با آلودگی نفتی

    وزارت نفت
بازنگری دوره های آموزش اچ اس  ای در صنعت نفت

     شرکت ملی حفاری ایران 
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مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان 
گفت: برف و یخبندان هم نتوانست درسوخت رسانی به 

مناطق سردسیر وسخت گذراین استان وقفه ای ایجاد کند.
پیمان بهرامی افزود: درپی بارش های سنگین برف ودمای 
زیرصفر درجه درشهرستان های استان لرستان، تأمین 
سوخت موردنیازهمه مناطق به ویژه نقاط کوهستانی و 
مجاری عرضه آنها با قوت تمام ادامه دارد. وی بااشاره به بارش 
سنگین برف دربیشتر نقاط استان به خصوص شهرستان های 
ازنا والیگودرز اظهارکرد: باتالش شبانه روزی بخش های 
مختلف ستادی وعملیاتی منطقه، عملیات سوخت رسانی به 
روستاهای سرد سیر و سخت گذراین شهرستان ها به نحو 
مطلوب انجام شده و برف و یخبندان خللی ایجاد نکرده است.

مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان 
بااشاره به پیگیری این شرکت برای تأمین نفت سفید مورد 
نیازخانوارهای روستایی فاقد گازطبیعی تاکید کرد: بنابر 
برنامه ریزی های انجام شده برای فصل سرما، شهرهای 

سردسیر استان لرستان دراین دوره زمانی به منظور تأمین 
سوخت مورد نیاز خود هیچ مشکلی نخواهند داشت.

بهرامی باقدردانی ازتالش های شبانه روزی همکاران خودبه 
ویژه در انبارهای نفت منطقه اظهارکرد: مجموعه کارکنان 
این شرکت تالش می کنند که باخدمت رسانی مناسب وبموقع 
به مردم، سوخت موردنیاز بخش های مختلف مصرف را 
درکوتاه ترین زمان ممکن تامین کنند، ضمن آن که تمهیدات 

الزم نیز برای این مهم اندیشیده شده است. 

قائم مقام مدیرعامل شرکت پاالیش شهیدهاشمی نژاد 
درحوزه نظام پیشنهادها گفت: از ابتدای راه اندازی نظام 
بیش  ن  کنو تا کت  شر ین  ا ر د ها  د پیشنها
از100هزارپیشنهاد دریافت شده است. ناصرنوذری 
درجشنواره دوساالنه نظام پیشنهادهای شرکت پاالیش 
گاز شهید  هاشمی نژاد با بیان این که این پیشنهادها 
ازدبیرخانه های مختلف شامل دبیرخانه کارکنان، 
خانواده ها، دانش آموزان و ذینفعان واصل شده است، 
افزود: از این تعداد، 32هزارپیشنهاد مربوط به دو سال 
ونیم گذشته بوده است. وی هدف ازبرگزاری این 
جشنواره راارائه گزارش عملکردو دستاورد های دو سال 
گذشته درحوزه های مختلف، رویکرد و استراتژی های 
آتی پاالیشگاه گاز  هاشمی نژاد، همچنین معرفی و تجلیل 
از برترین های نظام پیشنهادها اعالم کرد. جشنواره 
دوساالنه نظام پیشنهادهای شرکت پاالیش گاز شهید  
هاشمی نژاد باحضورمدیران ارشد، پیشکسوتان این 

پاالیشگاه کارکنان وخانواده های آنان برگزار و از 
برگزیدگان حوزه نظام پیشنهادها تقدیرشد. در حاشیه 
برگزاری این جشنواره، همچنین ازکتاب تاریخ شفاهی 
نظام پیشنهادهای شرکت پاالیش گازشهید  هاشمی نژاد 
رونمایی شد. متن این کتاب پس از گفت وگو با31نفر از 
کارکنان پاالیشگاه جمع آوری، تدوین و باهدف ترویج 
فرهنگ مشارکت دربین کارکنان وخانواده ها تالیف 

وچاپ شده است.

مدیر بازاریابی فروش شرکت نفت ستاره خلیج فارس حضور موفق 
در بازارهای جهانی را مرهون توجه به تخصص، جوان گرایی، 
پیاده سازی اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توان داخلی دانست. 
رضاکارآمد درحاشیه همایش ساالنه اوپکس گفت: یکی از 
رسالت های پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگ ترین 
پاالیشگاه میعانات گازی جهان، جلوگیری از خام فروشی، افزایش 
ارزآوری وتبدیل خوراک به فراورده هایی با ارزش افزوده بیشتر است. 
وی رسیدن ایران به خودکفایی درتامین بنزین را نتیجه تالش های 
مهندسان و کارگران پاالیشگاه ستاره خلیج فارس عنوان و اظهار 
کرد: تکیه بر توان داخلی سبب سربلندی صنعت نفت کشورشد تا 
شاهد آغازنهضت پاالیشگاه سازی ایرانی باشیم. مدیربازاریابی فروش 
شرکت نفت ستاره خلیج فارس باتاکید برتوجه به بازارهای خارجی 
به عنوان یکی از برنامه های اساسی این شرکت، افزود: پس از تسریع 
عملیات ساخت و بهره برداری پاالیشگاه ستاره خلیج فارس درسال 
1395 صادرات فرآورده از اواخر سال 1396 آغاز و در مرداد ماه 
امسال نخستین عرضه بنزین این پاالیشگاه در رینگ بین المللی از 

سوی شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی انجام شده 
است. وی با بیان این که 80 درصد فروش محصوالت پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس از طریق عرضه در رینگ بین المللی صورت 
می گیرد، اظهار کرد: این موضوع سبب حفظ قیمت، شفافیت 
فروش و افزایش تعداد خریداران شده است. کارآمد گفت: امید است 
در ماه های آتی با برنامه ریزی و شناسایی بازار مصرف و تمرکز 
برمقاصد جدید صادراتی، شاهد افزایش صادرات فراورده ها باشیم 
و بیش از پیش همچون ستاره ای در بازارهای صادراتی بدرخشیم.
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    شرکت 
پتروشیمی کارون  
رونمایی  
ازمحصوالت 
جدید در
 6 ماه آینده 

مدیرعامل شرکت پتروشیمی کارون ازرونمایی محصوالت جدید پترو شیمی کارون در 6ماه 
آینده خبر داد.

علیرضاصدیقی زاده گفت: رونمایی ازاین محصوالت، سودآوری، ارز آوری وقدرت رقابت شرکت 
پتروشیمی کارون رادربازار جهانی افزایش خواهد داد.

وی بااشاره به ایجاد مرکزتحقیق وپژوهش درشرکت پتروشیمی کارون، یکی ازمهم ترین اهداف 
این شرکت را ایجاد چنین مرکزی وتوجه ویژه به کار بردی کردن آن درفعالیت های پتروشیمی 

کارون عنوان کرد.
وی تاکیدکرد: درمرکزتحقیق وپژوهش پتروشیمی کارون توجه به همه زمینه های فنی، تولیدی، 
همچنین مجموعه منابع انسانی ومالی به منظور توسعه فعالیت های شرکت، در نظر گرفته شده 

است.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی کارون با اشاره به این که درصد باالیی از هزینه ها، دراین شرکت 
صرف تهیه خوراک وبقیه درفرایند تولید، هزینه می شود، ادامه داد: شرکت پتروشیمی کارون با 
بهره گیری ازتوانمندی کار شناسان خودوهمکاری شرکت های دانش بنیان، عالوه برکاهش 
هزینه  های تولید، موفق به تنوع  بخشی محصوالت وافزایش توانایی رقابت با محصوالت خارجی 

دربازارجهانی وافزایش سه محصول راهبردی شده است.
متنوع شدن محصوالت پتروشیمی کارون 

مهدی نظری، مدیرمرکز پژوهش و توسعه پتروشیمی کارون با اشاره به همکاری این شرکت 
باشرکت های دانش بنیان ازمتنوع سازی محصوالت در این شرکت خبر داد.

وی درباره نحوه همکاری باشرکت های دانش بنیان گفت: تولید محصول OTDA که ازضایعات 
فرایند تولید به شمار می آید، نمونه ای ازاین همکاری است که به واسطه آن به محصولی با ارزش 

افزوده باالترتبدیل شده است و در برخی صنایع و واحدهای تولیدی کاربرد دارد.
نظری تصریح کرد: باتولید محصول جدید، عالوه برجلوگیری ازسوزاندن OTDA، درآمدزایی 

نیزایجاد شده است.
 مدیرمرکز پژوهش و توسعه پتروشیمی کارون، تولید محصول ازپساب صنعتی و بازیافت 
کاتالیست های مصرفی را ازدیگردستاوردهای مرکز پژوهش وتوسعه شرکت پتروشیمی کارون 

برشمردکه بامشارکت شرکت  های دانش بنیان حاصل شده است.
وی درباره تازه ترین موفقیت های شرکت پتروشیمی کارون نیز گفت: با همکاری دیگر 
مجموعه های دانش بنیان، توانسته ایم به دانش فنی ساخت کاتالیست فرایند هیدروژناسیون 

رانی نیکل )به مراتب با قیمت تمام شده بسیار پایین تر ازکاتالیست پالتین پاالدیوم کنونی مورد 
استفاده در صنایع به ویژه پتروشیمی( دست یابیم.

نظری گفت: این موفقیت عالوه بربی نیازساختن صنعت پتروشیمی به واردات کاتالیست، کاهش 
25درصدی هزینه وارزآوری رابه همراه خواهد داشت.

وی درباره برنامه های شرکت پتروشیمی کارون درحوزه تکمیل زنجیره ارزش، همچنین تنوع 
سبد محصوالت با ارزش افزوده باال گفت: باتوجه به دانش فنی، نوع فعالیت ومحصوالت تولیدی، 
افزودن سه محصول راهبردی LMDI _ KMT و HR ازدیگر برنامه های این شرکت است.

مدیرمرکزپژوهش وتوسعه پتروشیمی کارون تصریح کرد: این محصوالت در صنایع خودرو سازی، 
کیف و کفش، مبلمان، ساختمان والستیک  سازی استفاده می شود و تولیدکنندگان داخلی را 

از واردات محصوالت و مواد اولیه مشابه بی نیاز می کند. 
شرکت پتروشیمی کارون، نخستین تولیدکننده ایزوسیانات هادرخاورمیانه است که بااستفاده 
ازگازهای کلر، منواکسیدکربن، هیدروژن، همچنین تولوئن واسید نیتریک می تواندانواع 
محصوالت پایه ای واصلی پتروشیمی شامل انواع ایزوسیانات ها را با ارزش افزوده باالتر تولید و به 

بازارهای داخلی و خارجی عرضه می کند.

   شرکت بهینه سازی مصرف سوخت    

   پاالیشگاه بندرعباسضرورت بهینه سازی انرژی در ساختمان ها
کسب جایگاه برتر در بخش 

صادرات و فروش

شرکت پاالیش نفت بندرعباس، رتبه دوم صادرات و رتبه 
سوم فروش و عنوان شرکت پیشرو بیست و دومین 
همایش ملی معرفی شرکت های برتر اقتصاد ایران موسوم 
به IMI-100 را کسب کرد. درهمایش رتبه بندی 
500شرکت برترکشور که باحضور جمعی ازمدیران و 
سیاست گذاران اقتصادی وصنعتی کشور، همچنین 
مدیران شرکت های برتر ایران برگزار شد، نتایج بیست 
ودومین سال رتبه بندی IMI-100 و اسامی صد شرکت 
برتر ایران با ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی منتشر شد.

این رتبه بندی براساس گزارش مالی سال 97شرکت ها 
انجام وشرکت پاالیش نفت بندرعباس موفق به کسب رتبه 
دوم صادرات و رتبه سوم فروش شرکت های برتر ایران شد. 
دراین همایش، براساس ارزیابی از روند رشدشرکت های 
برتر طی چهار سال اخیر، از بین 100 شرکت برتر 10 
شرکت به عنوان »شرکت های پیشرو« معرفی شدند و 
شرکت پاالیش نفت بندرعباس بر اساس ارزیابی و رشد 
شاخص های اقتصادی، عنوان شرکت پیشرو را به خود 
اختصاص داد. مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس 
گفت: شرکت پاالیش نفت بندرعباس با تالش های بی وقفه 
کارکنان خود در جهت تولید پایدار، موفق شده است رتبه 
سوم فروش کشور را بر اساس صورت های مالی سال 97 
کسب کند. نامور افزود: در بخش صادرات نیزشرکت 
پاالیش نفت بندرعباس با استفاده از ظرفیت های موجود 
و توجه به بازارهای جهانی، همچنین تولید فراورده های 
ویژه مطابق با استانداردهای روز دنیا، رتبه دوم شرکت های 

برتر اقتصاد ایران در سال 97 را از آن خود کرده است.
وی تصریح کرد: شرکت هایی که دربین 500 شرکت برتر 
قرار گرفته اند، بنگاه های بزرگ اقتصادی کشورهستند که 
باتوجه به عوامل اقتصادی مانند اشتغالزایی، ایجاد ارزش 
افزوده و افزایش تولید باال، براقتصاد ملی تاثیر بسزایی 

دارند.
در این همایش، شرکت های برتر اقتصاد ایران بر اساس 
32 شاخص مختلف رتبه بندی شده اند که این شاخص ها 
در هفت گروه اندازه و رشد، سودآوری وعملکرد، بهره وری، 

صادرات، نقدینگی، بدهی و بازار در نظر گرفته شده اند.
دی  قتصا ا ی  ه ها بنگا د  ر مو ر د ت  طالعا ا لید  تو
کشوروشفاف سازی فضای کسب  وکار، ارائه تصویری روشن 
ازجایگاه بنگاه های اقتصادی و گروه های صنعتی مختلف، 
گسترش رقابت بین بنگاه های اقتصادی کشور وعلمی تر 
کردن فضای تصمیم گیری مدیران، از اهداف بیست 
ودومین همایش رتبه بندی شرکت های برتر ایران عنوان 

شده است.

مدیربهینه سازی انرژی دربخش ساختمان شرکت بهینه سازی 
مصرف سوخت با اشاره به رکورد بی سابقه مصرف روزانه گاز 
طبیعی در بخش خانگی در دی ماه امسال، بر ضرورت 

بهینه سازی انرژی در ساختمان ها تاکید کرد.
کوروش هاشمی با ارائه گزارشی، طرح های ماده 12 قانون رفع 
موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور را که از سوی شرکت 

بهینه سازی در دست پیگیری است، تشریح کرد.
 وی بااشاره به جایگاه جهانی کشوردرمصرف انرژی نهایی در 
بخش های مختلف و بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست، 

به بررسی چالش های شرکت های خدمات انرژی پرداخت.
مدیربهینه سازی انرژی دربخش ساختمان شرکت بهینه سازی 
مصرف سوخت درباره قیمت های پایین حامل های انرژی 
به ویژه گازطبیعی گفت: این قیمت ها برای مصرف کننده 
انرژی در جهت بهبود روند مصرفی خود و استفاده از 

فناوری های جدید و تجهیزات بازدهی باال انگیزه الزم را ایجاد 
نمی کند.

هاشمی با اشاره به رکورد بی سابقه مصرف روزانه گازطبیعی 
در بخش خانگی دردی ماه امسال)روزانه حدود600میلیون 

مترمکعب(بر ضرورت بهینه سازی انرژی در ساختمان ها تاکید 
کرد.

وی به معرفی طرح افزایش کارایی انرژی ساختمان های نوساز 
با اجرای مبحث 19مقررات ملی ساختمان پرداخت وگفت: 
با هدف کاهش مصرف گازطبیعی دربخش  این طرح 
ساختمان به ویژه درمجتمع های انبوه سازی، درکالنشهرها 
بادوهزار مترمربع وباالتر زیربنای مفید، درمناطق سردسیر 
کشور براساس ظرفیت های ماده 12 قانون رفع موانع تولید و 
ظرفیت صرفه جویی اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان 

در دست اقدام است.
انرژی  کارایی  افزایش  طرح  که  این  بیان  با   هاشمی 
ساختمان های نوساز به تصویب شورای اقتصاد نیاز دارد، 
تصریح کرد: سقف بازپرداخت در این طرح 600 میلیون دالر 

درمدت چهار سال در نظر گرفته شده است.

    شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران
تأمین به موقع سوخت درمناطق سیل زده

مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران 
ازتأمین به موقع نفت سفید و گاز مایع)ال پی جی( مورد نیاز 
مصرف کنندگان در استان های سیل زده سیستان و بلوچستان 
و هرمزگان خبر داد. کرامت ویس کرمی گفت: درمناطق 
سیل زده استان سیستان و بلوچستان و بخشی از استان 
هرمزگان، باهمت و تالش شبانه روزی مجموعه شرکت ملّی 
پخش فراورده های نفتی ایران، نفت سفید و گازمایع مورد نیاز 
مصرف  کنندگان دراین دو استان، تأمین شده است. وی تاکید 
کرد: با توجه به برنامه ریزی های  صورت گرفته، سوخت مورد نیاز 
این مناطق به بهترین نحو توزیع شده ومشکلی دراین زمینه 
وجود ندارد. وی با اشاره به میزان تولید پاالیشگاه های کشور در 
سال جاری اظهار کرد: با عنایت به رسالت شرکت ملّی پخش 
فراورده های نفتی ایران که همانا تأمین و توزیع سوخت در همه 
فصول سال در اقصی نقاط کشور است، این شرکت طبق 
برنامه ریزی های منّظم روزانه، ماهانه و ساالنه، سوخت 

موردنیازمصرف کنندگان رااز مبادی تولید دریافت و با ذخیره 
سازی در انبارهای سراسر کشور، توزیع مطلوب و شبانه روزی 
آن انجام می دهد. وی درباره تامین نفت سفید مورد نیاز 
روستائیان و عشایر فاقد گاز نیز گفت: دراین بخش نیز با توجه 
به ذخیره سازی در انبارهای نفت و ارسال آن به فروشندگی های 
روستایی، نیاز این بخش از مصرف کنندگان بر اساس سهمیه  
تعیین شده)بنابرموقعیت اقلیمی وشرایط جوی هرمنطقه(، به 
صورت ماهانه در اختیار آنها قرار می گیرد. مدیرتأمین و توزیع 
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران گفت: گاز موردنیاز 
مصرف کنندگان نیز از مبادی پاالیشگاهی تأمین می شود 
وتوزیع آن در سراسر کشور به طور روزانه، ازطریق 74شرکت  
موزع انجام می شود. ویس کرمی افزود: در ایام آتی نیز با توجه به 
پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر ورود جبهه هوای سرد 
به کشور، تمهیدات الزم اندیشیده شده است و جای هیچ نگرانی 

در زمینه تأمین و توزیع سوخت وجود ندارد. 

    پاالیشگاه ستاره خلیج فارس  
حضور در بازارهای جهانی با تکیه بر توان داخلی

    پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان
توزیع بی وقفه سوخت  دربرف و یخبندان

     پاالیشگاه شهید هاشمی نژاد 
ثبت بیش از 100هزار پیشنهاد در سامانه نظام پیشنهادها
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سیره مردمی پیامبر اعظم)ص(
ُ َعلَْيِه َو آلِِه( يَْجلُِس  ِ )َصلَّى الَلَّ َعِن اِبِْن َعبَّاٍس، َقاَل: َكاَن َرُسوُل الَلَّ
اَة، َو يُِجيُب َدْعَوَة  َعلَى اَْلَْرِض، َو يَأُْكُل َعلَى اَْلَْرِض، َو يَْعَتِقُل اَلشَّ

ِعيِر اَلَْمْمُلوِك َعلَى ُخْبِز اَلشَّ
ابن عباس گفته است: رسول خدا)ص( بر زمين مى نشست و بر 
روى زمين غذا مى خورد و گوسفند مى دوشيد و دعوت بردگان 

بر سفره نان جوين را مى پذيرفت. 

منبع: أمالی شیخ طوسی، ج 2، ص 13
يَْجلُِس َعلَى اَْلَْرِض

]پيامبر[ دنبال اين نبود كه يک فرشى، چيزى داشته باشد؛ در 
مسجد، در مالقات با يک نفرى كه در بين راه با ايشان برخورد 
بزند، روى زمين  و مى خواست دو كلمه حرف  مى كرد 

مى نشست.
َو يَأُْكُل َعلَى الرض

گاهى غذايش را هم همين طور كه روى زمين نشسته بود، 
مى خورد. سفره اى بيندازند و آدابى و تشکيالتى و حاال يک 
بشقابى، كاسه اى، چيزى مثاًل؛ نه، همين طور روى زمين 

مى نشستند و غذاى ساده اى ميل مى كردند.
ِعير َو يُِجيُب َدعَوَة الَممُلوِك َعلَى ُخبِز الشَّ

گاهى يک غالمى مثالً نشسته بود يک جايى روى زمين و داشت 
نان جو مى خورد؛ حضرت عبور مى كردند، تعارف مى كرد، آقا! 
بفرماييد؛ مى نشستند حضرت پهلوى او. نمى گفتند شأن ما 

نيست، نمى شود، مناسب نيست.
اينکه ما اين قدر مى گوييم و مى شنويم كه بايد مردمى باشيم، 
يعنى اين. مردمى بودن به ادعاكردن نيست. با مردم، با زندگِى 
مردم كنار بياييم، مثل مردم زندگى كنيم، با طبقات مختلف 

مردم انس بگيريم. اين، معناى مردمى بودن است.
 بعضى از ماها كه حاال معّمم هستيم، اگر مثالً يک آدم ذى شأنى، 
آدم محترمى باشد، خب، سالم عليک مى كنيم، گرم مى گيريم، 
اگر كارى با ما داشته باشد گوش مى كنيم، آقا! يک استخاره اى 
بکنيد، قرآن را درمى آوريم و يک استخاره اى برايش ]مى گيريم[. 
اگر يک آدم فرودستى باشد، يک آدم مثالً ]سطح[ پائينى باشد؛ 
نه، اعتنا و اهتمامى نمى كنيم! اين، خالف سيره رسول الّل)ص( 

است.
 سيره  پيغمبر اين است كه با فقرا و با ضعفا و مانند اينها كنار 
مى آمد. به شئون ظاهرى و آن چيزهايى كه به حسب ظاهر 
موجب جالل و شوكت و اين چيزها است، اهميتى نمى داد. وضع 
زندگى پيغمبر )ص(اين طور بود؛ اين براى ما واقعاً درس است. 
حاال ما البّته نه توقع داريم، نه مى شود توقع داشت كه مثل آن 
بزرگوار يا مثل اميرالمؤمنين)ع( رفتار كنيم؛ نه، خب، وضع آنها 
وضع ديگرى است، جايگاهشان جايگاه ديگرى است اما آن را 

بايستى مالك قرار بدهيم.
 آن را مثل يک نشانه اى ]قرار دهيم[؛ شما فرض كنيد از يک 
دامنه  كوهى داريد مى رويد باال، آن قله مورد نظرتان است، به 
قله نمى رسيد اما به طرف قله مى رويد، حركت به آن سمت 

مى كنيد؛ بايد اينجورى باشد.

شهید سلطان مراد علی پور در تاریخ 10 تیر 1330 در شهر 
مسجد سلیمان استان خوزستان متولد شد. او متاهل و 
دارای 2 فرزند بود. شهید علی پور در تاریخ 14 خرداد 
1356همکاری خود را با شرکت ملی نفت آغاز کرد. 
سلطان مرداد علی پور در تاریخ 21 شهریور 1365 در شهر 
اهواز به دلیل بمباران بعثی ها به مقام رفیع شهادت نائل آمد. 
همسر شهید درباره وی می گوید: او همواره درس تواضع و 
فروتنی را به من و فرزندانش می آموخت. ما بردباری، 
استقامت و ایثار را از او آموختیم و تا عمر داریم مدیون 
راهنمایی هایش هستیم.فرزند شهید علی پور درباره 
خصوصیات اخالقی او می گوید: پدر عاشقانه خدا را دوست 
می داشت و همیشه خود را بی نیاز از انسان ها و نیازمند به 
خداوند و یاری اش می دانست. تقوا و تواضع از جمله 
خصوصیات اصلی شخصیت او بود و حتی در سخت ترین 

لحضات زندگی لبخند از لبانش دور نمی شد.

شهيد
سلطان مراد علی پور

گوهر  از  شما  با  که  هفته هاست 
گرانبهای دوران جدید یعنی »آرامش« 
صحبت کردیم. مرواریدی که همه 
انسان ها دنبال صید آن هستند و 
می کوشند تا این متاع بسیار ارزشمند 
را از آن خود کنند. دین اسالم به ما راه 
و روش صید این مروارید کمیاب را 
نشان داده است و در سیزده شماره 
گذشته این راه ها را بر شمردیم، در 
بخش چهاردهم یک راه دیگر برای 
رسیدن به آرامش را بیان کرده ایم، با 

ما همراه باشید. 

توکل نشانه دینداری و ایمان است. در قرآن 
کریم به صورت مکرر از مؤمنان درخواست 
شده است به خدا توکل کنند. در سوره 
طالق آیه سوم آمده است: کسی که به خدا 
توکل کند، خدا او را کافی است. اگر قرار 
است در زندگی اعتماد کنیم، چه کسی 
بهتر از پروردگاری است که راه رستگاری و 

سعادت را پیش روی ما نهاده است.

توکل به خدا 
توکل به این معناست که انسان کارهای 
خود را به مالک حقیقی واگذارد و وکالت را 
به وی وانهد؛ زیرا حق، خود را مالک حقیقی 
عالم معرفی و غیر خویش را از مالکیت 
مأیوس کرده است. انسان متوکل در 
کارهای خویش خداوند را وکیل می گیرد، 
برای رسیدن به آرزوهایش از دیگران قطع 
امید و پیوندی عمیق میان خود و خدا برقرار 
می کند. در توکل اعتقاد بر این است که 
روزیرسان فقط اوست و آدمیان همه بر سر 

سفرة رازق هستی نشسته اند. کسی که 
دارای روح توکل است، هرگز ناامیدی به 
خود راه نمی دهد، در برابر مشکالت 
احساس ضعف و زبونی نمی کند و در برابر 

حوادث سخت، مقاومت پیشه می سازد.
در این حالت، انسان احساس امنیت و 
آرامش می کند و به دلیل اعتماد به قدرت 
الیزال الهی نیرومند و بر مشکالت پیروز 
می شود. توکل به معنای اعتماد به خدا و 
خداوند موجودی است که دارای علم و 
قدرت نامتناهی است، پس توکل به معنای 
اعتماد به وجودی است که علمش و 
قدرتش نامحدود است. براین اساس، انسان 
به امیدواری، پاکی درون، عزت نفس و قرار 
و آرامش خواهد رسیدچنانکه امام علی )ع( 
َعاُب  َّْت لَُه الصِّ ِ َذل َل َعلَی اللَّ فرمودند:َمْن تََوکَّ
لَْت َعلَْیِه اْلَْسَباب ؛ هر کس به خدا  َو تََسهَّ

توکل کند، دشواری ها برای او آسان 
می شود و اسباب موفقیت برایش فراهم 

می آید.
کسی که در کارهای دنیوی برای خویش 
وکیل برمی گزیند و امور خویش را به او 
واگذار می کند، طبعاً به نتایج سودمندتری 
خواهد رسید. شایسته است بنده خدا در 
تمامی امور زندگی به خداوند تکیه کند و او 
را وکیل خویش قرار دهد تا خواسته ها و 
آرزوهایش بدون اضطراب و با آرامش تأمین 
شود. اعتماد به قدرت مطلق در وجود انسان 
استحکام و نیرومندی ایجاد کرده او را از رنج 
رهایی می بخشد در حدیثی از حضرت امام 
جواد)ع( آمده است:َمْن أََحبَّ أَْن یَُکوَن 
ِ؛ هر کس  ْل َعلَی اللَّ أَْقَوی النَّاِس َفلَْیَتَوکَّ
دوست دارد از نیرومندترین مردم باشد، باید 

به خدا توکل کند.

آرامش از دیدگاه آموزه های د ینی )بخش چهاردهم(

صید مروارید آرامش از دریای معرفت 

   شرح احادیث اخالقی   درس خارج فقه   مقام معظم رهبری

معرفی کتاب 
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صفحه ای برای گسترش و ترویج  فرهنگ، آد  اب و اند  یشه د  ینی

تهیه و تنظیم:  ستاد   اقامه نماز وزارت نفت

 
مروری بر دستاوردهای انقالب اسالمی ایران

خبر

پرداختن به دستاوردهای انقالب اسالمی و 
تبیین هر چه بیشتر آن، از موضوع های مهم 
و ضروری در عصر حاضر است؛ از این رو، این 
ترین  مهم  است،  صدد  در  مطلب 
دستاوردهای انقالب اسالمی ایران را، از ابتدا 
تاکنون، تبیین کند. پرسشی که در اینجا 
مطرح می شود، این است که دستاوردهای 

انقالب اسالمی ایران چیست؟
برخالف تبلیغات دشمنان، انقالب اسالمی 
ایران، با وجود موانع، دستاوردهای چشمگیر 
و شگرفی را در عرصه های گوناگون سیاسی، 
فرهنگی، اقتصادی، علمی، فناوری، نظامی 
و امنیتی به دست آورده و جایگاه رفیعی را 

در منطقه و جهان کسب کرده است.

1- دستاوردهای سیاسی
مهم ترین دستاوردهای سیاسی انقالب 

اسالمی ایران به قرار زیر است:
1-1- سرنگونی نظام دیکتاتوری و 
جایگزینی نظام مردم ساالری دینی

رفع خفقان و سرنگونی نظام دیکتاتوری 
سلطنت پهلوی و جایگزین شدن نظام 
مهم ترین  از  یکی  دینی،  مردم ساالر 
دستاوردهای سیاسی انقالب اسالمی ایران 
به شمار می رود. مردم ایران، به رهبری 
امام خمینی)ره( در 22بهمن 1357 
توانستند رژیم سلطنتی پهلوی را که برآمده 
از کودتای انگلیسی آمریکایی بود و 
وابستگی، استبداد، فساد )سیاسی، اخالقی، 
مالی(، ضدیت با اسالم و بی کفایتی، از جمله 
ویژگی های بارز آن به شمار می رفت، ساقط 
و نظامی مردمی مبتنی بر قوانین اسالمی، 

با رهبری ولی فقیه، بنا کنند.

1-2- افزایش بینش سیاسی مردم
افزایش بینش سیاسی مردم، یکی دیگر از 
دستاوردهای سیاسی انقالب اسالمی است. 
یکی از اهداف سیاسی رژیم پهلوی، دور نگاه 
داشتن مردم ایران از مسائل و واقعیت های 
جامعه بود و از این طریق می کوشیدند تا 
بینش سیاسی مردم تعمیق نیابد و در 
بی خبری به سر برند. پس از انقالب اسالمی، 
افزایش آگاهی ها و تقویت بینش سیاسی 
مردم، با استفاده از ابزارهای گوناگون مانند 
مطبوعات و رسانه های گروهی، به عنوان 
اصلی مهم در قانون اساسی جمهوری 

اسالمی ایران، کانون توجه واقع شد.

1-3- آزادی و مشارکت سیاسی 
مردم

یکی دیگر از دستاوردهای سیاسی انقالب 

اسالمی، آزادی سیاسی و مشارکت سیاسی 
مردم است. در رژیم پهلوی، مردم در عرصه 
تصمیم گیری کشور هیچ جایگاهی نداشتند؛ 
ازاین رو، مشارکت سیاسی، به معنای واقعی 
کلمه، وجود نداشت، ولی آنان پس از انقالب 
اسالمی، در تعیین سرنوشت کشورشان  
سهیم شدند، به طوری که در مدت بیش از 
سه دهه پس از پیروزی انقالب، به طور 
متوسط هر سال یک انتخابات در عرصه 
که  شد  برگزار  کشور  تصمیم گیری 
نشان دهنده مشارکت سیاسی گسترده 

مردم است 

1-4- استقالل در سیاست 
خارجی

استقالل در سیاست خارجی، یکی دیگر از 
دستاوردهای سیاسی انقالب اسالمی ایران 
است. در دوران پهلوی، در ساختار سیاسی 
ایران، به دلیل نفوذ کشورهایی نظیر 
انگلستان و آمریکا، استقالل سیاسی وجود 
نداشت و سیاست خارجی کشور با توجه به 
منافع کشورهای بیگانه تعریف می شد، اما 
پس از انقالب، ایران اسالمی ضمن رهایی از 
نفوذ آمریکا و انگلیس، استقالل سیاسی 
خود را به دست آورد و سیاست خارجی خود 
را باتوجه به مصالح اسالمی و منافع ملی 

تعریف کرد.

