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برای تقویت 
جایگاه ورزش 
 است؛

نه تضعیف آن

نایب قهرمانی دختر 
نفتی در تکواندو

اهداف،  ین  ا تحقق  مسیر  در 
با  نفت  نشست های مختلف وزیر 
شرکت های  یندگان  نما حضور 
دانش بنیان و استارت آپ ، بی وقفه در 
حال انجام است تا به گفته او بخشی از 
در  نفت  صنعت  نیازمندی های 
بخش های مختلف که امکان رفع آن با 
ارائه ایده های خالقانه وجود دارد، 

محقق شود. از این رو او از صاحبان فکر برای همراهی با وزارت 
نفت در این زمینه دعوت کرده که به میدان بیایند. به موازات 
برگزاری نشست های مختلف با این دسته از شرکت ها، خبر 
دیگری هم از سوی وزیر نفت منتشر شد که وزارت نفت بنا 

دارد زمین 18 هکتاری انبار نفت ری را به 
دانش بنیان،  شرکت های  استقرار 
استارت آپ و شتاب دهنده حوزه نفت 
اختصاص دهد تا با رونق این کسب و 
کارها، امکان بهره مندی بیشتر صنعت 
نفت از  ایده ها و افکار نوین و خالقانه فراهم 
شود.   شاید برخی گمان کردند تمامی 
و  شعار  و  حرف  جنس  از   ایده ها 
دستورعمل های خاک خورده روی میز باشد؛ اما بازدید 
هفته های اخیر وزیر نفت، این وزارتخانه را در این مسیر 
مصمم و پراراده نشان داد که همراه مسعود کرباسیان، 
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران؛ سعید محمدزاده، معاون 

اکوسیستم استارت آپ های نفتی در راه است

 برای به دست 
آوردن دل نفتی ها 

و کشاورزان
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 رئیس جمهوری:

حضور نیروهای خارجی برای امنیت نفت و انرژی منطقه مشکل زاست  
بر اساس بودجه سال آینده

 درآمدهای نفتی تنها به طرح های عمرانی
اختصاص می یابد

رئیس جمهوری با بیان اینکه ایران با همکاری کشورهای مختلف 
می تواند امنیت خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز را برقرار کند، 
گفت: حضور نیروهای خارجی برای امنیت نفت و انرژی منطقه مشکل زا 
و خطرناک است. به گزارش خبرنگار شانا، دکتر حسن روحانی، روز 
یکشنبه )۳۱ شهریورماه( در آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس با بیان 
اینکه امسال در سازمان ملل متحد با شعار ائتالف امید، هرمز و صلح 
برای منطقه حضور خواهم یافت، گفت: ایران با همکاری کشورهای 
مختلف می تواند امنیت خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز را برقرار 
کند و به دنیا اعالم می کند حضور نیروهای خارجی برای منطقه و 
آبراهه های خارجی و امنیت کشتیرانی و امنیت نفت و انرژی مشکل زا 
و خطرناک است. وی افزود: آنها اگر راست می گویند و دنبال امنیت 
منطقه هستند، این همه بمب و سالح های خطرناک به منطقه ارسال 
نکنند، اگر راست می گویند، منطقه را تبدیل به مسابقه تسلیحاتی نکنند، 
اگر واقعا به دنبال امنیت هستند، از این منطقه فاصله بگیرند. رئیس 
جمهوری ادامه داد: به همه همسایگان دست رفاقت دراز می کنیم و از 
خطاهای گذشته آنها نیز می گذریم. شکاف ملت های منطقه خواسته 
آمریکا و صهیونیسم است، منطق ما، امنیت درون زا برای خلیج فارس و 
تنگه هرمز است. روحانی تصریح کرد: امروز دشمنان جنگ اقتصادی و 
در حقیقت تروریسم اقتصادی را علیه ملت ایران برگزیده اند. هرجا 
آمریکا وارد شد، بازیگر امنیت زدا بود، چه افغانستان و چه خلیج فارس و 

هرجا نیروهای مسلح ایران حاضر شد، امنیت زا شد، چه در عراق و چه 
در سوریه و لبنان. وی با اشاره به اینکه نسبت دادن حوادث منطقه به 
ایران، تکرار دروغ های اثبات نشده پیشین است، عنوان کرد: با اقتدار 

نیروهای مسلح و ملت بزرگ، دشمن جرات تعدی به ایران اسالمی را 
نخواهد داشت، ما اهل تسلیم نیستیم و اجازه نخواهیم داد کسی به 

مرزهای ما تجاوز کند.

حمله به آرامکو و بی توجهی
 فعاالن بازار

فعاالن بازار سرمایه با وجود افزایش کوتاه مدت قیمت نفت در پی حمله 
به تأسیسات نفتی عربستان، همچنان درباره دورنمای قیمت نفت محتاط 
هستند.به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن، پس از حمله هفته گذشته 
به تأسیسات نفتی شرکت سعودی آرامکو و در شرایطی که شمار 
معامالت نفتی به رقمی بی سابقه رسید، قیمت نفت یک جهش بی سابقه 
را تجربه کرد.با این همه، بیشتر این رشد آمار معامالت نفت ناشی از 
عملکرد خودکار برنامه های کامپیوتری بود و متأثر از تغییر دیدگاه 
راهبردی فعاالن بازار سرمایه نبود.پیش از حمله های اخیر، فعاالن بازار 
سرمایه به دلیل امیدواری به توافق تجاری آمریکا و چین، شمار معامالت 
مبتنی بر رشد قیمت را افزایش داده بودند، اما خود حمله ها، تاثیر چندانی 
بر رشد قیمت نفت نداشت و نتوانست سبب ایجاد معامالت جدید مبتنی 
بر افزایش قیمت نفت شود. در هفته گذشته، مؤسسه های مالی شمار 
معامالت مبتنی بر رشد قیمت نفت را تنها معادل ۲۳ میلیون بشکه 
افزایش دادند که بسیار کمتر از رشد این معامالت در هفته پیش از آن 

بود.

تردیدها در پایبندی عراق
 به توافق اوپک

عراق برای افزایش پایبندی به توافق کاهش تولید نفت از سوی دیگر 
اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( تحت فشار است، اما 
حمله اخیر به تأسیسات نفتی عربستان ممکن است موجب شود این 
فشارها کاهش یابند.به گزارش پایگاه خبری پالتس، تولید نفت عربستان 
همچنان پایین تر از سطح عادی است و این کشور اولویت را بر اجرای 
تعهدات صادراتی خود گذاشته و این مسئله سبب کاهش یک میلیون 
بشکه ای عرضه نفت به پاالیشگاه های داخلی آن می شود.با توجه به اینکه 
ممکن است برخی تعمیرات در تأسیسات نفتی عربستان ماه ها طول 
بکشد، امکان دارد عربستان برای تقویت تولید فرآورده های نفتی داخلی، 
از همسایگان خود از جمله عراق نفت بخرد.با این همه ممکن است این 
اقدام به آن معنا باشد که عراق بتواند فراتر از سهمیه خود نفت تولید کند. 
پیش از این گزارش هایی منتشر شد مبنی بر اینکه عربستان خواهان 
دریافت ۱۰ میلیون بشکه نفت از عراق برای بارگیری در ماه های اکتبر و 
نوامبر امسال شده است.عراق گزارش های یادشده را رد و اعالم کرده 
است قصد دارد به طور کامل به سهمیه تولید خود پایبند باشد. با این 

همه، تحلیلگران این ادعا را به طور کامل باور نکرده اند.

کاهش قیمت سبد نفتی اوپک 
به  ۷۹ سنت

قیمت سبدنفتی اوپک روز دوشنبه )یکم مهرماه( ۶۴ دالر و ۵۱ سنت 
برای هر بشکه ثبت شد که نسبت به روز جمعه ۷۹ سنت کاهش یافت.

به گزارش دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک(، قیمت 
سبد نفتی این سازمان روز دوشنبه )یکم مهرماه( به ۶۴ دالر و ۵۱ سنت 
رسید، در حالی که روز جمعه ۶۵ دالر و ۳۰ سنت برای هر بشکه ثبت 
شد.سبد نفتی اوپک شامل ۱۴ نوع نفت خام اعضای این سازمان است.

قیمت نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت )WTI( نیز روز 
سه شنبه )دوم مهرماه( و تا لحظه انتشار این خبر به ترتیب ۶۳ دالر و 

چهار سنت و ۵۸ دالر و ۱۰ سنت به ازای هر بشکه بود.

بین الملل

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی 
گفت: عنوان شده است که برخی نمایندگان فرهنگی و معلم از 
وزارت آموزش و پرورش وارد مجلس و هم اکنون به وزارت نفت 
منتقل شده اند، این اظهارات صحیح نیست، اگر موردی در این 

رابطه وجود دارد، باید معرفی شود.

به گزارش خبرنگار شانا، محمدرضا صباغیان در نشست علنی روز 
سه شنبه )دوم مهرماه( مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاهی 
خود با اشاره به صحبت های یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه 
برخی نمایندگان فرهنگی و معلم از وزارت آموزش و پرورش وارد 
مجلس و هم اکنون به وزارت نفت منتقل شده اند، گفت: اگر 
موردی در این رابطه وجود دارد، باید معرفی شود، اینگونه 
کلی گویی ها موجب برداشت های دیگری در حوزه های انتخابیه 
نمایندگان شده و ابزار دست عده ای برای تحقق اهداف آنها 

می شود.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی 
افزود: نمایندگان نباید به دلیل صحبت برخی افراد پاسخگوی 

صدها هزار نفر باشند.
علی الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی نیز در پاسخ به تذکر 
این نماینده عنوان کرد: بله، اگر ادعا می شود موردی در این زمینه 

وجود دارد، باید معرفی شود.

 عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس:

نماینده ای از مجلس دهم به وزارت نفت منتقل نشده است
مرکز مدیریت راهبردی افتای 
ریاست جمهوری، خبر حمله 
سایبری به تاسیسات نفتی و 
زیرساخت های حیاتی ایران را 
تکذیب کرد. به گزارش مرکز 
مدیریت راهبردی افتای ریاست 
جمهوری، در اطالعیه  روز شنبه 
)۳۰ شهریورماه( این مرکز آمده 

است: براساس رصدهای انجام شده، برخالف ادعاهای امروز رسانه های غربی، حمله 
سایبری به تاسیسات نفتی و دیگر زیرساخت های حیاتی کشور نشده است. 

مرکز مدیریت راهبردی افتا از همه خبرگزاری ها، سایت های خبری، نشریات و 
فعاالن فضای مجازی خواست پیش از انتشار این گونه اخبار، از طریق مراجع 

ذی صالح از صحت آنها اطمینان کامل حاصل کنند.
پیش تر برخی رسانه ها مدعی شدند به تاسیسات نفتی ایران حمله سایبری شده 

است.

حمله سایبری به تاسیسات نفتی ایران تکذیب شد

بورس انرژی ایران، میزبان عرضه متنوع فرآورده های پاالیشی و 
پتروشیمی است.

رینگ داخلی این بورس، روز چهارشنبه )سوم مهرماه( شاهد 
عرضه کاالهای آیزوریسایکل، حالل ۴۰۰، حالل ۴۰۲، حالل 
۴۰۶، حالل ۴۱۰، حالل ۵۰۲ و حالل ۵۰۳ پاالیش نفت 

اصفهان، ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا، میعانات گازی 
پاالیش گاز خانگیران و میعانات گازی پاالیش گاز ایالم است و 
رافینت پتروشیمی بیستون نیز در رینگ بین الملل بازار فیزیکی 

بورس انرژی ایران عرضه می شود.
روز سه شنبه )دوم مهرماه( کاالهای آیزوفید و حالل ۴۰۲ 
پاالیش نفت تبریز، پنتان پالس پتروشیمی پارس، حالل ۴۰۴ 
متانول  زاگرس،  پتروشیمی  متانول  نفت شیراز،  پاالیش 
پتروشیمی شیراز، متانول شرکت متانول کاوه و نفتای سبک 
پاالیش نفت بندر عباس در رینگ داخلی و بنزین اکتان ۹۵ و 
گازوئیل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و گاز مایع 
پاالیش نفت تهران در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی 
ایران معامله شد.در این روز بیش از ۲۰۵.۳۹۹ تن فرآورده 
هیدروکربوری به ارزش بیش از ۱۱.۶۶۷ میلیارد و ۷۸۳ میلیون 

ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دادوستد شد.

 براساس اعالم مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوریروز چهارشنبه  و در رینگ داخلی

 بورس انرژی میزبان عرضه انواع فرآورده  پاالیشی و پتروشیمی

 رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: 
براساس بودجه سال آینده و تصمیمی که 
گرفته شد، منابع نفتی تنها به طرح های 
عمرانی اختصاص می یابد و به این ترتیب 
واگذاری دارایی های سرمایه ای دولت به 
تبدیل  دارایی های سرمایه ای  تملک 

می شود.
بودجه،  و  برنامه  به گزارش سازمان 
به  توجه  با  افزود:  نوبخت  محمدباقر 
سیاست های اقتصاد مقاومتی، بودجه 
سال آینده بدون وابستگی به درآمدهای 

نفتی تامین می شود.
وی با اشاره به الزام های سیاست های 
اقتصاد مقاومتی مبنی بر کاهش وابستگی 
به درآمدهای نفتی اظهار کرد: برای 
جایگزین کردن درآمدهای نفتی، سه 
پیشنهاد ارائه شده که یکی از آنها حذف 

یارانه پنهان حامل های انرژی است. رئیس 
سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: یکی 
دیگر از منابع درآمدی مالیات است، اما نه 
بخواهیم ضرایب  ما  اینکه  معنای  به 
مالیات های موجود را افزایش دهیم، بلکه 
حتی با توجه به شرایط موجود قرار شده 
را کاهش  تولیدی  بنگاه های  ضرایب 
دهیم، بنابراین درآمدهای مالیاتی از 
تعیین پایه های مالیاتی جدید همچون 
حذف  و  سرمایه  عایدی  بر  مالیات 
معافیت های بی مورد که نیازی به وجود 
آنها در شرایط جنگ اقتصادی نیست، 

تامین خواهد شد.
وی با بیان اینکه بودجه سال آینده یک 
بودجه عملیاتی است، تصریح کرد: سال 
آینده براساس عملکرد دستگاه ها بودجه 

آنها تعیین می شود و تخصیص می یابد.

