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یکی از برنامه هایی که در دولت یازدهم از س��وی
مهن��دس زنگنه ،وزیر نفت به آن تاکید ش��ده اس��ت
راه ان��دازی فازهای پارس جنوبی و بهره مندی ایران
از منابع این میدان مش��ترک است  .درحال حاضر این
موضوع نیز با بیشترین توان ازسوی مسووالن و مدیران
وزارت و شرکت ملی نفت در دست اقدام است  .این
موضوع اما فرصتی را برای شرکت های پیمانکار ایرانی
قرارداده اس��ت که توانمندی خود را به منصه ظهور
گذارند .حال که این اعتقاد در بین مدیران و مسووالن
ارشد صنعت نفت کشور بوجود آمده است که از توان
این شرکت ها بهره گیرند شرکت های پیمانکار داخلی
نیز باید با رعایت اس��تانداردهای بین المللی از جمله
توجه به زمان ،کیفیت اجرای پروژه و همچنین رعایت
اچ اس ای که مورد تاکید وزیر نفت نیز است عملکرد
مطلوب��ی در اجرای پروژه از خ��ود برجا گذارند .در
این خصوص می توان به اجرای موفقیت آمیز پروژه
راه اندازی کارخانه گاز و گاز مایع سیری (ان جی ال
س��یری )از سوی ش��رکت راه اندازی و بهره برداری
صنای��ع نف��ت ( ایکو ) اش��اره کرد ک��ه این موفقیت
پش��توانهای از حض��ور ای��ن ش��رکت در راه اندازی
پاالیشگاه های فازهای در دست احداث پارس جنوبی
فراهم کرده است .حضور شرکت ایکو در فازهای 17
 20 ، 18 ،و  21افق های روشنی از فعالیت های این
شرکت در صنعت نفت ایران است که می تواند نوید
بخش فعالیت های آینده این شرکت در صنعت نفت
جهان به خصوص کشورهای نفتخیز منطقه باشد.
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مهندس محمدی خبر داد :

آمادگی ایکو برای راه اندازی فازهای  17و 18پارس جنوبی
در مراس��م آغاز دوره آموشی گروه سوم
نیروهای جدید االس��تخدام شرکت ایکو
،مهندس بهزاد محمدی با اشاره به روشن
ش��دن مش��عل فاز  17پ��ارس جنوبی از
مسوولیتسنگینوآمادگیاینشرکت برای
راه اندازی این پروژه عظیم ملی خبر داد .
دوره های آموزشی گروه سوم فراگیران طی
مراسمی با حضور مدیران ارشد شرکت راه
اندازی و بهره برداری صنایع نفت ()OICO
در روز شنبه  17آبان ماه آغاز شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ایکو ،در
جری��ان افتتاحیه ای��ن دوره ها مدیر عامل
شرکت ا ُیکو ضمن خیر مقدم به کارآموزان
گفت  :ش��رکت راه اندازی و بهره برداری
صنایع نف��ت ( )OICOدر منطقه پارس

شرکت خواهد بود.
به گ��زارش مدیریت آموزش ،تحقیق و
توسعه ش��رکت ا ُیکو ،دوره سوم آموزش
نیروهای جدید االستخدام شرکت ا ُیکو به
مدت  40روز ش��امل دوره های آموزشی
عمومی و تخصصی در دانش��گاه ش��هید
عباسپور و آموزش عملی در سایت پروژهها
برگزار می شود.

ایکو جایزه تعالی منابع انسانی را کسب کرد

www.oico.ir

نسبت به تهیه و تدوین اظهارنامه تعالی منابع
انسانی اقدام شد.
پس از ارزیابی اظهار نامه و حضور ارزیابان
انجمن مدیریت منابع انسانی در شرکت و با
اعالم نتایج حاصله ،ش��رکت راه اندازی و
بهره برداری صنایع نفت موفق به دریافت
لوح و گواهی نامه جایزه تعالی منابع انسانی
در سال  1393گردید.

ش�ماره 5

این مدل یک چارچوب جامع مبتنی بر
مجموعه ای از ارزش های محوری  ،معیارها
و شاخص ها در حوزه منابع انسانی سازمان
اس��ت که به مدیران منابع سازمانی کمک
می کند با ارزیابی مستمر فعالیت ها ،فرایند
و نتایج منابع انسانی سازمان ،نقاط قوت و
فرصت ها را شناسایی و برای بهبود آنها و
رسیدن به سازمان یاد گیرنده و توسعه یافته
برنامه ریزی کنند .اهداف جایزه تعالی منابع
انسانی ایجاد فضای رقابتی مناسب به بنگاه
ها ،فراهم آوردن امکان تبادل تجارب موفق

و انتخاب ،معرفی و قدردانی از بنگاه های
فراتر در حوزه مدیریت منابع انسانی است .
.با عنایت به شواهد فوق ،شرکت راه اندازی
و بهره برداری صنایع نفت (ا ُیکو) با استفاده
از فرصت پدید آمده تصمیم به حضور در
شش��مین دوره جایزه تعالی منابع انسانی
گرفت و بر همین اساس و ضمن هماهنگی
به عمل آمده با انجمن مدیریت منابع انسانی،
جلسات متعدد خودارزیابی با همکاری کلیه
مدیریت¬های شرکت شکل گرفت و در
نهای��ت با برگزاری کارگاه های آموزش��ی

پاییز 1393

همزمانبابرگزاریدهمینکنفرانستوسعه
منابع انسانی ،شرکت راه اندازی و بهره برداری
صنایعنفتموفقبهدریافتلوحوگواهینامه
جایزه تعالی منابع انسانی در سال  1393شد.
در دهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی که
در شنبه  ٢٧آبان ماه از سوی مرکز مطالعات
بهره وری و منابع انس��انی سازمان مدیریت
صنعتی و همزمان با شش��مین دوره جایزه
تعالی منابع انس��انی در سالن همایش های
سازمان صدا و سیما برگزار شد ،از ٣٣سازمان
تولیدیوخدماتیبرترکشورتقدیرشدولوح
وگواهینامهجایزهتعالیمنابعانسانیکشوربا
حضور رئیس و نایب رئیس سازمان مدیریت
صنعتی و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و
جمع کثیری از مدیران صنایع مختلف کشور
بهمهندسبهزادمحمدیمدیرعاملشرکتراه
اندازی و بهره برداری صنایع نفت اهداء شد.
جایزه تعالی منابع انسانی براساس ارزیابی
عملکرد حوزه منابع انس��انی سازمان های
متقاضی همه ساله به سازمان های برتر ایرانی
که مطابق نظام نامه جایزه حائز شرایط الزم
بوده اند اعطاء می شود.

جنوبی و صنعت نفت کشور به عنوان یک
شرکت پیشرو در عرصه صنعت راه اندازی
حضور فعال دارد .مهندس بهزاد محمدی
اف��زود  :ش��رکت ا ُیکو به نیروی انس��انی
متخصص متکی ب��وده و آموزش یکی از
راه های رشد ،توسعه و بالندگی این شرکت
اس��ت .وی در ادامه با بیان راه های تأمین
نیروی انس��انی و فراهم آوردن فضا برای
جوانان در کنار افراد با تجربه ،این مهم را از
مزیت های شرکت اعالم کرد  .مدیر عامل
شرکت ا ُیکو تصریح کرد  :تمامی تجهیزات
پیچیده پروژه  NGLسیری بدون حضور
خارجی ها ،توس��ط متخصصان ش��رکت
ا ُیک��و راه اندازی ش��ده اند .ب��ه گفته وی،
ش��رکت راه اندازی و بهره برداری صنایع

نفت( )OICOبا توجه به شرایط حساس
آن دوران ،مسئولیت در سرویس قرار دادن
این تجهیزات را علیرغم تمام پچیدگی های
فن��ی موجود پذیرفت ،و با راه اندازی تمام
ایرانیپروژه NGLسیریحتیبدونحضور
یک خارجی ،و تولید محصوالت مختلف
صادراتی چرخه بومی سازی در پروژه های
صنعت نفت و گاز کشور را کامل کرد.
نکته حائز اهمیت در راه اندازی پاالیشگاه
 NGLسیری آنست که ا ُیکو اولین شرکت
خصوصی ایرانی است که در صنعت نفت
کشور عهده دار تولید بوده است.
مهندس محمدی نتایج به دس��ت آمده
دوره های آموزشی را بسیار مثبت ارزیابی و
تصریح کرد  :از اهداف بسیار مهم این دوره
های آموزشی تأمین نیروی انسانی توانمند و
متخصص و واگذاری سمت های کلیدی
به این مدیران جوان در آینده ،افزایش بهره
وری و حفظ داشته های فنی و تجهیزاتی
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هایی است که ماهیت غربالگری دارند
.در واق��ع برونداد اصل��ی معاینه های
دورهای ،مش��خص ش��دن و شناسایی
شاغلین مشکوک به بیماریهای شغلی
هستند .دلیل این مس��اله این است که
تس��تهای انجام ش��ونده در معاینات
دورهای ،آزمای��ش ه��ای غربالگری و
اولی��ه بوده و قادر به تش��خیص قطعی
بیماری ناش��ی از کار نمیباش��ند .ثانیا
تشخیص دقیق بیماریهای شغلی نیاز
به بررسیهای دقیق تخصصی با شرح
حال کامل ،انجام تستهای دقیقتر و
نیز بررس��ی دقیق مواجهات محیط کار
و رد سایر علل ایجاد بیماری دارند لذا
در فرصت محدود معاینه های دورهای
و در دس��ترس نب��ودن آزمای��ش های
دقیق تر در حین انجام معاینات دورهای
امکان تشخیص قطعی بیماریهای ناشی
از کار در معاین��ه ه��ای دورهای وجود
ن��دارد .بنابراین به منظور تکمیل نتایج
نهای��ی این معاینه ها و تأیید صحت یا
عدم صحت تشخیص اولیه ،الزم است
شاغلین مشکوک به بیماریهای ناشی
از کار جه��ت بررس��یهای تخصصی
دقیقتر به سطح تخصصی مرتبط یا همان
سرویسهای تخصصی طب کار ارجاع
شوند تا در صورت تایید تشخیص ،اقدام

های مناسب و زودهنگام درمانی و نیز
اقدام های مناسب محیط کار برای کنترل
بیماری و جلوگیری از پیش��رفت آن به
سمت ناتوانی انجام شود.
رعایت الزامات معاینه ها
بدیهی اس��ت که مهمتری��ن اصل در
انجام معاین��ه دوره ای ،تأمین اهداف
این معاینه ها اس��ت .برای اینکه هدف
این معاینه ه��ا تأمین و از حالت انجام
و تکمیل پرونده خارج شود ،ضروری
است شرایط ،الزامات و پیش نیازهای
ای��ن معاینات رعایت ش��ود .مهمترین
پیش نیازها و الزامات این معاینات برای
رسیدن به هدف طراحی و انجام معاینه
بر اس��اس مواجهه و ش��غل و ارجاع
شاغلین مشکوک به بیماریهای شغلی

به سرویسهای تخصصی طب کار پس
از پایان معاینه های دورهای در هر واحد
کاری است .
معاینه براساس مواجهه و شغل یعنی
اینک��ه معاینه هرفرد بای��د با توجه به
نوع ،می��زان و راه مواجه��ه با عوامل
زی��ان آور او انجام ش��ود .این نکته به
این معناست که پزشک معاینهگر قبل
از انجام معاینات دورهای باید کامال با
خصوصیات شغل و مواجهات مختلف
هر ش��اغل آشنا باشد و سپس با توجه
به خصوصیات مواجه��ه ،معاینه ها و
آزمایش های الزم را برای هر شاغل به
طور اختصاصی انجام دهد .رعایت این
نکات موجب میشود که پزشک قبل
از انجام معاینه بداند که در هر ش��اغل
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ب��ا انج��ام ی��ک دوره آزمایش های
تخصصی و معاینه های شغلی و دوره
ای سطح سالمت شغلی کارکنان شرکت
ایکو مورد ارزیابی و ارتقا قرار گرفت .
ب��ه منظور لزوم حف��ظ و صیانت از
س��رمایه انس��انی که جایگاه باالیی در
ش��رکت ایکو دارد ،معاين��ات ادواري
پرسنل با هدف شناسايي و پيشگيري از
بيماري هاي ناشي از كار و ارتقا سطح
سالمت شغلي در تیرماه سال  1393آغاز
شد که کلیه پرسنل مشغول در پروژه ها
و همچنین س��تاد مرکزی تهران تحت
پوشش این معاینات قرارگرفتند .
ای��ن معاينه ها و آزمایش ها ش��امل:
آزمايش های پاراكلينيكي ،تست هاي
اسپيرومتري ،بينايي س��نجي ،شنوايي
سنجي و معاينه های فيزيكي است.
یکی از شناخته شدهترین و رایج ترین
انواع معاینات شغلی ،معاینات دوره ای
( )Periodic Examinationاست.
این نوع معاینه ها که نوعی از پیشگیری
ثانویه اس��ت ،با فواص��ل زمانی معین
(اغلب یک ساله) انجام میشوند.
معاینه های دوره ای به نفع سالمت
جامعه
شناسایی زود هنگام بیماریهای شغلی
از ای��ن جهت اهمی��ت دارد که اغلب
بیماریهای ناشی از کار هر چه سریع
تر و زودتر شناس��ایی شوند میتوان با
انج��ام اقدام��ات درمانی وپیش��گیرانه
مناسب از پیشرفت آنها به مراحل شدید
و غیر قاب��ل درمان ممانعت و از ایجاد
ناتوانی دائمیکارگر جلوگیری کرد که
این مساله در نهایت هم به نفع کارگر،
هم به نفع کارفرما و هم به نفع سالمت
جامعه خواهد بود .به همین دلیل است
ک��ه انجام معاینه های دورهای به عنوان
یک اصل قانونی در ماده  ۹۲قانون کار و
ماده  ۸۸قانون تأمین اجتماعی ذکر شده
و کارفرمایان موظف ب��ه فراهم کردن
تمهیدات الزم برای انجام این معاینات
ب��رای کارگ��ران هس��تند .معاینه های
دورهای ماهیت�� ًا معاینه های غربالگری
بوده و به همین دلیل یک ویژگی عمده
دارند:
نتایج نهایی معاینه های دورهای هرگز
تش��خیص نهایی و قطعی بیماریهای
ناش��ی از کار را مش��خص نمیکنند و
فقط میتوانند شک به وجود احتمالی
بیماریهای شغلی را تقویت کنند.این
موضوع همان ویژگی های عمده معاینه