1-5- شکل گیری جریان ها و 
گروه های سیاسی در جهان

تأثیر بر شکل گیری برخی جریان ها و 
نقش  احیای  و  سیاسی  گروه های 
جنبش های آزادی بخش، یکی دیگر از 
دستاوردهای سیاسی انقالب اسالمی ایران 
است. انقالب اسالمی ایران، از یک سو، باعث 
موجودیت برخی گروه ها و جریان های 

سیاسی مانند حزب الل لبنان، امل اسالمی، 
جنبش جهاد اسالمی فلسطین، نهضت 
اجرای فقه جعفری پاکستان شد و از سوی 
دیگر، باعث خارج شدن برخی دیگر از 
گروه ها و جریان ها از حالت انفعال و رکود 
شد، مانند حرکت اسالمی در بیت المقدس 

و الخلیل. 
با وقوع انقالب اسالمی ایران، جنبش های 
آزادی بخش در جهان و جوامع اسالمی 
جان تازه ای گرفتند. پیروزی انقالب 
اسالمی در ایران، با تکیه بر ایدئولوژی 
اسالمی، باعث احیای بیداری اسالمی در 
جهان شد. جایگزین شدن اندیشه های 
اسالمی به جای اندیشه های مادی همچون 
نیز در  ناسیونالیسم و مارکسیسم و 
جنبش های آزادی بخش اسالمی، از جملۀ 

مصادیق آن بیداری است.

 1-6- تغییر راهبرد
 قدرت های بزرگ

 تأثیر بر راهبرد قدرت های بزرگ، یکی دیگر 
از دستاوردهای انقالب اسالمی است. 
انقالب اسالمی در کشوری رخ داد که 
می بایست در برابر حرکت های ضدغربی در 
منطقه واکنش نشان می داد؛ اما خود به 

کشوری ضدغربی تبدیل شد.
 از سوی دیگر، تأثیر انقالب اسالمی بر 
جنبش های اسالمی موجود در جوامع 
اسالمی، تحت سلطۀ ابرقدرت های غرب و 
شرق و نیز طرح نظریه های جدید دربارة 
حکومت و سیاست، هر دو ابرقدرت)آمریکا 
و شوروی سابق( را برآن داشت تا برای حفظ 
منافع نامشروع خود در خاورمیانه )غرب 
آسیا(، انقالب اسالمی را مهار و آن را 

ازهرجهت محدود کنند.
ادامه دارد...

معارف انقالب 
کتاب »معارف انقالب؛ مروری بر دیدگاه های حضرت 
آیت اهلل سید علی خامنه ای )مّد ظلّه العالی( پیرامون انقالب 
اسالمی« را علیرضا مختارپور قهرودی، تالیف و گردآوری 
کرده و انتشارات انقالب اسالمی نیز آن را به چاپ رسانده 
است. این اثر یکی از بهترین کتاب ها برای آشنایی با مبانی 
و اصول انقالب اسالمی است، از آنجا که این کتاب  گردآوری 
سخنان معموالً عمومی مقام معّظم رهبری است غالباً همه 
فهم است، موضوعات هم به شدت کاربردی و ملموس است، 
برخی مهمترین موضوع های کتاب عبارتند از: ویژگی های 
اصلی انقالب؛ بزرگترین خطراتی که انقالب را تهدید 
می کند؛ ده دستاورد بزرگ امام خمینی ره؛ تفاوت های 
اسالم ناب و اسالم آمریکایی؛ چهار عامل الزم برای تداوم 
موفقیت انقالب اسالمی؛ آفاتی که انقالب را تهدید می کند؛ 
تفاوت انقالب اسالمی با دیگر انقالب ها در حفظ اهداف 
اولیه؛ مهمترین ریشه های همه عقب افتادگی ها؛ عاشورا و 
انقالب اسالمی؛ انقالب اسالمی و نظام استکبار؛ پیام های 

جهانی انقالب اسالمی و بازتاب آن. 

انقالب اسالمی؛ آنچه گذشت، آنچه پيش روست)بخش اول (

مشعل شماره 957 

از شرکت گاز هرمزگان به دلیل اقامه، 
توسعه و ترویج فرهنگ نماز در استان 

هرمزگان تقدیر و تجلیل شد.
در ششمین اجالس استانی نماز که به 
میزبانی اداره کل منابع طبیعی برگزار شد، 
پس از ارزیابی داوران از اقدام ها و برنامه های 
ثبت شده دستگاه های اجرایی استان در 
حوزه ترویج فرهنگ و اداب نماز در سامانه 
سجاد، شرکت گاز هرمزگان از سوی دفتر 
نماینده ولی فقیه در استان، استانداری و 

ستاد اقامه نماز استان تجلیل شد.

حسن پزشکیان، دبیر ستاد اقامه نماز 
شرکت گاز، ضمن تبریک به مدیرعامل و 
همکاران برای موفقیت کسب شده، ابراز 
امیدواری کرد که تالش و همت کارکنان 
این جایگاه در سال های آتی نیز مستدام 
باشد.در بخشی از این تقدیرنامه به فواد 
حمزوی، مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان 
آمده است: نماز از مهم ترین سفارش های 
انبیا و از بارزترین عبادت است، نماز 
گویاترین جلوه خدا محوری، دین باوری و 
والیت پذیری در جامعه است. ارزش گذاری 

به نماز نشانه ایمان و دلیل عشق و عالقه به 
منویات است.

ستاد اقامه نماز استان هرمزگان همسو با 
اجرای منویات مقام معظم رهبری به 
اجالس های سراسری نماز، با تشکیل 
هیئت های ارزیابی و داوری به بررسی 
برنامه ها و فعالیت های دستگاه های اجرایی 
در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ نماز 
پرداخته و براساس رای این هیات، عملکرد 
سال 1397 شرکت گاز استان هرمزگان را 

شایسته تقدیر می داند.«

تقدیر از شرکت گاز هرمزگان در ششمين اجالس نماز
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 خروش نفت
 در دریای انقالب

شرایط عجیب اجتماعی و جمعیتی که محصول انقالب سفید پهلوی دوم بود، 
نمی توانست پشتیبان خوبی برای نظریه پردازی های تمدنی و توسعه ای باشد و 

نتیجه پول های نفتی را از پیش مشخص می کرد

تاریخ  
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رنگ های خاص و ویژه 
همانطور که می دانید، چشم انسان قادر است بیش از 7 میلیون رنگ مختلف را تشخیص دهد، با این توانایی می تواند  به محیط پیرامون خود توجه زیادی داشته باشد. در این میان، یکی از موضوعات 

مهمی که گاهی ذهنمان را به خود مشغول می کند، رنگ های خاص و ویژه برخی اشیای پیرامونمان است، رنگ هایی که شاید دالیل استفاده از آنها را در یک وسیله خاص ندانیم و این سوال را مدام تکرار 
کنیم که چرا این رنگ؟! اگر شما هم سواالت این چنینی دارید،  این مطلب را تا پایان بخوانید. شاید به جواب برخی پرسش هایتان برسید.

این شیرها رنگ های مختلفی دارند و هر رنگ  
است.  آب  از  ظرفیت مشخصی  نشان دهنده  
آتش نشان ها با توجه به قدرت و وسعت آتش، از 
شیر های آتش نشانی مختلفی استفاده می کنند. این شیر ها 
معموال به رنگ های قرمز، آبی، سبز و نارنجی در گوشه و کنار شهر و خیابان ها 

دیده می شوند.

دقیقا به همان دالیلی که اتوبوس های مدرسه زردرنگ هستند، بیشتر 
تاکسی ها هم با این رنگ دیده می شوند تا براحتی از دیگر وسایل 

نقلیه قابل شناسایی باشند.

برای تولید دستمال توالت از رنگ سفید استفاده می کنند و شرکت های کمی هستند که 
دستمال هایشان رنگ های دیگری داشته باشد. استفاده از رنگ سفید هزینه های تولید را 
پایین می آورد، ضمن اینکه گفته می شود پزشکان بر این باورند که استفاده از رنگ های 
مختلف در دستمال توالت باعث ایجاد عفونت می شود، بنابراین رنگ سفید را رنگی مطمئن 

و سالم می دانند.

انتخاب رنگ   اتوبوس های مدرسه  بنا بر دالیل امنیتی و حفاظتی است. رنگ های 
زرد و سیاه استفاده شده در اتوبوس های مدرسه، امکان شناسایی آسان آن را از 

سوی دانش آموزان ایجاد کرده است. همچنین استفاده از این رنگ ها در شب 
باعث می شود راننده های سایر وسایل نقلیه، متوجه عبور این اتوبوس ها 

شوند.

تاثیرگذاری رنگ ها بر هم غیرقابل انکار است. در خطوط عابر پیاده به این دلیل از رنگ های متضاد 
سفید و سیاه استفاده می شود که این خطوط براحتی از فاصله دور قابل مشاهده هستند. استفاده 
از رنگ های متضاد این امکان را برای رانندگان فراهم می کند که با دیدن این خطوط از دور فرصت 
کاهش سرعت پیدا کنند و اجازه دهند که عابران پیاده با آسودگی خاطر از خیابان عبور کنند. این 

خطوط در حفظ جان عابران پیاده هم نقش تاثیرگذاری دارد.

همه  ما می دانیم که چراغ راهنمایی دارای سه رنگ است که هر رنگ معنای خاصی دارد. به عنوان مثال رنگ سبز به معنای حرکت کردن 
است، رنگ زرد این معنا را می دهد که با احتیاط پیش برویم و رنگ قرمز هم به معنای توقف کردن است.

دلیل اصلی اختصاص این رنگ ها به چراغ راهنمایی دالیل مختلفی دارد:
1- رنگ قرمز به این دلیل که طوالنی ترین طول موج را دارد، راننده ها می توانند از فواصل دور آن را ببینند و تشخیص 

دهند.
2- رنگ زرد اما نسبت به رنگ قرمز طول موج کوتاهتری دارد؛ اما نسبت به رنگ سبز طول موجش بیشتر 

است. دلیلی که افراد زیادی از آن بی اطالع هستند.

نخستین توپ های فوتبال جنسی پالستیکی داشتند که رنگ شان سفید 
بود، اما بعد از مدتی شرکت معروف آدیداس تصمیم گرفت تحولی عظیم ایجاد 
کند. این شرکت در تولید این توپ ها از رنگ سیاه هم استفاده کرد. دلیل این کار 
مشخص تر شدن توپ های فوتبال در تلویزیون های سیاه و سفید بود. نکته جالب اینکه امروزه 
با پیشرفت تکنولوژی، دیگر از تلویزیون های سیاه و سفید خبری نیست و انواع و اقسام تلویزیون 
با سایزها و امکانات پیشرفته در دسترس است،  اما هنوز هم گاهی از این توپ های فوتبال استفاده 

می شود.

بیشتر هواپیماهای مسافربری به رنگ سفید هستند، چون این رنگ 
ارتباط مستقیمی با نور خورشید دارد. رنگ سفید گرما را از خود عبور 
نمی دهد و مانع از گرم شدن بیش از حد هواپیما در برابر نور خورشید 
می شود. این رنگ کمک می کند هواپیما ها بعد از فرود آمدن در مدت زمان 

کمتری خنک شوند.

شاید برایتان جالب باشد که بدانید مواد اولیه   ای که برای تولید الستیک  استفاده می شود، 
سفیدرنگ است؛ اما برای افزایش طول عمر الستیک ها از کربن در ساخت آنها 
استفاده می کنند. این ماده که در برابر اشعه ماورای بنفش و گرما مقاومت 

باالیی دارد، باعث دوام بیشتر الستیک ها می شود.

توپ های
رنگ فوتبال

 نرم افزار های 
شبکه های 

اجتماعی 

شیر های 
تش نشانی آ

هواپیما های 
مسافربری

تاکسی ها

اتوبوس های 
مدرسه

چراغ های 
راهنمایی و 

رانندگی

دستمال
 توالت

خطوط
 عابر پیاده

الستیک های 
خودرو

درست است که در ساخت این سیستم عامل ها و برنامه ها از رنگ های مختلفی استفاده 
شده، اما بیشتر برنامه نویسان و شرکت ها، انتخابشان رنگ آبی است، به این دلیل که این 
رنگ براحتی می تواند با ذهن ارتباط برقرار کند و روی آن تاثیر بگذارد. در واقع باید بگوییم 
که رنگ آبی، نماد ارتباط در ذهن انسان است. عالوه بر این، استفاده از این رنگ باعث 
اطمینان و آرامش می شود. شرکت های رسانه های اجتماعی به دلیل منتقل کردن احساس 

امنیت و ارتباط مطمئن، بیشتر از رنگ آبی استفاده می کنند.
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بافته ها بخش 
مهمی از صنایع 

را  ایران  دستی 
تشکیل می دهند. 

بافته هایی که گاهی 
با ساده ترین ابزارهای 

پیش پا  و  د  جو مو
افتاده ترین مواد اولیه تهیه 

ه  مر ز ر  د ما  ا  ، ند می شو
ارزشمندترین صنایع دستی ایران 

قرار می گیرند. 
یکی از این بافته ها، بََرک است؛ پارچه ای نرم، 

چسبان و ضخیم که از پشم شتر یا کرک بز بافته می شود. این پارچه 
که یکی از صنایع دستی معروف خراسان است، بیشتر برای دوخت 
لباس های زمستانی مورد استفاده قرار می گیرد. برک عالوه بر 
اینکه بسیار لطیف است، استحکام خاصی دارد. نکته جالب در 
خصوص برک اینکه به اعتقاد قدیمی های استان خراسان، 
گرمای پارچه های بسیار ضخیم و نرم برک، دردهای 
عضالنی را کاهش می دهد و التیام بخش دردهای 
مفاصل است. برک به طور معمول خودرنگ است و 
در رنگ های قهوه ای، سیاه، سفید، شیری، 

شکری و خاکستری تولید می شود.
این پارچه ارزان، نوع اعالیی هم دارد که به 
به  آن شمشیرک می گویند که نسبت 
جنس ارزان تر آن،  لطیف تر و زیباتر 
است. برای تهیه شمشیرک، پارچه 
درشت برک را برای مدتی در مغز 
گوسفند و آب ولرم قرار می دهند و با 
گز روی آن می کشند و با استخوان به 
آن می زنند. به این ترتیب موهای 
و  می شود  خارج  آن  از  اضافه 
پارچه ای نرم و گرم به دست می آید.

در قدیم، درویشان از برک قبا و کاله 
می دوختند و بعدها با بهبود کیفیت 
آن، پادشاهان و فرمانروایان نیز قبا و 

جبه از جنس برک به تن می کردند.
برای تهیه برک، کرک بز را پس از کمان 
زدن و نوار کردن با چرخ می ریسند و 
سپس به نخ تبدیل می کنند و در دستگاه 
تن بافی پارچه برک به دست می آید. از 
نواحی اصلی تولیدکننده این پارچه می توان به 
بجستان، گناباد، فردوس و بشرویه در استان 

خراسان اشاره کرد.  

کاروانسرای کلمرد طبس

این اقامتگاه که در محیطی آرام و در دل کویر، زیر سقف 
آسمانی صاف و پرستاره قرار گرفته، دارای دو کاروانسرای 

قدیم و جدید است که کاروانسرای قدیم 200 سال قدمت 
دارد و اکنون به خرابه ای تبدیل شده و فقط آثاری از آن 

برجای مانده است؛ اما کاروانسرای جدید با قدمتی 120 
ساله، کامال سالم است و پس از مرمت  به یک اقامتگاه 

مجهز تبدیل شده است. 
مجاورت  در  که  قدیمی  کاروانسرای  این 
ماسه زارهای کویر حلوان جا خوش کرده، در 

فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. 
از ویژگی های بنای کاروانسرا، بلندای یکسانی 
است که دور تا دور بنا دیده می شود و عالوه بر 
بادگیر، سردر ورودی هم با دیوارها در یک سطح 
قرار گرفته است. در دو سوی ورودی کاروانسرا 
یا رباط کلمرد ایوانچه، بادگیرها، اجاق ها و 
بخاری های دیواری وجود دارد. بام این کاروانسرا 
هم با آجر به زیبایی تمام فرش شده و جلوه ای 
اقامتگاه،  این  است.  بخشیده  آن  به  خاص 
سوییت های سنتی و زیبایی دارد که می تواند 

اقامتی به یادماندنی را برای مسافران رقم بزند. 
کاروانسرای کلمرد دارای سفره خانه با غذاهای سنتی 

و دمنوش های گیاهی است و یک آشپزخانه با تمامی 
تجهیزات دارد. حوض، آبنما و فضای سبز میان کاروانسرا 

هم از دیگر ویژگی های این مکان به شمار می رود. از نکات 
قابل اشاره در خصوص کلمرد اینکه، مسافران این اقامتگاه 

می توانند چای و دمنوش گیاهی آتشی را با دستان خود تهیه و 
نوش جان کنند.

