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بارندگی های پی درپی ابتدای امسال، سال 98 را برای مردم ایران به گونه ای دیگر رقم زد؛ بارش هایی که سیل شد وبرخی شهرها وبسیاری از 
روستاهای کشورمان را درشمال، جنوب وغرب به زیرآب برد و کام همه را تلخ کرد.  زمین های زراعی به زیرآب رفت وخانه های روستایی 
درچشم برهم زدنی به استخری ازآب وبه ویرانه ای بدل شد. آری، نوروز98 امسال این گونه آغاز شد اما ادامه آن چنین نبود.   با وقوع این 
رخداد خانمان برانداز، آنچه نمود داشت، همدلی بود وخلق صحنه های زیبا از معرفت، معرفت ملتی بزرگ در کمک رسانی به هموطنان آسیب 

دیده از سیل.  هرکس به طریقی کمک کرد، برخی با وجوه نقد و برخی با اقالم مورد نیازسیل زدگان. سازمان ها نیزبه فراخور مسؤولیت و 
برخی فراتراز آن عمل کردند تا التیامی باشد برآالم سیل زدگان و همدردی با دل های زخم خورده آنان که سیل همه زندگی... 

وایتی ازسوخت رسانی  به سیل زدگان اهواز و سوسنگرد  ر
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برخی فراتراز آن عمل کردند تا التیامی باشد برآالم سیل زدگان و همدردی با دل های زخم خورده آنان که سیل همه زندگی... دیده از سیل.  هرکس به طریقی کمک کرد، برخی با وجوه نقد و برخی با اقالم مورد نیازسیل زدگان. سازمان ها نیزبه فراخور مسؤولیت و رخداد خانمان برانداز، آنچه نمود داشت، همدلی بود وخلق صحنه های زیبا از معرفت، معرفت ملتی بزرگ در کمک رسانی به هموطنان آسیب درچشم برهم زدنی به استخری ازآب وبه ویرانه ای بدل شد. آری، نوروز98 امسال این گونه آغاز شد اما ادامه آن چنین نبود.   با وقوع این روستاهای کشورمان را درشمال، جنوب وغرب به زیرآب برد و کام همه را تلخ کرد.  زمین های زراعی به زیرآب رفت وخانه های روستایی بارندگی های پی درپی ابتدای امسال، سال 98 را برای مردم ایران به گونه ای دیگر رقم زد؛ بارش هایی که سیل شد وبرخی شهرها وبسیاری از 

وایتی ازسوخت رسانی  به سیل زدگان اهواز و سوسنگرد  ر

از طریق  اسکن بارکد » کیو آر« وارد 
سایت مشعل شوید.
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پاالیش نفت آبادان 
سامری: نخستین قهرمانی فینالیست شد 

نفت آبادان را رقم می زنیم

»رویای آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران، به 
یاری خدا هرگز تعبیر نمی شود و با همه توان برای شکستن 
تحریم آمریکا عمل خواهیم کرد.« این پاسخ صریح وزیر 

نفت کشورمان به خواب آشفته ای 
است که آمریکا بار دیگر برای ایران 
دیده است. کاخ سفید هفته گذشته، 
پایان معافیت های نفتی ایران را اعالم 
کرد؛ تصمیمی که در آستانه نخستین 
سال خروج یکجانبه و غیر قانونی 
آمریکا از توافق بین المللی برجام که 
تأییدیه شورای امنیت سازمان ملل 

متحد را هم با خود دارد، صادر شد.  در بیانیه کاخ سفید به 
صراحت هدف از این تصمیم، به صفر رساندن صادرات نفت 
ایران عنوان شده است؛ رویایی که ترامپ اردیبهشت سال 
گذشته نیز در سر داشت و در نهایت 
در ماه نوامبر، هشت کشور چین، 
تایوان،  جنوبی،  کره  هند،ژاپن، 
ترکیه، ایتالیا ویونان را به مدت 6 ماه 
ازتحریم های نفتی علیه ایران معاف 
کرد. با آنکه این معافیت ها ماه مه 
)اردیبهشت( به پایان می رسد؛ اما 

صفر شدن صادرات نفت ایران...
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تشریح اقدام های شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در 
مواجهه با سیل در گفت و گو با مدیرعامل

باستارهمربعها

اشغال
تلویزیون



 نخستین عرضه نفت خام سنگین شرکت 
ملی نفت در بورس انرژی

رینگ بین الملل بورس انرژی، 10 اردیبهشت  امسال، میزبان نخستین عرضه 
نفت  خام سنگین شرکت ملی نفت ایران می شود.

اطالعیه نخستین عرضه نفت  خام سنگین شرکت ملی نفت ایران در رینگ 
بین الملل بورس انرژی با قیمت پایه ۶۳ دالر و ۵1 سنت برای هر بشکه 
منتشر شده و در سایت بورس انرژی قابل دسترسی است. شرایط عرضه 
مانند عرضه نفت خام سبک است. امکان واریز پیش پرداخت ۶ درصد به 
صورت ارزی فراهم است و برای تسویه باقیمانده وجه المعامله، خریداران 
می توانند از سازوکار های ارزی مورد تایید شرکت ملی نفت ایران استفاده 
کنند. خریداران همچنین می توانند تا چهار ماه پس از انجام معامله؛ محموله 
را تحویل بگیرند و تحویل محموله در دیگر مناطق، منوط به تایید شرکت 
ملی نفت ایران امکانپذیر است. افزون بر این، در صورت درخواست خریداران، 
امکان تحویل محموله به صورت زمینی از مخازن نفت پاالیشگاه تبریز نیز 
امکانپذیر شده است. بر اساس این گزارش، عرضه نفت خام در بورس انرژی 
ایران همسو با تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی مبتنی بر ایجاد تنوع در 
روش های فروش نفت و استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی به منظور 

صادرات نفت خام در دستور کار قرار گرفته است.

رونق تولید؛ محور برگزاری بیست وچهارمین 
نمایشگاه بین المللی صنعت نفت

مدیر بیست وچهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی، 
رونق تولید را محور اصلی برگزاری این دوره از نمایشگاه اعالم کرد.

محمد ناصری با بیان اینکه نمایشگاه بین المللی صنعت نفت ایران، یکی از 
مهم ترین رویدادهای نمایشگاهی نفت و گاز در جهان است، افزود: توانمندی 
داخلی صنعت نفت در بحث ساخت داخل و شرکت های پیمانکاری سبب 
شد امسال با حضور پررنگ این شرکت ها در نمایشگاه روبه رو باشیم. بر این 
اساس متراژ بخش سرپوشیده داخلی با افزایش 7 هزار مترمربعی نسبت به 

پارسال، به ۳۵ هزار و 7۶۶ مترمربع رسیده است.
رئیس روابط عمومی  شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: اگرچه تشدید 
تحریم های یکجانبه آمریکا سبب کاهش حضور شرکت های خارجی در 
نمایشگاه امسال شده، اما با وجود این شرکت های مطرحی از کشورهایی 
مانند اسپانیا، آلمان، ایتالیا، اوکراین، چین، روسیه، هلند، آذربایجان و... در 

نمایشگاه حضور دارند.
سهراب عظیمی خواه، مدیر اجرایی نمایشگاه بین المللی صنعت نفت نیز در 
این زمینه عنوان کرد: یکی از شاخص های نمایشگاه امسال، اختصاص یک 

سالن ویژه به شرکت های دانش بنیان و ساخت داخل است.
وی افزود: در این دوره طبقه بندی موضوعی سالن ها انجام شده و بر اساس 
آن، نفت و صنایع باالدستی در سالن های ۸ و ۹، گاز و صنایع میان دستی 
در سالن ۳۸، پاالیش و پخش و صنایع پایین دستی در سالن ۴1، 
پتروشیمی و صنایع پایین دستی در سالن های 1۴ و 1۵، سازندگان 10 گروه 
کاالیی، ساخت داخل، شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها در سالن ۲7، 
سازندگان تجهیزات صنعت نفت در سالن ۳1، سازندگان تجهیزات صنعتی 
ایران در سالن ۶ و صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی  در 

سالن 7 مستقر می شوند.
عظیمی خواه ادامه داد: امسال در حاشیه نمایشگاه بیست و چهارم صنعت 
نفت، همایش هایی با موضوع های مختلف برگزار می شود که از میان آنها 
می توان به برگزاری »همایش بورس انرژی؛ فرصت طالیی تجارت با نفت 
ایران«، »همایش بهینه سازی مصرف سوخت«، »همایش راهکارهای 
افزایش سهم بخش خصوصی در صادرات فراورده های نفت، گاز و 

پتروشیمی« و ... اشاره کرد.
به گفته وی، آیین گشایش نمایشگاه بیست وچهارم صنعت نفت، صبح روز 
چهارشنبه، 11 اردیبهشت ماه، با حضور وزیر نفت و مقام های ایرانی و 
خارجی در محل دائمی  نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود. 
 این رویداد تا 1۴ اردیبهشت از ساعت 10 تا 1۸ میزبان فعاالن صنعت نفت 

و عالقه مندان است.

حمایت همه جانبه زنگنه از بازرسی وزارت نفت
 رئیس جمهوری:

ایران آماده تامین نیازهای نفت و گاز پاکستان است
رئیس جمهوری گفت: جمهوری اسالمی ایران آماده تامین نیازهای 
پاکستان در زمینه نفت و گاز و انجام اقدام های الزم برای اتصال لوله گاز 

به این کشور است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی در 
نشست مشترک مطبوعاتی با عمران خان، نخست وزیر پاکستان با بیان 
اینکه ظرفیت های خوبی در زمینه روابط اقتصادی و تجاری بین دو 
کشور وجود دارد، گفت: دو طرف توافق دارند که روابط تجاری توسعه 
یابد و جمهوری اسالمی ایران آماده است نیازهای پاکستان در زمینه 
نفت و گاز را تامین کند و اقدام های الزم برای اتصال لوله گاز به این 
کشور را انجام دهد، همچنین آماده ایم تا صادرات برق از ایران به 

پاکستان به 10 برابر افزایش یابد. وی با تاکید بر اینکه برای توسعه روابط 
تجاری کمیته تهاتر بین دو طرف تشکیل خواهد شد تا صادرات و واردات 
تهاتر و در یک حساب تسویه شود، افزود: عالقه داریم تا بنادر چابهار و 
گوآدر روابط بیشتری داشته باشند و ارتباط بین این دو بندر با اتصال 
راه آهن گسترش یابد. نخست وزیر پاکستان نیز در این دیدار با تاکید بر 
ارتقای همکاری های بین دو کشور در زمینه های مختلف بویژه تجاری، 
اقتصادی، بهداشت و انرژی عنوان کرد: دولت جمهوری اسالمی ایران 
پس از پیروزی انقالب اسالمی، پیشرفت های قابل توجهی در بخش های 
مختلف و مراقبت های اولیه بهداشتی داشته است که امیدواریم بتوانیم 

از این تجارب ایران استفاده کنیم.

بینالملل اخبار

وزیر نفت با تاکید بر حمایت همه جانبه از بازرسی وزارت نفت 
گفت: در مبارزه با فساد، قوم و خویش و رفاقت نداریم.

بیژن زنگنه در جمع بازرسان چهار شرکت اصلی وزارت نفت 
اظهار کرد: در این جمع حضور پیدا کردم تا عالوه بر قدردانی از 
زحمات بازرسان، چند نکته را به صورت مستقیم خدمت 

دوستان عنوان کنم.
وی در مقدمه سخنانش به حکم معروف امیرالمومنین به مالک 
اشتر اشاره کرد و یادآور شد: در این حکم آمده است هرگز پیش 
تو محسن )نیکوکار( و مسی )بدکردار( یکسان نباشند که اگر 
چنین شود، محسن از کار نیک خویش ناامید و دلسرد و بدکردار 
برکار بد خویش جری می شود. وزیر نفت با بیان اینکه بازرسی، 
وظایف زیادی دارند و مهم ترین مسأله ای که من از شما 
می خواهم به آن بپردازید، فساد است، تاکید کرد: چرخش مالی 
ساالنه صنعت نفت حدود 1۵0 میلیارد دالر است که رقم باالیی 
است و امکان ایجاد فساد را مهیا می کند. بنابراین در این شرایط 
باید روی فساد مالی حساس باشید و بر مبارزه با آن تمرکز کنید. 
زنگنه با تاکید بر اینکه نباید با آدم فاسد مدارا و به او ترحم کرد، 
بلکه باید اشد مجازات را اعمال کرد، افزود: البته این به آن معنا 
نیست  که آبروی مردم را نادیده بگیریم. آبروی مردم مانند 
خونشان است. اگر آبروی کسی را به ناحق بریزیم، مثل این است 
که خون او را ریخته ایم و پیش خدا و جامعه مسؤولیم و گرفتار 
عذاب الهی خواهیم شد.  وی، نخستین شرط کسانی را که با 
فساد مبارزه می کنند، »سالمت« دانست و با بیان اینکه افرادی 
که در این بخش کار می کنند، باید سرآمد سالمت باشند، تاکید 
کرد: مالقات و صحبت های بازرسان باید با حساب و کتاب باشد.
وزیرنفت با بیان اینکه در موضوع مبارزه با فساد، قوم و خویش 
و رفاقت نداریم، افزود: با فساد در هر سطحی باید مبارزه کرد و 
کوچک و بزرگ ندارد. اینکه فردی که فساد کرده، آدم خوب و 
آبروداری است و به این دلیل از کنار فساد او بگذریم، اول فساد 

خودمان است و در درگاه خداوند باید جوابگو باشیم.
زنگنه بر ضرورت آموزش و فراگیری قوانین از سوی بازرسان 
تاکید کرد و در ادامه با بیان اینکه آدم سالم را تشویق کنید، ارتقا 
دهید و آن را در سوابق کاری اش لحاظ کنید، تصریح کرد: سالم 
و فاسد بودن دائمی نیست و امکان خالف برای هر شخصی وجود 

دارد؛ البته آن آدمی که خالف عمده می کند، باید حذفش کنیم 
و نمی توانیم بگوییم که این دفعه را می بخشیم، من نمی بخشم.
وی به شرایط تحریم اشاره کرد و با بیان اینکه فشارها در این 
دوره از عوامل داخلی و خارجی زیاد است، افزود: باتوجه به اینکه 
شفافیت در دوران تحریم کاهش می یابد و کار سخت تر می شود، 
بنابراین باید خیلی دقت کنیم تا فساد عمده و قابل ذکری در 
این مقطع زمانی پیش نیاید. وزیر نفت با تاکید بر اینکه من حامی 
و پشتیبان شما هستم و با قدرت و قوت کارهایتان را انجام دهید، 
افزود: اعتقادم این است که بازرس ها با جدیت به کارشان 
بپردازند. اولویت از نظر من مبارزه با فساد و شناختن کسانی 

است که اقدام به فساد می کنند.

در مقابل تخلف و جرم کوتاه نخواهیم آمد 
در این مراسم، اشکان میرمحمدی، مدیرکل بازرسی و رسیدگی 
به شکایات وزارت نفت با تاکید بر اینکه نظارت منافاتی با اعتماد 
ندارد، گفت: درمقابل تخلف و جرم هرگز کوتاه نخواهیم آمد. او 
در جمع بازرسان شرکت های تابعه وزارت نفت با بیان اینکه 
نظارت متمرکز و قوی، بی شک کارآمدی سیستم را با خود به 
همراه خواهد داشت، تصریح کرد: فلسفه نظارت درون سازمانی 
آن است که به مدیران کمک کند تا آنها در مسیر صحیح حرکت 
کنند و از انحراف و کژی که آفت مدیریت است، دوری گزینند.
مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت نفت، کنترل 
درون سازمانی با روش های مختلف و نوین را سبب ناامن کردن 
فضای اداری برای مفسدان مالی و اقتصادی دانست و افزود: 
نظارت های سرزده و نامحسوس و بازرسی های هدفمند، 

کارآمدی سیستم اداری را تضمین می کند.

سکینه الماسی، نماینده دیر، کنگان، جم 
و عسلویه در نشست علنی روز دوشنبه، )دوم 
اردیبهشت ماه( مجلس شورای اسالمی در 
نطق میان دستور خود از اقدام های مثبت و 
اثرگذار وزارت نفت در جنوب استان بوشهر 
تقدیر کرد و گفت: از اختصاص بسته ویژه 
حمایتی ۶00 میلیارد تومانی برای توسعه 
زیرساخت های آموزشی، راهداری، ورزشی و 
عمرانی جنوب استان بوشهر از سوی وزارت 

نفت تشکر می کنم.
نماینده دیر، کنگان، جم و عسلویه در 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه سفر 
رئیس جمهوری به استان بوشهر که اواخر 
پارسال انجام شد، دستاوردهای خوبی برای 
این  بیت  افزود: شاه  استان داشت،  این 
دستاوردها مصوبه ای برای رفع معضل آلودگی 
عسلویه و مناطق پیرامون بود که این مصوبات 

باید برای اجرایی شدن ابالغ شوند.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اینکه یکی از اقدام های 

مثبت و اثرگذار وزارت نفت در جنوب استان 
بوشهر، اختصاص بسته ویژه حمایتی ۶00 
میلیارد تومانی برای توسعه زیرساخت های 
آموزشی، راهداری، ورزشی و عمرانی بود، 
تصریح کرد: طی دو سال گذشته بخشی از 

این بسته ابالغ شده است. 
الماسی عنوان کرد: همه باید تالش کنند 
تا بخشنامه های وزیر نفت در جنوب استان 
بوشهر بدرستی اجرا شوند تا شاهد توسعه 

هرچه بیشتر این منطقه باشیم.

 استاندار خوزستان در دیدار با نماینده وزیر 
نفت در این استان، از تالش ها و همکاری های 
وزارت نفت و شرکت های تابع در مدیریت 

بحران سیل قدردانی کرد. 
به گزارش شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب، کریم زبیدی، نماینده وزیر نفت در 
با غالمرضا  استان خوزستان در دیدار 
شریعتی، استاندار خوزستان به ارائه گزارشی 
از مجموع فعالیت های انجام  شده از سوی 
صنعت نفت در مواجهه با سیالب اخیر 
پرداخت و اقدام های انجام شده در زمینه 
امدادرسانی به مناطق سیل زده را تشریح 

کرد.
 شریعتی با بیان اینکه شرکت های تابع 
وزارت نفت در استان خوزستان از زمان آغاز 
بحران سیل در استان وارد عمل شدند و در 
امدادرسانی به مناطق سیل زده نقش موثری 
ایفا کردند، از حمایت های بیژن زنگنه، وزیر 
استان  در  وزیر  نماینده  زبیدی،  نفت؛ 
خوزستان؛ مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 

و همه آنهایی که امدادسانی کردند، قدردانی 
کرد. 

وی گفت: آثار کمک ها و خدمات وزارت نفت 
در بازدید از شهرها و روستاهای استان کامال 
مشهود است و در گفت وگو با مسؤوالن 
عالی رتبه کشور نیز به حمایت ها و کمک های 
همه جانبه صنعت نفت در خدمت رسانی به 
مناطق سیل زده خوزستان اشاره کرده ام.   
از  قدردانی  ضمن  خوزستان  استاندار 
اقدام های صورت گرفته، تداوم حمایت های 
وزارت نفت را برای همکاری در بازسازی 

مناطق سیل زده خواستار شد.

در دیدار با نماینده وزیر نفت : نماینده دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس اعالم کرد:

قدردانی استاندار خوزستان از وزارت نفت در بحران سیل

ارتباط  مخابراتی 
همه مراکز صنعت 
نفت برقرار است

اقدام اثرگذار وزارت نفت برای زیرساخت های بوشهر
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حمید صداقتی، معاون عملیاتی مخابرات 
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران گفت: با 
وجود بارش های سیل آسا و برخی آسیب دیدگی ها،  
اکنون ارتباط مخابراتی همه مراکز زیرمجموعه 

صنعت نفت به طور کامل برقرار است.
به گزارش شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایران صداقتی افزود: در جریان سیل اخیر در هفت 
نقطه از مسیر فیبر نوری، قطعی داشتیم که در 
همه موارد، بجز مسیر تنگه فنی - بیدرویه با وجود 
شرایط بحرانی منطقه و بسته شدن راه های 

ارتباطی در کمترین زمان ممکن ترمیم شدند.
وی با بیان اینکه در مسیرهای پل بابا - آسار و 
تنگه فنی - دره شهر دو بار بر اثر سیل و ریزش کوه، 
قطعی فیبر داشتیم که هر دو مورد برطرف شد، 
گفت: تنها در مسیر تنگه فنی به بیدرویه در منطقه 

پاعلم، فیبر نوری به دلیل وسعت زیاد خرابی ناشی 
از سیل، از بین رفتن جاده دسترسی و استحکامات 
بستر رودخانه از 1۲ فروردین ماه تاکنون قطع 

است.
وی با اشاره به وجود فیبر نوری در کنار لوله ها 
گفت: با وجود مقاوم سازی و بتن ریزی مسیر خط 
در بستر رودخانه ها، وسعت سیل به حدی بود که 
موجب آسیب به لوله ها و قطع فیبر در مسیرهای 
رازان - پل بابا در منطقه مرکزی و پل بابا - آسار، 
پل بابا - بدرآباد، تنگه فنی – بیدرویه و مرکز 
منطقه – شرکت ارتباطات زیرساخت خرم آباد در 

منطقه لرستان شده است.
معاون عملیاتی شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت تاکید کرد: در یک مورد هم توفان موجب افت 
سیگنال رادیویی بین ایستگاه های رفسنجان کوه 

و کبوترخان شد که در کمتر از ۲۴ ساعت با حضور 
همکاران برطرف شد، همچنین در اوج بحران و 
قطع خطوط ارتباطی شرکت مخابرات استان 
لرستان، این مدیریت یک ارتباط  E1از ایستگاه 
ویسیان و چهار ارتباط  E1از ایستگاه گردنه چول 
تا مخابرات خرم آباد برقرار و تحویل شرکت 

مخابرات کرد.
صداقتی با تاکید بر اینکه خوشبختانه در سال 
جاری با وجود شرایط بحرانی، تمامی خطوط 
تلفنی و دیتای مراکز و تاسیسات انتقال نفت 
تاکنون برقرار بوده است، گفت: با قطع فیبر نوری، 
تمامی ارتباطات تلفنی و دیتای موجود روی فیبر 
بدون وقفه روی مسیرهای پشتیبان رادیویی این 
مدیریت یا مسیرهای پشتیبان شرکت ارتباطات 

زیرساخت برقرار می شود.

 تولید نفت میدان دورود 
افزایش یافت

با وارد مدارشدن چاه D6 میدان دورود در منطقه خارگ 
شرکت نفت فالت قاره ایران، تولید نفت در این منطقه 
عملیاتی افزایش یافت.به گزارش شرکت نفت فالت قاره ایران، 
با همت کارکنان منطقه عملیاتی خارک، چاه D6 میدان دورود 
پس از حفاری، احیا شد و در مدار تولید قرار گرفت.بر اساس 
 WELL این گزارش، با برنامه ریزی امور فنی، دکل حفاری
TARGET2- در آبان سال 1۳۹7 در قسمت دریایی میدان 

نفتی دورود، حفاری مجدد چاه D6 را آغاز کرد. این چاه که 
در یال جنوبی این میدان قرار دارد، تا عمق ۴۵۸۸ متری 
حفاری شده است. این پروژه پس از پایان موفقیت آمیز حفاری 
و تکمیل چاه، با برنامه ریزی و نظارت مهندسی بهره برداری 
منطقه عملیاتی خارگ با استقرار لوله مغزی سیار و تجهیزات 
اسیدکاری و احیا عملیاتی شد و با تالش شبانه روزی در 

نخستین روز امسال، در مدار تولید قرار گرفت.

فاز نخست واحد فراورش سیار 
آزادگان جنوبی عملیاتی است

فاز نخست واحد فراورش سیار میدان مشترک آزادگان 
جنوبی از اواخر اسفند پارسال با ظرفیت فراورش روزانه ۲۸ 
هزار بشکه نفت خام عملیاتی شده و پیش بینی می شود که فاز 
دوم آن نیز با همین ظرفیت پایان خرداد امسال عملیاتی شود.
سعید محمدزاده، معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر 
نفت و هیات همراه روز چهارشنبه )۲۸ فروردین ماه( از این 
واحد فراورش سیار بازدید کردند و در جریان روند اجرا و 
بهره برداری از بخش های مختلف پروژه قرار گرفتند.احداث و 
راه اندازی واحد فراورش سیار میدان آزادگان جنوبی با هدف 
افزایش ظرفیت فراورشی این میدان مشترک از پارسال در 
دستور کار قرار گرفت که با پیگیری مستمر و پیشبرد کار با 
وجود تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران، فاز نخست این 
طرح اواخر اسفند پارسال عملیاتی و به افزایش تولید نفت در 

این میدان منتهی شد.
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  وزیر نفت
نمایندگان مجلس را قانع کرد

 پاسخ های وزیر نفت در صحن علنی مجلس شورای اسالمی، دو نماینده 
را قانع کرد. به گزارش شانا، هدایت اهلل خادمی، نماینده ایذه و باغملک در 
نشست علنی نوبت عصر سه شنبه )سوم اردیبهشت ( مجلس شورای 
اسالمی  در جریان پرسش از بیژن زنگنه، وزیر نفت، درباره دلیل اینکه چرا 
سیاست های گاز کشور چه در بخش خدمات گازرسانی به روستاها و 
بخش های مختلف کشور و چه در گرفتن سهم بازار گاز دنیا غیرعادالنه و 
ضدمنافع ملی بوده است، پس از استماع توضیحات وزیر قانع نشد. بنابراین 
سوال به رای گذاشته شد که سرانجام از مجموع 19۵ نماینده حاضر در 
جلسه، نمایندگان با 112 رای موافق، ۵4 رای مخالف و 3 رای ممتنع قانع 
شدند.  در همین حال علی ساری، نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و 
حمیدیه در نشست علنی نوبت عصر سه شنبه )سوم اردیبهشت ( مجلس 
شورای اسالمی، از پاسخ وزیر نفت به سوال خود مبنی بر اینکه دلیل اتخاذ 
نکردن تمهیدات الزم برای جلوگیری از بحران مازوت در آینده چیست، 

قانع شد.

عملکرد درخشان بخش گاز در سال های اخیر
وزیر نفت در پاسخ به پرسش هدایت اهلل خادمی، نماینده ایذه و 
باغملک در مجلس شورای اسالمی درباره سیاست های گازی کشور 
و سهم ایران در تجارت جهانی گاز، با این مقدمه که فکر می کنم 
درخشان ترین عملکرد صنعت نفت را در این سال ها در بخش گاز 
داشتیم، اظهار کرد: میانگین تولید گاز در سال 91، 620 میلیون 
مترمکعب بوده که در سال 97 به روزانه 8۵0 میلیون مترمکعب 
رسید و این نشان  از افزایش 30 درصدی دارد.وی با اشاره به اینکه 
بیشترین برداشت گاز از میدان مشترک پارس جنوبی در سال 91، 
280 میلیون مترمکعب بود که این رقم در سال 97 به 610 میلیون 
مترمکعب رسید، تصریح کرد: میانگین برداشت گاز از میدان گازی 
پارس جنوبی در سال 91، 241 میلیون مترمکعب بوده که این رقم 
در سال 97 به ۵32 رسید و ایران برای نخستین بار سهمش را از 
این میدان گرفت و توانستیم بخشی از عقب ماندگی ها را جبران 
کنیم.زنگنه به گازرسانی روستایی اشاره کرد و با بیان اینکه پوشش 
گازرسانی روستایی از ۵4 درصد در سال 92 به 79 درصد در سال 
97 رسید، گفت: اکنون نزدیک به 94 درصد کل جمعیت کشور از 

گاز استفاده می کنند.

انجام دادیم و افتخاری برای مجلس شورای اسالمی شد، افزود: نزدیک 
به 17هزار میلیارد تومان در پروژه گازرسانی روستایی هزینه شده، بدون 
اینکه یک ریال از خزانه عمومی گرفته باشیم، همه این مبلغ از محل 
صرفه جویی فرآورده های نفتی تامین شده است.زنگنه گفت: 88 درصد 
خانوار روستایی باغملک و 62 درصد خانوار ایذه که جناب آقای خادمی 
نماینده آن هستند، زیرپوشش گازرسانی  قرار دارند و ان شاء اهلل جمعیت 

روستایی زیر پوشش گازرسانی ایذه نیز به 88 درصد می رسد.

نفت کوره معضل جهانی است 
وزیر نفت همچنین در ادامه جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسالمی 
به سوال علی ساری، نماینده مردم اهواز، باوی و حمیدیه درباره اتخاذ 
نشدن تمهیدات الزم برای جلوگیری از بحران مازوت در آینده هم پاسخ 
گفت.وی با مهم برشمردن پرسش آقای ساری با اشاره به اینکه این موضوع 

مگر می شود در گازرسانی رفیق بازی کرد؟!
وزیر نفت در تشریح اولویت های تخصیص گاز با بیان اینکه بازار ایران 
بخشی از بازار جهانی است، با طرح این پرسش که اگر من گاز را به صورت 
خام صادر کنم آیا به من نمی گویید چرا خام فروشی کردید؟! افزود: 
نخستین سیاست در بخش گاز، جایگزینی فرآورده های نفتی با آن است. 
هم اکنون 20 میلیون مترمکعب گاز در حمل ونقل به جای بنزین مصرف 
می شود.وی با بیان اینکه با گازرسانی روستایی توانسته ایم بخش مهمی 
از گاز مایع و گازوئیل و نفت سفید را صرفه جویی کنیم، یادآور شد: برای 
ما کم شدن آلودگی محیط زیست هم دارای اولویت است.وزیر نفت دومین 
اولویت بخش گاز را تزریق به میدان های نفتی عنوان کرد و گفت: تأمین 
گاز به عنوان خوراک و مصرف در واحدهای پتروشیمی، فوالد و دیگر 
صنایع اولویت سوم و صادرات گاز با خط لوله و گاز طبیعی مایع شده 
)ال ان جی( و  گاز طبیعی فشرده )سی ان جی( نیز اولویت های بعدی بخش 
گاز هستند. زنگنه با یادآوری اینکه در سبد انرژی ایران بیش از 70 درصد 
مصرف انرژی گاز طبیعی است که کمتر کشوری در دنیا اینگونه است، 
افزود: ایران سومین تولیدکننده گاز دنیا پس از آمریکا و روسیه است، ما 
در این سال ها باالترین برداشت گاز را از میدان های مشترک داشتیم.وی 
با تاکید بر اینکه به هیچ نیروگاهی در سال 97 محدودیت ندادیم که نتیجه 
آن را در زمستان دیدید، تصریح کرد: گفته شده که بنده در عرصه 
گازرسانی رفیق بازی می کنم. مگر این اتفاق شدنی است؟! اگر باشد بنده 
با 280 نماینده رفیق بازی کرده ام. وضع گازرسانی در همه جای کشور به 

جز چند استان از جمله کرمان و کرمانشاه بیش از 8۵ درصد است.

تشریح قراردادهای صادراتی گاز ایران
وزیر نفت درباره وضع قراردادهای صادرات گاز با ترکیه، عراق، 
ترکمنستان و عمان که سوال آقای خادمی بود هم توضیح داد: قرارداد 
صادرات گاز با ترکیه با همه ظرفیت در حال اجرا شدن است؛ دو قرارداد 
صادرات گاز با عراق که ظرفیت روزانه آن 60 میلیون مترمکعب است نیز 
به میزان مورد نیاز عراق صادر می کنیم.وی حجم قرارداد گاز با ارمنستان 
و جمهوری آذربایجان را محدود عنوان و درباره قرارداد گازی با پاکستان 
هم اظهار کرد: پاکستان قرارداد گاز با ایران را اجرا نکرده و تخلف کرده 
است، این موضوع به نخست وزیر این کشور هم بازتاب داده شده است، آنان 
می گویند ما تحت فشار سیاسی آمریکا، عربستان و امارات هستیم؛ ایران 

تعهدهایش را انجام داده است پاکستانی ها کوتاهی می کنند.زنگنه با بیان 
اینکه درباره قرارداد با عمان هم توافقنامه جدی وجود دارد، اظهار کرد: 
لوله گذاری در عمق هزار متری دریا از سوی دو شرکت در دنیا انجام 
می شود که به دلیل تحریم نمی آیند و باید موضوع آن حل شود.وی به 
قرارداد ترکمنستان که مورد اشاره آقای خادمی بود هم اشاره کرد و گفت: 
در موضوع ترکمنستان، فکر کنم باید مورد تشویق نمایندگان قرار بگیرم، 
زیرا یک شرکت می خواست تحت فشار از ایران امتیاز بگیرد که زیر بار 
فشار غیرعادی آن نرفتم و باعث سربلندی کشور شدم. یک بار دیگر 
چنین فشاری آوردند و قیمت گاز را 9 برابر کردند، البته به قرارداد احترام 
می گذارم.وزیر نفت درباره پرونده کرسنت اظهار کرد: این پرونده در مرحله 
داوری چند مرتبه به صدور حکم رسید، اما به ترتیب خارج شد و اجازه 
صدور حکم را ندادند. وی در پایان درپاسخ به پرسش خادمی با بیان اینکه 
گازرسانی روستایی ابتکاری بود که با همکاری مجلس شورای اسالمی 

نه تنها به ایران، بلکه به بسیاری از تولیدکنندگان نفت جهان برمی گردد، 
یادآور شد: میانگین تولید نفت کوره جهان در سال 2017 روزانه یک 
میلیون تن بوده که بنا بر آمار منابع رسمی کمتر از 2 درصد آن حاوی گوگرد 
کمتر از نیم درصد است. زنگنه با بیان اینکه سازمان جهانی دریانوردی 
)IMO( مقرراتی گذاشته است که بر اساس آن از اول سال 2020 کشتی ها 
اجازه ندارند از مازوت یا نفت کوره با گوگرد بیش از نیم درصد استفاده 
کنند، تصریح کرد: این میزان گوگرد کمتر از 2 درصد است و 33 درصد از 
نفت کوره ای که تولید می شود باالی 3 درصد گوگرد دارد. وزیر نفت با اشاره 
به اینکه نیمی از تولید روزانه یک میلیون تن نفت کوره جهان به عنوان 
سوخت کشتی ها و نیمی دیگر در بخش نیروگاهی مصرف می شود، تصریح 
کرد: این مهم یک معضل جهانی است. اینکه چگونه می خواهند تا اول سال 

2020 میالدی، ۵00 هزار تن نفت کوره زیر نیم درصد داشته باشند؟

 اجرای طرح های بهسازی پاالیشگاه ها
وزیر نفت با بیان اینکه اغلب پاالیشگاه ها از سوی بخش های غیردولتی 
اداره می شوند و ما به جز سیاستگذاری ابزار اجرایی دیگری نداریم، افزود: 
نخستین کار برای حل این معضل )مازوت( این است که خوراک پاالیشگاه ها 
را کاهش دهیم. کاهش خوراک پاالیشگاه ها به میزان طراحی آنها سبب 
می شود 17 میلیون لیتر در روز )17 هزار تن( کاهش تولید نفت کوره داشته 
باشیم. در این صورت روزانه حدودا 40 هزار تن نفت کوره تولیدی داریم که 
4 درصد نفت کوره جهان با گوگرد باالی 3 درصد است.زنگنه با بیان اینکه 
از این میزان )40 هزار تن( یک سوم نفت کوره ایران مربوط به پاالیشگاه 
آبادان است، افزود: طرح توسعه ای بهبود کیفیت فرآورده های پاالیشگاه 
آبادان که هم اکنون در حال اجراست بخش مهمی از این مشکل را حل 
می کند، اما نفت کوره آبادان به دلیل خصوصیتی که دارد به مصرف سوخت 
کشتی نمی رسد، بلکه دوباره تصفیه می شود و به عنوان خوراک پاالیشگاه ها 
مورد استفاده قرار می گیرد، بنابراین مشکل 13 هزار تن از 40 هزار تن نفت 
کوره تولیدی حل می شود.وی، مصرف داخلی نفت کوره را با وجود گسترش 
گازرسانی در روزهای سرد سال 7 تا  8 میلیون تن در کارخانه های سیمان 
که در نقاط دورافتاده است، عنوان کرد و گفت: توسعه فازهای جدید پارس 
جنوبی سبب شده میزان مصرف نفت کوره به شدت کاهش یابد و به رقم 
حدود 10 درصد در کل سال برسد. زنگنه یکی دیگر از راهکارهای حل معضل 
مازوت را اجرای طرح های بهسازی پاالیشگاه ها دانست و ادامه داد: در مورد 
پاالیشگاه آبادان این طرح در حال اجراست و خوشبختانه قرارداد 
بهینه سازی نفت کوره پاالیشگاه اصفهان هم با مبلغ 6۵0 میلیون دالر امضا 

شده که ان شاءاهلل اجرایی خواهد شد.

ضرورت توسعه متوازن تولید قیر با هدف صادرات
زنگنه همچنین بر ضرورت توسعه متوازن تولید قیر با هدف صادرات 
به عنوان دیگر راهکار اشاره کرد و گفت: گوگرد در قیر یک مزیت است و تا 
آنجا که می توانیم باید اجازه دهیم مواد اولیه نفت کوره که قابل تبدیل به قیر 
است به قیر تبدیل و صادر شود.وی از نصب پاک کننده روی کشتی ها که 
خروجی دود موتورها را تنظیم می کند و آلودگی هوا را کاهش می دهد، 
به عنوان دیگر راهکار جهانی نام برد و با اشاره به اینکه تاکنون 1100 کشتی 
به این پاک کننده مجهز شده اند، اظهار کرد: پیش بینی می شود تا سال 2020 
تعداد کشتی هایی که به دستگاه پاک کننده )scruber( مجهز می شوند 
به 3 هزار کشتی برسد که هر کشتی با توجه به سیستم و ظرفیتش 2 تا 7 
میلیون دالر هزینه دارد.به گفته زنگنه، نصب دستگاه پاک کننده روی 
کشتی ها از بهبود وضعیت پاالیشگاه ها باصرفه تر است.وزیر نفت با بیان 
اینکه مخلوط کردن نفت کوره )محصول گوگرد باال با محصول گوگرد پایین 
مخلوط و به حد استاندارد مورد استفاده کشتی برسد( نیز یکی دیگر از 
راهکارهاست، افزود: اساسا هیدروکربور روی دست کسی در دنیا نمی ماند. 

اساس این مقررات در قیمت است.

بهسازی پاالیشگاه 10 میلیارد دالر سرمایه می خواهد
وی به مصوبه هیئت دولت در سال 93 در این زمینه اشاره کرد و گفت: 
بر اساس این مصوبه مقرر شد اگر پاالیشگاه ها 30 درصد سود ساالنه خود را 
صرف کیفی سازی محصوالت خود کنند عالوه بر اینکه محصوالت شان را 
گران تر خریداری می کنیم، خوراک ارزان تر در اختیار آنها قرار می دهیم که 
از این طریق درآمد عظیمی برای پاالیشگاه ها ایجاد کردیم. به  عنوان 
سیاستگذار این کاری بود که انجام دادیم و کار مهمی است.زنگنه درباره 
اقدامات این وزارتخانه برای استانداردسازی سوخت مصرفی نیز با بیان اینکه 
در محدوده زمانی که دولت تعیین کرده در حال انجام آن هستیم، ادامه داد: 
اما دوستان متوجه هستند بهسازی پاالیشگاه کشور به 10 میلیارد دالر 
سرمایه نیاز دارد که باید از طریق فاینانس تامین شود و در شرایط فعلی 
کشور تقریبا برای ما نشدنی است.وزیر نفت با تاکید بر اینکه حذف 
سوخت های مایع از سطح شهر به جز بخش حمل ونقل خدمت بزرگی بوده 
است، افزود: هم اکنون در شهرهای بزرگ، بنزین با استاندارد یورو 4 و یورو 
۵ و گازوئیل با گوگرد ناچیز توزیع می شود که این مهم در جهت بهبود 

وضعیت محیط زیست اجرا شده است.

