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نیاز قطعی برای موفقیت در عملکرد هرمجموعه ای
مدیریت است .آگاهی ،مهارت و تخصص ویژگی های یک
مدیر برتر را شامل می شود .در کنار این سه خصیصه
اصلی ،مهارت های ده گانه ای از جمله مهارت های
ل
یح 
ایجاد گروه ،مهارت های هدایت و رهبری ،مهارتها 
ی برنام ه ریزی،
ی فنی ،مهارتها 
ل تعارض ،مهارتها 
و فص 
ب
ی كس 
ی اقتصادی و اداری ،مهارتها 
ی سازمان 
مهارتها 
ص مناب ع وجود
ی تخصی 
ی و مهارتها 
پشتیبانیمدیرانعال 
دارد که مدیران برتر از آن استفاده کرده و در پیشبرد
اهداف مجموعه خود آن را به کار می گیرند .بدون
شک یکی از موفقیت های شرکت اُیکو در صنعت نفت
وجود مدیریتی آگاه است که اعتباری دو چندان به این
شرکت بخشیده چراکه تعدد و پیچیدگی های واحدها و
تأسیسات جانبی پاالیشگاه های نفت ،گاز و پتروشیمی
لزوم رعایت موارد ایمنی و  HSEو جلوگیری از هدر
رفتن هزینه های اجرایی پروژه ،مدیریت صحیح و کارآمد
را به یک الزام تبدیل کرده است .بر این اساس شرکت
راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت با بهره گیری از
توان مدیریتی تا کنون توانسته در پیشبرد اهداف خود
گام های استواری را بردارد و در جهت مأموریت این
شرکت که همان ارائه مطمئن خدمات راه اندازی ،بهره
برداری ،تعمیر و نگهداری و آموزش های تخصصی از
طریق مشاوره ،مهندسی ،تأمین کاال ،مدیریت ،نظارت و
اجرا در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی به صورت کامل و با
استفاده از منابع انسانی توسعه یافته و علوم و فناوری های
نوین است ،فعالیتی پویا و اثر گذار داشته باشد .با نگاهی
به سابقه فعالیت ها در شرکت اُیکو می توان یادآور شد
که کلید موفقیت این شرکت در اجرای طرح های محوله
صنعت نفت به آن همان سابقه درخشان مدیریتی است
که توانسته در زمانی که کشور با تحریم مواجهه بوده نقش
خود را به عنوان یک شرکت ممتاز راه انداز و بهره بردار به
درستی ایفا کند و حتی قابل رقابت با دیگر شرکت های
منطقه در این زمینه نیز باشد.
سردبیر

رضا اعتمادی
مرجان محمدی
بهروز حاتمی امین
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طی حکمی مهندس بهزاد محمدی مدیرعامل جدید گروه اویک شد
بهزادمحمدیبهعنوانمدیرعامل
جدید و نایب رییس هیأت مدیره
شرکت مهندسی و ساختمان صنایع
نفت سکان هدایت این شرکت را به
عهده گرفت.
به گزارش روابط عمومی اُیکو ،با
تصویب مجمع عمومی سهامداران
شرکت اویک و طی مراسمی که در
روز شنبه  21شهریورماه در محل
دفتر مرکزی گروه اویک برگزار شد،
ضمن قدردانی از زحمات مهندس
سید محمود امام زاده در دوران
مسوولیت وی بعنوان مدیر عامل،
مهندس بهزاد محمدی بعنوان
مدیرعامل جدید شرکت مهندسی و
ساختمان صنایع نفت منصوب شد.
بهزاد محمدی پیش از این عهده

دار مسوولیت مدیرعاملی شرکت راه
اندازی و بهره برداری صنایع نفت
(اُیکو) بعنوان شرکت تخصصی گروه
اویک در حوزه راه اندازی و بهره
برداری بود.
عملکرد موثر و مطلوب وی در
طول بیش از  4سال مدیریت بر
این شرکت ،از اُیکو شرکتی توسعه
یافته و پیشرو در حوزه پیش راه
اندازی ،راه اندازی ،بهره برداری و
تعمیر و نگهداری صنایع نفت و گاز
ساخته است.
بنحوی که علیرغم گذشت تنها 4
سال از تأسیس این شرکت تخصصی
و دانش محور ،کارنامه درخشانی را در
صنعت نفت کشور بر جای گذاشته و
هم اکنون نیز در مسیر رشد و توسعه

گام برمیدارد .حضور در مگا پروژه
های فازهای  9و  17 ،12 ،10و ،18
 20و  21پارس جنوبی و همچنین
پاالیشگاه میعانات گازی خلیج فارس
و  NGLسیری از مهمترین پروژه
های دوره مدیریت بهزاد محمدی بر
این شرکت می باشد.
گروه مهندسی و ساختمان
صنایع نفت ( )OIECکه با سه
دهه سابقه درخشان در اجرای
موفقیتآمیز پروژههای صنعت
نفت ،گاز و پتروشیمی ،در زمره
معتبرترین پیمانکاران این صنعت
شناخته میشود؛ با انجام بیش از
 400میلیون نفرساعت کار در بیش
از  140پروژه که عمده آنها در زمره
مگاپروژههای ملی به شمار میروند،

امروز قادر است همه بخشهای
پروژههای باالدستی و پاییندستی
را از طراحی و مهندسی تا تدارکات،

ساخت ،راهاندازی و بهرهبرداری را در
هر دو بخش خشکی و دریا به انجام
رساند.

تحرک در طرح های توسعهای صنعت نفت
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توسعه اقتصاد ایران با توسعه بخش نفت
و گاز گره خورده است.
تولید انرژی و عرضه آن به منظور مصرف
نهایی و تأمین نهاده برای بخش های تولیدی
از یک سو و تأمین بخش قابل توجهی از
نیازهای سرمایه ای در بخش های مختلف
اقتصادی کشور از سوی دیگر ،نقش بی بدیل
شرکت ملی نفت ایران را در زنجیره ارزش
اقتصاد کشور نشان می دهد .رویکرد ایجاد
حلقه های ارزش افزوده مرتبط با بخش نفت
و گاز در اقتصاد ملی نیز چشم انداز نوینی را
ترسیم می کند که تعامل سنتی این بخش
را با اقتصاد کشور وارد عرصه جدید کرده و
موجب افزایش چشم افسای رشد اقتصادی
در سطح ملی می شود.
در این راستا می توان به عنوان مهمترین
اهداف ،دستیابی به سطح ظرفیت تولید ٥,٧
میلیون بشکه در روز نفت خام و مایعات

گازی ،همراه با ظرفیت تولید بیش از ١٣٠٠
میلیون مترمکعب در روز گازطبیعی در پایان
برنامه ششم توسعه ،عنوان کرد.
طی دو سال اخیر اهداف تولیدی با
تمرکز بر ایجاد تحرک در طرحهای توسعه
ای ،شتاب بیشتری گرفت .به طوری که
دستیابی به افزایش ظرفیت تولید روزانه
 ١٢٥میلیون مترمکعب گاز سبک و ١٨٥
هزار بشکه میعانات گازی در فازهای ، ١٢
 ١٥و  ١٦پارس جنوبی بیش از دیگر فازهای
این میدان گازی مورد توجه قرار گرفت و
تولید از این فازها آغاز شد.
با تولید از فازهای یادشده متوسط تولید
گازطبیعی در سال  ١٣٩٣نسبت به سالهای
 ١٣٩٢و  ١٣٩١به ترتیب  ٤٥و  ٥٨میلیون
مترمکعب در روز افزایش یافت.
این در حالی است که براساس متوسط
تولید ماهانه ،حداکثر میزان تولید ٧٦٠

میلیون مترمکعب در روز نیز تحقق پیدا کرد.
دیگر فازهای میدان مشترک پارس جنوبی
نیز در سال  ١٣٩٣در مقایسه با سالهای
 ١٣٩١-٩٢با پیشرفت قابل مالحظه ای
همراه بود .به طوری که در پایان سال ١٣٩٣
پیشرفت فیزیکی فازهای ١٧ ،١٤ ،١٣و،١٨
٢٠ ،١٩و ،٢١و ٢٣ ،٢٢و ٢٤به ترتیب به ،٧٤
 ٧٢ ،٨٥ ،٨٨ ،٥٨و  ٧٥درصد بالغ شد.
تولید از میدان مشترک نفتی یادآوران
به میزان  ٥٠هزار بشکه در روز در سال
 ١٣٩٣و دستیابی به ظرفیت تولید  ٨٥هزار
بشکه در روز در برنامه تولید امسال از جمله
تحوالت چشم افسای توسعه میدانهای نفتی
در سالهای اخیر به شمار می رود.
افزایش ظرفیت تولید نفت خام با تمرکز
بر میدانهای مشترک در حال پیگیری است.
به طوری که افزایش تولید از میدان آزادگان
شمالی طی دو فاز و دستیابی به ظرفیت
تولید  ١٥٠هزار بشکه در روز ،افزایش تولید
میدان آزادگان جنوبی و رسیدن به ظرفیت
تولید  ٦٠٠هزار بشکه در روز درفاز دوم،
دستیابی به سطح تولید  ١٨٠هزار بشکه
در میدان یادآوران در فاز دوم ،افزایش تولید
از ناحیه توسعه میدانهای یاران شمالی و
جنوبی ،آذر(در دو فاز) و الیه نفتی پارس
جنوبی(در دو فاز) به ترتیب با ظرفیتهای
 ٦٥ ،٦٥و ٥٠هزار بشکه موجب تحولی چشم
افسا در ظرفیت تولید این حامل انرژی می
شود .فزونی ظرفیت تولید نفت و گاز طی
سالهای آتی ،مترادف با افزایش سهم ایران
در بازارهای بین المللی خواهد بود و بر توان
چانه زنی ملی کشور می افزاید.کارخانه ها
و تأسیسات مختلف روزمینی و زیرزمینی