 پاسخ  وزیر نفت به
 پرسش های نمایندگان

کمیسیون انرژی مجلس

 عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
گفت: وزیر نفت با حضور در کمیسیون انرژی 
به پرسش های تعدادی از نمایندگان پاسخ داد 
و مقرر شد ادامه پرسش ها در نشست های 
بعدی پیگیری شود. اسداهلل قره خانی در 
گفت وگو با خبرنگار شانا، درباره نشست عصر 
روز سه شنبه )دوم مهرماه( کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی با حضور وزیر نفت 
گفت: وزیر نفت در این نشست به پرسش های 
نمایندگان پاسخ داد و مقرر شد دو پرسش در 
نشست های بعدی پیگیری شود و یک پرسش 
نیز مربوط به سهمیه قیر آذربایجان شرقی بود 
که پاسخ های وزیر نفت، نماینده سوال کننده 
را قانع کرد. این عضو کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی درباره دو پرسشی که مقرر شد 
در نشست های بعدی این کمیسیون پیگیری 
شود، هم گفت: این دو پرسش از طرف یک 
نماینده مطرح شد که نخستین پرسش به 
موضوع چرایی باال بودن هدررفت انرژی در 
کشور و دیگری سوزاندن گازهای همراه نفت 
بود که نماینده پرسشگره عنوان کرد که 
تاکنون پیشرفت های مناسبی در طرح های 
بهینه سازی مصرف سوخت ایجاد نشده است. 
وی تصریح کرد: مقرر شد در هفته های آینده 
نشست دیگری با حضور وزیر نفت درباره این 
دو سوال )باال بودن هدررفت انرژی در کشور 

و سوزاندن گازهای همراه نفت( برگزار شود.

نماینده تربت جام و تایباد در مجلس شورای اسالمی از 
گازرسانی به بیش از ۱۱۵ روستا در طول سه سال و نیم 
اخیر تشکر و قدردانی کرد. به گزارش خبرنگار شانا، 
جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده تربت جام و تایباد 
در مجلس شورای اسالمی، در نشست علنی روز 
سه شنبه )دوم مهرماه( در نطق میان دستور خود گفت: 
جا دارد بابت گازرسانی به بیش از ۱۱۵ روستا در طول 

بابت  کنم. همچنین  تشکر  اخیر  نیم  و  سه سال 
آب رسانی به ۲۳ روستا و اجرای طرح آب رسانی به ۱۴ 
روستا و درخواست تخصیص سریع تر اعتبارات برای این 
مهم نیز قدردانی می کنم. دکتر حسن روحانی، رئیس 
جمهوری، روز ۱۲ شهریورماه که به منظور دفاع از 
وزیران پیشنهادی آموزش و پرورش و میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری در مجلس شورای اسالمی 

حضور یافته بود، گفت: از آغاز دولت یازدهم و دوازدهم 
که در بسیاری از این سال ها در تحریم بودیم، توانستیم 
۱۴ فاز پارس جنوبی و ۱۵ طرح بزرگ پتروشیمی را به 
بهره برداری برسانیم و گازرسانی روستایی نیز به صورت 
روزانه ادامه دارد، این نشان دهنده سرزندگی ملت است، 
نشانگر آن است که مقاومت و همچنین دیپلماسی فعال 

جواب خواهد داد.

قدردانی 
نماینده مجلس 
از گازرسانی به 
روستاهای کشور
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رویــدادنشریه کارکنان صنعت نفت ایران

زنگنه: برای انتقال تجربه های خود در صنعت گاز  به سوریه آماده ایم

وزیر نفت ضمن اشاره به بهره برداری از 
پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس به عنوان یکی 
از طرح های مهم و بزرگ جلوگیری از سوختن 
گازهای مشعل تا پایان امسال گفت: تا پایان 
برنامه ششم توسعه از سوزاندن بیش از ۹۰ 
درصد گازهای مشعل جلوگیری می شود. به 
گزارش خانه ملت، بیژن زنگنه عصر سه شنبه 
)دوم مهرماه( در حاشیه حضور در کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه تا 
پایان برنامه ششم توسعه از سوزاندن بیش از 
۹۰ درصد گازهای مشعل جلوگیری می شود، 
گفت: برای رسیدن به این هدف به بیش از ۸ 
میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز داریم، 
بهره برداری طرح ها از امسال آغاز شده است و 
تا سال ۱۴۰۰ نیز به بهره برداری می رسند، 
البته بهره برداری یکی از این طرح ها سال 
۱۴۰۱ به پایان می رسد. زنگنه درباره گازهایی 
که در مشعل های عسلویه و پاالیشگاه های 
گازی می سوزند نیز، توضیح داد و گفت: این 
سوختن در پاالیشگاه های دارای تجهیزات 
کاهش یافته است، اما برخی پاالیشگاه ها 
به دلیل کمبود تجهیزات در این زمینه با 
مشکل روبه رو شده اند، البته شماری تجهیزات 
خریداری شده، اما به دلیل تحریم های آمریکا 
این تجهیزات هنوز به دست ما نرسیده است. 
اینکه  به  اشاره  با  همچنین  نفت  وزیر 
بهره  برداری از پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس 
به عنوان بزرگترین تاسیسات تبدیل و استفاده 
از گازهای مشعل اواخر امسال آغاز می شود، 

ادامه داد: نزدیک به ۳ و نیم میلیارد دالر برای 
بهره برداری این پاالیشگاه توسط هلدینگ 
خلیج فارس )شرکت صنایع پتروشیمی خلیج 

فارس( هزینه شده است. 
زنگنه تحریم ایران را که مانع رسیدن 
تجهیزات جلوگیری از سوزاندن گازهای 
مشعل شده، جنایت کارنامه دونالد ترامپ علیه 
بشریت عنوان کرد و افزود: سوختن گازهای 
مشعل سبب آلودگی محیط  زیست می شود 
و مسئولیت آلودگی محیط  زیست مستقیم 
متوجه ترامپ است. وی درباره مشکالت 
اجرای طرح  بهینه سازی مصرف انرژی نیز 
گفت: براساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، 
اگر در مصرف فرآورده ها صرفه جویی شود، 
می توانیم از درآمد حاصل از این صرفه جویی 
برای بازپرداخت هزینه این سرمایه گذاری به 
سرمایه گذار استفاده کنیم و به دلیل پیشرفت 
خوب این طرح، برای نمونه گازرسانی به 
شهرها و روستاها به عنوان بخشی از این طرح 
بسیار موفق بود. وزیر نفت به مشکالت اجرای 
طرح  بهینه سازی مصرف انرژی اشاره و اظهار 
کرد: اگرچه طرح های دیگر مرتبط در زمینه  
راه آهن، مترو، بازسازی ناوگان حمل ونقل 
سبک و نیمه سنگین کشور نیز مراحل 
مقدماتی خود را پشت سر می گذاشتند، اما 
به دلیل مشکالت پیش آمده در اجرای قانون 
بودجه و دیگر کمبودها نتوانستیم ماده ۱۲ 
قانون رفع موانع تولید را به طور کامل اجرا 

کنیم.
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وزیر نفت توسعه همکاری ایران و سوریه را یکی از محورهای 
دیدار با همتای سوری خود عنوان کرد و گفت: هر چه ثبات و 
صلح به سوریه برگردد، حضور شرکت های ایرانی برای بازسازی 

این کشور بیشتر خواهد شد.
به گزارش خبرنگار شانا، بیژن زنگنه روز سه شنبه )دوم 
مهرماه( پس از دیدار با علی سلیمان غانم، وزیر نفت و منابع 
معدنی سوریه درباره محور این دیدار با اشاره به اینکه ایشان به 
دعوت من به ایران آمدند، یادآور شد: وزیر نفت سوریه دیروز از 
تاسیسات پتروشیمی در عسلویه بازدید کردند و به نمایشگاه 
ایران پالست هم خواهند رفت.وی با بیان اینکه در دیدار امروز بر 
توسعه همکاری ایران و سوریه به ویژه در مرحله بازسازی این 
کشور تاکید شد، افزود: بخش خصوصی ایران می تواند در زمینه 
تولید  پتروشیمی،  فرآورده های  تولید  تجهیزات،  ساخت 
ماشین آالت و ساخت واحدهای صنعتی در بخش پتروشیمی، 
نفت و گاز نقش داشته باشد.وزیر نفت تقویت نیروی انسانی و 
آموزش فنی به نیروی انسانی سوریه در بخش نفت، گاز و 
پتروشیمی را از دیگر محورهای این دیدار عنوان کرد و گفت: ما 

آمادگی مان را برای انتقال تجربه های خود در صنعت گاز، 
شبکه های انتقال و توزیع گاز به طرف سوری اعالم کردیم.زنگنه 
مذاکره با هیئت سوری را مثبت ارزیابی و اظهار امیدواری کرد 
که ثبات و صلح در سوریه برقرار شود و مردم سوریه بتوانند وارد 
مسیر توسعه شوند. شرکت های بخش خصوصی ایران در این 

مسیر آنها را )سوریه( همراهی خواهند کرد.وی درباره عملیاتی 
شدن این برنامه ها گفت: به مرور انجام می شود. هم اکنون بعضی 
از شرکت های ما در آنجا )سوریه( فعال هستند و در بعضی از 
بازسازی ها نقش دارند. هر چه ثبات و صلح به سوریه برگردد، این 
حضور و مشارکت بیشتر خواهد شد.زنگنه درباره فروش نفت به 
سوریه از طریق بخش خصوصی و دولتی هم اظهار کرد: بخش 
خصوصی، فروش نفت به سوریه ندارد. درباره صادرات نفت از 
سوی وزارت نفت هم همان گونه که بارها گفتم، صحبتی نخواهم 

کرد.

شگفت زدگی وزیر نفت سوریه
 از تاسیسات پارس جنوبی

وزیر نفت و منابع معدنی سوریه هم پس از این دیدار، درباره 
بازدید دیروز خود از طرح های میدان گازی پارس جنوبی به 
خبرنگاران گفت: شنیده بودم صنعت نفت ایران بسیار پیشرفته 
است، اما زمانی که از نزدیک پارس جنوبی را دیدم از توانمندی 

ایرانی ها در توسعه پارس جنوبی بسیار شگفت زده شدم.

توضیحات وزارت نفت درباره ماجرای »هپکو« و 
ادعای بی اساس نماینده اراک

اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در واکنش به سخنان عجیب 
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نماینده محترم مردم مشهد درباره 
بودجه شرکت ملی نفت ایران و حقوق کارکنان این صنعت توضیحاتی 

ارائه کرد.
توضیحات اداره کل روابط عمومی وزارت نفت به شرح زیر است:

»در بخشی از یک ویژه برنامه تلویزیونی با عنوان مدیر مسئول آقای 
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نماینده محترم مردم مشهد، 
سخنان عجیبی درباره بودجه شرکت ملی نفت و حقوق کارکنان این 
صنعت ابزار داشته اند که در وهله نخست جای تعجب و سپس تاسف 

دارد.
درباره بخش نخست سخنانشان مبنی بر اینکه بودجه شرکت ملی 
نفت ایران ۱.۵ برابر بودجه عمومی کشور است، ایشان را به بازخوانی 

مفاد و مستندات لوایح بودجه ساالنه، محل صرف بودجه شرکت نفت 
و دالیل اختصاص آن ارجاع می دهیم و متذکر می شویم بودجه شرکت 
نفت و نیز دیگر دستگاه های دولتی از سوی مجلس شورای اسالمی 
تعیین و از سوی دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس 
شورای اسالمی هم چگونگی صرف بودجه ها و تطابق آن با قوانین کشور 
بررسی و بازرسی می شود و خود دستگاه ها دخل و تصرفی در تعیین 
آن ندارند. برای ابطال بخش دوم سخنان ایشان و ادعای عجیب و غریب 
محاسبه و پرداخت دالری حقوق کارکنان صنعت نفت هم نیاز به مهیا 
ساختن ادله زیادی نیست و تنها کافی است به یکی از هموطنان شاغل 
در صنعت نفت مراجعه کنند تا حقایق برایشان عیان شود، اما باعث 
تاسف این است که در جانمایه ادعاهای آقای قاضی زاده هاشمی نوعی 
تالش برای القای مرفه بودن صنعت نفت مستتر است، زیرا ایشان با 

هنرمندی، دو موضوع رقم بودجه شرکت ملی نفت ایران را به ادعای 
نادرست پرداخت دالری حقوق کارکنان نفت پیوند زده اند، در حالی 
که ایشان به اقتضای حضور ۱۱ ساله در مجلس شورای اسالمی و 
داشتن مسئولیت های مختلف از جمله در هیئت رئیسه به صورت 
طبیعی باید از سازوکار اختصاص قانونی ۱۴.۵ درصدی درآمدهای نفتی 
برای توسعه تولید، نگهداشت تاسیسات و پرداخت هزینه های جاری 
صنعت نفت آگاه باشند، اما با نوعی فراموشی اجباری سعی می کنند 
بالفاصله ادعای عجیب پرداخت دالری حقوق کارکنان را مطرح کنند 
و تاسف بارتر اینکه مدعی می شوند شرکت نفت در برابر طرح مسئله 

کارکنان، اقدام به تهدید اختالل در صادرات نفت می کند!
فارغ از اینکه سخنان آقای قاضی زاده  هاشمی به دور از حقیقت است، 
القای تصویر رفاه زدگی به یکی از شریف ترین قشر جامعه ایران که در 
بدترین شرایط اقلیمی و با کمترین میزان حقوق و دستمزد نسبت به 
مشاغل مشابه صنعت نفت در منطقه و جهان، بی ادعا و مخلصانه برای 
خدمت به ایران کمر همت بسته اند، رفتاری خالف مروت و اخالق است، 
ایشان حتی این واقعیت را هم فراموش کرده اند که حقوق و دستمزدها 
در کشور بر اساس رویه های قانونی و از سوی دستگاه های مسؤول تعیین 
می شوند و هیچ دستگاه اجرایی در کشور قادر نیست راسا حقوق و 
دستمزد برای کارکنانش تعیین کند، با این وصف، وضع حقوقی 
کارکنان نفت که هم قانونی است و هم مطابق رویه کلی حقوقی کشور 