وزیر نفت: نخستین سیاست در بخش گاز، جایگزینی فرآورده های نفتی با آن 
است. هم اکنون  روزانه ۲۰ میلیون مترمکعب گاز در حمل ونقل به جای بنزین 
مصرف می شود.با گازرسانی روستایی توانسته ایم بخش مهمی از گاز مایع و 

گازوئیل و نفت سفید را صرفه جویی کنیم. برای ما کم شدن آلودگی محیط زیست 
هم دارای اولویت است



با گذشت چند روز از وقوع سیل دراستان خوزستان، هنوزبخش های 
مختلف شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به ویژه »عملیات« آن در 
تکاپویند تا تامین و توزیع سوخت، روند عادی تری به خود گیرد که 

البته این مهم تاحد زیادی تحقق یافته است. 
زنگ ازپی زنگ ودرپس هر زنگ، درخواستی است برای تامین 
سوخت بیشتر. نبی اله نجفی، مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه اهواز، مشغول صحبت با تلفن همراه و پاسخگوی آن سوی خط 

است. 
وی با بیان این که تماس های تلفنی و موبایلی در روزهای نخستین 
وقوع سیل بیش از اینها بوده وبا عادی ترشدن اوضاع تا حدی کاهش 
یافته است، می گوید: این شرکت ازهفته نخست بهمن ۹7 درگیرموضوع 

سیل وخطرهای ناشی از آن بوده است واز زمانی که با باال رفتن دبی 
آب رودخانه کرخه، شهر»ُرَفِیع« زیرآب رفت، سوخت رسانی به 
شهرهای هویزه، حمیدیه، سوسنگرد، بستان، ُرَفِیع، بدون وقفه آغاز 

وانجام شده است. 
نجفی با اشاره به این که نفوذ اصلی آب به استان خوزستان به 
روزهای دهم و یازدهم فروردین ماه مربوط می شود، اظهارمی کند: 
بارندگی های شدید این مدت، موجب شد استان های باالدست 
خوزستان )لرستان و کرمانشاه و ایالم( درگیرسیل شوند و دبی آب 

سدکرخه دربرخی مواقع تا ۸۴00 مترمکعب برساعت افزایش یابد. 
وی ادامه می دهد: باشکسته شدن اولین سیل بندها درمنطقه 
»بامدز«، همچنین بازدید و بررسی آن درچندین نوبت، این نکته 

مشخص شد که هیچ تهدیدی ازجانب کارون وجود ندارد اما باال آمدن 
آب رودخانه کرخه می تواند تهدیدی جدی تلقی شود، به همین خاطر 
برای کاهش خطر سیل، سیل بندهایی در مسیر روستاهای بخش 
الهایی)بنت عمیر، بروایه کوچک، بروایه بزرگ، آلبوثنوان و ...( ایجاد و 

تقویت شد. 

حفظ انبار نفت نظامیه با همدلی همگان
نجفی با بیان این که انبارنفت نظامیه اهواز، یکی ازمهم ترین 
تاسیسات برای سوخت رسانی و تداوم آن است، می گوید: حفظ این انبار 
استان های  وحتی  خوزستان  استان  تامین سوخت  برای  نفت 
همجواراهمیت بسزایی دارد و اگر سیل بندهای منطقه الهایی ایجاد و 

تقویت نمی شد، چه بسا تاسیسات آن به طورکامل زیرآب می رفت، اما 
کمک وهمدلی مردم، مانع از بروز چنین اتفاقی شد واین انبارنفت 
توانست به فعالیت خود درتامین سوخت استان به ویژه درچنین 
شرایطی که سوخت رسانی، موضوع مهمی درامداد رسانی به مناطق 

سیل زده استان خوزستان و استان های همجوار است، ادامه دهد. 
مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه اهواز درادامه با 
تاکید بر این که به منظورصیانت از انبارنفت نظامیه، به سیل بندهای 
منطقه الهایی بسنده نشده است، اظهارمی کند: سیل بندهای دیگری 
هم که به کمک ساکنین روستاهای الباجی درباالدست انبارنفت نظامیه 
زده شد، موجب شده است از هدایت سیالب به سمت این انبارنفت مهم 

جلوگیری و انتقال سوخت از آن بدون لحظه ای توقف انجام شود. 
وی با بیان این که همه منافذ امکان عبورآب و رسیدن آن به انبار 
نفت نظامیه مسدود شده است، می گوید: درجاده ای با اختالف ارتفاع 
حدود چهارمترکه مسلط برانبار نفت نظامیه است، ۹ زیرگذر وجود دارد 
که همه آنها با هدف جلوگیری از ورود آب به این انبارنفت مسدود 

شده اند. 
نجفی همچنین ایجاد سیل بند به ارتفاع بیش از 1. ۵متر به طول 
۲۵00 متردرجلوی انبارنفت نظامیه باهدف قطع ارتباط آن ازجاده 
اصلی را که سیالب آن را فراگرفته است، بخش دیگری از فعالیت های 
حفاظت گونه از انبار نفت نظامیه برشمرد و ادامه داد: با توجه به مجموعه 
فعالیت های پیش گفته، ورود وخروج تانکرهای نفتکش از»در« انبار، 
بدون مشکل انجام می شود و برای سوخت رسانی به بخش های 

امدادرسان نیزمشکلی وجود ندارد. 
وی با بیان این که باوجود شرایط کنونی، روزانه ۹ میلیون 
لیترسوخت ازاین انبار برداشت می شود، ادامه می دهد: برداشت این 
مقدارسوخت و ارسال آن به مناطق مورد نیاز در چنین شرایطی، کاری 
جهادی و خلق یک حماسه بزرگ است. حماسه ای که درپی آن فعالیت 

انبار نفت نظامیه حتی برای یک لحظه متوقف نمانده است. 

همه پای کارند
مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه اهواز، درال به الی 
صحبت های خود درباره حفظ و صیانت از انبار نفت نظامیه به عنوان 
یکی از بزرگترین و مهم ترین انبارهای نفت کشوربه سختکوشی و 
احساس مسؤولیت باالی کارکنان مجموعه خود اشاره و تصریح می کند: 
کارکنان همه بخش های ستادی و عملیاتی به ویژه دراین انبارنفت در 
آماده باش کامل هستند تا سوخت رسانی بی هیچ وقفه ای انجام شود. 
وی اشاره ای هم به مسدود شدن مسیرشوش به سمت اهواز وتعریف 
مسیرجایگزین برای جلوگیری از وقفه حرکتی تانکرهای حامل مواد 
سوختی می کند و می گوید: در این بخش نیز رانندگان نفتکش ها برای 
جا به جایی مواد سوختی از دل و جان مایه گذاشته اند تا مبادا 
سوخت رسانی به ویژه درچنین شرایطی، دچار خلل شود. باید قدردان 
آنها باشیم نجفی با بیان این که به دلیل زیرآب رفتن جاده، راه ورود به 
انبار نفت نظامیه نیزمشکل شده است، اضافه می کند: باهمه مشکالتی 

که وجود دارد، همه پای کارند. 

ذخیره سازی سوخت درانبارنفت اندیمشک 
نجفی به نکته دیگری هم اشاره دارد وآن ذخیره سازی سوخت در 

انبار نفت اندیمشک است. 
او ادامه می دهد: پیش از وقوع سیل درخوزستان، همچنین مسدود 
شدن برخی جاده ها وآب گرفتگی اطراف انبارنفت نظامیه، درمدت کوتاه 
چند روزه، ذخیره سازی خوبی در انبار نفت اندیمشک انجام شد تا 
درصورت بحران احتمالی درانبار نفت نظامیه، انبارنفت اندیمشک 
وسوخت ذخیره شده در آن بتواند برای چند روز پاسخ گوی استان 

خوزستان باشد. 
همچنین انبارهای ثانویه درماهشهر و بوشهر تعریف شده است تا 
اگر سوخت انبارنفت اندیمشک تمام شد، از این انبارها برای تامین 

سوخت استفاده شود. 

 اوضاع در کنترل است، همه جایگاه ها فعالند
مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه اهواز 
می گوید: با توجه به تمهیدات و اقدام های پیش گفته، هم اکنون 
اوضاع درحوزه سوخت رسانی تحت کنترل است و مشکلی در 

تامین آن وجود ندارد. 
وی ادامه می دهد: ازشروع سیل درخوزستان وحضورنیروهای 
مردمی برای ایجاد سیل بند برای جلوگیری از نفوذآب به داخل 
انبارنظامیه، سوخت مورد نیازهمه ادوات و ماشین آالت برای 

حفاظت از این انبار نفت به طورمستمر تامین شده است. 
نجفی به فعالیت مستمر جایگاه های عرضه سوخت حوزه 
عملیاتی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه اهواز نیز 
اشاره و تصریح می کند: خوشبختانه با تالش شبانه روزی نیروهای 
نظامیه  نبارنفت  ا داشتن  دورنگه  برای  ومنطقه  مردمی 
اهوازازخطرسیل وآب گرفتگی آن، فعالیت هیچ جایگاهی به 

خاطر نرسیدن سوخت متوقف نماند. 
تنهافعالیت دوجایگاه درشهرستان شوش به خاطر آب 
گرفتگی متوقف شده بود که پس ازفروکش کردن آب به 

راه اندازی آنها اقدام شده است. 
هم اکنون اطراف این جایگاه هاسیل بندهایی ایجاد شده است 
ومخازن سوخت نیزبه گونه ای محفوظ شده اند که از ورود آب 

به داخل آنها جلوگیری شود. 
وی در ادامه می گوید: درباندوال مخازن همه جایگاه هایی که 
درمعرض سیل قراردارند، ازبستان گرفته تاسوسنگرد وهویزه، شوش، 
اهواز، با پوششی از پالستیک، کیسه های ماسه قرارداده ایم تا حتی 

اگرسطح آب باالتراز مخازن قرارگرفت، قطره ای آب وارد آنها نشود. 
نجفی تاکید می کند: درحوزه عملیاتی شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی ایران 1۶۳جایگاه عرضه سوخت فعالیت 

می کنند که هم اکنون همه آنها فعال هستند. 
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روایتی ازسوخت رسانی  به سیل زدگان اهواز و سوسنگرد 

سین  » سیل«  سین  » سوخت«
سعید محمد بگی   بارندگی های پی درپی ابتدای امسال، سال 98 را برای مردم ایران به گونه ای دیگر 
رقم زد؛ بارش هایی که سیل شد وبرخی شهرها وبسیاری از روستاهای کشورمان را درشمال، جنوب 
وغرب به زیرآب برد و کام همه را تلخ کرد.  زمین های زراعی به زیرآب رفت وخانه های روستایی درچشم 
برهم زدنی به استخری ازآب وبه ویرانه ای بدل شد. آری، نوروز98 امسال این گونه آغاز شد اما ادامه 
آن چنین نبود.   با وقوع این رخداد خانمان برانداز، آنچه نمود داشت، همدلی بود وخلق صحنه های 
زیبا از معرفت، معرفت ملتی بزرگ در کمک رسانی به هموطنان آسیب دیده از سیل.  هرکس به طریقی 
کمک کرد، برخی با وجوه نقد و برخی با اقالم مورد نیازسیل زدگان. سازمان ها نیزبه فراخور مسؤولیت 
و برخی فراتراز آن عمل کردند تا التیامی باشد برآالم سیل زدگان و همدردی با دل های زخم خورده 
آنان که سیل همه زندگی شان را برده است.  شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران نیز به عنوان 

یکی از بخش های خدمات رسان درسیل اخیراستان های فارس، گلستان، لرستان و به تازگی خوزستان، 
نقش مهمی در کمک رسانی درحوزه سوخت ایفا کرده است.  گزارش پیش رو، روایتی است از زبان 
نبی اله نجفی، مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه اهواز و دو همکار وی درخدمت رسانی 
به سیل زدگان درحوزه تامین و توزیع سوخت.  اهواز آرام است و رفت وآمد مردم درسطح شهربه 
صورت عادی جریان دارد. سازمان ها و ادارات، فعالیت روزانه خود را انجام می دهند وحرکت خودروها 
نیزحکایت از آن دارد که جایگاه های عرضه سوخت این شهر فعال همیشگی خود را انجام می دهند. 
درکل به نظرمی آید هیچ مشکلی وجود ندارد.  اما اندکی دورترودرحاشیه شهر، انبوهی از گونی های 
سفید پرشده از خاک، جلب توجه می کند. گونی های پالستیکی که درچند ردیف روی هم قرار گرفته 

اند تاسدی باشند دربرابرطغیان احتمالی آب و ورود آن به شهر. 



مشعل شماره 920

www.mashal.ir
گزارش ویژه نشریه کارکنان صنعت نفت ایران

1011

آمادگی برای سوخت رسانی نقطه به نقطه حتی با 
شیلنگ 

مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه اهواز 
آماده به کار بودن جایگاه های سیار رایکی از اقدام های 
مهم درسوخت رسانی برمی شمارد و می گوید: هم اکنون 
چهارجایگاه سیار آماده به کار است تا درصورت نیازجهت 
همه  که  آنجا  از  اما  استفاده شوند،  توزیع سوخت 
جایگاه های عرضه سوخت فعال هستند، هنوز چنین 

نیازی احساس نشده است. 
پیشین  به تجربه های  باتوجه  تاکید می کند:  وی 
درحوادثی مثل زلزله کرمانشاه، اگرالزم باشد نقطه به 
نقطه سوخت رسانی را با تانکرشیلنگ انجام می دهیم، اما 
با قطعیت می گویم که هیچ نگرانی از بابت تامین سوخت 

وجود ندارد و مردم نگران این موضوع نباشند. 
وی درباره عرضه »سوخت رایگان« هم توضیحی دارد 
شنیدنی و آن این که این عبارت به غلط استفاده می شود. 
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
اهواز ادامه می دهد: در دستور عمل کارگروه سوخت 
استان آمده است: زمانی که بحرانی رخ می دهد، مدیریت 
بحران استان به عنوان مشتری شرکت ملی پخش 
این  فراورده های نفتی طرف حساب قرارمی گیرد. 
مشتری حکم جایگاه را دارد و که فرایند های تحویل 

سوخت را طی می کند. 
وی درادامه بابیان این که سوخت تحویلی به مدیریت 
بحران، پس ازخاتمه آن تسویه خواهدشد، براین نکته که 
عبارت »سوخت رایگان« به غلط استفاده می شود و 

نادرست است. 

خلق صحنه های زیبا 
نجفی ازحماسه آفرینی وخلق صحنه های زیبا به 
وسیله مردم ساده دل روستایی حرف می زند و می گوید: 
درنزدیکی انبار نفت نظامیه، جایگاهی فعالیت می کند که 
هکتار، هکتار زمین زراعی اطراف آن برای جلوگیری از 
ورود آب به انبار نفت نظامیه، مسیرعبورآب شد و با یک 
درخواست کمک، انبوهی ازمردم ساده دل روستای 

الباجی باهر آنچه دراختیار داشتند)بیل، گونی، ماشین 
آالت و. . . (به کمک آمدند تا در اطراف جایگاه سیل بندی 
ایجاد کنند تاهم انبار نفت نظامیه ازخطرسیل مصون 
بماند وهم جایگاه بتواند سوخت رسانی کند. آن هم دراین 
شرایط که آب از سه طرف آن را فرا گرفته است. اینها 
که  نظیری هستند  بی  و شاید  نظیر  کم  صحنه های 

درجریان سیل استان خوزستان خلق شده است. 

مناطق معین همسو با منطقه اهواز
نجفی به مناطق معین که نقش پشتیبان دارند، اشاره 
و تصریح می کند: در جریان سیل خوزستان تقریبا همه 
مناطق پخش به گونه ای پشتیبان عمل کرده اند. برای 
مثال منطقه بوشهر با ارسال پنج هزارکسیه، منطقه تهران 
با ارسال مقدار زیادی پالستیک ومنطقه فارس نیزبا 
ارسال سوخت هوایی )ا تی ک( منطقه اهواز را برای کمک 
رسانی بهتربه سیل زدگان، حمایت کرده اند که جای 

تشکر دارد. 
وی بابیان این که باتامین سوخت هوایی، کمک رسانی 
به وسیله بالگردهای امدارسان باشتاب بیشتری انجام 
شده است، ادامه می دهد: روزانه بیش از۵0 سورتی پرواز 
با بالگرد درمنطقه انجام می شود که سوخت مورد نیاز آنها 
جهت امدادرسانی به سیل زدگان به نحومطلوبی انجام 
می شود.  مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
سیل  حادثه  وقوع  روز  گوید:از  اهوازمی  منطقه 
درخوزستان)11فروردین ماه(تاکنون بیش ازیک میلیون 
و 700 هزار لیترگازوئیل باهماهنگی ستاد بحران توزیع 

شده است. 

ورود به حوزه مسئولیت اجتماعی
مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه اهواز 
با اشاره به این که فعالیت های این شرکت تنها به سوخت 
رسانی محدود نمی شود، ادامه می دهد: بسیج شهید 
تندگویان اعالم آمادگی کرده است تا اگرخانواده کارکنان 
دچارآسیب ناشی ازسیل شده اند، درمکان هایی مانند 
مجتمع شهید تندگویان یا سوله ورزشی که به همین 

منظورآماده شده است، اسکان دهد. 

یکی دیگرازفعالیت های انجام شده درحوزه مسؤولیت 
اجتماعی جریان سیل خوزستان، دراختیار قراردادن 
خاک دپوشده درانبار نفت نظامیه برای ساخت سیل بند 

جهت حفظ مزارع ومکان هایی مانند بیمارستان است. 
نجفی با تاکید براین که تالش ها برای خدمات رسانی 
بهتر وبیشتر تا پایان بحران ادامه خواهد داشت، یادآور 
می شود: فعالیت های شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
منحصربه بحران وگذرازآن نیست، این مجموعه باید 
درهمه شرایط آماده خدمت رسانی باشد و تاکنون 
برهمین منوال وبراساس مسؤولیت ذاتی خود عمل کرده 

است. 
نجفی فعالیت های سوخت رسانی درشرایط سیل رابه 
گونه ای مبسوط بیان و پیشنهاد کرد، بازدید از انبارنفت 
ن  کوثرا ه  یگا جا آن،  طراف  بندا وسیل  میه  نظا
اهوازدرکیلومتر18جاده اهواز–اندیمشک و روستاهای 
محاصره درسیل سوسنگرد، در برنامه کارقرارگیرد؛ 

برنامه ای که تاحدممکن به آن عمل شد. 

مراکز بارگیری ثانویه برای جلوگیری از توقف 
در سوخت رسانی 

عبدالکریم محمدی، معاون فنی وعملیات شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز نیزتقریبا همان 
حرف های مدیرخود را واگویه می کند و می گوید: باتوجه 
به تعقیب گزارش های سازمان هواشناسی و احتمال وقوع 
سیل دراستان خوزستان، نشست های متعددی برای 
مقابله با آن برگزار وآمادگی ساز هایی انجام شد تابتوان 
خسارت های ناشی ازآن را به کمترین سطح ممکن کاهش 

داد. 
وی آماده سازی نیروهای عملیات را نخستین اقدام 
درون شرکتی دراین حوزه عنوان و اظهار کرد: یکی 
ازجنبه های عملیات، آماده به کار بودن دستگاه ها و 
تجهیزاتی است که بتواند درشرایطی مانند سیل آب را 

از به وسیله آنها از تاسیسات خارج کند. 
محمدی بابیان این که انبار نفت نظامیه، یکی از 
مهم ترین مراکزتامین و ارسال سوخت است، می گوید: 
برای جلوگیری ازنفوذ آب به داخل انبار، مسیرهایی باز و 

سیل بندی سراسری دراطراف آن احداث شد تا قطره ای 
آب وارد آن نشود. 

وی تاکید کرد: حتی اگرانبارنفت نظامیه را آب فرا 
می گرفت، ذخیره سازی های مناسبی انجام شده بود وبا 
ایجاد مراکزبارگیری ثانویه در دیگر انبارهای نفت، اجازه 

نمی دادیم سوخت رسانی متوقف شود. 
معاون فنی وعملیات شرکت ملی پخش فراورده های 
تانکربا  10دستگاه  آماده سازی  اهواز،  نفتی منطقه 
ظرفیت های متفاوت برای سوخت رسانی به خودروهای 
امدارسان و آماده سازی جایگاه های سیار و قراردادن آنها 
درمحیطی امن را از دیگرتمهیدات برای گذرموقت از 

بحران عنوان می کند. 
ایمن سازی انبار نفت نظامیه موضوع دیگری بود که 
محمدی به آن اشاره کرد و افزود: با سیل بندی که اطراف 
این انبار نفت ایجاد و مسیرهایی که برای هدایت آب 
احداث شد، این انبارنفت ازسیل ونفوذ آب به درون آن 

مصون ماند. 
او ازاین بابت که انبارنفت نظامیه ازسیل و آب گرفتگی 
درامان مانده و فعالیت آن بدون وقفه ادامه دارد، 

خوشحال است و خدا را شکر می کند. 

 جایگاه کوثران 
زمین های زراعی اطراف جایگاه کوثران که در کیلومتر 
18 جاده اهواز-  اندیمشک قرار دارد، همه زیر آب فرو 
رفته اند. تا چشم کار می کند، آب است و ساقه های گندمی 
که فصل برداشت آن فرا رسیده بود، سیل نگذاشت این 
برداشت صورت بگیرد. سید ابراهیم الباجی که صاحب 
جایگاه کوثران ومالک این زمین هاست، فقط و فقط خدا 
راشکرمی کندوازاین که توانسته باهمیاری مردم روستای 
خود)الباجی( انبارنفت نظامیه و جایگاه را برای سوخت 

رسانی حفظ کند، خوشحال است. 

سیل این بار در سوسنگرد 
سیل، سوسنگرد و روستاهای آن را بی نصیب نگذاشته 
ودرآنجا نیزآثاری از ویرانی برجای گذاشته است که البته 
بیشترمناطق روستایی آن را شامل می شود. روستاهایی 

مثل »سبحانیه شاکریه و بُنده« که به طورکامل زیر آب و 
خالی ازسکنه هستند. 

به  رابرای رسیدن  مواصالتی  سیالب، جاده های 
روستاهایشان و زمین های زراعی که سال هاروی آن کار 
کرده اند، به زیر کشیده است. با وجود همه این مصائب، 

باز هم شاکر خداوند هستند. 
ابوالقاسم موذن زاده، رئیس ناحیه شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی سوسنگرد می گوید: درگیری با سیل و 
سیالب و مقابله به آن، موضوعی است که به هفته نخست 
بهمن ماه سال گذشته برمی گردد وبا وقوع آن در 
استان های گلستان، لرستان، ایالم وکرمانشاه، استان 
خوزستان نیز در پایین دست این استان ها و به تبع آن 
شهرهای شوش، حمیدیه سوسنگرد، هویزه وبستان به 

طور مستقیم با آن درگیر شدند. 

تامین سوخت در همه شرایط 
رئیس ناحیه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
سوسنگرد می گوید:با توجه به مسؤولیت ذاتی شرکت 
ملی پخش فراورده های نفتی، مهم ترین موضوع درهر 
شرایطی، چه جنگ، چه صلح و چه بحران هایی مانند 

سیل و زلزله، تامین سوخت است. 
 موذن زاده ادامه می دهد: در این شرایط نیز، تامین 
سوخت امدادگران باراهبری ستاد بحران، مهم ترین 

موضوعی بود که به آن توجه شد. 
آنجا که دراین گونه مواقع،  از  وی تصریح کرد: 
امدادرسانی به مردم اولی برهمه چیزاست، با مجوزهایی 
درقالب  نامحدود  میزان  به  گرفته شد، سوخت  که 
ستادبحران دراختیاربخش های امدادرسان قرارگرفت تا 

این مهم باشتاب بیشتری انجام شود. 
وی ازتحویل 286 هزار لیتر گازوئیل به فرمانداری دشت 
آزادگان )سوسنگرد( می گوید و اظهار می کند: این میزان 
سوخت بدون دریافت هیچ وجهی و درقالب ستاد مدیریت 
بحران به فرمانداری سوسنگرد تحویل داده شده است که 
البته پس ازپایان این دوره بحرانی، به تسویه آن با فرمانداری 
به عنوان طرف حساب شرکت ملی پخش، اقدام خواهد شد. 
به  اعتباری  گازوئیل  تحویل  میزان  زاده  موذن 

فرمانداری هویزه را 193 هزار لیتر وگازوئیل تحویلی به 
فرمانداری حمیدیه را نیز9۵ هزارلیتراعالم و تصریح 
می کند: این مقادیرسوخت، طبق دستورعمل ومجوزهای 
قانونی، بدون دریافت وجه درقالب ستاد مدیریت بحران 
به فرمانداری های مزبور تحویل شده است و پس ازخاتمه 

بحران، با آنها تسویه خواهد شد. 
رئیس ناحیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
سوسنگرد با بیان این که مدیریت بحران، نقش مهمی 
درکاهش بحران وعادی سازی شرایط دارد، می گوید: در 
زمان ایجاد بحران، هماهنگی میان دستگاه های اجرایی، 
را  امدادرسانی  می تواند  که  است  مهمی  موضوع 
موثرترسازد، گاه بحران در مدیریت بحران است که 

می طلبد توجه بیشتری به این موضوع شود. 
او ادامه می دهد: تحویل سوخت حتی در شرایطی مثل 
سیل و زلزله تابع شرایطی متناسب با بحران است و 

نمی توان خارج از آن عمل کرد. 
موذن زاده شرایط کنونی رادرحوزه سوخت رسانی 
خوب می خواند و ادامه می دهد: ناحیه سوسنگرد شرکت 
ملی پخش فراورده های نفتی بنابر وظیفه ذاتی خود، با 
اندک نیروی ستادی که دراختیار دارد، تالش می کند 
سوخت رسانی به هرمیزان را درقالب مدیریت ستاد 

بحران ادامه دهد. 
با موذن زاده همراه می شویم تا با قایق روستاهای 
مغروق درآب را از نزدیک ببینیم. روستاهایی مثل 
شاکریه که خالی ازسکنه شده اند وهمه آن را آب فرا 
گرفته است؛ گندم زارهایش زیر آب است و اهالی اش در 

چادر. 
پشه، همچون لشکری مزاحم احاطه شان کرده و از 
خطر خزندگانی چون مار وعقرب در امان نیستند. 
خواسته شان بازگشت به خانه و کار در زمین هایشان 

است. 
شاکریه، »ونیز«ی شده است درسوسنگرد خوزستان. 
همچون »بُنده« همه جایش آب است و آب با سکوتی غمبار 
بر در و دیوار کوچه هایش ... قایق سواری، این بار لذت بخش 
نیست. خانه هاخالی، مدرسه درآب و دانش آموزی که حیران 

است ودر انتظار حضوری دوباره در کالس درس. 
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تشریح اقدام های شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب در مواجهه با 

سیل در گفت و گو با مدیرعامل

1213

مشعل شماره 920 نشریه کارکنان صنعت نفت ایران

  از ابتدای بحران سیل چه اقدام هایی در شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب انجام شده است؟

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از ابتدای اعالم بحران سیل 
و از تاریخ 27 اسفند ماه، به همه واحدهای تحت پوشش خود 
اعالم وضعیت آماده باش داد و اقدام های پیشگیرانه الزم در دو 
بخش کمک به مناطق در معرض سیل و پشتیبانی تولید نفت 
صورت گرفت. ما از همان روزهای نخست به دستور اکید مقام 
عالی وزارت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران مکلف شدیم 
کمک به مردم سیل زده در اولویت کاری  مان  باشد که خدای 
ناکرده جان کسی در خطر نباشد و آسیبی به مردم نرسد. در 
تمامی این مراحل، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بر اساس 
دستور وزیر نفت؛ مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و هماهنگی 
با ستاد مدیریت بحران استان خوزستان و استاندار وارد عمل شد. 
در این زمینه تمام ارکان صنعت نفت فعالیت داشتند و زحمات 
زیادی را متحمل شدند، ضمن اینکه همکاری، تعامل و 
هماهنگی مطلوبي دربین همه عوامل درگیر در مدیریت بحران 
در استان خوزستان وجود داشت. با توجه به اینکه شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب به همراه شرکت ملی حفاری ایران، 
ُمعین شهرهای اهواز، باوی و کارون )پرجمعیت ترین بخش هاي 
استان( شده بود، نیروی انسانی و ماشین آالت در سه شیفت 
کاری و با فرماندهی مشخص، هم در عملیات و هم در پشتیبانی 
ساماندهی شدند. بالغ بر 337 دستگاه ماشین آالت فوق سنگین، 
سنگین و نیمه سنگین پشتیبانی راهسازی به مناطق سیل زده 
در حاشیه رودخانه های کارون، دز، کرخه و سایر مناطق روستایی 
و شهری از سوی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گسیل 
شد؛ البته در مجموع تمام شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت 
نزدیک به 600 دستگاه انواع ماشین آالت را در اختیار ستاد 

بحران و دستگاه های اجرایی استان خوزستان گذاشتند تا با سیل 
مقابله شود. عالوه بر این، مناطق نفت خیز جنوب در بسیاری از 
روستاها و محدوده های شهری نسبت به احداث سیل بند اقدام 
کرد. همچنین در بخش تأمین و توزیع اقالم موردنیاز سیل زدگان 
شهرها و روستاهاي مختلف مانند آذوقه، لوازم مورد نیاز 
خانواده ها، خدمت رساني صورت مي گیرد، ضمن اینکه 
کارگروهي متشکل از کارشناسان بخش مددکاری، روانشناسی، 
ورزش و سرگرمی در دو حوزه بانوان و آقایان به صورت روزانه 
خدماتي از قبیل بازي درماني، کتابخواني، ورزش و مشاوره به 

سیل زدگان ارائه می دهند.

 چه اقدام های پیشگیرانه ای برای حفظ تأسیسات 
در مواجهه با سیل انجام شد؟

در این ایام، اقدام های کنترلی و نظارتی به صورت فیزیکی و 
الکترونیکی روی خطوط لوله، تأسیسات و چاه های همجوار با 
رودخانه و شهر به طور مرتب انجام می شد. برای مقابله با ورود 

سیل به شهر اهواز و محافظت از بخش هاي اطراف آن، 
مسافتي در حدود 150 کیلومتر از ساحل شرقی و غربی 
رودخانه کارون و محدوده باالدست شهرستان باوی و 
همچنین شهرستان کارون، نسبت به احداث سیل بند 

اقدام کردیم. بخشی از تأسیسات ما هم در این محدوده 
هستند که این اقدام در محافظت از این 
تأسیسات کمک شایانی کرد. اگر به هر 
دلیلی میزان دبی خروجی رودخانه 
کارون از عدد پیک باالتر رود، قطعاً 
بخشی از تأسیسات ما بیش از شرایط 
موجود با خسارت و آب گرفتگی رو 

به رو می شوند. با هماهنگی که با شرکت ملی نفت ایران صورت 
گرفت جریان نفت را از برخی خطوط لوله که در معرض سیل 
بودند، قطع کردیم که خدای ناکرده بر اثر آب بردگی مشکل 
زیست محیطی به وجود نیاید. به دلیل حفظ ایمنی در مواجهه 
با سیل، تعدادی از چاه های تولیدی شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب بسته شد. باید تأکید کنم که تمامی اقدام های پیشگیرانه، 

برای جلوگیری از مخاطرات زیست محیطی مدنظر بود. 

 چه زمانی این خطوط لوله ای که بسته شده اند، 
دوباره راه اندازی می شوند؟

راه اندازی دوباره آن به پایین رفتن سطح آب بستگی دارد. هر 
زمان ستاد مدیریت بحران و سازمان آب و برق استان خوزستان 
به ما اعالم کنند که سطح آب در وضع ایمن قرار دارد، قطعاً این 

خطوط لوله را راه اندازی می کنیم.
 آقای زنگنه به خسارت هزار میلیاردی سیل به 
تأسیسات صنعت نفت اشاره داشتند. در این 
زمینه تأسیسات شرکت ملی مناطق 

نفت خیز جنوب چه وضعیتی دارند؟
در سیل اخیر خوزستان، بویژه در حاشیه رودخانه کارون، در 
تاالب منصوری، رودخانه کشکان، باالدست سد کرخه و 
رودخانه های فصلی در قلعه نار و حوزه استحفاظی شرکت نفت 
و گاز مسجد سلیمان، چند خط لوله ما دچار آب بردگی شدند. 
با توجه به پیش بینی این موارد، جریان نفت را قبل از حادثه، 
مسدود و خط لوله را تخلیه کرده بودیم تا خسارت زیست 
محیطی به همراه نداشته باشد. بازسازی این خطوط لوله و 
جاده های دسترسی به بسیاری از چاه ها و پل هایی که برای 
دسترسی به چاه ها بوده، هزینه ای است که به ما بر اثر سیل 
تحمیل شده است. برای احیای بخشی از چاه ها که به علت آب 
گرفتگی بسته شده بودند، قطعاً هزینه ای متحمل خواهیم شد. 
بخشی از ماشین آالت که ملکی شرکت هستند، در مسیر کمک 
رسانی به مناطق سیل زده، یا واقعه سیل دچار خسارت ها و 
خرابی های عمده شده اند. مجموع این هزینه ها اعداد و ارقام قابل 
توجهی است. با توجه به گسترش مناطق نفت خیز جنوب، میزان 
خسارت سیل به شرکت ملی نفت خیز جنوب قابل توجه است. 

میزان دقیق خسارت ها بعد از پایان بحران سیل محاسبه خواهد 
شد.

 در فضای مجازی شایعاتی مبنی بر آلودگی نفتی 
منتشر شد، در این زمینه توضیح بفرمایید.

تاکنون هیچ گونه آلودگی ناشی از نشت نفت در مناطق 
سیالبی به وجود نیامده و تهدیدی از جانب چاه ها و خطوط 
لوله نفت، متوجه رودخانه های استان خوزستان نیست. با 
حداقل سازی  منظور  به  انجام شده،  پیش بینی های 
آسیب های ناشی از سیالب، اقدام های الزم برای بستن 
بعضی از چاه های نفت که احتمال آبگرفتگی داشتند، انجام 
شد. همچنین عملیات توپک رانی و تمیز کردن خطوط لوله 
پیش و پس از وقوع سیالب نیز انجام شده و تاکنون هیچ 
حادثه زیست محیطی در سطح مناطق درگیر با سیالب رخ 
نداده است. همه چاه ها، خطوط لوله و تأسیسات نفت و گاز 
مطابق دستورعمل های ایمنی و زیست محیطی، تحت 

پایش و نظارت مستمر قرار دارند.

 آیا در حال حاضر تهدید دیگری برای تأسیسات 
نفتی و آسیب دیدن آنها وجود دارد؟

این مسأله به میزان خروجی سدها، دبی رودخانه و سیالب بستگی 
دارد که براساس پیش بینی هواشناسی احتمال وقوع مجدد سیل 
و باال رفتن دبی رودخانه وجود دارد و ممکن است بخشی از 
تأسیسات ما تهدید شود که از آن جمله می توان به برخی 
واحدهای بهره برداری یا تأسیسات جمع آوری گاز که در حاشیه 
رودخانه کارون و حوالی منصوری و شادگان قرار دارند، اشاره کرد.

 در حال حاضر کمک رسانی شرکت های نفتی 
خوزستان در چه مرحله ای قرار دارد؟

در نقاطی همچون غرب کارون و پایین دست اهواز در مناطق 
شادگان و... هنوز در فاز مقابله قرار داریم. بعد از رو به کاهش رفتن 
سطح آب، وارد فاز بازسازی خواهیم شد که مقدمه آن تخلیه آب 
از سطوح و معابر، تخلیه فاضالب و سپس بازسازی خرابی ها اعم 
از اماکن، منازل مسکونی، معابر و روستاهای تخلیه شده به وسیله 
تجهیزات در اختیار شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است.
در تمامی مراحل، براساس تأکید وزیر نفت و مدیرعامل شرکت 
ملی نفت ایران، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به همراه 
سایر شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت، حضور خواهند داشت 

و در کنار مردم خواهند بود.

 اگر ناگفته ای هست، بفرمایید.
در هر بحران، کارکنان همیشه در حالت آماده باش و فعالیت 
قرار دارند. به تمام کارکنان صنعت نفت بویژه بیش از 700 
نفر از نیروهای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب که به 
شکل مستقیم و غیرمستقیم مشغول فعالیت بودند، خسته 
نباشید و خدا قوت می گویم. در این مدت حتی یک نفر هم 
به مرخصی نرفت. اصالً متوجه سال جدید نشدیم و در سه 
شیفت کاری مشغول فعالیت بودیم. عالوه بر نیروهایی که در 
عملیات اجرایی مقابله با سیل حضور داشتند، صدا و سیمای 
استان خوزستان، اصحاب قلم و رسانه که انعکاس دهنده 
اقدام های انجام شده، بوده و هستند، نقش بسزایی در این 
موضوع داشتند که به همه عزیزان این حوزه نیز خداقوت و 

خسته نباشید عرض می کنم. 