نیز پارسال به بهره برداری رسیده است .از
آن جمله می توان به کارخانه های نمک
زدایی ،احداث خطوط لوله و غیره اشاره کرد.
همچنین می توان به اهم فعالیت های انجام
شده به منظور بهره برداری بهینه از منابع در
دو سال اخیر به شرح زیر اشاره کرد:
 ایجاد ساختار تأمین منابع مالی الزم،به منظور تسریع در اجرای طرحهای توسعه
ای شرکت ملی نفت ایران در قالب قوانین
جدید
 برگزاری مزایده گازهای سوزانده شدهبه منظور کاهش سوزاندن گازهای همراه
نفت خام
 فراهم کردن فرایند تولید مهمترینتجهیزات مورد استفاده صنعت نفت در داخل
کشور توسط بخش خصوصی
 مشارکت با دانشگاه ها و مراکز علمیکشور جهت توسعه دانش فنی مدیریت
مخازن
افزون بر فعالیت ذاتی شرکت ملی نفت
ایران ،می توان به کمک های عام المنفعه
انجام شده در قالب طرح کمک به عمران
مناطق نفتخیز و سفرهای استانی مقام معظم
رهبری و دولت دربخشی از استانهای کشور
(شامل  ١٠استان نفتخیز :فارس ،خوزستان،
ایالم ،لرستان ،کرمانشاه ،کهگیلویه و
بویراحمد ،بوشهر ،هرمزگان ،قم ،خراسان
رضوی) اشاره کرد .در همین زمینه تا پایان
سال  ١٣٩٣تعداد  ٣٢٥٨پروژه با مبلغی
حدود  ١٩هزار میلیارد ریال و مقدار ارزی ٨
میلیون دالر به بهره برداری رسیده است.
رکن الدین جوادی ،مدیرعامل
شرکت ملی نفت ایران
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واحدهای پاالیشگاه فازهای 17و 18پارس
جنوبی در سرویس مجدد قرار گرفت
با در سرویس قرارگرفتن مجدد واحدهای پاالیشگاه پس از انجام فعالیتهای
برنامه ریزی شده ،عملیات  Total Shut downپاالیشگاه فازهای  17و
 18پارس جنوبی با موفقیت به پایان رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت اُیکو ،با توجه به سرعت باالی فعالیت
های اجرایی در سال  93که منجر به تحقق اهداف شرکت مبنی بر تولید
و تزریق موفقیت آمیز گاز به خط سراسری از دو ردیف گازی پاالیشگاه در
زمستان گذشته شد ،با فشردگی کار و حداقل کردن زمان اجرای فعالیتها،
جهت انجام برخی فعالیتهای اولویت دوم نیاز به Total Shut down
پاالیشگاه تشخیص داده شد .لذا بر این اساس منظور دستیابی به اهداف
از پیش تعیین شده و پس از اخذ مجوز و تأییدیه های الزم ،عملیات
 Total Shut downپاالیشگاه در دوره زمانی یک ماهه توسط شرکت
راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت ( )OICOانجام پذیرفت و تمامی
فعالیت ها در مدت زمان تعیین شده با تالش بی وقفه کارکنان شرکت
اُیکو با موفقت به پایان رسید.
الزم به ذکر است به منظور دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده ،قبل
از انجام این عملیات جلسات تخصصی منظمی با کارفرمای محترم پروژه و
کلیه واحدهای ذیربط برگزار شد که هماهنگی کامل و تهیه برنامه زمانبندی
فعالیت ها صورت گرفت .همچنین صدور ،کنترل و بستن  1040مورد مجوز
انجام کار ( )Work Permitتوسط واحد  HSEاُیکو ،نشان از گستردگی
فعالیت ها و حجم باالی عملیات اجرایی در این دوره زمانی دارد.

برقدار شدن پست اصلی برق
فازهای  20و  21پارس جنوبی
پست اصلی برق ( )SS-1فازهای
 20و  21پارس جنوبی در تاریخ 20

مردادماه سال جاری برقدار شد.
همزمان با برقدار شدن این پست،

زمینه الزم جهت انجام آزمایش های
راه اندازی و در ادامه برقدار کردن
سایر پست های فرعی پروژه انجام
خواهد شد .همچنین با دستیابی به
این مهم گامی اساسی در راه اندازی
بویلرها و واحدهای یوتیلیتی پاالیشگاه
برداشته شد.

اجرای طرح توسعه فازهای 20
و  21به عهده شرکت مهندسی و
ساختمان صنایع نفت ()OIEC
است و شرکت راه اندازی و بهره
برداری صنایع نفت ( )OICOنیز
مسئولیت راه اندازی این پاالیشگاه
عظیم را بر عهده دارد.
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مشعل  HPفاز  20پارس جنوبی روز پنجشنبه  12شهریور ماه
با موفقیت روشن شد و در سرویس نرمال عملیاتی قرار گرفت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی اُیکو ،این موفقیت حاصل پیگیری
و تالش شبانه روزی تیم راه اندازی شرکت در این پروژه ملی
بوده که در شرایط نرمال و توسط  Ignition Panelو  4پایلوت
مربوطه ،در روز پنجشنبه  12شهریور ماه روشن و با موفقیت در
سرویس عملیاتی قرار گرفت .با روشن شدن مشعل پاالیشگاه که
از مهمترین نمادهای زنده بودن هر  Plantگازی است ،قطع ًا تحقق
اهدافبعدیپروژهباسهولتبیشتریدنبالخواهدشد.طیفرایند
روشن شدن فلر فاز  ٢٠پارس جنوبی  ،ابتدا گاز شیرین از فازهای ٩
و  ١٠پارس جنوبی از طریق خط لوله  ٨اینچ راهاندازی به واحد ١٦٠
انتقال و از آنجا به واحد  ١٢٢منتقل شد پس از کاهش فشار گاز به
 Bar ٢٨و عبور از تجهیزHP Drumمربوط به فاز ٢٠از طریق خط
لوله  ٦اینچ به سوی مشعل فاز  ٢٠پارس جنوبی هدایت شد.

شایان ذکر است  ،اجرای پروژه توسعه
فازهای  ٢٠و  ٢١پارس جنوبی یک
پروژه عظیم ملی است و رسیدن به اهداف
اجرای این پروژه نیازمند حفاری  ٢٢حلقه
چاه ،نصب  ٢سکوی سرچاهی و دو خط
لوله دریایی  ٣٢اینچ است که محصوالت
استخراج شده را برای تصفیه به پاالیشگاه
ساحلیمنتقلمیکند.
طراحی برنامه  FTPیکی از مهمترین
پیشرفتهای صورت گرفته در این پروژه
است که براساس آن مقرر شد اولین
ردیف تولید گاز شیرین به منظور آغاز
صدور گاز از فازهای  ٢٠و ٢١در سال

 ١٣٩٤راهاندازی شود.
فازهای  ٢٠و ٢١در گروه طرحهای
اولویتدار پارس جنوبی قرار دارد .اتصال
برق نیروگاه متمرکز عسلویه به پست
 GISفازهای  ٢٠و ٢١و از آنجا به پستهای
برق  ٤، ١و ٩از فعالیتهای صورت گرفته
اخیر است.
ضمن اینکه باید به اتصال خط خوراک
گاز ترش پاالیشگاه به خط  ٣٢اینچ بین
فازی ،روشن شدن مشعل (فلر) فاز ،٢٠
اتصال خط لوله آبرسانی پاالیشگاه به آبگیر
فازهای ١٥و ١٦و راهاندازی آن و اتمام
خط لوله آب برگشتی از پاالیشگاه به دریا

مشعل HP
فاز  20پارس جنوبی
روشن شد

( )OUT FALLنیز اشاره کرد.
با توجه به اقدام های صورت گرفته ،
تمهیدات الزم برای شروع بهرهبرداری از
واحدهای مختلف پاالیشگاهی این فازها در
دست اجراست.
در حال حاضر نیز متخصصان این پروژه
تمام تالش خود را برای صدور گاز از دو
ردیف ( )Trainفرآورش گاز فاز  ٢٠در
بخش خشکی و آماده سازی  ٨چاه برای
تولید گاز در هر یک از فازهای ٢٠و ٢١در
بخش حفاری به کار میبندند.
الزم به یادآوری است  ،طرح توسعه
فازهای  ٢٠و  ٢١پارس جنوبی که توسعه

آن در هر دو بخش خشکی و دریایی بر
عهده شرکت مهندسی و ساختمان صنایع
نفت ( )OIECاست ،با هدف تولید
روزانه  ٥٠میلیون مترمکعب گاز شیرین
برای مصارف داخلی ،بازیافت ساالنه یک
میلیون تن گاز اتان برای مصرف در
صنایع پتروشیمی ،بازیافت ساالنه یک
میلیون و  ٥٠هزار تن گاز مایع مرغوب
برای صادرات ،تولید روزانه  ٧٥هزار بشکه
میعانات گازی گوگردزدایی و تثبیت شده
برای صادرات و بازیافت روزانه  ٤٠٠تن
گوگرد برای صادرات در اولویت وزارت
نفت قرار دارد.
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اخبار فنی

انجام موفقیت آمیز
تعمیراتاساسی
پاالیشگاهپنجم
پارس جنوبی
توسط اُیکو
عملیات تعمیرات اساسی پاالیشگاه
پنجم با موفقیت و در محدوده زمانی مقرر
به پایان رسیده و واحدهای این پاالیشگاه
عظیم مجددا ً در سرویس قرارگرفتند.به
گزارش روابط عمومی شرکت اُیکو ،تعمیرات
اساسی( )Overhaulپاالیشگاه پنجم که با
انجام برنامه ریزی های دقیق ،تجهیز کارگاه
و نیروهای انسانی متخصص با هماهنگی های
به عمل آمده در بازه زمانی  5الی  21مردادماه
در این پاالیشگاه انجام گرفت ،یکی از سنگین
ترین و حجیم ترین تعمیرات اساسی در
پاالیشگاههای پارس جنوبی است که با
حضور  850نفر پرسنل متخصص و عملیاتی
با موفقیت به انجام رسید .الزم به ذکر است
از بامداد روز  22مردادماه ،این پاالیشگاه
صادرات گاز به خط سراسری را مجددا ً آغاز
کرده است.

www.oico.ir

شماره 8
تابستان 1394

7

آموزش

ُایکو پیشتاز درتربیت نیروی متخصص راه اندازی درصنعت نفت کشور

حضور نماینده ایکو در کمیته جوانان
شورای جهانی نفت

مدیره شرکت ملی نفت ایران ،طی نامه ای
خطاب به مهندس محمدی مدیر عامل شرکت
اُیکو با موضوع معرفی عضو کمیته جوانان
کنگرهجهانینفت،پیشنهادعضویتکارشناس
تحقیق و توسعه این شرکت در کمیته جوانان
شورای جهانی نفت ( )WPCرا نمودند که این
موضوع مورد استقبال و حمایت مدیر عامل
شرکت اُیکو قرار گرفت .به گزارش مدیریت
آموزش ،تحقیق و توسعه اُیکو ،در متن این نامه
آمده است با توجه به حضور مهندس محسن
حائری نژاد در بیست و یکمین کنگره جهانی
نفت مسکو و ارائه مقاله و همچنین حضور

فعال در کمیته جوانان این کنگره ،مد نظر
است ایشان بعنوان عضو کمیته جوانان ایران در
بخش برنامه ریزی و فعالیت های کمیته جوانان
شورای جهانی نفت ( )WPCمعرفی شوند .در
ادامه آمده است حضور ایشان بعنوان نماینده
شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت
( )OICOفرصتی ارزشمند برای بیان قابلیت
ها و توانمندیهای آن شرکت در سطح جهانی
و نیز حضور پررنگ کمیته ملی جوانان ایران
در این شورا خواهد بود .مهندس شاه حسینی
مدیریت آموزش ،تحقیق و توسعه شرکت ایکو
نیز با تأکید بر اهمیت ارج نهادن به امر پژوهش

در شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع
نفت ( )OICOو با تبریک انتخاب کارشناس
تحقیقوتوسعهشرکتاُیکوبعنوانعضوکمیته
جوانان ایران درکمیته جوانان شورای جهانی
نفت ،گفت  :شرکت اُیکو به منظور دستیابی به
اهداف سازمانی خود ،حمایت از پژوهشگران را
به عنوان یکی از مهمترین اولویت های سازمانی
در دستور کار خود قرار داده است ،به گونه ای
که شرکت اُیکو در سال  93از ده ها مقاله
علمی در مجالت ،کنفرانس و کنگره ها در
داخل و خارج از کشور حمایت های الزم انجام
داده است.
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دکترعمادیرئیسپژوهشکدهازیادبرداشت
شرکت ملی نفت ایران ،دبیر کمیته ملی و عضو
شورای برنامه ریزی جهانی نفت و عضو هیئت

شرکت معرفی شده اند ،آغاز شده است.
الزم به ذکر است نیروهای تربیت یافته
درگروههای اول ،دوم وسوم که درسالهای
گذشته آموزش دیده اند ،هم اکنون در

بخش های عملیاتی ،فنی و مهندسی
شرکت مشغول به کاربوده و با جدیت در
مسئولیتهای واگذارشده به ایشان ایفای
نقش می کنند.