چرا از سوی ایشان به صورت خالف واقع اعالم می شود.
فرصت را مغتنم دانسته یادآور می شویم کارکنان وزارت نفت در 
همه سطوح عملیاتی و ستادی، در همه شرکت ها و سازمان های 
زیرمجموعه، امروز در برابر پیچیده ترین تروریسم اقتصادی تاریخ، 
سنگر نخست حفاظت از منافع ملت ایران را با شرافت و تواضع تمام 
حفظ کرده اند، البته این کارکنان نجیب آنقدر عاشق ایران و نظام 
جمهوری اسالمی هستند که برای مجاهدتشان، توقع و طلب مرحبا 
ندارند، اما الاقل انتظار بدیهی این است آنها که ضرورتا باید نماد و 
نماینده یک جامعه شاخص اخالقی – اسالمی باشند، اگر به کارکنان 
بی توقع و پرتالش صنعت نفت ایران دست مریزاد نمی گویند، الاقل 

طعنه نزنند.«

جلوگیری از سوختن بیش از ۹۰ درصد 
گازهای مشعل تا پایان برنامه ششم

اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در پی اظهارات 
علی اکبر کریمی، نماینده اراک در مجلس شورای 
اسالمی و تالش برای ربط دادن ماجرای هپکو به بیژن 
زنگنه، وزیر نفت، توضیحاتی برای تنویر افکار عمومی 

ارائه کرد.
در متن اداره کل روابط عمومی وزارت نفت آمده 

است:
۱( از آنجا که جز بیان عضویت آقای زنگنه در هیئت 
مدیره شرکت هپکو و ریاست این هیئت در سال ۱۳۸۶، 
بقیه اظهارات و ادعاهای آقای کریمی سراسر نادرست و 
آکنده از تهمت و انتساب های نارواست، بنابراین وزارت 
نفت از ایشان به دلیل افترا، نشر اکاذیب، تشویش اذهان 
عمومی، مخدوش کردن چهره مسئوالن نظام جمهوری 
اسالمی و خدشه دار کردن وجهه اجتماعی و سیاسی 
آقای زنگنه و سوابق اجرایی و خدمتی ایشان به مراجع 
قضایی شکایت کرده است. عالوه بر آن شکوائیه ای نیز با 
همین مضمون تسلیم هیئت محترم نظارت بر رفتار 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی شده است.
۲( آقای کریمی به گونه ای از عضویت جناب آقای 
زنگنه در هیئت مدیره هپکو خبر داده اند که گویی موفق 
به کشف گناهی بزرگ یا رازی سر به مهر شده اند. 
عضویت آقای زنگنه در هیئت مدیره هپکو )در زمانی که 
ایشان هیچ سمت دولتی نداشته و بازنشسته بوده اند(، 
نکته پنهان و محرمانه ای نبوده که نیاز به افشاگری داشته 
باشد. از آنجا که هپکو شرکتی بورسی بوده همه فعل و 
انفعاالت و تغییرات هیئت مدیره آن با شفافیت منتشر 
شده است و می شود. صورت های مالی و حساب سود و 
زیان شرکت نیز در سال های مختلف به همین ترتیب 

روشن و در دسترس عموم است.
آقای زنگنه پس از بازنشستگی در سال ۱۳۸۵ و در 
اوایل سال ۱۳۸۶، عضویت در هیئت مدیره این شرکت 
را می پذیرند. به طور طبیعی این اقدام برخالف آنچه آقای 
کریمی سعی در وانمود کردن آن دارند، اقدامی خالف 
قانون نبوده است و نیست. ضمن آنکه در آن مقطع هیچ 
نهاد و مرجعی به واگذاری هپکو اشکالی وارد نکرده بود.
۳( آقای علی اکبر کریمی، نماینده محترم اراک در 
ادامه، مدعی شده اند آقای زنگنه حامی اصلی آقای 
عطاریان در خرید هپکو بوده است! این در حالی مطرح 
می شود که واگذاری هپکو در دولت نهم یعنی زمانی که 
آقای زنگنه هیچ سمتی را عهده دار نبوده اند، صورت 
گرفته است. ضمن آنکه جناب آقای  زنگنه به هیچ عنوان 
از موضوع واگذاری و فرآیند آن مطلع نبوده است و پس 
از خرید سهام از سوی جناب آقای عطاریان به آن 
مجموعه دعوت می شوند و البته این همکاری هم دیری 
نمی پاید و جناب آقای زنگنه در اوایل تابستان ۱۳۸۷ 

استعفا می دهد و از مجموعه هپکو جدا می شود.
۴( جناب آقای کریمی، در بخش دیگری از اظهارات 
خود مدعی شده اند که آقای زنگنه در قالب یک قرارداد 
مشاوره یا کارگزاری مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان معادل ۲ 

میلیون دالر آن زمان از هپکو دریافت کرده است!

به نظر می رسد که جناب آقای کریمی در شرایط 
جنگ اقتصادی و عسرت مردم قصد تحریک و ایجاد 
حساسیت منفی در افکار عمومی را دارند، و گرنه هر 
انسان خردورزی می داند که به فرض قائل بودن اندکی 
هوش و منفعت سنجی برای سهام دار اصلی، پرداخت 
چنین رقمی در سال ۱۳۸۶ به عضو هیئت مدیره هپکو 
هیچ توجیه عقالنی و اقتصادی نداشته است! ضمن آنکه 
آقای زنگنه نه مشاور هپکو بوده اند و نه بنابر آنچه جناب 
آقای کریمی مدعی شده اند کارگزار،؛ بلکه تنها برای 
مدت کمی بیش از یک سال، عضو و رئیس هیئت مدیره 
هپکو بوده اند. در این مدت نیز از اساس آقای زنگنه هیچ 
نوع قراردادی با هپکو امضا نکرده و برخالف بیانات جناب 

آقای کریمی ریالی هم از هپکو دریافت نکرده اند.  
در اینجا الزم است به آگاهی مردم شریف ایران 
برسانیم که آقای زنگنه در قراردادی که با مالک سهام 
اصلی هپکو داشته است ماهانه مبلغ ۱۰ میلیون تومان 
از ایشان و نه از شرکت هپکو بابت خدمات خود دریافت 
کرده اند، البته حاصل جمع این دریافتی هم به ۱۰ درصد 

رقم مورد ادعای آقای کریمی نمی رسد.
مقایسه دریافتی آقای زنگنه از آقای مالک شرکت در 
مقایسه با ارقام دریافتی مدیرعامل و نیز عرف پرداخت 
به اعضای هیئت مدیره شرکت های خصوصی مشابه، نیز 
حد متعارف دریافتی جناب آقای زنگنه را در آن زمان 

مشخص می کند.
۵( بنابر اطالعات موجود و به گواهی اسناد بورس، 
شرکت هپکو در سال ۱۳۸۶ در سایه همکاری مدیران و 
کارکنان، یکی از درخشان ترین عملکردها را از نظر تعداد 

ماشین آالت تولیدی و نیز سود قابل تقسیم داشته است.
۶( جناب آقای کریمی در ادامه ادعاهای زنجیره ای 
خود گفته اند: »حمایت آقای زنگنه از آقای عطاریان 
طوری بوده که در سال ۱۳۹۵ در اوج مشکالتی که 
همین آقای عطاریان برای هپکو ایجاد کرده بود، از محل 
اعتبارات وزارت نفت بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان با ایشان 
برای تولید واگن در شرکت واگن سازی کوثر قرارداد 
بست و نشان می دهد این رفاقت همچنان وجود داشت«.
بی هیچ توضیح اضافه ای باید بگوییم که این ادعا هم 
کاماًل نادرست است. وزارت نفت هیچ قراردادی با شرکت 
واگن سازی کوثر امضا نکرده و ریالی هم به آن پرداخت 

نکرده است!
۷( ادعای استمرار رفاقت و ارتباط آقایان زنگنه و 
عطاریان هم مطلب نادرست دیگری است که جناب آقای 
کریمی به زبان آورده اند. پس از استعفای آقای زنگنه از 
هپکو تاکنون هیچ ارتباطی بین ایشان و آقای عطاریان 

وجود نداشته است.
تردیدی نیست که رفتار جناب آقای کریمی، چیزی 
جز ایجاد اختالل در انجام وظایف قانونی وزیر و وزارت 
نفت، در شرایطی که وزارت نفت در خط مقدم جنگ 
اقتصادی با دشمن بی رحم خارجی قرار دارد و مخدوش 
کردن اعتماد مردم به مسئوالن، در این شرایط دشوار و 

پیچیده نیست.

مشعل شماره 937

پاسخ به سخنان نماینده مشهد درباره حقوق کارکنان صنعت نفت

تأکید وزیران نفت ایران و سوریه بر توسعه همکاری ها ی دوجانبه  



مشعل ظهور اکوسیستم استارت آپ های نفتی، به عنوان حرکتی نوین قرار است در صنعت نفت کشور رقم بخورد و فصل تازه ای از فعالیت ها در این عرصه برای نخستین 
بار آغاز شود.  موضوع حمایت از استارت آپ ها اگرچه پیش از این، از سوی وزارت نفت اعالم شده بود؛ اما اردیبهشت ماه در نمایشگاه بین المللی نفت، شکل جدی تری 
گرفت و بیژن زنگنه از جمله راهکارهای رونق در کسب و کار کشور و صنعت نفت در سال رونق تولید را آغاز باب جدیدی از همکاری با شرکت های دانش بنیان و استارت آپ 

دانست و اعالم کرد: »قصد داریم محلی را برای آغاز به کار شرکت های تازه تاسیس در این زمینه برای همکاری با صنعت نفت ایجاد کنیم.«
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در مسیر تحقق این اهداف، نشست های مختلف وزیر 
نفت با حضور نمایندگان شرکت های دانش بنیان و 
استارت آپ ، بی وقفه در حال انجام است تا به گفته او 
بخشی از نیازمندی های صنعت نفت در بخش های 
مختلف که امکان رفع آن با ارائه ایده های خالقانه وجود 
دارد، محقق شود. از این رو او از صاحبان فکر برای 
همراهی با وزارت نفت در این زمینه دعوت کرده که به 

میدان بیایند.
به موازات برگزاری نشست های مختلف با این دسته از 
شرکت ها، خبر دیگری هم از سوی وزیر نفت منتشر شد 
که وزارت نفت بنا دارد زمین 18 هکتاری انبار نفت ری 
را به استقرار شرکت های دانش بنیان، استارت آپ و 
شتاب دهنده حوزه نفت اختصاص دهد تا با رونق این 
کسب و کارها، امکان بهره مندی بیشتر صنعت نفت از  

ایده ها و افکار نوین و خالقانه فراهم شود. 
 شاید برخی گمان کردند تمامی  ایده ها از جنس حرف و 
شعار و دستورعمل های خاک خورده روی میز باشد؛ اما 
بازدید هفته های اخیر وزیر نفت، این وزارتخانه را در این 
مسیر مصمم و پراراده نشان داد که همراه مسعود 
کرباسیان، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران؛ سعید 
محمدزاده، معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری؛ 
هوشنگ فالحتیان، معاون برنامه ریزی و همچنین 
مدیران شرکت ملی نفت ایران برای آگاهی از روند 
آماده سازی به پژوهشگاه پیشین صنعت نفت و 

همچنین انبارهای بازرگانی ری رفت. 
در این بازدید، جمعی از مدیران ارشد شرکت ملی 
نفت به ارائه آخرین وضعیت مجموعه نفت ری برای 
آماده سازی ماموریت جدید پرداختند و زنگنه نیز 
از محل اختصاص یافته برای توسعه فعالیت 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپ در 
وضعیت  آخرین  ری  نفت  مجموعه 
آماده سازی و تجهیز این مکان برای توسعه 
فعالیت شرکت های دانش بنیان مطلع شد و 
تاکید کرد که »وزارت نفت برنامه ای برای حمایت بیشتر از 

شرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها و زنجیره آنها دارد 
تا بتواند یک زیست بوم یا اکوسیستم برای توسعه و تقویت 
این مجموعه ها در ارتباط با ابعاد مختلف صنعت نفت ایجاد 
کند و در این زمینه بحث ها و مذاکرات زیادی در حال انجام 
است. ما در این باره با افراد حرفه ای ارتباط گرفته ایم و با 
بعضی شرکت های دانش بنیان نیز چند نشست داشته ایم.« 
او با اشاره به اینکه یکی از نیازهای آنها، فضای کار است که 
در منطقه ری برای آنها در نظر گرفته شده است، گفت: 
»شاید نخستین بخشی که عملیات آن را آغاز کنیم، 
پژوهشگاه پیشین صنعت نفت باشد و این کار باید 
متناسب با ماموریت ما، نوسازی و آماده شود. با هدف 
شتاب گرفتن روند تخلیه و آماده سازی این مکان برای 
بازسازی و تجهیز به منظور آغاز ماموریت جدید به اینجا 

آمدیم.«
آنچه در سخنان زنگنه مورد اشاره قرار گرفت، تاکید بر این 
بود که در این مسیر، اصل کار مکان نیست؛ بلکه برقراری 
روابط صحیح این اجزا با شرکت های تابعه نفت است و 
مهم ترین بحث شرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها و... 
تقاضا و کار و سپس تنظیم روابطی است که کسب وکارشان 

را تسهیل می کند که ما این موارد را هم دنبال می کنیم.

گفت وگوی مستقیم با استارت آپ ها
چند روز پس از این بازدید، زنگنه در ادامه سلسله 
نشست ها و بازدیدهای خود با محوریت آشنایی و حمایت 
از شرکت های دانش بنیان و شتاب دهنده ها، از کارخانه 
نوآوری آزادی واقع در جاده شهید لشکری تهران و 
کارخانه نوآوری آبان واقع در شهرک صنعتی زاگرس 
بازدید و از نزدیک با نمایندگان جوان گروه های استارت آپ  
مستقر در این کارخانه ها به طور مستقیم گفت وگو کرد تا 

با جزییات و روند فعالیت آنان آشنا شود.
او در حاشیه این بازدید با تاکید بر ضرورت شناخت، درک 
و حمایت از شرکت های دانش بنیان و شتاب دهنده ها گفت: 
»در تالشیم زمینه انجام کارهای خالقانه در صنعت نفت را 

برای جوانان فراهم کنیم.«  وزیر نفت با اشاره به شکل گیری 
کارخانه های نوآوری با هدف ایجاد اکوسیستمی  کوچک، 
اظهار امیدواری کرد که در آینده ای نه چندان دور، شاهد 

موفقیت های بزرگ این مجموعه ها باشند.
به گفته او، برای آنکه در آینده حرفی برای گفتن داشته 

باشند باید امروز در این زمینه ها تمرکز کنند.
کسب وکارهای  تقویت  برای  نیاز  مهم ترین  زنگنه 
دانش بنیان را حصول شناخت و درک کافی از مفاهیم، 
ماهیت، نوع فعالیت و رویکرد این شرکت ها خواند و گفت: 
»امروز زمان حمایت از دانش بنیان ها و شتاب دهنده هاست؛ 
زیرا آنان در مرحله ابتدایی کار هستند و باید برای تقویت 
و هموار کردن مسیر بلوغ این شرکت ها تالش کنیم و 
حوصله به خرج دهیم. از این رو اگر صنایع بزرگ بتوانند 
مدیران خود را به این حوزه کاری وارد کنند، می توان 
بویژه که  با سرعت بیشتری طی کرد،   این روند را 
فعالیت های دانش بنیان به بخش های مهندسی محدود 
نیست و می توان در بخش های مختلف از دستاوردهای آن 
بهره مند شد.« وزیر نفت در نشست مشترک با مدیران 
این مجموعه در جریان فعالیت های آنان قرار گرفت. 
هم اکنون 1۵0 گروه استارت آپی زیر نظر 9 شرکت 
شتاب دهنده در کارخانه نوآوری آزادی فعالیت می کنند 
که نمایندگان تعدادی از این گروه ها در جریان بازدید 
زنگنه، درباره نحوه فعالیت و عملکرد خود توضیحاتی ارائه 

کردند.