 مشعل  سیل و آسیب های ناشی از آن، همچنان پسوند 
بسیاری از استان های ایران از جمله خوزستان به عنوان 
پایتخت نفت و انرژی کشور است و در این میان، 
شرکت های مختلف نفتی از جمله شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب، فعالیت خود را در دو جبهه همکاری 
با مردم و مناطق همجوار و صیانت از تاسیسات، چاه ها 
و خطوط لوله به عنوان گلوگاه های صنعت نفت دنبال 
کرده است. احمد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی 
هفته نامه  با  گفت وگو  در  جنوب  نفت خیز  مناطق 
»مشعل« به تشریح اقدام های انجام شده از سوی این 

شرکت پرداخته است که در ادامه می آید:

تاکنون هیچ گونه آلودگی ناشی از نشت نفت در 
مناطق سیالبی به وجود نیامده و تهدیدی از جانب 
چاه ها و خطوط لوله نفت، متوجه رودخانه های 

استان خوزستان نیست

نــفت



رویای بربادرفته
خواب آشفته صفر شدن صادرات نفت ایران

مشعل شماره 920

www.mashal.ir
گــزارش نشریه کارکنان صنعت نفت ایران

1415

مشعل   »رویای آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران، به یاری خدا هرگز تعبیر 
نمی شود و با همه توان برای شکستن تحریم آمریکا عمل خواهیم کرد.« این پاسخ صریح 
وزیر نفت کشورمان به خواب آشفته ای است که آمریکا بار دیگر برای ایران دیده است. 
کاخ سفید هفته گذشته، پایان معافیت های نفتی ایران را اعالم کرد؛ تصمیمی که در 
آستانه نخستین سال خروج یکجانبه و غیر قانونی آمریکا از توافق بین المللی برجام که 
تأییدیه شورای امنیت سازمان ملل متحد را هم با خود دارد، صادر شد.  در بیانیه کاخ 
سفید به صراحت هدف از این تصمیم، به صفر رساندن صادرات نفت ایران عنوان شده 
است؛ رویایی که ترامپ اردیبهشت سال گذشته نیز در سر داشت و در نهایت در ماه 
نوامبر، هشت کشور چین، هند،ژاپن، کره جنوبی، تایوان، ترکیه، ایتالیا ویونان را به مدت 
6 ماه ازتحریم های نفتی علیه ایران معاف کرد. با آنکه این معافیت ها ماه مه )اردیبهشت( 
به پایان می رسد؛ اما صفر شدن صادرات نفت ایران، این بار نیز برای آمریکا آرزویی محال 
خواهد بود؛ موضوعی که کارشناسان مختلف حوزه انرژی بر آن اتفاق نظر دارند. زنگنه 
در واکنش به این اقدام در صحن علنی مجلس شورای اسالمی اعالم کرد که »آمریکا و 
هم پیمانانش با سیاسی کردن نفت و استفاده از نفت به عنوان سالح، اشتباه بزرگی مرتکب 

شدند که با توجه به وضع شکننده بازار، دود آن به چشم خیلی ها می رود.« او با اشاره به 
اقدام های اخیر آمریکا و وضع بازار نفت گفت: امروز در این جنگ تجاوزگرانه اقتصادی 
که آمریکا علیه ملت ایران به راه انداخته است، صنعت نفت در نوک پیکان حمالت ظالمانه 
است و همه باید دست در دست هم بدهیم تا با یاری خداوند با سربلندی از این شرایط 
خطیر عبور کنیم. آمریکا سال گذشته با خروج از برجام، طی دو مرحله تحریم هایی را 
که طبق این توافق برداشته شده بود، بازگرداند. اقدامی که با محکومیت دیگر 
امضاکنندگان این توافق روبه رو شد و آنها اعالم کردند که به تجارت با ایران ادامه داده 
و سازوکارهایی برای این منظور اتخاذ می کنند. کشورهای امضا کننده این توافق یعنی 
انگلیس، فرانسه، آلمان، چین و روسیه ضمن محکوم کردن خروج این کشور از این توافق 
چندجانبه بین المللی، تاکید کردند که به برجام پایبند مانده و از تجارت شرکت هایشان 
با ایران حمایت می کنند. این بار نیز همزمان با انتشار بیانیه کاخ سفید، کشورهای مختلف 
مشمول این تصمیم به عنوان مشتریان بزرگ نفت ایران نسبت به این تصمیم واکنش 
نشان دادند. همچنین این خبر موجب شد تا بهای نفت خام در معامالت امروز بازارهای 

جهانی، روندی صعودی را به همراه داشته باشد.

ایران ارزشی برای معافیت های اعطایی 
قائل نیست

سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت امور 
خارجه، همزمان با انتشار بیانیه کاخ سفید 
مبنی بر تمدید نشدن معافیت برای خریداران 
نفت ایران گفت: ایران با توجه به غیرقانونی 
بودن اصل تحریم های مورد نظر، در اصل 
ارزش و اعتباری برای معافیت های اعطایی بر 
تحریم ها قائل نبوده و نیست. با این حال، با 
توجه به آثار منفی عملی این تحریم ها و 
احتمال افزایش آثار منفی آن در پی تمدید 
نشدن معافیت ها، وزارت امور خارجه امروز 
به طور مستمر با نهادهای ذی ربط داخلی 
ارتباط برقرار کرده و نیز رایزنی های فشرده ای 
با بسیاری از شریکان خارجی اعم از اروپایی، 
است.  داشته  همسایگان  و  بین المللی 
سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: نتیجه این 
تماس ها و رایزنی های داخلی و خارجی به 
مراجع عالی تصمیم گیری بازتاب داده شده و 
بزودی تصمیم مقتضی در این باره گرفته و 

اعالم خواهد شد.

مخالفت چین با تصمیم آمریکا
 وزارت خارجه چین رسماً به آمریکا بر سر 
تصمیمش برای پایان دادن به معافیت های 
واردات نفت ایران اعتراض کرد. ایسنا به نقل 
از گنگ شوانگ، سخنگوی وزارت خارجه 
چین در یک کنفرانس مطبوعاتی نوشت: چین 
قطعاً با اجرای یکجانبه تحریم های آمریکا 
مخالف است. تصمیم آمریکا باعث افزایش 
بی ثباتی در خاورمیانه و بازارهای انرژی 
بین المللی می شود. ما از آمریکا می خواهیم که 
رفتار مسؤوالنه ای داشته باشد و نقش 
سازنده ای ایفا کند. چین پیش از این، نظرش 
را به اطالع طرف آمریکایی رسانده است. وی 
گفت: چین از طرف آمریکایی خواسته است 
به منافع و نگرانی های چین احترام گذاشته و 
اقدامات اشتباهی که به منافع این کشور لطمه 
می زند، انجام ندهد. چین به تالش برای 
حمایت از حقوق مشروع شرکت هایش ادامه 

خواهد داد.

هند امیدوار به خرید نفت از ایران
همچنین هند، از مشتریان نفت ایران، 
امیدوار است که آمریکا به متحدانش اجازه 
دهد همچنان به خرید نفت از ایران ادامه 
دهند. به گزارش ایسنا، یک منبع آگاه به 
رویترز گفت: تحت معافیت ها ما امیدواریم که 
آمریکایی ها انعطاف به خرج داده و به ما اجازه 

دهند که به خرید نفت ایران ادامه دهیم.

رایزنی هیات کره ای برای خرید نفت ایران
یک مقام وزارت امور خارجه کره جنوبی 
اعالم کرد، هیاتی از این کشور به ریاست 
معاون اقتصادی وزیر امور خارجه کره، برای 
مذاکره درباره معافیت خرید نفت ایران، به 
واشنگتن سفر می کند. دولت کره جنوبی 
پیش از این با صدور بیانیه ای اعالم کرده بود 
که به تالش هایش برای تمدید معافیت خرید 
نفت ایران تا 12 اردیبهشت ادامه خواهد داد.

ترکیه مخالف فشار به ایران است
وزیر خارجه ترکیه نیز در واکنش به عدم 
تمدید معافیت خرید نفت ایران از سوی 
آمریکا، با محکومیت این اقدام اعالم کرد که 

کشورش مخالف فشار به ایران است. 
به گزارش خبرگزاری آناتولی از آنکارا، 
مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه 
گفت: تصمیم آمریکا برای پایان دادن به 
معافیت از تحریم های ضد واردات نفت ایران، 
کمکی به صلح و ثبات منطقه نمی کند، اما به 
مردم ایران آسیب می زند. وزیر امور خارجه 
از  نفت  برای خرید  ترکیه گفت: فشار 
کشورهایی غیر از ایران، زیاده روی بیش از حد 
است. چاووش اوغلو اعالم کرد: با توجه به 
روابط نزدیک آمریکا با این کشور، پیشنهاد 
خرید نفت از آنها از نظر اخالقی نادرست است. 
این موضوع، مقررات سازمان تجارت جهانی 

را نقض و ثبات منطقه را تهدید می کند.

واکنش اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا هم این اقدام را تاسف بار 
خواند و تاکید کرد که همچنان به پایبندی اش 
به توافق هسته ای ادامه خواهد داد. مایا 
کاسیانچیچ، سخنگوی امور خارجی و امنیتی 
اتحادیه اروپا در حاشیه نشست کمیسیون 
اروپا به خبرنگاران گفت: ما از اعالمیه دیروز 
تمدید  عدم  بر  مبنی  متحده  ایاالت 
معافیت های نفتی، متأسفیم. این اقدام بیش 
از پیش، اجرای برنامه جامع اقدام مشترک 

)برجام( را تضعیف می کند.

واکنش فرانسه به تمدید نشدن معافیت ها
وزارت خارجه فرانسه در واکنش به اقدام 
یکجانبه دولت آمریکا وتمدید نشدن معافیت 
برای خریداران نفت ایران، ضمن اعالم حمایت 
از برجام تاکید کرد که ساز وکار حمایت از 
مبادالت تجاری ایران و اروپا)اینستکس(، 
پیشرفت بسیار خوبی داشته است. وزارت 
خارجه فرانسه همچنین حمایت خود را از 
توافق هسته ای سال 2015 ایران و 5+1 ) 

برجام( اعالم کرد.

ابراز تاسف انگلیس
تصمیم  ز  ا پس  نگلیس  ا لت  و د
رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از برجام و 
اعمال تحریم های یکجانبه علیه ایران، در کنار 
فرانسه، آلمان، چین و روسیه به حفظ این 
توافق متعهد مانده است. با اعالم تصمیم اخیر 
کاخ سفید، سخنگوی وزارت خارجه انگلیس 
در گفت وگوی اختصاصی با ایرنا اعالم کرد که 
لندن از پایان معافیت نفتی ایران متاسف 
است. برجام برای امنیت ما حائز اهمیت است 

و دولت انگلیس به آن متعهد می ماند.

عراق هیچ تصمیم یکجانبه ای نمی گیرد
عاصم جهاد، سخنگوی وزارت نفت عراق 
در پاسخ به این پرسش که آیا عراق آماده 
است تولید نفت خود را برای جبران افت 
احتمالی عرضه نفت ایران افزایش دهد، به 
رویترز گفت: عراق برای جبران کاهش عرضه 

در بازار نفت به هر دلیلی که باشد، هیچ تصمیم 
یکجانبه ای نمی گیرد و هر گونه تصمیم برای 
افزایش تولید نفت باید به صورت گروهی از 
سوی اعضای اوپک گرفته شود. ایسنا به نقل 
از وی نوشت: عراق به توافق کاهش تولید نفت 
که از سوی گروهی از کشورهای اوپک و 

غیراوپک انجام می شود، پایبند است.

بازار آشفته و نگران
با وجود تداوم واکنش ها به تصمیم آمریکا، 
کاخ سفید در بیانیه ای گفته است که عربستان 
و امارات برای تزریق نفت بیشتر به بازار پس از 
توقف صادرات نفت ایران اعالم آمادگی 
کرده اند. با این حال خبرگزاری رویترز به نقل از 
منابع آگاه خبر داد که عربستان، جبران کاهش 
احتمالی سهم ایران از بازار جهانی نفت را به 
بررسی تاثیر آن بر بازار موکول کرد.  رویترز به 
نقل از یکی از منابع نزدیک به حکومت 
عربستان نوشت که ریاض آماده است تا کمبود 
بازار را در صورت لغو معافیت های تحریمی 
مشتریان نفت ایران از سوی آمریکا جبران 
کند، ولی پیش از آن تاثیر این اقدام بر بازار نفت 
را سبک و سنگین خواهد کرد. منبع آگاه 
خبرگزاری انگلیسی رویترز افزود که هر اقدام 
عربستان، منوط به قطعیت لغو معافیت ها و 
تاثیر آن بر بازار نفت خواهد بود. اغلب 
رسانه های منطقه ای و آمریکایی، عدم تمدید 
معافیت تحریم ها را دارای پیامدهای جدی برای 
سیاست خارجی این کشور دانستند و تصریح 
کردند که تصمیم ترامپ برای به صفر رساندن 
صادرات نفت ایران، تنش ها در خلیج فارس و 
قیمت انرژی در جهان را افزایش خواهد داد. 
روزنامه منطقه ای »رای الیوم« تصمیم دولت 
آمریکا در لغو معافیت های نفتی هشت کشور 
واردکننده نفت از ایران را به معنای »اعالم 
جنگ« دانست. نشریه آمریکایی »فارن 
پالیسی« نیز در مطلبی با عنوان قمار بزرگ 
نفتی ترامپ در مقابل ایران با بیان این نکته که 
گزینه های فراوانی پیش روی ایران برای تالفی 
تصمیم آمریکا در تمدید نکردن معافیت 
تحریم های نفتی وجود دارد، نوشت: »ایران به 
عنوان مثال می تواند با بستن تنگه هرمز که 30 
درصد صادرات روزانه نفت منطقه از آن عبور 
می کند، پاسخ تندی به واشنگتن بدهد.« وزیر 
نفت کشورمان در این زمینه با اشاره به اینکه 
بازار نفت، بسیار غیرقابل پیش بینی است و در 
این اوضاع شکننده نمی توان اطمینان داشت 
که به اندازه نیاز بازار، نفت تولید خواهد شد، 
گفته است: اساسا بعضی از کشورهای منطقه، 
ظرفیت مازاد خود را برای تحریک آمریکا و 
فشار به ایران از یک سو و از طرف دیگر برای 
آرامش خیال مصرف کنندگان بسیار بیشتر از 
واقعیت اعالم می کنند. وزیر نفت با بیان اینکه 
وضع عرضه و تقاضا در شرایط کنونی بازار نفت 
شکننده است، تاکید کرد: بیانیه هایی که 
آمریکا و حامیان منطقه ای آن برای اطمینان 
دادن به بازار برای جلوگیری از باال رفتن قیمت 
نفت منتشر می کنند، بیشتر از هر موضوعی 
بیانگر و نشان دهنده نگرانی آنها از بی ثباتی و 

شکنندگی بازار است.

زنگنه در واکنش به پایان معافیت های نفتی ایران  اعالم کرد که »آمریکا و هم پیمانانش 
با سیاسی کردن نفت و استفاده از نفت به عنوان سالح، اشتباه بزرگی مرتکب شدند که با 

توجه به وضع شکننده بازار، دود آن به چشم خیلی ها می رود«

به صفر رساندن صادرات 
نفت ایران ناممکن است

رئیس جمهوری گفت: به صفر رساندن صادرات نفت ایران 
امکان پذیر نیست و ما به روش های مختلف نفت خود را خواهیم 
فروخت، آمریکا با اینگونه اقدام های خود به تمام ملت های جهان 
و همه شرکت های نفتی دنیا و حتی به ملت خود ظلم می کند.دکتر 
حسن روحانی در نشست هیئت دولت با بیان اینکه آمریکایی ها 
تبلیغات جدیدی را برای فشار بر ملت ایران آغاز کردند، گفت: 
البته آمریکایی ها اقدام های جدی خود را از اردیبهشت پارسال 
و مقدمات آن را از دی ماه 96 آغاز کرده بودند و هر روز هم یک 
اقدام خالف قانون در عرصه های بین المللی، سیاسی، تبلیغاتی و 
به ویژه اقتصادی برای فشار علیه ملت ایران انجام می دهند.وی 
افزود: آمریکایی ها در صحنه اقتصادی نیز به اهداف خود نرسیده 
و نخواهند رسید، البته طبیعی است که با فشارهای خود 
مشکالتی برای زندگی روزمره مردم ایجاد کنند، اما ملت ایران 
به خوبی می دانند که در مقابل اقدام های غیرقانونی متجاوزین، 
راهی جز ایستادگی و مقاومت وجود ندارد.رئیس جمهوری 
تصریح کرد: ما همواره مرد مذاکره و دیپلماسی بوده و همان 
طوری که مرد جنگ و دفاع هستیم، مذاکره در صورتی میسر 
است که همه فشارها برداشته شده، از اقدام های غیرقانونی خود 
عذرخواهی کنند و احترام متقابل وجود داشته باشد. بدون تردید 
قبول خواسته فرد چاقوکشی که به زور و به دروغ به دنبال مذاکره 
است، بی شک به جایی نخواهد رسید و ما با فرد چاقوکش و فرمول 
چاقوکشی مذاکره نمی کنیم و قبول چنین مذاکره ای به معنای 
ذلت و تسلیم است.وی با تاکید بر اینکه در اولین اقدام باید آمریکا 
را از اقدام های غیرقانونی و ظالمانه خود پشیمان کنیم، عنوان 
کرد: باید در مقام عمل ثابت کنیم که آمریکایی ها اشتباه کرده و 
محاسباتشان غلط است و هر زمان که به اشتباه محاسباتی خود 
پی بردند و حاضر شدند از طریق منطق و استدالل مشکالت را 
حل کنند، ما برای این کار آمادگی داریم.روحانی با بیان اینکه 
آمریکا با همه توان خود قادر نیست بازار نفت جهان را در مشت 
خود قرار دهد، تاکید کرد: آمریکایی ها در این زمینه تصور غلطی 
دارند. تنها یکی دو کشور وجود دارند که آنها نیز باید متوجه 
اعمال و رفتار خود باشند. عربستان و امارات باید بدانند که وجود 
و بقایشان در سایه تصمیم خردمندانه حکومت جمهوری اسالمی 
ایران است.رئیس جمهوری افزود: این جمهوری اسالمی ایران بود 
که عربستان را نجات داد و اگر تصمیم دیگری در آن مقطع گرفته 
بودیم، چه بسا امروز اثری از عربستان و امارات وجود نداشت.وی 
گفت: شما که وجودتان در سایه جمهوری اسالمی ایران است، 
چطور به ترامپ می گویید که اگر صادرات نفت ایران را به صفر 
برسانید ما آن را جبران خواهیم کرد؟ آیا از تبعات این حرف خود 
آگاه هستید و می دانید که این به معنای دشمنی صریح با ملت 
ایران است؟ آیا نمی دانید که دوران ترامپ به پایان خواهد رسید 
و ما ماندگار هستیم و به عنوان همسایه در طول سالیان طوالنی 
در کنار هم خواهیم بود؟ بهتر است به فکر دوستی دائمی در 
منطقه باشیم. به صفر رساندن صادرات نفت ایران امکان پذیر 
نیست و ما به روش های مختلف نفت خود را خواهیم فروخت و 
آمریکا با اینگونه اقدام های خود به تمام ملت های جهان و همه 
شرکت های نفتی دنیا و حتی به ملت خود ظلم می کند. رئیس 
جمهوری عنوان کرد: بعضی از کشورهای همسایه نیز بدانند که 
حرف ها و اقدام هایی که مرتکب می شوند در تاریخ ثبت خواهد 
شد و در آینده ملت های خودتان آنها را محکوم خواهند کرد. ملت 
ایران در طول تاریخ به شما خوبی کرده و شما خوبی را با بدی 
پاسخ می دهید و این با منطق برادری و همسایگی سازگار نیست. 
وی ادامه داد: باید در برابر تحریم آمریکا، تسهیل اقتصادی، 
تولیدی و صادراتی را در پیش بگیریم و با این کار می توانیم تحریم 
را بشکنیم، امروز باید شرایط را برای تولید و اشتغال تسهیل کنیم 
و این کار امکان پذیر است به شرط اینکه همه در کنار هم قرار 

بگیریم.



شرکت ملی گاز ایران، پوشش گسترده ای از انرژی در سطح کشور دارد، از این رو زمانی که با رخدادهای 
طبیعی مانند سیل، زلزله و... روبه رو می شود، بخش عمده ای از تاسیسات آن را تحت الشعاع قرار می دهد. 
به گفته محمدرضا یوسفی پور، رئیس اچ اس ای شرکت ملی گاز ایران »زمان مواجهه با رخدادهای طبیعی 
باید تمهیداتی از جمله امکان سنجی، طراحی، اجرا و نگهداری اندیشیده شود.« به بیان دیگر در صنعت 
گاز، زمانی می توان در اوج باران با خیال آسوده به کار خود ادامه داد که در آفتاب سوزان، پیش بینی های 
الزم را داشته باشیم و تا حدود زیادی این کار را انجام داده ایم.  کشورهای بحران خیزی مانند ژاپن بعد از 
رخدادهایی مثل زلزله، سیل و سایر رخدادهای طبیعی با انواع حوادث ثانویه در حوزه گازرسانی مواجه 
می شوند، این در حالی است که در کشورمان، صنعت گاز تاب آوری زیادی دارد و در رخدادهایی مانند 
سیل تنها در جاهایی گاز را قطع کرده ایم که نگران سیستم های داخلی خانه ها و مصرف کنندگان و 
مشترکان بودیم؛ اما تاسیسات، توزیع و انتقال ما مقاومت و پایداری خوبی داشتند. از  این رو می توان گفت 
که قطعی گاز در پلدختر، معموالن و ... به دلیل نگرانی از سیستم داخلی خانه مشترکان بوده که مسؤولیت 
این سیستم داخلی به عهده سازمان نظام مهندسی است و باید نخست تاییدیه صادر می کردتا گاز را 
وصل کنیم.« او می گوید: »برای تاسیسات شهری باید امکان سنجی، طراحی، اجرا و نگهداری صورت 
گیرد، در غیر این صورت دچار گرفتاری ها و معضالت بسیار پیچیده ای می شویم که در لحظه نمی  توان 
راه حلی برای آن پیش بینی کرد و به کار بست؛ چراکه امکان سلسله حوادث ثانویه وجود دارد و ممکن 

است اتفاقاتی روی دهد و با انبوهی از مشکالت رو به رو شویم.«

هشدار از طریق پیامک
رئیس اچ اس ای شرکت ملی گاز ایران عنوان می کند: » قبل از وقوع سیل، اقدام های الزم صورت گرفت 
و در روز نخست عید و روزهای تعطیل به صورت مستمر با همکاران خود در حوزه اچ اس ای، مدیران عامل 
شرکت ها، وزیر و اعضای هیأت مدیره تمام نکات و پیش بینی هایی که در مورد جبهه نخستی که بیش از 
پنج استان را درگیر کرده بود، از سه- چهار روز قبل از وقوع آن، پیامک ها ارسال و هشدارها داده شد و 
به پنج شرکت گاز استانی در چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، گیالن و خوزستان نیز هشدار 
دادیم. از طریق سامانه های پیامکی و سامانه هایی که از طریق شبکه های اجتماعی داریم، هشدارها و 
دستورعمل ها را به همکاران خود می دهیم. در روز دوم سیل نیز با حضور 14 مدیر ارشد شرکت ملی 
گاز ایران، کمیته بحران تشکیل دادیم و در قالب سه صفحه عالوه بر دستورعمل ها و موارد مهمی  که 
در سطح کشور داشتند، به صورت دستور جلسه به معاون وزیر ارائه و همان روز از طریق سامانه ها برای 
تمامی  شرکت های تابع گاز ارسال شد.« یوسفی پور ادامه می دهد: »شرکت ملی گاز ایران به دلیل اینکه 
با سیالی به نام گاز طبیعی سروکار دارد، از نظر اشتعال و انفجارپذیری در رتبه باالیی از ریسک قرار دارد. 
در این صنعت 50 ساله، به گونه ای تربیت شده ایم که جدی، فوری و بدون هیچ مبارزه ای، فقط با یک رویکرد 
فنی و کامال تخصصی در مورد مسائل خود تصمیم  بگیریم. بنابراین باید چابک، دقیق و کامال جدی با همکاران 
خود در سطح کشور برخورد کنیم. از  این رو دو رویکرد داریم که یکی برای پاالیشگاه های قدیمی  مانند بیدبلند 
است که 50 سال قدمت دارد و  ایمن سازی و مستحکم سازی آن مهم است. دیگری برای پاالیشگاه های تازه ساز 
است که در آن بهتر می توان امکان سنجی انجام داد. از سال ها قبل در پاالیشگاه های تحت بهره برداری، 
ایستگاه های تقویت فشار، تاسیسات گازی و... مشاور گرفته ایم تا در چگونگی  ایمن سازی، مستحکم سازی 
و پدافند غیرعامل ما را کمک کند. این نکته مهم را که سیال با ما شوخی ندارد و نمی توانیم در مقابل 

همکاران و تاسیساتمان کوچکترین سهل انگاری داشته باشیم، سرلوحه کار خود قرار داده ایم.«

پیش بینی وضعیت آب و هوایی با کمک دیسپچینگ
یوسفی پور در پاسخ به این سوال که چه اقدام هایی قبل از وقوع سیل از سوی شرکت ملی گاز با محور 
مدیریت بحران صورت گرفته است، می گوید: »پنج دستورعمل در شرکت ملی گاز و شرکت های تابعه 
داریم که هر نسخه، نسخه قبل را کامل می کند و شامل رخدادهای طبیعی مانند سیل، زلزله، افت فشار 
و... می شود. با وجود اینکه چند دستورعمل از قبل داشتیم، تجارب خودمان را در احیای شبکه گاز پس 
از زلزله سرپل ذهاب بررسی کردیم و به صورت دستورعمل درآوردیم، از این رو می توان گفت که 
دستورعمل پنجم ما بعد از زلزله سرپل ذهاب نوشته شده است. به عنوان نمونه، تجربه هایی را که در زلزله 
سرپل ذهاب به لحاظ ماهیت و مشخصات تکنیکی زلزله داشته ایم، به صورت دستورعمل در آوردیم، 
حتی دستورعمل هفت بندی برای مشترکان داشته ایم. به این معنا که مشترکان ما زمان وقوع سیل و زلزله 
وقتی لوله ها، شلنگ ها، بست ها و دودکش های آنها دچار مشکل می شود، چه اقدام هایی باید انجام دهند 
تا حوادث ناشی از نشت گاز دامنگیرشان نشود.« به گفته او در ابتدای سال با همکاری دیسپچینگ، وضعیت 
آب و هوایی یک سال را پیش بینی می کنیم تا در فصل هایی مانند پاییز و زمستان برای کاهش افت فشار گاز 
برنامه داشته باشیم و در آن میزان گازی که باید به مناطق عملیاتی و پاالیشگاه ها برود را بررسی می کنیم. 
ضمن آنکه برای گازهای استانی نیز بحث استحکام سازی تاسیسات و خطوطی که از رودخانه های فصلی 
عبور می کنند، در مناطق عملیاتی ایستگاه تقویت فشاری که داریم و تمیز کردن کانال های اطراف و در 
پاالیشگاه ها نیز اتاق مرکزی و کنترل  را بررسی می کنیم. بسیاری از پاالیشگاه های خود را از سال ها قبل 
برای وقوع سیل  ایمن سازی کرده ایم. اگر  این  رویکرد را نداشتیم و اقدام های پدافند غیرعامل انجام 

نمی شد، آسیب پذیری ما در رخداد امسال افزایش می یافت.«
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 رئیس اچ اس ای شرکت ملی گاز ایران از 
اقدام های انجام شده در مناطق سیالبی می گوید:

سمیه راهپیما   از 27 اسفند که نگرانی ها درباره وقوع سیل در برخی نقاط کشور قوت گرفت، 
بخش های مختلف صنعت گاز در پاالیشگاه ها، ایستگاه های تقویت فشار، شبکه های توزیع و 
شرکت های های گاز استانی، حضوری منسجم و فعال داشتند و با توجه به برگزاری مانورهای 
مختلف در شهرهای معین و جدی گرفتن هشدارهای سازمان هواشناسی، توانستند این رخداد 
طبیعی را پشت سر بگذارند تا فراورش گاز با مشکل روبه رو نشود. از  این رو می توان به نقش و 
اهمیت مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در این صنعت مهم و حساس در کشور پی برد که با 
تدابیر از قبل اتخاذ شده از سوی مدیریت اچ اس ای و پدافند غیرعامل و مدیریت بحران توانست 
سربلند بیرون بیاید و  در این زمینه حادثه ای جان هموطنانمان را تهدید نکند.  به دلیل آگاهی 
از اقدام های انجام شده در مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، هفته نامه »مشعل« گفت و گویی 
با محمدرضا یوسفی پور، رئیس اچ اس ای شرکت ملی گاز ایران انجام داده که مشروح آن را در 

ادامه می خوانید: 

اچ اس ای مشعل شماره 920
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نشریه کارکنان صنعت نفت ایران
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برگزاری مانورها به طور منظم
»در حوزه شرکت های گاز استانی، پاالیشگاه ها، مناطق 
عملیاتی و شرکت مهندسی، مانورهایی متناسب با حرفه 
خود به صورت منظم با نظارت ستاد مرکزی برگزار می شود 
و در آن، آمادگی نانوایی ها و قسمت  هایی که با ارتزاق مردم 
سروکار دارد، مورد بررسی قرار می گیرد تا اگر در مواردی 
مانند سیل و زلزله که افت فشار گاز و گاهی قطعی آن را 
داریم، مشخص شود که آیا سوخت دوم و سوم دارند؟ این 
مرتبط به ما نیست؛ اما چون امکان گرفتاری مشترکان 
وجود دارد، خود را موظف می دانیم تا آنها را بررسی کنیم.« 
این بخشی از صحبت های رئیس اچ اس ای شرکت ملی گاز 
ایران است.  او در این باره ادامه می دهد: »به صورت منظم، 
اجرای مانورهایی برای مقابله با رخدادهای طبیعی داریم؛ 
از مصادیق بارز مانورها می توان به نخستین مانور در مجتمع 
گاز پارس جنوبی اشاره کرد که در آن همزمان شش سناریو 
پیاده سازی شد. بعد از برگزاری این مانور، برق پاالیشگاه 
قطع شد و با توجه به اینکه یکی از محورهای مانور، برق 
پشتیبان بود، توانستیم از قطع برق سراسری در برخی 
پاالیشگاه های مجتمع جلوگیری کنیم. ضمن آنکه در 
مازندران ، خراسان شمالی  و گلستان )مانور افت فشار( و در 
خوزستان )مانور پدافند غیرعامل( داشته ایم.« به گفته 
یوسفی پور به صورت منظم ممیزی، اچ اس ای را در تمام 
شرکت های تابعه، مناطق عملیاتی، شرکت های گاز استانی 
و پاالیشگاه ها داریم که در آن نه تنها برگزاری مانور و 
مدیریت بحران، بلکه بهداشت صنعتی و 
محیط زیست مورد ارزیابی 
قرار می گیرد. از 
و  ین ر  ا

بعد از ممیزی اگر شرکتی مورد قبول نباشد، فرصت شش 
ماهه می دهیم و بعد از آن دوباره بازرسی می کنیم و بعد از 
این دوره، اگر دوباره نتایج قابل قبول نبود، آن را به معاون 
وزیر انعکاس می دهیم. پس می توان گفت که در شرکت 
ملی گاز ایران ممیزی ها، بازرسی ها و نظارت ها را در 
شرکت های تابعه به صورت یک رسم کامال پیوسته و قدیمی 
 پیاده می کنیم و این نظارت ها با سیستم های روز دنیا اصالح 
می شود. به مانورها در شرکت های تابعه تنها به صورت 
منفرد نگاه نمی کنیم و حضور شرکت های معینی مانند 
خوزستان، همدان، اصفهان و مرکزی الزامی است؛ زیرا در 
آن موارد مختلفی مانند به همراه داشتن تجهیزات و 
امکاناتی مانند  ماشین آالت، چادر صحرایی و غذا آموزش 

داده می شود.« 
او اضافه می کند: »اگر شرکت های گاز معین در زلزله سرپل 
ذهاب آماده نبودند، شرکت انتقال گاز استان کرمانشاه 
نمی توانست از پس زلزله گسترده سرپل ذهاب بر بیاید،  
این شرکت عالوه بر داشتن دستورعمل ها، بارها به صورت 
منفرد مانورهایی برگزار کرده است. بنابراین می توان گفت 
که شهرهای معین را نیز در این مانورها ارزیابی می کنیم.«

تشکیل کمیته مدیریت بحران در ساعت های اولیه
رئیس اچ اس ای شرکت ملی گاز ایران می گوید: »با توجه به 
اینکه طی 100 سال گذشته، شاهد وقوع سیل به این 
گستردگی نبوده ایم، تجربه های نادری کسب کردیم که در 

چهار بخش ستاد عالی مدیریت 
بحران سعی داشته ایم آن را به 

همکاران خود منتقل کنیم. در 
تجمع  که  تی  سیسا تا

گل والی در حوضچه ها 
و  داشتند  را 

روزها و هفته ها آب در آن جمع شده بود، آموختیم 
که باید با وقوع این حوادث، در تاسیسات چه کنیم؟ 
از این رو سعی کردیم تا در جلسه مدیریت بحران 
و ستاد عالی شرکت ملی گاز، این تجربه ها را به 
همکاران خود انتقال دهیم. یکی از موارد مهمی  که 
به همکاران در زمان وقوع سیل گفته شد، در زمینه 
از  بعد  زمین  فرونشست  و  رانش  احتمال 
بارندگی های زیاد بود و این یکی از بندهای صورت 

جلسه ستاد عالی کمیته مدیریت بحران بود.«

اقدام های اساسی بعد از تشکیل کمیته 
مدیریت بحران

به گفته یوسفی پور اقدام های اساسی بعد از 
تشکیل کمیته مدیریت بحران را می توان به 
چهار دسته حوزه پاالیش گاز، شرکت انتقال گاز، 
شرکت های گاز استانی )توزیع(  و نکات 

عمومی تقسیم کرد.
او با اشاره به اقدام های اساسی در حوزه پاالیش 
و  آمادگی  به  توجه  »با  می گوید:  گاز 
پیش بینی های به عمل آمده، مشکل اساسی و 
خاصی در هیچ کدام از پاالیشگاه های گاز در 
سراسر کشور به وجود نیامده و میزان تولید و 
شرایط عملیاتی، نرمال گزارش شده است؛ اما 
برای ایجاد آمادگی های بیشتر ضروری است 
دهانه  کردن  مسدود  جمله  از  مواردی 
کانال های دربرگیرنده کابل های برق و ابزار 
دقیق در موضع ورود به اتاق های کنترل/
 battery room ،فرمان و همچنین ایستگاه
و... با مواد مناسب )گونی شنی، فوم و...(، 
پیش بینی شود 

و همچنین آماده به کار بودن سیستم های تامین برق 
اضطراری و پشتیبان، بررسی و نشانه گذاری جاده 
اختصاصی به پاالیشگاه بخصوص در قسمت های آبنما 
به منظور جلوگیری از سقوط خودروها در زمان 
آبگرفتگی، آماده باش و در دسترس بودن تمامی روسا، 
مسؤوالن ارشد و... مورد توجه قرار گرفته است.« رئیس 
اچ اس ای شرکت ملی گاز ایران ادامه می دهد: »با توجه 
به آمادگی قبلی مناطق عملیات انتقال گاز، در استان های 
درگیر سیالب مشکل خاصی به وجود نیامده و در استان 
گلستان یا گرگان و منطقه مینودشت که بر اثر شدت 
سیالب، خط دچار آب شکستگی شده بود، با اقدام های 

کنترل قرار کنترلی و کاهش فشار، خط مهار و تحت 
گرفت. از  این رو برای  ایجاد آمادگی و 

اضطراری  شرایط  با  مقابله 
ضروری است مواردی از جمله 

آماده به کار و در سرویس 

بودن تمامی  شیرها و تجهیزات کنترلی خطوط انتقال 
)بخصوص LBVها(، وضعیت پایداری در سیستم های 
مخابراتی/ ارتباطی، پایش شود و در صورت بروز 
کوچکترین مشکل، نسبت به رفع آن و یا استفاده از 
سیستم های جایگزین مناسب و مطمئن اقدام شود. آماده 
به کار بودن تمامی ماشین آالت و تجهیزات در یاردها، بازدید 
گروه های بازرسی از خطوط لوله و تاسیسات پس از عبور 
سیالب، پیش بینی آماده به کار بودن سیستم های تامین 
برق اضطراری و پشتیبان، باز کردن جاده های اختصاصی 
به تاسیسات/ یاردها از نظر وضعیت آب گرفتگی از دیگر 

اقدام های انجام شده است.«
شرکت های استانی نیز اقدام های زیادی را انجام داده اند. 
در این زمینه یوسفی پور می افزاید: »با توجه به شروع 
بارندگی ها از 27 اسفند 97 و اعالم گزارش سازمان 
هواشناسی در تمامی  استان های شمالی، ضمن اعالم 
وضعیت اضطراری، تمامی  مرخصی ها لغو و آماده باش کامل 
اعالم شد. بر اثر سیل و پدیده رانش زمین، گاز حدود 15 
هزار مشترک قطع شد که بالفاصله با اقدام های کنترلی و 
عملکرد بموقع و سریع، ضمن جلوگیری از قطع گاز بسیاری 
از مشترکان، نسبت به وصل و گاز دار کردن مشترکان اقدام 
شد، از این رو برای ایجاد حفظ آمادگی و مقابله با سیل 

ضروری است موارد ذیل رعایت شود: 
استان های معین ضمن هماهنگی و همکاری با استان های 
سیل زده، نسبت به حفظ آمادگی خود در صورت نیاز اقدام 

الزم را به عمل آورند. 
با توجه به شرایط سیالب و غیرقابل دسترس بودن 
جاده ها و عدم امکان اعزام نیروهای کمکی، ضروری 
است به لحاظ تصمیم گیری بموقع با استفاده از 
گازبان ها به طور خودکفا بتوانند ارزیابی همه جانبه را 

انجام داده و تصمیمات الزم را در ثانیه های 
طالیی اتخاذ کنند. 

حوضچه های شیر و تاسیسات به 
صورت پیوسته از آب و گل و الی 

تخلیه شود تا در صورت بروز 
حادثه، بتوان در اسرع وقت 

نسبت به مدیریت صحنه 
حادثه اقدام کرد. 