 از امکانات تفریحی این کاروانسرا هم می توان به فوتبال دستی، 
فوتبال ساحلی، بدمینتون، سافاری و شترسواری اشاره کرد. اقامتگاه 

کلمرد 24 باب اتاق و 25 رواق زیبا و سنتی دارد.
با حضور در کلمرد، تاریخ و گذشته حضور کاروان ها 

در این اقامتگاه را می توان در سکوت 
حاکم بر این کاروانسرا در ذهن 

در  اندکی  و  کرد  تجسم 
گذشته غرق شد.

در حال حاضر در این 
اقامتگاه، یک مرد 
چوپان همراه با 
زن و فرزندانش 
گی  ند ز

می کنند.

 

بیرجند، مرکز استان خراسان جنوبی 
تاریخی ترین  و  زیباترین  از  یکی  و 

شهرهای ایران است.
این شهر عالوه بر آثار باستانی فراوان، سوغات فراوانی 
هم دارد که در سفر به بیرجند می توان آنها را تهیه کرد.

عناب: یکی از معروف ترین سوغاتی های بیرجند است که 

بخش  ر  د مهمی  سهم 
صادرات دارد.

کشک: نام کشک بیرجندی را 
همه شنیده اند، کشکی که از نظر 

شکل ظاهر و طعم، انواع مختلفی دارد. 
زرشک: مرغوب ترین نوع زرشک را که پفکی 

است، می توان در این شهر پیدا کرد. زرشک به عقیق درخشان خراسان 
جنوبی شهره است.

قالیبافی: بیرجند هم مانند دیگر شهرها، هنرمندان 
زیادی در قالیبافی دارد که به این کار مشغول هستند. 

این هنر در شهر بیرجند قدمتی بیش از هزار سال دارد.
رودوزی: این هنر سنتی که روی پارچه دوخته می شود هم 

در بیرجند بسیار رایج است.
حصیربافی: یکی دیگر از صنایع دستی بیرجند است که می توان 

آن را یکی از قدیمی ترین هنرهای خراسان جنوبی دانست.
سازهای سنتی: مردم استان خراسان جنوبی از دیرباز به واسطه 

هنردوستی و عالقه زیادی 
که به موسیقی داشتند، به 

سنتی  زهای  سا ساخت 
پرداخته اند که بیرجند نیز از 
این قاعده مستثنا نبوده است.

پالس بافی: نوعی گلیم پشمی است که از دیرباز 
به عنوان زیراندا ز مناسب برای محافظت از رطوبت، 

سرما و گرمای زمین از آن استفاده می شود.

کشیت؛   نقطه صفر زمین

دستی صنایع  هتل های سنتی ایران

برک بافی

پالس بافیرودوزی زرشک  سوغات ایران
 بیرجند

دره ای سرسبز در دل کویر
دره ای در این منطقه به نام دره کشیت وجود 
دارد که در آن به طول 3 کیلومتر نخلستان و 
درختان میوه دیده می شود. دیواره های این دره 
عمیق که از خزه و نوعی سرخس پوشیده شده، در 
منظره ای  جاری اش،  همیشه  آبشارهای  کنار 
خارق العاده خلق کرده که چشم هر گردشگری را 

می نوازد.
به محض رسیدن به دره کشیت، اگر از باالی دره پایین 
آن را نگاه کنید، منظره ای شگفت انگیز خواهید دید؛ 
دره ای سرسبز به طول 3 کیلومتر که در اطراف آن تا 

جایی که چشم کار می کند، کویر دیده می شود. 

آبشار و زیبایی غیرقابل وصف آن
با ورود به دره و گذشتن از مسیری پرپیچ و خم، 
از  آبشاری پیش رویتان پدیدار می شود که آب 
دیواره های آن به پایین می ریزد. چشم اندازی که 
هرچه از زیبایی اش بگوییم، کم گفته ایم. آب این 
آبشار در حوضچه پایین آن جمع می شود. اگر در 
زمستان به این منطقه سفر و هوس کنید که پایتان را 
داخل حوضچه پرآب بگذارید، به هیچ وجه سردی آب 
را حس نخواهید کرد، چراکه این آب اصال سرد نیست.
آب این حوضچه بسیار شفاف است، به طوری که 
درون آن ماهی های در حال حرکت را براحتی 

می توان دید. 

قلعه تاریخی 
در ادامه گشت و گذار در کشیت، 

استان پهناور کرمان، کلکسیونی از 
اقلیم های مختلف است که زیبایی های این 
منطقه را دوچندان کرده است، تا جایی که 
پیچیده ترین و شگفت انگیزترین اکوسیستم های 
منطقه  این  در  را  لوت  کویری خوف آور دشت 

می توانید به نظاره بنشینید.
روستای کشیت که در بخش گلباف جا خوش کرده، 
یکی از شگفت انگیزترین جاذبه های استان کرمان 
است که مانند نگینی سبز در دل کویری می درخشد 
که نقطه صفر زمین است، جایی که به دلیل گرمای 
شدید هوا، امکان زندگی در آن وجود ندارد؛ اما اینجا 
و در دل کویر بی  آب و علف و سوزان، جاذبه هایی را 

می بینید که چیزی شبیه به رویا و افسانه هستند.

مسیر رفتن به کشیت 
کشیت که بافت تاریخی منحصر به فرد و چشم انداز 
فوق العاده ای دارد، از نخستین سکونتگاه های بشر 

بوده که مملو از رودخانه های پرآب و آبشار است.
 برای رسیدن به این روستای تاریخی باید راهی کرمان 
شوید و مسیر ماهان به بم را در پیش بگیرید و به 
سمت گلباف حرکت کنید تا به تابلوی کشیت و 
حرمک برسید. سپس راهتان را ادامه دهید تا تابلوی 
آبشار را ببینید. از اینجا به بعد باید به سمت چپ تغییر 
مسیر دهید و وارد مسیری خاکی شوید. در طول 
مسیر رسیدن به کشیت، کوه های زیبایی با رنگ های 

به کوه های  خاص می بینید که شباهت زیادی 
مریخی چابهار دارند. پس از طی مسافتی به 

دره ای سرسبز می رسید.

دیدن قلعه تاریخی این 
منطقه را از یاد نبرید. قلعه ای کهن که 
گفته می شود در زمان سلجوقیان بنا شده 
است. این قلعه که به ثبت ملی رسیده، به دلیل 

زمین لرزه خسارات زیادی دیده است. 
با این حال هنوز هم جذابیت های خاص خود را دارد. 
مسیری ماشین رو برای راحتی گردشگران در میان 
قلعه ایجاد شده که با ورود به این مسیر، در اطراف 
خود خانه های خشتی و گلی می بینید که حس و حال 

خوبی به شما منتقل می کند.
 قدم زدن در میان خانه های این قلعه گاهی شما را به 
گذشته می برد و غرق در زندگی مردمان این قلعه 

خواهید شد.
وقتی وارد قلعه می شوید، در سمت چپ خود برج و 
بارویی می بینید که به نظر می رسد برای نگهبانی از 

قلعه بوده است.
 با حضور در پشت برج های نگهبانی هم می توانید 
روستای کشیت را ببینید که با آن درختان نخل های 
سر به فلک کشیده  اش زیبایی خارق العاده ای به کویر 

بی   آب و علف داده است. 
آنچه در این قلعه بیش از هر چیز دیگری جذاب است، 
عکاسی هنگام غروب خورشید است. پس این لحظه 

را از دست ندهید. 
روستای تاریخی و کمتر شناخته شده کشیت کرمان، 
جایی است که می توانید جلوه های منحصر به فردی 
را به نظاره بنشینید، مناظری که به شکلی ماهرانه 
در کنار یکدیگر قرار گرفته اند تا جلوه گری کنند و 

هوش از سرتان ببرند.
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شیرینى آرد نخودچى 
 آتینا عالی

 داوود اعماری

مواد الزم
ماست: یک پیمانه
شیر: یک پیمانه

تخم مرغ: یک عدد
آرد: به میزان الزم

خمیرمایه: یک و نیم قاشق مرباخوری
روغن مایع: یک پیمانه

بیکینگ پودر: یک قاشق مرباخوری
 کره: 300 گرم

سیر رنده شده: سه حبه
جعفری ساتوری شده: یک پیمانه

نمک و فلفل: به میزان الزم
تهیه ز  طر

ابتدا تخم مرغ را خوب هم بزنید و به آن ماست اضافه   و خوب 
مخلوط کنید. شیر را به دمای محیط برسانید و به آن آرد اضافه کنید. 

محلول شیر و آرد را با مواد اولیه )تخم  مرغ و ماست( ترکیب و 
بیکینگ پودر را به آن اضافه کنید. حاال خمیرمایه را به مواد اضافه کرده 

،خمیر به دست آمده را خوب ورز دهید تا یکدست شود. به خمیر کمی 
روغن اضافه کرده و دوباره آن را ورز دهید. سپس یک پارچه تمیز یا یک 

کیسه فریزر روی خمیر بیندازید و بگذارید استراحت کند. برای درست 
کردن مواد روی خمیر هم ابتدا کره را در تابه بریزید و منتظر بمانید تا کره 

آب شود. حاال سیرهای رنده شده را داخل کره بریزید. جعفری را ساتوری 
خرد کرده و به کره و سیر اضافه کنید و نمک و فلفل را هم به مواد بیفزایید. 

خمیر را چونه و پهن کرده و داخل قالب پیتزا بگذارید و سس آماده شده را 
روی خمیر بریزید و داخل فر از قبل گرم شده قرار دهید تا بپزد.

سیر نان 
 

 مواد الزم 
آرد نخودچی: 150 گرم)معادل یک لیوان( 

آرد سفید: 50 گرم)معادل یک سوم لیوان( 
پودر قند الک شده: 100 گرم)معادل یک دوم لیوان( 

روغن جامد: 100 گرم)معادل یک دوم لیوان( 
هل کوبیده: 2 تا 3 عدد 

تهیه ز  طر
ابتدا روغن جامد را روی حرارت قرار دهید، وقتی آب شد، پودر قند الک شده را 
به آن اضافه کنید و به مدت 10 دقیقه هم بزنید تا مثل خامه سفید و شل شود. بعد 
آرد نخودچی را )بهتر است خودتان نخود خام را بگیرید و آن را آسیاب کرده و 
الک کنید( به همراه آرد سفید و هل، قاشق قاشق به پودر قند و روغن اضافه 
کرده و ورز دهید. اگر چرخ گوشت داشتید، می توانید دو بار از چرخ گوشت رد 
کنید. اگر هم چرخ گوشت در دسترس نبود، آن را خوب ورز دهید، سپس 
خمیر را در کیسه فریزر بگذارید و با وردنه به قطر یک سانت باز کنید و به 
همان شکل در یخچال بگذارید تا خمیر استراحت کند. بعد از چند ساعت 
از یخچال خارج کرده و خیلی کم در دمای محیط قرار دهید تا نرم شود. 
حاال خمیر را قالب بزنید و در سینی فری که ته آن را کاغذ روغنی پهن 
کرده اید، بگذارید )اگر دوالیه کاغذ روغنی کف سینی بگذارید، بهتر 
است، چون از بدرنگ و سیاه شدن شیرینی جلوگیری می کند(. 
شیرینی ها را در طبقه وسط فر و با دمای 170 درجه سانتیگراد به 

مدت 20 دقیقه قرار دهید تا بپزد. 

 
امروزه پختن غذاهای خوش آب و رنگ و 

خوشمزه، جزئی جدایی ناپذیر از فعالیت های روزمره 
است، کاری که نمی توان آن را نادیده گرفت. در این بین با تهیه 

غذاهای متنوع که هر کدام بسته به مواد اولیه شان روش های مختلفی 
برای طبخ دارند، می توان خوردنی های خوش عطر و طعمی پخت.

در حال حاضر با توجه به تنوع غذایی و ورود غذاهای ملل مختلف به ایران، در 
کنار غذاهای اصیل و سنتی مان، می توانیم غذاهای دیگر کشورها را هم تهیه کنیم 

و ترکیب زیبایی از این دو را در چیدمان سفره هایمان داشته باشیم. بنابراین پختن 
غذاهای ملل مختلف هم در کنار غذاهای اصیل و سنتی ایرانی، خالی از لطف نیست. 
غذاهای خوشمزه ای که گاهی مزه اش به اندازه غذاهای ایرانی تا مدت ها از یادمان 
نمی رود. به همین بهانه و برای آشنایی با برخی غذاهای پرطرفدار ملل دیگر، در 
این شماره غذایی را معرفی می کنیم که با یک بار پختن آن، مطمئنا جایگاه 

ویژه ای در سفره های مهمانی هایتان پیدا خواهد کرد. 
کانلونی مرغ یک غذای ایتالیایی بسیار خوشمزه و لذیذ است که 

طعمی شبیه به الزانیا دارد. غذایی که می توان آن را به عنوان 
یک غذای کامل یا به عنوان یک پیش غذا سرو کرد. 

 

مواد الزم      محیا اترک
سینه مرغ: 200 گرم

قارچ: 100 گرم
سیر تازه: یک حبه

جعفری ساطوری: 2 قاشق غذاخوری
ترخون: یک دوم قاشق غذاخوری

تخم مرغ: یک عدد
لیموترش: یک عدد

نمک و فلفل: به مقدار الزم
پنیر پارمزان: 2 قاشق غذاخوری

 
مواد سس

پیاز خرد شده: یک عدد
سیر رنده شده: 2 حبه

گوجه رنده شده: 3 عدد
سرکه قرمز: به میزان الزم 

نمک: به میزان الزم 
سس تهیه  ز  طر

 پیاز را تفت دهید تا سبک شود. سپس سیر رنده شده را 
اضافه کنید و در ادامه گوجه رنده شده را نیز به آن 

بیفزایید تا آب آن کشیده شود. در پایان با سرکه 
و نمک، طعم سس را آن طور که دوست 

دارید، درست کنید.

 
تهیه ز  طر

ابتدا سینه مرع را با مقداری فلفل سیاه و نمک در 
کمی آب بپزید و بعد از خرد کردن)ریز( کنار بگذارید. 

سپس قارچ را ریز خرد کنید و کمی تفت دهید تا آب آن 
کشیده شود. در این مرحله تمام مواد )سیر، جعفری، ترخون، 

تخم مرغ و لیموترش( را با سینه مرغ و قارچ تفت دهید. حاال همه 
مواد را در میکسر بریزید و مخلوط کنید. کانلونی های پخته شده را 
با موادی که آماده کرده اید، پر کنید و در ظرفی که از قبل چرب 
شده، بچینید و روی آن را با سس گوجه بپوشانید و مقداری پنیر 
پارمزان بریزید و در دمای 200 درجه در طبقه وسط فر به مدت 

10 دقیقه قرار دهید تا بپزد. بعد از پخت آنها را در ظرف 
مورد نظر بچینید و به سلیقه دلخواه تزیین کنید.

با غذاهای کشورهای دیگر آشنا شوید

غ کانلونی مر
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دشمنان
فیلم »دشمنان« را علی درخشنده کارگردانی کرده است. او تجربه بازی در فیلم هایی چون 
»هیس، دخترها فریاد نمی زنند«، »به هدف شلیک کن« و »تنها در چند دقیقه سکوت« را در کارنامه 
هنری خود دارد. او نخستین بار سال 1377 در فیلم عشق بدون مرز به کارگردانی پوران درخشنده بازی کرده 
است. درخشنده در یکی از مصاحبه هایش درباره فیلم »دشمنان« که نخستین فیلم بلند داستانی اوست، گفته است: 
»دشمنان، فیلمی با موضوع اجتماعی و درباره تنهایی انسان هاست. به طور کلی تنهایی، موضوعی است که همه به نوعی درگیر 
آن هستند و می خواهند یک حریم شخصی و خصوصی داشته باشند؛ اما کمتر چنین موقعیتی برای افراد پیش می آید؛ زیرا به محض اینکه 
کسی تنها می شود، دیگران می خواهند علت را بیابند و ببینند که چرا او تنهاست.« رویا افشار، ندا جبرییلی، مسعود دلخواه، قربان نجفی و علی 

بی غم از بازیگران اصلی فیلم »دشمنان« هستند.

