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مشــکالتی که وجــود دارد اّوالً با 
گفتــن و حرف زدن حل نمی شــود؛ 
اقدام و ابتکار و عمل الزم اســت. ثانیاً 
]حلّ [ مشکالت مجموعه ی اقتصادی 
کشور را در درون کشور باید پیدا کرد؛ 
ستون فقرات هم عبارت است از تولید؛ 
ســتون فقرات اقتصاد مقاومتی که ما 
عرض کردیم، عبارت اســت از تقویت 
تولید داخلی؛ اگر این کار تحّقق پیدا 
کرد و هّمت ها متوّجه به این مسئله 
شــد، مســائل کار به تدریج حل می 
شــود، کار ارزش پیدا می کند، کارگر 

ارزش پیدا می کند، اشــتغال عمومی 
می شود، بیکاری که یک معضلی است 
در جامعه بتدریج کم می شــود و از 
بین میرود. اساس کار، مسئله ی تولید 

است.

کارگران  از  جمعــی  دیدار  در 
سراسر کشور

1394/02/09

v

از غم دوست رد این میکده رفیاد کشم

داردس نیست هک رد هجر رخش داد کشم

محفل ما رندی نیست
داد و بی داد هک رد 

هک ربش شکوه ربم، داد ز بیداد کشم

شادیم داد ، غمم داد و جفا داد و واف

باصفا منت آن را هک هب من داد کشم

عاشم ، عاشق روی تو ، هن چیز درگی

بار هجران و وصالت هب دل شاد ،کشم

رد غمت ای گل وحشی من ، ای خسرو من

جور مجنون ببرم ، تیشه رفاهد کشم

ُمدم از زندگی بی تو هک با من هستی

رطهف رّسی است هک باید رِب استاد کشم

سال اه می گذرد ، حادهث اه می آید

انتظار رفج از نیمه رخداد کشم

امام خمینی )ره(
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یاداشت مدیر مسئول
ــعادت را  ــن س ــر ای ــار دیگ ــه ب ــندیم ک ــیار خرس بس
داشــتینم کــه بــا انتشــار شــماره دیگــر از نشــریه 
صنعــت برتــر در خدمــت شــما عزیــزان گرامــی باشــیم.

ســاختار کلــی نشــریه دچــار تغییــرات گســترده گردیــد 
و طبــق اساســنامه مصــوب نشــریه افــراد جدیــدی بــه 
ــه  ــه اضاف ــت تحریری ــن هیئ ــی و همچنی ــت اجرای هیئ
ــرات  ــن تغیی ــاخص تری ــی از ش ــاید یک ــه ش ــدند ک ش
ــردبیر  ــوان س ــه عن ــی ب ــای قربان ــاب آق ــاب جن انتص
ــی  ــریه م ــردبیری نش ــات س ــزاری انتخاب ــت و برگ موق
ــر خــود الزم میدانــم از زحمــات  باشــد.  در ایــن جــا ب
ــزار  ــای خدمتگ ــاب آق ــان جن ــرادر عزیزم ــی شــائبه ب ب
کــه در چهــار شــماره قبلــی در ایــن ســمت بــی وفقــه 
ــته  ــی را  داش ــکر و قدردان ــال تش ــتند کم ــالش داش ت

ــت دارم. ــان آرزوی موفقی ــرای ایش ــم وب باش

ــی  ــارا همراه ــه م ــی  ک ــی دوســتان و عزیزان ــان از تمام درپای
نمودنــد و شــما خواننــدگان گرامــی کمــال تقدیرتشــکر را دارم.

فیض روح القدس ار باز مدد فرماید 
        دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد   »حافظ«

موفق وسربلند باشید.
محمدمهدی صباغیان

  

 AutoCAD مقدماتــی  آمــوزش  کتــاب 
نویســندگي خانــم مهنــدس مهرنــاز  بــه 
ــرکت  ــت ش ــا حمای ــه ب ــري ک ــیني  ابهـ حس
ــت  ،  ــده اس ــر ش ــران منتش ــت ای ــي نف مل
بــه ارائــه ســاده و روان مطالــب مرتبــط 
. پــردازد  مــي  اتوکــد  افــزار  نــرم  بــا  

 
قبیــل  از  موضوعاتــي  بــه  کتــاب   ایــن 
 AutoCAD کاری  محیــط  بــا  آشــنایی 
ــرمان های ترســیمی و ویرایشــی، تعییــن  ، فـ
خــواص عمومــی اشــیا ، درج و ویرایــش متــن 
در اتوکــد ، مدیریــت محتویــات ، و مدیریــت 
ــردازد . ــي پ ــزار م ــرم اف ــن ن ــا در ای ــل ه فای

 
همچنیــن ، یکــي از ویژگــي هــاي ایــن 
کتــاب کــه بــر اســاس اســتاندارهاي آموزشــي 
شــرکت ملــي نفــت ایــران تنظیم شــده اســت 
، ارائــه تمریــن هــاي کاربــردي و عملــي 
در پایــان هــر فصــل اســت کــه فرآینــد 
یادگیــري طراحــي را تســهیل مــي کنــد.

 

معرفی کتاب
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همانگونه که پیش از این نیز رئیس شورای سیاست گذاری بیستمین 
نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی اعالم کرده بود، شعار این دوره 
نمایشگاه شعار تقویت ساخت داخل با اتکا بر اصول اقتصاد مقاومتی بود.

رئیس شورای سیاست گذاری بیستمین نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و 
پتروشیمی با تاکید بر این که فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه 

استفاده از توان داخلی سرلوحه صنعت نفت است، گفت: امسال در این 
نمایشگاه با نگاهی علمی و عمیق به موضوع ساخت داخل، توسعه و 
تقویت شرکتهای دانش بنیان و نرم افزاری کشور پرداخته می شود.