با پایش سطح سالمت کارکنان انجام گرفت ؛
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با توج��ه به خصوصی��ات مواجهات
زیان آور وی ،احتمال و خطر ابتالء به
چه نوع بیماریهای ناشی از کار وجود
دارد و سپس معاینه ها و آزمایش های
الزم را برای شناسایی زود هنگام همان
بیماریها انجام دهد.
جلوگیری از وقت و صرف هزینه
بر اساس این گزارش برای اینکه اصل

 Job-Specificبودن معاینه های دوره
ای رعایت شود الزم است قبل از انجام
معاینه ه��ا در هر واحد صنعتی موارد
زیر انجام شود .
بازدید از تمام واحدهای محیط کار
( )Walk-through Surveyتوسط
پزشک متخصص طب کار یا کارشناس
بهداشت حرفهای و شناسایی مواجهات

و مخاط��رات محی��ط کار به تفکیک
واحدها و مشاغل و ثبت دقیق آنها در
فرم مخصوص ،توجه به آخرین نتایج
اندازه گیری و پایش عوامل زیان آور
محی��ط کار و نیز توجه به راه مواجهه
و تم��اس ،تدوی��ن ج��دول راهنمای
معاین��ه ها و آزمایش های به تفکیک
کارگاه ها یا مشاغل در فرم مخصوص،
انجام معاینات وتستهای آزمایشگاهی
و پاراکلینیک��ی منطبق با جدول تنظیم
ش��ده و ثب��ت دقیق نتای��ج در پرونده

معاینه ها و ارجاع موارد مش��کوک به
بیماریهای ش��غلی جهت تشخیص
قطع��ی بیماریه��ای ناش��ی از کار و
اقدامات الزم درمانی و پیش��گیرانه و
نیز پیگیری،رعایت موارد مورد اشاره
در انج��ام معاینه های دوره ای باعث
میش��ود تا این معاینه ه��ا از حالت
انج��ام و ثبت خارج ش��ده و از وقت
و هزینههای صرف ش��ده برای انجام
معاین��ات ،بهره مثبتی برای ش��اغل و
کارفرما حاصل شود.

همزمان با برگزاری جشن روز ملی ایمنی و آتش نشانی صورت گرفت ؛

تجلیل از کارکنان ایمنی و آتش نشانان برتر ایکو
جش��ن روز ملی ایمنی و آتشنشانی که به مناسبت
 17مه��ر ماه روز ملی آتشنش��انی و ایمنی در پروژه
خدمات نگهداری ش��رکت ایکو در پاالیش��گاه پنجم
عس��لویه برگزار شد ،از کارکنان ایمنی و آتش نشانان
برتر شرکت تقدیر و تجلیل به عمل آمد .
به گزارش باور ،این مراسم با هدف تقدیر از نفرات
برت��ر و همچنین به منظور تجلیل از نیروهای ایمنی و
آتش نشانی با حضور مدیران و کارکنان شرکت ا ُیکو
برگزار شد.
در ابتدای مراس��م نیکخواه ،مدیر  HSEپاالیش��گاه
پنجم ،ضمن خیر مقدم و تاکید مجدد به حفظ موازین
ایمنی روز ملی ایمنی و آتش نشانی را به کلیه همکاران
تبریک گفته و از همکاری پرس��نل در حفظ شوونات
ایمنی تشکر و قدردانی کرد.

در ادامه این مراس��م ،مهندس ترابی نژاد ،مدیر پیمان
تعمیرات مکانیک ش��رکت ایکو در پاالیشگاه پنجم ،
ایمنی را از مهمترین الزام های انجام کار در محیطهای
صنعتی اعالم کرد و افزود  :کارکنان ش��رکت ایکو با
به کار گیری اصول و دستور العمل های ایمنی ،کارها
وفعالیت های خود را در س�لامتی کامل وبدون هیچ
گونه حادثه ای به انجام رسانند.
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وی با تاکید به رعایت مواضع مطرح شده در حوزه
های ایمنی و بهداش��ت و مسایل زیستمحیطی یاد
آور ش��د :این اصول می تواند در به حداقل رس��اندن
حوادث نقش به سزایی داشته باشند.
وی از کلیه کارکنان در خواس��ت کرد تا در ایجاد
یک محیط امن و س��الم و بدون حادثه حد اکثر تالش
و همیاری را به کار گیرند.در پایان این مراس��م لوح

های تقدیرپرس��نل برگزیده امضا شده از طرف رییس
پاالیش��گاه پنجم و مدیر  HSEش��رکت مجتمع گاز
پارس جنوبی و هچنین جوایز نقدی به کارکنان واحد
 HSEشرکت ایکو و پرس��نلی که در رعایت موازین
ایمنی کوش��ا بوده اند اهدا شد.ش��ایان ذکر اس��ت به
منظور تشویق حداکثری پرسنل پیش از زمان برگزاری
مراسم در حرکتی شایسته مدیر  HSEپاالیشگاه پنجم
در شرکت ایکو و جانشین وی و حسینی داوطلبانه از
پذیرش هدایا انصراف داده تا س��هم بیشتری از پرسنل
مورد تشوق قرار گیرند.گفتنی است  ،هفتم مهرماه به نام
روز آتش نشانی وایمنی نامگذاری شده است  .این روز
بهانه ای اس��ت تا به گرامیداشت انسان هایی بپردازیم
که از جان و آسایش خود در راه حفظ جان و آسایش
ما می گذرند تا بتوانیم درامنیت زندگی کنیم.
5
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شتاب در بهره برداری از نخستین ردیف گازی فازهای  17و  18پارس جنوبی

مدیرعامل ش��رکت ملی نف��ت ایران بر
ضرورت تسریع در بهره برداری از نخستین
تری��ن ( )Trainفازه��ای  17و  18پارس
جنوب��ی تا قبل از پایان س��ال جاری تاکید
کرد.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت ایکو،
مهندس رک��ن الدین ج��وادی صبح روز
چهارشنبه 23مهرماه ضمن بازدید از فازهای
 17و  18پارس جنوبی برضرورت تسریع
بهره برداری از نخستین ردیف این فازها با
ظرفیت 12/5میلیون متر مکعب گاز در روز
تا قبل از پایان سال جاری تاکید کرد.
وی از پیمانکاران خواستار شتاب بخشیدن
به راه اندازی خط لوله بین فازی  15و  16و
17و  18پارس جنوبی به منظور انتقال گاز

از فازهای  15و  16به فازهای  17و  18برای
تسریع در افزایش ظرفیت تولید گاز شیرین
مورد نیاز در فصل زمستان شد.
مدیرعامل ش��رکت ملی نف��ت ایران،
تصریح کرد :به منظور جلوگیری از ایجاد
هر وقفه ای برای تولید گاز ش��یرین ،گاز
س��کوی فازه��ای 18و  17از طریق خط
لوله بین فازی  17و  18و  15و  16پارس
جنوبی به فازهای  15و  16که پاالیشگاه
آنها تکمیل اس��ت ارس��ال و مورد بهره
برداری قرار گیرد.
مهندس ج��وادی با اب��راز رضایت از
عملکرد کارفرما و شرکت های پیمانکار
در این بخش از پروژه خواس��تار شتاب
در آماده س��ازی واحدهای پشتیبان برای

برداش��ت به موق��ع گاز از س��کوی فاز
 ١٨ش��د.معاون وزیر نف��ت همچنین در
جلس��ه مش��ترک کارفرما و پیمانکاران
مختلف ای��ن طرح توس��عه نیز حضور

یافت و با استماع گزارش های عملیاتی
مختلف راهکارهایی در زمینه شتاب در
به��ره برداری این پ��روژه دارای اولویت
کشور صادر کرد.

مشعل سکوی  A 18فاز  ١٨پارس جنوبی روشن شد
س��کوی  18 Aپارس جنوبی به عنوان
دومین س��کوی فازهای اولوی��ت دار روز
پنجشنبه گذشته با روشن شدن مشعل آن ،با
موفقیت آزمایش شد.
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی ایکو
نخستین س��کوی فازهای  ١٧و  ١٨میدان
گازی پارس جنوبی اواخر مهرماه با موفقیت
راه اندازی و تأسیسات این سکو با روشن
شدن مشعل آن بهره برداری آزمایشی شد.
هم اکنون گاز ترش مخزن پارس جنوبی
در تأسیسات سکوی  Aفاز  ١٨وارد شده و
برای انتقال به خشکی در انتظار آماده شدن
خط لوله بین فازی میان این فاز و فازهای
 ١٥و  ١٦پارس جنوبی است ،قرار است گاز
این سکو در پاالیشگاه فاز  ١٥و  ١٦پارس
جنوبی فرآورش شود.
به گفته مجریان طرح توسعه فاز  ١٧و ١٨

پارس جنوبی با آماده سازی خط لوله بین
فازی ،چاه های سکوی  Aفاز  ١٨به ترتیب
در جریان تولید قرار خواهد گرفت.
بر اساس برنامه ریزی ساخت و نصب،
دو سکوی اقماری فازهای  ١٧و  ١٨پارس
جنوبی باید تا نیمه نخست سال  ٩٤به پایان
برسد.هم اکنون اسکلت سکوهای اقماری
فازهای  ١٧و  ١٨پارس جنوبی س��اخته و

عمده سفارش های کاالی این پروژه نیز انجام
شده است؛ ضمن آنکه عملیات حفاری در
دو سکوی اقماری فازهای  ١٧و  ١٨میدان
گازی پارس جنوبی نیز با فعالیت دو دستگاه
دکل هم اکنون از پیشرفت ٣٠تا ٣٥درصدی
برخوردار است.
ی
ی  ١٧و  ١٨می��دا ن گاز 
توس��ع ه فازها 
ی ب ه منظور تولی��د روزان ه ٥٠
س جنوب 
پار 
بگازطبیعی ٨٠،هزاربشک ه
میلیو نمترمکع 
ن گوگرد و تولید
ی و  ٤٠٠ت 
ت گاز 
میعان��ا 
ن اتا ن و  1/05میلیو ن
ساالن ه یک میلیو ن ت 
ن گاز مای ع انجام می شود.مراحل توسعه
ت
دو بخش خش��کی و دریایی این پروژه از
جانب کنسرسیومی از شرکت های ایرانی
در حال اجراست .پیمانکاران طرح توسعه
فازهای  ١٧و  ١٨پارس جنوبی ،س��ازمان
گسترش و نوسازی صنایع ایران(،)IDRO

از یکس��وا و همکاری همه
جانبه ب��ا مجموعه دولت به
ویژه وزارت نفت در برنامه
ریزی و اج��رای طرح های

توس��عه صنعت نفت کشور
از سوی دیگر ،تاسیس شده
و در ح��ال حاضر نیز دارای
 201عضو است .
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 ،در س��ال  1379ب��ا هدف
عضویت ایکو در APEC
کوش��ش در جهت استیفای
گواهینامه عضویت شرکت و اجرای ط��رح ها و پروژه حق��وق صنفی و خواس��ت
راه ان��دازی و به��ره برداری ه��ای صنع��ت نفت اس��ت های مشروع و قانونی اعضاا
صنایع نفت (ایکو) در انجمن
ش��رکت های مهندس��ی و
پیمان��کاری نف��ت ،گاز و
پتروشیمی ایران ()APEC
از ابتدای ش��هریورماه س��ال
جاری ب��ه ایکو اهداا ش��د.
ای��ن انجمن که متش��کل از
ش��رکت های فع��ال بخش
خصوصی در عرصه مهندسی

شرکتمهندسیوساختتأسیساتدریایی
()IOECو ش��رکت مهندسی و ساخت
صنایع نفت ( )OIECو صدرا هستند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی شرکت
ا ُیکو ،شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع
نفت( )OICOبه عنوان یکی از شرکت های
توسعه یافته و پیشرو در عرصه راه اندازی،
بهره برداری و تعمیر و نگهداری در صنعت
نفت نقشی محوری را در راه اندازی فاز های
 17و  18پارس جنوبی بر عهده دارد.