نگاهی به فیلم های حاضر در 
بخش »نگاه نو« سی و هشتمین 

دوره جشنواره فیلم فجر 

پدران
فیلم »پدران« را سالم صلواتی کارگردانی کرده است. او پیش از این فیلم 
تحسین شده، »زمستان آخر« را کارگردانی کرده بود که در جشنواره های 
مختلفی، جواز متعددی برده است. یکی از نکات برجسته ای که درباره فیلم 
»پدران« گفته می شود، بازی های خوب بازیگران آن است. بازیگرانی چون 
هدایت  هاشمی و گالره عباسی، چنانچه گفته شده است، توانمندی های 
ویژه ای در ارائه نقش هایشان به نمایش گذاشته اند. سالم صلواتی درباره این 
فیلم نوشته است: »رویارویی دو نسل می تواند حادثه بیافریند؛ در »پدران« 
حادثه ای، دو نسل را رودر روی یکدیگر قرار می دهد.« بازیگران دیگری چون 
علیرضا ثانی فر، مهشید ناصری، کیوان پرمهر و مهدخت موالیی در فیلم 

»پدران« ایفای نقش کرده اند. 

ون  بی صدا حلز
بهرنگ دزفولی زاده، پیش از کارگردانی فیلم »بی صدا حلزون« عکاس سینمایی و تلویزیونی بوده و در این زمینه سابقه ای 
بسیار طوالنی دارد. از »شمعدونی« و »دزد و پلیس« در تلویزیون تا »یک دزدی عاشقانه« و »نقش نگار« در سینما، 
بخش کوتاهی از سابقه هنری دزفولی زاده است. چنانچه برخی منتقدان و کارشناسان سینمایی پیش بینی کرده اند، 
با توجه به سلیقه خوب و مخاطب شناسی دقیق این کارگردان، احتمال زیادی دارد که فیلم نخست او، فیلم 
شاخصی باشد. دزفولی زاده، فارغ التحصیل رشته سینما از دانشگاه تهران است. درباره داستان این فیلم آمده 
است: »بی صدا حلزون، داستان زنی است که بین احساس و منطقش در حال تصمیم گیری است.« بازیگران 

اصلی این فیلم عبارتند از:  هانیه توسلی، محسن کیایی، مهران احمدی و پدرام شریفی. 

ریست
کارگردان فیلم »ریست«، محمدرضا لطفی است. کارگردانی که نخستین تجربه سینمایی اش را در حوزه 
فیلم بلند داستانی تجربه می کند. لطفی پیش از این فیلم »روایت ناپدید شدن مریم« را کارگردانی کرده 
بود؛ فیلمی که هرچند با استقبال مخاطبان روبه رو نشد؛ اما نشانه های پررنگی از ظهور کارگردانی آتیه دار 
را در سینمای ایران با خود به همراه داشت. محمدرضا لطفی در گفت و گو با رسانه ها درباره فیلم »ریست« 
گفته است: »من در فیلم قبلی هم از یک فرم و ساختاری استفاده کردم که برای اولین بار در ایران پیاده 
شد و اصطالحا به آن Found footage movies می گویند. این فیلم هم فرم و ساختارش برای اولین 
بار در ایران تجربه می شود؛ اما ژانرش وحشت نیست، در واقع درباره جهان های موازی صحبت می کند و 
بیشتر یک سایکودرام است... خیلی قاطعانه نمی توانم بگویم که برای اولین بار است؛ اما قاطعانه می گویم 
که جزو معدود تجربه های از این دست در سینمای ایران است؛ ولی فرمش برای اولین بار در ایران پیاده 
می شود.« در خالصه داستان فیلم »ریست« آمده است: »احساس می کنم دیوونه شدم... یه جورایی به 

تمام دوربین های مداربسته که دارن آدم رو کنترل می کنن، 
حساسیت پیدا کردم... اونقدر توی این ماجرا غرق شدم که 
احساس می کنم پشت همه این دوربینا یه نفره... یه نفر که 
چهار چشمی داره منو نگاه می کنه!« رضا بهبودی، سودابه 
بیضایی، محمد صدیقی مهر، حامد رحیمی نصر، پریسا 
این فیلم  بازیگران اصلی  افشین پور،  محمدی و رقیه 

سینمایی هستند.

لباس شخصی
فیلم »لباس شخصی« را امیرعباس ربیعی کارگردانی کرده است. 
نخستین چیزی که توجه مخاطبان را به این فیلم جلب می کند، واژه جذابی 
است که نام این فیلم آن را یدک می کشد. واژه ای که سال هاست در ادبیات 
سیاسی -  مطبوعاتی ایران استفاده شده و در بیشتر تحوالت اجتماعی 

دو دهه اخیر نامی از »لباس شخصی« ها آمده است. بیش از هر چیز، سابقه 
درخشان هنری و انقالبی تهیه کننده آن یعنی حبیب والی نژاد کنجکاوی 

بیشتری را برای دیدن »لباس شخصی« ایجاد می کند. او تهیه کننده فیلم 
درخشان »ایستاده در غبار« بود. فیلمی که با آن محمدحسین مهدویان به 

جامعه هنری ایرانی ها معرفی شد. هیچ بعید نیست این بار نیز والی نژاد، 
استعداد دیگری را به نام امیرعباس ربیعی به جامعه سینمایی کشور 
بیفزاید. درباره داستان این فیلم آمده است: »بهترین حربه برای 
ضربه، دوستی است؛ چون پیچیدگی در سادگی اوست و به لباس 
شخصی ها بیشتر شک کن!« در برخی دیگر از رسانه ها به نقل از 
روابط عمومی این فیلم نوشته شده است: »این فیلم که اثری 

تاریخی سیاسی است، به اتفاقات دهه 60 و فعالیت پیچیده حزب 
توده در ایران می پردازد.« برخی کارشناسان سینمایی معتقدند، 
فیلم »لباس شخصی« مانند ایستاده در غبار می تواند در سینمای 
ایران، جریان سازی کند و حسابی جنجالی باشد. مهدی نصرتی، 
عماد  افواج،  میالد  پتکی،  مجید  بهزادی،  دانش  توماج 

درویشی،نجال نظر یان، مهیار شاپوری، احمد لشینی، کیوان 
محمود نژاد، شهاب بهرامی، روزبه رئوفی، علی فرهادزاده و ماه منیر 

بیطاری در این فیلم بازی می کنند.

سکانس های 
امیدوارانه

کشتارگاه
عباس امینی فیلم »کشتارگاه« را ساخته و آن را پس از فیلم هایی چون »والدراما«، »هندی و هرمز« و »من اینجا هستم« کارگردانی کرده 
است. به نظر می رسد کشتارگاه در اکران عمومی بتواند مخاطبان زیادی را جذب کند. این فیلم، درون مایه ای اجتماعی دارد و درباره هویت 
است. مهاجرت، بازگشت و تعریف هویتی انسان ها مهمترین موضوع و چالش داستان این فیلم است. از آنجا که فیلم های این کارگردان عمدتا 
مورد توجه جامعه شناسان و مردم شناسان ایرانی قرار گرفته، به نظر می رسد »کشتارگاه« نیز بتواند عالوه بر رضایت عموم مخاطبان نظر فعاالن 
حوزه علوم اجتماعی و انسانی را نیز جلب کند. عوامل فیلم درباره آن نوشته اند: »امیر چند ماهی است که از فرانسه دیپورت شده است. او به 
خاطر پدرش شریک یک جنایت هولناک می شود... رفیق: اینجا صلیب سرخی ها بهت میگن چیتا... امیر: چی؟... رفیق: چیتا... یوزپلنگ«. 

بازیگران اصلی فیلم»کشتارگاه« عبارتند از: مانی حقیقی، امیرحسین فتحی، باران کوثری و حسن پورشیرازی. 

تقریبا دیگر همه چیز شفاف و مشخص شده 
است. اینکه چه فیلم هایی در چه سینماهایی 
و در چه سانس هایی اکران می شوند و خالصه 
تمام جزییات جشنواره سی و هشتم روشن 
اصلی ترین  ز  ا یکی  شاید  است.  شده 
دغدغه های عالقه مندان به سینما و دیدن 
فیلم ها در جشنواره فجر این باشد که چه 
سینماهایی فیلم ها را اکران می کنند و در 
از  برنامه روشن و دقیقی  کجا می توان 
اکران ها به دست آورد. برای شما همکار 
فیلم های  که عالقه مند هستید  گرامی 
ایام برگزاری آن  جشنواره فجر را در 
اکران  برنامه  که  بگوییم  باید  ببینید، 
آزادی،  پردیس سینمایی  در  فیلم ها 
سینمایی  پردیس  استقالل،  سینما 
ایران مال، پردیس سینمایی باغ کتاب، 
سینما بهمن 2، پردیس سینمایی تماشا، 
سینما جوان، پردیس سینمایی راگا، 
پردیس  زندگی،  سینمایی  پردیس 
فجر  سینما   ، هنگ فر یی  سینما
پردیس  اصلی(،  )سالن  اسالمشهر 
سینمایی کوروش، پردیس سینمایی 
کیان، سینما گالریا، سینما ماندانا، 
موزه  و  مگامال  سینمایی  پردیس 
سینما اجرا می شود؛ البته باید به این 
نکته اشاره کنیم که در بیشتر مراکز 
منتخب   ، ر کشو ی  ن ها ستا ا
فیلم های فجر اکران خواهند شد. 
پیشنهاد می کنیم اگر جزییات 
دقیقی از اکران ها در تهران و 
و  می خواهید  شهرستان ها 
البته دوست دارید اطالعات 
جدید و به روزی از جشنواره 
فیلم فجر به دست آورید، 
www. سایت  به  حتما 
fajrfilmfestival.
سمی  ر جع  مر  ،c o m
جشنواره فیلم فجر، رجوع 
کنید. این سایت جداول 
دقیق اکران را منتشر کرده 
و می توانید از آخرین تغییرات 

و تحوالت در جشنواره باخبر باشید.

کوتاه از جشنواره سی و هشتم 

برای دیدن فیلم ها چه 
کنیم؟

علی بهرامی    جشنواره فیلم فجر، سی و هشت دوره است که برگزار 
می شود و هر بار یکی از اصلی ترین اهداف و نتایج برگزاری آن، معرفی و 
شناسایی استعدادهای برتر ایرانی در زمینه فیلمسازی است. این 
موضوع، بخصوص طی چند سال اخیر، با راه اندازی بخشی به نام »نگاه 
نو«، نمود بیشتری یافته است. این استعدادها، گاه هدر رفته اند و گاه چنان 
به بار نشسته اند که دیگر نمی توان سینمایی را برای ایران تصور کرد که 
این استعدادها، فیلمی در آن نساخته باشند. شاید در سال های اخیر 
مهدویان و روستایی با فیلم هایی چون »ایستاده در غبار« و »ابد و یک 
روز« نمونه های خوبی برای این رخداد باشند. در این مطلب کوشیده ایم 

تا نگاهی هرچند اجمالی به این چند فیلم داشته باشیم. فیلم هایی که 
برای حضور در بخش »نگاه نو« سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر 

برگزیده شده اند؛ البته در دوشماره پیشین که فیلم های بخش 
سودای سیمرغ را به شما معرفی کردیم، از چهار فیلم 

»پوست«، »آن شب«، »روز صفر« و »شنای پروانه« که 
هم در سودای سیمرغ و هم در بخش »نگاه 

نو« حضور دارند نیز سخن گفتیم. 
پس در اینجا به شش فیلم 

باقیمانده از 10 فیلم 
ین  ا ه  ید گز بر

بخش 
می پردازیم.  
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امورورزش و تربیت بدنی مناطق نفت خیز جنوب در آستانه دهه مبارک فجر و نیز گرامیداشت 
یاد و خاطره شهید حاج قاسم سلیمانی یک دوره برنامه فرهنگی -ورزشی با حضور بیش از 350 
نفر از بانوان ورزشکار زیر 26 سال این شرکت در 8 رشته ورزشی برگزار کرد که این مسابقات 
در هفت رشته به پایان رسید و قهرمانان برتر مسابقات مختلف شناخته و معرفی شدند.  بانوان 
زیر 26 سال مناطق نفت خیز جنوب در 8 رشته ورزشی آمادگی جسمانی، شنا، شطرنج، دارت، 
بسکتبال، بدمینتون، تنیس روی میز و والیبال به رقابت پرداختند که برنامه فرهنگی - 
ورزشی والیبال یک هفته دیگر به پایان می رسد. برنامه ورزشی بانوان زیر 26 سال به میزبانی 
دو شرکت برگزار شد که در3 رشته ورزشی، ستاد اهوازمیزبان بود و 4 رشته به میزبانی 

شرکت نفت و گاز آغاجاری برگزار شد.

آمادگی جسمانی
 برنامه فرهنگی - ورزشی بانوان زیر26 سال مناطق نفت خیز جنوب در رشته آمادگی 
جسمانی، با قهرمانی تیم نفت اهواز به پایان رسید. این برنامه بانوان زیر 26 سال مناطق 
نفت خیز جنوب در رشته آمادگی جسمانی که از روز پنجشنبه 3 بهمن در مجموعه 
فرهنگی - ورزشی امام رضا)ع(شهرک نفت اهواز آغاز شده بود با معرفی تیم های 
برتر به پایان رسید.پس از تیم نفت اهواز که عنوان قهرمانی را کسب کرد، تیم های 
نفت و گاز آغاجاری و نفت وگاز گچساران، مقام های دوم و سوم را به دست آوردند.

 بسکتبال
بلندقامتان نفت وگاز گچساران، قهرمانی برنامه فرهنگی - ورزشی بانوان زیر 
26 سال را به دست آوردند. مسابقات بسکتبال که از روز پنجشنبه 3 بهمن در 
مجموعه فرهنگی - ورزشی امام رضا)ع(شهرک نفت آغاز شده بود، با قهرمانی 
نفت و گاز گچساران به پایان رسید. پس از تیم نفت و گاز گچساران که عنوان 
قهرمانی را کسب کرد، بسکتبالیست های نفت اهواز و نفت آغاجاری مقام های 

دوم و سوم را به دست آوردند.

 بدمینتون 
برنامه فرهنگی - ورزشی بانوان زیر 26 سال مناطق نفت خیز جنوب در 
رشته بدمینتون با قهرمانی تیم نفت و گاز آغاجاری به پایان رسید. 
مسابقات بدمینتون از روز پنجشنبه 3 بهمن در مجموعه فرهنگی - 
ورزشی امام رضا)ع(شهرک نفت اهواز برگزارشد. پس از تیم نفت و 
نفت و  تیم های  را کسب کرد،  گازآغاجاری که عنوان قهرمانی 
گازمسجدسلیمان و نفت و گازگچساران مقام های دوم و سوم را از آن 

خود کردند.

 تنیس روی میز
برنامه فرهنگی - ورزشی بانوان زیر 26 سال مناطق نفت خیز جنوب 
در رشته تنیس روی میز که از روز دوم بهمن در مجموعه فرهنگی 
- ورزشی والیت نفت آغاجاری آغاز شده بود، با قهرمانی نفت 
اهواز به پایان رسید.پس از تیم نفت اهواز، تیم های نفت و گاز 

گچساران و نفت و گاز مسجدسلیمان مقام های دوم و سوم را کسب کردند. 

دارت 
تیرهای دارت تیم نفت و گاز آغاجاری به هدف خورد تا قهرمان شوند. برنامه فرهنگی - ورزشی 
بانوان زیر 26 سال مناطق نفت خیز جنوب در رشته دارت که از روز سوم بهمن، در مجموعه 
فرهنگی - ورزشی نفت و گاز آغاجاری آغاز شده بود با قهرمانی نفت و گازآغاجاری به پایان رسید.
پس از تیم نفت و گازآغاجاری، تیم های نفت و گازگچساران و نفت اهواز مقام های دوم و سوم را 

به خود اختصاص دادند.