نعمــت اللهــی رمــز رشــد صنعــت نفــت ایــران را 
ــره  ــا به ــی ب ــرکتهای داخل ــت ش ــی و فعالی پویای
ــش  ــرکتهای صاحــب دان ــا ش ــل ب ــری و تعام گی

فنــی خارجــی دانســت.
وي بــا اشــاره بــه تحــوالت سیاســي و اقتصــادي 
ــار  ــه اظه ــه خاورمیان ــه در منطق ــورت گرفت ص
ــداد  ــان تع ــالف تصورم ــر خ ــال ب ــت: امس داش
بیســتمین  در  حاضــر  خارجــي  شــرکتهاي 
نمایشــگاه نفــت، گاز، پاالیــش و پتروشــیمي 
ــي  ــا برخ ــت، ام ــته اس ــالهاي گذش ــون س همچ
و  آمریــکا  متحــده  ایــاالت  ماننــد  کشــورها 
ــده  ــره کنن ــور خی ــه حض ــعودي ک ــتان س عربس
اي در ســالهاي گذشــته نیــز نداشــتند امســال در 

ــد. ــور ندارن ــگاه حض ــن نمایش ای

تقویت ساخت داخل با اتکا  بر   اصول اقتصاد مقاومتی
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زیســت  اثــرات  کاهــش  بــرای 

نفت  استخراج  محیطی؛تکنولوژی جدید 

از ماسه های نفتی مورد استفاده قرار می 

 Royal Dutch Shell گیردشرکت

تکنولوژی جدیدی را برای کاهش اثرات 

زیســت محیطی ناشــی از تولید نفت از 

ماسه های نفتی معرفی می کند.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی شرکت 

 Royal ملــی نفــت ایــران، شــرکت

Dutch Shell تکنولــوژی جدیدی را 

برای کاهش اثرات زیست محیطی ناشی 

از تولید نفت از ماســه های نفتی معرفی 

می کند این عملیــات که با نام عملیات 

بهبود توســط کف دما باال شناخته شده 

است.

میزان آلودگی های انتشار کربن ناشی 

از استخراج نفت خام از ماسه های نفتی را 

در حدود 10 الی 15 درصد کاهش داده 

و به میزان انتشــار کربن ناشی از تولید 

سنتی نفت نزدیکتر شده است.

ماسه های نفتی کانادا بزرگترین کانسار 

نفتی دنیا خارج از عربستان سعودی است 

ولی این ذخایر در بیتومین های قیرمانند، 

قرار گرفته اند، که برای آزاد سازی نیاز به 

فعالیت هــای انرژی گیردارند که موجب 

تولید حجم باالیی CO2 می شود.

froth treatment ماسه  در روش 

های نفتی را در مخازن 20 متری قرارداده 

و تا دمای c80 تحت فشــار، حرارت می 

دهنــد و در مرحله اول کف غنی از نفت 

از ماســه ها جدا می شود، در این روش، 

حرارت جداسازی 2 برابر روشهای قدیمی 

بوده و در نتیجه نفت با سرعت بیشتری 

استخراج می شود.

همچنین تجهیزات کمتر، آب و انرژی 

کمتر برای تولید هر بشــکه نفت در این 

روش مصرف می شود، بازدهی باالی این 

روش هزینه های مصرف شده برای تولید 

حــرارت را جبران کرده، همچنین انرژی 

بیشتری ذخیره شده و گازهای گلخانه ای 

کمتری در محیط آزاد می شوند.

بر اســاس این گزارش، شرکت شل در 

راســتای ســرمایه گذاری 13/7 میلیارد 

دالری برای توسعه پروژه ماسه های نفتی 

آتاباسکا در آلبرتای کانادا، قصد دارد سال 

آینده 2 تانــک 20 متری دیگری را وارد 

عمل کند، آتاباسکا در حال حاضر به طور 

متوسط 155هزار بشکه در روز نفت تولید 

می کندولی پیش بینی می شود در طرح 

توسعه، 100هزار بشــکه دیگر به تولید 

روزانه اضافه شود.

حــدود 60 درصد نفت تولید شــده از 

ماســه های نفتی به ایاالت متحده صادر 

می شــود، اما شل و سایر شرکتهایی که 

از ماســه های نفتی، نفت استخراج می 

کنند مانند اکسون موبیل و سانکور انرژی 

جهت جــذب دو برابر تولیــدات نفت از 

ماسه های نفتی در 6 سال آینده به بازار 

آمریکا امیدوارند.

استخراج نفت از ماسه های 
محمد مهدی صباغیاننفتی  
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گام هشتمگام هفتمگام ششمگام پنجم

امضــای مدیــر گــروه و 
ــکده رئیس دانش

دبیرخانــه جهــت شــماره 
و ثبــت نامــه درخواســت 

پــروژه تصویــب 

تکمیــل فــرم نمــره پــروژه 
توســط اســتاد راهنمــا

نســخه  یــک  ارائــه 
پــروژه  شــده  صحافــی 
جهــت امضــای فــرم نمــره 
مدیــر  توســط  پــروژه 
گــروه و انجــام مراحــل 
کارشــناس  بــه  بعــدی 

هــش و پژ

تحویل فرم به کارشناس مربوطه آموزشو در انتها:  

* دریافت کتب و مقاالت علمی
*گفت وگو با اعضای نشریه

*مشاهده و دریافت نسخه الکترونیکی نشریه 
*ارسال درخواست همکاری

*اخبار و رویدادها
*مشارکت در تکمیل نشریه

*مشاوره انتخاب واحد و اساتید
*و....

                به پایگاه الکترونیکی ما مراجعه نمایید.
 Www.Simag.Ir                            