6
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درسومینکنگرهملیتوسعهنظامپیمانکاری
در صنعت نف��ت که با رویکرد تبیین بخش
خصوصی با حضور و مشارکت فعال وزارت
نفتونخبگانصنعتاحداثدرصنعتنفت
برگزار شد از شرکت ایکو به عنوان یکس از
حامیان اصلی این کنگره تقدیر شد .به گزارش
باور سومین کنگره ملی توسعه نظام پیمانکاری
در صنعت نفت در  22روزهای و  23مهرماه
در مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه
صنعت نفت بعنوان « بزرگترین گردهمایی
پیمانکاران ،مش��اوران و سازندگان صنعت
نفت» برگزار شد.
در ای��ن کنگ��ره دو روزه ک��ه ب��ا حضور
محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای
اسالمی ،رکن الدین جوادی مدیرعامل شرکت
ملی نفت ایران ،سیدعماد حسینی معاون امور
مهندسی وزیر نفت و جمعی از مدیران دولتی
و خصوصی و حامیان کنگره از صبح سه شنبه
 22مهرماه آغاز شد ،مشکالت نظام پیمانکاری
در صنعت نفت توسط نمایندگان وزارت نفت
و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.
معاون امور مهندسی وزارت نفت که ریاست
سومین دوره این کنگره را برعهده داشت  ،اعالم
کرد :این کنگره در شرایطی برگزار می شود که
مباحثپیمانکاریوحلمشکالتپیمانکاران

و سازندگان تجهیزات صنعت نفت در دستور
کار ویژه وزارت نفت قرار دارد.همچنین در
حاشیه سومین کنگره توسعه نظام پیمانکاری
درصنعتنفتکهبرتقویتبخشخصوصی
تاکید دارد ١٠ ،پانل تخصصی با عناوین برنامه
های راهبردی رش��د و توسعه صنعت نفت،
ش��ناخت چالشها و ارائه راهکارها در جهت
توس��عه و ارتقاء نظام پیمانکاری در راستای
حضور حداکثری بخش خصوصی در پروژه
های صنعت نفت ،حمایت از ساخت و تأمین
کاال و تجهیزات با محوریت توانمند سازی
بخش خصوصی ،روشهای نوین تأمین منابع
مالی و جذب سرمایه برای پروژه های صنعت
نفت با تأکید بر حوزه مسوولیت های بخش
خصوصی،شناخت چالش ها و فرصت های
رشد و توسعه صنایع باالدستی نفت با رویکرد
توس��عه میدانهای مشترک (دریا و خشکی)،
جایگاه و بسترهای حقوقی و عملیاتی الزم
برای اصالح ساختار محیط زیست با رویکرد
«صنعت نفت سبز» ،نگاه به برنامه های وزارت
نفت(شرکتملیصنایعپتروشیمی)درارتباط
با حذف کامل خام فروشی به منظور کارآفرینی
و توسعه نظام پیمانکاری و صنعت احداث،

شفاف س��ازی قراردادهای نفتی باالدست از
منظر مس��ائل حقوقی و قراردادی ،مدیریت
پروژه ها در صنعت نفت با نگاه به الگوگیری
از ساختارهای نوین جهانی مدیریت پروژه با
تأکید بر بومی س��ازی آنها،توسعه فرهنگ و
اخالق حرفه ای با نگاه به حفظ سرمایه های
اجتماعیدرفضایبینذینفعانحاضردرپروژه
های صنعت نفت برگزار شد.
شایان ذکر اس��ت مدیران ارشد ایکو در
پان��ل های برگزار ش��ده حض��وری فعال
داشته و در  2پانل نیز در خصوص مباحث

مربوطهبه سخنرانی پرداخته و با حاضرین
در پان��ل ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.
مراسم اختتامیه این کنگره نیز در عصر روز
چهارشنبه  23مهرماه با اعالم پیام و اهداف
کنگ��ره و دس��تاوردهای آن و ب��ا تقدیر از
برگزارکنندگان ،حامیان و برخی افراد منتخب
در س��الن کاسپین همایش��های تخصصی
پژوهشگاه صنعت نفت و با حضور مسئوالن
ارشد صنعت نفت ،برگزار شدو لوح تقدیر و
تندیس کنگره به شرکت ایکو بعنوان یکی از
حامیان اصلی این دوره اهداء شد.

برگزاری هشتمین جلسه شورای مدیران ایکو
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کرد .س��پس مدیران به بیان برخی مسائل
و مشکالت کاری در حوزه های مختلف
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هشتمین جلسه شورای مدیران ا ُیکو ،روز
پنجشنبه  8آبان ماه برگزار شد.به گزارش
روابط عمومی ایکو در این مراس��م که با
حضور مهندس محم��دی مدیر م عامل،
مشاورین و سایر مدیران ستادی و پروژه
های ش��رکت برگزار شد ،ضمن بررسی
دستور جلسه ،گزارش هایی از فعالیت ها
و دستاوردهای مهم پروژه  NGLسیری،
آخرین وضعیت پ��روژه های راه اندازی،
پیگیری های انجام شده در حوزه توسعه
کس��ب و کار و وضعیت پیشرفت پروژه
های جاری شرکت توسط مدیران مربوطه
بررسی شد .همچنین سایر مدیران به بیان
آخرین دستاوردها و روند انجام فعالیت ها
در واحد تحت مدیریت مربوطه پرداختند.
در ادامه نیز مهندس محمدی طی سخنانی
مهم آخرین وضعیت شرکت ،دستاوردها،
فرصت ها و چالش های پیش رو را تشریح
کرده و ضمن قدردانی از انسجام ،چابکی و

تقدیر از ایکو در سومین کنگره ملی توسعه نظام پیمانکاری در صنعت نفت

پرداخته و در جهت مرتفع کردن مشکالت
پیشنهادها و راهکار هایی ارائه دادند.
7
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حضور موثر ایکو در نمایشگاه صنعت نفت بوشهر

ششمین نمایشگاه تخصصی نفت ،گاز،
پتروشیمی و پاالیش بوشهر از یکم لغایت
چهارم آذرماه  93در محل دائمی نمایشگاه
های استان بوشهر برگزار شد.
به گزارش باور ،در این نمایش��گاه که با
حضور ش��رکت های فعال در زمینه نفت،
گاز ،پتروش��یمی و پاالیش برگزار گردید،
آخرین دستاوردها و خدمات در هر بخش
به اطالع بازدید کنندگان نمایشگاه رسید.
همچنین س��ازمان منطقه ویژه اقتصادی و

ان��رژی پارس با برپایی کارگاه آموزش��ی
س��ه روزه مباحثی را تحت عنوان ایمنی،
مدیری��ت بحران در صنای��ع نفت ،گاز و
پتروش��یمی و روش��های تولید انرژی به
عالقمندان این حوزه و دانش��جویان ارائه
کرد که در روز پایانی این کارگاه آموزشی
نیز با همکاری شرکت ایکو و حضور فعال
اس��اتید برجس��ته ایکو مباحث تخصصی
در ح��وزه پیش راه ان��دازی ،راه اندازی،
 ،Startupمتدولوژی  OPERCOMو

سیستم  ICAPSو نیز درس آموخته های
پروژه های خاتمه یافته ایکو به فراگیران و
عالقمندان حوزه نفت و گاز ارائه گردید.
در مراسم اختتامیه این نمایشگاه در روز
س��ه شنبه چهارم آذرماه نیز ،آقای مهندس
شاه حسینی مدیر آموزش ،تحقیق و توسعه
ایکو طی سخنانی مواردی را در خصوص
وضعی��ت فعالی��ت و پروژه ه��ای جاری
شرکت ایکو و نیز اهمیت و جایگاه آموزش
های تخصصی مستمر پرسنل در ایکو برای
حاضرین در مراس��م توضیح داد .در پایان
نیز با تقدی��ر از برگزارکنندگان ،حامیان و

شرکت های منتخب ،لوح تقدیر و تندیس
ویژه نمایشگاه به شرکت ایکو بعنوان یکی
از حامیان اصلی و برگزار گننده دوره های
آموزشی تخصصی و حضور فعال در طول
برگزاری این نمایشگاه اهداء شد.

روشن شدن مشعل  HPو  MPفاز  17پارس جنوبی
مش��عل  MPفاز  17پ��ارس جنوبی روز
جمعه هفتم آذر ماه با موفقیت روشن شد و
در سرویس قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی ایکو ،با روشن
ش��دن مشعل  MPپاالیشگاه گاز شیرین به
ردیف اول گازی وارد شد که این اقدام یکی
از گام های مهم و اساسی در مسیر راه اندازی
پاالیشگاه محسوب می شود.
الزم به ذکر است درحال حاضر ،مشعل های
 HPو  MPپاالیشگاه فازهای 17و 18پارس
جنوبی در حال بهره برداری می باشد.

همچنین مشعل  HPفاز  17پارس جنوبی
روز چهارشنبه  14آبان ماه با موفقیت روشن
شد و در سرویس قرار گرفت.
با روش��ن شدن مشعل پاالیش��گاه که از
مهمترین نمادهای زنده بودن هر Plantگازی
می باشد ،قطع ًا تحقق اهداف بعدی پروژه با
سهولت بیشتری دنبال خواهد شد.
الزم به ذکر اس��ت در حال حاضر مشعل
ه��ای  HPو  MPپاالیش��گاه فازهای 17
و  18پ��ارس جنوبی در ح��ال بهره برداری
می باشد .

حضور شرکت ایکو در هشتمین نمایشگاه صنعت نفت شیراز
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به گزارش باور ،هش��تمین نمایش��گاه تخصصی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروش��یمی شیراز  27تا 30مهرماه سال جاری برگزار شد و شرکت ایکو به عنوان
شرکت فعال در عرصه نفت و گاز با تبلیغات محیطی ،حضور در کتاب نمایشگاه و بیلبوردها در این نمایشگاه حضوری جدی داشت.
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اخبارداخلی

به اشتراکگذاری درس های آموخته  NGLسیری

نخستین س��مینار به اشتراک
گذاری درس های آموخته پروژه
 NGLس��یری با حضور س��ر
پرس��تان و کارشناسان شرکت
ایکو در مرکز راهاندازی فازهای
 17و  18پ��ارس جنوبی برگزار
شد .
به گ��زارش ب��اور ،در جهت
س��هیم ک��ردن تجربی��ات بین
پروژههای مشابه ،اولین سمینار به
اشتراکگذاری درسهای آموخته
پروژه دیس��یپلین فرایند ،توسط
مهندس علیرضا طاهری در روز
سه شنبه  15مهرماه ،برگزار شد.
هدف اصلی اینگونه سمینارها،
انتقال تجربیات ی��ک پروژه به
س��ایر پروژهه��ای ش��رکت در
جهت ارتقاء یادگیری و افزایش

بهرهوری سازمانی است.
مهندس ش��اه حس��ینی مدیر
آموزش ،تحقیق و توسعه شرکت
ا ُیک��و در این خصوص گفت :
س��مینار مذکور یک حرکت رو
به جلو برای تبدیل یادگیریهای
فردی به یادگیریهای سازمانی

اس��ت .امید اس��ت ب��ا تکیه بر
انتقال تجربی��ات از یک پروژه
به پروژه دیگر شاهد عدم تکرار
شکستها و همچنین اطمینان
از تکرار موفقیتهای گذش��ته
باشیم.
حجم بسیار باالیی از تجربیه ها

و دانش میتواند از طریق ترک
خدمت افراد کلیدی ،از سازمان
خارج شود .لذا برگزاری و تکرار
چنین سمینارهایی به ویژه توسط
افرادی که به هر دلیل س��ازمان
را ترک میکنند ،در دس��تور کار
حوزه مدیریت دانش ش��رکت

قرار گرفته است.
در پایان متولی مدیریت دانش
ش��رکت ا ُیکو ،ضم��ن تاکید بر
اهمیت انتقال تجربیه ها به عنوان
یکی از رفتارهای دانش��ی مورد
انتظار ،از زحمات آقای مهندس
طاهری تشکر کردند.

قدردانی از زحمات یک همکار

مراسم تودیع و قدردانی از زحمات رامین یحیی پور مدیر
منابع انس��انی و پشتیبانی ش��رکت ایکو در روز شنبه مورخ
29آذر با حضور مدیر عامل و تنی چند از مدیران محترم این
ش��رکت برگزار شد  .در این مراسم مهندس بهزاد محمدی
مدیر عامل ضمن قدردانی از زحمات وی از بدو تأس��یس
این شرکت در جهت ایجاد ساختار منظم ،سیستم ها و روش
های بروز در واحد منابع انس��انی و نیز س��اماندهی و تجهیز
پروژه های ش��رکت از طریق بخش پشتیبانی ،برای مشارالیه
آرزوی موفقیت و س��ربلندی کرد .همچنین در ادامه مدیران
بخش های مختلف نکاتی بارز از شخصیت و عملکرد مفید
و برجسته یحیی پور در طول سالهای خدمت در ایکو را بیان
داش��ته و ضمن تقدیر و تش��کر از زحمات وی برای ایشان
در همه مراحل زندگی آرزوی موفقیت و سربلندی کرد .در
پایان مراس��م نیز لوح تقدیر و هدیه ای از سوی مدیرعامل
شرکت به وی اهدا شد .