ت  عملیا م  نجا ا

نشت یابی به صورت مستمر و معاینه تاسیسات بخصوص 
تاسیسات مدفون، پس از فرونشست سیل و فراهم شدن 
امکان عملیات نشت یابی، تحت کنترل و بازرسی قرار گیرد.  
روش اجرایی عملیاتی در حوزه توزیع و دستورعمل های 
بهره برداری و امداد گازرسانی در زمان آبگرفتگی تاسیسات 
و تجهیزات از سوی مدیریت گازرسانی تهیه شود.  ضروری 
است پست های امداد ضمن آمادگی کامل و کافی، همچنین 
خودروهای دارای تجهیزات الزم و کافی، نقشه های بروز 
شده، تسلط کامل عالوه بر خطوط توزیع و تغذیه، بر 
شیرهای همجوار خطوط انتقال نیز داشته باشند.« او با بیان 
اینکه عالوه بر موارد انجام شده، برخی اقدام های اساسی 
دیگر انجام شده است، عنوان می کند: »با توجه به احتمال 
وقوع سیل و آبگرفتگی در بیشتر استان ها انتظار می رود، 
پیشاپیش اقدام های موثری بر اساس دستورعمل های 
ابالغی مقابله با سیل در تاسیسات و ابنیه در خصوص 
موضوع فوق که از سوی اچ اس ای ستاد ارسال شده، در 
شرکت های تابعه تاکید و رعایت شود. به منظور درس 
آموزی از چنین تجاربی، باید به مستندسازی وقایع و تهیه 
فیلم و عکس از مناطق و تاسیسات که آسیب دیده اند و 
ارسال گزارش مربوطه اقدام شود. شرکت ها/ مناطق معین 
با توجه به هماهنگی های قبلی از طریق انجام مانورهای 
عملیاتی در حوزه های مربوطه نسبت به ایجاد خطوط 
ارتباطی موثر و همکاری های الزم اقدام کنند. وضعیت 
پایداری و آماده به سرویس بودن در سیستم های مخابراتی/ 

ارتباطی باید به صورت مستمر چک و پایش شوند. حراست 
شرکت های تابعه با توجه به تفاهمنامه منعقده با اچ اس ای و 
همچنین آموزش های فرا گرفته، ضروری است واکنش های 
اضطراری را در لحظات سرنوشت ساز حوادث )بخصوص در 
تاسیسات و ابنیه فاقد آتش نشان(، قبل از رسیدن گروه ها 
و تیم های مسؤول معمول کنند. الزم است ستادهای بحران 
)شامل مکان ستاد و نفرات و ادوات( و همچنین تجهیزات 
و ماشین آالت سبک و سنگین در تمامی  شرکت ها/ مناطق 
عملیاتی /یاردهای تعمیراتی/ پست های امداد و... تحت 

کنترل پیوسته بوده و آماده به کار باشند.«

سرلوحه قراردادن ایمنی
رئیس شرکت ملی گاز ایران در پایان می گوید: »از تمام 
مشترکان گاز طبیعی در سراسر کشور می خواهم که ما را 
یاری کنند. فراموش نکنیم که نمی توانیم در سیستم های 
داخلی خانه ها، کارخانه ها و مراکز تجاری دخل و تصرفی 
داشته باشیم و هر چقدر کوشش کنیم، می توانیم از 
شبکه های خودمان در سطح کوی و برزن و خیابان مراقبت 
کنیم؛ اما در خانه کسی که باید هوشیاری و دقت و ایمنی را 
سر لوحه کار خود قرار دهد، خود مردم هستند و زنجیره 
کوشش ها، فعالیت ها و اقدام ها، کشور را به نتیجه نهایی 
می رساند. به عبارت دیگر اگر مردم نسبت به رعایت 
موازین ایمنی و محیط زیست و همچنین فرهنگ اچ اس ای 
ما را کمک نکنند، کارمان ناقص می ماند و مطمئن هستیم 
که مردم کشورمان ما را یاری می دهند و سلسله 
فعالیت های اچ اس ای را همیشه پایان و اعتبار می بخشند 

که از همه آنها تشکر می کنم.«
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با توجه به آمادگی و پیش بینی های به عمل آمده، مشکل اساسی 
و خاصی در هیچ کدام از پاالیشگاه های گاز در سراسر کشور 
به وجود نیامده و میزان تولید و شرایط عملیاتی، نرمال 

گزارش شده است

اچ اس ای
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  پاالیشگاه تهران در کنار دیگر پاالیشگاه های کشور 
در زمینه خودکفایی چه اقدام هایی انجام داده است ؟

اکنون بیش از 80 درصد  تجهیزات پاالیشگاه تهران از داخل تامین 
می شود و در زمینه کمک به شرکت های قطعه ساز از جمله 
سیستم های دوار پیشتاز بوده ایم. در شهرهای تهران، اصفهان، 
شیراز، اراک و... شرکت های بزرگ قطعه ساز داریم که از آنها بازدید 
و توانمندی آنها را بررسی می کنیم و شرکت هایی که رزومه خوبی 
دارند، در مدیریت بازرگانی رتبه بندی شده اند تا در صورت نیاز، 
قطعات مورد نیاز خود را از آنها تامین کنیم و شاهد اشتغالزایی و 
قطع وابستگی به کشورهای دیگر باشیم. در زمینه حمایت از 
شرکت های داخلی، جشنواره ای برگزار و در آن از شرکت هایی که 
طی چند سال اخیر به ما کمک کرده اند، تقدیر کردیم.   البته در 
کارگاه مرکزی پاالیشگاه، قطعاتی که توانایی ساخت آن را داریم نیز 
تولید می کنیم؛ اما بیشتر به سمت شرکت های قطعه ساز داخلی 
می رویم تا هم اشتغالزایی صورت گیرد و هم وابستگی به 
شرکت های خارجی نداشته باشیم. توربین های برق، توربین 
واحدهای حساس پاالیشی، گیربکس و موتور پمپ ها در داخل 
ساخته شده و مورد استفاده قرار می گیرند. با این روش از خروج ارز 
نیز جلوگیری می کنیم. مصداق این امر نیز صرفه جویی 70 میلیارد 
تومانی در سال 96 است که توانستیم 290 قطعه مورد نیاز خود را 

از داخل تامین کنیم. 

 چگونه به خودکفایی در تامین برق دست یافتید؟
شرکت پاالیش نفت تهران در گذشته با بهره گیری از 7 واحد توربین 
بخار، 50 مگاوات برق تولید می کرد؛ اما همسو با برنامه های 

توسعه ای، ازدیاد ظرفیت تولید برق در دستور کار این شرکت قرار 
گرفت و چهار توربین گازی 25 مگاواتي خریداری شد که با خرید 
توربین های گازی، ظرفیت اسمی تولید برق این پاالیشگاه به 150 
مگاوات می رسد، درحالی که تنها 40 تا 50 مگاوات برق در 
پاالیشگاه مصرف می شود، از این رو می توان گفت که در تولید برق 
خودکفا شده ایم و دیگر نیازی به شبکه برق شهری نداریم، ضمن 
آنکه برق  موردنیاز بعضي از شرکت های همجوار را تامین می کنیم. 
همچنین براي امنیت شبکه برق پاالیشگاه، پروژه 30 مگاواتي برق 

شهر در حال انجام است.
 اکنون کاتالیست مورد نیاز واحد بنزین سازی از سوی 
شرکت های داخلی تامین می شود. پاالیشگاه تهران در این 

زمینه چه تمهیداتی در نظر گرفته است؟ 
از اینکه نتوانیم کاتالیست ها را از خارج وارد کنیم، ترسی نداریم و 
شرکت های پاالیشی این محصول را از داخل خریداری می کنند و 

با حمایت شرکت های پاالیشی به خودکفایی رسیده ایم.

 پاالیشگاه تهران در زمینه مسؤولیت اجتماعی، چه 
اقدام هایی انجام داده  است؟ 

مسؤولیت اجتماعی، یکی از مباحث مهم در صنعت نفت به شمار 
می رود و توانسته ایم کمک هایی به مدارس باقر شهر و بهزیستی 

اطراف پاالیشگاه داشته باشیم. 

چه نظارت هایی برای رعایت الزام های اچ اس ای از 
سوی پیمانکاران دارید؟

این شرکت، به منظور رعایت الزام های اچ اس ای از سوي 

پیمانکاران، روش اجرایي طرح ریزي پیمان از دیدگاه اچ اس ای را 
تدوین و اجرا کرده که این روش اجرایي بر اساس دستورعمل 
شرکت ملي پاالیش و پخش به شماره 2170002 با عنوان 
دستورعمل الزام های اچ اس ای در قرارداد پیمانکاران است. مطابق 
با این روش اجرایي، در کل چرخه عمر یک پیمان، نظارت هاي 
موثر اچ اس ای لحاظ شده است. به عنوان نمونه در انتخاب 
پیمانکار در سه سطح پرسشنامه وجود دارد که براي ارزیابي 
پیمانکاران اصلح مورد استفاده قرار می گیرد. در حین کار نیز تمامي 
دستورعمل هاي کاربردي در آن پیمان، تمامی ممنوعیت ها و 
باید ها و نباید ها از منظر اچ اس ای، ارسال اچ اس ای PLAN پیمان، 
اخذ مجوزها و تاییدیه هاي مورد نیاز براي نیروي انساني مانند 
مجوزهاي ورود به پاالیشگاه ،پرمیت، رانندگي، اخذ تاییدیه ورود 
تجهیزات و ادوات، جداول تجهیزات استحفاظي فردي، جرایم و 
سایر موارد مورد نیاز در دفترچه شرایط و شرح کار اچ اس ای 
گنجانده می شود که به قرارداد پیمان الصاق شده و پیمانکار ملزم 

به رعایت آن است.
صورت وضعیت تمامی پیمانکاران از سوی ناظران به صورت ماهانه 
به اداره اچ اس ای ارسال مي شود و نظارت الزم بر عملکرد پیمانکار 
صورت می گیرد. برای تمامی فعالیت هاي پیمانکار با نظارت 
مسؤول ایمني آن پیمان که مورد تایید اداره اچ اس ای قرار گرفته 
و بر اساس دستورعمل شرکت، شناسایي خطرات و ارزیابي ریسک 
انجام مي شود و اگر فعالیتي خاص وجود داشته باشد که باید با 
دستورعمل پیمانکار انجام شود، آن دستورعمل باید مورد تایید 
پاالیشگاه قرار گیرد واگر فاقد دستورعمل باشد، باید از سوی تیمي 
متشکل از پیمانکار و پاالیشگاه، ارزیابي ریسک شود. براساس 

دستورعمل بازبیني ایمني قبل از راه اندازي )PSSR(، راه اندازي 
تجهیزات و ادوات نصب شده باید با تکمیل چک لیست هاي 
مربوطه و با نظارت پاالیشگاه انجام شود و در پایان نسبت به 
برچیدن کارگاه براساس ارزیابي ریسک مورد نظر اقدام الزم صورت 
گیرد. همچنین با توجه به اینکه پاالیشگاه در خصوص کارکنان 
پیمانکار، ملزم به رعایت قوانین اداره کار است، از این رو تمامي 
پیمانکاران ملزم به اخذ تایید صالحیت ایمني پیمانکاران از مراجع 
ذي صالح بوده و باید کمیته هاي حفاظت کار را تشکیل دهند که 
این دو و سایر موارد مرتبط از سوی پاالیشگاه نظارت مي شود. آنچه 
مهم است، اینکه پیمانکاران نقش بسزایي در پیشبرد اهداف و 
ماموریت سازمان دارند و تاکید بر انجام کار با رعایت الزام های 
اچ اس ای به منظور پیشگیري از بروز حوادث، مستلزم ارتباط 
دوسویه بین پاالیشگاه و پیمانکاران است. بنابراین در هر مرحله، 
جلسات هماهنگي برگزار می شود، بخصوص جلسه قبل از شروع 
به کار پیمانکارها که به صورت جداگانه از سوی اداره اچ اس ای 
برگزار می شود که در آن جلسه تمامی موارد حین و اتمام کار به 
پیمانکار اطالع رساني شده و به تمامی سواالت احتمالي پاسخ داده 

و صورت جلسه می شود.

 با توجه به اینکه پاالیشگاه تهران به باقر شهر نزدیک 
است، بفرمایید که چه تمهیدات زیست محیطی در نظر 

گرفته شده است؟
تیم رهبری شرکت پاالیش نفت تهران با آگاهی از مسؤولیت های 
اجتماعی خود،  نگاهی جدی به کاهش پیامدهای حاصل از 

فرایندهای تولیدی و محصوالت نهایی در سراسر چرخه عمر آنها 
داشته و کاهش آالینده های زیست محیطی و مخاطرات انسانی 
را به بخشی جدایی ناپذیر از ارزش های محوری، اهداف کالن و 
اهداف استراتژیک خود تبدیل کرده است. این موضوع با نگاه به 
پروژه های بهبود اولویت دار و اجرا شده در شرکت، قابل تشخیص 
است. از مصادیق بارز آن نیز توجه مدیران و مسؤوالن شرکت به 
 ،10PPM توسعه پایدار، قابلیت تولید گازوییل با گوگرد کمتر از
 40 PPM بنزین بدون گوگرد و نفت سفید با گوگرد کمتر از

زودتر از سایر شرکت های پاالیشی داخلی است. 
 در این خصوص، شرکت پاالیش نفت تهران با توجه به اهداف 
زیست محیطی و دستیابی به استاندارد ایزو 14000 
فعالیت های متعددی انجام داده که یکی از آنها تولید گازوییل 
یورو 4 است و تمام محصوالت تا سال 2020 مطابق با استاندارد 
یورو خواهد شد. در گذشته با آلودگی های زیست محیطی آب 
رو به رو بودیم، با وجود اینکه منشأ این آلودگي ها نامشخص 
بود، با هماهنگي پاالیشگاه تهران اقدام هایي صورت گرفت که 
از سال 1382 برای رفع آلودگی از آب های زیر زمینی 360 
حلقه چاه حفر کردیم، ضمن آنکه در حال حاضر برای رصد 
آلودگي، حدود 50 حلقه چاه گمانه دیگر نیز به آنها افزوده شده 
است. همچنین در حال احداث واحد تصفیه آب از پساب شهر 
ري هستیم تا از این طریق، آبی که از پساب شهر ری وارد 
پاالیشگاه می شود را تصفیه و در صنعت استفاده کنیم.  این 
پروژه از خرداد سال 1397 آغاز شد و اکنون در حال اجراست 
و پساب شهر ري وارد پاالیشگاه شده که برای انتقال آن به 
فضاي سبز و واحد تصفیه خانه، نزدیک به دو سال طول 

می کشد تا این سیستم تصفیه خانه راه اندازي شود و مصرف 
آب شهری را کاهش دهیم. باید گفت که این روش، یکی از 
راه های جایگزین برای حفظ بقای شرکت های پاالیشی است.

از دیگر پروژه های زیست محیطی، می توان به استحصال مواد 
نفتی از آب های زیر زمینی با حفر بیش از 360 حلقه استحصال 
چاه، نصب دو دستگاه سانتریفیوژ لجن نفتی و بیولوژیکی در 
واحد بازیافت آب، احداث دو واحد حذف نفت از آب برگشتی با 
ظرفیت 120 هزار متر مکعب در ساعت برای پاالیشگاه شماره 
دو و 360 متر مکعب در ساعت براي پاالیشگاه شماره یک و 
 BUT/HR کاهش مصرف سوخت کوره تقطیر به مقدار
11.500.000 معادل کاهش انتشار 6 هزار تن گاز دی اکسید 

کربن در سال اشاره کرد. 

 برای صرفه جویی مصرف انرژی چه برنامه هایی 
دارید؟

برای کاهش مصرف انرژی، نیروهای خود را بسیج کرده ایم و چند 
سالی است که خودمان را با یکی از پاالیشگاه های مطرح خارجی 
سنجش می کنیم تا میزان تفاوت مصرف انرژی را به دست آوریم 
که پروژه هایی نیز برای این منظور در نظر گرفته شده است. ابتدا 
این تفاوت زیاد بود؛ اما اکنون شرایط بهتر شده و سال 1396 
حدود 90 میلیارد تومان صرفه جویی داشتیم و سال 1397 نیز 
این میزان صرفه جویي افزایش یافت. کاهش مصرف انرژی در 
سود سازمان تاثیر دارد و تمام تالش مان را می کنیم تا خود را به 
میزان مصرف انرژی تمام شرکت های پیشرو در این زمینه برسانیم. 

 اکنون چند نفر در پاالیشگاه تهران مشغول به کار 
هستند؟ 

دو هزار و پانصد نفر در این پاالیشگاه به صورت دائمی کار می کنند 
و بین 500 تا 600 نفر نیز در پروژه ها مشغول به کار هستند. 
پروژه ها موقت است و بعد از دو تا سه سال این افراد از سیستم 
خارج می شوند. اکنون شرکت های بهران، ایرانول، پاسارگاد، نفت 
پارس و کارخانه های قیرسازی و صنایع پتروشیمي نیز 
خوراک شان را از ما می گیرند و از این نظر برایشان اشتغالزایی شده 
است. 40 تا 50 درصد کارکنان پاالیشگاه بومی هستند و مابقی 

از شهرهای دیگر آمده اند. 

 کار شما با چه سختی هایی روبه روست؟ 
فعالیت در پاالیشگاه ها و صنایع نفتی، با مواد آتش زا سر و کار 
دارد و قسمت بهره برداری، تعمیرات و مهندسی نیز از نزدیک 
با تجهیزات کار می کنند که استرس هایی به همراه دارد و 
کسانی که در این محیط هستند، ناخوداگاه این استرس را به 
خانواده خود منتقل می کنند. از این رو کار در این محیط روحیه 
خاص خود را می خواهد، به همین دلیل روی امنیت شغلی 
کارکنان کار کرده ایم. نیروهای پیمانکار ما حدود 14 تا 15 سال 
است که در این پاالیشگاه فعالیت می کنند و مشکلی نداریم؛ 
اما باید روی مسائل خدمات رفاهی و اجتماعی آنها نیز کارهایی 

انجام شود. 

 چه توصیه ای به جوانان تازه کار دارید؟
آینده در دست جوانانی است که در شرکت جذب شده اند تا با 
مشکالتی که سازمان ها با آنها روبه روست، به نحو احسن مقابله 
کنند. از این رو برای کیفی سازی و افزایش ظرفیت از نیروهای 
جوان استفاده کرده ایم که در واحدهای بهره برداری مشغول 
هستند و هر دو سال یکبار با بازنشسته شدن کارکنان قدیمی، 
نیروی جوان جذب می کنیم؛ اما اگر وقفه بیفتد، مشکل ساز خواهد 
شد. بنابراین به جوانانی که تازه وارد کار شده اند، توصیه می کنم 
که از تجربه افراد با سابقه برای پیشرفت و کسب تجربه استفاده 

کنند. 

 سمیه راهپیما     سال 1344 بود که پروژه احداث پاالیشگاه تهران در 15 کیلومتری 
جنوب این استان آغاز و در سال 1347 تکمیل و راه اندازی شد. از آن زمان تاکنون، این 
پاالیشگاه توانسته فعالیت های خود را گسترش دهد، به طوری که سهم 13 درصدی در 
تولید فراورده های نفتی کشور را به خود اختصاص داده است، ضمن اینکه از مقوله 
خودکفایی، اجرای پروژه های جدید، مباحث مرتبط با بهداشت، ایمنی و محیط زیست 
دور نمانده و اقدام های قابل توجهی انجام داده است. از این رو برای کسب اطالعات بیشتر 
به شرکت پاالیش نفت تهران رفتیم و گفت وگویی با لطف اله هنگی، مدیر عامل این 

شرکت انجام دادیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید: 

گفت وگوی »مشعل« با مدیر عامل 
شرکت پاالیش نفت تهران  

نشریه کارکنان صنعت نفت ایرانمشعل شماره 920

از بین رفته است

ازدیاد ظرفیت تولید برق در دستور کار این شرکت قرار 
گرفت و چهار توربین گازی 25 مگاواتي خریداری شد 

که با خرید توربین های گازی، ظرفیت اسمی تولید برق 
این پاالیشگاه به 150 مگاوات می رسد، درحالی که 

تنها 40 تا 50 مگاوات برق در پاالیشگاه مصرف 
می شود، از این رو می توان گفت که در تولید 

برق خودکفا شده ایم
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بارش هایی که از اوایل فروردین 
ماه آغاز شد، موجب شد شماری از 
استان های کشور ازجمله گلستان، 
ایالم، کرمانشاه و خوزستان به طور 
جدی در مواجهه با سیل و سیالب 
قرار گیرند؛ به طوری که وقوع آن 
از منازل و  موجب شد بسیاری 
زمین های زراعی مردم به زیر آب 
بسیاری  میان  این  در  رود. 
ازسازمان ها و نهادهای مردمی و 
غیر مردمی برای کمک به هموطنان 
آسیب دیده از سیل به صحنه آمدند 
و بار دیگر صحنه های بی بدیلی از 
نوع دوستی را خلق کردند. شرکت 
ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 
لرستان نیز بنابر وظیفه ذاتی خود در 
حوزه سوخت،در این حادثه خانه 
مان برانداز با بخش های رسمی و 
غیررسمی خدمات رسان همگام 
شد وبا امدارسانی دراین حوزه 
تالش کرد مردم آسیب دیده از 

سیل، با مشکلی رو به رو نباشند.

تالش شرکت ملی 
پخش فراورده های 
نفتی منطقه لرستان به 
روایت تصویر

ری
وی

ص
ش ت

زار
گ

عکس ها :  مجید مرادی- افشین پناهی



رئیس هیئت مدیره سازمان بهداشت 
و درمان صنعت نفت با تاکید بر 
ضرورت توسعه مقوله پیشگیری در 
بخش بهداشت و درمان گفت: سازمان 
بهداشت و درمان مجدانه پیگیر 

سالمت خانواده صنعت نفت است.
مرضیه شاهدایی در بازدید ازسازمان بهداشت و درمان 
صنعت نفت شمال شرق کشور که به مناسبت هفته 
سالمت انجام شد، با بیان اینکه بر اساس آمار، خانواده 
صنعت نفت نسبت به دیگر خانواده ها از سالمتی 
باالتری برخوردار است، افزود: این موضوع نشان 
می دهد سالمت خانواده صنعت نفت برای این سازمان 
اهمیت بسزایی دارد و مجدانه آن را پیگیری می کند. 
شاهدایی با تاکید بر اینکه در ساختار سازمان بهداشت 
و درمان صنعت نفت تغییر کلی نخواهیم داشت، 
تصریح کرد: تشکیل شورای سیاست گذاری در سطح 
وزارت نفت سبب باال رفتن بهره وری  و ارائه خدمات 

بهتر به کارکنان خواهد شد.

بهداشت، اولویت 
نخست است

حبیب اهلل سمیع، مدیرعامل 
سازمان بهداشت و درمان صنعت 
نفت نیز گفت: اولویت نخست 
سازمان بهداشت و درمان، مقوله 
بهداشت است و تاکید ما بر مسائل بهداشتی است. 
وی با بیان اینکه بهبود شاخص های سالمت از همان 
ابتدای شکل گیری صنعت نفت در ایران تاکنون 
مدنظر بوده است، اظهار کرد: آنچه سازمان برآن 
تاکید دارد، شناسایی و بهبود شاخص های سالمت 
در بخش شاغالن و خانواده ها به ویژه جوانان، 
نوجوانان و کودکان است. سمیع تصریح کرد: دغدغه 
و اولویت اصلی ما بهداشت و پیشگیری است که این 
مهم قابل خریدن نیست، بلکه کار ارزشمندی است 
که بهداشت و درمان صنعت نفت با جدیت دنبال 
می کند تا بتواند سالمتی خانواده نفت را تضمین 

کند. 

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت 
و گاز غرب از بازگشایی مسیر دوم 
منطقه عملیاتی سرکان )از سمت 

روستای وه ره زرد( خبر داد.
سعید ناصری پور با بیان اینکه در 
وقوع  و  اخیر  بارش های  پی 

سیالب ها، بیشتر راه های ارتباطی تخریب ومشکالت 
بسیاری در تردد همکاران، ایجاد شد، تصریح کرد: 
عالوه بر این، مسیرهای ارتباطی روستاهای مانند 
پران پرویز، کیان آباد، تیمورآباد و وه ره زرد از توابع  
شهرستان پلدختر نیز مسدود شده بود که با تالش 
کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب 
بازگشایی شد. وی افزود: با توجه به حجم بسیار باالی 
آب رودخانه کشکان و تخریب پل های این منطقه، 
همچنین قطع راه های ارتباطی روستاهای اطراف، 
اقدام های الزم به منظور بازگشایی مسیر دوم از 
سمت واحد بهره برداری سرکان به روستای پران 
پرویز و روستای وه ره زرد آغاز  و این مسیر با  در 

اختیار قرار دادن ماشین آالت 
راهسازی بازگشایی شد.

ناصری پور اظهار کرد: با بازگشایی 
مسیر یاد شده، راه ارتباطی بیش از 
2 هزار نفر از ساکنان روستاهایی 
مثل کیان آباد، تیمورآباد و پران 

پرویز دوباره برقرار شد.
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب درباره 
امدادرسانی به مردم مناطق سیل زده مجاور 
تاسیسات این شرکت اظهار کرد: با توجه به برگزاری 
نشست های متعدد و برنامه ریزی برای امدادرسانی 
به مردم سیل زده، توزیع کمک های غذایی و 
بهداشتی از سوی همکاران بسیجی از همان ساعات 
اولیه در دستور کار قرار گرفت و نسبت به آن اقدام 

شد.
ناصری پور گفت: به همت همکاران عملیاتی، 
خوشبختانه آسیب های وارد شده به تاسیسات و ابنیه 
شرکت دراین مناطق به حداقل ممکن رسیده است.

مدیر اچ اس  ای شرکت ملی نفت 
ایران گفت: بارش های اخیر سبب 
شده است که تاالب هورالعظیم 
مانی  بگیرد.  ره   دوبا جان 
عبداهلل زاده راد در بازدید ازتاالب 
بین المللی هورالعظیم با تاکید بر 

اینکه حفظ جان انسان ها، نخستین اولویت و حفظ 
زیست بوم بی نظیر و بین المللی هورالعظیم، اولویت 
دوم شرکت ملی نفت ایران است، تصریح کرد: این 
از حساس ترین  یکی  براینکه  عالوه  تاالب 
زیستگاه های ایران است، مهم ترین تصفیه کننده هوا 
در جنوب غرب ایران نیز به شمار می آید. وی با بیان 
اینکه شرکت مهندسی و توسعه نفت )متن( 
اقدام های بسیار خوبی به منظور آمادگی برای مقابله 
و کنترل آلودگی های زیست محیطی از جمله 
پاکسازی گودال های سوخت، تهیه و تجهیزات 
مقابله با آلودگی های نفتی انجام داده است، افزود: 
برنامه ریزی و هماهنگی هایی نیزبرای افزایش این 
مهم در دستور کار قرار گرفته است. مدیر اچ اس ای 

شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه 
در جریان سیل حادثه ای با پیامد 
آلودگی های نفتی نداشته ایم، 
اظهار کرد: با توجه به حساس بودن 
سازمان  تاالبی،  اکوسیستم 
حفاظت محیط زیست رصد و 
الزام های  اجرای  برای  خوبی  نظارت های 
محیط زیستی ازسوی مدیریت اچ اس ای شرکت 
ملی نفت ایران در تاالب هورالعظیم داشته است و 
می کند.  پیگیری  را  موضوع  این  پیوسته 
عبداهلل زاده راد افزود: شرکت ملی نفت ایران از همه 
ظرفیت خود برای حفظ این تاالب بین المللی 
استفاده می کند، زیرا تاالب هورالعظیم با پوشش 
گیاهی خاص خود یکی از تاالب های حیاتی کشور 
ایران به شمار می رود. تاالب هورالعظیم یا هورالهویزه 
یکی از تاالب های دائمی است که در غرب استان 
خوزستان و انتهای رود کرخه در منطقه مرزی 
دشت آزادگان بین دو کشور ایران و عراق واقع شده 

است. 
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   شرکت ملی 
حفاری ایران    
جمع آوری 
روان آب ها 
با 24دستگاه 
پمپاژ سبک و 
سنگین

مدیر خدمات فنی شرکت ملی حفاری ایران از اختصاص چهار دستگاه پمپاژ 
سنگین )پمپ تراک( و20 دستگاه پمپ  سبک )پمپ های رودخانه ای( برای 

جمع آوری روان آب های کالنشهراهواز و شهرستان کوت عبداهلل خبر داد.
فرشید قاسمی با اشاره به پیامدهای ناشی از بارندگی های سیل آسای اخیر در 
استان خوزستان و باال آمدن آب رودخانه های کارون، دز و کرخه گفت: به دستور 
مدیرعامل، ناوگان خدمات فنی شرکت از نخستین روز به حال آماده  باش درآمد. 
وی با اشاره به آمادگی چهار دستگاه پمپ تراک که آماده ارائه خدمات گفت:  یک 
دستگاه آن به اضافه سه دستگاه پمپ سبک در موقعیت ایستگاه مرکزی برق 
شمال غرب اهواز استقرار یافت و با جمع آوری به موقع آب های سطحی، نقش 
موثری در پیشگیری از ورود آب به تجهیزات ایستگاه ایفا کرد و مانع قطعی برق 
شبکه شد. قاسمی اظهار کرد: دومین دستگاه به همراه یک دستگاه پمپ 
رودخانه ای در نزدیکی بیمارستان گلستان اهواز مستقر شد و تاکنون بیش از 
200 هزار بشکه از روان آب ها را که وارد شبکه فاضالب شهری شده بود، تخلیه 

کرده و به رودخانه برگشت داده است. مدیر خدمات فنی شرکت ملی حفاری 
ایران گفت: پمپ تراک سوم نیز در منطقه شرق کارون در کوت عبداهلل استقرار 
یافت و تا به حال 10 هزار بشکه آب را جمع آوری و به رودخانه پمپاژ کرده است.   
وی افزود: هم اکنون دو دستگاه پمپ تراک در ساختمان مرکزی آماده کار است 
تا در صورت نیاز، نسبت به انجام وظایف محوله اقدام کند. قاسمی اظهارکرد: در 
همین حال 20دستگاه پمپ  سبک موسوم به کف کش یا رودخانه ای تدارک 
دیده شده که چهار دستگاه آن در مناطق مختلف اهواز به  کار گرفته شده و 

16دستگاه نیز آماده به کار است.

پایان عملیات استحکام بخشی سیل بند منطقه عین - 2 
عملیات احداث، استحکام بخشی و افزایش ارتفاع سیل بند منطقه عین -2 در 
اهواز از سوی شرکت ملی حفاری ایران پایان یافت. سعید قربانی، مدیر اچ اس ای، 
پدافند غیرعامل، مدیریت بحران و فوریت های پزشکی شرکت ملی حفاری ایران 

گفت: در پی تالقی و افزایش سطح آب رودخانه های کارون و کرخه، احداث، 
ترمیم و باال بردن سطح 3500 متر از سیل بند منطقه از سوی ستاد بحران استان 
خوزستان به این شرکت واگذار شد. وی گفت: در پی اعالم ستاد بحران استان 
خوزستان، در مدت زمان کوتاه 80 نفر کارکنان شرکت و نیروهای پیمانکاران 
طرف قرارداد به همراه 70دستگاه ماشین آالت سبک، سنگین و ویژه از جمله 
35 دستگاه کمپرسی، شش دستگاه بیل مکانیکی، پنج دستگاه لودر، دو دستگاه 
تانکر سوخت،15 دستگاه خودرو سبک کمک دار، همچنین غلتک، گریدر، 
بولدوزر، آمبوالنس، کمرشکن، جین پل، تندم و گروه تعمیرات و سوخت رسان 
در منطقه مستقر شدند و عملیات اجرایی پروژه مقاوم سازی سیل بند منطقه 
عین 2 کلید خورد. مدیر اچ اس ای، پدافند غیرعامل، مدیریت بحران و فوریت های 
پزشکی شرکت ملی حفاری اظهار کرد: سختکوشان این شرکت در شش روز 
کار شبانه  روزی، با نظارت مستمر مدیرعامل این ماموریت را به نحو مناسب به 

پایان رساند.

آماده باش کامل آمبوالنس ها برای رویارویی  با سیل 
رئیس پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت ملی حفاری ایران گفت: همه 
آمبوالنس های این شرکت مستقر در استان خوزستان، از ابتدای بارندگی  های 
سیل آسا در استان تاکنون در حال آماده باش به سر می برند. رضا االسوند در 
حاشیه عملیات ایمن سازی محوطه دستگاه حفاری 32 فتح در موقعیت دارخوین 
گفت: مدیریت اچ اس ای، پدافند غیرعامل، بحران و فوریت های پزشکی شرکت 
ملی حفاری ایران در ساختمان ها و کارگاه های عملیاتی و پشتیبانی، همچنین 
دستگاه های حفاری مستقر در استان خوزستان، آمبوالنس و گروه اورژانس دارد. 
وی اظهار کرد: افزون بر آمبوالنس ها، بخش فوریت های پزشکی این شرکت 
دارای 150پزشک و به همین تعداد تکنیسین در مناطق عملیاتی حفاری در 
استان خوزستان است که با توجه به شرایط  و تبعات ناشی از طغیان رودخانه ها 
و جریان روان آب ها، این آمادگی برای ارائه خدمات ضروری به مناطق شهری و 

روستایی پیش بینی شده است.

    پژوهشگاه صنعت نفت

آمادگی برای رفع مشکالت 
مناطق سیل زده

    شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب    

ایجاد پایگاه سالمت برای سیل زدگان

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت گفت: این پژوهشگاه 
محدودیت زمانی خاصی ندارد ومادامی که نیاز باشد، 
آماده هرگونه مشارکت و همکاری برای رفع 
مشکالت مربوط به مناطق سیل زده هستیم. جعفر 
توفیقی با بیان اینکه ابعاد خسارت این حادثه بسیار 
گسترده است و دولت به تنهایی نمی تواند از پس 
جبران آن برآید، افزود: همکاران ما در پژوهشگاه 
صنعت نفت ازابتدای سال کاری، اقدام به جمع آوری 
کمک های نقدی، کاال و اعزام نیروهای داوطلب به 
این مناطق کرده اند. وی همچنین باتاکید برآمادگی 
پژوهشگاه صنعت نفت در زمینه کمک های 
علمی گفت: از آنجا که این مشکالت ابعاد علمی  را هم 
دربر می گیرد، پژوهشگاه صنعت نفت به منظور رفع 
آلودگی های موجود در آب ها، خاک ها و پساب ها 
آمادگی خود را به وزارت نفت برای پاکسازی این 
مناطق اعالم کرده است. رئیس پژوهشگاه صنعت 
نفت با بیان اینکه رسیدگی به این مسائل به دلیل 
گستردگی حادثه درمدت کوتاه انجام پذیر نیست، 
تصریح کرد: مشارکت ها را باید به عنوان یک پروژه 
ادامه دار در نظر گرفت تا زمانی که ساکنان 
خسارت دیده به آرامش برسند و به زندگی عادی 

خود بازگردند.

     شرکت بهره برداری
 نفت و گاز زاگرس جنوبی

تمدید گواهینامه استاندارد مدیریت 
انرژی

سرپرست مهندسی سیستم ها و بهره وری شرکت بهره برداری 
نفت و گاز زاگرس جنوبی از تمدید گواهینامه استاندارد 
سیستم مدیریت انرژی  ایزو 50001 منطقه عملیاتی آغاز 
داالن و ستاد این شرکت برای دومین سال متوالی خبر داد.
حسین علی نژاد گفت: تمدید این گواهینامه معتبر بین المللی 
پیاده سازی  و  زیست محیطی  م های  لزا ا اجرای  با 

پیش شرط های الزم محقق شده است.
وی تصریح کرد: این گواهینامه  پس از دو روز ممیزی از 
واحدهای مختلف از سوی نمایندگان شرکت توف نورد 

آلمان، برای یک دوره یک ساله دیگر تمدید شده است.

   شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون 
ارسال محموله های کمک به مناطق 

سیل زده خوزستان

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون از ارسال 
کمک های این شرکت به مناطق سیل زده استان خوزستان 

خبر داد.
حمید کاویان با تاکید بر تداوم امداد و خدمات رسانی به 
مناطق سیل زده و به  کارگیری توان نیروی انسانی و تجهیزات 
مورد نیاز گفت:این محموله ها شامل مواد غذایی تازه، وسایل 
بهداشتی و پوشاک، همچنین اسباب بازی، پتو و زیراندازهای 
مناسب است که با پنج دستگاه کامیون و سه دستگاه وانت 
پیکاب بارگیری و به مناطق سیل زده استان خوزستان ارسال 

شده است.
وی اظهارکرد: شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون، 
پیش تر)در ابتدای بروز سیل(، یک محموله حاوی اقالم مورد 
نیاز برای احداث سیل بند از جمله گونی، بیل و کلنگ و.. به 

مناطق در معرض سیل، ارسال کرده است.

پایگاه سالمت بهداشت روانی- اجتماعی خانواده با هدف کاهش فشارهای 
روانی ناشی ازحادثه سیل و سازگاری با محیط پیرامون در بین سیل زدگان 
بخش الهایی از توابع کالنشهر اهواز ایجاد شد. در این پایگاه که در پنج اردوگاه 
دایر شده است، هزار و439 نفر از سیل  زدگان در منطقه الهایی زیر پوشش قرار 
دارند. این پایگاه به دستور احمد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب در قالب تصمیمات ستاد مدیریت بحران و کنترل شرایط 
اضطراری این شرکت راه اندازی شده است. در پایگاه سالمت بهداشت روانی 
- اجتماعی خانواده ایجاد شده از سوی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، 
روزانه 20نفر از کارکنان این شرکت در حوزه خانواده، بازی درمانی، کتابخوانی، 

ورزش، مشاوره و مددکاری به سیل زدگان خدمات رسانی می کنند.

توزیع کمک های صنعت نفت جنوب در مناطق سیل زده
مرحله نخست توزیع کمک های جمع آوری شده کارکنان صنعت نفت جنوب 
ازسوی بسیجیان حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان به مناطق سیل زده 

الهایی، حمیدیه و شهرستان کارون انجام شد. این هدایا به عنوان نخستین 
مرحله توزیع گسترده کمک های کارکنان و بسیجیان در قالب سه گروه 
جهادی 30 نفره در محل استقرار و اسکان موقت روستاهای مناطق سیل زده 
الهایی، حمیدیه و کارون توزیع شده است. در این مرحله 3 هزار بسته مواد 
شوینده و بهداشتی، 6 هزار بطری آب معدنی یک و نیم لیتری، 900 بسته 
غذایی )قند، شکر، خرما و...(، 250 جعبه کائوچو )جایخی( و 5 تخته چادر 
اسکان توزیع شد. پیش از این نیز تیم پزشکی مجهز به آمبوالنس و تجهیزات 
مورد نیاز برای امدادرسانی به این مناطق اعزام شده بود. بسیجیان این حوزه 
در قالب گردان های امدادی از روز آغاز سیل در کنار همشهریان و هم استانی های 
خود برای ایجاد سیل بند و جابه جایی اسباب منازل سیل زدگان و برقراری 

امنیت حضور داشته اند.

یاری رسانی بانوان نفتی به سیل زدگان
در پی آب گرفتکی ناشی از سیل در شمار زیادی از روستای جنوب کشور، 

همسران کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در حرکتی خودجوش 
به یاری آسیب دیدگان مناطق سیل زده شتافتند. این زنان در زینبیه مسجد 
امام حسین)ع( منطقه نیوساید اهواز، با تشکیل یک گروه 25 نفره، آستین 
همت باال زده اند و با دوختن لباس برای زنان وکودکان همچنین پخت غذا 
برای آنها، به کمک هموطنان سیل زده شتافته اند. حیدری به عنوان یکی بانوان 
خدمت رسان به هموطنان سیل زده که کارهای فرهنگی مسجد را به عهده 
دارد، گفت: با توجه به اخبار منتشر شده درباره نیازهای سیل زدگان به ویژه 
زنان و کودکان، همچنین درخواست کمک به سیل زدگان از سوی کمیته امداد 
امام خمینی)ره(، آشپزی و تهیه غذا برای سیل زدگان، به عنوان یکی از 
اولویت های مهم در دستور کار قرار گرفت. وی دوختن لباس برای زنان و 
کودکان را از دیگر فعالیت های مهم گروه 25 نفره متشکل از همسران کارکنان 
شرکت مناطق نفت خیز جنوب برشمرد. محبتیان، یکی دیگر از بانوان ساکن 
در نیوساید اهواز نیز گفت: این گروه از بانوان در یک روز حدود20 لباس دست 

را آماده و به یکی از اردوگاه های حمیدیه ارسال می کنند.

  شرکت نفت فالت قاره  
اعزام کاروان کمک  به مناطق سیل زده

کاروان کمک های شرکت نفت فالت قاره ایران به 
مناطق سیل زده، از سوی شش دستگاه تریلی، 
راهی استان خوزستان شد. این کمک ها شامل 12 
فروند قایق بزرگ و 16 فروند کایت دو  نفره است 
که با همکاری سپاه پاسداران انقالب اسالمی به 

منطقه سیل زده سوسنگرد فرستاده می شود.
این اقدام به منظور عمل به مسئولیت های اجتماعی 
و امدادرسانی به هموطنان آسیب دیده از سیل، از 
سوی شرکت نفت فالت قاره ایران انجام شده است. 
از نخستین روزهای آغاز بارش ها و وقوع سیل 
گسترده در کشور، امکانات و نیروهای این شرکت 
برای کمک به هموطنان سیل زده بسیج شده است 
و شرکت نفت فالت قاره نیز با حضور فعال در ستاد 
مدیریت بحران، آمادگی همه جانبه و بسیج امکانات 
را در مقابله با خسارت های احتمالی و امدادرسانی 

به سیل زدگان اعالم کرده  است. به همین 
منظورسامانه جمع آوری کمک های داوطلبانه 
همکاران این شرکت برای کمک به هموطنان 
سیل زده، از روزهای نخست بروز این حادثه 
راه اندازی شد. کمک های جمع آوری شده پس 
ازجمع آوری از طریق منابع رسمی در اختیار 
هم میهنان آسیب دیده از سیل قرارخواهد گرفت.