شماره 8

جذب و آموزش بیش از  200نفر از فارغ
التحصیالن جوان در شرکت اُیکو
شرکت اُیکو در سال جاری و در
سه مقطع زمانی فشرده اقدام به جذب
و آموزش نیروهای جدید االستخدام
کرده است.
به گزارش مدیریت آموزش ،تحقیق و
توسعه ،با توجه به کمبود نیروی متخصص
دربخش راه اندازی پاالیشگاه ها ،این شرکت
ب ه منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی
متخصص مورد نیاز خود جهت خدمت در
پروژه های شرکت ،اقدام به جذب و آموزش
نیروهای جدید االستخدام کرده است.
این دوره های آموزشی شامل بیش از ٢5
هزار نفر ساعت آموزش های تخصصی می
شود.مهندس شاه حسینی مدیر آموزش،
تحقیقوتوسعهشرکتاُیکودراینخصوص
گفت  :شرکت راه اندازی و بهره برداری

صنایع نفت بر اساس برنامه استراتژیک خود
و به دلیل محدویت دستیابی به نیروهای
متخصص عملیات راه اندازی و بهره برداری،
نیروهای جوان که اخیرا ًفارغ التحصیل شده
اند را جذب کرده و تحت آموزش های
تخصصی قرار داده است .دوره های آموزشی
گروه چهارم نیروهای جدید االستخدام
بصورت فشرده در خرداد ماه ودوره آموزشی
گروه پنجم نیروهای جدید االستخدام نیز در
مرداد ماه و پس از انجام مصاحبه های فنی
وروانشناسیبرگزارشد.
همچنین در شهریورماه جاری،
دوره آموزشی گروه ششم نیروهای
جدیداالستخدام با جذب نیروهای تازه
فارغ التحصیل شده بومی که در سامانه
کار و اشتغال سازمان منطقه ویژه انرژی
پارس ثبت نام نموده و توسط مدیریت کار
و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه به

8

آموزش

برگزاری آزمون استخدامی شرکت ُایکو در منطقه عسلویه
شرکت ایکو ب ه منظور تأمین
بخشی از نیروی انسانی متخصص

تحقیق و توسعه اُیکو ،مهندس شاه
حسینی مدیر آموزش ،تحقیق و

فارغ التحصیل شده اند را جذب کرده
و تحت آموزش های فنی تخصصی

مورد نیاز خود جهت خدمت در
منطقهعملیاتیعسلویه،باهماهنگی
سازمان منطقه ویژه اقتصادی و
انرژی پارس اقدام به برگزاری آزمون
استخدامی کرده است.
به گزارش مدیریت آموزش،

توسعه این شرکت گفت  :شرکت
راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت
()OICOبراساسبرنامهاستراتژیک
خود ،و به دلیل محدویت دستیابی به
نیروهایمتخصصعملیاتراهاندازی
وبهرهبرداری،نیروهایجوانکهاخیرا ً

بلند مدت قرارمی دهد.
وی افزود  :نیروهای تازه فارغ
التحصیل شده بومی استان بوشهر
که در سامانه کار و اشتغال سازمان
منطقه ویژه ثبت نام کرده اند ،
توسط مدیریت کار و خدمات اشتغال

سازمان منطقه ویژه به شرکت معرفی
شده اند.
کارجویان پس از ثبت نام،
درآزمون کتبی و مصاحبه تخصصی
شرکت کرده و قبول شدگان
با گذراندن دوره های آموزشی
تئوری و عملی (On The Job
 )Trainingبرای بهره گیری در
عملیات راه اندازی و بهره برداری
پروژه های گازی پارس جنوبی
مشغول به کار می شوند.
ُ
شاه حسینی ادامه داد :ایکو در
سالهای گذشته نیز طی چند نوبت
نسبت به جذب و آموزش مهندسین
جوان بومی اقدام کرده است ،به
طوری که نیروهای تربیت یافته این
مدیریت ،هم اکنون در بخش های
عملیاتی ،فنی و مهندسی شرکت
مشغول به کار هستند.
بر اساس این گزارش از آزمون
استخدامی شرکت اُیکو فرماندار
عسلویه ،مدیر کل کار و خدمات
اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی
انرژی پارس و هیئت همراه بازدید
کرده و در جریان روند برگزاری آزمون
قرارگرفتند.
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برگزاری مانورُ HSEایکو در فازهای17و 18پارس جنوبی

مانورها با هدف آمادگی بیشتر پرسنل
آتش نشانی ،امداد و نجات و HSEبرای
واکنش مناسب در شرایط اضطراری مانوری
توسط گروه  HSEشرکت ایکودر فازهای
 17و  18پارس جنوبی برگزار شد .
به گزارش باور ،بر اساس نتایج ارزیابی
های ریسک انجام شده توسط گروه HSE
شرکت اُیکو ،مانوری با موضوع گرمازدگی
(در فضای بسته) در فازهای  17و 18پارس
جنوبی  23شهریورماه برگزار شد.
بر اساس این گزارش  ،عملیات به شرح
زیر است :
در حین ورود به داخل و فعالیت پرسنل
اجرایی جهت تمیز کاری DRYER 140-
 ،R-301Cبه علت فعالیت بدنی شخص و
دمای باالی داخل تجهیز ،یکی از نفرات دچار

گرمازدگی می گردد.
وضعیت توسط سوپروایزر  HSEمستقر
در محل به آتش نشانی اعالم می شود و تیم

امداد و نجات آتش نشانی سریعاً به محل
اعزام شده و با حمایت هارنس و طناب نجات،
اقدام به ورود به داخل مخزن می کند.
با توجه به اینکه میزان اکسیژن داخل
تجهیز در حد طبیعی بوده و هیچگونه
گاز تنفسی سمی وجود نداشت ،عملیات
نجات در چهار مرحله اجرا شد که انجام
تدارکات اولیه جهت حمایت امدادگر،
اعزام به داخل تجهیز و ارزیابی اولیه
وضعیت مصدوم ،ارائه کمکهای اولیه در
محل به مصدوم،ثابت کردن مصدوم و
انتقال به بیرون از تجهیز و ارائه کمکهای
اولیه به مصدوم و انتقال به مرکز خدمات
پزشکی از جمله آن است .
شایان ذکر است با توجه به نتایج ارزیابی

های ریسک صورت گرفته ،خطرات کار در
فضای بسته و بخصوص گرما زدگی در
فصول گرم ،بعنوان یکی از عمده مخاطرات
موجود شناسایی شده است .بر این اساس
مانور مذکور با هدف کلی آمادگی بیشترگروه
های امداد و نجات ،برای شرایط واقعی
برگزار شد.
بررسی زمان واکنش در شرایط واقعی
و انجام عملیات در محدوده زمان طالیی
،ارزیابی آمادگی نفرات و امکانات امداد و
نجات ،بررسی نقایص و ضعف های کار و
انجام اقدامات اصالحی در جهت رفع آن و
بررسی میزان آمادگی سایر واحد های درگیر
در شرایط اضطراری از جمله اهداف مورد نظر
در برگزاری این مانور بود.
الزم به یاد آوری است ،در راستای
دستیابی به نقاط ضعف و قوت مانور ،جلسات
بررسی مانور انجام و نتایج آن صورتجلسه
شد.
همچنین در جهت رفع اشکاالت موجود،
طرح اقدامات اصالحی ( ACTION
 ) PLANتهیه شده و جهت اجرا به
گروههای مربوطه ابالغ شده است.
بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته
قرار بود ،این مانور ساعت  17آغاز و ساعت
 17:20دقیقه خاتمه یابد که بدلیل تاخیر
 5دقیقه ای در اجرای مانور ،ساعت 17:25
دقیقه پایان یافت .

با توجه به نتایج ارزیابی های ریسک
صورت گرفته ،خطرات کار در فضای
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گرم،بعنوانیکیازعمدهمخاطرات
موجود شناسایی شده است
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تهیه و توزیع بروشور آموزشی توسط گروه  HSEشرکت اُیکو
مدیریت HSEشرکت اُیکو ،بروشور آموزشی را جهت آگاهی پرسنل و ممانعت از بروز حوادث در فضاهای بسته
تهیه و توزیع کرده و به دلیل مورد استقبال قرارگرفتن از سوی مجموعه های ذیربط در وزارت کار ،وزارت نفت،

شرکت ملی نفت ایران و کلیه پروژه های شرکت اُیکو ،در چند نوبت چاپ و در اختیار مراکز مربوطه قرار گرفت.ای
برشور شامل مقدمه ،مراجع مرتبط با عملیات ،ورود به فضای بسته ،تعریف فضای بسته (محصور)،خطرات موجود
،اثرات فقدان اکسیژن در فضای بسته ،روش های کنترل خطرات ،مجوز انجام کار ،تعریف مجوز،علت لزوم اخذ
مجوز،انواع مجوز ها ،و گردش کار مجوز است که هر کدام از آنها شرح و توضیحاتی دارد.
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اخبار

به همت مهندس زنگنه

خواسته دیرینه مردم نخل تقی برآورده شد

مردم نخل تقی تقدیر کرد.استاندار بوشهر با
اشاره به نقش صنعت نفت در محقق شدن این
پروژه خاطرنشان ساخت :قریب به هفت و نیم
میلیارد تومان در سال نخست از سوی وزارت
نفت و از سوی سازمان منطقه ویژه پارس به
عنوان نماینده وزارت نفت برای تأمین آب
شرب شهر نخل تقی اختصاص یافته است که
در این خصوص الزم است از همت مهندس
زنگنه وزیر نفت و پیگیری های مهندس
یوسفی تقدیر ویژه شود.استاندار بوشهر به
سرانجام رسیدن این پروژه را نشان از عزم
همگانی دستگاه های مختلف در دولت تدبیر و
امید جهت توسعه و سازندگی کشور اعالم کرد

مصطفی ساالری استاندار بوشهر در
آیین بهره برداری از عملیات انتقال آب
خط سراسری به شهر نخل تقی گفت:
آبرسانی به شهر نخل تقی همت وزیر نفت
و پیگیری مهندس یوسفی بود،که باعث
شد خواسته دیرینه مردم این شهر برآورده
شود.وی در این آیین ضمن قدردانی از

و گفت :تعامل مسئولین مختلف در رده های
مختلف می تواند مشکالت متعددی را مرتفع
کند.مصطفی ساالری با تقدیر از همراهی
فرمانداران دولت تدبیر و امید در شهرستان
عسلویه گفت :احداث  12آب شیرین کن در
سراسر استان بوشهر در دستور کار قرار گرفته
است که امیدواریم عملیات اجرایی آنها بزودی
آغاز شود و در این خصوص دولت نیز خرید
 100میلیارد تومان از این آب شیرین کن ها
را تضمین خواهد کرد.مدیرکل آب و فاضالب
استان بوشهر نیز در این آیین با ارائه گزارشی
ضمن تقدیر از استاندار و دستگاههای اجرایی
استان و شهرستان عسلویه گفت :همت منطقه
ویژه پارس در کمک به طرح آبرسانی شهر نخل
تقی ستودنی بود که بجاست در این خصوص
از همت مقامات صنعت نفت در حوزه ملی و
منطقه ویژه پارس تقدیر به عمل آید.