 شنا 
برنامه فرهنگی - ورزشی بانوان زیر 26 سال مناطق نفت خیز جنوب در رشته شنا که از روز دوم 
بهمن در مجموعه فرهنگی - ورزشی نفت و گازآغاجاری آغاز شده بود، با قهرمانی نفت و گاز 
آغاجاری به پایان رسید. پس از تیم نفت و گاز آغاجاری که عنوان قهرمانی را کسب کرد، تیم های 

نفت و گازگچساران و نفت اهواز مقام های دوم و سوم را به دست آوردند.

شطرنج 
برنامه فرهنگی - ورزشی بانوان زیر 26 سال مناطق نفت خیز جنوب در رشته شطرنج که از روز 
دوم بهمن در مجموعه فرهنگی - ورزشی نفت و گازآغاجاری آغاز شده بود، با قهرمانی تیم نفت 
و گازآغاجاری به پایان رسید.پس از تیم نفت و گاز آغاجاری که عنوان قهرمانی را کسب کرده 

بود، تیم نفت و گاز گچساران مقام دوم را از آن خود کردند.

برگزاری برنامه فرهنگی - ورزشی بانوان زیر 26 سال مناطق نفت خیز جنوب 

دوررفت پلی آف لیگ برتر بسکتبال بانوان باشگاه های ایران با پیروزی قاطع 
بانوان پاالیش نفت آبادان همراه شد تا این تیم در آستانه صعود به مرحله نیمه 
نهایی قراربگیرد. دوررفت پلی آف لیگ برتر بسکتبال بانوان با 6 مسابقه 
انجام شد که 4 بازی آن در مرحله یک چهارم نهایی و 2 بازی آن در مرحله 
اول پلی آف برای بقا در لیگ برتر بود.در دیدار پلی آف برای رسیدن به 
مرحله نیمه نهایی، تیم بانوان پاالیش نفت آبادان در تهران مهمان تیم 
سپهرداد بود که موفق شد در یک بازی جذاب و دیدنی، حریف تهرانی 
خود را با نتیجه 102 بر 83 شکست دهد. شاگردان زهرا مرتضوی این 
برد را در هر 4 کوارتر و با امتیازات 20 بر 19، 30 بر 21، 31 بر 23 و 21 

بر 20 به دست آوردند.
فائزه شهریاری با کسب 31 امتیاز، 13 ریباند، 7 پاس منجر به گل، 

4 توپ ربایی و 2 بالک شات روز فوق العاده ای را سپری کرد. فرزانه 
فروتن فرد با 27 امتیاز و ناهید اشدی با 20 امتیاز به همراه الناز سیاهی، 

دیگر چهره های درخشان پاالیش نفت در این بازی بودند.و اما در 
دیدارهای پلی آف برای بقا در لیگ نیز دیگر تیم نفتی حاضر در این 

رقابت ها یعنی تیم بسکتبال بانوان گاز تهران در مصاف با خانه بسکتبال 
فارس 64 بر 42 به برتری رسید. شاگردان فرانک طیری در کوارتر چهارم با 

ارائه یک بازی بهتر توانستند نتیجه را به نفع خود تغییر دهند تا پیروز این 
بازی مهم باشند. پریسا کرمی با 24 امتیاز، 4 ریباند و 7 توپ ربایی، کیژان 

شکری با کسب 15 امتیاز و سمانه هرچگانی با 11 امتیاز بازیکنان تاثیرگذار گاز 
در این بازی بودند. تیم بسکتبال بانوان گاز با این پیروزی، امید زیادی برای بقا در 

لیگ برتر دارد.

 تیم فوتسال بانوان ملی حفاری اهواز با تساوی خانگی 
مقابل صدرنشین، صعود خود به مرحله پلی آف لیگ 

برتر فوتسال بانوان باشگاه های ایران را قطعی کرد. 
بانوان فوتسالیست ملی حفاری اهواز در هفته بیست 
و دوم لیگ برتر فوتسال بانوان باشگاه های ایران در 
خانه، میزبان تیم مس رفسنجان صدرنشین بودند که 

به نتیجه ای بهتر از تساوی دست پیدا نکردند. 
شاگردان مینا بارانی که برای صعود به مرحله پلی آف 

فقط به یک تساوی احتیاج داشتند، از همان ابتدا توپ و 
میدان را در دست داشتند و مقابل صدرنشین یک بازی 

منطقی را به نمایش گذاشتند. حفاری چی ها در حالی که 
می توانستند برنده این بازی باشند، پیروزی را در دقایق پایانی با 

تساوی 3 بر 3 عوض کردند. فاطمه پاپی، فاطمه رحمتی و فهیمه 
زارعی برای تیم فوتسال ملی حفاری در این دیدار گلزنی کردند. تیم 

فوتسال بانوان ملی حفاری اهواز با این پیروزی 50 امتیازی شد.
تیم بانوان پاالیش نفت آبادان، دیگر تیم نفتی حاضر در این رقابت ها در خانه 

نتیجه ای خیره کننده گرفت و 6 بر یک رهیاب تهران را برد.در این بازی لیال 
اقبالی )2 گل( کافیه هزاریان )2 گل( راحله رفیعی زاده و پریوش خلیلی 

دروازه تیم رهیاب را گشودند. پاالیش نفت آبادان نتوانست در پلی آف 
حضور پیدا کند و این دیدار برای آنها  بیشتر جنبه حیثیتی داشت.

سرمربی تیم فوتسال بانوان ملی حفاری:
می خواهیم قهرمان شویم
تیم فوتسال بانوان ملی حفاری، مقابل صدر نشین لیگ به 
تساوی دست پیدا کرد تا صعود خود به پلی آف را در دو 
هفته مانده به پایان مرحله گروهی مسجل کند. سرمربی 
تیم فوتسال بانوان ملی حفاری دراین باره می گوید: 
فقط به قهرمانی فکر می کنند و برنامه ویژه ای برای 
این مرحله دارند. درخصوص بازی با مس رفسنجان 
ونیز شرایط تیم برای حضوردرمرحله پلی آف 
گفت وگویی اختصاصی با مینا بارانی، سرمربی 
تیم فوتسال بانوان ملی حفاری داشتیم که با 

هم می خوانیم.
 

   از بازی با مس شروع کنیم، چگونه 
بازی برده را با تساوی عوض کردید؟ 

بازی خوبی بود و در عین حال سخت و 
اینکه پیش بینی چنین مسابقه ای را 
داشتیم. کیفیت بازی نیز از نظر فنی 
خیلی خوب بود. به بازیکنان خودم که 
خیلی خوب بازی کردند، خسته 
نباشید می گویم. یکی دو اشتباه 
فردی باعث شد، تن به تساوی دهیم؛ 
اما انشاءاهلل در ادامه راه بتوانیم موفق باشیم و امیدوارم از 

بازی های دو هفته پایانی هم امتیاز بگیریم.

   با تساوی در این دیدار، صعود خود به مرحله پلی اف 
را مسجل کردید؟

بله، خوشبختانه به پلی آف صعود کردیم؛ اما مهم تر از 
صعود به پلی آف، قهرمانی در پایان فصل است. فصل 
گذشته هم به عنوان تیم اول به پلی آف صعود 
کردیم؛ قهرمان نشدیم. امیدوارم این بار دست پر 

از این مرحله عبور کنیم.

   برای پلی آف برنامه ای دارید؟
 قطعا برای مرحله پلی آف برنامه 
خاصی داریم که امیدوارم در 
نهایت به قهرمانی برسیم. در 
هفته های پایانی لیگ هستیم 

و خستگی و آسیب دیدگی 
که  شد  باعث  بازیکنان 
دیدارها، برایمان بازی های 

شوند.  سختی 
ی  ا بر

را  انرژی خودمان  باید  همین 
تقسیم کنیم تا به مشکل نخوریم. 

همچنین امیدوارم هدف پلی آف، 
کمک به فوتسال بانوان باشد و قطعا 

نیز همین خواهد بود.

   اما قبال با پلی آف مخالف بودید؟
بله من این حرف را زده بودم و دلیل 

داشتم. من فلسفه پلی آف را در بخش 
زنان نمی دانم و دلیل گذاشتن این مرحله 

در لیگ فوتسال زنان را درک نمی کنم. 
تیمی ممکن است تمام تالش خود را کرده 

باشد و در مرحله گروهی قهرمان شود. چه 
لزومی دارد که برای زنان با وجود امکانات و 

حامی مالی کم و نداشتن پخش تلویزیونی، 
مرحله پلی آف برگزار کنیم. امیدوارم ادامه 

برگزاری مرحله پلی آف به نفع فوتسال زنان 
باشد.

   داوری ها را چطور دیدید؟
حضور داوران خیلی خوب برای لیگ فوتسال زنان 

انگشت شمار است و همین تعداد هم ممکن است 
اشتباهاتی در قضاوت های خود داشته باشند. در این 

فصل نمی گوییم که این اشتباهات به عمده بود؛ اما در 
دو دیدار از قضاوت های این داوران ضربه خوردیم. 

امیدوارم فدراسیون فکری به حال این موضوع کند و 
حداقل داوران با تجربه را برگزیند یا کالس های 

دانش افزایی بهتری را برگزار کند. خیلی از مربیان از 
داوری شاکی هستند؛ زیرا اکنون سطح لیگ پویا شده؛ اما 

داوران خوب قضاوت نمی کنند.

    قهرمان می شوید؟
در فصل های گذشته شاهد حضور سه تیم قوی در لیگ برتر 

بودیم؛ چرا که بیشتر بازیکنان ملی پوش را در اختیار 
داشتند،مشخص بود که کدام تیم قهرمان می شود. از 

فصل گذشته با اضافه شدن مرحله پلی آف، شرایط 
تغییر کرد. تیم ملی حفاری اهواز که هفته آخر آن 

فصل در صدر جدول قرار داشت، در پلی آف با 
بدشانسی مواجه شد و قهرمانی را از دست داد. 

اکنون که رقابت سخت و فشرده ای میان 4 تیم باالی 
جدول وجود دارد و این تیم ها همه تالش خود را برای 

کسب امتیاز و حضور در پلی آف می کنند. به همین 
دلیل پیش بینی قهرمان این فصل دشوار 

است. بازیکنان من با انگیزه هستند 
و تالش می کنند امتیاز الزم را در 

پلی آف کسب  کنند تا قهرمان 
شوند.

 بانوان پاالیش نفت آبادان در یک قدمی نیمه نهایی
گازی ها به بقا امیدوار شدند 

صعود 
بانوان فوتسالیست ملی 

حفاری به پلی آف لیگ برتر 



ورزش  

4243

نفت آبادان دربی نفتی ها رادر مسجد سلیمان 
واگذار کرد  تا بگوید مقابل مسجد سلیمان بخت با 
ما یار نبود و به حریف به خاطر بازی خوبش تبریک 

می گویم.
دراگان اسکوچیچ پس از شکست 2 بر صفر تیمش 
مقابل نفت  مسجدسلیمان در مورد این مسابقه 
گفت: قطعاً از شکست راضی نیستم. به تیم نفت  
مسجدسلیمان تبریک می گویم و فکر می کنم 
شایسته پیروزی بودند. ما نیمه اول توپ های زیادی 
را از دست دادیم و در پاس کاری خوب نبودیم. در 
نیمه دوم سعی کردیم بهتر شویم؛ اما در فوتبال 
وقتی نیمه اول بد بازی می کنیم، بازگشت به بازی 
سخت می شود.سرمربی نفت آبادان درمورد 
عصبانیت بازیکنان تیمش گفت: بهتر است بازیکنان 
نظری درمورد داور ندهند. داور خوب و بد داریم و 
حرف دیگری هم نمی شود گفت:سرمربی تیم 
فوتبال نفت آبادان درمورد اینکه انتظار هواداران از 
نحوه بازی این تیم برآورده نشده است، گفت: من 
هم انتظار باالتری دارم واز شیوه بازی ناراضی هستم. 
وقتی شرایط اینگونه می شود، یعنی یک جای کار 
ایراد دارد. به هر حال این فوتبال است و ناراحتم 
برای هوادارانی که از آبادان به مسجد سلیمان 
آمدند. بازی نیمه اول ما در حد پیروزی در این 
مسابقه نبود. اسکوچیچ درمورد اینکه آیا تیمش 
می تواند به مسابقات لیگ بازگردد یا خیر، گفت: 
این بازی را باختیم و باخت خیلی بدی بود. هر 
بازی اهمیت خاص خودش را دارد. اگر 
دقت کرده باشید گاهی در یک بازی بد 
بودیم و در هفته بعد برگشتیم و 

خوب بازی کردیم.
سرمربی نفت آبادان در مورد 

اینکه به نظر می آید تیمش نوسان دارد، 
گفت: موضوعات روحی و روانی موجود در فوتبال 
ایران را شما بهتر از من می دانید. گاهی خودم هم 
متوجه نمی شوم که چرا این اتفاق رخ می دهد. این 

موضوع نه تنها فقط برای تیم من که برای بیشتر 
تیم ها ایجاد می شود. همیشه در ایران خیلی 

از مواقع تیم های ایرانی خیلی خوب بازی 
کردند و شاید به دلیل غرور در بازی بعدی 

دچار نوسان شده اند. مدت زمان زیادی 
است که می جنگم تا این موضوع را 

اصالح کنم، اما هنوز موفق نشده ام.  
اسکوچیچ درمورد تعویض هایش در 

نیمه دوم گفت: دلیل من برای 
تعویض این بود که فرم طبیعی 

برای بازی را نداشتند. خیلی از 
مواقع برای ما خیلی مفید 

بودند؛ اما مقابل نفت مسجد 
سلیمان این گونه نبود. 

ریسک کردم تا شرایط 
را  جایگزین  بازیکن 

بازیکن  اگر  ببینم. 
جایگزین برای ما گل 

را  نامش  می زد، 
طالیی  تعویض 

می گذاشتند. 

 

تیم های گلف نفت مسجد سلیمان و ملی حفاری اهواز در مسابقات لیگ 
برتر گلف باشگاه های ایران به یکه تازی خود در صدر جدول ادامه دادند.مسابقات 
هفته چهارم لیگ برتر گلف در اهواز برگزار شد و دوتیم مدعی نفت مسجد 
سلیمان و ملی حفاری، مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند. تیم ملی 
حفاری در این هفته از رقابت های لیگ برتر در اهواز میزبان تیم تاراز 
مسجدسلیمان بود که با نتیجه چهار بر 2 به برتری رسید.تیم نفت و 
گاز مسجدسلیمان، دیگر نماینده قدرتمند صنعت نفت در این 

هفته از مسابقات در مسجدسلیمان به مصاف تیم هیات گلف 
شاهین شهر رفت و با نتیجه 4 بر یک به برتری رسید.با توجه 

به بازی های برگزار شده در هفته چهارم لیگ برتر گلف 
باشگاه های ایران، تیم های نفت و گاز مسجدسلیمان و 

ملی حفاری با امتیاز مشابه 12 و به دلیل تفاضل در برد و 
باخت های انفرادی، در مکان های اول و دوم جدول رده بندی 

مسابقات قرار دارند. 

 بازی های دور رفت مرحله نخست پلی آف لیگ برتر واترپلو 
مردان ایران، به میزبانی استخر بین المللی 9 دی شیرودی 
پیگیری شد که در پایان، تیم های پرسپولیس تهران، 
دانشگاه آزاد اسالمی، سایپای تهران و نفت امیدیه 

مقابل رقبای خود به برتری رسیدند. 
تیم واترپلو نفت امیدیه که از مدعیان 
اصلی قهرمانی این دوره از مسابقات به 
شمار می رود و به عنوان تیم نخست 
گروه خود به این مرحله صعود 
کرده بود، در نخستین بازی 
مرحله پلی آف به مصاف تیم 

استخر شهید نو فالح رفت.  شاگردان داوود سلطانی در تیم 
نفت امیدیه با ارائه یک بازی بهتر مقابل تیم  جوان استخر 

شهید نو فالح موفق شدند با نتیجه 10 بر 7 میزبان خود را 
شکست داده و با دستی پر به استقبال بازی دور برگشت 

در امیدیه بروند. نفت امیدیه با این برد نصف راه صعود 
به مرحله نیمه نهایی لیگ را پشت سر گذاشت. 

