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 دور زدن مسیر صادرات نفت ایران همچون تحریم ها، کار سختی نیست 
و این روزها دست درکاران صنعت نفت با قدرت برای ایجاد دومین پایانه 

بزرگ صادرات نفت ایران بسیج شده اند. 

گزارش انجام عملیات طرح ملی
 انتقال نفت خام گوره به جاسک

از تحریم تا
بومی سازی
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از طریق  اسکن بارکد » کیو آر« وارد سایت 
مشعل شوید.
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کتاب ها را 
دریابید

نفتگردشگریفرهنگ و هنرنفت و زندگینفت و زندگی

توصیه هایی به 
کارکنان اقماری

ورود  به صنعت 
نفت با ساز جتوبی

نگینی درخشان 
در دل طبیعت

نفت ایران فرشته 
نجات متفقین
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 تاکید زنگنه بر اهمیت 
اجرای پروژه توسعه 
فناورانه  ۲۰ میدان 

نفت و گاز
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22

18
تشریح بسته های طرح نگهداشت و افزایش توان تولید 

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

فروش نفت ایران از سوی هیچ 
نهاد بین المللی تحریم نشده است

 قراردادهای جدید
 در راه است
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هر رویداد و مناسبتی که در تقویم 
رسمی کشور مشخص می شود، بی شک 
نشأت گرفته از یک اتفاق خاص بوده و 
هدف خاصی را دنبال می کند. تاریخ روز 
پزشک در ایران مصادف است با تولد 
پزشک و حکیم بزرگ ایرانی، ابوعلی 
سینا. او از مشهورترین و تاثیرگذارترین 
فیلسوفان و دانشمندان جهان است که 
آثارش در زمینه فلسفه ارسطویی و 
پزشکی اهمیت بسیار دارد و 4۵0 کتاب 

در زمینه های گوناگون نوشته که یکی از معروف ترین 
کتاب هایش کتاب شفا )دانشنامه علمی و فلسفی جامع( و 

کتاب قانون )یکی از کتاب های معروف 
جهان در زمینه علم پزشکی( است. از 
این رو می توان گفت که کشورمان از آن 
زمان تا کنون شاهد پزشکان بزرگی 
بوده که توانسته اند مرهمی بر دردهای 
بیماران خود باشند. به قول دکتر محمد 
قریب »اگر پزشک هستی، دیگر به 
خودت تعلق نداری و اگر متعلق به 
خودت هستی، دیگر پزشک نیستی.« 
با این جمله می توان گفت که پزشکان 
برای درمان بیماران خود، تمام تالش شان را می کنند و از هیچ 

خدمتی دریغ ندارند تا مرهمی بر دردهای آنها باشند.

شغلی از جنس فرشتگان
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دریانوردان 
پایانه های 
نفتی ایران 

نمونه کشوری 
شدند

وژه    اجرای ۷۹۱ پر
مسؤولیت  های 

اجتماعی از 
سوی نفت

عکس جلد: 
مجتبی    محسنی

گزارش »مشعل« از چهارمین 
دوره ارزیابی آمادگی عملیاتی- 
تخصصی آتش نشانان شرکت ملی 
نفت ایران

برنامه بعدی درخشش 
در جهان  و المپیک 

است
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گفت وگوی مشعل با جودکار نفت 
مسجدسلیمان و نایب قهرمان آسیا

40
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 سرمربی ملی حفاری: 
برای قهرمانی همدل 
شده ایم 














