همراهی مردم نخل تقی و عسلویه با برنامه
های دولت تدبیر و امید با اشاره به محقق
شدن خواسته دیرینه مردم این دیار در حوزه
آب گفت :علیرغم اینکه این پروژه باید سال
ها قبل اجرایی می شد ،اما با این اوصاف
بجاست که از همت مسئولین در دولت
تدبیر و امید و با نگاه ویژه به رفع مشکالت
مردم ،در خصوص رفع این مشکل دیرینه

پاالیش آلودگی آنالین در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی
انرژی پارس از ایجاد  ٨ایستگاه پاالیش
آلودگی آنالین به صورت دائم در این
منطقه خبر داد.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی
انرژی پارس با اشاره به برنامه های این
سازمان برای جلوگیری از آلودگی محیط
زیست گفت :با توجه به این که صنعت

نفت صنعتی آالینده است ،یکپارچگی
در حوزه محیط زیست جزو برنامه های
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس است.
یوسفی با تأکید بر این که مهم ترین
فعالیت زیست محیطی در منطقه ویژه
جمع آوری گازهای همراه است ،افزود:
براساس برنامه های پیش بینی شده طی
 ٦سال منطقه از آلودگی های ناشی از
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سوزاندن گازهای همراه پاکسازی خواهد
شد.در حوزه محیط زیست دریا ،یکی از
خطرهای موجود ،برخورد لنگر کشتی ها
به خطوط لوله گالیکول است و هماهنگی
های الزم برای نصب سیستمهای BTS
برای کنترل کشتیها در حال انجام است.
وی در ادامه به تالش های انجام شده

در زمینه توسعه صنعتی در منطقه
پارس  ٢عسلویه اشاره کرد و گفت:
یکی از اولویتهای کاری ما در این منطقه
ایجاد زیرساختهای الزم مانند ،راههای
دسترسی ،امنیت و گمرک متناسب با
احداث واحدهای صنعتی و پاالیشگاهی
12
در پارس  ٢عسلویه است.

تکنولوژی

امیر حسین زمانی نیا معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت گفت :تکنولوژی
و مدیریت پروژه ،مهمترین نیازهای صنعت نفت در دوران پساتحریم خواهد بود.وی ،
مهمترین نیاز صنعت نفت را ،پس از لغو تحریم ها ،تکنولوژی و مدیریت پروژه عنوان کرد و
درباره نیاز این صنعت به سرمایه گذاری مستقیم شرکتهای خارجی گفت :سرمایه گذاری
مستقیم یکی از مالحظات نفت است اما صنعت نفت بیش از سرمایه گذاری به تکنولوژی
و مدیریت پروژه نیازمند است.وی افزود  :صنعت نفت ایران به دلیل جذابیت فراوان با خود
سرمایه به همراه خواهد آورد .معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت درباره جدیت
شرکتهای خارجی طرف مذاکره با وزارت نفت برای بازگشت به ایران بدون تحریم گفت:
همه شرکت ها برای بازگشت و یا آغاز همکاری با ایران بسیار جدی هستند و برای این که
از مذاکره عقب نمانند در اولین فرصت خود را به ایران می رسانند.بیژن زنگنه ،وزیر نفت
نیز اخیرا ً در پاسخ به سوالی درباره این که چقدر به نتایج مذاکرات با کشورهای خارجی
امیدوار هستید ،گفته بود :وظیفه ما این است در این شرایط با کشورهای خارجی گفتگو و
مذاکره کنیم و امیدواریم این دیدارها نتیجه بخش باشد؛ مذاکرات در حوزه توسعه میدان
های نفتی زمانبر است ولی در سایر زمینه ها مثل برداشت نفت و تولید فرآورده می توان
بالفاصله بعد از لغو تحریم ها فعالیت را آغاز کرد.به گفته وزیر نفت ،آزادسازی تجهیزات
توقیف شده ،آزادسازی پول های بلوکه شده و همکاری شرکتهای معتبر داخلی و خارجی
برخی از محورهای مذاکره با شرکتهای خارجی است.وزیر نفت با اشاره به این که یکی
از مباحث مهمی که با شرکتهای خارجی مطرح می شود همکاری با بخش خصوصی
ایران برای تولید تجهیزات صنعت نفت است ،تصریح کرده بود :برای تشریح این موضوع با
شرکت های خارجی وقت زیادی صرف شد و این موضوع به خوبی جلو می رود.

مهمترین نیازهای
صنعت نفت

در پساتحریم

تکنولوژی و مدیریت است

آمادگی شرکتهای فرانسوی برای سرمایه گذاری در ایران
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حال افقی که دو کشور برای آینده در نظر
گرفته اند روشن است ،دو کشور پیش بینی
کردند که مبادله های تجاری برای دوران
پسا تحریم به  ٥میلیارد دالر برسد.البته
ایران و فرانسه این ظرفیت را دارا هستند تا
حجم روابط را به باالتر از این رقم برسانند و
مناسبات خود را به یک شراکت راهبردی در
حوزه اقتصادی تبدیل کنند .در این پیوند،
در فضای پسا توافق کارشناسان رشد پنج
تا  ١٠درصدی ارزش همکاریهای اقتصادی
در صنعت خودروسازی را در  ١٠سال آینده
پیش بینی می کنند.

  فرانسه در انتظار رونمایی از قراردادها

مدیر بخش اکتشاف و تولید شرکت
توتال فرانسه نیز از آمادگی این شرکت
برای همکاری با صنعت نفت ایران در
قراردادهای جدید نفتی خبر داد.آرنود
برویک ( )Arnaud Breuillacدر دیدار با
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به
تمایلفرانسهبرایتوسعهمناسباتاقتصادی
با ایران گفت :شرکت توتال خواهان همکاری
دوباره با صنعت نفت ایران است.
وی با اشاره به برنامه ایران برای رونمایی
از قراردادهای جدید نفتی اعالم کرد :شرکت
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مدیرکل اروپا ،آمریکا و همسایگان دریای
خزر وزارت نفت از سرمایه گذاری شرکتهای
فرانسوی در ایران بعد از لغو تحریمها خبر
داد و گفت :ایران در پسا تحریم تنها واردات
کننده کاال نخواهد بود.حسین اسماعیلی
به عالقه مندی شرکتهای فرانسوی برای
بازگشت به ایران پس از لغو تحریمها اشاره
کرد و با بیان این که هم اکنون مذاکرات
دو جانبه با شرکتها آغاز شده است ،افزود:
بالفاصله بعد از لغو تحریمها ،تفاهم بین
شرکتها تبدیل به قرارداد خواهد شد.
وی با بیان این که ایران در پساتحریم
صرفا خریدار کاال نخواهد بود ،به تفاوت
ایران نسبت به  ١٠سال گذشته اشاره کرد
و گفت :در دوران جدید انتقال تکنولوژی
اهمیت زیادی برای ایران خواهد داشت
و شرکتهای ایرانی و خارجی می تواند با
همکاری با یکدیگر عالوه بر تولید محصول
مشترک برای بازار ایران ،آن را به بازارهای
منطقهنیز صادرکنند.
بهگفتهمدیرکلاروپا،آمریکاوهمسایگان
دریای خزر وزارت نفت ،شرکتهای فرانسوی
برای سرمایه گذاری در پروژه های صنعت
نفت ایران نیز اعالم آمادگی کردند.ارتباط
اقتصادی ایران و فرانسه که پیش از آغاز
تحریم در سطح باالیی قرار داشت در سالهای
اخیر به پایین ترین سطح رسیده است؛ با این

توتال در انتظار رونمایی از قراردادها و معرفی
پروژه های جدید شرکت ملی نفت ایران
است تا در این زمینه به تناسب تخصص
و توانمندی خود برای سرمایه گذاری و
همکاری مشترک اقدام کند.
براساس این گزارش ،دیدارآرنود برویک
( ،)Arnaud Breuillacمدیر بخش
اکتشاف و تولید شرکت توتال فرانسه در
دیدارهای جداگانه ای با بیژن زنگنه وزیر
نفت ،رکن الدین جوادی مدیرعامل شرکت
ملی نفت ایران و سیدمهدی حسینی
رئیس کارگروه قراردادهای نفتی ایران برای
همکاری با صنعت نفت کشورمان در زمینه
های مختلف اعم از اکتشاف ،ازدیاد برداشت،
خرید نفت ،تولید و بازاریابی ال ان جی و
پتروشیمی اعالم آمادگی کرد.این در حالی
است که لوران فابیوس وزیر امور خارجه
فرانسه نیز مردادماه امسال در تهران حاضر
شد و عالوه بر همتای ایرانی خود با بیژن
زنگنه ،وزیر نفت و تنی چند از مقامهای
کشورمان دیدار و گفتگو کرد.
جمهوری اسالمی ایران از زمان امضای
توافق برجام در تیرماه امسال در وین ،میزبان
هیئتهای مختلف از کشورهای جهان بویژه
کشورهای اروپایی مانند آلمان ،فرانسه،
ایتالیا ،صربستان ،اتریش ،چک ،اسپانیا و
13
اوکراین بوده است.