تقدیر و تجلیل از یک همکار
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مراسم تودیع و قدردانی از زحمات
مهندس علیرضا طاهری در طول سال
های متمادی حضور در پروژه های
مختلف ایک��و در روز  4آبان ماه با
حضور مهندس بهزادی مدیر عامل و
تنی چند از مدیران ایکو برگزار شد.
در این مراس��م هر یک از مدیران
نکاتی از شخصیت بارز و عملکرد
مفید و برجسته مهندس طاهری در
طول سالهای خدمت در ایکو را بیان
داشته و ضمن تشکر از زحمات ایشان
ب��رای وی در هم��ه مراحل زندگی
آرزوی موفقیت و سربلندی کردند.

در پایان مراسم نیز لوح تقدیر و هدیه
ایتوسطمدیرعاملبهمهندسطاهری
اهداء شد.
الزم به ذکر اس��ت س��میناری در
مورخ سه شنبه  15مهرماه با حضور
سرپرستان وکارشناسان شرکت ا ُیکو
از پروژه های مختلف ،در راس��تای
انتقال تجربیات و دانش کسب شده به
سایر پرسنل ،توسط مهندس طاهری
برگزار و طی آن درس آموخته های
پروژه  NGLس��یری توسط وی به
شرکت کنندگان تشریح شد و مورد
9
استفاده سایرین قرار گرفت.

گزارش

حضورایکو در پايتخت طالي سياه
ش��نبه  15آذر ماه اهواز پايتخت صنعت
نف��ت ايران ش��اهد برگزاري نمايش��گاه
تخصصي ساخت تجهيزات صنعت نفت
خوزس��تان بود .در اين نمايشگاه  4روزه،
آخرين دستاوردهاي ساخت و تجهيزات
صنعت نفت ايران از س��وي س��ازندگان
داخلي به نمايش درآمد.
در مجموع امسال ششمين سال برگزاري
نمايشگاهتخصصيصنعتنفتخوزستان
به همت مناطق نفتخيز جنوب و دومين
نمايشگاه تلفيق شده با شركت ملي حفاري
ايران بود .در این نمایش��گاه شرکت ایکو
حضوری فعال و چشمگیر داشت.
نمايشگاه 93
در نمايشگاه امسال  291شركت بخش
خصوصي براي حضور در نمايشگاه اعالم
آمادگي كردند كه به دليل كمبود فضا تنها
 220ش��ركت جانمايي شدهاند .به لحاظ
آم��اري در مجموع اس��تان خوزس��تان با
حضور  73ش��ركت 34 ،درصد غرفهها،
تهران با 116غرفه  54درصد استان اصفهان
و استان مركزي هر كدام به ترتيب 6 ،و 5
غرفه حدود  3درصد غرفههاي حاضر در
نمايشگاه را به خود اختصاص دادهاند .در
مجموع از  10استان شركتهاي سازنده و
ب��ه طور محدودتر تامينكننده كاال در اين
نمايشگاه حضور داشتند.
متراژ مسقف نمايشگاه افزون بر  7هزار
و  500مترمرب��ع و فضاي ب��از آن حدود
 2500مترمربع بوده اس��ت كه نس��بت به
سال گذش��ته ،با توجه به كسر قسمتي از
فضاي باز (40درصد)  30درصد به فضاي
مسقف افزوده شد.
افزايش حضور توليدكنندگان
در اين نمايشگاه نسبت به سال گذشته،
ش��اهد افزاي��ش  16درص��دي حض��ور
توليدكنندگان و سازندگان بخش داخلي

بوديم .تفاوت نمايشگاه امسال با نمايشگاه
س��ال گذش��ته اين بوده اس��ت كه همه
س��ازندگان خوزس��تاني به همت انجمن
سازندگانتجهيزاتصنعتنفتخوزستان
در يك سالن مجزا (خليجفارس) تجميع
شده بودند.
انعقاد  12قرارداد بوميسازي
در جريان برگزاري اين نمايش��گاه 12
ت ملي
قرارداد س��اخت داخل ميان شرك 
مناط��ق نفتخي��ز جنوب و س��ازندگان
داخلي منعقد ش��د ،اعتب��ار مصوب اين
قراردادها افزون بر  3ميليارد تومان برآورده
شده است.
براساس اين قرارداد اقالم يدكي توربين
 300( GECقل��م) ،اق�لام كمپرس��ور
بورس��ينگ ،اق�لام توربين س��ولزر اقالم
كمپرسورهاي ترموداين ( 110قلم) ،نيومن
اس��ر ( 230قلم) و توماسن ،سيلندرهاي
نمونهگيري نفت زنده و قطعات حفاري
بوميسازي ميشود .از ديگر اقالم رونمايي
شده در اين نمايشگاه ميتوان به دستگاه
پاوريك چند منظوره اشاره كرد.
اين در حالي اس��ت كه ت��ا پيش از اين
تمامي اين قطعات از خارج از كشور تامين
شده است.

سمينار و ميزگردهاي تخصصي
برگزاريدوسمينارو دوميزگرد تخصصي
از جمله برنامههاي اين نمايشگاه بود.
اينسمينارهايتخصصيباعنوان«معرفي
توانمنديهاي گروه مسپنا در زمينه ساخت
ماشينآالت دوار به ويژه توربينها و شركت
خدمات مهندس ويراتهران در خصو مباني
اس��تاندارد  API678برگزار شد.ميزگرد
تخصص��ي نقش و جايگاه ش��ركتهاي

دانشبنيان در ساخت تجهيزات حفاري نيز
به همت مديريت پژوهش و فناوري شركت
ملي حفاري ايران برگزار ش��د .همچنين
بوميسازيتجهيزاتصنعتنفت،چالشها
و راهكارها در قالب ميزگرد تخصصي ديگر
بههمتجهاددانشگاهيخوزستان،دانشگاه
صنعت نفت و دانشگاه خوزستان به بحث و
بررسي گذاشته شد».
رونمايي از تجهيزات جديد
در اين نمايش��گاه با حضور ركنالدين
جوادي مديرعامل شركت ملي نفت ايران
و هيئت همراه از سه تجهيز اساسي صنعت
حفاري (بمب سيال حفاري ،دستگاه لوله
مغزي سيار و اسكيد نمودارگيري دريايي
ضدانفجار) و پنج كاالي كاربردي صنعت
نفت در مناطق نفتخيز جنوب
(روتور كمپرس��ور بورسيگ ،نشتبند
النه زنبوري ،نش��تبند گازي خش��ك،
فورانگير چرخشي سرچاهي و مجموعه
اس��تافينگ باكس كمپرس��ور توماس��ن)
رونمايي شد.
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اخبارآموزشی

تقدیر از نفرات برتر دوره های تونل آموزشی
باحضور مدیر پروژه راه اندازی
فازهای  17و  18پارس جنوبی و
مدیر آموزش ،تحقیق و توس��عه
شرکت ا ُیکو از نفرات برتر دوره
های تونل آموزش��ی این شرکت
تجلیلشد.
به گزارش باور ،بر اس��اس این
گزارش ،مهندس ش��اه حسینی
مدیر آموزش ،تحقیق و توس��عه
گفت  :هدف شرکت از برگزاری
دوره های تونل آموزش��ی برای
کلیه کارکنان جدیدالورود در پروژه
ها آشنا س��اختن آنان با اهداف،
مأموریت س��ازمان و ب��اال بردن
آگاهی های عمومی و همچنین
ایجاد توانایی های شغلی (دانش،
مهارت و نگ��رش اولیه) جهت
تصدی ش��غل مورد نظر در بدو
ورود به پروژه ها اس��ت .به گفته
وی یک��ی دیگ��ر از اهداف این
دوره های آموزشی باالبردن دانش

فنی کارکنان است .
مهندس هارونی��ان مدیرپروژه
راه اندازی فازهای 17و 18پارس
جنوب��ی ضمن مهم برش��مردن
آموزش ،درخصوص برنامه های
آموزشیدرشرکتا ُیکو،خصوص ًا
در این پروژه سخنانی ایراد فرموده
و به هم��راه مدیرآموزش جوایز
نفرات برتر را تقدیم آنان کرد .
بر اس��اس این گزارش ،پس از
اتمام دوره های تونل آموزش��ی
و برگ��زاری آزم��ون نهایی و رده
بندی و ارزیابی براساس مقایسه
پی��ش آزمون و آزم��ون نهایی و
نهایت ًا پیش��رفت فراگیران 9 ،نفر
از پرسنل ،ش��امل احمدکوشافر،
مجی��د محم��دی ،محمدحبیبا،
شاهین صادقی ،مرتضی رستمی،
سیدمحمدمرعشی ،ابراهیم کیانی،
شکراله رفیعی ،حسین هوشمند
سروستانی حائز رتبه برتر شدند که

به همت مدیریت آموزش تحقیق و توسعه شرکت اُیکو برگزار شد :

سمينار آشنایی با نرم افزار  ICAPSو متدلوژی OPERCOM
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مدیران و كارشناسان حاضر ،مورد بحث و
بررسي و تبادل نظر قرار گرفت.
ش��ركت راه ان��دازي و به��ره برداري
صناي��ع نف��ت ( )OICOبه عنوان يكي
از شركت هاي توسعه يافته و پيشرو در
عرصه راه اندازي و بهره برداري و تعمير
و نگهداري ،آموزش نيروهاي متخصص

را در سر لوحه كاري خود قرارداده است
و با به سرانجام رساندن اين وظيفه ملي،
برگ زرین ديگري بر موفقيت هاي اين
م��رز و بوم اف��زوده و خودكفايي در راه
ان��دازي و بهره برداري پروژه هاي عظيم
از س��وي متخصصان داخل��ي را به ثمر
رسانده است.

شركت راه اندازي و بهره برداري صنايع
نفت ( )OICOبه عنوان پيمانكار اصلی راه
اندازی ،مسئوليت راه اندازي تمام بخش هاي
پروژه فازهاي  17و  18پارس جنوبي اعم از
واحدهاي پروسسي ،يوتيليتي و Off Site
را عهده دار است.
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به هم��ت مدیریت آم��وزش تحقیق و
توسعه شرکت ا ُیکو در سالن کنفرانس مرکز
راه اندازی فازهای  17و  18پارس جنوبي
اواخر آذر ماه برگزار ش��د  .در اين سمينار
كه با حضور كارشناسان و كاركنان مجتمع
گاز پ��ارس جنوب��ی( ) SPGCو نفت و
گاز پارس
( ) POGCبرگ��زار ش��د ،متدل��وژی
( OPERCOMجه��ت انجام عملیات
پی��ش راه ان��دازی و راه اندازی) و مفاهیم
پیش راه اندازی و راه اندازی و مفاهیم نرم
افزار ICAPSتوسط مدرسین مجرب ایکو
آموزش داد ه شد .
متدل��وژی ( OPERCOMجه��ت
انج��ام عملیات پی��ش راه ان��دازی و راه
ان��دازی) و مفاهیم پیش راه ان��دازی و راه
اندازی ،آش��نایی با سیستم ( ICAPSنرم
افزاری است برای مدیریت ،نظارت و کنترل
فعالیت های-Commissioning Preو
 Commissioningاست .
در این سمینار همچنین بر اساس متدلوژی
 ) OPERCOMو گزارش های مربوطه،
روش تکمیل فرم ها ،دریافت مدارکRFC،
 RFSUو & Punch Clearance
 Detectionآموزش داده شد .
درپايانسمينارنيزنظرهاوسواالتی توسط

با حضور مدیر آموزش ،تحقیق و
توسعه و مدیر را ه اندازی فازهای
 17و  18پارس جنوبی ش��رکت
ا ُیکو از نفرات برتر تجلیل شد.
شایان ذکر اس��ت ،در مجموع
در ای��ن دوره ها بی��ش از 1600
نفرس��اعت آموزش ،طی  4دوره

تونل آموزش��ی برگزار ش��ده و
کارکنانپروژههاتوانستنداطالعات
فنی الزم که توسط اساتید مجرب
ارائه شده را فرا گیرند .دوره های
آموزشی در مرکز آموزش ا ُیکو در
منطقه عسلویه برگزار شده است.
بر اساس این گزارش شرکت راه

اندازی و بهره برداری صنایع نفت
( )OICOبه عنوان یکی از شرکت
هایتوسعهیافتهوپیشرودرعرصه
راه اندازی و بهره برداری و تعمیر
و نگهداری ،آم��وزش نیروهای
متخصص را در سر لوحه کاری
خود قرارداده است.
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 ٤٠ی��ا  ٥٠پ��روژه ب��ا ارزش  ٤٠میلیارد
دالرهمزم��ان با معرف��ی قراردادهای جدید
نفت��ی ( )IPCدر لندن به س��رمایه گذاران
خارجی معرفی می شود .بر این اساس ،هم
اکنون بیش از  ٤٠پروژه و طرح برای معرفی
در کنفرانس لندن ( ٢٠١٥چهارم تا شش��م
اسفندماه )١٣٩٣تعیین شده است .تعدادی از
پروژهها مربوط به توسعه فازهای باقیمانده
پارس جنوبی و دیگ��ر میدانهای گازی در
دریا و خش��کی است .همچنین پروژههایی
در زمینه توسعه و اکتشاف میدانهای جدید
نیز معرفی می شود ،که بیشتر این حوزه ها
جدید است .شرکت ملی نفت به عنوان یک
بنگاه اقتصادی و تولیدی داری منابع داخلی
و نقدی است که حاصل فرآیند درآمد -هزینه
و منابع  -مصارف ش��رکت ملی نفت ایران
است .بنابراین این شرکت منابعی داخلی دارد
که می تواند طبق قانون در س��رمایه گذاری
از آن اس��تفاده کند .شرکت ملی نفت ایران
ب��رای تأمین پروژه ه��ا از  ٤٠تا  ٥٠درصد
منابع داخلی استفاده می کند که در سالهای
مختلف با توجه به شرایط کشور متفاوت و
در بعضی از س��الها نیز به  ٧٠درصد رسیده
است .صندوق انرژی ،تسهیالت و اعتبارت
بانکی ،اوراق مشارکت ارزی و ریالی ،منابع
ارزی صندوق توسعه ملی و طرح های بیع
متقاب��ل ،فاینانس و ری فاینانس و  ...طیف
وسیعی از ابزارهای مالی است که هم اکنون