    شرکت ملی نفت ایران 
احیای زیست بوم بین المللی هورالعظیم

    بهداشت و درمان صنعت نفت
ضرورت توسعه پیشگیری در بخش بهداشت و درمان

    شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب 
بازگشایی مسیر روستایی مجاور منطقه عملیاتی سرکان

www.mashal.ir
اخبار 4 شرکت اصلی
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مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه 
خوزستان گفت: با وجود حجم سیالب و خرابی ها، 
انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی در منطقه 
خوزستان بدون هیچ مشکلی استمرار دارد. حمیدرضا 
کیهان پور در نشست ستاد پشتیبانی مدیریت بحران 
شرکت ملی نفت ایران گفت: با تالش های شبانه روزی 
کارکنان منطقه و باوجود آب گرفتگی برخی تاسیسات 
و مراکز انتقال نفت منطقه، تاکنون عملیات انتقال نفت 
و فرآورده متوقف نشده است. وی با اشاره به وجود 
یکهزار و 250 کیلومتر خط لوله 6 اینچ تا 30 اینچ در 
منطقه خوزستان اظهار کرد: عمده این خطوط 
زیرزمین هستند که به محض وقوع سیالب، اقدام های 
اولیه برای محافظت از تاسیسات و ترمیم خطوط لوله 
آسیب دیده که در چند نقطه، انجام شد. مدیرشرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خوزستان ضمن 
مناطق  ملی  یاری رسانی شرکت  از  قدردانی 
نفت خیزجنوب و بسیج شهید تندگویان گفت: مرکز 
انتقال نفت این منطقه عملیاتی واقع در جاده اندیمشک 

- اهواز به دلیل آب گرفتگی بسته شده بود که مرکز 
دیگری در یک کیلومتری آن جایگزین شد. کیهان پور 
تاکید کرد: هم اکنون خطوط لوله انتقال فرآورده در 
منطقه به طور کامل فعال هستند و سوخت رسانی با 
خطوط لوله به طور مستمر انجام می شود. وی درباره 
مقابله با آب گرفتگی مرکز انتقال نفت شهید چمران  
نیز گفت: با احداث سیل بندی به ارتفاع سه متر در 
اطراف این مرکز از ورود آب که از 70 سانتی متر تا یک 
و نیم متر ارتفاع دارد، جلوگیری شده است و عملیات 
انتقال و پمپاژ نفت از این مرکز با امنیت کامل ادامه 

دارد.

نیروگاه خورشیدی 20 کیلوواتی باهدف صرفه جویی 
در مصرف انرژی، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، نیروگاه 
خورشیدی در ستاد منطقه 3 عملیات انتقال گاز به 

بهره برداری رسید.
مقدم بیکلریان، معاون مهندسی و خدمات فنی 
منطقه 3 عملیات انتقال گاز با بیان اینکه پروژه این 
نیروگاه خورشیدی، فروردین امسال به صورت 
پایلوت در منطقه 3عملیات انتقال گاز به بهره برداری 
رسیده است، افزود: نیروگاه مزبور پس از دوره یک  
ساله نگهداری و بررسی کیفیت بازدهی، با تضمین 
بیشتری در دیگر مناطق نیز قابلیت اجرا خواهد 

داشت.
وی افزود: این نیروگاه با قابلیت تولید 20 کیلووات 
ساعت برق، متصل به شبکه سراسری است و با در 
نظر گرفتن میانگین 300 روز آفتابی در سال و پنج 
ساعت تابش در روز، ساالنه حداقل 30 مگاوات 

ساعت برق را تامین می کند.

معاون مهندسی و خدمات فنی منطقه3 عملیات 
انتقال گاز، عمر بهره برداری از این نیروگاه را 20 سال 
اعالم و اظهار کرد: نیروگاه خورشیدی یاد شده با 
توجه به متصل بودن به شبکه سراسری، در مدت 

بهره برداری، هیچ هزینه تعمیراتی نخواهد داشت.

بیکلریان اظهار کرد: با توجه به اینکه هر کیلو وات 
ساعت برق تولیدی از طریق سوخت های فسیلی 
حداقل معادل 700 گرم گاز CO2 وارد جو زمین 
می کند، این نیروگاه از انتشار ساالنه21  تن گاز 

گلخانه ای به جو زمین جلوگیری خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت وگاز شرق بابیان 
این که کارکنان این شرکت همسو با دیگرسازمان ها 
و نهادها برای کمک رسانی به مناطق آسیب دیده 
ازسیل گام برداشته اند، ازکمک رسانی به روستاهای 
سیل زده شهرستان سرخس در سیالب اخیر خبر 
داد. ابوالحسن محمدی با اشاره به فعالیت های 
شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق درحوزه 
مسؤولیت اجتماعی از جمله سیل اخیرافزود: این 
شرکت همگام بادیگر سازمان ها و نهادها، در 
امدادرسانی به روستاهای آسیب دیده استان خراسان 
رضوی درجریان سیالب اخیر حضوری فعال داشته 
است. وی ادامه داد: به واسطه بارش های سنگین 
وجاری شدن سیل دربرخی روستاهای شهرستان 
سرخس ازجمله صمدآباد، دولت آباد، قوش  علی  
جان و چاله زرد، نمایندگان شرکت بهره برداری نفت 
و گازشرق با هدف کمک به سیل زدگان درمناطق 
آسیب دیده حضوریافته و کمک رسانی کرده اند. 
محمدی، اعزام ماشین آالت سبک و سنگین و 

استقرار آنها در مناطق آسیب  دیده، همکاری با آبفای 
روستایی شهرستان سرخس وهماهنگی باکمیته 
بحران شهرستان سرخس را از جمله این کمک 
رسانی ها برشمرد. وی افزود: تهیه وتامین موادغذایی 
و کاالهای ضروری از طریق کمک ها ی جمع آوری 
شده نیزبخش دیگری از امدادرسانی به مناطق سیل 
زده از سوی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق 
است. مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت وگاز شرق 
تصریح کرد:  برنامه ریزی ها و پیش بینی های الزم 
برای مدیریت بحران ها و حوادث احتمالی در شرکت 
بهره برداری نفت و گاز شرق از قبل انجام شده است.
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    خطوط لوله 
و مخابرات نفت 
منطقه خلیج فارس

آمادگی کامل 
برای مقابله با 
سیالب احتمالی

    پخش فرآورده 
های نفتی منطقه 
آبادان

ایمن سازی 
جایگاه های 
سوخت   در مقابل 
سیل

مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس از 
انتقال بیش از یک میلیارد لیتر فرآورده در ایام نوروز خبر داد و گفت: 
برای مقابله با سیالب احتمالی در استان هرمزگان آمادگی کامل 
وجود دارد. علیرضا عطار افزود: با توجه به پیش بینی های سازمان 
هواشناسی برای بارش، همچنین وقوع سیالب در استان های 
خوزستان و لرستان، آمادگی کامل برای مقابله با سیالب و انتقال 

نفت خام و فرآورده با حداکثر ظرفیت ایجاد شده است.
وی تأکید کرد: از ابتدای روز 25 اسفندماه 97 تا روز 15 فروردین ماه 
98 مقدار یک میلیارد لیتر انواع فرآورده از جمله بنزین معمولی و 
یورو، نفت گاز معمولی و یورو و... از تولیدات پاالیشگاه های ستاره 
خلیج فارس و بندرعباس از این مرکز به دیگر استان ها منتقل شده 
است. مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس 

تصریح کرد: به  طور میانگین روزانه 50تا 54میلیون لیتر انواع 
فرآورده از این مرکز منتقل می شد که با توجه به مصرف میانگین 
روزانه حدود 93 میلیون لیتر بنزین در کشور، حجم قابل توجهی 
بوده است. عطار گفت: با توجه به بارش های سیل آسا در بیشتر نقاط 
کشور امکانات خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس از 
جمله نیروهای عملیاتی، تجهیزات و ادوات و ماشین آالت در سه 
مرکز انتقال نفت قطب آباد، مهرآران و بندرعباس توزیع و آمادگی 
کامل ایجاد شده است. وی همچنین از اختصاص بخشی از حقوق 
فروردین ماه کارکنان این منطقه به مناطق سیل زده در استان های 
دیگر و اعزام یک گروه امدادرسانی پنج نفره شامل نیروهای فنی، 
عملیاتی و مخابراتی به مناطق سیل زده استان خوزستان از جمله 

آبادان و خرمشهر خبر داد.

مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه آبادان از ایمن سازی همه جایگاه های عرضه 
سوخت این منطقه عملیاتی خبر داد. مجاهد سعدی آل کثیر بابیان این که برای جلوگیری از آب 
گرفتگی مجاری عرضه سوخت،  تدابیری اتخاذ شده است،  افزود:  درکیلومتر60محور مواصالتی 

آبادان-اهواز، دوجایگاه عرضه سوخت قرار داردکه اطراف آنها سیل بند احداث شده است.
وی افزود:  در ورودی جاده خرمشهر به اهواز نیز یک جایگاه،  توزیع سوخت به سیل زدگان را انجام 

می دهد که درمحیط پیرامون آن نیز  سیل بند ایجاد و ایمن سازی شده است.
آل کثیرهمچنین از آمادگی کامل نفتکش ها برای سوخت رسانی به موقع به وسایل سنگین راه سازی 
و سیل بند خبر داد و گفت: این منطقه برای توزیع سوخت پایدار،  تمام توان خود را به کار بسته 

است.
مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه آبادان تامین سوخت مورد نیاز بالگردهای امدادی 
و انتظامی، همچنین آماده به  کاربودن همه ادوات و دیزل ژنراتورها را از دیگر اقدام های شرکت ملی 

پخش فراورده های نفتی منطقه آبادان برای مقابله با بحران و سیل احتمالی برشمرد.

   پاالیشگاه سرخون و قشم

امدادرسانی
 به مناطق سیل زده

    شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری   

ارتقای سامانه پمپاژ نفت در واحد بهره برداری شماره2  

کاروان کمک های نقدی و غیرنقدی کارکنان 
پاالیشگاه گاز سرخون و قشم به مناطق سیل زده 

اعزام شد.
محمدحسین نوروزی، مدیرعامل شرکت پاالیش 
گاز سرخون و قشم از امدادرسانی کارکنان این 
پاالیشگاه برای مناطق سیل زده خبر داد و گفت: 
این اقدام همسو با مسئولیت های اجتماعی 
انسانی  کرامت  به  نهادن  ارج  و  پاالیشگاه 

هموطنان مناطق آسیب زده انجام شده است.
وی با بیان اینکه کاروان امدادرسانی پاالیشگاه 
با همکاری سازمان هالل  و قشم  سرخون  
احمراستان هرمزگان برای لرستان و خوزستان 
اعزام شده است، اظهار کرد: کمک های کارکنان 
پاالیشگاه شامل بخش نقدی و غیرنقدی مانند 

وسایل بهداشتی، پوشاک، پتو و... است.
نوروزی تاکید کرد: مسئوالن و کارکنان شرکت 
پاالیش گاز سرخون و قشم از هیچ کمکی برای 

کاهش آالم مردم سیل زده دریغ نخواهند کرد.

  شرکت بهره برداری نفت  و گاز مارون
تعویض نوک مشعل 

واحد بهره برداری کوپال

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت  و گاز مارون از تعویض نوک 
مشعل واحد بهره برداری مجتمع صنعتی کوپال این شرکت خبر 
داد. حمید کاویان گفت: به منظور بهسوزی، جلوگیری از دود 
مشعل و رعایت استانداردهای زیست محیطی، نوک مشعل فشار 
کم و فشار زیاد از سوی اداره مهندسی فرآورش، طراحی و به 
وسیله اداره تعمیرات خطوط لوله به طور کامل تعویض و نصب 
شد. وی با اشاره به وجود خطر انتشار گازهیدروژن سولفوره در 
زمان انجام تعمیرات اظهار کرد: همه مراحل عملیات که 
به طورعمده در ارتفاع 65 متری، با استفاده از یک دستگاه جرثقیل 
140 تنی و با رعایت مسائل ایمنی در حضور کارشناسان  ایمنی 

شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون انجام شده است.

شرکت گاز استان البرز
اجرای فاز دوم پروژه خط انتقال گاز 

بوئین زهرا - کرج

مدیرعامل شرکت گازاستان البرز از آغاز عملیات اجرایی فاز دوم 
پروژه خط انتقال گاز بوئین زهرا - کرج خبر داد.

حسین تقی نژاد با بیان اینکه فاز دوم پروژه خط انتقال گاز 
بوئین زهرا - کرج در مرحله انتخاب پیمانکار است، گفت: این پروژه 
تا سال 99 با نگاه 50 ساله گازرسانی ایمن، مطمئن و پایدار، برای 
سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات به بهره برداری خواهد 
رسید. وی با اشاره به آغاز چهارمین سال فعالیت شرکت گاز استان 
البرز اظهار کرد: اهداف این شرکت در سال 97 محقق شده است 
و تالش می شود مطابق با برنامه ریزی های انجام شده، اهداف سال 

98 نیز محقق شود.
برای این خط انتقال گاز70 کیلومتری که در بوئین زهرا دراستان 
قزوین به سمت کرج احداث می شود، 200 میلیارد تومان برآورد 

هزینه شده است.
خط انتقال گازمزبور در رفع مشکالت گازرسانی استان البرز 

تاثیری بسزایی خواهد داشت.

پمپاژ نفت نمکی وشیرین واحد بهره برداری شماره 2 آغاجاری 
با انجام اقدام های اصالحی در نحوه اتصاالت ورودی و خروجی 
توربوپمپ شماره7 ارتقا یافت. محمدرضا گودرزی، مدیر 
عملیات شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری گفت: این 
عملیات با استفاده از توان نیروهای داخلی، به منظور سهولت 
عملیاتی، بهینه سازی سیستم پمپاژ نفت واحد بهره برداری 
شماره2 آغاجاری، همچنین فراهم کردن شرایط استفاده 
حداکثری از امکانات موجود برای افزایش قابلیت های مورد 
نیاز و حفظ و تداوم تولید در موقعیت های خاص انجام شده 
است. به گفته وی، پیشگیری از هرگونه کاهش تولید ناشی از 
قطع برق، بروز اشکال در الکتروپمپ های نفت نمکی واحد یا 
در دسترس نبودن تنها توربو پمپ فعلی، از دالیل اجرای این 
پروژه است.  گودرزی با تاکید بر اینکه عملیات یاد شده با تالش 
همکاران عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات خطوط 

لوله انجام شده است، اظهار کرد: انجام اقدام های اصالحی در 
اتصاالت مربوط به واحد بهره برداری شماره 2 آغاجاری، افزون 

بر تسهیل و بهبود شرایط پمپاژ نفت، سود و صرفه اقتصادی 
فراوانی برای شرکت نفت و گاز آغاجاری ایجاد شده است.

    خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس 
ترمیم نقاط خوردگی خط لوله 26 اینچ فرآورده

نقاط خوردگی خط لوله 26 اینچ فرآورده خطوط لوله 
محدوده روستای سرچاهان در حوزه عملیاتی شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس ترمیم 

شد.
ناصر پوربندری، رئیس واحد مهندسی نگهداری و 
تعمیرات خط این منطقه گفت: انجام عملیات ترمیم 
به منظور پایداری خط لوله و بهره برداری مناسب برای 
انتقال فرآورده های نفتی به نقاط مختلف کشور صورت 

گرفت.
وی افزود: انجام عملیات ایمن سازی خط لوله مزبور از 
طریق نصب و جوشکاری چهار ست نیم لوله سه متری 
و دو ست نیم لوله یک و نیم متری روی نقاط خوردگی 
خط لوله 26 اینچ بندرعباس - رفسنجان، بدون وقفه 

و در کوتاهترین زمان انجام شده است.
رئیس واحد مهندسی نگهداری و تعمیرات خط شرکت 

خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس تاکید 
کرد: خط لوله یاد شده یکی از مهم ترین خطوط لوله 
کشور است و تاثیری بسزایی درسوخت رسانی به 

استان های مرکزی و جنوبی کشور دارد.
با همکاری واحد  افزود: این عملیات  پوربندری 
مهندسی خوردگی فلزات، ترابری، اچ اس ای و با رعایت 

کامل موازین ایمنی انجام شده است.

     شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق
کمک رسانی به روستاهای سیل زده سرخس

    خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خوزستان
پایداری انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی 

     منطقه 3 عملیات انتقال گاز 
راه اندازی نیروگاه خورشیدی با هدف صرفه جویی   انرژی

www.mashal.ir
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 از چه شخصی نباید اطاعت کرد؟
امام باقر)ع( فرمود: ال دين لمن دان بطاعه من عصي اهلل وال 
دين لمن دان بفريه باطل علي اهلل والدين لمن دان بجحود 

شي من آيات اهلل 
كسي كه به اطاعت و پيروي ازگناهکار كار گردن نهد، دين 
صحيحي ندارد و كسي كه تهمت و افترا به خدا را از كسي 
بپذيرد، دينش ناقص است و كسي كه از انکاركننده آيات 
الهي دنباله روي كند، دين مطلوبي ندارد. منظور از الدين اين 
نيست كسي كه اين خصوصيت را داشته باشد، به كلي از 
دين خارج است، بلکه آن ديني كه مي تواند انسان را به 
مقامات مطلوب برساند، ديگر اين دين نيست. عصي اهلل يعني 
كسي كه زندگي او، زندگي معصيت كارانه است از اين فرد 
نبايد اطاعت كرد. افترا بستن به خدا يعني بدون مراجعه به 
مباني درست، چيزي را به خدا نسبت دهد اين، فريضه است 

از چنين شخصي نبايد اطاعت كرد.

سیدمنصور غیبی حیات، مدیر طرح های اکتشافی شرکت 
نفت فالت قاره ایران و از جانبازان دوران دفاع مقدس، روز 12 
فروردین 1398 در عروجی شهادت گونه به دیدار معبود 
شتافت.وی متولد 1345 شهر اهواز و از رزمندگان 8 سال 
جنگ تحمیلی بود که در جبهه های نبرد حق علیه باطل 
رشادت ها و جانفشانی های بسیاری از خود نشان داده و به 
درجه رفیع جانبازی نائل آمد و پس از پایان جنگ نیز با درک 
شرایط و احساس مسؤولیتی مثال زدنی، در سنگری دیگر به 
دفاع از آرمان ها و به حرکت درآوردن چرخ های اقتصادی 
کشور پرداخت.متن زیر دلنوشته ای از همکاران وی در شرکت 
نفت فالت قاره ایران در فراق این همکار از دست رفته است:

دلنوشته اي در فراق دوست : بار ديگر جرس كاروان از رحلت 
مردي از تبار ايثارگران و شهدا خبر داد. مسافري جاي مانده كه در 
روز شهادت جد بزرگوارش امام موسي كاظم )ع( در كنار همرزمان 
شهيدش آرام گرفت.كوچ ناباورانه و نابهنگام همكار و دوست گرامي 
سيدمنصور غيبي حيات از ديار خاك به افالك و رسيدن به وصال 
معشوق در فصل تولد طبيعت، قلبمان را به درد آورد و بر آالم اين 
روزهاي دلمان افزود. سيد منصور انساني صادق، بي آاليش، متواضع، 
متين و مهربان و همكاري با اخالق، صبور و گشاده رو بود. او انساني 
وارسته و دل بريده از تعلقات دنيوي بود و براي رسيدن به معشوق 
شتاب داشت، آنگونه كه در جزيره مجنون هنگام دويدن در جاده 
عشق، پايش را جا گذاشت تا سبك بال پريدن را بيازمايد و تنفس 
گاز شيميايي راه گلويش را خراشيد تا راهش را كوتاه تركند؛ اما 
می بايد مي ماند تا در سنگري ديگر راه هم سنگرانش را ادامه دهد. 
اين بار با ياراني تازه در نبردي مابين فوالد و سنگ در خشكي و دريا، 
تا شيره سياه زمين را براي رونق چرخ هاي صنعت و اقتصاد ميهن 
بيرون بكشند.از زمان حضورش در شركت نفت با تعامل و 
دور انديشي در دوران سخت تحريم، سنگر جنگ اقتصادي را 
همچون دوران دفاع مقدس پرشور نگه مي داشت تا ناوگان حفاري 
با صالبت و مصون از تركش هاي تحريم به حركت رو به جلوي 
خويش ادامه دهد.در نگاهش برق اميد بود و آينده اي روشن؛ باور 
نداشت كه جنگ اقتصادي دشوارتر از جنگ تحميلي است. وقتي 
مقابلش مي نشست، نبايد گله مي كردي از كاستي ها. زبانش 
اميد بخش بود و قلبش گواهي مي داد كه با همين امكانات موجود 
هم مي شود كارها را پيش برد.در كار سخت گير بود و منضبط. هر 
زمان كه پاي جان نفرات و خطرات كاري در ميان بود، مانند يك 
فرمانده از نيروهايش حمايت مي كرد و زير بار نمي رفت كه تحت هر 
شرايطي كار نا ايمن انجام شود.در حفاري صاحب نظر بود و كاربلد؛ 
به كارش عشق مي ورزيد. اين دوست داشتن در صورت آرام و 
چشمان خندانش در جلسات فني و كارشناسي نمايان بود. بي پرده 
و آرام نظراتش را مي گفت و سخت بود قانع كردنش در موارد فني. 
آرام در رفتار، فردي سختگير در مسئوليت هاي اداري و متعهد در 
ايفاي مسؤوليت هاي اجتماعي و ياري به همنوعان، كامل ترين 
جمله اي است كه مي توان در وصف او بر زبان جاري كرد. سيد 
بزرگوار؛ ذهنمنان ياري نمي كند تا كلمات كافي براي نوشتن در 
فراقت بيابيم، تنها مي دانيم چيزي اين روزها در سينه مان سنگيني 
مي كند و گاه به گاه گرمي ردپاي اشك را بر گونه هايمان احساس 
مي كنيم و به اين دلخوشيم كه مرگ پايان كبوتر نيست. رفتنت را 
باور نداريم...، دلمان برايت تنگ مي شود، ولي به ناچار مي گوييم 
خداحافظ رفيق، سفرت به خير.پرواز ابديت را به خانواده محترم، 
همسر و يادگاران نازنينت )دكتر سيده عليا، مهندس سيد علي و 
سيدحسين عزيز( تسليت مي گوييم و براي آنها تندرستي و 
شكيبايي آرزومنديم و براي خودت نيز آمرزش الهي و آرامش ابدي 

در جوار حضرت دوست مسئلت داريم.
یادت گرامي و روحت سبز

 حیات مردی
 از دیار افالکیان

»انَّ اْعَظَم الَْحَسراِت یَْوَم الِْقیاَمِة َحْسَرةُ رَُجٍل 
ِ َفوَرِثَُه رَُجٌل َفانَْفَقُه  َکَسَب مااًل فی  َغْیرِ طاَعةِ اللَّ
ِ ُسْبحانَُه، َفَدَخَل بِِه الَْجنََّة وَ َدَخَل  فی  طاَعِة اللَّ
اْلَوَُّل بِِه النَّارَ.« نهج البالغه – حكمت 421

از بزرگترین حسرت های روز قیامت حسرت 
مردی است که مالی را از راه معصیت خدا به 
چنگ آورده و برای مردی به ارث گذارده که 
در راه طاعت خدا انفاقش کرده است. پس، 
دومی با انفاقش راهی بهشت می شود و اولی 

)صاحب مال( به آتش فرو می افتد!

نكته ها و پیام ها
- یکی از نام های قیامت »یَْوُم الَْحْسَرةِ« است. 

قرآن کریم در این باره می فرماید:
آنها را از روز حسرت )روز رستاخیز( بترسان، 
روزی که همه چیز پایان می یابد، در حالی که 

آنها در غفلتند و ایمان نمی آورند.
- دین خود را به دنیای دیگران مفروش: 

گاهی انسان تمام تالشش در دنیا مصروف 
این است که انبار داری دیگران را بنماید و بر 
این منصب افتخار دارد، ولی وقتی حسابش 
به قیامت موکول و حقیقت هویدا شود، 
چیزی جز حسرت و اندوه برایش نخواهد ماند، 

حسرتی که هیچ سودی برایش نخواهد 
داشت. چنانکه رسول خدا)ص( می فرماید: 
»در روز قیامت پشیمان ترین مردم کسی 
است که آخرتش را به دنیای دیگران فروخته 

باشد.«

درس های زندگی از امام علی )ع(

تجلیل از جانبازان دفاع مقدس در پاالیشگاه نفت تبریز
همزمان با اعیاد مبارکه شعبانیه، در مراسمی  با 
حضور مدیران و کارکنان، از جانبازان پاالیشگاه 

نفت تبریز تجلیل شد.
غالمرضا باقری دیزج، مدیرعامل پاالیشگاه تبریز 
در مراسم تجلیل از جانبازان گفت: دوران هشت 
سال جنگ تحمیلی که با شجاعت ها، ایثار و 
فداکاری رزمندگان اسالم به درستی دفاع 
مقدس نام گرفت، محل تجلی بزرگ مردانی 

است که الگویشان قمر بنی هاشم)ع( بود. 
نظام  افتخار  داد: جانبازان  ادامه  باقری 
اسالمی هستند و باید به وجود آنان به عنوان 
یک میراث گرانبها و حافظان فرهنگ ایثار، 
شهادت و جهاد افتخار کنیم و این ارزش ها را 
به نسل های سوم و چهارم انقالب انتقال دهیم.

وی تاکید کرد: حفظ و ترویج ارزش های دفاع 
مقدس و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل 
جوان از تاکیدات همیشگی مقام معظم رهبری 

است.
حجت االسالم والمسلمین محمود  هادی، 

مشاور فرهنگی مدیرعامل پاالیشگاه تبریز، 
دیگر سخنران این مراسم گفت: در سه مولود 
حسین)ع(، حضرت  امام  یعنی  بزرگوار 
ابوالفضل)ع( و امام سجاد)ع( یک ویژگی 
مشترک وجود دارد که آن، شجاعت این سه 
بزرگوار است.حجت االسالم  هادی افزود: منظور 
از شجاعت فقط بحث توان رزمی  و جنگجویی 
نیست، بلکه شاخصه های انسان شجاع در 

روایات، موضوع های دیگری است.

وی غلبه بر هوای نفس و صداقت را از 
شاخصه های مهم شجاعت برشمرد و گفت: 
حرکت ارزشمند شهدا، جانبازان و ایثارگران در 
هشت سال دفاع مقدس و مقابله با دشمنان 
اسالم مصداق فرهنگ اصیل دینی است و 
برای  بزرگ  ظرفیت  این  ز  ا می توان 
فرهنگ سازی استفاده کرد.در پایان مراسم از 
جانبازان هشت سال دفاع مقدس پاالیشگاه 

تبریز تجلیل شد.

اخبار ستاد              اقامه نماز

بزرگترین حسرت روز قیامت 

   شرح احادیث اخالقی   درس خارج فقه   مقام معظم رهبری

معرفی کتاب 

هزار و یک نكته

صفآرايىدربرابرشيطان
قرآن كريم كه عهده دار تزكيه روح و تهذيب جان آدمى 
است، شيطان را به عنوان دشمن سعادت انسان معرفى كرده 
و دستور مراقبت و هوشيارى در برابر كيد و مكر او داده، ما 
را به مبارزه اى همه جانبه با او فراخوانده است: قرآن كريم در 
آيات فراوانى گونه هاى مختلف اغوا، فريبكارى، كيد و مكر 
شيطان را تبيين و راه حضور در مصاف دشمن قسم خورده 

بشر را به او نشان داده است.

نرم افزار پیام امیرالمومنین)ع(
م  پیا یدی  و ندر ر ا ا فز نرم ا
امیرالمومنین)ع( ارائه دهنده 
متن کتاب 15 جلدی »پیام 
اثر حضرت  امیرالمومنین« 
آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی و 
دیگر فضالی همکار ایشان از 
ت  تحقیقا کز  مر ی  سو
کامپیوتری علوم اسالمی  در 
اختیار کاربران قرار گرفته 

است.

اخبار بین الملل
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صفحه ای برای گسترش و ترویج  فرهنگ، آد  اب و اند  یشه د  ینی

تهیه و تنظیم:  ستاد   اقامه نماز وزارت نفت

       
از نظر قرآن كريم آسمان هاى هفت گانه و زمين و كسانى كه 
در آنها هستند، همه تسبيح گوى خداوند متعال و به حمد و 
سپاس او مشغول هستند، چراكه تنها خداوند است كه منزه، 
پاك، مقتدر و داناست و عبادت راز آفرينش است: »آسمان هاى 
هفت گانه، زمين و كسانى كه در آنها هستند، همه تسبيح او 

مى گويند و هر موجودى، تسبيح و حمد او مى گويد.«
- نماز و عبادت، هدف خلفت است. »من جن و انس را نيافريدم، 

جز براى اينكه عبادتم كنند.«
- نماز جزو برنامه هاى حكومتى اسالم است. »كسانى كه هرگاه 

در زمين به آنها قدرت بخشيديم، نماز را به پا مى دارند.«
- نماز خصلت مؤمنين است. »مردان و زنان با ايمان، ولى )و 
يار و ياور( يكديگرند؛ امر به معروف و نهى از منكر مى كنند و 

نماز را برپا مى دارند.«
- از اوصاف متقين است. )پرهيزكاران( كسانى هستند كه به 
غيب ]آنچه از حس پوشيده و پنهان است [ ايمان مى آورند و 

نماز را برپا مى دارند.
- شكر نعمت است.

»ما به تو كوثر ]خير و بركت فراوان [ عطا كرديم. پس براى 
پروردگارت نماز بخوان و قربانى كن.«

- از نماز يارى مى طلبيم. »اى افرادى كه ايمان آورده ايد! از صبر 
)و استقامت( و نماز، كمك بگيريد.«

- نماز براى خاشعان آسان است. »اين كار )صبر و نماز( جز براى 
خاشعان گران است.«

- بايد از نماز مراقبت نمود.

»)مؤمنين به آخرت( بر نمازهاى خويش مراقبت مى كنند.«
- نبايد در نماز سهل انگارى كرد. »پس واى بر نمازگزارانى كه 

در نماز خود سهل انگارى مى كنند!«
- منافقان نماز نمى خوانند، مگر با كسالت و بى حالى. »و 

)منافقان( نماز بجا نمى آورند، جز با كسالت.«
- دعوت به نماز جماعت. »و همراه ركوع كنندگان ركوع كنيد 

)و نماز را به جماعت برگزار كنيد(.«
- دعوت رسول اهلل)ص( به نماز شب. »و پاسى از شب را )از 
خواب برخيز و( قرآن )و نماز( بخوان، اين يك وظيفه اضافى 
براى توست؛ اميد است پروردگارت تو را به مقامى در خور 

ستايش برانگيزد.«
- نماز شب از ويژگي هاى عبادالرحمن است. »كسانى كه 

شبانگاه براى پروردگارشان سجده و قيام مى كنند.«

سیمای نماز در قرآن تسبیح آسمان ها و زمینمفاهیم دینی

پرسش: خداوند در سوره همزه افراد مسخره کننده را تهدید مي کند، آیا این تهدید تنها مختص 
مسخره کنندگان ثروتمند است یا شامل حال هر مسخره کننده اي مي شود؟

 

یک شبهه ویک پاسخ

پاسخ: خداوند متعال در این سوره ابتدا 
هر کسي را که عیب جویي و مسخره 
کند، تهدید مي کند که شامل تمام 
عیب جویان و مسخره کنندگان اعم از 
ثروتمند و فقیر مي شود. در آیه بعدي 
خداوند در واقع ریشه و علت اصلي این 
صفت زشت را بیان مي کند که غالبا 
عیب جویان و مسخره کنندگان کساني 
هستند که مال اندوزي کرده و به خاطر 
ثروتشان که آنها را مغرور کرده، این کار 
را مي کنند، اما عیب جویي را منحصر به 
افراد ثروتمند نکرده است. در تفسیر 
المیزان چنین آمده است: جمله »الَِّذي 
َجَمَع...« به منزله تعلیل است براي جمله 

»َویٌْل لُِکلِّ ُهَمَزةٍ لَُمَزةٍ« و مي فهماند علت 
اینکه ویل را نثار هر همزه و لمزه کردیم، 
این است که او مال دنیا را جمع مي کند 

و مي شمارد.
در تفسیر نمونه هم این مطلب آمده 
است: »سپس به سرچشمه این عمل 
زشت )عیب جویي و استهزا( که غالبا از 
کبر و غرور ناشي از ثروت مایه مي گیرد، 
پرداخته و افزوده است: )الَِّذي َجَمَع مااًل 
َدُه( آنقدر به مال و ثروت عالقه دارد  َو َعدَّ
که پیوسته آنها را مي شمرد، و از برق 
درهم و دینار و پول هاي دیگر، لذت 
مي برد و شادي مي کند. طبیعي است که 
چنین انسان گمراه و ابلهي مومنان فقیر 

را پیوسته به باد سخره بگیرد.
عالوه بر اینکه که شأن نزول این آیات 
درباره افرادي بوده که ثروتمند بوده و به 
خاطر ثروتشان، فقیران را مسخره و 
عیب جویي مي کردند. علت وصف کردن 
به  مسخره کنندگان  و  عیب جویان 
مال اندوزان و ثروتمندان هم به خاطر 
شان نزول آیات است و هم به خاطر اینکه 
غالب عیب جویان به خاطر ثروتشان و 
موقعیت اجتماعي شان، دست به چنین 
کاري مي زنند؛ از این رو این عمل منحصر 
در آنها نیست، بلکه فقیران و مستمندان 
هم عیب جویي و مسخره مي کنند و 
تهدید در این آیه شامل آنها نیز مي شود.

از فعاالن فرهنگی کاروان های راهیان نور 
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از 
یر  تقد هنگی  فر ه  گا ر ا قر ی  سو
شد.حجت االسالم اسماعیلی، مسئول 
قرارگاه فرهنگی صنعت نفت در منطقه 
ویژه اقتصادی انرژی پارس، اردوهای 

راهیان نور را دارای ظرفیت های فراوانی 
برای انتقال فرهنگ اسالم ناب دانست که 
از این ظرفیت ها به خوبی  متاسفانه 
استفاده نمی شود. وی گفت: قرارگاه 
قالب های  به  ویژه  منطقه  فرهنگی 
فرهنگی توجه جدی دارد و سعی می کند 

با محتواسازی مناسب از آنها بهره برداری 
کند. فعاالن فرهنگی ما برای اتوبوس های 
راهیان نور هم از حیث فضاسازی و هم از 
حیث محتوایی برنامه های فراوانی اجرا 
کردند و آماده انتقال تجربیات خود 

هستند.

تقدیر از فعاالن راهیان نور
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نشریه کارکنان صنعت نفت ایران

بزرگداشتروزجهانیبناهاومحوطههای
تاريخیدرموزهكارآموزان

مراسم روز جهاني بزرگداشت بناها و محوطه هاي تاریخي، روز پنجشنبه 29 فروردین ماه در موزه کارآموزان صنعت نفت 
آبادان برگزار شد. موزه کارآموزان به عنوان دومین موزه از طرح موزه هاي صنعت نفت و بزرگ ترین موزه صنعتي کشور، مراسم 
بزرگداشت روز جهاني بناها و محوطه هاي تاریخي را برگزار کرد. رئیس موزه کارآموزان، از جمله اهداف برگزاري این مراسم را 
ایجاد تعامل سازنده با جامعه محلي عنوان کرد و گفت: »موزه کارآموزان در تالش است با برگزاري مراسم ساده، صمیمانه و در 
عین حال هدفمند، به این مهم دست پیدا کند.«  همچنین در این مراسم، از دو ویترین جدید در اتاق هاي پنجگانه موزه کارآموزان 

که با هدایاي پیشكسوتان بازدید کننده از این موزه در تعطیالت نوروز، ساماندهي شده بودند، رونمایي شد.

عنصر اصلي در ویترین اول، گیره ساخته شده از سوی کارآموزان آموزشگاه 
فني و حرفه اي نفت است که در دوره مقدماتي این آموزشگاه، به عنوان پروژه عملي 
ساخته مي شد. رئیس موزه کارآموزان در این باره گفت: »ما دوسال پیگیری کردیم 
تا گیره را به دست آوریم که باالخره آقاي رحماني تبار، یکي از پیشکسوتان، آن 

را به موزه اهدا کرد.«
به گفته امین زاده درویش، جزوه تئوري دروس فني مربوط به سال اول 
کارآموزان و برگه امتحاني سال اول، به همراه ابزارهاي مربوط در نجارخانه، سایر 
اقالم داخل ویترین اول هستند. وي افزود: »اهمیت این ویترین، ارائه نمایي کلي 
از سال نخست دوره سه ساله آموزشگاه کارآموزان است.« اما ویترین دوم، مجموعه 
مدارک آموزشي عبدالکریم عبادي، دیگر پیشکسوت نفتي و کارآموز این آموزشگاه 
است. این مجموعه از ابتدا تا پایان دوره را شامل مي شود و کارت ورود به آزمون 
ورودي آموزشگاه، کارت شناسایي دوره تحصیلي، مدارک دو ساله آموزشگاه و 
مدارک دوره چهارساله کارآموزي است.  به گفته زاده درویش، این ویترین سیر 
مدارک رایج در آموزشگاه کارآموزان را به تصویر مي کشد. در مراسم رونمایي از 
این دو ویترین، عالوه بر بازدید کنندگان موزه کارآموزان، رئیس روابط عمومي 
پاالیشگاه آبادان، نماینده واحد گردشگري منطقه آزاد اروند و جمعي از مسؤوالن 
حضور داشتند و توضیح مختصري درباره اهمیت روز جهاني بناها و محوطه هاي 
تاریخي و نقش مردم در نگهداري این بناها، از سوی رئیس موزه کارآموزان ارائه 
شد. شوراي بین المللي بناها و محوطه هاي تاریخي که به ایکوموس معروف است، 
در سال 1980 میالدي طي پیشنهادي به سازمان یونسکو، روز 18 آوریل برابر با 
29 فروردین را به عنوان روز جهاني بناها و محوطه هاي تاریخي اعالم کرد. از آن 
سال تا به امروز، روز جهاني بزرگداشت بناها و محوطه هاي تاریخي، فرصتي است 
براي یادآوري این که یادگارهاي کهن، بخشي از شناسنامه هویتي تمام انسان ها 
هستند. حادثه آتش سوزي کلیساي جامع نوتردام در آستانه این روز، اگر چه کام 
دوستداران میراث فرهنگي را تلخ کرد، اما به همگان یادآور شد که این آثار و ابنیه 
تا چه حد آسیب پذیر و شکننده هستند. در این بین، میراث و تاسیسات صنعتي 
در کشور ما بیشتر در معرض خطر هستند؛ زیرا هنوز به چشم آثار و ابنیه تاریخي 
به آنها نگریسته نمي شود. مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت، از بدو 
تاسیس تا به امروز تالش کرده تا میراث ارزشمند صنعت نفت را که جزو 
جدانشدني از تاریخ معاصر است، حفظ کند. حفظ میراث منقول، ثبت بیش از 
200 ابنیه تاریخي، راه اندازي دو موزه و تالش براي آغاز به کار یک موزه دیگر، 

خالصه اي از فعالیت هاي این مدیریت است.

استقبالگردشگرانازموزهبنزينخانهآبادان

نمايشگاهبينالمللیبارديگرميزبانموزههاینفتمیشود

از سوی سازمان میراث فرهنگي و گردشگري

9اثرنفتیديگربهثبتملیرسيد

»موزه بنزین خانه آبادان« در تعطیالت نوروزي امسال، پذیراي 3 
هزار و 179 بازدیدکننده و گردشگر داخلي و خارجي بود.