گزارش

آغازعملیاتاجراییمجتمعیوتیلیتیمتمرکزشهرکپتروشیمیمکران
عملیات اجرای پروژه مجتمع یوتیلیتی
متمرکز شهرک پتروشیمی مکران با حضور
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و
تنی چند از معاونین ایشان ،وزیر صنعت،
معدن و تجارت و معاونین ایشان ،مهندس
ترکان مشاور عالی رئیس جمهور و دبیر
شورای هماهنگی مناطق آزاد ،مهندس
هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان
و مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل
تسنن زاهدان و تنی چند از مقامات ارشد
کشوری و لشگری و معتمدین محلی روز
پنجشنبه  19شهریور ماه در محل شهرک
پتروشیمی مکران در منطقه آزاد چابهار
برگزار شد.
سردار دکتر حسین دهقان وزیر دفاع
و پشتیبانی نیروهای مسلح در مراسم
کلنگ زنی آغازساخت مجتمع یوتیلیتی
متمرکز شهرک پتروشیمی مکران ضمن
اشاره به وظیفه ذاتی نیروهای مسلح در
برقراری امنیت ،کمک به رفع محرومیت
از طریق سرمایه گذاری و اشتغال زایی را
همسو با این وظیفه دانست و تأکید کرد
چنانچه افزایش امنیت ناشی از سرمایه
گذاری در مناطق محروم در نواحی مرزی
باشد بسیار بهتر است و کامال با دکترین
دفاعی جمهوری اسالمی مطابقت دارد.وی
همچنین به تاکیدات مقام معظم رهبری

بر توسعه سواحل مکران اشاره کرد و گفت
اجرایی شدن برنامه های توسعه ای دولت
و بیانات رهبر معظم انقالب در خصوص
توسعه سواحل مکران از اولویت های کاری
دولت تدبیر و امید است.

  چابهار قطب سوم پتروشیمی

محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت،
معدن و تجارت نیز در این مراسم با اشاره به
اینکه اجرای این طرح ها در راستای تبدیل
چابهار به قطب سوم پتروشیمی کشور
است ،گفت :درصدد هستیم تا با استفاده از
فناوری های روز دنیا ،پسماندهای ناشی از
مجتمع پتروشیمی به بهترین نحو مدیریت
شوند و پساب آن پس از تصفیه صرف
آبیاری فضای سبز شود.
وی ضمن تشکر از مولوی عبدالحمید
و نقش وی در پیشرفت پروژه به روند
انتخاب این منطقه به عنوان قطب
پتروشیمی اشاره نمود و بیان کرد که
در زمان مدیریت بنده بر شرکت ملی
صنایع پتروشیمی ،بعد از ایجاد دو قطب
پتروشیمی در بندر امام و عسلویه که
بسیاری از کارشناسان در آن زمان باور
نداشتند عسلویه بتواند منطقه ای صنعتی
شود ،از جنوب میناب تا سواحل دریای
عمان را مطالعه کردیم و به منطقه
جاسک و چابهار رسیدیم که پس از
بررسی ،چابهار برای تبدیل شدن به قطب

سوم پتروشیمی مناسب تر تشخیص
داده شد.محمدرضا نعمت زاده افزود بنده
به عنوان متولی صنعت ایران و کسی که
با مسئله پتروشیمی کامال آشنایی دارد
سالمت فعالیت شهرک پتروشیمی مکران
را در صورت رعایت استانداردها کام ً
ال
تضمین می کنم و مشکالتی مثل آلوده
کردن آب دریا و هوا ایجاد نخواهد شد.

  توسعه بر مبنای امنیت پایدار

مهندس اکبر ترکان مشاور عالی رییس
جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق
آزاد در این مراسم نیز گفت ،تمام نظام
پیرو فرمایش مقام معظم رهبری به دنبال
توسعه سواحل مکران هستند و نیروهای
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محمدرضا موثقی نیا مدیرعامل شرکت
توسعه نگین مکران با اشاره به اینکه
ظرفیت تولید این مجتمع  23میلیون
تن است ،گفت :در این مجتمع  17واحد
پتروشیمی در 1200هکتار مساحت طی
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  احداث  17واحد پتروشیمی

شماره 8

نظامی به دنبال ایجاد امنیت هستند و
وزارت خانه های دفاع ،نفت و صنعت
و معدن به دنبال پیشرفت و توسعه
این منطقه هستند و بی شک توسعه
مورد نظر مقام معظم رهبری صورت
خواهد گرفت وهيچ ترديدي براي تحقق
بيانات رهبر معظم انقالب در خصوص
توسعه سواحل مکران و چابهار وجود
نخواهد داشت.
ترکان افزود :برخي هنوز درک درستي
ندارند و استدعا داريم ديدگاه خودشان را
اصالح کنند .وي با اشاره به رهنمودهاي
رهبر معظم انقالب در خصوص اهميت
سواحل مکران و حضور وزير دفاع و
فرمانده نيروي دريايي ارتش جمهوري
اسالمي در آيين کلنگ زني اين دو پروژه
در منطقه آزاد چابهار ،تأکيد کرد :توسعه
در اين منطقه با تکيه بر امنيت پايدار با
توجه به استقرار نيروي دريايي ارتش در
منطقه بدون هيچگونه نگراني انجام خواهد
شد .او خطاب به فرمانده نيروي دريايي
ارتش گفت :منطقه آزاد چابهار ،خودش
را خدمتگذار مسئوالن ميداند و اين
اراده بدون ترديد جلو خواهد رفت .مشاور
رئيسجمهوري با اشاره به حضور عاليترين
مقامات نظامي در منطقه و اجراي پروژههاي
مختلف اضافه کرد :امروز همه مسئوالن
نظام آماده اجرايي کردن رهنمودهاي رهبر
معظم انقالب در خصوص توسعه سواحل
مکرانهستند.

14

گزارش

سه مرحله در مدت  10سال احداث می
شود .موثقی نیا افزود :مجوز محیط زیست
برای ساخت این مجتمع گرفته شده و
همچنین با شرکت ملی گاز برای سوخت
روزانه  20میلیون متر مکعب گاز طبیعی
قرار داد بسته شده است .وی گفت :امروز
مجتمع آب نیروی مکران کلنگ زنی شد تا
فاز اول آن تا سال  97به بهره برداری برسد.
یوتیلیتی شهرک پتروشیمی وظیفه تأمین
برق ،بخار ،اکسیژن ،نیتروژن و تصفیه
پساب مجتمع های پتروشیمی مستقر در
شهرک را عهده دار است .میزان سرمایه
گذاری این طرح  1500میلیون یورو در
سه فاز است که فاز اول آن  42ماهه و
فاز سوم آن  8سال پیش بینی می شود.
همچنین در فاز نهایی آن  1000نفر به
طور مستقیم مشغول به کار خواهند شد.
تکنولوژی مورد استفاده در ساخت این
مجتمع مطابق پشرفته ترین استانداردهای
روز دنیا می باشد ،به طوری که شهرک
هیچگونه پساب خروجی ندارد و پساب آن
پس از تصفیه در مدار آب شهرک استفاده
خواهد شد و یا صرف آبیاری فضای سبز
خواهد شد.

 احداث  30واحد پایین دستی در شهرک
پتروشیمیمکران

شرکت توسعه نگین مکران در راستای
نشستهیات دولتدرمرکزاستانسیستان
و بلوچستان و انتخاب منطقه چابهار به
عنوانقطبآتیتوسـعهصنعتپتروشیمی
به ثبت رسید .شهرک پتروشیمی مکران
در محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی
چابهار واقع شده است که شامل طرحهای
اوره آمونیاک ،متانول ،متانول آمونیاک،
انواع الفین ،آروماتیک MEG، MTP ،و
کریستال مالمین میباشد .ظرفیت تولیدی
این مجتمع در حدود  23میلیون تن در
سال پیشبینی شده که از این میزان تولید،
 20میلیون تن صادراتی و مابقی محصوالتی
است که بعنوان خوراک برای مجتمعهای
پتروشیمی و صنایع پایین دستی در نظر
گرفته شده است و یا وارد بازارهای کشور
خواهد شد .همچنین قرار است حدود 30
واحدپاییندستینیزدرشهرکپتروشیمی
مکران احداث شود .شرکت توسعه نگین
مکران ،متولی ایجاد زیرساختها و امور
زیربنایی جهت ساخت شهرک پتروشیمی
مکران ،تأمین سرویسهای جانبی متمرکز
(یوتیلیتی)،توسعهواحداثانبارها،پایانههاو

مخازن صادراتی و نیز احداث خطوط انتقال
گاز متان (از خط لوله هفتم سراسری) و اتان
جهت تامین خوراک طرحهای پتروشیمی
و نیز مدیریت شهری شهرک پتروشیمی
مکران است .در واقع این شرکت بعنوان
متولی توسعه و ایجاد قطب سوم صنعت
پتروشیمی کشور در منطقه آزاد چابهار
می باشد .خوراک طرح های مستقر در این
شهرک عمدتاً گازهای اتان و متان است؛ به

طوری که روزانه  57میلیون متر مکعب گاز
طبیعی و ساالنه  6/2میلیون تن اتان نیاز
دارد .گاز طبیعی مورد نیاز این شهرک از
طریق خط لوله هفتم سراسری گاز که هم
اکنون تا ایرانشهر کامل شده است ،تغذیه
خواهد شد .برای تأمین گاز اتان مورد نیاز،
گزینه انتقال به وسیله خط لوله از مسیر
عسلویه به چابهار به طول تقریبی 1050
کیلومتر در نظر گرفته شده است.
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کاهش وزن؛از حقه های روانشناسی تا رنگ های کور کننده اشتها
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 برخی در رژیم غذایی خود از صرف شام چشم
پوشی می کنند
این روش بدین معنا است که از ساعت  4بعد از ظهر
به بعد فقط نوشیدن آب و چایی که شیرین نشده باشد،
مجاز است.
نکته مهم در این رژیم این است که قانون  14ساعت
ممنوعیت صرف غذا اجرا شود ،زیرا بدن به هنگام خواب
شبانه باید فرصت استراحت داشته باشد و مجبور به
هضم غذا نباشد.
 برای کسانی که مایل به کاهش وزن هستند،
ورزش یک باید به حساب می آید
اما اگر وقتی برای ورزش روزانه موجود نیست ،می
توان در کارهای عادی روزمره هم با اندکی تغییر روش،
ماهیچه ها را به تحرک واداشت.یکی از این کارها صرف
نظر کردن از آسانسور و باال رفتن از پله هاست 20 .دقیقه
باال رفتن از پله در روز موجب سوزاندن  100کالری می
شود.رژیم غذایی سرشار از پروتئین پایه اصلی بسیاری از
رژیم های کاهش وزن است
 پاستا ،سیب زمینی و شیرینی جات از خوردنی
های ممنوعه هستند.
باید دانست که پروتئین ها نه تنها در ساخت عضله
نقش مهمی دارند بلکه می توانند به اندازه غذاهای حاوی
کربوهیدرات به بدن انرژی برسانند با این تفاوت که به
نسبت کربوهیدرات ،مدت طوالنی تری انسان را سیر
نگه می دارند.
 بسیاری از انس�ان ها گرسنگی را با تشنگی
اشتباه می گیرند
برای همین نوشیدن آب کافی در روز از اهمیت باالیی
برخوردار است.اضافه کردن چند قطره آب لیموی تازه به آب
هر چند باعث سوزاندن چربی نمی شود ،اما به بدن ویتامین
 Cمی رساند و موجب تقویت سیستم ایمنی می شود.