شرکت ملی نفت ایران برای تأمین مالی پروژه
ها از آن اس��تفاده می کند .اوراق مشارکت
یک��ی از ابزارهای مالی ب��رای تأمین پروژه
هاست ،اوراق مش��ارکت از سال  ١٣٨٩در
شرکت ملی نفت ایران با طرح های پارس
جنوبی آغاز شد که در آن سال بیش از چهار
هزار میلیارد تومان اوراق و یک و نیم میلیارد
یورو اوراق ارزی فروخته ش��د .از سال ٨٩
تا کنون بیش از  ٩٠هزار میلیارد ریال اوراق
مشارکت ریالی برای پارس جنوبی و دیگر
طرحها اختصاص داده شد ،از سال  ٩٠به بعد
اوراق مشارکت به دیگر پروژه های صنعت
نفت نیز اختصاص داده ش��د .در سال  ٩٣با
وجود تالش��های گسترده ای که شده است
شبکه و سیستم بانکی به ویژه بانک مرکزی با
انتشار اوراق مشارکت موافقت نکرده است،
ش��رکت ملی نفت ایران هم اکنون از مجوز
سالهای گذشته و منابع باقی مانده از فروش
اوراق مشارکت در سالهای گذشته استفاده
می کند .اگر سیاس��تهای مالی و پولی بانک
مرکزی و کش��ور اجازه بدهد در ادامه سال
 ٩٣این اوراق با سقف  ٥٠هزار میلیارد ریال
به فروش م��ی رود که  ٥٠درصد این عدد
مربوط به ط��رح های پارس جنوبی و بقیه
مربوط به دیگر پروژه ها و طرح های صنعت
نفت اس��ت .در همین حال ،هم اکنون بیش
از  ٩٥میلی��ارد دالر طرح و پروژه در قالب
بند ق از قانون تعریف شده است که مجوز
 ٦٠میلیارد دالر آن از شورای اقتصاد گرفته
ش��ده است .بند «ق» مجوز مهمی است که
تبدیل به منابع مالی می شود ،سرمایه گذاران
این پروژه ها می توانند حداکثر تا سه سال با

توجه به تولید محصول و جایگزینی سوخت
مایع با گاز طبیعی سرمایه خود را باز پرداخت
کنند .در همین حال ،بازپرداخت طرحها و
پروژه ها یکی از دغدغه های ش��رکت ملی
نفت ایران است چون استفاده از تسهیالت
نیاز به بازپرداخت دارن��د .درباره ابزارهای
مال��ی بازپرداخ��ت  ٩٠هزار میلی��ارد ریال
اوراق مشارکت فروخته شده از سال ١٣٨٩
تا کنون هم بایستی گفت :با توافقهایی که با
بانک مرکزی و بانکهای عامل انجام ش��ده
بخشی از این بازپرداختها صورت گرفته و
بخشی به س��الهای بعد موکول شده است.
در حوزه بازپرداخت اوراق مشارکت ارزی،
شرکت ملی نفت ایران عملکرد خوبی دارد
اما در بازپرداخ��ت اوراق ریالی بخصوص
اصل اوراق کمی مش��کل دارد .البته س��ود
اوراق را بصورت س��ه ماه��ه پرداخت می
کند .در همین حال ،طرحهای نیمه تمام یکی
ازچالش های بزرگ برای کل کش��ور است
و مختص صنعت نفت نیست .وجود آفتی
به نام طرحهای نیمه تمام مشکل نظام برنامه
ریزی کشور است ،طی  ١٠سال گذشته نظام
برنامه ریزی در کشور مغفول مانده است و
یا به آن توجه نمی ش��د .انباشت طرحهای
نیمه تمام ناش��ی از نبود چنین سازمانی بود
که در حال حاضر تالش برای احیای سازمان
مدیریت و برنامه ریزی در این راستا انجام
می ش��ود .اجرای طرحهای موس��وم به ٣٥
ماهه در پارس جنوبی از مصادیق تصمیمهای
اشتباه در مدیریت سابق وزارت نفت است
و بر اس��اس تجربه ،فازهای پارس جنوبی
در بهتری��ن حالت در مدت  ٥٥ماه احداث

می ش��ود و بنابراین وعده س��اخت آنها در
 ٣٥ماه نادرس��ت بود .از ابتدا مشخص بود
که این فازها در  ٣٥ماه به اتمام نمی رس��د،
توجه به توس��عه این فازها باعث ش��د که
میلیارد ها دالر از منابع مالی کش��ور بلوکه
ش��ود .تا کنون  ٢٩میلیارد دالر در طرحهای
 ٣٥ماهه س��رمایه گذاری شده است ،اگر به
جای توسعه فازهای ٣٥ماهه ،منابع مالی به
س��ایر طرح های زودبازده اختصاص داده
می ش��د ،برای کشور مزایای بهتری داشت
و می توانستیم از طریق کسب درآمد سایر
پ��روژه های صنعت نفت را به بهره برداری
برسانیم .هم اکنون پیشرفت فازهای پارس
جنوبی بیش از  ٥٠درصد است .همچنین طی
ده سال گذشته  ١٢٠,٧میلیارد دالر دربخش
باالدس��تی صنعت نفت هزینه شده است بر
اساس برنامه مصوب باید طی این مدت ٢٠٠
میلیارد دالر در این بخش سرمایه گذاری می
شد که این بدین معناست  ٦٠درصد برنامه
مصوب در بخش باالدستی محقق شده است.
در هش��ت ماه نخست امسال از  ١٨میلیارد
دالر برنامه تعیین شده برای بخش باالدستی
صنعت نف��ت ٧,٥ ،میلیارد دالر تأمین مالی
شده است ،نیمی از  ٧میلیارد و  ٥٠٠میلیون
دالر جذب شده از منابع داخلی شرکت ملی
نفت ایران بوده است.
در همی��ن حال ٢٢ ،میلی��ارد دالر برای
س��رمایه گذای در بخش باالدستی صنعت
نفت در س��ال  ٩٤پیش بینی ش��ده است و
طبق پیش بینی قرار است حدود  ٥٠درصد
این مبلغ بر اس��اس بند «ق» تبصره  ٢قانون
بودجه تأمین شود.
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محس��ن حائری نژاد کارش��ناس
تحقیق و توسعه شرکت راه اندازی و بهره
برداری صنایع نفت ()OICO
انرژی و به طور مش��خص نفت و گاز،
یک��ی از مولفه های تأثیر گ��ذار در تولید
ثروت و قدرت در جهان کنونی به ش��مار
می رود .امروزه انرژی یکی از اصلی ترین
نیازهای جوامع انسانی است که نه تنها بر
بسیاری از منازعات و روابط میان کشورها
تأثیر می گذارد .بلکه اساس ًا بسیاری از این
مناقش��ات و تعامل ها به علت دستیابی به
آن می باش��د .اهمیت ان��رژی که با وقوع
انقالب صنعتی بیش از گذشته مشهود شد
و امروزه انرژی نیروی محرکه توسعه برای
کشورهای صنعتی و دارای رشد اقتصادی
جهان می باش��د .در ابتدای ق��رن اخیر با
تغییر گرایش جهان از مصرف زغال سنگ
به نفت ،رویکردی تازه یافت .با مهم شدن
نفت ،کشورهای حامل انرژی در یک سو و
مصرف کنندگان انرژی در سوی دیگر قرار
گرفتند .این تقاب��ل با ورود گاز به عرصه
معادالت انرژی جهان و پیش بینی افزایش
نقش آن در آینده تشدید خواهد شد.
نق��ش و تعریف دیپلماس��ی انرژی در
جهان
تفاوت های اساس��ی در حوزه تولید و
مص��رف نفت و گاز و ل��زوم تأمین امنیت
عرضه برای کش��ورهای صنعتی ،هم زمان
با وقوع ش��وک های نفتی ،این کش��ورها
را ب��ه فکر تنظیم ی��ک برنامه رقابتی برای
دس��تیابی مطمئن و دائم ب��ه منابع انرژی
انداخت .ای��ن برنامه تضمی��ن های الزم

ب��رای تأمین امنیت پایدار عرضه انرژی را
برای کشورهای صنعتی ،اصلی ترین هدف
خ��ود قرار داده و تنظیم کننده تمام روابط
بی��ن المللی کش��ورهای صنعتی در حوزه
انرژی است.
از طرفی کش��ورهای دارنده نفت و گاز
از مناب��ع انرژی خود ب��ه عنوان یک اهرم
قدرت در س��طح بین المللی اس��تفاده می
نمایند .نمونه چنین امری در مورد روسیه
به روش��نی مشاهده می ش��ود .این کشور
توانسته است با استفاده از گاز خود ،اروپا
را ب��ه خود وابس��ته نماید و در سیاس��ت
های این اتحادیه نسبت به خود تعدیالتی
ایجاد کند.
روسیه ،به عنوان یک صادر کننده انرژی،
در جهت استقالل و عدم وابستگی خارجی
گام بر می دارد و درصدد است که از یک
عرضه کننده صرف انرژی به یک کش��ور
موثر در حوزه بین الملل تبدیل ش��ود .این
حض��ور موثر در عرصه بین المللی انرژی
برای هر دو دس��ته از کشورهای یاد شده،
ناش��ی از یک برنامه ری��زی دقیق ،کارآمد
و رقابتی اس��ت که تضمی��ن کننده منافع
آنهاست و از آن به عنوان دپلماسی انرژی
یاد می شود.
دیپلماسی انرژی
دیپلماس��ی ان��رژی برنام��ه ای اس��ت
راهبردی ،جامع و کار آمد که تعامالت بین
المللی در حوزه انرژی را برای یک کشور
مدون نموده و چارچوب کلی توافقات را
مشخص می سازد .اهمیت دیپلماسی انرژی
با تعریف دیپلماسی اقتصادی بیشتر روشن

می شود .دیپلماسی اقتصادی در دهه های
اخیر ب��ه ابزاری مه��م در روابط خارجی
کشورها به منظور استفاده از فرصت های
دوجانب��ه و چند جانب��ه و همچنین مزیت
ه��ای اقصاد جهانی در جهت تأمین منافع
ملی تبدیل ش��ده است .از آن جا که توافق
پیرامون انرژی میان دو طرف صادر کننده و
وارد کننده شکل می گیرد ،این برنامه برای
کشورهای صادر کننده انرژی ،راهبردهای
اس��تفاده از ابزار ان��رژی در جهت تأمین
اه��داف دیپلماتیک را فراه��م می آورد و
برای کش��ورهای وارد کننده ،راهبردهای
دیپلماتیک الزم را برای ایجاد امنیت پایدار
انرژی را روشن می سازد.
دیپلماسی انرژی در ایران
با تدوین دیپلماس��ی انرژی ،ایران نقش
موثرتری در تعاملهای بین المللی خواهد
داش��ت .توس��عه و تعام��ل بینالملل��ی با
اس��تفاده از ظرفیتهای بالقوه منابع نفت
و گاز در کش��ور از جمل��ه اهداف تدوین
دیپلماسی به ش��مار می آید ،زیرا صنعت
نفت به ارتقای فناوری و گس��ترش منابع
مالی جدید نیاز دارد که با تحقق توس��عه
تعامالت بین الملل ،موارد یاد شده محقق
خواهد ش��د .دیپلماس��ی انرژی می تواند
بازارهای هدف انرژی جهانی را تشخیص
داده و ب��ا تحلیل آن ها ،برنامه هایی برای
حضور موثر در این بازارها ارایه کند و در
مقابل تحوالت جهانی عرضه انرژی نظیر
تشکیل مجمع کشورهای صادر کننده گاز،
رویکردهای مناسب را به سیاست گذاران
ارائه دهد و در نهایت سبد صادرات انرژی