بازدید از شتاب دهنده آبان
زنگنه پس از آن راهی شتاب دهنده آبان شد که در 
حوزه های مرتبط با صنعت از جمله نفت فعالیت می کند و 
در نشستی با حضور مدیران این مجموعه، از بخش های 
مختلف کارخانه بازدید کرد و نمونه راپچر دیسک )تجهیز 
مورد استفاده در خطوط و مخازن پرفشار( ساخته شده در 

این کارخانه نیز در حضور وزیر نفت تست شد.

استقبال از حمایت وزارت نفت
آنچه مسلم است، شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها 
با استقبال از برنامه های وزارت نفت در انتظار آینده ای بهتر 
با تشکیل زنجیره ارتباط با مجموعه های صنعت نفت 
هستند.  موسی الرضا ابوچناری، مدیرعامل شتاب دهنده 
آبان در حاشیه این بازدید در گفت وگو با »مشعل« عنوان 
کرد: »در این مجموعه، کار حمایت از استارت آپ های حوزه 
فناوری در زمینه های سخت افزاری و صنعتی انجام می شود 
و با توجه به چهار سال فعالیت ما، 10 استارت آپ توانستند 
10 تکنولوژی را در صنعت آب به عنوان مساله اصلی و 
اساسی کشور از جمله پساب های صنعتی، گندزدایی و 
تجهیز واحدهای یوتیلیتی پتروشیمی ها توسعه دهند.« وی 
با بیان اینکه ما از حوزه نسل اول استارت آپ ها، یعنی 
نرم افزاری گذر کرده و باید در حوزه استارت آپ های 
سخت افزاری حرکت کنیم، افزود: »منابع، اهرم ها و پتانسیل 
موجود هزاران برابر می تواند تکنولوژی های صنعت نفت را 
گسترش دهد. نخبگانی در دانشگاه های برتر حضور دارند 
و این ظرفیت وجود دارد که با برنامه ریزی و بستر مناسب 
بتوانیم در مسیر تجاری شدن و صنعتی حرکت کنیم.« 
مهدی عظیمیان، مدیرکل توسعه شعب و پردیس های پارک 
فناوری پردیس نیز در حاشیه این بازدید در  گفت وگو با 
»مشعل«، ورود وزارت نفت به عرصه استارت آپ ها و 
شتاب دهنده ها را به فال نیک گرفت و گفت: »با اطمینان 
می توانم قول بدهم که ورود و حمایت وزارت نفت، نتایج 
کوتاه مدت و بلندمدت فراوانی برای این حوزه به همراه 
و  اعتقاد عظیمیان، متخصصان  به  خواهد داشت.« 
فارغ التحصیالن می توانند نوآوری  و فناوری های جدیدی 
برای صنعت نفت به ارمغان بیاورند و برای این حوزه مهم 

مثمرثمر باشند.
 او تاکید کرد که باید مطالبات و درخواست فارغ التحصیالن 
را شنید و به  ایده ها و طرح های آنها بها داد تا در نتیجه این 
حرکت بتوانیم شاهد کاهش وابستگی صنعت نفت به خارج 

از کشور و همچنین ارتقای جایگاه آن باشیم. 

بازدید وزیر نفت از پژوهشگاه سابق صنعت 
نفت و کارخانه های نوآوری

www.mashal.ir
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سیزدهمین نمایشگاه ایران پالست برگزار شد
مشعل: سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست 31 شهریور و 
در آخرین روز تابستانی و گرم با استقبال پرشور شرکت های داخلی و 
خارجی و حضور وزیر نفت و وزیر صنعت، معدن و تجارت آغاز به کار 
کرد. در این دوره از نمایشگاه، ۵70 شرکت داخلی و 3۵ شرکت خارجی 
از کشورهای چین، هند، ایتالیا، ترکیه و روسیه حضور داشتند. 
همچنین 12 هیات اقتصادی از 10 کشور عراق، افغانستان، ترکیه، 
آذربایجان، پاکستان، ویتنام، ارمنستان، کنیا، هند و تونس از این 
نمایشگاه بازدید کردند. در عین حال 14 شرکت مستقل از کشورهای 
ایتالیا، اوکراین، چین، رومانی، روسیه، سوریه، لبنان، افغانستان، 
قزاقستان، ازبکستان، ارمنستان، عراق، تاجیکستان و ترکیه برای 
بازدید از دستاوردهای مشارکت کنندگان در نمایشگاه ایران پالست 
حضور یافتند. بر اساس این گزارش، در حاشیه چهار روز این نمایشگاه، 
بیش از 2۵ همایش و نشست تخصصی با همکاری تشکل ها و انجمن ها 
و شرکت های داخلی و خارجی فعال در صنعت پالستیک برگزار و 
مذاکرات دو جانبه و چند جانبه ای بین شرکتهای خصوصی داخلی و 
خارجی و نمایندگان دولتها انجام شد.بیژن زنگنه، وزیر نفت در آیین 
گشایش این نمایشگاه با تاکید بر اینکه صنعت پتروشیمی یکی از 
زمینه های اصلی جلوگیری از خام فروشی و از برنامه های اصلی وزارت 
نفت است، افزود: هنگامی که تولید یک میلیارد دالری به بیش از 2۵ 
میلیارد دالر در سال 1400 می رسد، این خود یک جهش بزرگ است و 
این راه ادامه خواهد داشت.  وی با اشاره به اینکه در آستانه جهش سوم 
صنعت پتروشیمی قرار داریم، گفت: در سال 76 ارزش محصوالت 
پتروشیمی به قیمت آن زمان یک میلیارد دالر بود که با تالش دولت، 
وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در آن دوره توانستیم 
مجموعه عظیمی از طرح ها را با همکاری بین المللی مطلوبی که وجود 
داشت، آغاز کنیم که بخشی تا سال 84 و بخشی نیز در سال های بعد 
به نتیجه رسید. وزیر نفت ارزش کنونی محصوالت پتروشیمی را بیش 
از 16 میلیارد دالر اعالم و تصریح کرد: در این سال ها تالش های زیادی 

برای طرح های نیمه تمام و جدید در صنعت پتروشیمی شده است.

تولید 16 میلیون تن اتیلن تا سال 1400
زنگنه با بیان اینکه تولید اتان در سال 92، 4.2 میلیون تن و در سال 
97، 7.3 میلیون تن بوده است، گفت: در سال 1400 این رقم به 16 
میلیون تن خواهد رسید. وی با اشاره به اینکه طرح های پارس 

جنوبی و ان جی ال های 3100، 3200، خارک و پاالیش گاز بیدبلند خلیج 
فارس در تأمین خوراک مجتمع های پتروشیمی تعیین کننده هستند، 
تصریح کرد: طرح پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس 3.4 میلیون تن، 
ان جی ال 3200، 8 میلیون تن، ان جی ال 3100، 900 هزار تن، خارک 2.4 
میلیون تن، پاالیشگاه پارسیان سپهر 3.3 میلیون تن و پتروپاالیش 
کنگان 3.۵ میلیون تن در سال تولید خواهند داشت. وزیر نفت ادامه 
داد: طرح های جمع آوری گازهای مشعل با سرمایه گذاری 1.2 میلیارد 
دالر توسط هلدینگ خلیج فارس و پتروشیمی مارون در حال اجراست. 
زنگنه تأکید کرد: با اجرای پروژه های ان جی ال، بیدبلند خلیج فارس و 
طرح های جمع آوری گازهای همراه، گازهای مشعل به صفر نزدیک و 
به ثروت تبدیل می شوند و دیگر آلودگی محیط زیستی نخواهند 
داشت. وی با اشاره به اینکه جهش دوم صنعت پتروشیمی از سال 92 
آغاز شد و تا پایان سال 1400 پایان می یابد، گفت: با تحقق این جهش، 
تولید این صنعت به بیش از 2۵ میلیارد دالر با قیمت پایه سال 92 
می رسد و ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی بیش از 100 میلیون تن 
خواهد شد. زنگنه تصریح کرد: 1۵ طرح پتروشیمی از ابتدای دولت 
یازدهم به ارزش ۵.2 میلیارد دالر به بهره برداری رسیده است و 27 

طرح جدید نیز تا پایان سال 1400 تکمیل می شود.

تامین 5 میلیارد دالر خوراک
وزیر نفت با بیان اینکه جهش سوم پتروشیمی تا پایان سال 1404 
محقق خواهد شد، گفت: در این جهش ایجاد تنوع خوراک، محصوالت، 
تولید پروپیلن و متنوع سازی زنجیره  پایین دست بسیار مورد تأکید 
وزارت نفت است و مناسب ترین خوراک استفاده از گاز طبیعی است، 
همچنین هدف جهش سوم صنعت پتروشیمی تا پایان سال 1404 
تحقق ظرفیت تولید بیش از 130 میلیون تنی به ارزش 37 میلیارد دالر 
است.  زنگنه با اشاره به اینکه وزارت نفت هم اکنون ۵ میلیارد دالر 
خوراک به واحدهای پایین دست پتروشیمی تحویل می دهد، اظهار 
کرد: هیچ صنعتی در کشور مشابه این صنعت نداریم که تا این اندازه 
خوراک به واحدهای پایین دست خود بدهد. البته عامل محدودکننده 
در اختصاص خوراک بیشتر واحدهای پایین دست نیستند، بلکه باید 
بازار وجود داشته باشد که این بازار نیز پارامترهای متغیری در کشور 
دارد. زنگنه با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی در شرایط کنونی کشور 
در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد، تصریح کرد: این صنعت، 
باالترین نقش را در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات محصوالت به 
چرخه اقتصادی کشور نسبت به واحدهای دیگر دارد. صنعت 
پتروشیمی در عین حال که عمده ارز حاصل از محصوالت خود 
را به شبکه نیما عرضه می کند، طرح های خود را هم اجرا می کند 
و وارد جهش سوم می شود.وزیر نفت با بیان اینکه می توان از 
توانمندی استارت آپ ها، شتاب دهنده ها و شرکت های 
دانش بنیان در صنعت پتروشیمی به ویژه در بهبود تولید صنایع 
پایین دست استفاده کرد، گفت: وزارت نفت برنامه مفصلی در 
این زمینه دارد که امسال آغازگر آن هستیم. البته تنها استقرار 
فیزیکی این شرکت ها مدنظر نیست و روابط بین اجزا و 
مجموعه زنجیره تولید خالقانه و نوآورانه بسیار مورد توجه 
است که حمایت خواهند شد و بنده چند ساعت را در هفته به 

آنها اختصاص می دهم.

توجه جدی به استارت 
آپ ها در ایران پالست

 در ادامه مراسم بهزاد محمدی، 
امور  در  نفت  وزیر  معاون 
سرمایه گذاری  پتروشیمی، 
انجام شده در صنعت پتروشیمی 
تا امروز را ۵3 میلیارد دالر اعالم 
کرد و گفت: این رقم تا سال 
دالر  میلیارد   93 به   1404
می رسد.  او برگزاری نمایشگاه 
را مهم ترین رویداد صنعت 
پالستیک در ایران و خاورمیانه 
برشمرد و در ادامه گفت: ۵70 
شرکت ایرانی و 3۵ شرکت 
ترکیه،  ایتالیا،  از  خارجی 
روسیه، هند، چین و ... در 
سیزدهمین نمایشگاه ایران 

پالست حضور دارند، همچنین 24 هیات خارجی از این نمایشگاه بازدید 
خواهند کرد. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به لزوم حمایت 
و توجه به شرکت های دانش بنیان و شتاب دهنده در صنعت پتروشیمی 
اشاره کرد و افزود: در این نمایشگاه سه شرکت شتاب دهنده، 1۵ 
شرکت استارت آپ و 36 دانش بنیان حضور دارند که به دلیل فناورانه 
بودن صنعت پتروشیمی و ضرباهنگ قوی توسعه در این صنعت حمایت 
از این شرکت ها ضروری است. محمدی، الزام های توسعه در صنعت 
پتروشیمی را در چهار حوزه عنوان کرد و گفت: این چهار حوزه شامل 
خوراک، سرمایه، فناوری و بازار می شود که نیازمند فضای کسب وکار 
مناسب است تا توسعه متناسب اتفاق بیفتد. توسعه متوازن زمانی رخ 

می دهد که افزون بر تولید به بازار نیز توجه شود.