 رنگ های کورکننده اشتها
اگر فکر می کنید چنین چیزی وجود ندارد  ،باید
بگوییم اشتباه می کنید.
تحقیقات علمی نشان می دهند ،رنگ های گرم مثل
زرد ،نارنجی و قرمز موجب تحریک اشتها می شوند و
رنگ های سرد مثل سبز و آبی آن را پایین می آورند.
  پرحجم اما کم کالری
برخی مواد غذایی هستند که به نظر سنگین و
پرکالری می آیند ،اما در واقع این گونه نیست .هندوانه از
جمله این مواد غذایی است.
بخش اعظم هندوانه از آب تشکیل شده و تنها درصد
اندکی از آن را شیرینی تشکیل می دهد .برای همین
خوردن هندوانه می تواند اشتیاق شدید برای غذا را
کاهش دهد.
  هورمون های شادی آور در پایین آوردن وزن
بدن نقش دارند
مواد غذایی ای با درصد باالی تریپتوفان و مقدار
پایین پروتئین موجب می شوند تا مغز هورمون شادی
سروتونین در بدن ترشح کند .از جمله این مواد غذایی
می توان به خرما ،انجیر ،خشکبار و شکالت تلخ اشاره
کرد.
  اندکی حقه های روانشناسانه هم می تواند به
کاهش وزن کمک کند
زمانی که به شدت هوس خوردن شکالت دارید،
اندکی عطر به یک دستمال بزنید و آن را بو بکشید .این
کار تا اندازه ای باعث خواباندن هوس تان می شود.
 آب ولرم تأثیر مثبتی روی کاهش احس�اس
گرسنگی دارد
پس از برخاستن از خواب و پیش از خوردن صبحانه و
دیگر وعده های غذایی نوشیدن آب ولرم موجب کاهش
اشتها می شود.
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بیشتر انسان ها افزایش یا کاهش وزن را تجربه کرده
اند؛داشتن وزن ایده آل و مناسب یکی از اهدافی است که
بسیاری به دنبال رسیدن به آن هستند که البته گاهی
موفق و گاهی ناکام می مانند.
بسیاری از ما می دانیم که رژیم غذایی متعادل و
متناسب در کنار ورزش جزو مهمترین راههای کاهش
وزن محسوب می شوند اما شاید خیلی از ما تا به حال،
درباره سایر عوامل تاثیرگذار بر کاهش وزن چیزی
نشنیدهباشیم.
چند نکته مهم و دانستی مفید در مورد روش های
موثر در کاهش وزن را می توان چنین برشمرد:
  دستگاه های خنک کننده هوا
دستگاه های خنک کننده هوا می توانند بر مصرف
انرژی بدن تأثیر بگذارند؛ زمانی که برای مثال دمای اتاق
 22درجه سانتی گراد است ،بدن انرژی کمتری مصرف
می کند .اما اگر در زمستان دمای اتاق  18درجه و در
تابستان  28درجه سانتی گراد باشد ،بدن خود برای
تنظیم دما با محیط بیرون دست به کار شده و از همین
رو انرژی بیشتری را می سوزاند.
 مراقب بسته بندی های پالستیکی باشید
تحقیقات نشان داده است ترکیب شیمیایی بیسفنول
ای ( )BPAکه غالبا در بسته بندی های پالستیکی،
شیشه های پالستیکی شیر نوزادان و فویل های
پالستیکی به کار برده می شود ،موجب تغییر هورمونی
در بدن شده ،سمی و سرطان زاست .میزان باالی
بیسفنول ای در بدن همچنین منجر به اضافه وزن می
شود.
 آب میوه چاق می کند
با این که آب میوه های طبیعی دارای میزان باالیی از
ویتامین هستند اما همزمان کالری باالیی هم دارند .نیم
لیتر آب میوه طبیعی نزدیک به  500کالری دارد که می
توان آن را به عنوان یک وعده غذایی دانست.
نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که نمی
توان آب میوه طبیعی را جایگزینی برای میوه دانست،
زیرا فیبرهای غذایی که در میوه وجود دارند ،در آب میوه
وجود ندارند.
 خواب ناکافی موجب افزایش وزن می شود
دانشگاه کلمبیا در تحقیقی  27زن و مرد را که به طور
معمول میان  7تا  9ساعت در شبانه روز می خوابیدند،
مورد بررسی قرار داد .از این افراد خواسته شد تا میزان
خواب روزانه شان را به چهار ساعت برسانند.
نتیجه نشان داد که شرکت کنندگان پس از پایین
آمدن میزان خواب روزانه ،در روز  300کالری بیشتر از
حد معمول گذشته مصرف کردند.
 استرس چاقی آور است
زمانی که یک فرد دچار استرس شدیدی باشد ،بدن
شروع به ترشح آدرنالین می کند که این امر موجب
افزایش ضربان قلب و باال رفتن میزان فشار خون می
شود در این هنگام برای ایجاد تعادل در ترشح آدرنالین،
هورمون کورتیزول در بدن آزاد می شود .کورتیزول
تحریککنندهاشتهاست.
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معجزه عسل و دارچین
همه ما در مورد خواص عسل و دارچین و تأثیر معجزه آسای آنها بر درمان
بیماریها ،اطالعاتی داریم اما شاید تا کنون کمتر کسی به ترکیب این دو اکسیر
جادویی با یکدیگر برای درمان بیماریها توجه کرده باشد.برای مثال ترکیب عسل و
دارچین با یکدیگر و مالیدن آن روی محل دندان درد یا دردهای آرتروزی ،تا حدود
زیادی درد را کاهش میدهد .معجون عسل و دارچین و روغن زیتون هم به جنگ
ریزش مو میرود.گاز معده هم با خوردن ترکیب عسل و دارچین درمان میشود.
تحقیقات نشان میدهد که افزودن عسل و دارچین به چای ،ظرف مدت  ۲ساعت،
سطح کلسترول خون را تا  10درصد کاهش میدهد.اگر هم سرما خوردید تا ۳
روز ،روزی  ۳بار ترکیب عسل و دارچین نوشجان کنید تا سرفه ها قطع شده و
سینوسها تمیز شوند.
ح ناشتا یک فنجان مخلوط آب
همچنین اگر به دنبال کاهش وزن هستید صب 
جوشیده ،عسل و دارچین میل کنید.به گفته پزشکان ،عسل و دارچین سیستم
دفاعی بدن را تقویت میکند و ضعف را از بین میبرد.
همچنین این اکسیر ،پوست را جوان و شفاف میکند و روند پیر شدن سلولها
را به تأخیر میاندازد.

تأثیر مصرف کافئین بر ساعت درونی بدن
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نور آفتاب احساس شده توسط چشم ها در بخشی از مغز به نام هسته
 suprachiasmaticپردازش می شود .پس از آن ترشح هورمون های
مرتبط با خواب ،ریتم مرکزی را تنظیم می کنند.
هنگامیکه عملکرد طبیعی ریتم شبانه روزی مختل شود ،بدن دچار
بیماری های متابولیک و بیماریهای عصبی از جمله اختالل دو قطبی،
اضطراب ،افسردگی ،اسکیزوفرنی و اختالالت خواب میشود.

شماره 8

مطالعات محققان نشان میدهد که مصرف کافئین ساعت درونی بدن را
مختل میکند و سبب اختالل خواب میشود.
به گزارش گروه اخبار علمی ایرنا از ساینس ،ساعت بدن یا ساعت
بیولوژیکی ،رشتهای از سلولهای عصبی است که در مرکز مغز وجود دارد و
چرخه خواب و کنترل هوشیاری را تنظیم میکند؛ همچنین تعدیل بسیاری
از فرآیندهای فیزیولوژیکی بدن به عهده این سیستم است.
محققان دانشگاه کلرادو برای بررسی ارتباط بین کافئین و ریتم شبانه
روزی ،پنج فرد سالم را یک شب در آزمایشگاه نگه داشتند تا سطح مالتونین
آنان را بسنجند.
مالتونین هورمونی است که سطح آن در شب افزایش می یابد و شاخص
ساعت درونی بدن است .سه ساعت قبل از خواب ،به شرکت کنندگان قرصی
داده شد که معادل دو لیوان قهوه اسپرسو کافئین در برداشت.
نتایج آزمایش نشان داد که قرص حاوی کافئین ،زمان ترشح مالتونین
را  40دقیقه به تأخیر می اندازد .تأخیر  40دقیقه ای ترشح این هورمون
تأثیر بسزایی در تغییر ساعت بیولوژیکی بدن دارد و موجب اختالل خواب
میشود.
ً
ریتم مرکزی بدن هر روز با طلوع آفتاب مجددا راه اندازی می شود؛
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یک ماه فرصت برای تزریق واکسن آنفلوآنزا
همزمان با شروع فصل گسترش
بیماری آنفلوآنزا ،واکسن این بیماری
با قیمتی کمتر از سال گذشته در
کشور عرضه شد.
با كاهش دماي هوا اين بيماري
در ميان گروههاي خطر شيوع
بيشتري پيدا ميكند و متخصصان
هم ميگويند ماههاي شهريور و
مهر ،زمان مناسب تزريق واكسن
آنفلوآنزاست .معاون مركز مديريت
بيماريهايواگيرداروزارتبهداشت
هم ميگويد بايد تا حداكثر آبان
نسبت به تزريق اين واكسن اقدام
كرد درحاليكه سالهاي گذشته
تهيه اين واكسن در زمان مناسب
بهراحتي امكان پذير نبود اما دكتر
محمود نبوي ميگويد اين واكسن
بيش از يكماه است به ميزان زياد
وارد كشور شده و اكنون به وفور در
دسترس است.
چرا بايد واكسن بزنيم؟
ابتال به ويروس آنفلوآنزا در افراد
دچار بيماريهاي زمينهاي نهتنها
سبب ابتالي آنان به عوارض
اين بيماري از قبيل عفونتهاي
ريوي ناشي از ويروس و در
مواردي عفونتهاي ريوي ثانويه
ميشود ،بلكه موجب تشديد خود
بيماريهاي زمينهاي نيز خواهد
شد .بروز تب ناگهاني و باال ،درد
بدن ،گلو درد ،سرفه و گاهي عطسه
نشانههاي ابتال به آنفلوآنزاست .افراد