آنان را تعیین کند .نکته مهم دیگر آن است
ک��ه تقاضای انرژی ،به ویژه تقاضای نفت
خ��ام و گاز طبیعی در بلند مدت همچنان
افزایش خواهد یافت .لیکن عرضه انرژی با
محدویت بیشتری روبه رو خواهد شد .در
آن دوره حضور ایران در بازارهای جهانی
بسیار تأثیر گذار خواهد بود.
نتیجه گیری:
رون��د رو به رش��د نی��از به ان��رژی به
خصوص نفت و گاز از یک س��و و تمرکز
عمده این منابع در ایران نش��ان از آن دارد
که ایران همچنان کانون سیاستگذاری های
انرژی کش��ورها باقی خواهد ماند .از آنجا
کش��ورهای صنعتی ،ق��درت های بزرگ
اقتص��ادی و همچنین قدرت های در حال
ظهور ،س��هم قابل مالحظه ای از مجموع
مصرف انرژی را ب��ه خود اختصاص می
دهند و ای��ن میزان مصرف نی��ز مرتب ًا در
حال افزایش می باش��د ،ل��ذا منابع انرژی،
امنیت انرژی و دیپلماس��ی انرژی نیز نزد
این بازیگران اهمیت بیش��تری یافته است.
در ب��ازار انرژی ،ایران ب��ه عنوان یکی از
غنی ترین کش��ورهای منابع نفتی و گازی
در خلیج فارس نیازمند رصد و شناس��ایی
سیاس��ت های ان��رژی مص��رف کنندگان
به وی��ژه قدرت های ب��زرگ اقتصادی و
همچنین ق��درت های در ح��ال ظهور و
رقب��ا و تمایز جهت گی��ری ها از یکدیگر
و بررس��ی افق های پیش رو در این زمینه
اس��ت .باید توجه داش��ته باشیم مهمترین
فص��ل پیوند میان اقتصاد ای��ران با اقتصاد
جهانی ،انرژی است.
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اهميت فناوري هيدرات گازي براي ذخيرهسازي و انتقال گاز طبیعی
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بهطور كلي ،روشهاي مختلف
ذخيرهسازي و انتقال گاز طبيعي
بس��تگي به نوع مخ��زن گازي
(تركيب و حجم گاز) ،مسافت
آن تا بازاره��اي مصرف ،ميزان
سرمايهگذاري موردنظر و ساير
پارامترهاي عملياتي و تكنولوژي
داشته و هركدام از خصوصيات
وي��ژهاي برخوردار ميباش��ند.
فراين��د توليد هي��درات گازي
هنوز صنعتي نشده است؛ چون
مشكالتي نظير پايين بودن تبديل،
كم بودن سرعت و مشكل بودن
جداس��ازي آب اضافي در اين
فرايند وج��ود دارند؛ گرچه باال
بردن س��رعت تشكيل هيدرات
و افزاي��ش پاي��داري آن م��واد
مختلفي به عنوان تس��ريع كننده
مورد اس��تفاده ق��رار گرفتهاند.
به نظر ميرس��د كه ب��ا غلبه بر
مشكالت فرايند توليد هيدرات
در آينده ميتوان از آن به عنوان
رقيبي براي فرايند شناخته شده
ال.ان.جي براي ميادين كوچك و
دورافتاده گاز استفاده كرد استفاده

از خط لوله سالهاي زيادي است
كه مورد اس��تفاده قرار ميگيرد،
اما براي مس��افتهاي بيشتر از
 2500كيلومت��ر اقتصادي به نظر
نميرسد و هزينه بسياري صرف
عايق كاري لولهها ميش��ود .در
اين مقاله م��روري بر تحقيقات
ص��ورت گرفت��ه در رابط��ه با
اهمي��ت فناوري هيدرات گازي
براي ذخيرهس��ازي و انتقال گاز
انجام ميشود .همچنين به مزايا
و كاربرده��اي اي��ن فناوري در
مقايس��ه ب��ا س��اير فناوريهاي
كنوني انتقال گاز اشارهاي کوتاه
ميشود.
نتاي��ج تحقيقات انجام گرفته
در اينباره نش��ان داده است كه
در آينده نه چن��دان دور فرايند
هيدرات گازي ميتواند به عنوان
روشي براي ذخيرهسازي و انتقال
گاز مورد اس��تفاده ق��رار گيرد،
گرچه به دليل مشكالت موجود
در تولي��د هي��درات گازي ،اين
فراين��د در مراحل اوليه صنعتي
شدن است.
رون��د افزايش تقاض��اي منابع
ان��رژي از يك س��و و مس��ائل
مرب��وط به دس��تيابي به انرژي
پاك و اهميت روزافزون مسائل

زيس��ت محيطي از سوي ديگر،
تقاضاي جهاني براي دستيابي
به گاز طبيع��ي را رونق ويژهاي
بخشيده است.
در اين راستا ،اهميت كشف و
استخراج گاز طبيعي و همچنين
مس��ائل مربوط به انتق��ال آن از
ميدانه��اي گازي ت��ا محلهاي
مصرف بيش از پيش احس��اس
ميش��ود .امروزه اي��ن انتقال با
هزينههاي فراوان به وس��يله گاز
طبيع��ي مايعش��ده( )LNGكه
فرايندي گران و داراي ريس��ك
است يا خط لوله انجام ميگيرد.
ق��رار گرفت��ن اكث��ر ميادين گاز
طبيعي در نقاط دور افتاده و قرار
نداشتن بازار مصرف در نواحي
نزدي��ك اي��ن ميادي��ن در حال
حاضر ،اس��تفاده از متداولترين
فناوري يعني خط��وط لوله را با
مش��كالتي همراه س��اخته است
كه از مهمتري��ن داليل ،ميتوان
به ع��دم توجيه اقتص��ادي براي
مس��افتهاي طوالني ن��ام برد.
اس��تفاده از خط لوله س��الهاي
زيادي است كه مورد استفاده قرار
ميگيرد ،اما براي مس��افتهاي
بيشتر از  2500كيلومتر اقتصادي
به نظر نميرسد و هزينه بسياري

صرف عايق كاري لولهها ميشود.
به همي��ن دليل چند روش ديگر
عالوه بر خط لول��ه براي انتقال
گاز طبيعي در نظر گرتفه ش��ده
كه عبارتند از:
گاز طبيع��ي ماي��ع ش��ده ،گاز
طبيعي مايع ش��ده تحت فش��ار
( ،)LPGتبدي��ل گاز به مايعات
ب��ا ارزش ()GTLتبديل گاز به
الكتريسيته و انتقال آن (،)GTW
گاز طبيعي فشرده شده (،)CNG
گاز طبيعي جذب شده ()ANG
و هيدرات گازي ()NGH
اهمي��ت يافت��ن هيدراتهاي
گازي در صنع��ت نف��ت متعلق
به دهه  1930ميالدي اس��ت كه
تشكيل هيدرات گازي مصنوعي
باعث مسدود شدن خطوط انتقال
گاز طبيعي در مناطق قطبي شده و
مشكالتي را براي اين صنعت به
وجود آورده است .هيدراتهاي
گازي در ح��ال حاضر به عنوان
يك��ي از مناب��ع تأمين س��وخت
جهان در ق��رن  21درنظر گرفته
ميشود.
هيدرات گازي چيست؟
هيدراته��اي گازي از نظ��ر
فيزيكي ظاهري شبيه برف داشته
و ش��بكه جامد و كريس��تالي از

مولكوله��اي آب ميباش��د كه
با پيون��د هيدروژني به يكديگر
متص��ل ش��دهاند و مولكولهاي
گازي ب��ا وزن مولكول��ي كم را
در خ��ود حب��س كردهان��د .در
هيدراتهاي گازي مولكولهاي
آب به عنوان ميزبان عمل كرده و
مولكولهاي گاز را در داخل خود
نگاه ميدارند.
ه��ر مولك��ول گازي ق��ادر به
تش��كيل هيدرات نيست و تنها
مولكولهاي��ي ق��ادر ب��ه ايجاد
مولكو ل هيدرات هس��تند ،كه از
نظر اندازه كوچك بوده و بتوانند
در اين حفرهها جاي گيرند.
شرايط تشكيل هيدرات عبارتند
از :فشار و دماي مناسب ،وجود
مولك��ول آب و وجود مولكول
گاز.
هيدراته��اي گازي تش��كيل
شده در كف درياها ،اقيانوسها و
ت
مناطق قطبي بيشتر از نوع هيدرا 
متان هستند .از اين ماده به عنوان
«يخ شعلهور» نيز ياد ميشود.
س��يكل هيدرات ش��امل س��ه
مرحله است:
توليد هيدرات ،انتقال هیدرات
و تجزيه هيدرات (تبديل دوباره
ب��ه گاز) .فناوري توليد هيدرات
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گازي جهت انتق��ال گاز طبيعي
توسط گودمانس��ون و همكاران
در اوايل ده��ه  90ميالدي ابداع
شد .گودمانس��ون و همكارانش
از دانش��گاه ن��روژ كاره��اي
آزمايشگاهي در اين زمينه را در
سال  1990آغاز كردند كه نتايج
آن در سال  1995منتشر شد .اين
فناوري يك راهحل مناسب براي
انتقال گاز مخزني است كه داراي
مقدار كم تا متوس��ط گاز بوده و
مس��افت انتقال گاز نيز متوسط
باشد .براي تشكيل هيدرات ،شبيه
ساير فرايندهاي كريستاليزاسيون
در ابت��دا بايد هس��تهها به وجود
آين��د و براي ايجاد هس��تهها نيز
باید غلظت گازي كه قرار است
كريس��تال هي��درات را در آب
درس��ت كن��د از مي��زان تعادلي
آن فرات��ر رود و به غلظت فوق
اشباع برسد.
هيدرات گازي؛ به منزله فناورينوين در انتقال گاز طبيعي
همانطور كه ذكر ش��د ،دانش
شناسايي دقيقتر هيدرات گازي
به مثابه فن��اوري نوين به منظور
ذخيرهسازي و انتقال گاز طبيعي
در حال توس��عه اس��ت .فناوري
هيدرات خصوص ًا در كشورهاي
نروژ و انگلستان در حال توسعه
اس��ت و ميتواند ب��راي انتقال
منابع گازي متمركز و غيرمتمركز
استفاده شود .طي اين فرايند حجم
گاز  150برابر كاهش مييابد.
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كاربردهاي هيدرات عبارتند از:
• انتق��ال گاز طبيعي به فواصل
دور
• ذخيرهسازي گازطبيعي
• انج��ام فراينده��اي پااليش
(جداس��ازي نيتروژن و گازهاي
اسيدي) روي گاز طبيعي
• جداس��ازي نمكه��ا و مواد
بيولوژيكي از گاز طبيعي
• بازياب��ي تركيب��ات آل��ي
ف��رار Volatile Organic
)Compounds (VOC
• كنت��رل و عاريس��ازي از
دياكسيدكربن
فناوريهاي رقيب
به طور كلي فناوري هيدرات و
سایر فناوريهاي غير خطوط لوله
كه بر اساس فشردهسازي يا تبديل
ش��يميايي ب��ه هيدروكربنهاي
مايع توسعه يافتهاند ،براي انتقال
گازطبيعي موجود به گل نشسته

( )Stranded Gasيا دور افتاده
مناس��بتر از ال.ان.جي هستند،
زيرا اين فناوري تنها براي انتقال
گاز در مقياسهاي بزرگ طراحي
شده است؛ در حاليكه در حدود
نيم��ي از ميادين دنيا در ش��مار
گازهاي به گل نشسته محسوب
ميش��وند .اصطالح گازهاي به
گل نشس��ته يا دورافتاده به منابع
گازطبيعي متمركز يا غير متمركز
در مناطق��ي دور از خطوط لوله
واقع ش��دهاند يا احداث خطوط
لوله در آن مناطق اقتصادي نيست،
اطالق ميگردد .در برخي موارد
نيز منابع گاز در نزديكي بازارها
واقع ش��دهاند ،اما اي��ن منابع به
حدي كوچك هس��تند كه صرفه
اقتصادي و سرمايهگذاري هنگفت
ب��راي اح��داث خط��وط لوله يا
راهاندازي پلنت ال.ان.جي .براي
انتقال آنها توجيهپذير نيست .اين
مناب��ع در صنعت گاهي با عنوان
گازهاي حاشيه اي (Marginal
 )Gasشناخته ميشوند .اين منابع
دورافتاده حدود  40تا  60درصد
مخ��ازن گاز جهاني را تش��كيل
ميدهند.
باتوجه به مطالب ذكر شده ،به
نظر مي رس��د كه فناوري ال.ان.
جي .بيش��تر رقيبي براي خطوط
لوله محس��وب ميشود تا انتقال
گاز به صورت هيدرات گازي.
فناوريه��اي مط��رح ب��راي
ذخيرهس��ازي و انتقال اين منابع
گاز طبيع��ي اس��تفاده از آنه��ا

ش��امل فناوريهاي سي.ان.جي.
و جي.ت��ي.ال .هس��تند .انتخاب
فناوري مناسب براي منابع گازي
دورافتاده ب��ه فاكتورهاي زيادي
بس��تگي دارد ك��ه از ميان آنها،
مقي��اس (ظرفي��ت و ان��دازه) و
فاصل��ه تا بازارها دو فاکتور مهم
و اساس��ي ميباش��ند .از مزاياي
ديگر روش هيدرات آن اس��ت
كه نيازمن��د دماهاي خيلي پايين
(نظير ال.ان.جي ).و يا فشارهاي
خيلي ب��اال (نظي��ر ال.پی.جي).
نبوده و در ضمن فرايند توليد آن
كوچك است و ميتوان آن را در
دريا و در محل چاه بر روي سكو
استفاده كرد.
در ه��ر حج��م از هيدرات در
شرايط استاندارد بين  150تا 180
حجم گاز وجود دارد و با برآورد
اقتصادي ص��ورت گرفته هزينه
سيكل هيدرات گازي  250درصد
كمتر از ال.ان.جي .بوده است .در
ادامه به مقايسه فناوري هيدرات
گازي با ساير فناوريهاي انتقال
گاز پرداخته ميشود.
ال.ان.جي.
طي فرايند مايعس��ازي ،حجم
گاز مت��ان ت��ا  600برابر كاهش
مييابد .فناوري ال.ان.جي .براي
انتق��ال گاز طبيعي با كش��تي به
فواصل دور و مقياسهاي بزرگ
استفاده ميشود.
مقايسه با فناوري هيدرات
برخالف فناوري هيدرات (كه
در مراحل اوليه رش��د و توسعه