پتروشیمی نماد عبور از خام فروشی
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه هم اکنون 
صنعت پتروشیمی 33 میلیون تن، معادل روزانه 6۵0 هزار بشکه نفت 
خام خوراک را از پاالیشگاه های نفت، گاز و واحدهای ان جی ال دریافت 
می کند، افزود: با افزایش تعداد مجتمع ها به 83 مجتمع تا سال 1400، 
ظرفیت دریافت خوراک به 62 میلیون تن معادل روزانه یک میلیون 
بشکه نفت خام می رسد و در سال 1404 ظرفیت خوراک به 74 میلیون 
تن معادل 1.7 میلیون بشکه نفت خام خواهد رسید که این نماد واقعی 
عبور از خام فروشی است. محمدی با اشاره به اینکه نسبت مصرف 
خوراک گازی به مایع در واحدهای پتروشیمی هم اکنون 77 درصد در 
مقابل 23 درصد است، گفت: این رقم در سال 1404، 86 درصد خوراک 
گاز و 14 درصد خوراک مایع خواهد بود. وی با بیان اینکه تنوع خوراک 
در پتروشیمی شامل هشت نوع خوراک است که گاز طبیعی 27 درصد، 
اتان 14 درصد، گاز غنی 17 درصد، میعانات گازی 23 درصد، نفت سفید 
یک درصد، ان جی ال 10 درصد، نفتا 7 درصد و پلتفرمیت یک درصد 
آن را تشکیل می دهد، تأکید کرد: هم اکنون امکان افزایش صادرات 
گاز طبیعی وجود ندارد و می توان با رونق صنعت پتروشیمی، گاز طبیعی 
را به محصوالت تکمیلی تبدیل و ایجاد ارزش افزوده کرد. مدیرعامل 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه مجتمع هایی که از 
خوراک مایع استفاده می کنند، با وجود تنوع در تولید محصوالت، 
اقتصاد ضعیف تری دارند، گفت: استفاده از خوراک ترکیبی با تاکید 
وزیر نفت راه حلی است تا عالوه بر تولید محصوالت متنوع، اقتصاد این 
مجتمع ها شکوفا شود.محمدی حجم سرمایه گذاری صنعت 
پتروشیمی را تاکنون ۵3 میلیارد دالر در ۵6 مجتمع عنوان و اظهار 
کرد: این رقم در سال 1400 با افزایش 83 مجتمع به 70 میلیارد دالر و 
در سال 1404 به 93 میلیارد دالر خواهد رسید. وی با بیان اینکه در 
سال 83 بیشترین سرمایه گذاری را در صنعت پتروشیمی داشته ایم، 
گفت: به ازای هر یک میلیون تن تولید در صنعت پتروشیمی 800 
میلیون دالر سرمایه گذاری انجام شده است.معاون وزیر نفت در امور 
پتروشیمی با اشاره به اینکه در بحث فناوری ارکان اصلی به چهار بخش 
فرآیند، کاتالیست، فناوری و بازار تقسیم می شوند، تصریح کرد: بخش 
خصوصی در بحث فرآیند به دلیل هزینه باال، پیچیده و زمان بر بودن 
ورود جدی نکرده است، با این حال به هفت دانش فنی رسیده ایم که 
تا آخر سال تولید پروپیلن از متانول کلید می خورد. همچنین در این 
نمایشگاه قرارداد HDPE نیز امضا خواهد شد. محمدی کاتالیست ها 
را یکی از ارکان اصلی تولید در صنعت پتروشیمی دانست که نقشی 
حیاتی در این صنعت دارند، گفت: نیاز ساالنه کشور به کاتالیست 4۵0 
میلیون دالر است که 40 درصد از کاتالیست کشور در صنعت 
پتروشیمی مصرف می شود.معاون وزیر نفت با اشاره به 40 گروه 
کاتالیست در کشور ادامه داد: 16 گروه از کاتالیست ها داخلی سازی و 
تولید صنعتی شده است و 9 گروه نیز تا سال 1400 ساخته می شود، 1۵ 
گروه نیز در مرحله تحقیق و توسعه قرار دارد. وی به هشت محصول 
اصلی در صنعت پتروشیمی اشاره کرد و افزود: تولید متانول، اوره و 
الفین ها در سال 1400 افزایش خواهد داشت و در سال 1404 در پلیمرها 
ساالنه 14.2 میلیون تن تولید خواهیم داشت. همچنین اکنون 90 نوع 
محصول در قالب 300 گرید پلیمری تولید می شود که در سال 1404 به 

10۵ محصول می رسد.
به گفته معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی، ۵6 مجتمع پتروشیمی 
کشور هم اکنون 108 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده که به ازای هر یک 
میلیون تن یک هزار فرصت شغلی ایجاد شده است. اکنون 4.9 میلیون 
تن خوراک به صنایع پایین دستی به 1۵ هزار بنگاه فعال داده می شود 
که 880 هزار شغل ایجاد کرده است، ضمن آنکه به ازای هر یک میلیون 

تن 170 هزار نفر شغل در صنایع پایین دست ایجاد شده است.

نقش تأثیرگذار هلدینگ خلیج فارس در 
ح جمع آوری گازهای همراه نفت طر

سرمایه گذاری پتروشیمی تا 1404 به 
93 میلیارد دالر می رسد

9 گروه کاتالیست تا 1400 داخلی سازی 
می شود

 تولید پروپیلن و متنوع سازی زنجیره  
پایین دست بسیار مورد تأکید وزارت 

نفت است

۶ مجتمع پتروشیمی کشور هم اکنون 
۱۰۸ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است

1
2
3
4
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امضای چند توافقنامه مهم در  حاشیه نمایشگاه ایران پالست

    قراردادی برای توسعه فناوری 
پلی اتیلن ترفتاالت 

قرارداد توسعه فناوری پلی اتیلن ترفتاالت روز 
دوشنبه )یکم مهرماه( در حاشیه دومین روز از 
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست 
با حضور بهزاد محمدی، معاون وزیر نفت در امور 
پتروشیمی و میان علی پژوهان، مدیرعامل 
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و سیدرضا 
قاسمی شهری، مدیرعامل پتروشیمی شهید 

تندگویان امضا شد.
 در این مراسم علی محمد بساق زاده، مدیر 
طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار 
کرد: پتروشیمی شهید تندگویان به دلیل تولید 
محصوالت خاص، اهمیت ویژه ای در صنعت 
پتروشیمی کشور دارد و محصوالت تولیدی این 

شرکت منحصربه فرد است.
شهید  پتروشیمی  شرکت  گذشته  سال   
تندگویان همه محصوالت خود را به دلیل نیاز 

کشور در داخل عرضه کرد و اکنون نیز با توجه 
به افزایش ظرفیت در حال برنامه ریزی برای 
صادرات است.  عضو هیئت مدیره شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی با اشاره به ضرورت افزایش 
تنوع تولید، کیفیت و حجم تولید این مجتمع 
نو جهان  فناوری های  از  استفاده  با  گفت: 
ضرورت دارد تا واحدهای پتروشیمی تندگویان 
بهینه سازی شوند و این قرارداد نیز با این هدف 
امضا شد.   در مراسم عقد قرارداد، اعالم شد که 
تا پنج سال پیش شرکت پتروشیمی شهید 
تندگویان 50 درصد محصوالت خود را صادر 
می کرد اما در حال حاضر تمامی تولیدات این 
شرکت در داخل به فروش می رسد. این امر 
نشانگر توسعه صنایع پایین دستی و تکمیل 
مدیرعامل  گفته  به  است.  ارزش  زنجیره 
پتروشیمی تندگویان این مجموعه به عنوان 
تنها تولیدکننده PET در کشور، همچنان در 
حال توسعه برای افزایش تولیدات خود است. 

بررسی اجرای پروژه تبدیل متانول به 
)PVM( پروپیلن

توافقنامه بومی سازی دانش فنی واحد تولید 
پلی اتیلن سنگین با حضور معاون وزیر نفت در 
امور پتروشیمی میان علی پژوهان، مدیرعامل 
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و سیاوش 
درفشی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی تبریز امضا 

شد. 
علی پژوهان، مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری 
پتروشیمی در این آیین با اشاره به اینکه این 
شرکت حدود ۱5 سال روی دانش فنی پلی اتیلن 
سنگین کار کرده است، گفت: این مجموعه هم 
اکنون توانمندی ارائه دانش فنی این فناوری را در 
تجهیزات  تمامی  دارد.  مختلف  ظرفیت های 
نرم افزاری و سخت افزاری الزم در شرکت پژوهش 

و فناوری پتروشیمی وجود دارد.
  او یادآور شد که الیسنس پلی اتیلن سنگین به 
ظرفیت ۳۱0 هزار تن در سال پس از مذاکرات الزم 

با شرکت پتروشیمی تبریز به نتیجه رسید.

 سیاوش درفشی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی 
تبریز نیز با اعالم اینکه حجم تولید پتروشیمی 
تبریز دوبرابر خواهد شد، افزود: برای نخستین بار 
است که تولید یک محصول پلیمری با دانش بومی 
در کشور انجام می شود و این شرکت در نظر دارد 
در مدت چهار سال حجم تولید خود را دو برابر 
بهزاد  این مراسم همچنین  افزایش دهد. در 
محمدی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از 
بررسی اجرای پروژه تبدیل متانول به پروپیلن 
)PVM( در یکی از استان های غرب کشور خبر 
داد. او با تاکید بر اینکه هدف شرکت پژوهش و 
صنعت  به  خدمت  ارائه  پتروشیمی  فناوری 
پتروشیمی است وشرکت ملی صنایع پتروشیمی 
هم تنها به دنبال اعداد و ارقام نیست و توسعه 
فناوری برای ما اهمیت دارد، افزود: ما از گره 
خوردن دستان صنعت و شرکت پژوهش و فناوری 
پتروشیمی خوشحال می شویم و این اتفاق باید 
تکرار شود. محمدی با اشاره به اینکه صنعت 
پتروشیمی، صنعت فناورانه و پیچیده ای است، 

تصریح کرد: ۲۸۶ دانش فنی )الیسنس( از نقاط 
مختلف دنیا وارد این صنعت در کشور شده است 
به  واقعی  اعتماد  و  تکا  ا سمت  به  باید  و 
توانمندی های داخلی حرکت کنیم. وی با اشاره به 
اینکه بخش خصوصی در بحث توسعه دانش فنی 
فرآیندها به دلیل زمان بری، هزینه باال و تخصصی 
بودن ورود نکرده است، گفت: شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی از فعالیت شرکت های کوچک و بزرگ 
برای کار در این حوزه استقبال می کند. در شرکت 
پژوهش و فناوری پتروشیمی در حکم پدری برای 
کسی  رقیب  هستیم؛  صنعت  فناوری  توسعه 
نیستیم و بنده از همه شرکت ها دعوت به استفاده 
از امکانات مجموعه شرکت پژوهش و فناوری 

می کنم.
وی با اشاره به اهمیت دانش فنی تبدیل متانول به 
پروپیلن به دلیل فراوانی گازطبیعی در کشور 
گفت: اجرای پروژه PVM در یکی از استان های 
غرب کشور در حال بررسی است و امیدوارم تا 

پایان سال عملیاتی شود.

امضای نخستین توافقنامه تولید یک  
محصول پلیمری با دانش بومی

سمینار پتروشیمی با استارتاپ های نرم برای حل 
مشکالت صنعت پتروشیمی در حاشیه سیزدهمین 
نمایشگاه بین المللی ایران پالست با معرفی سه 
شرکت اسمارت مدیکو، همراستا و ایوار برگزار شد.  
با توجه به رویکرد استفاده از خالقیت و نوآوری در 
صنایع به جای رویکرد منابع محوری شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی اقدام به معرفی سه مجموعه 
استارت آپی به بازدیدکنندگان و عالقمندان 
نمایشگاه ایران پالست کرده است.  شرکت همراستا 
- استارتاپ فعال در حوزه بالک چین، شرکت ایوار 
- فعال در زمینه دیتا مانیتورینگ و دیتا ساینس و 
شرکت اسمارت مدیکو- شبکه ارتباطی تری دی 
پرینتینگ در دنیا را فراهم می کند. استارتاپ معرفی 
شده در این سمینار تاکنون در زمینه نفت، گاز و 
پتروشیمی فعالیت نداشتند بر همین اساس شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی برای هدایت فعاالن و تولید 
کنندگان به استفاده از حوزه ICT این سمینار را 

ترتیب داده است. بالک چین بستری برای ثبت 
داده ها است که امکان هدایت آن به سمت صنعت 
نفت و پتروشیمی برای آن وجود دارد یکی از مزایای 
استفاده از بالک چین جلوگیری از قاچاق سوخت و 
حذف غیر شفاف بنزین در کشور است. مانیتورینگ 
اطالعات مناسب برای کنترل وضعیت یک سیستم 
فعال مانند کارخانه است و هدف آن افزایش بازدهی 
و راندمان و حذف داده های مازاد است. در همین حال 
بهزاد محمدی، مدیر عامل شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی نیز در زمان حضور خود در نمایشگاه 
ایران پالست، از شرکت های استارتاپی و دانش بنیان 
بازدید کرد. این شرکت ها اغلب شامل شرکت های 
دانش بنیان، شتاب دهنده و استارت آپی بوده و در 
صنایع پایین دست به ویژه مستربچ و کامپاند فعالیت 
داشتند. در این بازدید، مدیران شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی نیز معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی را 
همراهی کردند و مدیرعامل شرکت پژوهش و 
فناوری و همچنین رئیس دفتر صنایع پایین دستی 

نیز با تولیدکنندگان گفت وگو کردند.

بهزاد محمدی: 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی از 

فعالیت شرکت های کوچک و بزرگ 
برای کار در این حوزه استقبال 

می کند. شرکت پژوهش و فناوری 
پتروشیمی حکم پدری برای 

توسعه فناوری صنعت را دارد؛ 
رقیب کسی نیستیم و بنده از همه 

شرکت ها دعوت به استفاده از 
امکانات مجموعه شرکت پژوهش و 

فناوری می کنم

نمایشگاه ها ایران پالست بهترین فرصت برای باز شدن پنجره هایی جدید در تعامالت تجاری شرکتهای داخلی و خارجی است. در حاشیه این نمایشگاه چندین تفاهم نامه امضا شد که هر کدام افقی رو به توسعه صنعت داخلی است. 