در تعطیالت نوروز، عالوه بر عالقه مندان به صنعت نفت، مردم 
آبادان و گردشگراني از سایر نقاط ایران، تورهایي با همکاري منطقه 
آزاد میراث فرهنگي آبادان، میراث فرهنگي خرمشهر و اطالع 
رساني هاي صدا و سیما و رسانه هاي خبري از »موزه بنزین خانه 

آبادان« دیدن کردند.
موزه بنزین خانه آبادان، نخستین موزه از طرح موزه هاي صنعت 
نفت است که در دي سال 1395 در محل جایگاه قدیمي سوخت این 
شهر گشایش یافت  و محل آن با استناد به برخی سوابق به عنوان 

نخستین جایگاه سوخت ایران، در سال 1306 شمسی احداث شد.

موزه بنزین خانه آبادان در حال حاضر به عنوان یکي از مقاصد 
گردشگري این شهر مورد توجه گردشگران، بویژه دست درکاران صنعت 
نفت قرار گرفته و طي سال گذشته 7 هزار و 771 نفر از این موزه بازدید 

کردند.
این در حالي است که آمار کل بازدید از این موزه از سال 1395 تا 
کنون به 17 هزار و 290 نفر مي رسد. در میان بازدید کنندگان این 
موزه، حضور پیشکسوتان صنعت نفت، خانواده هاي آباداني و گاه 

گردشگراني خارجي که از آبادان دیدن مي کنند، قابل توجه است.
موزه بنزین خانه آبادان در نوروز امسال، برنامه هاي ویژه اي نیز 
برگزار کرد که از جمله آنها مي توان به برگزاري نمایشگاه تمبر و 
اسکناس و نمایشگاه نقاشي اشاره کرد که مورد استقبال بازدیدکنندگان 
قرار گرفت. این در حالي بود که در تعطیالت نوروز، عالوه بر 
بازدیدکنندگان عادي، تورهایي از تهران، مشهد، قزوین و تبریز نیز از 
موزه بنزین خانه دیدن کردند. همچنین گردشگراني از کشورهاي 
آمریکا، کانادا و آلمان هم از نخستین موزه از طرح موزه هاي صنعت 
نفت بازدید داشتند. در موزه بنزین خانه آبادان، انواع دستگاه هاي پمپ 
بنزین و تاریخچه استفاده از این دستگاه ها در کشور، نمونه اي از پمپ 
بنزین هاي قدیمي و خودرو در حال سوختگیري، فضاي یک شعبه نفت 
در گذشته، مخازن قدیمي پرچي، مجموعه تانکرهاي سوخت رسان، اسناد 
و مستندات تاریخي مربوط به توزیع فراورده هاي نفتي و... به نمایش 

گذاشته شده است.

مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت، امسال همچون سال 
گذشته، با دست پر در نمایشگاه بین المللي نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 

حضور مي یابد.
غرفه موزه های صنعت نفت در بیست و سومین نمایشگاه بین المللي 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی، جزو پربازدیدترین و پرمخاطب ترین 
غرفه ها به شمار می رفت. امسال نیز موزه هاي صنعت نفت با بهره گیري 
از تجارب به دست آمده در سال گذشته، با چهره ای متفاوت و با نمایش 
اشیا و اسناد ارزشمند بازیابي شده از بخش هاي مختلف صنعت نفت، در 
معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت. غرفه موزه های نفت در 
نمایشگاه بیست و چهارم در سالن اصلی 8 و9 و همان موقعیت مکانی 

سال گذشته برپا خواهد شد.
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
از 11 تا 14 اردیبهشت امسال در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 

در تهران برگزار مي شود. 

9 اثر نفتي دیگر در شهرهاي مسجد سلیمان، آبادان، اهواز، آغاجاري، 
بهرگانسر و مشهد به ثبت سازمان میراث فرهنگي و گردشگري و صنایع 

دستي رسید.
به گزارش پایگاه اطالع رساني پترومیوزیم، آثاري که به پیشنهاد 
مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت و با تصویب سازمان میراث 
فرهنگي و گردشگري به ثبت رسیده است، عبارتند از: خوابگاه پرستاران، 
باشگاه ایران، انبار خوراک و بنگله 96 در شهر مسجد سلیمان، پارک 

کودکان نفت در آبادان، منطقه خرمکوشک در اهواز، پمپ بنزین قدیمي 
آغاجاري، سکوي نفتي بهرگانسر و انبار نفت در شهر مشهد.

اغلب این آثار، قدمتي بیش از 50 سال دارند و با ثبت آنها، از این پس 
هر گونه دخل و تصرف یا اقدام و عملیاتي که به تخریب یا تغییر هویت 

آنها منجر شود، برابر مقررات مشمول مجازات خواهد بود.
با ثبت این آثار، تعداد آثار ثبت شده صنعت نفت تا کنون به 113 اثر 

رسید.

 بازدید دانش آموزان از 
 موزه های نفت آبادان

 از سر گرفته شد

روز سه شنبه، 27 فروردین ماه در حالي که مدارس 
شهرهاي آبادان و خرمشهر، نخستین هفته 
بازگشایي را پس از وقوع حادثه سیالب در استان 
خوزستان سپري مي کردند، دانش آموزان مقطع 
ابتدایي مدرسه دخترانه ایراندخت در پایه هاي 
چهارم و پنجم از »موزه کارآموزان آبادان« دیدن 
کردند. این دانش آموزان پس از بازدید از بخش هاي 
مختلف موزه، شنیدن توضیحات راهنما و گرفتن 
عكس یادگاري، در اتوبوس ویژه نقاشي کودکان 
در این موزه، حضور یافته و در مورد آنچه در موزه 
کارآموزان دیده اند و یا با موضوع آزاد، تصاویري 
را نقاشي کردند. »حادثه سیل در نوروز و فروردین 
امسال، استان خوزستان را درگیر کرد و خیلي از 
بخش ها را از فعالیت عادي بازداشت.« امین 
زاده درویش، رئیس موزه کارآموزان آبادان با بیان 
این مطلب، مي افزاید: »از جمله این بخش ها، 
مدارس بودند که یا به دلیل درگیري دانش آموزان 
و خانواده هاي شان با بالي طبیعي سیل، یا به این 
دلیل که مدارس جزو گزینه هایي بود که در 
ستادهاي بحران براي اسكان سیل زدگان در نظر 
گرفته شده بود، از فعالیت بازماندند. این در حالي 
است که به گفته رئیس موزه کارآموزان، با بازگشت 
زندگي به روال عادي و از سرگرفته شدن فعالیت 
مدارس در شهرهاي آبادان و خرمشهر، بازدید 
دانش آموزان مقاطع مختلف از موزه هاي صنعت 
نفت در آبادان، بویژه موزه کارآموزان از سر گرفته 
شده است. زاده درویش بازدید از موزه هاي نفت را 
به عنوان یك پدیده اجتماعي توصیف مي کند و 
مي افزاید: این حرکت نشان مي دهد که بازدید از 
موزه هاي نفت، به عنوان بخشي از برنامه هاي 
فرهنگي مدارس محدوده آبادان و خرمشهر 
پذیرفته شده است. تا کنون دو موزه از طرح 
موزه هاي صنعت نفت در شهر آبادان گشایش 
یافته که »موزه بنزین خانه آبادان« در محل 
قدیمي ترین پمپ بنزین کشور و »موزه کارآموزان 
صنعت نفت آبادان« در محل آموزشگاه فني و 

حرفه اي این شهر ازآن جمله است.

تک خبر 

موزه کارآموزان صنعت نفت آبادان در تعطیالت نوروزي امسال، 
پذیراي 3631 بازدید کننده و گردشگر داخلي و خارجي بود.

بازدید کنندگاني از خانواده هاي صنعت نفت، مردم آبادان و سایر نقاط 
ایران، همچنین تورهاي گردشگري، از دوم تا 12 فروردین امسال از موزه 
کارآموزان صنعت نفت آبادان که در محل آموزشگاه فني و حرفه اي این 

شهر برپا شده بود، بازدید کردند.
بازدید پیشکسوتان نفتي از این موزه قابل توجه بود و بیش از 250 
بازنشسته و پیشکسوت صنعت نفت در تعطیالت نوروزي از این موزه دیدن 
کردند. این در حالي است که تعدادي از این پیشکسوتان در گذشته از 

کارآموزان این آموزشگاه بوده یا در آن به تدریس اشتغال داشتند.
این پیشکسوتان از نقاط مختلف کشور از جمله شیراز، بوشهر، اصفهان، 
خراسان و تعدادی نیز از خارج از کشور به آبادان سفر کرده و ضمن بازدید 
از موزه کارآموزان و مرور خاطرات گذشته، مدارک و اسنادي را در ارتباط 
با دوران کارآموزي و تحصیل خود در این آموزشگاه، به موزه کارآموزان 

اهدا کردند.
حضور 10 تن از کارآموزان قدیمی و پیشکسوت صنعت نفت در مقاطع 
زمانی مختلف این آموزشگاه، به عنوان راهنماي این موزه از دیگر مواردي 

بود که دست درکاران موزه کارآموزان آبادان براي بازدید کنندگان نوروزي 
از این موزه در نظر گرفته بودند. این نکته، بویژه در انتقال حس نوستالژیک 

دوران فعالیت این آموزشگاه بسیار موثر بود.
موزه کارآموزان آبادان، مقصد خوبي براي تورهاي گردشگري در ایام 
نوروز بود و تورهایي از شهرهاي زنجان، قزوین، تهران، تبریز و مشهد از 
این موزه بازدید کردند. عالوه بر این، تورهاي گردشگري سازمان میراث 

فرهنگي، صدا و سیما و پاالیشگاه نفت آبادان نیز از بازدیدکنندگان این 
موزه بودند.

از دیگر نکات جالب، حضور گردشگران خارجي براي بازدید از موزه 
کارآموزان آبادان در نخستین تعطیالت نوروزي پس از بازگشایي رسمي 
این موزه بود. بازدید کنندگاني با ملیت هاي انگلیسي، دانمارکي، فرانسوي 
و آلماني از آثار به نمایش گذاشته شده در قدیمي ترین آموزشگاه فني 

ایران کردند.
برگزاري نمایشگاه هنر چیدماني دستکش ها، برگزاري مسابقه نقاشي 
براي گروه هاي سني کودک و نوجوان و احیاي فضاي سبز موزه کارآموزان 
با گل ها و گیاهان بومي، از دیگر مواردي بود که بر جاذبه هاي این مرکز 

فرهنگي و گردشگري افزوده بود.
الزم به یادآوري است در موزه کارآموزان آبادان که با محوریت آموزش 
در صنعت نفت برپا شده است، اشیا و اسنادي از آموزشگاه فني و حرفه اي 
آبادان که در سال 1312 راه اندازي شد، به عالوه ابزار و وسایل مورد 
استفاده در کارگاه هاي آموزشي، بخش هاي اداري آموزشگاه و باالخره 
اسناد و اشیاي مربوط به سیر تاریخ نفت در ایران و جهان، به نمایش 

درآمده است.

بازديدگردشگرانازموزهكارآموزانآبادان

با پایان سیل و بازگشت زندگی به روال عادی
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باشگاه شرکت ملی نفت آبادانجرثقیل اکوان در اسكله آبادانمصدق در حال بررسی حقوقی ملی شدن نفت

به دنبال تحوالت سیاسی - اقتصادی جهان، بعد از جنگ جهانی 
دوم و تغییر شرایط قراردادهای نفتی که در آن کنترل کشورها 
بر منابع نفتی به عنوان یك اصل شناخته می شد، دولت ایران 
تصمیم گرفت براساس قانون مصوب مجلس شورای ملی در 29 

مهر ماه 1326، تجدیدنظر در قرارداد 1312 را از شرکت نفت 
انگلیس و ایران خواستار شده و اقداماتی را در جهت استیفای 
حقوق ملت ایران به عمل آورد. زیرا قرارداد 1312 که به 
دنبال الغای امتیاز دارسی بین ایران و دولت انگلستان منعقد 

شده بود با شرایط حقوقی جدید یعنی اصل تنصیف منافع 
)50-50( بیگانه بود و همچنان نقاط ضعف بسیاری داشت. در 
حالی که قراردادهای نفتی در پاره ای از کشورهای نفت خیز جهان 
از جمله ونزوئال، کویت و عربستان سعودی، براساس اصل 50-50 

منعقد می شد.
از این رو پس از رد موافقت نامه قوام – سادچیکف، قوام السلطنه، 
نخست وزیر وقت ایران، وزیر دارایی را مامور کرد تا براساس قانون مصوب 
1326 مجلس شورای ملی، ضمن یافتن راهکاری جدید، به استیفای 
حقوق ملت ایران از شرکت نفت انگلیس و ایران اقدام کند. بندقانونی 
مصوب مجلس تصریح داشت: »دولت مکلف است در کلیه مواردی که 
حقوق ملت ایران نسبت به منابع ثروت کشور، اعم از منابع زیرزمینی و 
غیرآن مورد تضییع واقع شده است. به خصوص راجع به نفت جنوب، به 
منظور استیفای حقوق ملی، مذاکرات و اقدامات الزمه را به عمل آورد و 

مجلس شورای ملی را از نتیجه آن مطلع سازد.«
این بند و تصمیمات در شرف اقدام ایران، خطری آشکار برای انگلیسی ها 
و شرکت نفت انگلیس و ایران محسوب می شد، هر چند که مدیران 
شرکت در آغاز آن را جدی نگرفته و همچون گذشته خود را مسلط بر 
اوضاع سیاسی ایران می پنداشتند، ضمن اینکه این مصوبه را تنها ابزاری 
قانونی برای شکست سیاست امتیاز خواهی شوروی به شمار می آوردند.

مذکرات در تهران
»الول ساتون« نویسنده کتاب نفت ایران می نویسد: »آنچه مایه شگفتی 
است این است که محافل رسمی انگلستان، این وقایع را فقط حاکی از 
شکست روسیه دانستند و از این نکته به کلی غافل ماندند که این جریانات 

منافع خود انگلستان را مورد تهدید قرار داده است.
هر چند دیر شده بود، اما حتی اگر در این موقع هم انگلیسی ها بیدار شده 
بودند، شاید هنوز ممکن بود در رویه شرکت نفت انگلیس و ایران آن 
چنان تغییراتی داده شود که جایی برای سازش شرکت با ایران، باقی 

گذارد.«
»قوام السلطنه« متعاقب دستور خود به وزارت دارایی، دایر بر بررسی 
راه های ممکن جهت استیفای حقوق ایران، از شرکت نفت انگلیس و ایران 
درخواست می کند تا نماینده ای را جهت مذاکره برای اجرای قانون مزبور 

به تهران اعزام دارد.
»نویل گس« نیز به نمایندگی از آن شرکت جهت انجام مذاکرات عازم 
تهران می شود. آن هم در شرایطی که کشور به لحاظ سیاسی در موقعیت 
حساسی قرار داشت؛ در آن شرایط شاه مورد سوء قصد مخالفان خود قرار 
گرفت. دولت به بهانه این واقعه در تهران حکومت نظامی اعالم کرد. حزب 
توده که به دخالت در توطئه ترور شاه متهم بود، غیرقانونی شناخته شد. 
جراید کشور توقیف و اجازه چاپ نیافت. آیت الل کاشانی به لبنان تبعید 

شد.
»قوام السلطنه« درآغاز مذاکرات، درآذر ماه 1326 سقوط کرد. از این رو 
مذاکرات فی مابین شرکت و دولت که آغاز کار خود را طی می کرد تا 
تشکیل دولت جدید مسکوت ماند.نخست وزیر جدید در شرایطی انتخاب 
شد که منازعات سیاسی بین جناح های مختلف مجلس باال گرفته بود. 
شمار نمایندگانی که به ابراهیم حکیمی جهت نخست وزیری رای اعتماد 

دادند 54 تن را شامل می شد.

ائتالف هیات حاکمه
در حالی که دکتر محمدمصدق با اخذ 53 رای در ردیف بعدی قرار داشت. 
اما دولت حکیمی مستعجل تر از آن بود که در آغاز انتظار می رفت. چرا 

که تنها اقدام دولت حکیمی در راستای استیفای حقوق ایران، به استخدام 
افراد ایرانی در شرکت محدود می شد.

آشفتگی اوضاع سیاسی و اختالفات درون هیات حاکمه ناشی از رقابت 

بین آمریکا و انگلستان خیلی زود زمینه سقوط حکیمی را فراهم کرد.
پس از سقوط حکیمی »عبدالحسین هژیر« که مورد اعتماد و اطمینان 
شاه بود به نخست وزیری منصوب شد. وی نیز از آنجا که خود را موظف 

به اجرای قانون مصوب مجلس در 1326 می دید، زمینه ادامه مذاکرات 
با نماینده شرکت را فراهم کرد و تحقق خواست ملی را در صدر برنامه های 

خود قرار داد.

در زمان دولت وی، به مدت دو هفته مذاکراتی بین نمایندگان شرکت و 
دولت ایران انجام گرفت که نهایتا به صدور اعالمیه مشترکی در 25 
مهرماه 1327 انجامید. مفاد این اعالمیه مشترک چنین بود: »بنا به دعوت 

ایران نمایندگان شرکت برای مذاکره در باب مسائلی که مورد توجه و 
عالقه طرفین می باشد، اخیرا از لندن به تهران آمده و مانند همیشه 
مذاکرت مربوطه را با روح همکاری صمیمانه تلقی نموده و مذاکرات را از 
تاریخ 8 تا 21 مهر ماه ادامه دادند. نظریات دولت به نمایندگان شرکت 
توضیح داده شد و نظریات شرکت نیز به اطالع نمایندگان دولت رسید. 
نمایندگان شرکت اینک به لندن مراجعت می نمایند که در باب تبادل 
نظریاتی که به عمل آمده گزارش های الزم را بدهند. اکنون مرحله 
مقدماتی خاتمه یافته و شرکت در ظرف مدتی که از سه ماه از این تاریخ 
تجاوز نخواهد کرد دولت را از چگونگی امر، مسبوق خواهد ساخت تا به 
مجردی که مقدمات الزمه تکمیل گردد دنباله مذاکرات در تهران گرفته 

شود.«
این اعالمیه مشترک زمینه مساعدی برای عمر بیشتر دولت هژیر ایجاد 
نکرد. چرا که او در زمان دولت خود تنها به افزایش درآمد ایران فکر 
می کرد و پیوسته درصدد تشکیل مجلس مؤسسات و تجدیدنظر در قانون 
اساسی به منظور سلب آزادی های محدود و افزایش اختیارات شاه برآمد. 
»هژیر« با کناره گیری ازقدرت، کرسی نخست وزیری را در 25 آبان ماه 

1327 به »محمدساعد مراغه ای« واگذار کرد.
»نویل گس« نماینده شرکت، پس از انقضای مدت 3 ماهه به تهران آمد 
و با اعالم مخالفت با تجدیدنظر در قرارداد 1312 دارسی، به ادامه مذاکره 

با دولت جدید پرداخت. 
دولت ایران که ادامه مذاکرات با نماینده شرکت را بی حاصل می دید برای 
حصول نتیجه و آرام کردن جو پرالتهاب سیاسی، رسما حضور »سرویلیام 
فریزر« رئیس هیات مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران را در جلسات 

خواستار شد.

الیحه گس – گلشاییان
با حضور رئیس هیات مدیره شرکت و ادامه مذاکرات، قراردادی الحاقی 
به قرارداد 1312، معروف به قرارداد »گس - گلشاییان« مشتمل بر 11 
ماده به امضای طرفین رسید. این قرارداد که به پیشنهاد »عباسقلی 
گلشاییان«، وزیر دارایی در 26 تیرماه 1328 شکل گرفت، طی الیحه  ای 

با قید دو فوریت، برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم شد. 
آن هم در شرایطی که ده روز بیشتر به عمر مجلس پانزدهم باقی نمانده 
بود. غرض از تقدیم این الیحه در پایان دوره مجلس، آن بود که وقت 
زیادی برای بحث در اختیار نمایندگان مخالف همچون؛ حسین مکی، 
دکتر بقایی و ... نباشد اما برخالف انتظار، این الیحه تا شروع مجلس 

شانزدهم معوق ماند.
مهندس »حسیبی« یکی از اعضای حزب ایران در زمانی که مجلس دوره 
پانزدهم بحث از الیحه تقدیمی را در برنامه خود داشت به حسین مکی 
یکی از نمایندگان مخالف چنین گفت: »می خواهند در تنگ کالغ 

پرقرارداد الحاقی را به تصویب برسانند.
 آیا تو می توانی نطق مفصلی مثل نطق رضوی ایراد کنی تا وقت مجلس 
گرفته شود و قرارداد به تصویب نرسد؟ گفت: بلی، گفتم: از تو صحبت 

کردن و از من تهیه مطلب!«
متن قرارداد الحاقی 1328 به تغییراتی اشاره داشت که گامی نخست هر 

چند کوتاه، در جهت استیفای حقوق ایران محسوب می شد.
افزایش میزان مالیات هر تن نفت فروش رفته به دولت ایران، افزایش 
حداقل پرداخت ساالنه بابت سود حاصله، معافیت عواید دولت ایران از 
پرداخت مالیات بر درآمد دولت انگلستان، پذیرش تخفیف 25 درصدی 
به جای تخفیف 10 درصدی از سوی شرکت برای تعیین قیمت مبنای 
فروش نفت در ایران و ...، از جمله این موارد بود.اما قرارداد الحاقی به رغم 
این محاسن از معایب بی شماری نیز حکایت می کرد. از معایب بزرگ 
قرارداد الحاقی این بود که به موجب برخی از مواد خود، قرارداد 1312 را 
مورد تایید و اعتبار قرار می داد، زیرا در بند یک آن آمده بود: این قرارداد، 
قرارداد الحاقی است و جزء الینفک قرارداد اصلی محسوب می شود. 
همچنین ماده 10 قرارداد صراحت داشت: با رعایت مقررات این قرارداد، 

مقررات قرارداد اصلی در کمال قوت و اعتبار خود باقی خواهد ماند.
برگرفته از کتاب: موج نفت، تاریخ نفت ایران، از امتیاز تا قرارداد، 
احمدراسخی لنگرودی

آخرينتالشهابرایتصويبقراردادالحاقی

تجديدنظر
ماجرای

در قرارداد 1312

الیحه قرارداد الحاقی گس – گلشاییان که 
از طرف دولت ساعد به مجلس تقدیم شده 
و  تند  نی های  سخنرا دلیل  به   ، بود
مخالفت آمیز جمعی از نمایندگان اقلیت، 
مورد تصویب دوره پانزدهم مجلس شورای 

ملی قرار نگرفت.
»مصطفی فاتح« در کتاب 50 سال نفت ایران 
در خصوص غفلت مدیران شرکت از اوضاع 
سیاسی داخلی ایران و خوش خیالی آنان 
نسبت به تصویب چنین الیحه ای در مجلس 
شورای ملی می نویسد: »در زمانی که متن 
قرارداد منتشر گشت و معلوم شد که دولت 
درصدد بوده است. مجلس پانزدهم را به 
اصطالح غافلگیر کرده و آن را به تصویب 
برساند فوری نامه ای به یكی از مدیران 
شرکت در لندن نوشتم و اظهار داشتم که 

این قرارداد هیچ گاه به تصویب مجلس 
فوق العاده  اثر  من  نامه  رسید.  نخواهد 
نامطلوبی در مدیران شرکت کرده و بیشتر 
مدیرانی که آن نامه را خواندند از من سخت 
انتقاد کردند و جوابی هم به آن نامه ندادند. 
ولی سال بعد که قانون ملی شدن نفت ایران 
به تصویب رسید همان مدیران منتقد این 
نامه را چند بار دیگر خواندند و بر حسب 
اطالع موثقی که به من رسیده است هنگامی 
که دولت انگیس اعتراضاتی در باب ملی 
انگلیسی ها  از  یكی  داشت،  نفت  شدن 
رونوشت نامه مذکور را به »مستراتلی« که 
در آن موقع نخست وزیر انگلیس بود، داده 
که او خوانده و تعجب کرده بود که چرا 
مندرجات آن مورد توجه اولیای شرکت 

واقع نشده است.«

لفت  مخا ین  مهم تر د  می شو ر  و آ د یا
نمایندگان اقلیت از جمله »حسین مكی« با 
الیحه پیشنهادی دولت، روی 3 اصل و 12 
سئوال دور می زد. این 3 اصل به طور خالصه 

عبارت بودند از:
1-در صورت تصویب الیحه الحاقی، قرارداد 
1312 نیز به طور ضمنی تصویب می شد در 
حالی که این قرارداد در دوره اختناق و 
وکالی  تصویب  به  و  تنظیم  دیكتاتوری 

فرمایشی رسیده بود.
استناد  با  نفت  شرکت  2-بهره برداری 
قرارداد 1312 در ظرف مدت 15 سال منتهی 
به خسارت و زیان فاحش ملت ایران از 
جمله؛ عدم پرداخت هیچ گونه مالیات و 
عوارض از طرف شرکت به دولت ایران و نیز 
وزارت  به  ارزان  قیمت  به  نفت  فروش 

دریاداری انگلیس و عدم پرداخت عوارض 
گمرکی اجناس وارداتی و صادراتی از سوی 

شرکت و ... بوده است.
3-ناچیز بودن حق السهم دولت ایران 
براساس مواد مقرر در مقاوله نامه: همچنین 
به  بیشتر  مكی«  »حسین  پرسش های 
مسائلی که تكلیف آنها معین نشده بود، از 
قبیل تاسیس پاالیشگاه ها در خارج از ایراد 
و واقعی نبودن بهای طال و معامالت شرکت 

با شرکت های نفت آمریكا و ... ناظر بود.
نطق 6 ساعته »حسین مكی« که در خالل 
اکثریت  توجه  مورد  شد  ایراد  روز   4
نمایندگان قرار گرفت و نهایتا مانع تصویب 
الیحه پیشنهادی دولت شد. از این رو الیحه 
مذکور تا  تشكیل دوره شانزدهم مجلس 

معوق ماند.
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 سفری خاطره انگیز
 به دالخانی

شبنم اعماری - ایران به دلیل داشتن اقلیم 
مختلف به سرزمین چهار فصل معروف است. 
سرزمینی که در آن کوه ، کویر، دریا، رود، دشت، 
دریاچه و جنگل تصاویر بی بدیلی را خلق کرده اند که 
گشت و گذار در آنها روح هر مسافری را می نوازد و 
آرامشی وصف ناپذیر را برایش به ارمغان می آورد.سفر به 
مناطق بكر و سحرانگیز ایران می    تواند حسی فوق العاده به 
شما منتقل کند و یكی از خاطره انگیزترین سفرها را برایتان 
رقم بزند. مكان هایی که با دیدنشان غرق در زیبایی آنها 
می شوید و از این همه زیبایی به وجد می آیید. یكی از بكرترین 
مناطقی که قصد داریم در این مطلب به شما معرفی کنیم، جنگل 

سحرانگیز و جادویی دالخانی است. این جنگل که در 30 کیلومتری 
جنوب شرقی رامسر خودنمایی می کند، داالنی بهشتی دارد که با پوشش 

متراکم جنگلی و مه  غلیظ در انتهای مسیر شما را به ییالق های تماشایی اکراسر،  
گرسماسر و جنت رودبار می رساند.

حال و هوای خوش جنگل
حضور در داالن بهشتی دالخانی شما را از روزمرگی بیرون 
می آورد و دقایقی غرق زیبایی های وصف نشدنی طبیعت 
می کند. در مسیر این جنگل و پیچ های تودرتوی آن، مه 
همچون حریری سپید شما را در آغوش می کشد، به طوری که 

گویی یكی از رویاهایتان تعبیر شده است.
در مسیر دالخانی، شما هر لحظه با جلو ه های متفاوتی از طبیعت 
روبه  رو می شوید، همین کافی است تا ترغیب به ادامه مسیر 

شوید و تا انتها بروید.

جنگل نوردی و کوهنوردی 
کوهنوردی و جنگل نوردی یكی از جذاب ترین و پرطرفدارترین 
تفریح هایی است که در جنگل دالخانی انجام می شود. جاده 
پرپیچ و خم این جنگل با درختان سر به فلك کشیده آن، یكی 
از محبوب ترین مسیرهای جنگلی ایران است، به حدی که 
ساالنه تعداد زیادی از طبیعت گردان حرفه ای را به خود می بیند. 

پیك نیك و عكاسی 
این تكه بهشتی، مكان مناسبی برای برگزاری یك پیك نیك به 
یادماندنی است. اگر قصد دارید ساعاتی را در این جنگل سپری 
کنید، همراه داشتن خوراکی های خوشمزه و زیرانداز و چند 
بطری آب معدنی به کارتان می آید. البته استفاده از کلبه های 
چوبی و آالچیق های موجود در مسیر هم می تواند تجربه 

فراموش  نشدنی پیش رویتان قرار دهد.
دالخانی با داشتن مناظر چشم نواز و بی بدیل شما را وادار به 
توقف های گاه و بی گاه می کند تا صحنه های سحرآمیزش در 

قاب دوربین ها ثبت شود.

خوشمزه های خوردنی 
در مسیر جنگل عالوه بر دیدنی های طبیعی، خوشمزه های 
خوردنی زیادی را می بینید که شامل انواع ماهی های پرورشی، 
عسل و میوه های جنگلی می شود. خوردن کته کباب محلی، 

ماهی کبابی، چای آتشی، آش و... را در این منطقه بكر فراموش 
نكنید.

پیچ 7 شهیدان 
در مسیر پرپیچ و خم و در میان انبوه درختان سر به فلك 
کشیده دالخانی، نماد یادبودی دیده می شود که به پیچ هفت 
شهیدان شهرت دارد. اینجا همان جایی است که 15 خرداد سال 
1361 یك دستگاه خودروی لندرور با هشت بسیجی داخل آن 
از سوی گروهك تروریستی منافقان به گلوله بسته شدند و به 

جز یك نفر بقیه به شهادت رسیدند. 
عالقه مندان به طبیعت می توانند در ادامه گشت و گذار خود 
راه ییالق های انتهای جنگل دالخانی را در پیش بگیرند و از 
روستاهای گرسماسر و جنت رودبار نیز دیدن کنند و از صفای 

این دهكده های زیبا لذت ببرید.

روستای گرسماسر 
اولین روستایی که در انتهای جاده جنگلی دالخانی به آن 
می رسید، َگِرسماَسر یا گرسمه سر است. این روستا که بیشتر 
اهالی شهر کتالم رامسر از آن به عنوان ییالق استفاده می کنند 
و در ارتفاع بسیار باالیی قرار گرفته، آب و هوای بسیار مطبوع 
و خنكی دارد. این منطقه عالوه بر دارا بودن دشت های وسیع، 
کوه های بلند و چشمه های خنك، چشم انداز خارق العاده  ای 

دارد.

ییالق جنت رودبار
یكی از ییالق های مهم و محبوب شهر رامسر، ییالق جنت 
رودبار است که به خاطر داشتن دشت های گل گاوزبان بسیار 
مشهور است. گستردگی دشت های گل گاوزبان در این منطقه 
به اندازه ای است که از آن به عنوان پایتخت گل گاوزبان ایران 
یاد می شود. این روستا در کنار دشت های زیبا و بنفش گل 
گاوزبان، پوشش جنگلی انبوه، مزارع تماشایی، آبشارهای 
متعدد و چشم اندازهای زیبا و مه غلیظی که هر از گاهی روستا 

را در بر می گیرد، چشم هر مسافری را خیره می کند و تصویری 
تماشایی پیش رویش قرار می دهد، تصویری که از دیدن آن سیر 

نمی شوید.

سد میجران 
در ابتدای جاده جنگلی دالخانی مسیری انحرافی در سه راهی 
َشستا به سمت راست دیده می شود که به یكی از زیباترین 
سدهای ایران می رسد. سدی که محیط و طبیعت اطراف آن کمتر 
شناخته شده است؛ اما منظره ای تماشایی و دیدنی دارد. مسیر 
رسیدن به سد کمی سخت است و سرباالیی ها و سرپایینی های 
زیادی دارد، با این حال، به رفتنش می ارزد، چراکه وقتی به سد 
می رسید، با دیدن دریاچه  فیروزه ای زیبا خستگی از تن تان بیرون 
به در می شود و سختی پیمودن این مسیر سخت از یادتان می رود.

اقامت جنگلی
در ابتدای جاده جنگل دالخانی و همچنین در انتهای مسیر در 
روستاهای گرسماسر و جنت رودبار امكان کرایه اتاق یا ویال 
وجود دارد. همچنین در مسیر جنگل تعدادی کلبه جنگلی هم 

دیده می شود می توانید برای اقامت از آنها استفاده کنید. 
با توجه به نوع جنگل، سرمای شب هنگام و حیوانات وحشی 
مانند شغال و همچنین حشره های مختلف به شما توصیه 
می کنیم تا حد امكان از چادر زدن در این مكان خودداری کنید.

نكته های مهم 
* توجه داشته باشید، در مسیرهایی که آشنایی زیادی با 
آنها ندارید، یك راهنما در کنار خود داشته باشید، تا از 

خطرات احتمالی جلوگیری کنید. 
* هیچ وقت از گروهی که با آنها جنگل نوردی یا کوهنوردی 
می کنید، عقب نمانید. گم شدن در جنگل می تواند خطراتی 

را در پی داشته باشد و شما را به دردسر بیندازد.
* در هر شرایطی دستورها و نكته های راهنمای همراه خود 

را رعایت کنید تا با خیالی آسوده به مقصد برسید.

* حتما در مسیر جنگل نوردی و کوهنوردی چند بطری آب 
همراه داشته باشید، چراکه نمی توان به آب های مسیر و 

رودخانه ها اطمینان کرد.
* تا حد امكان از لباس های نخی برای جنگل نوردی استفاده 
کنید. برای پیاده روی و کوهپیمایی هم حتما کفش های 
عاج دار بپوشید تا هم راحت باشید و هم از سر خوردن و 

لغزیدن جلوگیری کنید. 
* احتمال بارش باران در جنگل دالخانی همیشه وجود دارد. 
بهتر است قبل از حرکت از وضعیت هوای این منطقه آگاهی 

داشته باشید. 

بهترین فصل سفر
جنگل دالخانی هم از مانند دیگر مناطق گردشگری در هر 
فصل از سال زیبایی های خاص و منحصر به فرد خود را دارد.

بهار: در این فصل جوانه های سبز بهاری، مه و نم باران، 
شكوفه های رنگارنگ در گوشه و کنار این منطقه بسیار 

چشم نوازند.
تابستان: بهترین زمان است تا از هوای هوای خنك این 
منطقه لذت ببرید و کمی از هوای شرجی رامسیر دور 

شوید.
پاییز: دالخانی در این فصل بیش از هر فصل دیگری 
خودنمایی می کند، چراکه پاییز هزاررنگ این جنگل 

تصاویر شگفت انگیزی را مقابل چشمانتان قرار می دهد. 
زمستان: زمستان های این تكه از بهشت سرد است، اما 
منظره حیرت انگیز درختان سر به فلك کشیده که پوشیده 
از برف هستند، زیبایی های بی حد و حصری را به تصویر 

می کشد که نمی توان قید دیدن آنها را زد.
فراموش نكنید در فصل پاییز و زمستان به خاطر برف و 
بارانی بودن مسیر و همچنین لغزندگی جاده کوهستانی 

جنگل بهتر است با تجهیزات کافی راهی دالخانی شوید.
آدرس: استان مازندران، شهرستان رامسر، جاده ییالقی 

جنت رودبار

جنــگلی
وبکـــــر

سحرانگیز
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اوقات آلرژی زا 
نکته جالب توجه در خصوص آلرژی های فصلی، این است که آنها در برخی اوقات بیشتر 

از دیگر زمان ها افراد را آزار می دهند.
ابتدای صبح تا نزدیک ظهر معموال میزان تراکم گرده ها و مواد حساسیت زا باالست؛ 
بنابراین کسانی که آلرژی فصلی دارند، بهتر است در این وقت از روز، فعالیت در هوای 
آزاد را از برنامه هایشان حذف و بعدازظهر یا غروب را برای انجام کارهایشان انتخاب کنند. 
البته بعد از باران هم زمان خوبی برای گردش و لذت بردن از هوای دل انگیز بهاری است.

 آ   لرژی بهاری     و     راه های مقابله با آن
نکته های  

  سالمت
بهار با تمام زیبایی های دل انگیزش، مشكالتی هم به همراه دارد که می تواند 
آزاردهنده باشد. یكی از این مشكالت، آلرژی های بهاری است که برخی افراد در 
این فصل به آن مبتال می شوند.  تقریبا تمام افراد روی زمین آلرژی را تجربه کرده اند، 

اما یك چهارم جمعیت جهان از عوارض ناشی از آلرژی رنج می برند. 

آلرژی چیست؟

واکنش افراطی سیستم ایمنی بدن به عوامل مختلف 
را آلرژی می گویند. از جمله این عوامل می توان به 
تغییر فصل اشاره کرد، به عبارت بهتر آلرژی، واکنش 
طبیعی سیستم ایمنی بدن به موادی است که به ظاهر 
مضر نیستند، اما بدن نسبت به آنها واکنش  شدیدی 

نشان می دهد.
علت اصلی حساسیت های فصلی، به ویژه در فصل 
بهار، گرده افشانی گیاهان است که معموال با پایان 
گرده افشانی گل ها، درختان و... این حساسیت خود 

به خود از بین می رود.
شایع ترین عالمت آلرژی فصلی، عطسه های مكرر و  
طوالنی مدت و خارش بینی و سوزش چشم است. 
حساسیت فصلی در چشم باعث قرمزی، تورم، اشك 
و حساسیت به نور می شود. در دستگاه تنفسی 
فوقانی گرفتگی، خارش و آب ریزش  بینی را به دنبال 
دارد و در دستگاه تحتانی تنفسی موجب سرفه، 
احساس کمبود هوا ، خس خس و تنگی نفس می شود. 
خارش بینی، گلو، سقف دهان، گوش ها و کاهش 
تمرکز، از دیگر عالئم آلرژی فصلی است. در برخی 
مواقع هم عالئم حساسیت عمومی با ناخوشی، 

خستگی و عصبی شدن بروز می کند.
آلرژی فصلی در موارد حادتر می تواند باعث تحریك 
پوست شود. در این حالت روی پوست حساسیت به 
صورت کهیر و جوش بیرون می زند. شاید خاراندن 
پوست آسیب دیده در چنین شرایطی تسكین دهنده 
باشد، اما همین خاراندن می تواند باعث زخمی شدن 
پوست و در نهایت آلوده شدن آن به انواع عفونت های 
میكروبی و باکتریایی شود که این خود خطرناک تر از 

آلرژی است.

توصیه های مراقبتی
با رعایت برخی نكات می توان از شر آلرژی های فصل بهار در امان ماند 

که از جمله این نكات می توان به موارد زیر اشاره کرد:
  زمانی که میزان گرده گیاهان در هوا زیاد است، از منزل خارج 
نشوید. میزان این گرده ها در هوای سرد و مرطوب )بعد از باران( به 

طور قابل توجهی کاهش می یابد.
 اگر قصد دارید روی چمنزار و برگ های ریخته شده درختان راه 
بروید، حتما از ماسك استفاده کنید. در این مكان ها، گرده گیاهان در 

هوا پراکنده است.
 هنگام رانندگی، تهویه ماشین را روشن کنید تا از ورود هوای 

بیرون به داخل ماشین که مملو از مواد آلرژی زاست، جلوگیری شود. 
همچنین مواقعی که در اطراف شهر هستید، پنجره های ماشین را ببندید. 