ن ريوي،
ي مزم 
مبتال ب ه بيماريها 
آسم و برونشيت ،بيماران كليوي،
بيماران قلبي ،افراد دچار نارسايي
قلبي مزمن ،افراد مبتال به ،HIV
بيماران داراي نقص سيستم ايمني،
بيماران ديابتي و تاالسمي ،كودكان
 6تا  23ماه به ويژه كودكاني كه
در مهدكودك و در تماس با ساير
كودكان هستند ،كاركنان مراكز
بهداشتي و درماني بايد نسبت
به تزريق اين واكسن اقدام كنند.
براساساطالعيهكميتهبيماريهاي
عفوني آكادمي كودكان آمريكا كه
اخيرا ً منتشر شده ،واكسن آنفلوآنزا
بهترين راه براي حفاظت كودكان
در برابر اين ويروس است .اين
آكادمي توصيه كرد تمامي افراد 6
ماهه و باالتر ،شامل همه كودكان
و نوجوانان ،ساالنه واكسينه شوند.
پزشكان ميگويند افراد در معرض
خطر از همين حاال و پيش از شروع
فصل سرما ،بازگشايي مدارس و
در حقيقت قبل از شروع اپيدمي
آنفلوآنزا نسبت به واكسينه كردن
خود اقدام كنند .داوود يادگاري،
رئيس مركز تحقيقات بيماريهاي
عفوني و گرمسيري دانشگاه علوم
پزشكي شهيد بهشتي ميگويد:
افراد دچار بيماريهاي زمينهاي
مانند بيماران ريوي ،قلبي ،ديابتي،
سرطاني ،مبتاليان به بيماريهاي
نقص ايمني و همچنين افراد باالي
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65سال و زنان باردار جزو گروههاي
پرخطري هستند كه بايد عليه
ويروس آنفلوآنزا واكسينه شوند.
واكسن آنفلوآنزا چه ميكند؟
واكسن آنفلوآنزا ،ويروس
ضعيفشده اين بيماري است كه
تزريق آن سبب فعال شدن سيستم
دفاعي بدن و باقي ماندن در حالت
آمادهباش ميشود .ايمني ايجادشده
بر اثر اين تزريق در  80درصد موارد
براي يك سال است و بايد هر سال
در زمان معين تزريق آن تجديد
شود .عالوه بر اين ،ويروس آنفلوآنزا
به گفته فرهاد فتاح (داروساز) 200
نوع مختلف دارد و واكسن توليد
شده فقط شامل چند نوع محدود
و شايع آن ميشود.
مقامات دولتي اميدوارند كه
سال آينده كل واكسن آنفلوآنزاي
مورد نياز كشور در داخل كشور
تأمين شود اما تا آن موقع بايد از
واكسنهاي وارداتي استفاده كرد.
امسال فقط يك برند از واكسن
آنفلوآنزا در كشور پخش شده كه
محصول كشور هلند است .قيمت
آن در داروخانههاي تهران 26
هزار تومان است كه نسبت به سال
گذشته حدود  6درصد ارزانتر
عرضه ميشود .تزريق اين واكسن
بهمعناي اين نيست كه افراد اصال
دچار آنفلوآنزا نشوند بلكه از شدت
بيماري در افراد كم ميكند و در
مواردي كه انواع ويروس آنفلوآنزا كه

واكسنمشخصيبرايآنتوليدشده
است مصونيت نسبي ايجاد ميكند.
دكتر جواد خدايي در گفتوگو با
همشهري با يادآوري اينكه آنفلوآنزا
با سرماخوردگي تفاوت ميكند،
ميگويد :اشتباه برخي اين است كه
فكر ميكنند با تزريق اين واكسن
ديگر سرما نميخورند اما سرما
خوردگي و آنفلوآنزا يكي نيست.
چه زماني بايد اين واكسن را
تزريق كرد؟
دكتر فتاح توضيح ميدهد :نبايد
در زماني كه به يكي از اين بيماريها
مبتال هستيد اين واكسن را تزريق
كنيد .واكسن ويروس ضعيف شده
است و امكان دارد عالئم سرما
خوردگي خفيفي را در بدن ايجاد
كند؛ پس بگذاريد كام ً
ال خوب
شويد بعد تزريق كنيد .اينكه گفته
ميشود يكبار استفاده از واكسن
آنفلوآنزا افراد را مجبور ميكند براي
سالهاي بعد هم واكسن بزنند هم
تصور اشتباهي است .خريد واكسن
آنفلوآنزا نياز به نسخه و تداخل
دارويي ندارد ولي به گفت ه دكتر
فتاح كساني كه به زرده تخممرغ يا
برخي مواد دارويي حساسيت دارند
نبايد از اين واكسن استفاده كنند.
البته زنان باردار حتماً با نظر پزشك
اقدام به تزريق واكسن كنند .بنابراين
اگر قصد تزريق اين واكسن را داريد
بهتر است همين روزها دست بهكار
شويد.
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اخبار علمی

از بین بردن دود سیگار در هوا با استفاده از نانوکاتالیست
محققان کرهای با استفاده از نانوکاتالیست اکسید منگنز
فیلتری تولید کردند که امکان از بین بردن دود سیگار را در
فضای اتاق دارد .این فناوری احتماالً طی یک سال آینده
تجاریسازی میشود.
یک گروه تحقیقاتی از مؤسسه  KISTکره موفق
به ساخت فیلتر نانوکاتالیستی شدند که دارای پوششی
از جنس اکسید منگنز است ،این فیلتر قادراست مواد
مضر موجود در فضای اتاق که حاصل استعمال دخانیات
است را کاهش دهد.این کاتالیست قادر است  100درصد
ذرات موجود در دود سیگار را از بین ببرد؛ ترکیباتی نظیر
نیکوتین که با استفاده از این نانوکاتالیست تبدیل به بخار
آب و دی اکسیدکربن میشود.نتایج یافتههای این گروه
تحقیقاتی نشان میدهد تجهیزات پاک کننده هوا در
صورت بهرهمندی از این فناوری جدید میتواند در مدت
کمتر از  30دقیقه بیش از  80درصد از دود سیگار را از بین
ببرد ،همچنین امکان از بین بردن  100درصد دود سیگار
در فضای  30مترمربعی در مدت یک ساعت را فراهم
میکند ،فضایی که  10نفر در آن همزمان در حال استعمال
سیگار باشند.فیلترهای فعال شده در این روش برخالف
فیلترهای رایج ،امکان زدودن مواد گازی نظیر استالدهید
را دارا هستند ،فیلترهای رایج معموالً بعد از مدتی دچار
زوال کارایی و عملکرد شده و الزم است در کمتر از یک
هفته تعویض شوند.نانوکاتالیست مورد استفاده در این پروژه

دارای پوششی از جنس اکسید منگنز است که روی فیلتری
از جنس سرامیک قرار داده شده است ،این نانوکاتالیست
میتواند با استفاده از رادیکالهای اکسیژن که حاصل تجزیه
اوزون است ،مواد سمی را از بین ببرد .در ارزیابی که اخیرا ً
انجام شده ،محققان نشان دادند که  98درصد از ترکیبات
فرار آلی توسط این نانوکاتالیست تجزیه میشود.

با توجه به نتایج موفقیتآمیز این پروژه ،محققان انتظار
دارند که طی یک سال آینده این فناوری تجاریسازی شود،
محققان این پروژه از این دستاورد بسیار رضایت دارند چرا
که درصورت وارد شدن به دستگاههای تصفیه هوا میتواند
دود سیگار را از بین ببرد ،در حالی که با روشهای رایج
انجام چنین کاری بسیار دشوار است.

کشف طوالنیترین زنجیره آتشفشانی در جهان
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زمين كه ليتوسفر نام دارد ،باريكتر از  130كيلومتر باشد ،در اين صورت
آتشفشانها ايجاد ميشوند .اين موضوع از آنجهت اهمیت دارد که دانشمندان
ميتوانند به كمك آن نحوه ايجاد مسير نقطه داغ در ديگر قارهها را درك
كرده و پنجرهاي جديد به سوي دورههاي ناشناخته تاريخ زمين بگشايند.
دانشمندان همچنين در اين پژوهش به منظور تخمين قرار گيري نقطه
داغ در مكاني ميان جزيره كينگ و تاسماني ،سرعت حركت قاره استراليا را
نيز بررسي كردند كه يكي از پرسرعتترين قارههاي زمين به شمار ميرود.
اين قاره با سرعت هفت سانتيمتر در سال به اندونزي نزديك ميشود.

تابستان 1394

دانشمندانموفقبهکشفطوالنیترینزنجیرهآتشفشانهایقارهایدرجهان
شدهاندکهدرمنطقهایبهوسعت ۲۰۰۰کیلومتردرسواحلشرقیاسترالیاقراردارد.
براساس گزارش فاكس نيوز ،اين زنجيره آتشفشاني از 15آتشفشان باستاني كه
از پيش شناسايي شدهبودند تشكيل شده اما آنچه درمورد اين آتشفشانها جديد
است،نحوه تشكيل آنها است .دانشمندان اكنون دريافتهاند آتشفشانهاي اين
زنجيره از نقطهاي داغ در جبه زمين در حدود 33ميليون سال پيش ايجاد شدهاند.
اين نوع از زنجيرههاي آتشفشاني مسير نقطهداغ نام دارد و از آن رو
غيرعادي به شمار ميروند كه برخالف بيشتر آتشفشانها ،روي حاشيه
صفحات تكتونيكي ايجاد نميشوند .در عوض اين آتشفشانها روي نقاط داغي
ايجاد ميشوند كه به واسطه وجود تودههايي از گدازه در عمق  3000كيلومتري
سطح زمين تشكيل شدهاند .درست مانند اينكه تكهاي پالستيك را باالي
فندكي بگيريم و شاهد متورم شدن سطح پالستيك در اثر حرارت باشيم.
گفته ميشود نقطه داغي كه زنجيره آتشفشاني كازگرو كه به تازگي كشف شده
را ايجاد كرده ،اكنون در زير دريا و در شمال غرب تاسماني واقع شده و اين به آن
معنياستكههيچيكازاينآتشفشانهاديگرقدرتفورانكردننخواهندداشت.
به گفته محققان دانشگاه ملي استراليا اين مسير نقطه داغ تقريبا سه برابر
مسير نقطه داغ يلوستون در شمال قاره آمريكا است .آتشفشانهاي اين مسير
در فاصله  700كيلومتري از يكديگر قرار گرفتهاند از اين رو هيچكس تا پيش از
اين به مرتبط بودن آنها به يكديگر مضنون نشدهبود .اما دانشمندان با مطالعه
تركيبات آنها دريافتند اين آتشفشانها نمود سطحي يك نقطه داغ هستند
زيرا تمامي اين آتشفشانها از تركيبات شيميايي مشابهي برخوردارند درحالي
كه آتشفشانهاي بخش جنوبي نسبت به آتشفشانهاي بخش شمالي جوانترند.
با اينهمه از آنجايي كه ضخامت پوسته زمين در بخشهايي از استراليا
بسيار زياد است،حرارت اين نقطه داغ نميتواند موجب ايجاد برآمدگي در
سطح زمين شود .اين رويداد تنها در مناطقي رخ ميدهد كه اليه جامد خارجي
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زیرا این مخاطب با بهترین نمونه کارهای عوامل
سینما آشناست و به تماشای آن سطح از تصاویر
سینمایی عادت دارد .انتخاب دورهی کودکی
پیامبر هم سومین نکتهای است که با نیمنگاهی
به مخاطب جهانی پدید آمد .زیرا اولین قضاوت
نسبت به کودک در همه دنیا ،معصومیت اوست
و این توافق خودجوش ،بخت زیادی برای جلب
همدلیتماشاگر،نصیبفیلممیکند.
با اينهمه بايد درنظر داشت برخي مخاطبين
داخليوخارجيممكناستپاكدالنهانتقاديبر
فيلم وارد كنند و در سويي ديگر بعضي مخالفان
خارجي غرض ورزيهاي كينه توزانه به اين فيلم
روا دارند .مهم اينست كه محمد رسول اهلل ص
قدرت جذب فراوان داشته است.
  جذابيتهايذاتيداستانوفيلمنامه
در ژانر تاريخي نگارش فيلمنامه جداي از
جذابيتهاي هنري بايد سرشار از حقيقت باشد.
وقتي در باره يك شخص خاص قرار است فيلمي
تهيه شود كه تاريخ؛ اسناد معتبر و صحيح فراوان
از وي دارد اين دقت نظر صد چندان ميگردد.
حال اگر فيلمنامه در باره يك شخص الهي باشد
طبيعياستكهحساسيتهاصدچنداناست.
فيلمنامهمحمدرسولاهللصنوشتهكامبوزيا
پرتوي است .كه البته مجيد مجيدي نيز نقطه
نظرات خود را بر نوشته نهايي اعمال كرده است.
آنچه از فيلمنامه بر ميآيد اين فيلم شرح حال
سيزده سال ابتدايي عمر پيامبر گرامي اسالم
است .سكانس افتتاحيه اما از دهمين سال بعثت
پیامبر شروع شده است .سپس در داستانكهاي
ويژهاي به صورت فالشبک اين زمان به عام