اما دیگر تیم نفتی حاضر در این رقابت ها در یک بازی 
دور از انتظار، بازی خود را واگذار کرد. تیم نفت و گاز 

گچساران مقابل تیم سایپای تهران با نتیجه17بر 9 شکست 
خورد تا کار سختی در خانه برای جبران و حضور در نیمه نهایی 

داشته باشد.

به همت پایگاه بسیج شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت منطقه خوزستان، جشنواره فرهنگی - ورزشی 

فوتبال سالنی جام شهدای منطقه خوزستان برگزار شد.
سید علی ساالری نژاد، فرمانده پایگاه بسیج شهدای 
منطقه گفت: با مشارکت مجموعه ناحیه مقاومت بسیج 
شهید تندگویان صنعت نفت در جنوب و با هدف شادابی و 
جشنواره  وتعالی،  نشاط  روحیه  افزایش  و   تندرستی 
فرهنگی - ورزشی شهدای منطقه به مدت یک ماه برای همه 

کارکنان برگزار شد.
فرمانده پایگاه بسیج شهدای منطقه خوزستان افزود: در این رویداد 

ورزشی طبق فراخوان همه 
حراست،  اداری،  واحد های 

فنی، عملیاتی و همچنین مراکز 
انتقال نفت حضور داشتند که در 

مجموع 9 تیم در 3 گروه به رقابت 
پرداختند و در پایان،تیم فوتسال مرکز 

انتقال نفت شهید یوسف زاده باغبان )بیدرویه( مقام قهرمانی 
را کسب کرد. تیم حراست منطقه خوزستان به مقام دوم 

رسید و تیم مکانیک منطقه نیز در سکوی سوم ایستاد.

با هدف توسعه ورزش همگانی، سالمت کارکنان و به مناسبت 29 دی ماه، 
روز جهانی هوای پاک، کارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه 

فارس در همایش پیاده روی شرکت کردند.
محمد علی بردبار، سرپرست روابط عمومی منطقه گفت: از آنجا که همیشه 
توصیه شده کارکنان در ورزش همگانی حضوری فعال داشته باشند و نیز بر توسعه 
ورزش همگانی تاکیده شده است، روز جهانی هوای پاک، بهانه ای شد تا کارکنان 

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه فارس، از 
منازل سازمانی تا شرکت را پیاده روی کنند.

وی افزود: همانطورکه ورزش همگانی در میان کارکنان 
تاکید شده، این طرح با هدف ایجاد نشاط و سالمت جسمی و روحی و توسعه فرهنگ 

پیاده روی و دوچرخه سواری برگزار شد.
در پایان این همایش، از کارکنان شرکت کننده، تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
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 مسجد سلیمان 
برنده دربی نفتی ها 

اسکوچیچ: با قدرت بر می گردیم    تارتار: پیروزی در دربی کار بزرگی بود

همایش پیاده روی به مناسبت روز هوای پاک

 برگزاری جشنواره ورزشی با مشاركت بسیج 
شهید تندگویان  خوزستان

یکه تازی گلفرهای نفت مسجدسلیمان وملی حفاری 

واترپلو نفت امیدیه قدم نخست را محکم برداشت

نشریه کارکنان صنعت نفت ایرانمشعل شماره 957 

شروع نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران با 
دربی نفتی ها در شهر اولین ها، مسجد سلیمان شروع شد که 
شاگردان مهدی تارتار، برنده این بازی مهم بودند.دو تیم نفت 
آبادان و نفت مسجد سلیمان، یک نیم فصل رویایی را در لیگ 
برتر پشت سر گذاشته بودند که در تاریخ فوتبال این دوباشگاه 
می توان گفت بی نظیر بوده است. دوتیمی که همیشه برای بقا 
می جنگیدند، حاال انواع و اقسام رکوردها را از خود به جا 
گذاشته اند تا تنه به تنه بزرگان فوتبال ایران زده باشند.نفت 
مسجد سلیمان که تا هفته شانزدهم لیگ برتر به هیچ تیمی 
نباخته بود، در نهایت نیم فصل را با یک شکست آن هم در تبریز 
به پایان برد. نفت آبادان هم که در 16 بازی فقط به سرخابی های 
پایتخت باخته بود، در نهایت با امتیاز برابر با تراکتوردر جایگاه 
چهارم جدول ایستاد تا نشان دهد برای حضور در آسیا برنامه 
دارند.دوتیم نفت مسجد سلیمان ونفت آبادان که این فصل را با 
دومربی بزرگ شروع کرده بودند در هفته هفدهم دوباره روبروی 
هم ایستادند. بازی رفت در آبادان با تساوی یک بریک به پایان 
رسیده بود تا دربی نفتی- خوزستانی برنده نداشته باشد؛ اما در 

بازی برگشت، این نفت مسجد 
سلیمان بود، که از امتیاز 
ین  بهتر د  خو نی  با میز

استفاده را برد و موفق شد هم نام نفتی خود را با ارائه یک 
بازی برتر که در طول 90 دقیقه حاکم توپ و میدان بود، با دو گل 
شکست دهد تا یک پیروزی بزرگ را در خانه جشن بگیرد.

شاگردان مهدی تارتار در هر نیمه یک گل به ثمر رساندند تا 
26 امتیازی شوند و یک قدم نیز به جمع مدعیان 

نزدیک تر شده باشند. علیرضا علیزاده در دقیقه 41 و 
امید سینگ دقیقه 1+90 گل های تیم نفت مسجد 
سلیمان را در این دیدار به ثمر رساندند. نفت آبادان 

هم با توجه به شکست تمام مدعیان دررتبه 
چهارم جدول باقی ماند تا کماکان یکی از 

شانس های کسب سهمیه آسیایی باشد.

 رفتار سرمربی نفت آبادان، سرمربی تیم فوتبال نفت مسجد 
سلیمان را شگفت زده کرد تا بگوید تا به حال چنین رفتاری را در 

فوتبال ایران ندیده است.
 مهدی تارتار، سرمربی تیم نفت مسجد سلیمان پس از برتری 2 بر 
صفر شاگردانش مقابل نفت آبادان گفت: بازی زیبایی بود و دو تیم 
فوتبال را روی زمین بازی می کردند. نفت آبادان، تیم قابل احترامی 
است و یک مربی جنتلمن دارد. در پایان بازی که 2 بر صفر شدیم، آمد 
به من تبریک گفت. تاکنون چنین چیزی را ندیده بودم. تنها تیمی 
هستند که شخصیت نباختن داشتند. هر دو باخت آنها در آزادی مقابل 

استقالل و پرسپولیس بوده است. 
او در ادامه به کار بزرگ شاگردانش دراین بازی اشاره کرد وگفت: 
بازی در دربی خیلی سخت است. بازیکنانم کار بزرگی کردند. بچه های 
ما زحمت زیادی کشیدند و تیم قابل احترامی را شکست دادند. از 
هواداران تشکر می کنم که سنگ تمام گذاشتند و بازیکنان هم جانانه 

جنگیدند. امیدوارم این روند را ادامه دهیم. 
سرمربی نفت مسجد سلیمان در مورد اینکه تیمش بازی 

خوبی انجام داده، گفت: خوشحالم که هر سه تیم 
خوزستانی امسال توانستند موفق باشند. 
امیدوارم همین روند را ادامه دهیم. 
کادرفنی من با وجود مشکالتی 
که داشت، برای این بازی 

زحمت زیادی کشید.
مورد  در  تارتار 

اینکه آیا نفت می تواند جلوی تیم های بزرگ هم چنین نمایشی داشته 
باشد، گفت: 6، 5 تیم برای قهرمانی بسته شده و کار سختی در 
هفته های آینده داریم. فقط از هواداران و مسؤوالن می خواهم که 
توقعات باال نرود. ما تیمی هستیم که با بودجه محدودی بسته شده ایم. 
بازیکنان کم نام و نشان، اما با انگیزه زیادی داریم. انتظار داریم که ما را 
حمایت کنند. باخت در فوتبال همیشه است و ممکن است چند هفته 

هم نتیجه نگیریم.
تارتار درباره روند نقل و انتقاالت تیمش در نیم فصل گفت: چند 
بازیکن مطرح ما جدا شدند؛ اما کادر فنی سعی کرد بازیکنانی بیاورد 
که انگیزه داشته و تشنه موفقیت باشند. ببینید امید سینگ و مهدی 
زبیدی با چه انگیزه ای وارد زمین می شوند. خوشبختانه در جذب نفرات 

خوب عمل کردیم تا نقاط ضعفمان را بپوشانیم.
تارتار وعده کسب سهمیه آسیایی نمی دهد؛ اما می گوید تمام تالش 
خود را می کنند تا نفت مسجد سلیمان یک فصل خوب را پشت سر 

بگذارد؛ چون کار سختی در ادامه لیگ پیش رو دارند.



دکتر به جهانگیر گفته 
که قرار است تا چند 
دلیل  به  دیگر  ماه 
و  کند  فوت  بیماری 
نگیر  جها ن  ستا و د
برای آخرین تولد او 
دورهم جمع شده اند. 
موجب  موقعیت  این 
درباره  آنها  می شود 
زندگی و خودشان فکر 
و اختالفاتشان را مرور 
 ، مصفا علی   . کنند
هانیه  عزتی،   جواد 
ن  ما پژ  ، سلی تو

جمشیدی، سیاوش چراغی پور، کاظم سیاحی و 
مهراب قاسم خانی از بازیگران این فیلم هستند. این 
فیلم را سروش صحت کارگردانی کرده و به همراه 
ایمان صفایی، نویسندگی این داستان را هم برعهده 

داشته است. 

قص  جهان با من بر

منصور ضابطیان بعد از نوشتن چهار سفرنامه، حاال 
شرح سفر بیست روزه اش در اردیبهشت سال 96 
به مراکش را با مخاطبان بی شمار فارسی زبانش در 
قالب کتاب »چای نعنا« به اشتراک گذاشته است. 
به گفته نویسنده، این کتاب بیشتر شامل بخش های 
مرکزی و شمالی مراکش است و سفر به بخش های 
اگر  دارد.  دیگری  حدیث  کشور  این  جنوبی 
سفرنامه های قبلی ضابطیان را خوانده باشید، 
می توانید با خیال راحت این کتاب را نیز انتخاب 
کنید؛ البته خود نویسنده هم برای شما توصیه ای 
دارد: »قبل از شروع مطالعه کتاب توصیه می کنم، 
دسته ای نعنای تازه بخرید، آن را با کمی چای سبز 
یا سیاه توی قوری دم کنید، پنج دقیقه صبر کنید 
و... حاال کتاب آماده خواندن است. به مراکش خوش 
آمدید.« پشت جلد این کتاب چنین آمده است: 
»مراکش، دروازه  آفریقاست و نزدیک ترین کشور 
آفریقایی به اروپا. مراکش زمانی مرا وسوسه کرد که 
در جنوب اسپانیا فیلم می ساختم و وقتی در کوچه 
پس کوچه های گرانادا قدم می زدم، احساسی از 
خویشاوندی با مردم آن منطقه داشتم. ایرانی ها 
مراکش را چندان نمی شناسند. در همه  این سال ها 
مراکش جزو کشورهایی بوده که ایرانی ها کمتر به 

آنجا رفت و آمد داشته اند...« 

چای نعنا 

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

 کاروان بی خبر 
کاروان آمد و دلخواه به همراهش نیست
با دل این قصه نگویم که به دلخواهش نیست
کاروان آمد و از یوسف من نیست خبر
این چه راهیست که بیرون شدن از چاهش نیست
ماه من نیست در این قافله راهش ندهید
کاروان بار نبندد شب اگر ماهش نیست
ماه هم از آه دل سوختگان بی خبر است
نیست آگاهش  دل  و  شوق  آیینه  مگر 
تخت سلطان هنر بر افق چشم و دل است
خسرو خاوری این خیمه و خرگاهش نیست
خواهم اندر عقبش رفت و به یاران عزیز
باری این مژده که چاهی به سر راهش نیست
مید ا ی  کو فله  قا عقب  ا  ر یا شهر
گو کسی رو که چو من طالع گمراهش نیست

*شهریار

شعر
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 عاشقانه نیست
علیرضا قربانی، خواننده موسیقی کالسیک 
کشورمان که جزو محبوب ترین خوانندگان این 
سال هاست، در ادامه پروژه »با من بخوان« خود که 
کرده،  شروع  قبل  ماه  چند  از 
تک آهنگ » عاشقانه نیست« را 
منتشر کرد. او در صفحه شخصی 
خود نوشت که این تک آهنگ را 
به یاد تمامی جانباختگان و 
فاجعه  بازماندگان 
ی  پیما ا هو ط  سقو
اوکراینی و روزهای 
اقشار  که  سختی 
با  مردم  مختلف 
ثه  د حا ین  ا
داشتند، تهیه 

کرده است.  

 مشعل   چقدر زبانمان نرم است؟ چقدر زبان تشکر داریم؟ چقدر قربان صدقه مادر و پدر و فرزندان و همسرمان می رویم؟ چقدر با لحن مهربان و آرام با مردمی که هر روز در 
اتوبوس، مترو و تاکسی می بینیم، برخورد می کنیم؟  آیا در همه این لحظات که بخش قابل توجهی از زندگی هر روز ما را تشکیل می دهند، این روحیات را داریم؟ اگر داریم، 
چقدر است؟ نکند که نه تنها این لحن و بیان نرم را نداریم و با روی تند و خشن و خشک با اطرافیانمان برخورد می کنیم؟ فکر می کنید بیشترین آسیب را از این نوع برخورد، 
چه کسی می بیند؟ آنها یا خود ما؟  در تعالیم دینی مان، همواره بزرگانی گرانقدر، خود و پیروانشان را به ُحسن خلق و نرم خویی، مالیمت در گفتار و رفتار و دوری از درشتی و 
تندخویی فراخوانده اند. پیامبر اسالم)ص( هم خود به همین صفات معروف بوده اند و توصیه های زیادی به داشتن روی خوش با مردم داشته اند. به عبارتی رعایت خلق نیکو و 
دوری از خشونت در رفتار اجتماعی با مردم و اعضای خانواده، یکی از مهم ترین و اصلی ترین توصیه ها در مسیر خودسازی و پرورش توانایی های انسان معرفی شده است؛ اما 
در شرایط سختی که افراد از جهات مختلف اجتماعی، خانوادگی، شغلی، سیاسی و بخصوص اقتصادی در فشار و سختی هستند و ممکن است حتی حوصله خودشان را هم 
نداشته باشند، آیا باید انتظار داشت که باز هم افراد در مواجهه با دیگران و اطرافیانشان همچنان لبخند بزنند و روی خوش نشان دهند؟ جواب مثبت است؛ چراکه همین روی 
خوش و لبخند است که می تواند با انعکاسی مثبت به خودمان برگردد. اگر در همان حال و هوای عصبانیت و خشم و ناراحتی، اخم یا لحن تند داشته باشیم، چه بازتابی به ما 
برمی گردد؟ قطعا همان بازتاب منفی و به این ترتیب حال ما دوچندان تلخ و بد می شود؛ اما برای اینکه در این شرایط و لحظات و روزهای سخت، کمی از حجم تلخی و ناراحتی 
را برای خود و اطرافیانی که دوستشان داریم یا با آنها در معاشرت هستیم، کم و به خودمان و آنها کمک کنیم، راهکارهایی وجود دارد که چندان سخت هم نیستند، این راهکارها 

را با هم مرور می کنیم. 

       *لبخند بزنیم
همواره در مواجهه با اعضای خانواده، دوستان و 
همکاران یا شهروندان در اتوبوس و مترو، با 
لبخند با آنها رو به رو شویم. لبخند واقعی و 
کشیده را در قالب صورتمان بگذاریم و مطمئن 
باشیم که زیبایی چهره مان با لبخند چند برابر   

می شود. 

*سر شوخی     را  باز کنیم
همیشه صحبت کردن درباره موضوعات و سر 
شوخی را باز کردن، یکی از راه های مناسب برای 
عبور از چالش های روزانه است. در بسیاری از 
دعواهای روزانه در سطح شهر یا اماکن عمومی 
یا درون خانواده ها مشکل اصلی این است که به 
جای چند جمله حرف زدن، سراغ قسمت آخر 
یعنی قضاوت کردن و گاه ناسزا گفتن می رویم و 

یکدیگر را می رنجانیم.