تولید نخستین  محصول پلیمری با دانش بومی



مشعل شماره 9۱4

www.mashal.ir
ایران پالست نشریه کارکنان صنعت نفت ایران

1415

مشعل: یکی از اهداف مهم در نمایشگاه های بین المللی صنعت بزرگ نفت، از جمله نمایشگاه 
ایران پالست، ایجاد شرایط نزدیک و صمیمی تر نمایندگان شرکت های دولتی و خصوصی کشورها در بازار 
است. چند روز برگزاری نمایشگاه معموال شرایط و زمینه ای مناسب برای بازدید از محصوالت، مشاهده 
ساختار شرکت ها و آشنایی با زمینه های همکاری بیشتر را فراهم می کند و شرکت های داخلی و خارجی 
تالش می کنند، نهایت استفاده و فایده را از این فرصت داشته باشند. در سیزدهمین نمایشگاه ایران پالست 
هم نشست های مشترک تجاری B2B برگزار شد و شرکت های فعال در صنعت پلیمر ایران و نمایندگان 
کشورهای مختلفی به مذاکره پرداختند. در اولین نشست دیدارهای مشترکی با نمایندگانی از شرکت های 
تجاری ویتنام، جمهوری آذربایجان، افغانستان، اقلیم کردستان عراق و کنیا در حاشیه سیزدهمین نمایشگاه 

بین المللی ایران پالست برگزار شد. 
مدیران بازرگانی و مدیران عامل و نماینده انجمن ملی صنایع پالستیک در نشست های B2B حضور 
یافته و ضمن آگاهی از نیاز متقاضیان  خارجی، توانمندی های خود را به نمایندگان و هیات های تجاری 
بین المللی معرفی کردند. بر اساس این گزارش، شرکت های فعال در صنعت پلیمر و تولیدکنندگان مستربچ 
و کامپاند، متقاضیان اول مذاکره با نماینده برنامه ریزی و توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی از  کشور 

ویتنام بودند.
در مجموع مذاکرات صورت گرفته، هیات تجاری جمهوری آذربایجان، تولیدکننده لوله و در و پنجره 
برای خرید مواد اولیه و تامین تجهیزات کارخانه خود، ۸ مذاکره با شرکت های ایرانی داشت. هیات تجاری 
۲۲ نفره اقلیم کردستان عراق که در زمینه مواد غذایی، کشاورزی و لوازم خانگی فعالیت می کنند، با ۷ 

شرکت ایرانی مذاکره کردند که یکی از مذاکرات پیشرفت قابل توجهی داشت. 
 همچنین نماینده کشور ویتنام با هدف راه اندازی یک کارخانه در زمینه تولید محصوالت پایین دست 
پتروشیمی ۷ مذاکره با فعاالن صنعت پلیمر ایران انجام داد. نماینده کشور افغانستان با هدف تهیه بطری 
برای کارخانه آب معدنی خود ۱۱ مذاکره در نشست های B2B در حاشیه سبزدهمین نمایشگاه بین المللی 

ایران پالست انجام داد و نتایج مذاکرات خود را امیدوارکننده ارزیابی کرد.
 نمایندگان کشور کنیا نیز با ۴ شرکت ایرانی برای آغاز همکاری های دو کشور مذاکره کردند.

اما در دومین روز نشست تجاری B2B هیات های خارجی از جمهوری آذربایجان، عراق و اقلیم کردستان 
عراق با تولیدکنندگان دیدارهای جداگانه داشتند. هیات تجاری عراق با ۱۳ تاجر از شهرهای نجف، کربال، 
سماوه، دیوانیه و عماره یکی از بزرگترین هیات های تجاری بودند که در نشست B2B حضور داشتند. عمده 
ترین نیازمندی های این هیات تجاری در نشست مواد اولیه پلی پروپیلن، رنگدانه و مستربچ و تجهیزات 
پتروشیمی در صنایع باالدست و گونی، نایلون زباله، مخازن آب و سفره یکبارمصرف و سبد پالستیکی در 

بین محصوالت پایین دست پتروشیمی بود.
علی هالل کاظم مندیل ، مسؤول روابط بین الملل اتاق بازرگانی عراق در مورد میزان مذاکرات هیات 
عراقی با تولیدکنندگان ایرانی گفت: نزدیک به ۳۰ مذاکره در نشست تجاری انجام شده است. با احتساب 
این دوره سومین بار است که سرپرست هیات تجاری برای حضور در نمایشگاه ایران پالست هستم و در 
مقایسه با دوره های گذشته این دوره بیشتر مواد اولیه بوده و تنوع محصوالت پایین دستی و محصوالت 

نهایی کمتر بود و بیشتر مواد اولیه بودند. 
وی به کمبود تبلیغات محصوالت ایرانی در عراق اشاره کرد و گفت: در رسانه های عراق جای تبلیغات 
محصوالت پلیمری ایران خالی است و برای گسترش روابط در این زمینه پیشنهاد می کنم که فروشگاه یا 
نمایشگاه دائمی محصوالت پلیمری در مرز بین ایران و عراق ایجاد شود تا ضمن تبادالت تجاری بیشتر، 
دسترسی ما به محصوالت پالستیکی ایران بیشتر شود. ایران به بازار عراق نیاز دارد و عراق نیز ترجیح 

می دهد به جای خرید از تولیدات ترکیه و عربستان، از تولیدات ایران خریداری کند.

در سیزدهمین نمایشگاه ایران پالست همانند دوره های قبل، 
شرایطی فراهم شد تا دانشجویان از دانشگاه های مختلف بتوانند 
با دستاوردها و ابعاد مختلف اقدام های و برنامه های کاری 
شرکت های زیرمجموعه صنعت پتروشیمی آشنا شوند و ارتباط 
برقرار کنند. در این نمایشگاه هم دانشجویان برگزیده رشته 
مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت پس از بازدید از مجتمع های 
پتروشیمی عسلویه )با هماهنگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی( و 
در ایستگاه دوم به ایران پالست رسیدند. این گروه به سرپرستی 
دکتر دکامین، استاد شیمی آلی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه 
علم و صنعت ایران از ایران پالست سیزدهم بازدید کردند. 
همچنین دانشجویان رشته مهندسی پلیمر و شیمی دانشگاه تهران 
با هماهنگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از حضور در 
واحدهای پتروشیمی و بازدید از مجتمع های صنعتی در عسلویه، در 
نمایشگاه ایران پالست حضور یافته و از دستاوردهای صنعت 
پتروشیمی و پلیمر بازدید کردند. سالن دستاوردهای صنعت 
پتروشیمی محلی بود که این دانشجویان دقایقی با وزیر نفت 
فرصت گفت و گو پیدا کردند.

محمد نسیم احمد زهی، تولید کننده آب معدنی از کشور افغانستان، درباره ظرفیت های مورد نیاز شرکت خود به بطری های پالستیکی گفت: برای اولین بار است 
که برای تهیه بطری های پالستیکی آب معدنی کارخانه قصد دارم از بطری های ایرانی استفاده کنم. تاکنون ۱۱ مذاکره با تولیدکنندگان ایرانی بطری صورت گرفته و انتظار می رود که 

یکی از این مذاکرات منجر به تفاهم نامه همکاری با تولیدکننده بطری از ایران شود.وی درباره ظرفیت تولید کارخانه خود گفت: ظرفیت تولید روزانه کارخانه ما ۱۲ هزار بطری نیم 
لیتری و ۶ هزار بطری ۱.5 لیتری در روز است. بطری های ایران از کیفیت خوبی برخوردار است اما همیشه با واسطه، بطری های ایرانی را خریداری کرده ایم و به 

همین دلیل قیمت تمام شده افزایش می یابد.وی در ادامه افزود برای آشنایی با تولیدکنندگان ایرانی در نمایشگاه ایران پالست حاضر شدم 
تا بدون واسطه بطری های مورد نیاز کارخانه خود را خریداری کنم. ایران در صنعت پالستیک بسیار توسعه یافته است و 

خرید محصوالت ایرانی بهترین انتخاب برای تولیدکنندگان است.

بهزاد محمدی، معاون وزیر نفت و 
صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل 
از  روز  دومین  در  پتروشیمی، 
ن  ا یر ا ه  یشگا نما همین  د سیز
مصطفی  با  ر  دیدا در  پالست 
تحادیه  ا رئیس  لرحمن،  عبدا
واردکنندگان  و  صادرکنندگان 
اقلیم کردستان عراق، بر آمادگی 

برای  ایران  پتروشیمی  صنعت 
همکاری با شرکت های کردستان 

عراق تاکید کرد.
محمدی با اشاره به این که اقلیم 
کردستان عراق رابطه ای دیرین با 
ایران دارد، گفت: صنعت پتروشیمی 
ایران با شتاب در حال رشد و توسعه 
است و آماده هرگونه همکاری و 

مدیرعامل یکی از شرکت های تولید 
ماشین آالت پت)بطری های یکبار مصرف( 
گفت: اکنون عالوه بر تامین نیاز داخلی، 
کشورهای  به  ماشین ها  این  صادرات 
همسایه از جمله ارمنستان و عراق آغاز شده 

است.مدبری، مدیرعامل شرکت پارت پت 
در حاشیه سیزدهمین نمایشگاه ایران 
پالست با اشاره به اینکه نمایشگاه ایران 
پالست در منطقه بزرگترین رویداد صنعت 
پالستیک به شمار می رود، ادامه داد: سعی 

و  صادرکنندگان  تحادیه  ا رییس  هستیم.  مساعدت 
واردکنندگان اقلیم کردستان عراق نیز در این دیدار ضمن 
تشکر و قدردانی از برگزاری موفق سیزدهمین نمایشگاه ایران 
پالست اظهارکرد: ما همواره دارای رابطه تجاری مطلوبی با 
نیز  نمایشگاهی  رویداد  دراین  اکنون  و  ایم  بوده  ایران 
دستاوردهای صنعت پتروشیمی ایران را با هیات همراه از 
نزدیک بازدید کردیم و امیدواریم پیوند میان شرکت های 

ایرانی و اقلیم کردستان عراق توسعه یابد.در دیداری دیگر همچنین خالد الفواضی، مدیرعامل یک شرکت تصفیه 
آب کشور عراق با اشاره به اینکه برای اولین بار برای بازدید از نمایشگاه ایران پالست به ایران آمده ام، گفت: پیش از 
این از شرکت های اروپایی خرید می کردیم و امروز از مشاهده پیشرفت صنعت پتروشیمی ایران شوکه شدم.وی با 
بیان اینکه صنعت پتروشیمی ایران بسیار پیشرفته است، افزود: مذاکرات خوبی در این نمایشگاه با شرکت های فعال 
در ساخت لوله های پی وی سی داشتیم که پس از بررسی قرارداد منعقد خواهیم کرد. امیدوارم صنعت پتروشیمی 

ایران بیشتر از این پیشرفت داشته باشد و به نظر من ایران بسیار می تواند به تاجرهای عراقی کمک می کند.

کردیم به جز ایران، بازار کشورهای اطراف را نیز پوشش داده و بتوانیم از آنها برای همکاری دعوت کنیم.وی 

کیفیت، قیمت و نوع محصوالت ایرانی را قابل رقابت با نمونه های اروپایی دانست و افزود: در این نمایشگاه 

دو قرارداد با ارمنستان و سه قرارداد با عراق امضا شده که در مجموع ارزشی معادل ۸۰۰ میلون تومان دارد.

مدبری تاکید کرد: با پاکستان نیز مذاکراتی انجام شده و تنها بر سر پرداخت اختالف داریم. همچنین 

مذاکراتی نیز با ترکمنستان و قزاقستان داشته ایم.به گفته مدیر عامل شرکت پارت پت، تقریبا در نمایشگاه 

۱۰ تا ۱5 درصد قراردادهای داخی امضا می شود و مابقی مذاکرات نیز بعد از نمایشگاه به قرارداد می رسد.

وی ادامه داد: قرارداد ۱۰ تا ۱۲ دستگاه برای فروش داخلی قطعیت پیدا کرده که ارزشی ۱.5 میلیارد تومانی 
دارد.

به جمع  ایرانی دیگر  یک شرکت 
صادرکنندگان محصوالت پایین دستی 
پتروشیمی به عراق پیوست. سانازبایگانی، 
رییس هیات مدیره شرکت مهندسی کیان 

بسپار، تولیدکننده اسباب بازی کیمدی و 
شمع تولد برلیان، از عقد قرارداد تجاری 
بین این شرکت و بازرگان عراقی خبر داد. 
او گفت: هر سال شاهد بازدیدکنندگان 

معمولی بودیم که متقاضی خرید شمع و اسباب بازی بودند، اما این دوره نه 
تنها مذاکراتی با بازرگانان افغانستان و جمهوری آذربایجان انجام شد بلکه 
توانستیم تفاهمنامه فروش یک کانتینر شمع را برای توزیع در سطح کشور 

عراق امضا کنیم.  وی افزود: البته این قرارداد شروع همکاری های آینده خواهد بود و با توجه به استقبال تجار حاضر در نمایشگاه امیدواریم که صادرات 
به عراق ادامه یابد. در گذشته محصوالت ما تنها در شهر اربیل عراق توزیع شده بود و این قرارداد به عرضه محصول ما در کل عراق منجر خواهد شد.

 خرید محصوالت ایرانی،
 بهترین انتخاب تولیدکنندگان افغانستان

تاکید ایران و اقلیم کردستان عراق برای گسترش 
همکاری های پتروشیمی

توافق یک شرکت داخلی برای صادرات به عراق 

صادرات ماشین آالت تولید پت به ارمنستان و عراق

 B2B نشست  های تجاری 
جاذبه جدید ایران پالست

مدیر پروژه و برنامه ریزی یک 

شرکت ویتنامی حاضر در نمایشگاه 

ایران پالست گفت: قصد داریم با 

محصوالت عرضه شده و توانمندی 

برقراری روابط تجاری در آینده با ایرانیان آشنا شویم و زمینه را برای 

ایران فراهم کنیم.فان هاین، مدیر 

پروژه و برنامه ریزی یک شرکت 

ویتنامی، هدف خود از حضور در 

نمایشگاه ایران پالست را توسعه 

صنایع تکمیلی در ویتنام و استفاده 

از توان و تجارب تولیدکنندگان ایرانی عنوان کرد و گفت: برای اولین بار است که در نمایشگاه ایران پالست حضور 

دارم و در حال جمع آوری اطالعات الزم برای راه اندازی خط تولید در حوزه صنایع پایین دستی پتروشیمی هستم.

وی ادامه داد: قصد داریم در نمایشگاه ایران پالست با محصوالت عرضه شده و توانمندی ایرانیان آشنا شویم و زمینه را برای برقراری روابط تجاری 

در آینده با ایران فراهم کنیم.هاین در ادامه افزود: برقراری ارتباط با تولیدکنندگان ایرانی برای تحصیل سودآوری بیشتر خواهد بود، البته برای 

اظهارنظر و تصمیم گیری کمی زود است و به بررسی های بیشتر نیاز داریم. بر همین اساس بعد از ارزیابی شرایط تصمیم گیری خواهیم کرد.هاین 

ود دارد و فعاالن این حوزه، از توان باالیی برخوردارند؛ 
درباره وضعیت صنایع پایین دستی پتروشیمی ایران گفت: مواد اولیه در ایران بسیار وج

امیدوارم شرایط ایجاد و تاسیس یک خط تولید محصوالت پلیمری در ویتنام برای ما فراهم شود.