ادامه به پیش از میالد پیامبر اسالم باز میگردد.
سكانس پاياني نيز با اولین سفر پیامبر به شام و
رسیدن به صومعه بحیرا به پایان میرسد .بحیرا
يكشخصيتتاريخياست.يكراهبمسیحی
کهدربارهظهورآخرینپیامبربهحضرتابوطالب
بشارت میدهد .تمامي اين جذابيتهاي ذاتي
كه در اسناد تاريخي و در كتب تاريخي و ديني
روايت شده تقريبا بي كم وكاست در فيلمنامه
فيلم محمد رسول اهلل آورده شده است.
  توليدوكارگرداني
بودجه اين فيلم بين  125تا  150ميليارد
تومانيعنيچيزيحدود 40ميليوندالربرآورد
شده است كه توسط بخش خصوصي و شركتي
تحتعنواننورتابانوابستهبهبنيادمستضعفان
تهيه گرديده است .براي شروع كار و پس از تهيه
فيلمنامه يك شهرك سينمايي به نام شهرك
سينماييپيامبراعظمكهدر ۵۵کیلومتریشهر
قم قرار دارد ،ساخته شدهاست .در این شهرک،
ماکتشهرهایمکهومدینهبامشخصات۱۴۰۰
سال قبل ،در اندازه یک به یک (مختصات واقعی)
طراحی و ساخته شده بود.
ویتوریواستوراروفیلمبردارمطرحایتالیاییبه
عنوانفیلمبردارباهمراهیحمیدخضوعیابیانه
کار فیلمبرداری این اثر را انجام داده است .استرارو
تا کنون برای سه فیلم شامل «اینک آخرالزمان»
(« ،)۱۹۷۹آخرینامپراتور» ()۱۹۸۷و«قرمزها»
( )۱۹۸۱جایزه اسکار گرفته است.
جلوههای ویژه اثر بر عهده اسکات ای.
اندرسون برنده اسکار برای طراحی جلوه ویژه
«باب» در  ۱۹۹۶است که جلوههای ویژه

قسمت حمله سپاه ابرهه به مکه را طراحی و
اجرا کرده است .وی پیش از این در فیلمهایی
همچون «ماجراهای تن تن»« ،ترمیناتور »۲
«دروازه نهم»« ،کینگ کنگ»« ،استخوانهای
دوستداشتنی» کار جلوههای ویژه را بر عهده
داشته است و با کارگردانانی همچون استیون
اسپیلبرگ،جیمزکامرونوپیترجکسون
سابقههمکاریداشتهاست.طراحیدکور
و صحنه را میلژن کرکا کلژاکویچ طراح
دکور فرانسوی که قب ً
ال جایزه «سزار» و
«آکادمی فیلم اروپا» و همچنین نامزد
دریافت جایزه «ا ِمی» را در کارنامه خود
داشته است ،بر عهده داشته است .روبرتو
پرپيناني نيز تدوين فيلم را انجام داده كه
خود نامي مطرح و پراعتبار در صنعت
سينماي مستقل ايتاليا و همچنين
سينمايتجارياست.
اما مهمترين وجه قضيه و مسئوليت
اصلي بر دوش مجيد مجيدي بوده است.
پروژه محمد رسول اهلل در حقيقت به
عنوان بزرگترين و جهاني ترين پروژه سينمايي
تاريخ ايران يك كارگرداني ششدانگ را براي
مديريت و اعمال نظر در توليد ميطلبيد.
مديريتي كه در مجيدي ميتوان سراغ گرفت
همين بود و او به خوبي از هدايت كار برآمد.
ويژگي ديگر او صبر كافي در تحقيق و نگارش
فيلمنامه و انتخاب عوامل توليد بود .كه به آنها
اشاره شد .اصرار مجيدي بر موسيقي تاثيرگذار
فيلم نيز ديگر برگ برنده فيلم است.
رحمان اهلل راكا براي اين فيلم موسيقي متن
ساخته و عمده مراحل فني فيلم براي دوبله
در استوديويي مجهز در لندن به انجام رسيده
است.
مجيد مجيدي بيش از آنكه در اين فيلم در
نقش كارگردان چشمگير باشد در قامت يك
مدير ظاهر شده است .امتيازي كه يك كارگردان
آثار تاريخي و حماسي بايد داشته باشد دقيقا
همينويژگياست.
در مجموع و اگرچه قرار است زندگي حضرت
رسول در يك سه گانه روايت شود و اولين آن
را شاهد بوديم ليكن هر اثر سينمايي استعداد
خود را بروز ميدهد و كاستي هاي خود را.
محمد رسول اهلل ص در كنار تمام امتيازات و
ويژگيهاي خود داراي كاستيهايي است كه
معمولچنينپروژههايكالنينيزهست.
استقبال گسترده از اكران محمد رسول اهلل
ص در سينماهاي ايران نشان داد مردم فيلم را
پسنديدهاند .همچنين اكران اين فيلم ظرفيت
باالي ژانر تاريخي حماسي و مذهبي را بار ديگر
نشان داد.
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محمد رسول اهلل (ص) به عنوان یکی
بزرگترین پروژههای سینمایی تاریخ ایران
باالخره پس از هفت سال کار و تولید به اکران
سراسری راه یافته است.
اين ساخته مجيد مجيدي كه از سال 1387
كليد خورده بود در لوكيشن اصلي شهرك
سينمايي پيامبر اعظم و چند مكان داخلي
و خارجي ديگر فيلمبرداري شده بود .محمد
رسول اهلل ص از نظر توليد و پروداكشن فيلمي
فاخر و مجلل و از منظر تاريخي و مذهبي اثري
قابل احترام است.
  آشنایی با ژانر تاریخی/آشنایی با
ژانرحماسی
داستان فيلم درباره چندي پيش از
تولد حضرت محمد ص رسول گرامي
اسالم تا سن سيزده سالگي ايشان است.
فيلم از حمله ابرهه به مكه شروع مي شود
و تا بالندگي حضرت در سن نوجواني
ادامه مييابد .در واقع محمد رسول اهلل
قرار است يك تريلوژي تاريخي باشد.
كه قسمت اول آن به كودكي حضرت
پرداخته شده است.
براي بررسي فيلم محمد رسول اهلل
شايد بهتر باشد ويژگيها و همچنين
روند شكل گيري و ساخت و توليد آن نيز
ارزيابيشود.فيلميباچنينپيشينهوپشتوانهاي
در بحث فيلمنامه و ديالوگ و فيلمبرداري و
مهمتر از همه كارگرداني نيز بايد مورد كندو
كاو قرار گيرد .در كالم اول بايد اذعان كرد اين
فيلم در حال حاضر براي جهان اسالم وحدت
آفرين است .يك فيلم به عنوان يك اثر هنري
بايد در جريانات فرهنگي و اجتماعي و سياسي
پيرامون خود تاثير گذار باشد .محمد رسول اهلل
ص براي ديده شدن توسط مسلمين ظرافت
و ظرفيتهاي فراوان دارد و همچنين توانايي
جذب تماشاگر جهاني و محافل بين المللي را؛
چنانچه در جشنواره فيلم مونترال اين ويژگي
دقيقاً متجلي گشت و اين اثر با احترام فراوان
روبرو شد.
  ژانر و مخاطب عام و خاص
محمد رسول اهلل ص يك فيلم در ژانر خاص
است .گونهي تاريخي در كنار ژانر حماسي و
مذهبي شالوده داستانهاي فيلم است .يك
فيلم تاريخي از صفرتا صد ساخت و توليد فراز
و نشيب هاي خاص خود را دارد .اگر اثر فاخر
و مجلل باشد كه ديگر اين روند بسيار شاخص
خواهد شد .با اينهمه بايد در نظر داشت كه هر
فيلمي داراي امتيازات و همچنين كاستيهاي
احتمالي خود است .محمد رسول اهلل ص نيز
اينگونهاست.
در واقع به لحاظ تكنيكي و نوع ساخت و
ساز و عوامل سازنده؛ اين فيلم تقريبا يك اثر
بينالمللي است .از همان ابتدا این سوال مطرح
بود که فیلم ،چطور باید بر مخاطبان گسترده
اثر بگذارد .و به نظر مي رسد سه نکته برای

سازندگان فیلم اهمیت داشته است و توجه به
آنها نشان میداد که فیلم ،باید چه زاوی ه دیدی
را انتخاب کند .محمد مهدي حیدریان تهيه
كننده فيلم در اين باره اينگونه گفت :كه این
فیلم باید با ایده معرفی پیامبر اسالم(ص) به
جهانیان شکل بگیرد؛ مردمی که اغلب نه تنها
شناخت درستی از ایشان و دین اسالم ندارند،
بلکه متأثر از القائات سیاستگذاران دنیای غرب،
ذهنیتی منفی نسبت به آن یافتهاند .دوم اینکه
انتخابمخاطببینالمللیمستلزمآناستکه
سطح کیفی فیلم نیز در حد بینالمللی باشد،

الفیل يعني دقيقا سال تولد پیامبر و در ادامه
دوران نوزادي و کودکی و سپس بالندگي
حضرتشربطپيداميكنند.
در عام الفیل ،واقعهي مهمي كه در سكانس
آغازين هم ديده ميشود حمله ابرهه به مكه
است .داستان شكست ابرهه؛ تولد حضرت؛
درگذشت حضرت آمنه و دوران شيرخوارگي
و كودكي حضرت نيز در اين سكانس روايت
ميگردد.
به روايتي ديگر فیلم از زندگي سخت اصحاب
حضرت در شعب ابیطالب آغاز میشود و در
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