  *
در شرایطی که اوضاع کار و زندگی و حال و هوای 
آدم ها تلخ و سخت می شود، همه ما سراغ قسمت 
خالی لیوان و اتفاقات بد یا ویژگی های منفی 
می رویم، اتفاقا این زمان، همان وقتی است که 
باید نکات مثبت را ببینیم و با همان دید به افراد 

دور و  بر خود نگاه کنیم. 

*نقاط  مثبت         را     ببینیم

*ادب     را  کنار  نگذاریم
از قدیم گفته اند که »ادب مرد به ز دولت اوست« 
مهم نیست چقدر عصبانی هستیم؟ چقدر حق 
داریم؟ و یا چقدر خسارت دیده ایم؟ در هر 
شرایطی الزم است جانب ادب و احترام را رعایت 
کنیم؛ چراکه در این مورد هم هر چقدر از مرزها 
بگذریم، به ضرر خود ما تمام می شود و طرف 
مقابل هم ممکن است همان اندازه از مرزها 
بگذرد و آن وقت حتما حالمان بهتر نخواهد شد. 

*نگرش منفی را کنار بگذاریم
و  از افسردگی  نگاه مثبت، دوری  داشتن 
احساسات دلسردکننده، می تواند به شادی در 
لحظه و امید به آینده کمک کند. اتفاقات تلخ و 
سخت و روزهای پر از بدشانسی، ممکن است 
برای همه ما وجود داشته باشد؛ اما مهم است از 
آن روز چطور بگذریم و به خودمان و اطرافیانمان 

کمترین آسیب را برسانیم. 

*قضاوت نکنیم
یکی از دالیل بیشتر اختالفات و ناراحتی ها 
این است که افراد را مورد قضاوت قرار 
می دهیم و چون مطابق نظرمان رفتار 
نمی شود، دلخور می شویم و یا به عکس 
مورد قضاوت دیگران قرار می گیریم. بهتر 
است همانطور که به خودمان در امور 
مختلف حق می دهیم، به دیگران هم حق 
بدهیم و فراموش نکنیم همانقدر که ابعاد 
مختلف زندگی ما برای دیگران آشکار 
نیست، ما هم دیگران را کامل نمی شناسیم؛ 

پس قضاوت نکنیم. 

*در چرخه اخبار منفی نیفتیم
در شرایط سخت و تلخ اجتماعی، سیاسی 
و اقتصادی معموال اخبار منفی زیادی اعالم 
و منتشر می شود و بسیاری از اخبار هم 
صحت ندارند یا صرفا شایعه هستند. 
بنابراین بهتر است که در این شرایط، کمتر 
در چرخه انتشار اخبار منفی قرار بگیریم؛ 
زیرا این اخبار روحیه ما را منفی تر می کند و 
ممکن است در لحظه، عصبانیتی را به ما 
تحمیل کند که نتیجه آن برخورد خشن با 

اطرافیانمان باشد. 

     *  زبان تشکر و تعریف داشته باشیم
بسیاری از افراد با زبان نرم، تعریف کردن یا قربان 
صدقه رفتن، به قول معروف موش را از سوراخ 
بیرون می کشند. پس در شرایطی که فضا 
سنگین است و دو طرف از هم عصبانی هستند 
یا احتمال برخورد و چالشی بین افراد وجود 

دارد، این شیوه ها می تواند کاربردی باشد. 

*آرام کننده باشیم
در مشاجرات، بعضی افراد بنزین روی آتش 
می ریزند و برخی دیگر هم آب. بهتر است 
در شرایطی که همه عصبانی هستند، ما آن 
فردی باشیم که جو را آرام می کند و آبی بر 
آتش می ریزد. بغل کردن افراد، روی خوش 
داشتن، خنده را شروع کردن و سر شوخی 

را باز کردن می تواند فضا را تغییر دهد. 

*خانواده اولویت دارد
توجه داشته باشیم، اعضای خانواده و 
دوستانی که هر روز در کنارمان هستند، 
در اولویت این روی خوش قرار دارند و هر 
نوع کج خلقی و تندرویی مثل آینه ای 
مستقیم به خود ما انعکاس پیدا می کند. 
بهتر است عصبانیت، خستگی و حال بد 
محیط کار را بیرون در خانه بگذاریم و با 
همسر،  منتظر  چهره  به  خوش  روی 
فرزندان یا والدینمان نگاه کنیم و همه 

محبتمان را به آنها ببخشیم. 
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 خودتان را معرفی کنید؟
سال 1364 در اهواز به دنیا آمدم. خانواده ام به شاهین شهر اصفهان مهاجرت کردند و 

بزرگ شده آنجا هستم و در رشته مهندسی مکانیک تحصیل کرده ام. 

 چه سالی وارد صنعت نفت شدید و چه روند کاری را تاکنون طی کرده اید؟
سال 88 به استخدام مناطق نفت خیز جنوب درآمدم و پس از گذشت بیش از 4 سال به 

شرکت خطوط لوله و منطقه شمال شرق منتقل شدم و بیش از سه سال در منطقه 
سمنان مشغول به کار بودم. در حال حاضر هم در مرکز انتقال نفت نایین، به 

عنوان کارمند عملیات مشغول انجام وظیفه هستم. 

  متاهل هستید؟ 
بله 

 چند فرزند دارید؟
سه فرزند دارم. یک دختر 8 ساله و یک دو قلوی 4 ساله. 

 در چه حوزه هایی فعالیت می کنید و عالیق شخصی تان 
چیست؟

گاهی بر حسب عالقه کارهایی انجام می دهم، کتاب 
می نویسم، روی کوزه حکاکی می کنم، ساز می زنم و. . . 
البته اینها به عنوان منبع درآمد نیستند. حتی کارهایی 
که تاکنون در مرکز تا انجام دادم تحت اجبار نبوده و 
صرفاً بحث عالقه در انجام آنها مطرح است و اینکه 
کمبودی در یک زمینه حس کردم و پیشنهاد انجام آن 

را ارائه دادم. 

 تاکنون چه پروژه هایی را به انجام رساندید و هر 
کدام چه قابلیت ها و کارایی هایی دارند؟

تاکنون 9 پروژه را به انجام رسانده ام که در ادامه به 
پنج مورد از آنها اشاره می کنم. اولین پروژه، ارائه 
اطالعات تجهیزات مکانیکی منطقه جنوب شرق 
است. در واقع کاربرد این برنامه برای تعمیرات 
پیش بینی شده و به منظور افزایش سرعت و دقت 
هر چه بیشتر کارکنان در انجام عملیات تعمیرات 
مکانیک ساخته شده و برای تمامی مراکز انتقال 
نفت و تاسیسات  نفتی منطقه جنوب شرق کارایی 
دارد، به این صورت که واحد مکانیک منطقه، با 

استفاده از این برنامه قبل از اعزام نفرات تعمیراتی برای 
تعمیر تجهیز مورد نظر در هریک از مراکز انتقال نفت و 

تاسیسات ، می تواند نسبت به تمامی قطعات مصرفی تجهیز 
مورد نظر و موقعیت آن اطالع کامل و دقیقی به دست آورد. 

دومین آنها برنامه اطالعات جامع و کامل حوزه استحفاظی مسیر 
خطوط لوله و مخابرات منطقه جنوب شرق است. با استفاده از این 

برنامه، برای کاربر اطالع کاملی از مسیر خط از جمله محل قرارگیری 

تجهیزات، تأسیسات، ارگان ها، سازمان ها، کارخانه ها و. . . هر آنچه در مسیر حوزه 
استحفاظی قرار گرفته اند و از نظر جغرافیایی قابل رؤیت هستند، به نمایش درمی آید. از 
دیگر مزایای این برنامه،  می توان به نمایش شماره تلفن های مراکز مهم، ادارات، سازمان ها، 
کارخانه ها و پادگان هایی که در همجواری مسیر خط قرار گرفته اند، اشاره کرد و مزیت دیگر 
این برنامه، نمایش نقاط بحرانی مسیر خط است که سابقه ایجاد حادثه در آن نقطه وجود 

داشته است. 
سومین پروژه، برنامه محاسباتی رایانه ای زمان رسید تالقی )pig( است، به همراه 
اطالعات مخازن و میزان رسید در مخازن، بر اساس این برنامه، میزان رسید در 
مخازن با سرعت و دقت باالیی مشخص  می شود و زمان رسیدن تالقی را محاسبه  
کرده و نمایش می دهد  و حتی واحدهای دیگر منطقه نیز می توانند  از زمان رسید 

تالقی استفاده کنند. 
چهارمین برنامه کامپیوتری، محاسبه فشار استاتیک و هیدرولیک است. با 
استفاده از این برنامه، کاربر می تواند با وارد کردن کیلومتر مورد نظر فشار استاتیک 
و با وارد کردن کیلومتر و فشار خروجی مرکز ماقبل و فشار ورودی  مرکز انتقال نفت 

مبدأ فشار هیدرولیک را برای کیلومتر مورد نظر مشاهده کند. 
پنجمین برنامه، پروژه تجهیزات آتش نشانی است، این برنامه برای واحد 
اچ اس ای کاربرد دارد، کاربر می تواند با استفاده از این برنامه تمام 
تجهیزات ایمنی )مانند کپسول های آتش نشانی( را مشاهده و 
از تعداد، سالم و یا ناسالم بودن و یا کمبود آن اطالع حاصل 

کند. 
 ایده اولیه این پروژه ها را چگونه گرفتید و آیا 

نمونه های مشابهی دارند؟
ایده ساخت نرم افزارها از آنجا شکل گرفت که در 
زمینه ای کمبود و نیازی را حس کردم. به عنوان مثال 
زمانی که در واحد مکانیک شرکت ملی نفت اروندان در 
منطقه دارخوین کار  می کردم، همه کارهای انجام شده 
را می نوشتم. همسرم پیشنهاد کرد این یادداشت ها را 
به شکل برنامه کامپیوتری دربیاورم. از آنجا که 
تحصیالت همسرم در زمینه کامپیوتر بود، سعی کردم 
از ایشان، کار با برنامه های کامپیوتری را یاد بگیرم و با 
ادغام رشته تحصیلی خودم و همسرم، کار ساخت 
برنامه را آغاز کردم و تحویل دادم که مورد تشویق هم 

قرار گرفتم. 
تجربه موفقم از زمانی بود که وارد مرکز انتقال نفت 
نایین شدم و مهندس مستقیمی، رئیس مرکز انتقال 
نفت نایین و مهندس رفیعیان، مسؤول عملیات مرکز 
به من گفتند که اینجا از طرح های خالقانه استقبال  
می شود و هیچ کاری بدون اجر باقی  نمی ماند. اولین 
برنامه ام در سال 95 پروژه تجهیزات مکانیکی بود. سال 
اولی که به منطقه آمدم، برای تعمیرات ولوهای مرکز نقشه 
جامع مشخصات ولو وجود نداشت. این موضوع من را بر آن 
داشت تا مشخصات تمامی تجهیزات مرکز را استخراج و روی 
نقشه پیاده کنم و آن را را گسترش دهم؛ چون حس کردم این 
موضوع، نیاز منطقه است. این برنامه مورد تحسین مهندس 

قربانی پور قرار گرفت و با دید فنی به آن نگاه 
کردند، ضمن اینکه پیشنهادهایی هم برای 

بهتر شدن آن ارائه دادند و برنامه ها یک به یک 
ساخته شد. 

در نمایشگاه بسیج که شرکت کردم، مسؤول 
پدافند بسیج از من خواست، نقشه مسیر حوزه 

استحفاظی را روی برنامه ای پیاده کنم، کم کم نقاط 
مسیر و اطالعات جامع تر دیگری را به آن اضافه کردم 

که به یاری خدا روزبه روز کامل تر هم  می شود و با 
احاطه ای که ستاد بر مناطق دارد، به من گفتند نمونه 

مشابه برنامه های شما در مناطق دیگر وجود ندارد. 

  ساخت این برنامه ها، در سهولت کار چه تأثیری 
گذاشته و چه نفع شخصی برای شما داشته است؟

نفع شخصی یعنی احساس رضایت من و اینکه مشکلی از 
آن واحد برطرف شود. انجام دادن این برنامه ها تنها برای 

برطرف کردن نیاز شخصی نبود. به این فکر کردم برنامه ای 
بسازم که برای همکاران دیگر هم قابلیت استفاده داشته باشد 

و ساخت این برنامه ها تا حد زیادی دقت انجام کار را باال برد. 
 

 آیا شما تا کنون ثبت اختراع نیز داشته اید؟ آیا به فکر صنعتی 
کردن و تولید انبوه آن افتاده اید و کاربرد آن بیشتر در کجاست؟

بله دو مورد بوده است، لوله بخاری با بازده حرارتی باال که ثبت 
صنعتی هم شده تا به تولید انبوه برسد. در این طرح با یکسری 

محاسبات، تعداد مشخصی ِفین مسی روی لوله بخاری نصب  می شود 
تا حرارت تولید شده بخاری از طریق لوله آن خارج نشود و پرت 

حرارتی نداشته باشیم. این فین ها با تعداد مشخصی فن حرارت لوله را  
می گیرند و از خود گرما تولید  می کنند و این لوله بخاری ها در منازل قابل 

استفاده هستند. 
اگر این ایده به تولید انبوه برسد، می تواند در صرفه جویی انرژی بسیار 

مؤثر باشد؛ چون در حالت عادی، تنها از 40 درصد بازده حرارتی بخاری 
استفاده می شود و بقیه حرارت آن از طریق لوله بخاری به هدر می رود؛ اما 

با این روش 25 تا 30 درصد حرارت دوباره به فضای خانه برگردانده می شود. 
ریاست دانشگاه آزاد سمنان، به پاس قدردانی از این ایده، لوح تقدیر و 

تندیسی به من هدیه دادند. 

   خاطره ای از سال ها فعالیت در صنعت نفت دارید؟
یک شب سر شیفت بودم. به ذهنم آمد که با شن ریزه آرم شرکت نفت را روی 

دیوار اتاق کنترل حکاکی کنم. نقشه را گرفتم و در ورودی مرکز این طرح را 
پیاده کردم. این کار را برای اینکه یک اثر از خود به جای بگذارم، انجام دادم و 

هر کسی به این طرح نگاه و تحسین  می  کند، احساس خوبی به من دست می دهد 
که قابل مقایسه با هیچ پاداش مادی نیست و با هر تحسین، پاداش این کار را 

می گیرم  و حتی حاضرم با هزینه شخصی این آرم را در مراکز و تأسیسات دیگر 
ایجاد کنم. 

می توانیم با عالقه بیشتر کار کنیم که هم کار برای ما لذت بخش تر شود و هم دغدغه 
مفید بودن در جایی که کار می کنیم داشته باشیم. این دغدغه همیشه در ذهن من 
وجود دارد. سعی می کنم، در کارها، از همه کمک بگیرم و کسب تجربه کنم، به 

ع جوان خطوط لوله و مخابرات منطقه جنوب شرق  گفت و گو با مختر

هر اندازه تالش کنید در شهر و کشوری دیگر ظاهری شبیه به اهالی بومی داشته باشید، همچنان به عنوان یک توریست غریبه قابل 
شناسایی هستید، بخصوص اگر نتوانید به زبان مقصد هم صحبت کنید. باید بدانید در چه ساعت هایی به کدام خیابان ها و محله ها نروید. 
در  این برنامه جاهایی که در آن احتمال وقوع دزدی و جیب بری، زورگیری و مزاحمت وجود دارد، به عنوان مناطق قرمز مشخص شده اند. 
این اطالعات با استفاده از گزارش های پلیس، دولت ها و کاربران عادی مانند خودتان به روزرسانی می شود و شما در برنامه، گزارش این 
رویدادها را براساس موقعیت مشاهده می کنید. این اپلیکیشن با استفاده از جی پی اس، شما را از طریق مسیرهای مناسب به خارج از 

محله های ناامن هدایت می کند.

سایجیک، برنامه ساده تری است و بیشتر جنبه 
توریستی دارد. این برنامه با حذف الیه های اضافی، 
اطالعات شهری مانند گزارش حضور پلیس و... شما را 
راحت تر به جاذبه ها و دیدنی ها راهنمایی می کند. 
اطالعات این برنامه در داخل ایران محدود به 
جاذبه های مشهور است؛ اما خارج از ایران به دلیل 
محیط کار بسیار ساده و دوست داشتنی اش جزو 
محبوب ترین هاست. این نرم افزار توانایی برنامه ریزی 

برای سفر را هم دارد.
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