مدیر فروش یک شرکت چینی 
گفت: صنایع پایین دستی پتروشیمی 
ایران بسیار توسعه یافته است و مواد 
تولید محصوالت  برای  اولیه الزم 
متنوع در ایران وجود 

دارد.
سیندی کواک، مدیر فروش یک 
شرکت چینی هدف خود از حضور در 
نمایشگاه بین المللی ایران پالست را 
یافتن  و  شرکت  تجهیزات  معرفی 

توافق 
  تولیدکنندگان ایرانی با چینی ها

مشتری بیشتر عنوان کرد و گفت: ایران پالست، فرصت بزرگی برای معرفی تجهیزات و ماشین آالت تولیدی را برای ما فراهم می کند 
و با وجود اینکه اولین بار است که در نمایشگاه ایران پالست حضور داریم، اما تعدادی از تولیدکنندگان ایرانی تجهیزات ساخت 
محافظ های حباب دار پالستیکی را از شرکت ما خریداری کرده اند و به گسترش همکاری بین ایران و چین بسیار امیدوار هستیم. وی 
افزود: صنایع پایین دستی پتروشیمی ایران بسیار توسعه یافته است و مواد اولیه الزم برای تولید محصوالت متنوع در ایران وجود دارد. 
برهمین اساس تولید نیازمند تجهیزات مرتبط و پیشرفته است که شرکت ما می تواند در اختیار تولیدکنندگان ایرانی قرار دهد.کواک 
در مورد افزایش همکاری های این شرکت با تولیدکنندگان ایرانی گفت: پیش از حضور در نمایشگاه ایران پالست سه قرارداد بین این 
شرکت و تولیدکنندگان ایرانی برای خرید ماشین آالت تولید کننده محافظ های حباب دار منعقد شده است بر همین اساس با هدف 

جلب بیشتر تولیدکنندگان ایرانی و انعقاد قرارداد فروش و همکاری در سیزدهمین نمایشگاه ایران پالست حضور یافتیم.

عالقه مندی ویتنام به برقراری روابط تجاری با صنایع پتروشیمی ایران
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سیزدهمین نمایشگاه بین المللی 
ایران پالست از   3۱ شهریور تا 3 
مهر ۱398 با حضور شرکت های 
داخلی و خارجی برگزار شد.

سیزدهمین نمایشگاه 
بین المللی ایران  
پالست
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دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در ماه اوت 
امسال در نشستی پشت درهای بسته بسیار نگران به 
نظر می رسید، زیرا نماینده اصلی او در امور چین 
ناخرسندی  دهنده  نشان  که  کرد  ارائه  مدارکی 
کشاورزان آمریکایی از سیاست های ترامپ درباره 
سوخت زیستی بود و این هشدار را برای ترامپ در بر 

داشت: در ایالت آیوا به دردسر افتاده ای!

تری برنستاد، فرماندار پیشین ایالت آیوا و سفیر کنونی 
آمریکا در چین، به ترامپ گفت که کشاورزان آمریکایی 
با وجود فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ تجاری آمریکا 
و چین، ممکن است همچنان به ترامپ وفادار مانده 
باشند، اما نمی توانند سیاست های اخیر داخلی را تحمل 
کنند که به سود صنعت نفت و به ضرر کشاورزان است.

چهار منبع حاضر در جلسه یاد شده، اعالم کردند 
برنستاد به ترامپ توضیح داد که دولت آمریکا با رفع 
الزام  پاالیشگران برای استفاده از اتانول مبتنی بر ذرت 
به  زدن  در حال آسیب  تولیدی خود،  در سوخت 
حمایت ها از ترامپ در ایالت های مهم انتخاباتی همچون 

آیوا و ویسکانسین است.
در این جلسه دو ساعته که مشاوران ارشد ترامپ در 
زمینه امنیت و اقتصاد هم در آن حاضر بودند، برنستاد 
نقشه ای از مناطقی نشان داد که در سال ۲0۱۶ میالدی 
طرفدار ترامپ بودند، اما اکنون برای انتخابات ۲0۲0 
میالدی موقعیت ترامپ در آنها به خطر افتاده است. وی 
همچنین فهرستی از اظهار نظر گزینه های نامزدی ترامپ 
ارائه کرد که به سیاست ترامپ درباره سوخت های 
زیستی حمله کرده و آن را خیانت به کشاورزان فعال در 
زمینه کشت ذرت توصیف کرده اند. وی همچنین اخبار 
مربوط به تعطیلی تاسیسات تولید اتانول در مناطق 

مرکزی آمریکا را برای ترامپ بازگو کرد.
سخنان برنستاد، ترامپ را مبهوت کرد، زیرا مشاوران 
سیاسی او پیش از این به او تضمین داده بودند که رأی 

ایالت آیوا برای او قطعی است.
یکی از افراد حاضر در جلسه یاد شده گفت: این نخستین 
بار بود که رئیس جمهور کاماًل متوجه شد که این 
کشاورزان چقدر به دلیل این مسئله عصبانی هستند و 
دیگر  شاید  و  آیوا  ایالت  در  می تواند  مسئله  این 
ایالت هایی که این با این مسئله درگیری هستند، به 

چالشی جدی تبدیل شود. 
پیش از پایان جلسه، ترامپ اعضای کابینه خود را موظف 
کرد راه حلی برای فرونشاندن خشم کشاورزان بیابند و 
این مسئله، اقدام هایی را در پی داشت که موجب شد 
صنعت ذرت آمریکا اکنون امیدوار باشد گام هایی برای 
کمک به کشاورزان برداشته شود که هم اکنون هم با 
چالش هایی همچون سقوط قیمت ذرت و از دست رفتن 
بزرگترین بازار صادراتی خود، یعنی چین، رو به رو 

هستند.

ذرت در تقابل با نفت
جزئیات جلسه یاد شده نشان دهنده چالش های سیاسی 
هستند که ترامپ در مواجهه با دو گروه اصلی طرفدار 
خود برای پیروزی دوباره در انتخابات سال آینده آمریکا، 
یعنی صنعت نفت و صنعت ذرت آمریکا، گرفتار آن شده 

است. 
این مسئله همچنین نشان می دهد که در تالش ترامپ 
برای تأمین این منافع متضاد، سوخت های زیستی 
چگونه به یک مسئله مرگ و زندگی تبدیل شده است.

»استاندارد سوخت تجدیدپذیر« پاالیشگران نفت 
آمریکا را ملزم می کند که سوخت های زیستی، همچون 
اتانول مبتنی بر ذرت را با سوخت تولیدی خود ترکیب 
کنند یا هزینه های اضافی بپردازند. با این همه این 

برای  می دهد  اجازه  آمریکا  دولت  به  استاندارد 
پاالیشگران کوچکی که بتوانند ثابت کنند پایبندی به 
می کند،  ایجاد  مشکل  آنها  برای  استاندارد  این 
کوچک  پاالیشگران  بگیرد.  نظر  در  معافیت هایی 
می گویند که الزام به ترکیب سوخت های زیستی با 
فرآورده های نفتی، بار سنگین مالی برای آنها ایجاد و 
تأسیسات، اشتغال کارکنان و تأمین سوخت منطقه ای 

را تهدید می کند.
اداره حفظ محیط زیست دولت آمریکا از آغاز فعالیت 
ترامپ، ۸5 مورد معافیت این چنینی صادر کرده، در 
حالی که این رقم در سه سال پایانی دولت باراک اوباما، 
رئیس جمهوری پیشین آمریکا، تنها ۲۳ مورد بود. این 
اقدام ترامپ موجب صرفه جویی صدها میلیون دالری 
برای صنعت نفت شده، اما طرفداران صنعت ذرت را 
عصبانی کرده است، زیرا آنها باور دارند این کار تقاضای 

ذرت را نابود می کند.
پس از موجی از تماس ها و جلسات هیئت دولت آمریکا 
پس از نشست ماه آوریل، ترامپ چندی پیش بیانیه ای 
صادر کرد و قول داد مجموعه ای بزرگ از راهکارها ارائه 

می کند که کشاورزان را بسیار خوشحال می کند.
انتظار می رود ترامپ با مسئوالن اداره حفظ محیط 
زیست و وزارت کشاورزی آمریکا دیدار و درباره 
پیشنهادی بحث کند و الزام استفاده از سوخت های 
زیستی را در سال ۲0۲0 میالدی یک میلیارد گالون، 

معادل پنج درصد، افزایش دهد.
با این همه گروه های تجارت کشاورزی هفته گذشته به 
دولت این کشور اعالم کردند که این برنامه همچنان 

نمی تواند حمایت آنها را جلب کند.
دو منبع اعالم کردند انتظار می رود این هفته ترامپ 
بیانیه ای صادر کند و به آیوا برود تا موفقیت خود را جشن 
بگیرد. کیم رینولدز، فرماندار جمهوری خواه ایالت آیوا، 

در حال تدارک برای این رویداد است.
نهاد ریاست جمهوری آمریکا از اظهار نظر درباره مطالب 
یاد شده خودداری، اما اعالم کرد: رئیس جمهور ترامپ 
مصمم است تضمین کند که کشور ما افزون بر این که 
موجب حسادت جهانیان در زمینه کشاورزی شود، 

همچنان از استقالل و امنیت انرژی برخوردار باشد.
برنستاد هم به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخی نداد.

بیایید همین حاال این مسئله را حل کنیم
اگرچه تولیدکنندگان ذرت و اتانول پیش از این اسکات 
پرویت، رئیس پیشین اداره حفظ محیط زیست آمریکا 
و از متحدان بزرگ صنعت نفت و منتقدان علنی اجباری 
بودن استفاده از سوخت های زیستی را به دلیل گسترش 
مقصر  زیستی  سوخت های  ز  ا معافیت ها  ولیه  ا
می دانستند، ترامپ در آغاز ماه اوت امسال شخصًا 
حمایت خود را از این اداره برای اعطای ۳۱ معافیت دیگر 
به پاالیشگاه های کوچک اعالم کرد و خود را در مرکز 

این مسئله قرار داد.
برنستاد در نشست اخیر توانست نکته مورد نظر خود 
درباره خشم کشاورزان را به خوبی به ترامپ منتقل کند، 
به گونه ای که ترامپ به اندرو ویلر، رئیس جدید اداره 
حفظ محیط زیست، ریک پری، وزیر انرژی و سونی پردو، 
وزیر کشاورزی آمریکا گفت: بیاید همین حاال این مسئله 

را حل کنیم.
تماس ترامپ با ویلر او را وادار کرد از یک جلسه عمومی 
در ایالت آالسکا آمریکا خارج شود. اداره حفظ محیط 
زیست آمریکا اعالم کرد دولت این کشور شاهد افزایش 
ساالنه در تولید اتانول و صادرات بی سابقه این ماده بوده 

است.
اگرچه جلسه برنستاد با ترامپ در آغاز فرصتی برای 
تبادل نظر درباره مذاکرات با چین بوده، اما بیشتر وقت 
جلسه به بحث درباره سوخت های زیستی سپری شده 
است. برنستاد به عنوان فرماندار پیشین ایالت آیوا، برای 
آگاهی از نارضایتی آشنایان خود در بخش کشاورزی 

جایگاه خوبی داشته است.
استاندارد سوخت تجدیدپذیر، رونق خوبی در فعالیت 
کشاورزان ذرت و سویا در ایالت آیوا در پی داشت. این 
ایالت بزرگترین تولیدکننده اتانول در آمریکاست. 
صنعت اتانول آیوا، ۳4 هزار شغل ایجاد کرده است. این 
ایالت همچنین به دلیل تأثیر در مراحل اولیه انتخابات 

ریاست جمهوری در آمریکا، از اهمیت برخوردار است.
نیک بودیش، مدیر عامل شرکت سیوکسلند اتانول در 
ایالت نبراسکا در آمریکا، با اشاره به موافقت ترامپ با 
اعطای معافیت های بیشتر به پاالیشگران گفت: او از یک 

مرز )ممنوعه( عبور کرد.
مناطق  در  جمهوری خواه  حزب  طرفداران  اگرچه 
روستایی ایالت آیوا همچنان بعید است در انتخابات 
ریاست جمهوری این کشور به یک گزینه دموکرات رأی 
بدهند، اما استراتژیست های سیاسی می گویند این خطر 
وجود دارد که اگر سیاست های اقتصادی ترامپ همچنان 
به آنها آسیب بزند، ممکن است آنها از رأی دادن در 
انتخابات خودداری کنند. در سال ۲0۱۶ میالدی، پیروزی 
 9.54 با اختالف  برابر هیالری کلینتون  ترامپ در 
درصدی، بزرگترین پیروزی حزب جمهوری خواه در این 

ایالت از سال ۱9۸0 میالدی تا کنون بود.
بیشتر گزینه های نامزدی حزب دموکرات آمریکا در 
انتخابات ریاست جمهوری آینده، با امید به حذف بخشی 
از حمایت مناطق روستایی از ترامپ، روی مسئله 
تأکید زیادی  الزام سوخت های فسیلی  از  معافیت 

داشته اند.
جو بایدن، گزینه پیشتاز برای نامزدی حزب دموکرات، 
در ماه اوت امسال اعالم کرد: رئیس جمهور ترامپ در هر 
فرصتی به کشاورزان ایالت آیوا دروغ گفته است؛ او قول 
داد که اتانول را از بند رها کند، اما در عوض تنها 
شرکت های بزرگ نفتی را از الزام برای استفاده از 

سوخت های تجدید پذیر معاف کرده است.
الکس وگل، استراتژیست حزب جمهوری خواه آمریکا 
گفت: بی گمان ترامپ با نزدیک شدن به انتخابات ۲0۲0 
برای خوشحال کردن کشاورزان آیوا تالش زیادی خواهد 
کرد، زیرا از آنها خواسته شده بود که بار جنگ تجاری 

را به دوش بکشند.
وی افزود: ارائه راه حلی که بتواند همزمان کشاورزان 
ایالت آیوا و صنعت انرژی را درباره استاندارد سوخت  
تجدیدپذیر خوشحال کند، بسیار دشوار و شاید غیر 
ممکن است؛ رئیس جمهور سرمایه خوبی در صنعت 
انرژی به دست آورده و فکر می کنم در این مسئله، طرف 

کشاورزان را خواهد گرفت.