اس��ت) ،فن��اوري ال.ان.جي .را
ميتوان يك فناوري توسعه يافته
دانس��ت كه مراحل اصالح براي
كاهش هزينه را طي ميكند.
مطالعات امكانس��نجي نشان
ميدهد كه هزينه فناوري هيدرات
براي انتقال گازطبيعي در مقياس
بزرگ و فواصل دور ،يك چهارم
كمتر از هزينه الزم براي فناوري
ال.ان.جي .خواهد بود .
سي.ان.جي.
طي فرايند فشردهسازي فناوري
س��ي.ان.جي ،حجم گاز به ميزان
 200براب��ر كاه��ش مييابد .از
اين فن��اوري به ميزان وس��يعي
براي ذخيره انرژي در اتومبيلها
و اتوبوسها اس��تفاده ميگردد.
از فن��اوري س��ي.ان.جي هن��وز
در مقياسه��اي بزرگ اس��تافده
نميشود.
مقايسه با فناوري هيدرات
فناوري س��ي.ان.جي .در ابعاد
ب��زرگ ب��راي انتق��ال گازهاي
دورافتاده مشابه فناوري هيدرات
در حال توس��عه اس��ت .فناوري
س��ي.ان.جی معم��والً جه��ت
مسافتهاي كم تا متوسط مناسب
ب��وده و داراي راندم��ان حجمي
پايين است.
نتيجهگيري
بهطور كلي ،روشهاي مختلف
ذخيرهسازي و انتقال گاز طبيعي
بس��تگي ب��ه نوع مخ��زن گازي
(تركيب و حجم گاز) ،مس��افت
آن ت��ا بازاره��اي مصرف ،ميزان

س��رمايهگذاري موردنظر و ساير
پارامترهاي عملياتي و تكنولوژي
داشته و هركدام از خصوصيات
ويژهاي برخ��وردار ميباش��ند.
فراين��د تولي��د هي��درات گازي
هنوز صنعتي نش��ده است؛ چون
مشكالتي نظير پايين بودن تبديل،
كم بودن سرعت و مشكل بودن
جداس��ازي آب اضاف��ي در اين
فراين��د وج��ود دارد؛ گرچه باال
بردن سرعت تشكيل هيدرات و
افزايش پايداري آن مواد مختلفي
ب��ه عنوان تس��ريع كنن��ده مورد
استفاده قرار گرفتهاند.
به نظر ميرس��د كه با غلبه بر
مشكالت فرايند توليد هيدرات
در آين��ده ميتوان از آن به عنوان
رقيبي براي فرايند ش��ناخته شده
ال.ان.جي براي ميادين كوچك و
دورافتاده گاز استفاده كرد.
مس��ئله انتقال گاز و دستيابي
ب��ه فناوريهاي نوي��ن آن براي
ايران ،يكي از مهمترين مس��ائل
اس��تراتژيك در صنع��ت نفت و
گاز است.
جمهوري اسالمي ايران اكنون
در حال تالش براي دس��تيابي
به بازارهاي بيشتري براي فروش
گاز در منطقه پارس جنوبي است
كه انجام مطالعات و پژوهشهايي
در حوزه فناوريهاي نوين انتقال
گازطبيع��ي نظي��ر هيدراتهاي
گازي ميتواند مسير پيش روي
صنعت گاز كشورمان را بیش ار
ن سازد.
پبش روش 
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نارنگی یک��ی از پرطرفدارترین میوههای
فصل پاییز و زمستان است که در روزهای این
دو فصل در سبد غذایی بسیاری از خانوادههای
ایرانی دیده میشود.
نارنگ��ی از جمل��ه میوههای��ی اس��ت که
تقویتکنن��ده قلب و معده ب��وده و به عنوان
یک اش��تهاآور طبیعی برای بیماران کماشتها
و اف��رادی که تمایل به افزای��ش وزن دارند،
استفاده میشود.
درمانگران طب سنتی چین از این میوه برای
درمان بیماریهای متنوعی استفاده میکنند.
اکسپکتورانت طبیعی
می��وه نارنگی از بهتری��ن داروهای طبیعی
ضدسرفه است که به اکسپکتورانت طبیعی در
میان درمانگران طب سنتی چین معروف است.
مصرف این میوه زمستانی برای افرادی که مبتال
به س��رفههای خلطدار هستند ،بسیار مناسب
اس��ت .این میوه مانند شربت اکسپکتورانت
خاصی��ت خل��طآور دارد و موج��ب تخلیه
اخالط م��وذی از گلو و کاهش س��رفههای
بیمار میشود.

درمان نفخ شکم با نارنگی
اف��رادی که به نفخ ش��کم مبتال هس��تند با
مصرف میوه نارنگ��ی به تنهایی میتوانند به
درمان این مشکل بپردازند .این گروه میتوانند
میوه نارنگی را به تنهایی میل کنند یا از آب یا
میوه خشکشده آن مصرف کنند که همگی
خاصیت ضدنفخ دارند .حتی افرادی که تمایل
دارند میتوانند میوه خشکشده نارنگی را به
صورت پودر درآورده و آن را به غذای خود
اضافه کنند تا اث��ر نفاخی غذا را از بین ببرد.
مراقب باشید که هرگز نارنگی را به صورت
مخلوط با شیر گاو میل نکنید .ترکیب این دو
موجب بروز دردهای شکمی میشود
اگر دارو میخورید...
افرادی که در نسخه آنها داروهایی وجود
دارد که به افزایش میزان پتاس��یم خون کمک
میکند ،باید مراقب باشند که مصرف همزمان
این دارو با نارنگی موجب افزایش بیش از حد
پتاسیم در بدن آنها میشود و این مسئله خود
عوارض جانبی متعددی به دنبال دارد بنابراین
افرادی که داروهای حاوی پتاس��یم مصرف
میکنند باید در مص��رف نارنگی دقت کنند
و حتم ًا با مش��اوره متخصص خود این میوه
را مصرف کنند.

زیادهروی نکنید چون...
* زیادهروی در مصرف تمامی مواد غذایی
عوارض جانبی متعددی همراه دارد .نارنگی
نیز از این امر مستثنا نیست؛ افراط در مصرف
نارنگ��ی موج��ب افزایش گاز روده ش��ده و
ناراحتیهای گوارش��ی برای مصرفکننده به
همراه میآورد.
* نارنگی به دلیل این که راحتترین میوه
برای خوردن است و پوست آن به سادگی جدا
میشود ،بچهها به خوردن آن تمایل بیشتری
دارند بنابراین باید مراقب بود زیرا مصرف بیش
از اندازه نارنگی بچهها را به اس��هال و کندی
عملکرد روده ها مبتال میکند.
* یکی دیگ��ر از عوارض مصرف بیش از
اندازه نارنگی ب��روز آفت و التهاب در دهان
و زبان است.

* افرادی که به زخم معده مبتال هستند
نیز باید در مص��رف نارنگی ،آب و میوه
ک ش��ده آن دقت کرده و زیادهروی
خش 
نکنند.
* مراق��ب باش��ید که هرگ��ز نارنگی را به
ص��ورت مخلوط با ش��یر گاو می��ل نکنید.
ترکیب این دو موجب بروز دردهای شکمی
میشود.

فشار خونتان را کنترل کنید
ش��اید تا امروز نارنگی را تنها به عنوان یک
میوه خوش آب و رنگ و خوشمزه میشناختید
ام��ا با مطالعه این ن��کات خواهید دید که این
میوه در برخی ش��رایط بحرانی میتواند مانند
دارویی ش��فابخش به کمک شما بیاید.افرادی
که دچار مسمومیت با الکل میشوند میتوانند
این مس��مومیت را با نوش��یدن آب نارنگی یا
خوردننارنگ��ی تازه برط��رف کنند .خاصیت
س��مزدایی نارنگی به بیم��ار کمک میکند تا
خیلی سریع بر مسمومیت و ضعف خود غلبه
کند.میوه نارنگ��ی از بهترین داروهای طبیعی
ضدسرفه است که به اکسپکتورانت طبیعی در
میان درمانگران طب سنتی چین معروف است
 .اگر به فشارخون باال مبتال هستید نوشیدن آب
نارنگی تازه یا افزودن میوه خشکشده آن به غذا
کمک میکند تا فشار خون خود را کاهش داده
و آن را کنت��رل کنید.افرادی که نیاز به دریافت
پتاسیم بیشتری دارند میتوانند از طریق میوه
نارنگی ،پودر یا آب این میوه زمس��تانی میزان
پتاس��یم مورد نیاز خود را تأمین کنند .پوست
خشکشده نارنگی یکی از مفیدترینبخشهای
این میوه زمستانی برای بهبود سرفههای روزهای
سرد زمستانی است.
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خواص انار بیشتر از آسپرین است

انار  ۳برابر چای سبز ،آنتی اکسیدان دارد .این یعنی بیماری های قلبی و سرطان و استرس و آلودگی میکروبی و شیمیایی کمتر
در بدن شما.
در تصویر مقابل چند نکته مهم در مورد انار که دانستنش در زندگی روزمره به شما کمک می کند را نشان می دهد.
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نوشیدنیهای مفید و مضر را بشناسیم
ی��ک متخصص تغذی��ه معتقد
است ،آس��یبی که نوشیدنیهای
گازدار به بدن وارد میکند ،یکسان
است.
دکتر محمد صفاریان در گفتوگو
با ايسنا ،افزود :نوشابههای رژیمی
تنها به لحاظ قند مصرفی با دیگر
نوشابهها تفاوت دارند که قند مورد
استفاده در آنها ساخارین است.
چن��دی پیش این قند س��رطانزا
ش��ناخته ش��ده بود اما اکنون این
نظریه را رد کردهاند ،به همین دلیل
نوشابههای رژیمی سالمتر از دیگر
نوشابهها شناخته میشوند.
صفاریان در خص��وص ارتباط
نوشابههای گازدار و ابتال به پوکی
اس��تخوان تصریح ک��رد :کافئین
موجود در این نوش��یدنیها برای
اف��رادی که در مدت زمان زیادی
از ای��ن نوش��ابهها در وعدههای
روزانه خود استفاده میکنند ،مانع
از جذب کلس��یم و ویتامین دی
میشود.این متخصص تغذیه اضافه

کرد :نوش��ابههای گازدار به علت
اسیدی بودن زیاد ،معده را اذیت
میکن��د و این خاصیت اس��یدی
باع��ث تحلیل اس��تخوانها و در
نتیجه پوکی استخوان میشود.
وی در خص��وص ارتب��اط
نوش��یدنیهای گازدار و ابت�لا به

www.oico.ir

ش�ماره 5
پاییز 1393

بیماریهای��ی از قبی��ل س��رطان
لوزالمع��ده و س��نگهای کلیوی
اظهار کرد :این نوشیدنیها نقش
خاصی در ابتال به سرطانها ندارند
اما با تکرر در مصرف نوشابهها به
دلیل افزایش ترش��ح اگزاالت از
کلیه ،باعث تش��دید ایجاد سنگ
کلیه در افراد میشود.
این متخصص تغذیه با بیان اینکه
دوغ طبیع��ی یکی از س��المترین
نوشیدنیهاس��ت ،تصری��ح کرد:
در مطالعات جدید ثابت شده که
عصارههای مورد استفاده در دوغها
مانند عصاره نعناع ،سرطانزا است
و هرچه دوغها بدون مواد اسانسی
و گاز باشند سالمترند.
صفاریان با بیان اینکه میتوان با
فرهنگسازی نوشیدنیهای سالم
دیگری را جایگزین نوشیدنیهای
مضر کرد ،افزود :انواع شربتهای
خانگ��ی اعم از ش��ربت آبلیمو،
س��کنجبین ،آلبال��و و آبغ��وره را