  اگر نسبت به گردوغبار حساسیت دارید، کف اتاق ها را جاروبرقی 
بكشید و با دستمال مرطوب، گرد و خاک وسایل را پاک کنید.

 پوشال   کولرهای آبی را حتما سالی یك بار تعویض کنید، زیرا رشد قارچ در پوشال ها 
و تنفس آن، باعث تشدید آلرژی می شود.

   شست وشوی بینی با سرم نمكی به باز ماندن راه های هوایی کمك می کند.
  از فیلترها و تهویه کننده های هوا استفاده کنید و در فصل آلرژی پنجره ها را ببندید و 
دستگاه تهویه را روشن بگذارید. در فضای خیلی مرطوب با استفاده از دستگاه رطوبت زدا 
هوا را خشك نگه دارید، چون رطوبت زیاد باعث رشد هاگ ها و قارچ ها می شود و آلرژی را 

تشدید می کند.
   با استفاده از کفپوش به جای فرش و قالی عوامل آلرژی زا را از خود دور کنید.
   فعالیت هایی چون باغداری و گلكاری را به بعد از گرده افشانی موکول کنید.

  در صورت آگاهی از گرده گیاهانی که به آن حساسیت دارید، سعی کنید در فصل 
گرده افشانی تا جایی که می توانید از حضور در محل رویش آنها خودداری کنید. 

 با استفاده از عینك های آفتابی از ورود گرده ها به چشم ها جلوگیری کنید.
 اگر در محل زندگی تان گرده  گیاهان در فضا پراکنده می شود، درها و پنجره ها را در اوج 

گرده افشانی)صبح ها حدود ساعت 10 و ابتدای غروب حدود ساعت 7( بسته نگه دارید.
  برای درمان عالئم آلرژی می توانید از قرص های ضدحساسیت و اسپری های ضدالتهاب  

بینی استفاده کنید. 
  با نوشیدن مایعات فراوان که میزان ترشحات تنفسی را رقیق می کند، عوارض 

حساسیت های تنفسی فصلی را کاهش دهید.
  مهمترین راه برای درمان یا کنترل حساسیت های فصلی، از بین  بردن عامل ایجادکننده 

حساسیت است. شناسایی این عوامل کمك زیادی به شما می کند.
  مصرف میوه ها و سبزی های تازه و آب می تواند عوارض حساسیت فصلی را کمی کاهش 

دهد. 

رعایت برخی نکات مهم در طول زندگی، انسان را سالم نگه می دارد و سالمت  او را تضمین می کند. 
در ادامه به برخی از این نکات اشاره می کنیم که می تواند به کارتان بیاید:

    صبح خود را با  خوردن آب شروع کنید
صبح زود که از خواب بیدار می شوید، یک لیوان آب بنوشید تا سوخت و ساز بدنتان زیاد شود. 

شاید ندانید که بدن پس از هشت ساعت خواب مفید، خشک و کم آب می شود.

    پروتئین کافی مصرف کنید
مصرف پروتئین باعث کاهش وزن می شود و سوخت و ساز بدن را افزایش می دهد. تحقیقات نشان 

داده خوردن مقادیر زیاد پروتئین، قند خون و فشار خون را کاهش می دهد. 

    چای سبز بنوشید
محققان ثابت کرده اند، ال تیانین )اسید آمینه در چای سبز( باعث کاهش استرس و ایجاد آرامش می شود.

   مغز بادام بخورید
دانه های بادام سرشار از ویتامین E و آنتی اکسیدان هستند که باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می شود. همچنین 

بادام حاوی ویتامین B است که بدن را هنگام استرس، بسیار آرام می کند.

    از تک رنگ ها برای تزیین میز استفاده کنید
تحقیقات نشان می دهد، میزهایی که با یک رنگ واحد چیده شده اند؛ یعنی بشقاب، پیاله، رومیزی و... همرنگ 

هستند، اشتهای انسان را تا 5 درصد کم می کنند.

   از  چربی های ترانس مصنوعی استفاده نکنید
چربی های ترانس مصنوعی که چربی های ساخت دست انسان هستند، بشدت مضرند و با التهاب 

و بیماری های قلبی مرتبط هستند، پس تا جایی که می توانید از آنها استفاده نکنید.

    پیش از چرت زدن قهوه بنوشید
قبل از چرت 20 دقیقه ای  بعد از ظهر، یک فنجان قهوه بنوشید. تحقیقات نشان داده، حدود 20 
دقیقه زمان می برد تا قهوه روی بدن تاثیر بگذارد. بنابراین، با نوشیدن قهوه، زمانی که از خواب بیدار 

می شوید، بسیار سرحال تر از دیگر اوقات هستید.

    رژیم گرفتن را فراموش کنید
 محدودیت و محرومیت حس خوبی ایجاد نمی کند و نتیجه طوالنی مدتی برای شما به دنبال نخواهد 
داشت. به جای رژیم، بهتر است رابطه ای خوب بین احساسات خود و غذا خوردن ایجاد کنید. با استفاده 
از راه های دیگر که به غذا خوردن وابسته نیستند، به دنبال رسیدن به وزن متعادل و سالمت  تان باشید.
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راه های نگهداری از قهوه آسیاب شده
ی  ی های خانه دار    ریــزه کار

* قهوه آسیاب شده به دلیل پودر شدن سطح تماس بیشتری با هوا 
پیدا می کند، به همین دلیل زود تر طعم و عطر خود را از دست 
می دهد، پس پودر قهوه خود را در ظروف شیشه ای تیره رنگ با 

در های وکیوم نگه داری کنید .
*به دلیل ذکر شده در باال خرید و نگهداری مقدار زیاد پودر قهوه کار 
درستی نیست ، زیرا جز اینکه نگه داری آن مشکل می شود ، خیلی 
دیر مصرف می شود، پس هنگام خرید به اندازه مصرف یک هفته یا 

حداکثر دو هفته خود پودر قهوه خریداری کنید.
  *قهوه آسیاب شده جذب رطوبت بسیار باالیی دارد، پس از قرار 
دادن ظرف شیشه ای خود در مکان های مرطوب و نمناک به ویژه 

یخچال خودداری کنید .
  *رطوبت زیاد و آب می تواند کل پودر قهوه موجود در ظرفتان را 
تحت تاثیر قرار دهد و خراب کند، پس هنگام برداشتن پودر قهوه 
دقت کنید که قاشق یا وسیله ای که از آن برای برداشتن قهوه استفاده 

می کنید، به هیچ عنوان خیس نباشد.
* قهوه بو های مختلف و چربی های بسیار کم و سطحی را به خود 
جذب می کند، پس برای جلوگیری از بو گرفتن قهوه تان و از دست 
دادن بوی اصلی خود سعی کنید در ظرف را برای مدت زمان طوالنی 
باز نگذارید و برای جلوگیری از جذب چربی سعی کنید با دست تان 

قهوه ها را لمس نکنید.

خداحافظی درست با لباس های زمستانی

    آراستگی 

 بوی بد ظروف پالستیکی 
  مهارت زندگی 

 نگهداری ظروف پالستیکی روش ها و ترفندهای مخصوص به خود را دارد که هر خانم خانه داری باید 
حتما آنها را بشناسد و روزانه آنها را به کار بگیرد تا دوام ظروف باال رود و بتواند مدت زمان طوالنی تری 

مورد استفاده قرار بگیرد.
با پاک کردن بالفاصله مواد غذایی درون اینگونه ظروف باعث می شوید که ظرف بوی بد نگیرد و لکه ها هر 
چه سریعتر از بین بروند . در حالت ایده ال ظروف باید با آب و مایع شسته شوند ولی حتی اگر به این چیز ها 
هم دسترسی نداشتید، در لحظه سعی کنید ظروف را با یک دستمال پاک کنید. همچنین با استفاده از 
جوش شیرین می توانید بوی بد را از ظروف پالستیکی دور کنید. کافی است مقداری جوش شیرین روی 
یک اسفنج بپاشید و اسفنج را درون این ظروف بمالید و کنار بگذارید و قبل از استفاده ظرف را بشویید. 
ظرف را با روزنامه خرد شده پر کنید سپس در آن را بگذارید. بگذارید ظرف برای مدت 1 تا 2 روز در این 
حالت بماند تا روزنامه ها بوی بد را به خود بگیرد. بعد از اینکه کاغذ ها را در آوردید، ظرف را با آب گرم و 

مایع ظرفشویی به خوبی شست وشو دهید.

ی     مهارت آشــپز

بهترین قیمه
*هرگز در خورشتان آب لیمو نریزید بلکه آن را با لیموعمانی و رب گوجه فرنگی ترش مزه دار کنید. یادتان باشد 
که برخی رب های گوجه فرنگی ترش مزه هستند و می توانند به هر چه خوش طعم شدن خورش کمک کنند.
*برای آماده کردن لپه، بعد از خیساندن، آنها را چند دقیقه در آب بجوشانید و کف سیاه حاصل از جوشیدن 
را بگیرید تا بوی خاص آن از بین برود؛ افزودن این لپه ها به خورش، طعم بهتری به آن خواهد داد. در غیر این 
صورت لپه ها را به همراه گوشت تفت دهید و سپس آب را در خورش بریزید تا مواد در کنار هم بپزند و لپه ها 

شکل خود را از دست ندهند.
* رب گوجه فرنگی و زعفران از عوامل رنگ دهنده به این خورش هستند و افزودن کمی دارچین به غذا طعم 

بهتری به آن خواهد داد.
* لیمو عمانی ها را 20 دقیقه قبل از سرو به خورش اضافه کنید زیرا زود انداختن آنها باعث تلخی خورش 

می شود. دیر انداختن آنها باعث می شود که غذا طعم لیموعمانی پیدا نکند.

تمیز کردن گاز با سرکه و جوش شرین

ی از وســایل      نگهدار

سرکه: سطح اجاق گاز شیشه ای خود را با استفاده از سرکه سفید اسپری 
کرده و با یک دستمال مرطوب آن را تمیز کنید تا باقیمانده غذاها حذف 
شود. هر نوع اسپری پاک کننده سطوح می تواند این کار را انجام دهد، 

ولی سرکه ارزانتر بوده و همیشه در دسترس است.
جوش شیرین: َدر این روش تمیز کردن اجاق گاز شیشه اي ، جوش 
شیرین را روی تمام سطح اجاق گاز بپاشید. جوش شیرین، یک 
تمیزکننده طبیعی بسیار عالی است به دلیل اینکه این ماده قلیایی مالیم، 
جرم و لکه ها را راحت تر می شکند و به دلیل حالت سایندگی خفیف و 
اسکراب مانند بدون اینکه سطح اجاق گاز را خط و خش بیندازد، تاثیر 

بهتر و بیشتری دارد.

 کت های چرم را پس از شست وشو با واکس های مخصوص 
لباس های چرم، خوب چرب و براق کنید و بعد آنها را در کاورهای 

پارچه ای قرار دهید.
 بهتر است هرطور شده، جایی برای آویزان کردن کت های چرم 
در کمد لباس هایتان باز کنید. در غیر این صورت و با قرار دادن 
آنها در چمدان یا البه الی رختخواب ها حتما در سرمای سال 
آینده کتی شق ورق و زیبا نخواهید داشت.کفش های زمستانی، 
یعنی بوت ها و نیم بوت ها را پیش از کنار گذاشتن، حتما بشویید. 
هم داخل و هم خارجشان را. بعد آنها را برای خشک شدن در 
هوای آزاد قرار دهید و رویه شان را با واکسی چرب، کامال 
بپوشانید. این کار از ترک خوردن چرم این کفش ها پیشگیری 
می کند. برای جلوگیری از خم شدن ساق کفش ها، می توانید 

داخلشان را با روزنامه یا مقوا پر کنید.

www.mashal.ir
نشریه کارکنان صنعت نفت ایران

  چهار پرسش و چهار پاسخ درباره پول توجیبی کودکان 

اینکه کودکان ما برای دریافت پول توجیبی چه راه هایی دارند و چه کارهایی به عنوان 
والدین آنها می تواند وضعیت تربیتی شان بهبود بخشد، از مسائلی است که بسیاری از 
خانواده ها با آن دست به گریبانند. پول توجیبی دادن به ظاهر موضوعی ساده و پیش 
پا افتاده به نظر می رسد، اما در شخصیت کودک و ابعاد تربیتی او تاثیر بسیاری خواهد 
گذاشت. پس مسئله پول توجیبی کودکتان را دست کم نگیرید. در مطلب پیش رو به 
چهار پرسش اصلی درباره پول توجیبی کودکان پاسخ هایی داده شده است، که 

می تواند برای مسیر سخت تربیت کودکانمان راهگشایی کند. 

آیا بچه ها می توانند برای افزایش پول توجیبی وسایل شان را بفروشند؟
اگر وسیله ای برای زندگی ضروری است، پس نباید فروخته شود، چون پول 
توجیبی باید صرف هزینه های غیرضروری شود. اینجا اگر کسی بیاید و یک وسیله 
ضروری خود را بفروشد و آن را صرف کاری غیرضروری بکند، قرارداد به هم می ریزد. 
مثل این که شما پول قبض آب و برق خودتان را پرداخت نکرده باشید، اما برای شام 
خوردن به رستوران بروید. این هم جزء یکی از تعالیمی است که ما می توانیم به فرزندمان 
بدهیم. فرزند ما کار خالف نکرده، کار نادرستی کرده او باید یاد بگیرد که مثالً برای 
تفریح نباید از امکانات ضروری خود چشم پوشی کند. برای مثال ممکن است واقعاً به 
کامپیوتر خود نیاز داشته باشد، پس نباید آن را بفروشد، اما ممکن است چندین 
کاپشن داشته باشد و برای چیزی که خیلی بیشتر دلخواه اوست، احتیاج به پول 
داشته باشد و بخواهد کاپشن خود را بفروشد، این از جمله مواردی است که به ما 
امکان می دهد تا استدالل فرزندمان را بشنویم و استدالل های خودمان را هم مطرح 

کنیم و در محدوده ای که محدوده خطر هم نیست، فرزندمان را محک بزنیم.

آیا درست است از فرزندانمان توقع داشته باشیم آنچه ما می خواهیم 
باشند؟

مسئله مهمی که خیلی با آن برخورد می شود، این است که وقتی موضوع 
توافق و قرارداد پیش می آید، خیلی از اوقات این کودک یا نوجوان نیست 
که مشکل دارد، بلکه اغلب والدین هستند که مشکل دارند. این را 
جدول های رفتاری نشان می دهد. برای همین می گوییم پول توجیبی 
مسئله ای است که خود والدین هم در آن رشد پیدا می کنند چون بزرگ 
کردن فرزند فرصتی است برای رشد یافتن والدین. برای این که یاد بگیریم 
با نسل بعد از خودمان چگونه حرف بزنیم و او را قانع کنیم، باید حرف های او 
را واقعاً و صادقانه گوش کنیم و او را بفهمیم، گاهی هم قانع شویم. 
یا مادری که خودش خیلی آدم مصرفی پرهزینه ای است اما 
اگر از فرزندش انتظار داشته باشد که فقط لباس ارزان 
قیمت بپوشد، این جا باید بگوییم درست است که 
نیازهای اساسی کودک و نوجوان خودش را برآورده 
می کند، ولی موضوعی را دارد فراموش می کند و 
آن این است که فرزند من با چه چیزی دارد 
همانندسازی می کند. اصاًل سیستم ارزشی او 
چیست؟ در واقع خیلی از اوقات اگر والدین سر 
استدالل  و  نتیجه  با  توجیبی  پول  موضوع 
خودشان مواجه شوند، ممکن است استدالل خود 

را اصالح کنند.

اگر فرزندمان توانایی کار کردن داشت، درست است پول توجیبی او را قطع کنیم؟
خیلی از اوقات وقتی ما این مورد را در بچه های مان تشخیص دادیم که االن فرزند ما آمادگی 
کار کردن را دارد، می توانیم پول توجیبی او را قطع کنیم. البته باید دقیقاً ببینیم که اگر او 
تمام انرژی خود را به کار بگیرد، چقدر می تواند دربیاورد. خیلی از بچه ها توقع دارند خودرو 
داشته باشند یا مثالً هزینه های مختلفشان از سوی والدین شان تأمین شود، در حالی که دنبال هر کاری 
هم نمی روند. برای مثال آقای 36 ساله ای که تک فرزند خانواده بود، هرجا که برای او کار پیدا می کردند، 
می گفت آنجا جنوب شهر و دور است یا نمی توانم با افراد سروکله بزنم، به این امید که والدینش خرج او 
را می دهند و لزومی ندارد که خودش را با سختی ها مواجه کند. ما باید بتوانیم به فرزندمان بگوییم حاال 
که شرایط کار برای تو فراهم است، نصف مسؤولیت های خودت را به عهده بگیر و درآمدی برای خودت 
کسب کن. از سوی دیگر ممکن است این طرز برخورد ما باعث شود فرزندمان، به خاطر رفتارش به جای 
تشویق، تنبیه شود. مثالً دانشجوی 20 ساله ای با وضع مالی بسیار خوب که مبلغ قابل توجهی)300 
هزار تومان( پول توجیبی می گرفت، وقتی در شرکت پدرش شروع به کار کرد، ماهی 200 هزار تومان 
از پدرش دریافت می کرد، در حالی که پول توجیبی اش هم قطع شده بود. این دانشجو تصمیم گرفت 
دیگر کار نکند، زیرا با آن که وضع مالی پدر بسیار خوب بود، تصمیم او در تجربه کاری فرزندش نتیجه 

منفی داشت.

چرا بیشتر والدین از این که فرزندان شان استقالل بیشتری 
داشته باشند می ترسند؟

یک خانواده کارآمد با والدینی خوب و قوی از هر فرصتی 
استفاده می کند تا به فرزندان خود مسئولیت بدهد و در حیطه 
همان مسؤولیت به آنها استقالل بدهد. این به نظر من یکی از 
موقعیت های بسیار لذت بخش برای همه والدین است. اما گاهی اوقات بعضی 
والدین ممکن است خودشان برای مثال وسواسی باشند، یعنی هر کاری که 
نوجوان آنها انجام بدهد، فکر کنند که می توانستند آن را بهتر انجام دهند. مثاًل 
نوجوان میوه می خرد و والدین می گویند اگر از جای دیگر میوه خریده بودی، بهتر 
بود! خیلی از اوقات این والدین حق دارند، یعنی می توان با آن مقدار پول میوه 
بهتری خرید، اما باید ببینند این مابه التفاوت قیمت میوه در ازای آن چیزی که 
فرزندشان به دست می آورد و رشدی که می کند، چه ارزشی دارد. آنها در بسیاری 
از مواقع به خاطر منافع خیلی کوچک، دستاوردهای خیلی بزرگ را از دست 
می دهند. بعضی از خانواده ها هستند که برای آنها از دست دادن قدرت خیلی 
سخت است و به همین خاطر نمی گذارند فرزندشان در خانواده آن رشدی را که 
الزم است، پیدا کند! بعضی از والدین هم بسیار حمایتگرند و از فرزندان شان بیش 
از حد حمایت می کنند و بدین وسیله از رشد آنها جلوگیری می کنند. ترس از 
خطر و میل به حفاظت از فرزندان از سوی این والدین، موجب وابستگی و 
رشدنیافتگی فرزندان می شود.راحتی موقتی را به وجود بیاورد اما در نهایت به 

نفع هیچ کس نیست. نه به نفع پدر و مادر و نه به نفع بچه ها!
برگرفته از کتاب آموزش مهارت های زندگی روزمره به کودکان، شکوفه موسوی
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 نفت آبادان با 4 گل از سد فوالد گذشت تا پرگل ترین 
بازی فصل خود را رقم زده باشد. 

 پائولو سرجیو، سرمربی نفت آبادان بعد از برد پرگل 
مقابل فوالد گفت: »بازی خیلی سختی بود؛ چون شرایط 
آب و هوا فرق کرده بود و هوای گرم کار ما را سخت کرد. 
هر چه در توان داشتیم، در زمین گذاشتیم. بازیکنانم الیق 
بهترین ها هستند؛ چون کار زیبایی مقابل فوالد انجام 
دادند. زمانی که توپ در دست حریف بود، خیلی خوب 

کار کردیم.
 وقتی توپ در اختیار ما بود، نشان دادیم که می خواهیم 
برنده بازی باشیم. خیلی از این موضوع خوشحالم و ۳ 
امتیاز خوب کسب کردیم. ما برای این ۳ امتیاز اینجا 
هستیم. مقابل تیم فوالد که بسیار قوی است، برنده 
شدیم.« سرمربی نفت آبادان درباره فوالد گفت: »فوالد، 
بازیکنان خیلی خوبی در اختیار دارد. نیمه اول یک کار 
تاکتیکی داشتند و ما مقابل آن خوب نبودیم. بازیکن ژاپنی 

آنها در سمت راست در طول بازی در نیمه اول خیلی 
خوب بود. ابتدای بازی خیلی خوب نبودیم و آنها را 
نبستیم. وقتی فهمیدیم چه کاری انجام می دهند، بعد از 
اینکه با زمین آشنا شدیم، توانستیم نتیجه بگیریم. 
بچه های ما کار تاکتیکی خیلی خوبی انجام دادند.«  
سرجیو درباره 4 گل زده شده گفت: »ما می دانستیم اگر 

گل بزنیم، به تیم حریف فشار روانی وارد می کنیم.
 از سبک بازی فوالد انتقاد نمی کنم. ما می دانستیم آنها 
چه کاری انجام می دهند. وقتی هم عقب بودیم، با اولین 
جا به جایی به بازیکنان فهماندم که چه کنیم تا بهتر 
شویم. بعد از اینکه خوب دفاع کردیم، به ضد حمالت 

چشم داشتیم. 
بعد از گل دوم بود که شیرازه تیم فوالد از هم 
پاشید.«وی درباره اینکه می دانستید تیم شما تحت فشار 
است و با این برد وضعیت خوبی خواهید داشت، گفت: »ما 

از ابتدای فصل تحت فشار بودیم. 

همه بازیکنان خیلی خوب کار کردند. گاهی 
مردم درباره بازیکنان صحبت هایی می کنند، 
در حالی که اطالع دقیقی از وضعیت 
بازیکنان ندارند؛ ولی ما هر روز با آنها 
هستیم. عادالنه نیست که بخواهیم االن 

انتقاد کنیم. 
وفا هخامنش و مصطفی احمدی، 
حرفه ای ترین بازیکنان ما هستند که در 
اختیار داریم. آنها هر روز جان خود را در 

تمرین ها برای تیم می دهند. ما به بازیکنان 
خودمان نیاز داریم. من عاشق این بازیکنان 
هستم که قلب خود را برای تیم می دهند.« 
سرمربی نفت آبادان درباره اینکه فصل آینده در 
این تیم می ماند یا نه؟ گفت: »زود است که 
بخواهم در این باره حرف بزنم؛ اما شهر آبادان و 

کار کردن با این استعداد ها را دوست دارم.«

تیم نفت مسجد سلیمان در نخستین دیدار با سرمربی 
جدیدش در خانه متوقف شد تا مدیران و هواداران احساس نگرانی 
کنند؛ چرا که این تیم کماکان در منطقه خطرسقوط قرار دارد. 
فیروزکریمی، سرمربی جدید نفتی ها بعد از تساوی خانگی مقابل 
استقالل خوزستان قعر جدولی گفت: »در این بازی، تیم ما بیش 
از ۶0 درصد مالک توپ و میدان بود. بچه های ما خیلی تالش 
کردند؛ اما در خط حمله دقت کافی نداریم. در بحث گلزنی 
باید خیلی تمرین کنیم. اگر یک تیم، موقعیت گلزنی خلق 
نکند، نباید خیلی به آن امید داشت، اما اگر در بازی ۳-4 
موقعیت ایجاد شد، باید امیدوار بود. استقالل خوزستان 
با تمام وجود دفاع کرد و به دنبال یک امتیاز بود ولی 
ما 5-4 فرصت گلزنی داشتیم. در کل از وضعیت تیم 
راضی هستم. تمام تالشمان را می کنیم تا در آینده نتیجه 

خوبی بگیریم. اطمینان داشته باشید که اگر شرایط فوتبال متعارف 
باشد، از هرمیدان دست پر خارج می شویم.« کریمی درباره 
حمایت هواداران و اینکه باید دراین شرایط از تیم حمایت کنند، 
گفت: »از همه هواداران تشکر می کنیم که تیم را حمایت 
می کنند. از دقیقه یک تا 90 زمان زیادی است و باید تا پایان بازی، 
تیم را حمایت کرد. به حمایت آنها احتیاج داریم.«او به اشتباهات 
داوری هم اشاره کرد و گفت: »41 سال است در فوتبال هستم و 
تا به حال صحنه ای به این واضحی ندیده ام. داور باید برای ما پنالتی 
می گرفت. همه کارشناسان این صحنه را ببینند و اگر یک نفر 
گفت پنالتی نبوده، فوتبال را کنار می گذارم. تا به حال یک داوری 
خوب از علی صفایی ندیده ام، چه اصراری بر استفاده از او وجود 
دارد؟ برای صفایی احترام قائل هستم؛ اما اعتبار یک تیم از بین 
می رود. او داور روزهای سخت نیست. براحتی یک پنالتی را در 

دقیقه ۳0 برای ما نگرفت. سرمربی تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان 
درباره اینکه نفت با این شرایط در لیگ برتر باقی می ماند، گفت: 
»تالش می کنیم شرایط تیم درست شود. شاید با 25 جلسه 
تمرین هم شرایط درست نشود. باید بیشتر تمرین کنیم، به این 
شرط که بازیکنان ما آسیب نبینند. هر وقت به مسجدسلیمان 
آمدم، کیف کردم. یکی از شهرهایی که دوست دارم، مسجد 
سلیمان است. تازه حنجره ام را عمل کرده بودم که به من تکلیف 
شد به مسجدسلیمان بیایم. شاید درست نبود در این مقطع 
هدایت تیم را به عهده می گرفتم؛ اما جلو آمدم. اگر کنار زمین 
بودم، نقش موثرتری داشتم و می توانستم با کاراکترم روی حریف 
تاثیر بگذارم. از باال هر چه داد زدم، صدایم نرسید. انشااهلل در 
مسابقات بعدی این مسائل جبران شود. اگر به تیم امیدی نداشتم، 

نمی آمدم. هنوز 12 امتیاز باقی مانده است.«

سرجیو: شاگردانم الیق این برد بودند 

هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال باشگاه های 
ایران هرچقدر برای تیم فوتبال نفت آبادان خوش 
و شیرین به پایان رسید؛ برای دو نماینده دیگر نفت 
خوب نبود. دو نماینده دیگر نفت در لیگ برتر، 
مقابل حریفان خود متوقف شدند تا کام نفتی ها 
تمام و کمال شیرین نشود، بخصوص نفت مسجد 
سلیمان که باسرمربی جدید خود نتوانست در خانه 
نتیجه الزم را بگیرد. در هفته بیست و پنجم لیگ 
برتر فوتبال باشگاه های ایران، نفت مسجد سلیمان 
که درمنطقه خطر سقوط قرار دارد، با سرمربی 

استقالل  قعر جدولی  تیم  مقابل  جدید خود 
خوزستان متوقف شد تا کماکان خطر سقوط را 
احساس کند. نفت مسجد سلیمان با هدایت فیروز 
از صفر بر  کریمی در خانه به نتیجه ای بهتر 
صفردست پیدا نکرد تا با 20 امتیاز، در رتبه 
چهاردهم قرار بگیرد. پارس جنوبی جم هم که در 
میانه جدول قراردارد، در خانه میزبان سپیدرود 
رشت بود که بازی برده رادر دقایق پایانی با تساوی 
عوض کرد تا آنها هم در این هفته برنده نباشند. 
پارس جنوبی با نتیجه 2 بر 2 مقابل حریف رشتی 

خود متوقف شد. اما نفت آبادان در اهواز و در حالی 
که مهمان بود، چهارمین برد فصل خود را با 4 گل 
جشن گرفت. شاگردان پائلوسرجیو پرتغالی در 
و در دربی  بزرگی زدند  به کار  اهواز دست 
خوزستانی ها موفق شدند با نتیجه پرگل 4 بر 1 
بالوتلی  حریف مقتدر خود را شکست دهند. 
برزیلی، ستاره این دیدار بود و با زدن ۳ گل و هت 
تریک کردن نقش بسزایی در پیروزی پرگل تیمش 
داشت. نفت آبادان با این پیروزی شیرین 27 

امتیازی شد و در رتبه سیزدهم قرار گرفت. 

4 گل برای جشن چهارمین برد در دربی خوزستانی ها

کریمی: اگر به تیم امید نداشتم، نمی آمدم

پرونده رقابت های لیگ دسته دوم فوتبال 
باشگاه های ایران در فصل 98-97، برای 
نفتی ها بدون صعود به لیگ یک بسته شد تا 

یک سال دیگر منتظر بمانند. 
دو تیم نفت و گاز گچساران و نفت امیدیه 
که نمایندگان ورزش صنعت نفت در لیگ 
دسته دوم فوتبال باشگاه های ایران بودند، 
فصلی پر فراز و نشیب را پشت سر گذاشتند 
و در نهایت، با برگزاری 24 بازی به مقام 

چهارم و نهم دست پیدا کردند. 
هردوتیم، فصل گذشته تا مرحله پلی آف 
و صعود به لیگ یک پیش رفته بودند؛ ولی 
ماندند،  باز  از صعود  پایانی  دقایق  در 
بخصوص نفت و گاز گچساران که در ضیافت 
پنالتی ها از رسیدن به لیگ دسته یک ناکام 

ماند. 
در فصل جدید لیگ دسته دوم هم که 
هر دوتیم مصمم بودند تا به لیگ یک 
برسند، بازهم به خاطر فرازو نشیب و 
حواشی که برای آنها ایجادشد، نتوانستند 

موفق باشند. 
هر دوتیم در میانه راه، مربیانشان را برای 
کسب نتایج بهتر و صعود عوض کردند؛ ولی 
بازهم به هدف خود نرسیدند. نفت و گاز 
گچساران که فصل را با علی نیکبخت شروع 
کرده بود، به دالیل کسب نتایج نه چندان 

جالب او را برکنار کرد تا یوسف نادریان، 
سکان هدایت تیم را به عهده بگیرد. 

با آمدن نادریان، نفت و گاز گچساران 
متحول شد و در جدول، خود را باالکشید تا 
جایی که تا هفته پایانی در کورس صعود بود؛ 
ولی در نهایت با وجود پیروزی در بازی آخر، 
برای صعود 2 امتیاز کم آورد و با 41 امتیاز، 

دررتبه چهارم جدول قرار گرفت. 
شاید اگر نفتی های گچساران در هفته های 

ابتدایی فقط یک تساوی را با برد معاوضه 
را  امتیاز  دو  حسرت  االن  می کردند، 
نمی خوردند و به لیگ دسته یک صعود 

می کردند. 
نفتی های گچساران در هفته پایانی لیگ 
دسته دوم فوتبال باشگاه های ایران در بندر 
عباس، مهمان تیم شهرداری این شهر بودند 
که موفق شدند حریف خود را با ۳ گل 
شکست دهند. در این دیدار، برای نفت رضا 

قیالی، وحید امانی و محمد مجرد گلزنی 
کردند. 

تیم فوتبال نفت امیدیه، دیگر تیم نفتی حاضر 
در این رقابت ها مثل فصل گذشته عملکرد خوبی 
نداشت و در نهایت در ایستگاه نهم به کار خود 
پایان داد. نفتی های امیدیه هم در میانه راه، 
مربی خود را عوض کردند و کار را با سلمان 
تاجدار ادامه دادند و نتایج قابل قبولی گرفتند، 
ولی حضور تاجدار در این تیم دیر بود و باعث 
نشد که نفت بتواند در جرگه مدعیان قراربگیرد. 
تاجدار با حضورش توانست نفت را از ته جدول 
و با قرار دادن در میانه جدول، از خطر سقوط 
نجات دهد. حاال نفتی های امیدیه باید به فصل 
آینده فکر کنند تا حضوری قدرتمند داشته 
باشند. نفت امیدیه در هفته پایانی، مهمان 
تیم شهرداری فومن بود که در این مسابقه، 
حاضر نشد و با نتیجه ۳ بر صفر بازنده اعالم 
شد؛ البته نتیجه این دیدار در سرنوشت تیم 

نفت هیچ تاثیری نداشت. 
با تمام این اوصاف، لیگ دسته دوم 
فوتبال ایران برای تیم های نفتی به پایان 
رسید و باید از حاال به فکر فصل آینده 
باشند تا شاید بتوانند مانند هم نام های 
خود مثل مسجد سلیمان یا آبادان و پارس 
جنوبی به سطح اول فوتبال ایران برسند و 

پرچمدار نام نفت باشند. 

اگر یک تساوی با برد عوض می شد، صعود کرده بودیم 
تیم فوتبال نفت و گاز گچساران با وجود 
پیروزی درهفته پایانی لیگ دسته دوم 
فوتبال باشگاه های ایران 2 امتیاز برای 
صعود به مرحله پلی آف و حضور در 
لیگ یک کم آورد. یوسف نادریان، 
سرمربی این تیم بعد از اینکه تیمش 
نتوانست در روز آخر صعود کند، 
گفت: »بازی خوبی بود، بچه ها تمام 
تالششان را کردند و موفق شدند 
در بندرعباس، حریف خود را 
شکست دهند؛ اما متاسفانه 
نبود  ر  یا نها  آ با  نس  شا
وحریف های مستقیم ما هم 
برنده از زمین خارج شدند تا 
ما نتوانیم حداقل به مرحله 

پلی آف صعود کنیم. «
او در خصوص اینکه چرا باید در روزهای آخر 
به دنبال جمع کردن امتیازات الزم باشند، گفت: 
»من در نیمه راه، هدایت نفت را به عهده گرفتم 
و در این مدت تالش زیادی کردم؛ اما به قول 
معرف نشد. اگر در نیم فصل اول و بازی های 
ابتدایی، حداقل یک تساوی به برد تبدیل شده 
بود و یا بیشتر تالش می کردند، االن ما به لیگ 

یک صعود کرده بودیم. «
نادریان درباره رضایت از شاگردانش گفت: 
»بازیکنانم تمام تالششان را کردند و من ازهمه 
آنها راضی هستم. واقعا خوب بودند؛ بخصوص 
اینکه در چند بازی آخر سنگ تمام گذاشتند. 
اگراز ابتدای فصل اینطور بودیم، می توانستیم 

صعود کنیم.« 

سرمربی تیم فوتبال نفت و گاز گچساران در 
خصوص لیگ دو و فرسایشی بودن آن گفت: 
»متاسفانه لیگ دسته دوم بسیار طوالنی و 
فرسایشی است و از سوی دیگر نظارت خوبی 
روی آن نیست. از داوری ها گرفته تا دستکاری 
شدن نتایج و خیلی مسائل حاشیه ای دیگر. 
فدراسیون فوتبال باید این مسابقات را مثل 
لیگ برتر جدی بگیرد و نظارت کافی روی آن 
داشته باشد تا حقی از هیچ تیمی ضایع نشود. 
نادریان درباره ادامه دادن با نفت در فصل آینده 
هم گفت: »هنوز هیچ چیز معلوم نیست. فصل تازه 
تمام شده و فعال می خواهم استراحت کنم. در 
آینده قراراست صحبت کنیم. اگر به نتیجه مثبت 
رسیدیم، مطمئنا به همکاری در فصل آینده هم 

ادامه می دهیم.«  

نفت گچساران 2 امتیاز برای صعود کم آورد
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تیم بسکتبال پاالیش نفت آبادان، با پیروزی 
مقابل پتروشیمی بندر امام در دربی نفتی ها موفق 
شد به فینال لیگ برتر صعود کند. هماد سامری، 
سرمربی پاالیش نفت آبادان بعد از پیروزی در 
دربی نفتی ها و صعود به فینال لیگ 
برتر بسکتبال باشگاه های ایران 
گفت: »4 بازی سخت و فشرده 
را پشت سر گذاشتیم و باید 
بگویم که شاگردانم سنگ 
تمام گذاشتند و از تک تک 
ما  هستم.  ممنون  آنها 
در  را  اول  بازی 
ماهشهر واگذار 
ما  ا کردیم؛ 
مه  ا د ا در 
دیدید که 
فق  مو
با  شدیم 
ارائه یک 
بازی برتر، 
حریف را در 

۳ بازی پی در پی مغلوب کنیم و نشان دهیم که 
آن باخت، اتفاقی بود. 