میتوان در خانوادهها به خصوص
برای مص��رف کودکان جایگزین
کرد.
وی خاطرنش��ان کرد :بیش��تر
چایهای کیسهای و نپتونها دارای
رنگ هستند و کافیمیکسها نیز
دارای قن��د زی��ادی هس��تند که
اگرچ��ه فوایدی از جمله جذب
باالی پتاسیم و آنتی اکسیدانها
دارند ام��ا باید به میزان مصرف
آنها و همچنین موادی که همراه
آن مص��رف میش��ود از جمله
شیرینیها و خامهها توجه کرد.
این متخص��ص تغذیه بیان کرد:
ماءالش��عیر ،متف��اوت از دیگ��ر
نوش��یدنیهای گازدار اس��ت.
ماءالش��عیری ک��ه از تخمیر جو
بهدست میآید و نوعی فراوری
مالت اس��ت ،طعم گس و تلخی
دارد و نوشیدنی سالم و مفیدی
به حساب میآید.
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خانواده
ام��روزه با ای��ن همه صحبت درب��اره کاهش
مصرف چربیها و چربی س��وزی ،اولین چیزی
که به ذهن ما خطور میکند این است که چربیها
دشمن ما هستند .ممکن است شگفتزده شوید
اما در واقع ن��کات مثبت زیادی درباره چربیها
وج��ود دارد که در اینجا به چن��د مورد از آنها
اشاره میکنیم.
چربیها کاری میکنند که ش��ما جوانتر به
نظر برسید
پوست شما یک الیه خارجی ضد آب از جنس
چربی دارد که باعث میشود پوست شما مرطوب
بمان��د .این الیه چربی اس��ت که پوس��تتان را
محکمتر نگه داشته و جوانتر نشان میدهد.
ممکن اس��ت که به کاهش وزن شما کمک
کنند
چربیها باعث میش��وند مع��ده دیرتر از غذا
خالی شود و به شما کمک میکنند تا برای مدت
طوالنیتری احساس سیری کنید و بنابراین کمتر
دنبال خوردن میان وعدهها بروید و دچار اضافه
وزن شوید.
شما را خوش فکر میکنند
غالف میلی��ن ،الیه خارجی پوش��ش محافظ
س��لولهای عصبی ش��ما ،از چربی تشکیل شده
اس��ت و کمک میکند که پیامهای عصبی از یک
س��لول عصبی به س��لول دیگر انتقال یابد .بنابر
این چربی در رژیم غذایی ش��ما میتواند شما را
زرنگتر و باهوشتر کند.
به باروری کمک میکنند
هورمونها و از جمله هورمونهای جنسی که
برای باروری الزم هستند ،از دیوارههای سلولی
باید عبور کنند .بخشی از این دیوارههای سلولی
از چربی س��اخته شده اس��ت .وجود چربی در
این دیوارههای س��لولی آنه��ا را برای حرکات
هورمونها به داخل و خارج سلولها انعطافپذیر
میسازد.
میتوانند زندگی شما را نجات دهند
چربیه��ا از تمام اندامهای داخلی بدن ش��ما
محافظت مینمایند .ی��ک الیه نازک چربی مثل
تعدادی کوسن در کنار هم قرار میگیرند و اندامها
را در مقابل صدمات حفظ میکنند.
خرید و نگهداری چربیها
چربیها وقتی در مجاورت هوا قرار میگیرند
با اکس��یژن واکنش داده ی��ا فواید حیاتی خود را

 ۵نکت ه مثبت چربیها را
بشناسید

از دس��ت میدهند و یا حتی هر دو حالت را به
وجود میآورند.
بنابراین نوع چربی که شما خریداری میکنید
و اینک��ه چگونه آن را نگهداری مینمایید ،کلید
اصلی س�لامت آنهاست .در زیر به مواردی مهم
در این زمینه اشاره میکنیم:
* مغزه��ا ،دانهه��ا و روغنه��ا را در مقادی��ر
کمتر خری��داری نمایید .در ای��ن صورت زمان
کمت��ری برای خراب ش��دن دارند .س��عی کنید
از فروش��گاههایی که فروش بیشتر دارند خرید
نمایید تا مطمئن شوید مدت زمان کمتری را در
قفسههای فروشگاه سپری کردهاند.
* بس��تههای ب��از آجی��ل را در روی میزت��ان
نگذارید .مغزها را به داخل محفظهای در بس��ته

منتق��ل کنید که بتوانی��د هوای داخل آن را خالی
کنی��د و درب��ش را ببندید تا مانع اکسیداس��یون
چربیها شوید.
* همیشه روغنهایی را خریداری نمایید که در
بطریهای رنگ تیره نگهداری میشوند و برای
جلوگیری از زود فاسد شدن ،آن ها را در داخل
یخچال نگهداری کنید.
* تاریخ نوشته شده روی کپسولهای امگا خود
را همواره کنترل کنید .بعد از تاریخ انقضا هرگز
آن را مصرف ننمایید.
* با خرید کپس��ولهای روغ��ن ماهی ارزان،
خودت��ان را به زحم��ت نیندازید .چرا که مقادیر
مواد الزم موجود در آن ها بسیار ناچیز میباشد.
به دنبال کپس��ولهایی ب��ا EPA/DHA1000

میلیگرم در روز باشید.
* ب��ا روغنه��ا در دم��ای کم پخ��ت و پز
نمایی��د .اگر حرارت زیادی به روغنها بدهید
و از درج��ه حرارت دود ک��ردن بگذرند تولید
روغنهای مضر ترانس مینمایند .قبل از اینکه
روغن خیلی داغ ش��ود دما را پایین آورید و یا
از روغنهایی با درجه دود باال اس��تفاده نمایید
مانن��دروغ��ننارگی��ل.
* غذاهای سرخ کرده در رستورانها سفارش
ندهید مگر اینکه مطمئن ش��وید که آنها همیشه
از روغن تازه برای س��رخ کردن مواد غذاییشان
اس��تفاده میکنند .هر بار که شما روغن را دوباره
حرارت میدهید ،چربی ترانس مضر تولید شده
از روغن را بزرگتر مینمایید.

گل شیشهای یا اسکلتی
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گل��ی فوق العاده با نام علمی Diphylleia Grayi
که دارای گلبرگ های س��فید در حالت عادی است .به
هنگام تماس با آب و بارش باران گلبرگ هایش بصورت
شیشه ای شفاف می شوند .این گل که بومی مناطق شرق
ایاالت متحده و مناطق کوهستانی سردسیر چین و ژاپن
است در اواخر فصل بهار می آید که عالمت مشخصه
آن برگهای بزرگ و چتر مانند و نیز شکوفه های سقید
مروارید گونه آن بوده و تا حدود  40سانتیمتر بلند می
ش��ود .بنابر اعالم کارشناسان این پدیده بدلیل ساختار
نفوذپذیر گلبرگ های این گل است که در برابر رطوبت
و بارش باران شفاف و شیشه ای می شوند.
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تاریخچه و فلسفه شب یلدا
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یلدا ،شبی که ریشه در فرهنگ
کهن ایرانی دارد ،یلدایتان مبارک
...
دیر زمانی اس��ت که مردمان
ایران��ی و بس��یاری از جوام��ع
دیگ��ر ،در آغاز فصل زمس��تان
ی را جش��ن می گیرند
مراس��م 
ک��ه در می��ان اق��وام گوناگون،
نامه��ا و انگیزهه��ای متفاوتی
دارد .در ایران و س��رزمینهای
همفرهن��گ مج��اور ،از ش��ب
آغاز زمستان با نام «شب چله»
یا «ش��ب یلدا» ن��ام میبرند که
همزمان با شب انقالب زمستانی
است .به علت دقت گاه شماری
ایران��ی و انطب��اق کام��ل آن با
تقویم طبیعی ،همواره و در همه
سالها ،انقالب زمستانی برابر با
شامگاه سیام آذر و بامداد یکم
ی ماه است.
د
خورش��ید در حرکت ساالنه
خود ،در آخر پاییز به پایینترین
نقطه افق جنوب شرقی میرسد
که موجب کوتاه شدن طول روز
و افزایش زمان تاریکی ش��ب
میش��ود .اما از آغاز زمس��تان
یا انقالب زمس��تانی ،خورشید
دگربار بسوی شمال شرقی باز
میگردد ک��ه نتیجه آن افزایش
روش��نایی روز و کاهش شب

اس��ت .به عب��ارت دیگ��ر ،در
ش��شماهه آغ��از تابس��تان تا
آغاز زمس��تان ،در هر شبانهروز
خورشید اندکی پایینتر از محل
پیشین خود در افق طلوع میکند
تا در نهایت در آغاز زمستان به
پایینتری��ن حد جنوبی خود با
فاصله  23/5درجه از ش��رق یا
نقطه اعتدالین برسد.
در گذش��ته ،آیینهایی در این
هنگام برگزار میشده است که
یکی از آنها جش��نی ش��بانه و
بیداری تا بامداد و تماشای طلوع
خورشید تازه متولد شده ،بوده
است .جش��نی که از الزمههای
آن ،حضور کهنساالن و بزرگان
خان��واده ،ب��ه نماد کهنس��الی
خورش��ید در پای��ان پاییز بوده
است ،و همچنین خوراکیهای

فراوان برای بیداری دراز مدت
ک��ه همچون ان��ار و هندوانه و
سنجد ،به رنگ سرخ خورشید
باشند.
یل��دا و جش��نهایی ک��ه در
این ش��ب برگزار میشود ،یک
سنت باستانی اس��ت و پیروان
میتراییسم آن را از هزاران سال
پیش در ایران برگزار میکردهاند.
یلدا برگرفته از واژهای سریانی
اس��ت و مفه��وم آن « می�لاد»
اس��ت (زی��را برخ��ی معتقدند
که مس��یح در این ش��ب به دنیا
آمد) .ایرانیان باس��تان این شب
را ش��ب تولد اله��ه مهر «میترا»
میپنداش��تند و به همین علت
این شب را جش��ن میگرفتند
و گرد آتش جمع میش��دند و
شادمانه پایکوبی میکردند .آن

گاه خوانی الوان میگس��تردند
و « میزد» نثار میکردند« .میزد»
ن��ذری ی��ا ولیمهای ب��ود غیر
نوش��یدنی ،مانند گوشت و نان
و شیرینی و حلوا ،و در آیینهای
ایران باس��تان برای هر مراس��م
جشن و س��رور آیینی ،خوانی
میگس��تردند که ب��ر آن افزون
بر آالت و ادوات نیایش ،مانند
آتش��دان ،عط��ردان ،بخوردان،
برس��م و غی��ره ،برآوردهه��ا و
فرآوردهه��ای خوردنی فصل و
خوراکهای گوناگون ،همچون
خوراک مقدس و آیینی ویژهای
که آن را « میزد» مینامیدند ،بر
سفره جش��ن مینهادند .باوری
بر این مبنا نی��ز بین مردم رایج
بود که در ش��ب یل��دا ،قارون
(ثروتمند افسانه ای) ،در جامه
کهنه هیزم شکنان به در خانهها
میآید و به مردم هیزم میدهد،
و این هیزمها در صبح روز بعد
از شب یلدا ،به شمش زر تبدیل
میشود ،بنابراین ،باورمندان به
این باور ،ش��ب یلدا را تا صبح
ب��ه انتظار از راه رس��یدن هیزم
شکن زربخش و هدیه هیزمین
خود بیدار میماندند و مراس��م
جشن و سرور و شادمانی بر پا
میکردند.

20

خانواده

جشن یلدا در ایران امروز
جش��ن یلدا در ایران امروز نیز با گرد هم
آمدن و شبنشینی اعضای خانواده و اقوام
در کنار یکدیگر برگزار میشود .آیین شب
یلدا یا شب چله ،خوردن آجیل مخصوص،
هندوانه ،انار و شیرینی و میوههای گوناگون
اس��ت که همه جنبه نمادی دارند و نش��انه
برک��ت ،تندرس��تی ،فراوانی و ش��ادکامی
هستند .در این شب هم مثل جشن تیرگان،
فال گرفتن از کتاب حافظ مرس��وم است.
حاضران با انتخاب و شکستن گردو از روی
پوکی و یا پری آن ،آیندهگویی میکنند.
یلدای ایرانی ،شبی که خورشید از نو زاده
میشود .یلدا در افس��انهها و اسطورههای
ایرانی حدیث میالد عشق است که هر سال
در «خرم روز» مکرر میشود .ماه دلداده مهر
اس��ت و این هر دو س��ر بر کار خود دارند
که زمان کار ماه شب است و مهر روزها بر
میآید .ماه بر آن اس��ت که سحرگاه ،راه بر
مهر ببندد و با او در آمیزد ،اما همیش��ه در
خواب میماند و روز فرا میرسد که ماه را
در آن راهی نیست.
سرانجام ماه تدبیری میاندیشد و ستاره ای
را اجیر میکند ،ستاره ای که اگر به آسمان
نگاه کنی همیشه کنار ماه قرار دارد و عاقبت
نیمه شبی ستاره ،ماه را بیدار میکند و خبر
نزدیک شدن خورشید را به او میدهد .ماه

به استقبال مهر میرود و راز دل میگوید و
دلبری میکند و مهر را از رفتن باز میدارد.
در چنین زمانی است که خورشید و ماه کار
خود را فراموش میکنند و عاش��قی پیش��ه
میکنن��د و مهر دیر بر میآید و این ش��ب،
«یلدا» نام میگیرد .از آن زمان هر سال مهر و
ماه تنها یک شب به دیدار یکدیگر میرسند
و هر س��ال را فقط یک شب بلند و سیاه و
طوالنی اس��ت که همانا شب یلداست .در
زم��ان ابوریحان بیرونی ب��ه دی ماه« ،خور

ماه» (خورشید ماه) نیز میگفتند که نخستین
روز آن خرم روز نام داشت و ماهی بود که
آیینهای بس��یاری در آن برگزار میشد .از
آن جا که خرم روز ،نخس��تین روز دی ماه،
بلندترین شب سال را پشت سر دارد پیوند
آن با خورشید معنایی ژرف مییابد .از پس
بلندترین شب سال که یلدا نامیده میشود
خورشید از نو زاده میشود و طبیعت دوباره
ی جهان
آهنگ زندگی س��از میکند و خرم 
را فرا میگیرد.
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