او درباره تیم پتروشیمی گفت: »پتروشیمی، 
تیم بسیار خوبی است و با این شکست، چیزی از 
ارزش های آنها کم نمی شود. من به جرات می گویم 
که آنها تیم بسیار خوبی هستند؛ چرا که قهرمان 
آسیا شده اند؛ اما در این مرحله ما از آنها بهتر بودیم، 
آنها ضعیف نشده بودند. بچه های ما فعل خواستن 

را صرف کردند و به پیروزی رسیدند.«
سرمربی پاالیش نفت آبادان در خصوص اینکه 
در دور مقدماتی، دوبار به این تیم باخته بودند، 
گفت: »بازی در مرحله گروهی خیلی فرق دارد، 
مهم مرحله صعود به پلی آف است و اینکه شما با 
کسب مقام مناسب به حریفی برخورد کنید که 
بتوانید تا این مرحله پیش بیایید. گفتم پتروشیمی 
تیم خوبی است و درحالی که در آن دوبازی، 
مستحق شکست نبودیم، بازی را واگذار کردیم؛ اما 

این بار نوبت ما بود که برنده شویم که شدیم.« 
سامری درباره اینکه بازی های سوم و چهارم در 
آبادان برگزار شد و برگ برنده آنها به شمار 
می رفت، گفت: »در ماهشهر ما دست به کار بزرگی 

زدیم و یک پیروزی حساس کسب کردیم که فکر 
می کنم آن پیروزی 5 درصد راه بود و به ما خیلی 
کمک کرد و تیم حریف را به لحاظ روحی روانی به 
هم ریخت. بعد باید به آبادان می آمدیم و همین به 
ما روحیه بیشتری داد. بازی در مقابل هواداران 
پرشور آبادانی یک مزیت است که ما با استفاده از 

آن توانستیم برنده شویم.« 
سرمربی پاالیش نفت آبادان درباره فینال و 
اینکه نخستین قهرمانی آبادانی ها را رقم می زنند، 
گفت: »شهرداری گرگان، تیم خیلی خوبی است. 
تیمی که شیمیدر را حذف کرده، یعنی حریف 
مقتدری است. در مرحله گروهی یکبار آنها را 
بردیم و یکبار هم شکست خوردیم. شناخت خوبی 
از آنها داریم و حاال می خواهیم وقتی به این مرحله 
رسیدیم، با قهرمانی فصل را تمام کنیم؛ چرا که 
نمی کند.  راضی  را  ما  قهرمانی  جز  چیزی 
می خواهیم نخستین قهرمانی پاالیش نفت آبادان 
را در بسکتبال ایران رقم بزنیم. شاگردانم شایسته 
این قهرمانی هستند، ضمن اینکه برای شاد کردن 
دل هواداران با تمام وجود درفینال بازی خواهیم 

کرد. 
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پاالیش نفت آبادان فینالیست شد 

سامری: نخستین قهرمانی نفت آبادان را رقم می زنیم

حسین آزادي-  شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری، یکی از پنج شرکت بهره بردار تابع شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب، به 
عنوان یکی از قطب های ورزش نفت در کشور به شمار می رود و طی این سال ها عناوین زیادی را به خود اختصاص داده و باعث افتخار 
نام نفت در ورزش کشور بوده است. امورورزش این شرکت، همچون سال های گذشته در سالی که گذشت، یکی از فعال ترین سال های 
ورزش خود را سپری کرد و نتایج قابل قبولی هم در این راه به دست آورد. امورورزش شرکت نفت و گاز آغاجاري در سال 
گذشته با وجود محدودیت های مالی و تنگناها در بخش ورزش قهرمانی، در 24 رشته حضوری پر رنگ داشت که در نهایت 
موفق به کسب 12 عنوان قهرمانی در سطح مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور، لیگ دسته اول باشگاه های ایران و 
رقابت های قهرمانی استان خوزستان از جمله شش عنوان قهرمانی، چهار مقام دومی و 2 عنوان سومی شد. به همین منظور 
عالوه بر گزارش عملکرد امور ورزش این شرکت، چشم انداز شرکت نفت و گاز آغاجاری در سال جاری نیز از نظرتان می گذرد.
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 ورزشکاران تیم شرکت بهره برداري نفت و 
گاز آغاجاري که در قالب باشگاه فرهنگي - 
ورزشي نفت امیدیه در مسابقات مختلف 
کشوري و استاني حضور پیدا کردند، در رشته 
رزم آوران در رده سني بزرگساالن و در بخش 

آقایان موفق به کسب عنوان قهرماني شدند.
در این دوره از رقابت ها که با حضور 13 تیم 
برگزارشد، تیم نفت و گاز امیدیه با اقتدار، عنوان 

قهرماني این دوره از رقابت ها را تصاحب کرد. 
در مسابقات هندبال دسته دوم باشگاه هاي کشور 
تیم نفت و گاز امیدیه همچنین در مرحله مقدماتي، 
بازي هاي درخشاني از خود به نمایش گذاشت و 
موفق شد به مرحله نهایي این مسابقات صعود کند. 
در مرحله نهایي این مسابقات نیز که با حضور چهار 
تیم و به میزباني امیدیه برگزار شد، این تیم با کسب 
سه پیروزي و با اقتدار جواز حضور در مسابقات دسته 

اول باشگاه هاي کشور را کسب کرد.
حضور بازیکنان بومي و جوان و اتحاد و همدلي میان 
آنها، کادر فني و مسؤوالن از مهمترین عوامل موفقیت 
و قهرماني تیم هندبال نفت امیدیه در لیگ دسته دوم 
و صعود به رقابت هاي لیگ دسته یک باشگاه هاي 
کشور بود. در رشته سنگنوردي قهرماني خوزستان و 
در رده سني بزرگساالن، تیم آقایان نفت امیدیه موفق 
به کسب مقام نخست شد. در مسابقات وزنه برداري 
جوانان باشگاه هاي خوزستان که با حضور 10 تیم برگزار 
شد، نفت امیدیه با اقتدار عنوان قهرماني را به خود 

اختصاص داد.
همچنین مسابقات تنیس روي میز رده سني بزرگساالن 
در بخش آقایان در سطح استان خوزستان انجام شد که 
در نهایت، تیم نفت امیدیه موفق به کسب مقام قهرماني 
شد.  در مسابقات کاراته غیر کنترلي قهرماني باشگاه هاي 
خوزستان در بخش بانوان، با حضور هشت تیم به انجام 
رسید که در نهایت تیم نفت امیدیه صاحب مقام قهرماني 

شد.

چهار عنوان نايب قهرماني
ورزشکاران باشگاه فرهنگي - ورزشي نفت امیدیه در ادامه 
رقابت هاي خود در سال 1397 در رشته هاي والیبال، کشتي 
آزاد بزرگساالن، بدمینتون و کشتي آزاد رده سني نوجوانان 

موفق به کسب عنوان نایب قهرماني شدند. 
در رقابت هاي والیبال قهرماني آقایان باشگاه هاي خوزستان که 

با حضور 16 تیم برگزار شد، تیم نفت امیدیه موفق به کسب مقام 
دوم این مسابقات شد.  مسابقات کشتي آزاد رده سني بزرگساالن 
خوزستان نیز با حضور 15 تیم برگزار شد که در نهایت نفت امیدیه 
با کسب مدال نقره این رقابت ها در سکوي دوم ایستاد. همچنین 
در رشته بدمینتون رقابت تیم بزرگساالن بانوان باشگاه هاي 
خوزستان با حضور پنج تیم انجام شد که نفت امیدیه موفق به 
کسب مقام قهرماني شد. در رقابت هاي کشتي آزاد نوجوانان 
نیزکه با حضور 15 تیم برگزار شد، این تیم به عنوان دوم دست 

یافت.

 سومی واترپلو در لیگ برتر ايران با بومی ها 
تیم بزرگساالن نفت امیدیه در مسابقات لیگ برتر باشگاه هاي 
کشور موفق شد عنوان سوم این دوره از رقابت ها را به خود 
اختصاص دهد. در مسابقات فصل اخیر لیگ برتر واترپلوی 
تیم هاي مدعي از جمله سایپا تهران و دانشگاه آزاد با حضور 
بازیکنان ملي پوش گام به این رقابت ها نهادند، اما تیم نفت 
امیدیه که به علت محدودیت در بودجه نمي توانست با 
بازیکنان ملي پوش قرارداد منعقد کند، در نهایت با بازیکنان 
بومي خود توانست به مقام سوم این دوره از رقابت ها دست 
یابد.در لیگ برتر واترپلوی باشگاه هاي کشور 7 تیم در 2 گروه با 

هم به رقابت پرداختند.
نفت امیدیه در مسابقات کشتي آزاد و در رده سني جوانان با 16 

تیم،  مصاف داشتند که موفق شدند به مقام سوم برسند.

فوتبال در امیديه و صعود امیدها
در مسابقات فوتبال لیگ دسته اول امیدهاي کشور که با حضور 
9 تیم برگزار شد، تیم نفت امیدیه موفق شد با کسب امتیازات 

الزم به مرحله پلي آف این دوره از رقابت ها صعود کند.
همچنین مسابقات فوتبال لیگ دسته اول جوانان باشگاه هاي 
کشور، با حضور 9 تیم برگزار شد که در پایان نفت امیدیه به مقام 
ششم دست یافت. در مسابقات فوتبال دسته دوم باشگاه هاي 
کشور نیز که در 2 گروه برگزار شد، تیم نفت امیدیه در مکان 
هشتم ایستاد. تیم فوتبال نوجوانان این باشگاه نیز در مسابقات 
دسته اول باشگاه هاي خوزستان که با حضور 8 تیم در حال 
برگزاري است، حضور دارد. در مسابقات فوتسال دسته اول 
باشگاه هاي کشور نیز تیم نفت امیدیه، بازي هاي خوبي از خود به 
معرض نمایش گذاشت و در مرحله مقدماتي مقابل مدعیان خوب 
ظاهر و موفق شد به مرحله پلي آف صعود کند؛ اما در این مرحله 
با واگذار کردن نتیجه به حریف خود، از دور رقابت ها خارج شد. 

 کسب عناوين در رشته های ديگر 
کسب عنوان پنجم در مسابقات والیبال بزرگساالن باشگاه هاي 
خوزستان، مقام هفتم مسابقات تیراندازي با کمان باشگاه هاي 
کشور، عنوان نهم در لیگ برتر شنا آقایان باشگاه هاي کشور، 

صعود به مرحله نهایي مسابقات والیبال بزرگساالن دسته اول 
باشگاه هاي کشور و برگزاری مسابقات بسکتبال بانوان باشگاه هاي 
کشور در رده سني بزرگساالن و کسب عنوان چهارم از سوی تیم 
نفت امیدیه همچنین حضور در مسابقات فوتسال بانوان دسته 
اول باشگاه هاي کشور در رده سني بزرگساالن، از دیگرعناوین 
کسب شده از سوی تیم هاي شرکت نفت و گاز امیدیه در مسابقات 

قهرماني کشور و باشگاه هاي خوزستان محسوب مي شود.

چشم انداز توسعه ورزش
علی اصغر پونده نژادان، رئیس امور ورزش شرکت نفت و گاز آغاجاری 
در گفت وگو با »مشعل« با بیان اینکه نشاط و سالمت کارکنان و 
خانواده های آنان، شکوفایی استعدادهای بالقوه و ارتقای سطح 
رشته های مختلف ورزشی و افزایش بهره وری و تولید، از مهمترین 
عوامل اهتمام و توجه به ورزش و سالمت کارکنان محسوب می شود،  
چشم انداز این شرکت در سال جاری را این چنین عنوان کرد: با توجه 
به دستورعمل وزیر محترم نفت در خصوص کاهش هزینه ها در 
حوزه های مختلف صنعت نفت، بخصوص ورزش، لزوم تناسب بین 
بودجه مصوب)که کاهش چشمگیری داشته( و فعالیت رشته های 
مختلف ورزشی، اجرای مسابقات و برنامه های فرهنگی - ورزشی 
امری الزم و مهم است. امور ورزش این شرکت در دو بخش ورزش 
قهرمانی و همگانی و همچنین توسعه و ترمیم زیر ساخت ها در نظر 
دارد با توجه به عوامل مذکور برنامه ریزی مدونی برای پیشرفت و 

ارتقای سطح ورزش در تمام زمینه ها داشته باشد. 
به همین منظور توجه به ورزش پایه، استعدادیابی در رشته های 
مختلف ورزشی با همکاری آموزش و پرورش، توسعه ورزش همگانی 
و افزایش مشارکت عمومی کارکنان و خانواده های آنان، تقویت و 
ارتقای رشته های ورزش قهرمان در سطوح استانی- کشوری و …، 
برگزاری کالس های آموزشی به منظور ارتقای سطح کیفی مربیان 
و برگزاری سمینارهای آموزشی برای کارکنان و خانواده های آنان، 
تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی، ترمیم و نوسازی اماکن موجود، 
لزوم انجام مسؤولیت های اجتماعی در حوزه ورزش، راه اندازی 
کلینیک خدمات مشاوره ورزشی و حرکات اصالحی در راستای 
پیگیری)حلقه سالمت(، توجه ویژه به ورزش بانوان و خانواده، لزوم 

بهبود جایگاه ورزش منطقه و تیم های ورزشی در سطوح 
مختلف، از اولوی ت های چشم انداز توسعه ورزش در امور 

ورزش شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در 
سال 1398 خواهد بود که امیدواریم در سایه عنایت 

خداوند و توجه هرچه بیشتر مسؤوالن محترم 
صنعت نفت به امر خطیر ورزش، زمینه تحقق این 
اهداف مهیا و شرایط برای استفاده کارکنان و 
خانواده های آنان از امکانات ورزشی هموار شود. 

با پیروزی در دربی نفتی ها

دو تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام و پاالیش 
لیگ  نهایی  نیمه  مرحله  در  آبادان  نفت 
برتربسکتبال باشگاه های ایران، یک دیدار تمام 
نفتی و خوزستانی را برگزار کردند که در پایان، این 

پاالیش نفت آبادان بود که موفق شد با 
برتری مقابل حریف نامدار خود به 

برتری برسد و راهی فینال شود. 
دو تیم در دو دیدار اول که در 
ماهشهر برگزار شده بود، هر کدام 
صاحب یک پیروزی بودند و شانه 
به شانه هم حرکت می کردند؛ اما 
در آبادان ورق برگشت و تیم 
پاالیش نفت آبادان در خانه و با 

حمایت هواداران آبادانی موفق شد 
در دو دیدار پی درپی، حریف مقتدر 

خود را شکست دهد تا باپیروزی ۳ بر 
1 در مجموع راهی فینال لیگ برتر 
شود.   ایران  باشگاه های  بسکتبال 
شاگردان هماد سامری در دیدار سوم و 
در سالن 17 شهریور آبادان با نتیجه 79 
بر 70 به برتری رسیدند. آنها در کوارتر 

اول، بازی را بهتر از حریف پر ستاره خود 
آغاز کردند و 29 بر 21 پیروز شدند. در 
کوارتر دوم بازی نزدیکی بین 2 تیم 

برگزار شد؛ اما باز هم این تیم پاالیش نفت آبادان 
بود که 22 بر 1۶ به برتری رسید. تیم پتروشیمی 
بندر امام در کوارتر سوم برای جبران امتیازات از 
دست رفته به میدان آمد؛ ولی بازیکنان پاالیش 
نفت اجازه خودنمایی به بازیکنان بزرگ و ملی 
پوش این تیم ندادند و بازی در این 
شد.  برابر   15 بر   15 کوارتر 
که  م  ما ا بندر  پتروشیمی 
نمی خواست شانس حضور در 
فینال را کمرنگ ببیند، در 
کوارتر چهارم نبض بازی را در 
دست گرفت و 
 1۳ بر   18

پیروز شد؛ اما در پایان، این پاالیش نفت آبادان بود 
که پیروز این دیدار حساس شد. 

 نفتی ها که یک قدم به فینال نزدیک شده 
بودند، در دیدار چهارم و سرنوشت ساز سنگ تمام 
گذاشتند و با تمام قدرت هرچه در چنته داشتند، 
رو کردند و موفق شدند مثل دو بازی قبلی با برتری 
و اقتدار در دیداری زیبا و تماشایی حریف قدرتمند 
و پر ستاره خود را با نتیجه 74 بر ۶5 شکست دهند 
تا به فینال برسند. پاالیش نفت آبادان در کوارتر 
نخست به واسطه بازی کم نقص و فشار هوادارانش 
24 بر 19 پتروشیمی را از پیش رو برداشت. در 
کوارتر دوم باز هم این تیم پاالیش نفت آبادان بود 
که فشار را بر تیم پتروشیمی افزایش داد و با نتیجه 
2۳ بر 9 پیروز، راهی رختکن شد. پتروشیمی در 
کوارتر سوم توانست 19 بر 14 میزبان آبادانی خود 
را مغلوب کند. در کوارتر چهارم بازی بین 2 تیم 
پایاپای دنبال شد و این تیم پتروشیمی بود 
که 18 بر 1۳ پیروز شد؛ اما در پایان 
پاالیش نفت آبادان 74 بر ۶5 به برتری 
این  فینالیست  نخستین  تا  رسید 

رقابت ها لقب بگیرد. 
تیم پاالیش نفت آبادان در دیدار پایانی 
رقابت های لیگ برتر، به مصاف تیم شهرداری 

گرگان خواهد رفت. 



 کلبه کوچك
داستانک  

تنها بازمانده یک کشتی شکسته با جریان آب به یک جزیره دورافتاده 
برده شد. او با بیقراری به درگاه خداوند دعا می کرد تا او را نجات بخشد. 
ساعت ها به اقیانوس چشم می دوخت تا شاید نشانی از کمک بیابد؛ 
اما هیچ چیز به چشم نمی آمد. ناامید شد و تصمیم گرفت کلبه ای 
کوچک بسازد تا خود و وسایل اندکش را بهتر محافظت کند. روزی 
پس از آنکه از جست وجوی غذا بازمی گشت، خانه کوچکش را در آتش 
یافت، دود به آسمان رفته بود و این بدترین اتفاق ممکن بود. عصبانی 
و اندوهگین فریاد زد: خدایا »چگونه توانستی با من چنین کنی؟« صبح 
روز بعد او با صدای یک کشتی که به جزیره نزدیک می شد، از خواب 
برخاست. آن کشتی می آمد تا او را نجات دهد. مرد از نجات دهندگانش 
پرسید: »چطور متوجه شدید که من اینجا هستم؟« آنها در جواب 
گفتند: »ما عالمت دودی را که فرستادی، دیدیم!« آسان می توان 
دلسرد شد، هنگامی که به نظر می رسد کارها بخوبی پیش نمی روند؛ 
اما نباید امیدمان را از دست بدهیم، زیرا خدا در کار و زندگی همراه 
ماست، حتی در میان درد و رنج. هر گاه مشکلی پیش روی تان قرار 
گرفت، به یاد آورید که   شاید عالمتی برای فراخواندن رحمت خداوند 
باشد. برای تمام چیزهای منفی که ما به خود می گوییم، خداوند پاسخ 

مثبتی دارد.

  هنر ظریف بی خیالی 

  چــه بخوانیم؟

 آتــــش نشـــــان
شاعرانه ها    

دافع آتش در این دنـیایی ای آتـش نـشان حافظ اموال و جان مایـی ای آتـش نـشان  
ـ وادث آتـش سـوزنـده را      هر زمان آماده اطـفایی  ای آتـش نـشان در پـی دفـع حـ
تا مگر منجی شوی امـوال و جـان خـلق را            از خـطر در کار بی پروایی ای آتش نشان
ناجی مـردم به هر مـأوایی ای آتش نـشان نـاتـوانـی در عـمـل معـنا نـدارد بهــر تـو  
بهترین مأمور در اجرایـی ای آتـش نـشان دقت و سعی و منـظم بودنت گویـد که تـو  
محترم در نزد هر دانـایی ای آتـش نـشان با چنین فکر و تـالش بـی امان هنـگام کار  
در حوادث جمله را ملجایی ای آتش نشان گفت »ناظر« تا مصون مانند مردم از خـطر  

سید امید مرتضوی ) ناظر(
راننده آتش نشان انبار نفت شهید محمد منتظری اصفهان

 

  چه بشــنویم؟

  نیلوفرانه
قسمتی از حافظه موسیقایی عموم مردم در سال های دهه ۶0 و 70 را علیرضا  

افتخاری پر کرده که صدایش در آن سال ها بارها و بارها از رادیو و تلویزیون 
پخش می شد. 

آلبوم »نیلوفرانه« یکی از معروف ترین آلبوم های اوست که با استقبال فوق العاده 
مردم روبه رو شد. این آلبوم، هشت آهنگ دارد که ۳ تصنیف آن هنوز هم ورد 

زبان مردم کوچه و خیابان است. 
سراینده تمامی اشعار، مرحوم قیصر امین پور بود که دکتر عباس خوشدل، 
آهنگساز و رهبر ارکستر، روی آنها ملودی گذاشته بود. در هوای تو )یارا یارا(، 
کوی بی نشان )صحرا صحرا دویده ام( و بهشت یاد )تو با منی اما من از خودم 

دورم( جزو معروف ترین های این آلبوم هستند. 

 یادگار ماندنی سیف اهلل داد

   چــه ببینیم؟  

فیلم کانی مانگا، یکی از پرفروش ترین فیلم های دهه ۶0 در ایران 
به شمار می رود که نویسندگی و کارگردانی آن را مرحوم 
سیف اهلل داد به عهده داشت. فرامرز قریبیان، علی ثابت فر، عبدالرضا 
اکبری و کاظم افرندنیا بازیگران آن بودند. کانی مانگا، فیلمی جنگی 
با لحنی حماسی است که چند ماه قبل از پذیرش قطعنامه 598 
از سوی ایران و اعالم آتش بس، روی پرده سینماها رفت و اولین 
فیلم جنگی ایرانی بود که صحنه های درگیری هوایی اش روی میز 
مونتاژ یا از تصاویر آرشیوی ساخته شد. درواقع فیلم با فناوری و 
تکنیکی که در خدمت حادثه پردازی قرار گرفته بود، موفق شد در 

روزهای آخر جنگ، تماشاگرانی پرتعداد بیابد.

این کتاب به تسکین درد ها و رنج های شما اهمیتی نمی دهد و دقیقاً 
برای همین است که صادقانه نوشته شده است. رنج های شما را به ابزار، 
دردهای شما را به قدرت و مشکالت تان را به مشکالت کمی بهتر تبدیل 
می کند. کتاب »هنر ظریف بی خیالی« را به عنوان یک راهنما برای رنج 
کشیدن بدانید؛ برای اینکه چگونه این کار را بهتر و با مهربانی و تواضع 
بیشتر انجام دهید. این کتاب درباره  آرام حرکت کردن با اینکه بارهای 
سنگینی بر دوش می کشید و کنار آمدِن راحت تر با ترس ها و خندیدن 
به اشک هایتان است. به شما یاد نمی دهد که چگونه چیزی را به دست 
بیاورید و موفق شوید؛ بلکه می آموزد که چگونه ببازید و رها کنید. به 
شما می آموزد که چشم های خود را ببندید و اعتماد داشته باشید که 
می توانید به پشت بیفتید و مشکلی پیش نیاید. اگر دلتان می خواهد 
تمام عذرو بهانه ها را کنار بگذارید و در داشتن زندگی بهتر،نقش فعالی 
داشته باشید،فقط این کتاب را بخوانید.»هنر ظریف بی خیالی« را مارک 
منسون، وبالگ نویس و کارآفرین آمریکایی نوشته و به عنوان 

پرفروش ترین کتاب نیویورک تایمز معرفی شده است. 
او در این کتاب، ایده های جذاب و مفید خود را با روشی خاص مطرح 
کرده که باعث می شود خواننده بعد از شروع به خواندن این کتاب، نتواند 
آن را زمین بگذارد. همه فصل های این کتاب از جذابیت زیادی برخوردار 

هستند و نکات آموزنده و کاربردی زیادی در دل خود دارند. 
برخی از جمالت جالب این کتاب در ادامه می آید:

*اینکه شما حاضرید برای چه چیزی بجنگید، تعیین می کند که شما 
چه کسی خواهید بود.

*مشکالت ما، شادی های ما را می آفرینند و در کنارش، مشکالت کمی 
بهتر و کمی ارتقایافته تر نیز ایجاد می کنند.

*من در زندگی ام به افراد و موضوعات زیادی اهمیت می دهم. همچنین 
افراد و موضوعات زیادی هم هستند که به آنها اهمیت نمی دهم. آن 
چیزهایی که به آنها اهمیت نمی دهم، به وجود آورنده تفاوت های من 

با دیگران در زندگی ام هستند.
*تمرکز بر چیزهای مثبت، تنها این کارکرد را دارد که بارها به ما 
یادآوری می کند که ما چگونه نیستیم، چه کمبودهایی داریم و چه 

کسی می توانستیم باشیم که نشدیم.
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نشریه کارکنان صنعت نفت ایران

مشعل-در سال 19۶9، جان 
مک مونل، ایده برگزاری یک 
روز جهانی به نام روز زمین پاک 
را در همایش یونسکو درباره 
محیط زیست مطرح و در همان 
سال پرچم زمین پاک را طراحی 
کرد. دبیر کل وقت سازمان ملل 
)1971-19۶2( از ایده مک مونل استقبال 
کرد و این روز به یک روز جهانی در تقویم های 
سراسر دنیا تبدیل شد. در ایران نیز همزمان 
با دیگر کشورهای جهان، هفته زمین 
پاک از روز دوم اردیبهشت 
شروع می شود و به مدت یک 
هفته در سراسر کشور ادامه دارد و 
نخستین روز این هفته )دوم اردیبهشت ماه( به 
نام روز زمین پاک نامگذاری شده است.
دانشمندان می گویند 4.5 میلیون سال پیش، 
جرمی به اندازه سیاره مریخ با زمین برخورد کرد. 
بخشی از آن جذب زمین و بخش بزرگی از 
قطعات آن نیز پراکنده شد. این قطعات در مدار 
سیاره زمین و نزدیک به هم قرار گرفتند و آن قدر متراکم 
شدند که توده ای به نام ماه را تشکیل دادند. درحدود 4 تا ۳.8 
میلیارد سال پیش بمباران های شدیِد سیارک ها و ستاره های 
دنباله دار، چهره تازه ای به زمین بخشیدند. هنوز کسی نمی داند که 
اکسیژن چه زمانی وارد اتمسفر شد و حیات دقیقا چند سال پیش روی 
زمین شکل گرفت؛ اما شواهد موجود حکایت از آن دارد که آغاز این رویداد در 
۳.5 میلیارد سال پیش بوده است. این زمان، حیات اولیه باکتریایی ورود اکسیژن 
به درون اتمسفر را در پی داشت و حدود 2.4 میلیارد سال پیش، باالخره اکسیژن 
در اتمسفر آغاز به تولید شدن کرد. حدود ۶50 میلیون سال پیش، دوره زمیِن 
پوشیده از یخ آغاز شد و زمین به شکل یک گلوله برفی و یخی درآمد. در این 
یخبندان، تنها اشکالی از حیات پابرجا ماند که توانایی زندگی بر سطح 

یخی زمین را داشت و یا نور خورشید را از زیر الیه های یخی دریافت می کرد. حدود 
545 میلیون سال پیش، اشکالی ساده از حیات از قبیل باکتری ها روی زمین وجود 
داشتند که کم کم پیچیده تر شدند و دوره ای به نام انفجار حیات را شکل دادند. 
440 تا 450 میلیون سال پیش، دوره انقراض کلی بود و تغییرات آب و هوایی،  
فوران آتشفشان ها و برخورد سیارک ها منجر به انقراض موجودات شد؛ رویدادی 
که حدود ۶5 میلیون سال پیش نیز انقراض نسل دایناسورها را رقم زد و بسیاری 
از گونه های جانوری به دلیل اتفاقاتی دیگر از این دست، حیاتشان روی این کره 
متوقف شد، مثل ماموت ها، ببرهای دندان خنجری و.... حدود 270 میلیون سال 
پیش ابرقاره ای روی زمین تشکیل شد و تقریبا 200 میلیون سال پیش شروع به 
تکه تکه شدن کرد. در ابتدا بیشترین بخش از خشکی های زمین، همین ابرقاره 
بود که یک سوم از سطح زمین را تشکیل می داد. پس از تکه تکه شدن خشکی 
زمین، حدود 2.۶ میلیون سال، صفحات یخی عظیمی در نیمکره شمالی پدید آمد.  
انسان با قدم گذاشتن بر زمین، کم کم راه و رسم زندگی را آموخت. از کوچ به 
یکجانشینی روی آورد، در غارها سکونت گزید و کم کم اجتماعات کوچک و بزرگی 
را تشکیل داد. روستاها و شهرها شکل گرفتند و کم کم دوره جدیدی از زندگی در 
زمین آغاز شد. یکی از تحوالت مهم در زندگی بشری و حیات زمین، انقالب صنعتی 
بود که دگرگونی های بزرگ در صنعت، کشاورزی، تولید و حمل ونقل را شامل 
می شود. این دوره در اواسط قرن 18 از انگلستان آغاز شد و در ادامه فاجعه ای به بار 
آورد. انسان در این چند هزار سال از منابع زمین استفاده کرد و همزمان جان زمین 
را هم به خطر انداخت و با گسترش صنعت، متوجه نبود که اگر زمین نباشد، او هم 
دیگر جایی برای زندگی ندارد. زمان زیادی نیست که انسان ها متوجه خسارت های 
غیر قابل جبران خود روی زمین شده اند و در برخی از موارد تالش می کنند این 

خسارت ها را جبران کنند یا جلوی ادامه آنها را بگیرند. 
بسیاری از فعاالن محیط زیست و انسان هایی که به زمین پاک و حفظ آن برای 
فرزندانشان اعتقاد دارند، هر ساله تالش می کنند تا به حفظ زمین کمک بیشتری 
کرده و این روحیه را به دیگران هم منتقل کنند. حاال باید از خودمان بپرسیم که 
هر کدام از ما برای حفظ زمینی که روی آن زندگی می کنیم و هیچگاه دیگر در 
هیچ کجای این عالم نمونه ای ندارد، چه می کنیم؟ در ادامه برخی از اقدام هایی 
که به راحتی می توانیم در زندگی روزانه انجام دهیم و به دیگران هم توصیه کنیم، 

می آید. 
تا می توانید گل و گیاه و درختان جدید در خانه، باغ و روستا یا هر جایی که 

امکانش را دارید، بکارید یا از آنها مراقبت کنید. از قطع و خشک شدن یا شکسته 
شدن شاخه های درختان بخصوص درختان کهنسال جلوگیری کنید. 

استفاده کمتر از کاغذ، مقوا و جعبه های کاغذی، قطع کمتر درختان را به همراه 
دارد. پس تا حد ممکن با استفاده از شبکه های اجتماعی، تعامالت اینترنتی و 
آنالین، تبادالت پولی و بانکی، اداری و حقوقی خود را انجام دهید تا کاغذ کمتری 

مصرف شود. 
آلودگی شهرها جان خودمان را مستقیما به خطر می اندازد که یکی از دالیل 
اصلی آن، افزایش استفاده از وسایل نقلیه شخصی است. تا می توانید از وسایل 
حمل و نقل عمومی استفاده کنید و بگذارید درختان بیشتری در محیط شهری 

در کنار شما زندگی کنند. 
 یکی از راه های کمک به محیط زیست، مدیریت زباله هاست. زباله های خانگی 
را در پالستیک های دربسته گذاشته، مخصوصا زباله های تجزیه ناپذیر و آنها را   
زیر خاک دفن کنید. ریختن زباله در مسیر آبراهه ها، رودخانه ها و طبیعت، خطر 

بالقوه ای را برای بهداشت، سالمت و تخریب محیط زیست به دنبال دارد.
در مصرف آب صرفه جویی کنید. در زمان شست وشوی ظروف، حمام کردن و   
حتی مسواک زدن می توانید از آب کمتری استفاده کنید، بخصوص در شهرهایی 

مثل تهران که آب مورد استفاده در دستشویی و حمام، همان آب شرب است. 
 سعی کنید خریدهای روزانه خود را در سوپرمارکت یا اماکن تجاری به صورت 
یکباره انجام دهید تا زمان و کیسه های پالستیکی کمتری مصرف شود و مهمتر 
اینکه به جای کیسه پالستیکی از کیسه های پارچه ای که این روزها در همه جا 

وجود دارد، استفاده کنید. 
تا جایی که می توانید در خانه، محل کار، سفر و... از ظروف یک بار مصرف 
پالستیکی استفاده نکنید ودر صورت نیاز، ظروف گیاهی را که قابلیت بازگشت 

به طبیعت دارند، تهیه کنند.
 خیلی راحت می توانید با استفاده از یک بطری چندبارمصرف که هر روز 
همراهتان دارید، آب بنوشید تا از خرید بطری آب معدنی، لیوان یکبار مصرف یا 

نی بی نیاز شوید.
به انجمن ها و نهادهای حمایتی بپیوندید و این توجه و اهتمام به حفظ زمین را 
در حضور دیگران تبلیغ کنید. بسیاری از فعاالن محیط زیست در حفظ زمین 

تنها هستند و الزم است این دیدگاه در بین همه انسان ها وجود داشته باشد. 

چه می کنید؟شما برای نجات
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داستان عکس:
کاهش بارش ها در 20 سال پیاپی در استان هرمزگان، باعث 
از بین رفتن پوشش گیاهی و فرسایش خاک و در نتیجه آن 
سبب تغییر اقلیم در استان هرمزگان، بخصوص شهرستان 
جاسک شده است. از یک میلیون و 100 هزار هکتار مساحت 
شهرستان جاسک 750 هزار هکتار آن را بیابان ها تشکیل 
می دهند، همچنین طبق آمار ثبت شده امسال، میزان 
بارندگی نسبت به سال قبل در استان هرمزگان ۳4 درصد 
کاهش پیدا کرده است. این عوامل باعث به وجود آمدن بادهای 
شدید و توفان های شنی و هجوم شن های روان در منطقه 
شده است. بیشتر روستاهای شهرستان جاسک از جمله گتی 
و مشکوهی با طبیعت نامهربان در جنگ و ستیزند، جنگی 
بس خانمان برانداز که گویا بشر توان مقابله با آن را ندارد. 
اکنون بیش از 7 روستا در شهرستان جاسک بر اثر هجوم 

داستان عکس
با باال آمدن آب در بخش های 
مختلف خوزستان، شمار زیادی از 
تاسیسات نفتی دچار آب گرفتگی 
از  شده اند. این عکس، یکی 
عکس های گزارش تصویری شانا 
از آب گرفتگی تاسیسات نفتی در 
استان خوزستان است. 
رضا رستمی / شانا

 Shazam  
اگر از عالقه مندان به هنر و دنیای بی حد و مرز موسیقی هستید، حتما اسم Shazam را شنیده اید. این برنامه در 
واقع اپلیکیشنی برای شناسایی موزیک های مورد عالقه شماست و این توانایی را دارد که تمامی موسیقی های مورد 
عالقه تان را به همراه متن و نام هنرمند آن برای شما پیدا کرده و در اختیارتان قرار دهد. اگر موزیکی را شنیدید و 
دوست داشتید آن را پیدا کنید، به محض بازکردن Shazam، کافی است انگشت خود را روی لوگوی اپلیکیشن 
قرار دهید. در این صورت Shazam در حالت گوش کردن )Listening( قرار می گیرد و شروع به پیدا کردن 
موسیقی مورد نظر می کند. Shazam اگر بتواند موسیقی را در پایگاه داده خود پیدا کند، آن را برای دسترسی شما 
در سرویس هایی نظیر اسپاتیفای و اپل موزیک قرار می دهد، در غیر این صورت از شما عذر خواهی کرده و اعالم 
می کند بنا به دالیلی )مثل صدای کم موسیقی، نویزهای محیطی یا نبودن آن در پایگاه داده( آن را پیدا نکرده است. 
در قسمت My Shazam نیز می توانید لیستی از تمامی موسیقی هایی راکه این اپلیکشین برای تان پیدا کرده، 

مشاهده کنید.

soundhound 
این برنامه بسیار شبیه به اپلیکیشن Shazam عمل می کند و کارکردن با آن بسیار آسان است. کافی است پس از نصب و 
اجرای برنامه، آهنگی را پخش کرده و گوشی خود را نزدیک بلندگو نگه دارید. این برنامه بسرعت مشخصات آهنگ از قبیل 
نام آهنگ و خواننده را تشخیص داده و عالوه بر آن، متن آهنگ را نیز به شما نشان می دهد. این برنامه رایگان به شما امکان 
می دهد تا با گفتن یا وارد کردن نام آهنگ یا نام خواننده آن، آهنگ موردنظر را به آسانی بیابید. این برنامه، موزیک های 
خارجی و تعدادی محدود از موزیک های ایرانی را می تواند تشخیص دهد، ضمن اینکه در صورت اتصال به اینترنت قادر 
است مشخصات آهنگ ها را نشان دهد. با توجه به ویژگی های ذکرشده و انتخاب آن از طرف گوگل پلی به عنوان یکی از 
برترین اپلیکیشن های 2014، می توان این برنامه را یک شاهکار در زمینه موسیقی دانست. این برنامه کاربردی برای سیستم 

عامل اندروید موجود است.

اپلیکیشن های کاربردی موسیقی
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با ستاره مربع ها

اشغال
تلویزیون

 مشعل- حاال دیگر مردم به یک سری از تبلیغات تلویزیون که مجبورند قبل، بعد و یا در 
میان یک سریال تحمل کنند، عادت کرده اند. کمتر برنامه ای اعم از ورزشی، سرگرم کننده، 
خانوادگی و حتی سیاسی هست که یک مسابقه را در دل خود جای نداده باشد. در بسیاری 
از موارد، کیفیت این برنامه ها که با مسابقه آنالین همراه شده اند، بشدت پایین آمده و از آن 
برنامه تنها یک مسابقه باقیمانده است. در بیشتر این مسابقات، با کدهای دستوری از مخاطب 
می خواهند تا پیامی را منتقل و در مسابقه ای شرکت کند و برنده کاال یا پول یا ... باشد. در 
بسیاری از موارد، آنقدر این مسابقه یا فروش محصوالت در اولویت قرار گرفته که رسالت برنامه 
یا محور صحبت های مجری تغییر می کند و دیگر آن مجری یا گوینده و حتی بازیگر، به 
تبلیغاتچی آن محصول یا شرکت تبدیل شده است.  جدا از تبلیغات تلویزیونی که فضای خانه ها، 
لوازم خانه و نیازهای افراد آن، از دنیا و یا کشوری دیگر هستند و نسبتی با زندگی امروز خانواده های 
ایرانی ندارند، این عنصر جدید مسابقه و زدن ستاره مربع برای عضویت در آن، تبلیغات تلویزیونی را با 
نزول بیشتری همراه کرده است، در حالی که این تبلیغات می توانست روحیه مخاطب خود را را به 
چالش بکشد، بخصوص در شرایط فعلی جامعه که شرایط اقتصادی، زندگی را برای بسیاری از مردم 
سخت کرده است. ستاره  مربع هایی که در رقابت با یکدیگر، وعده های اغواکننده و متفاوت تر 
می دهند و مخاطب را بیشتر وارد این بازی می کنند. از آن سو هم مخاطبان در این شرایط اقتصادی 
بیشتر ترغیب می شوند که شانس خود را در قرعه کشی ستاره مربع ها یا اپلیکیشن های مختلف 

امتحان کنند تا شاید به یک میلیونر تبدیل شوند.
این فضا بارها مورد انتقاد قرار گرفته، حتی بسیاری از کارشناسان و مسؤوالن در مورد شرعی بودن این 
اقدام تلویزیون اعتراض ها و تذکرهایی داشتند؛ اما این روند همچنان ادامه دارد. اوج این انتقادها زمانی 
بود که بحث دستکاری در آرای مردمی جشنواره جام جم پیش آمد؛ جایی که آرای مسابقه 
تلویزیونی »برنده باش« یک شبه افزایش یافت و مشخص شد که تقلب در کار بوده و یک نفر 
هم به عنوان مسبب شناخته و گفته شد که تحویل مراجع ذیصالح داده شده است. دعوایی 
که پایانش حذف عادل فردوسی پور از برنامه 90 بود، اما مشخص نشد عامل این تخلف و 
دستکاری آرای مردمی چه کسی بوده و چه سرانجامی برایش در نظر گرفته شده یا با چه 
نیتی چنین رفتاری را انجام داده است. نوروز امسال که این مسابقه ها، قرعه کشی ها و ستاره 
مربع ها بیشترین سهم را در تلویزیون داشتند، صدای بسیاری از مخاطبان بلند شد و حتی 
مسؤوالن و نمایندگان مجلس هم به این عملکرد تلویزیون اعتراض کردند. رمضانعلی 
سبحانی فر، عضو کمیسیون صنایع مجلس، با انتقاد به رویکرد ضدمخاطب صداوسیما هشدار 
داد که ستاره مربع ها فقط جیب مردم را خالی می کند. او با بیان اینکه شیوه  تبلیغات در 
رسانه ملی نیازمند تغییر است، ادامه داد: »صدا و سیما نباید تمام برنامه های خود را بر 
قرعه کشی های تلویزیونی متمرکز کند و این روند را در تمام برنامه های آموزشی، اخالقی، 
فرهنگی، خانوادگی و ورزشی به کار برد؛ تکرار عبارت ستاره مربع ها مردم را خسته کرده 
است.« چندی قبل هم مصطفی هاشمی طبا در یکی از برنامه های تلویزیونی با اشاره به همین 
کدهای دستوری، این اقدام تلویزیون را شبیه به برنامه های شرط بندی دانست و این روند را که 
تاکنون از سوی مسؤوالن مورد سوال قرار نگرفته، با این چالش مواجه کرد که فرق این اقدام 

تلویزیون با برنامه های شرط بندی چیست؟
اما هر بار که اعتراضی به این عملکرد صورت می گیرد و واکنش های منفی مطرح می شود، 
تلویزیون شیوه این کار را تغییر می دهد و با روشی دیگر این مسابقه را برگزار می کند و توجیه 
هم همان کسب درآمد و سرگرم کردن مردم است. در صورتی که این اقدام در واقع نوعی نمک 
پاشیدن بر زخم ها و مشکالت معیشتی مردم است؛ مردمی که ترجیح می دهند در همان 
زمان محدود شب که در کنار خانواده هستند، یک برنامه مفید و شاد یا سریالی جذاب و 
هیجانی را ببینند تا خستگی شان در برود؛ ولی مجبورند پای برنامه های تبلیغاتی 

تلویزیون بنشینند و گاه هم درگیر این مسابقات شوند.   
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