 برای به دست آوردن دل نفتی ها و کشاورزان



مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 
زاهدان گفت: بااجرای طرح کدینگ کارت هوشمند 
سوخت در این منطقه، تاکنون از سوخت گیری 
۲۴۲هزار کارت سوخت مهاجر جلوگیری شده است. 
محمد احمدی با اشاره به آغاز این طرح ازخردادماه 
تاکنون  یادشده  زمان  از  کرد:  تصریح  امسال 

۲۴۲هزارکارسوخت مهاجر شناسایی و با خروج از طرح کدینگ، از 
سوخت گیری آنها درمجاری عرضه جلوگیری شده است. وی تصریح 
کرد: پایش کارت های سوخت در سیستان وبلوچستان با بررسی 
تراکنش کارت های غیربومی توسط کارشناسان مستقر در مناطق 
زاهدان، چابهار و ستاد در حال انجام است. مدیرشرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی منطقه زاهدان، کدینگ کارت سوخت را طرحی 
موفق در جهت جلوگیری از سوخت گیری کارت های مهاجر و 
کاهش ازدحام ناشی از سوخت گیری این کارت ها در جایگاه های 
سوخت عنوان کرد.  وی گفت: انتظارمی رود باادامه روندبررسی 
تراکنش کارت های سوخت و غیرفعال کردن کارت های غیرمجاز، 

مصرف سوخت در استان سیستان و بلوچستان 
متعادل و کاهشی شود. احمدی درباره سوخت گیری 
خودروهای مهمان و فاقد کارت سوخت نیز اظهار 
کرد: آن دسته از خودروهای مهمان و فاقد کارت 
سوخت می توانند با مراجعه به جایگاه های سوخت 
منتخب درشهرستان های استان، سوخت مورد نیاز 
خود را دریافت کنند. وی با اشاره به این که ورودی طرح کدینگ 
برای فعال کردن کارت های سوخت جدید باز است و مشکلی در 
این زمینه وجود ندارد، تصریح کرد: کارت های جدید سوخت که 
پالک یا آدرس آنها مربوط به استان سیستان و بلوچستان است، 
پس ازصدورازطریق سامانه کارت هوشمند سوخت کشور فعال 
می شود و نیازی به مراجعه حضوری مالکان به مراکز ارائه خدمات 
این شرکت نیست. جلوگیری از ورود کارت های مهاجر، کاهش 
قاچاق سوخت ومصرف فراورده های نفتی، همچنین کاهش مدت 
انتظار سوخت گیری در جایگاه های عرضه سوخت، از جمله اهداف 

طرح کدینگ است.

مدیرشرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی منطقه اهواز از استقرار دو جایگاه 
سوخت سیار در پایانه مرزی چذابه به 
منظور خدمات رسانی به زائران حسینی 
خبر داد. نعمت اله نجفی گفت: این دو 
ز  غا آ با  خت  سو ر سیا ه  یگا جا

راهپیمایی های محرم و اربعین حسینی، از اواخر 
شهریورماه امسال دراین پایانه مرزی مستقر شده اند. 
وی افزود: این جایگاه های سوخت به طور شبانه روزی 
فعال خواهند بود و سوخت مورد نیاز اتوبوس های 
زائران حسنی را تامین خواهند کرد. مدیر شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی منطقه اهواز با تاکید بر 
فعالیت این جایگاه ها تا پایان ماه صفر اظهارکرد: بنابر 
پیش بینی ها و انتظار افزایش استقبال زائران برای 
سفربه عتبات عالیات درسال جاری، تمهیدات الزم 
برای تامین سوخت در نظر گرفته شده است. نجفی 

شده  نجام  ا بنابرتفاهم های  گفت: 
 ، ن ستا ز خو ن  ستا ا ز گا کت  شر با
بوتان  پرسی،  ن  یرا ا شرکت های 
وپاسارگازباتأمین سیلندرهای گازبه 
منظور پخت غذا در موکب ها، به زائران 
خدمت رسانی می کنند. مدیرشرکت 
ملی پخش فراورده های نفتی منطقه اهواز گفت: در 
ورودی های استان خوزستان از سمت پل زال تا 
اندیمشک، شوش، شاوور و مسیراهواز– چذابه، همه 
جایگاه های عرضه سوخت موظف به سوخت رسانی با 
نرخ یارانه ای به زائران هستند. نجفی تأمین سوخت 
ماشین آالت شرکت های متولی پروژه های مربوط به 
اربعین حسینی را دیگر خدمات شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی منطقه اهوازعنوان و تاکیدکرد: هیچ  
مشکلی برای تأمین سوخت خودروها وجود ندارد و 

زائران و موکب داران نگران این موضوع نباشند.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
بر ضرورت بهره مندی حداکثری از ظرفیت های 
جهاد دانشگاهی به منظور تحقق ایده حمایت 
از ساخت داخل تاکید کرد.احمد محمدی 
درنشست مدیران مناطق نفت خیزجنوب 
باجهاد دانشگاهی که باهدف بررسی وضع 

پروژه های مرتبط باتوسعه دانش فنی وساخت تجهیزات مورد 
نیاز مناطق نفت خیز جنوب برگزارشد، بابیان این که ایده 
حمایت ازساخت داخل باید درعمل اجراشود، تصریح کرد: این 
مهم باتوجه به ظرفیت هایی که درجهاد دانشگاهی کشور وجود 
دارد، به طورحتم نتایج مطلوبی در پی خواهد داشت. وی افزود: 
کارشناسان شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب نیزباارائه 
تجربیات و دانش خود از وضع چاه ها، مخازن و فرایند تولید 
نفت و گاز به موسسه های دانش بنیان، می توانند در خلق 
فناوری درداخل کشورنقش  آفرینی کنند. محمدی با تاکید 
برتدوین برنامه زمان بندی به منظور شتاب گیری روند در اجرای 

فعالیت های  افزود:  پروژه های پژوهشی 
پژوهشی باید به ساخت قطعات و تجهیزات و 
توسعه فناوری های قابل کاربرد در صنعت نفت 
منجر شود. درادامه، حمیدرضا طیبی، رئیس 
جهاد دانشگاهی نیز با اشاره به توانمندی  ها ی 
این مجموعه و عالقه مندی این مجموعه به 
همکاری با شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب به عنوان یکی 
از بخش های مرجع صنعت نفت اظهار کرد: جهاد دانشگاهی با 
تکیه بر نیروهای توانمند خود، توان دستیابی به فناوری های 
مورد نیازصنعت نفت را دارد. وی گفت: جهاد دانشگاهی 
صاحب فناوری است و رعایت کیفیت، اولویت مهم در ساخت 
مواد و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت است. دراین نشست، 
سعید کوتی، مدیرتولید شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب 
نیز، گزارشی درباره پروژه های مشترک ارائه کرد و مدیران و 
کارشناسان دو طرف نیزدرباره موضوع های مشترک به بحث 

و تبادل نظر پرداختند.
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    شرکت نفت 
فالت قاره ایران  
تاکید بر رفع 
مشکالت 
کارکنان 
عملیاتی

مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران، رفع مشکالت کارکنان عملیاتی را یکی ازاولویت های 
کاری خود دراین شرکت اعالم کرد. علیرضا سلمان زاده در نشست معارفه خود به عنوان 
مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران گفت: حفظ و نگهداشت نیروی انسانی و ایجاد نشاط و 
انگیزش کاری درمیان کارکنان، از اولویت هایی است که به آن توجه و تالش می شود در این 
حوزه متناسب سازی ساختار با اهداف عملیاتی مدنظر قرار گیرد. وی با بیان این که نیروی انسانی 
به منزله ثروت و دارایی های معنوی شرکت  است، اظهارکرد: از دشواری های کاردرمناطق 
عملیاتی مطلع هستم وهمه توان خود را برای رفع مشکالت و ایجاد آرامش کارکنان شاغل در 
مناطق عملیاتی به کار خواهم بست. سلمان زاده تاکید کرد: باوجود همه محدودیت ها، اولویت ها 

رابا قوت پیگیری می کنیم، اما به حمایت همه جانبه شرکت ملی نفت ایران نیاز داریم. مدیرعامل 
شرکت نفت فالت قاره ایران بر ارتقای سطح کنترل های حوزه مالی و نظارت بر پیشرفت پروژه ها 
نیزتاکید کرد. دراین نشست، حمید بورد، مدیرعامل پیشین شرکت نفت فالت قاره ایران نیزبه 
اقدام های انجام شده در زمان تصدی این مسؤولیت اشاره کرد و اصالح فرایندها، اصالح 
ساختارمالی، صرفه جویی های قابل  توجه وساماند هی نیروی انسانی راازجمله فعالیت های دوره 

مدیریتی خود درشرکت فالت قاره برشمرد.
تکمیل 4 پروژه بازسازی و نوسازی در سیری

مدیرتولید شرکت نفت فالت قاره ایران ازتکمیل چهارپروژه تعمیراتی، بازسازی و نوسازی، 

درمنطقه عملیاتی سیری خبرداد. محمدحسین دانشفربااشاره به مشاهده نشتی درقسمت 
جزرومدی رایزر خطوط لوله ۱6اینچ نفت و۱۸اینچ گازسکوی ایالم وضرورت تعویض آنها، 
اظهارکرد: برای انجام این کار، گازمصرفی نیروگاه های منطقه از طریق عسلویه تامین 
وبامسدودکردن چاه های میدان نفتی اسفند، پروژه های تعمیراتی هدف  گذاری  شده، انجام شد. 
وی بابیان این که این عملیات بااستفاده ازتوان داخلی تعمیرات دریایی شرکت نفت فالت قاره 
وهمکاری کارکنان منطقه عملیاتی سیری وسکوی ایالم انجام شده است، توپک رانی های 
درمسیرخطوط، برشکاری بخش فرسوده رایزر ۱6 اینچ نفت و۱۸ اینچ گازسکوی ایالم، نصب 
قطعات جایگزین، جوشکاری، سنگ زنی، آزمون با نظارت بازرسی فنی و رعایت الزام  های کامل 

ایمنی، همچنین بازسازی و نوسازی خطوط لوله و چاه های مربوط را مجموعه فعالیت های انجام 
شده دراین عملیات عنوان کرد. دانشفرهمچنین اسپیدگذاری و جداسازی تفکیک  کننده ۷۱۰ 
برای انجام تعمیرات اساسی را دیگر فعالیت هایی برشمرد که به موازات پروژه های بازسازی و 
نوسازی انجام شده است. وی افزود: عملیات اسپیدگذاری وتخلیه فشار ظرف )لخته گیر( در 
تاسیسات خشکی به منظور لجن روبی وبازدید داخلی آن نیزپس از آماده سازی مسیرهای ورودی 
و خروجی به موازات این عملیات انجام شده است. مدیرتولید شرکت نفت فالت قاره ایران بابی 
نظیر خواندن انجام این عملیات سنگین وفشرده تصریح کرد: مجموعه این عملیات درمدت یک 

هفته و زودتر ازموعد برنامه ریزی شده، انجام وموجب صرفه جویی قابل توجهی شده است.

   شرکت ملی نفت ایران    

    وزارت نفتبومی سازی 10 گروه کاالهای کاربردی در نیمه راه
انتصاب مدیرکل نظارت

 بر صادرات نفتی

معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت، درحکمی 
بهروزپوراحمدی را به عنوان »مدیرکل نظارت برصادرات و مبادالت 
مواد نفتی« منصوب کرد. در حکم محسن پاک نژاد به بهروز 

پوراحمدی آمده است: 
باعنایت به مراتب تعهد، سوابق ارزشمند و توانمندی های جنابعالی 
به موجب این حکم به عنوان »مدیر کل نظارت بر صادرات و مبادالت 
مواد نفتی« منصوب می شوید. اهم وظایف جنابعالی به شرح ذیل 

است:
 -اعمال نظارت های دقیق و مستمر بر سنجش های کمی وکیفی 
مواد هیدرو کربوری در پایانه های صادراتی و وارداتی و مبادی تحویل 

و تحول بین شرکت های تابعه وزارت نفت.
- نظارت عالیه بر اجرای پروژه های تامین، نصب و راه اندازی 
سامانه  های اندازه گیری درهمه مبادی تحویل و تحول مواد 

هیدروکربوری.
 - پایش مستمرعملکرد سامانه های اندازه گیری کمی و کیفی و 
برنامه  ریزی برای کالیبراسیون آنها در تطابق با استانداردهای معتبر 
و دستور عمل های مربوط در همه مبادی مبادالتی تحت نظارت آن 

اداره کل.
- استفاده ازسامانه های نرم افزاری و پایگاه های اطالعاتی در راستای 
ارتقای کیفی گزارش های آماری با حفظ امنیت اطالعات.امید است 
با استعانت ازخداوند متعال و بهره گیری ازتوانمندی کارکنان 

متخصصان اداره کل در انجام وظایف محوله موفق باشید.

    شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری
تشکیل گروه ویژه حفاظت

 از خطوط لوله

شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری برای صیانت و حفاظت از 
خطوط لوله جریانی در حوزه جغرافیای خود، گروه ویژه حفاظت از 
خطوط لوله با مدیریت اداره حراست تشکیل داد.گروهی ویژه باهدف 
پایش و کنترل خطوط لوله جریانی فرعی و صادراتی از طریق بازدید 
میدانی و مسیرگشایی خاکی خطوط با استفاده از ظرفیت های داخلی 
شرکت تشکیل شد.شناسایی معارضان حریم خطوط لوله و تاسیسات 
واعمال ماده۱۴از طریق سیستم های قضایی، بازدید ازکارگاه ها و 
صنایع مستقر در میدان های نفتی و همجوارتاسیسات، بازدید از 
روستاها درمحدوده میدان های نفتی با هماهنگی شوراهای روستایی، 
همچنین کنترل نقاط نمونه گیری و فشارگیری همه چاه های 

تولیدی، بررسی شیرخانه ها و... ازجمله وظایف این گروه است.

مدیرپشتیبانی ساخت وتامین کاالی شرکت ملی نفت ایران 
گفت: پیشرفت فیزیکی 5۰قرارداد طرح بومی سازی ۱۰گروه 
خانواده کاالهای کاربردی صنعت نفت به 5۰ درصد رسیده 
است.  به گزارش مشعل به نقل ازشانا، رامین قلمبردزفولی 
افزود: به این ترتیب، نیمی از مسیر اجرای قراردادهای این 
طرح طی شده است. وی با اشاره به چالش های ناشی ازتحریم 
مانند نوسان های نرخ ارز و تاثیر طبیعی آنها برسرعت اجرای 
طرح ها اظهارکرد: باوجود این چالش ها، روند پیشرفت 
پروژه هایی که تاثیرپذیری کمتری از محدودیت های ارزی 
ومالی داشتند، ادامه یافته است، به طوری که برخی قراردادها 
پس از آغاز دوباره تحریم ها، ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته اند. قلمبر با بیان این که با اجرای این طرح، امکان 
تامین حدود 95درصد مواد اولیه ساخت تجهیزات سرچاهی 
و رشته های تکمیلی درون چاهی از محل تولیدات داخلی 
فراهم می شود، تصریح کرد: بسیاری از کاالهای موضوع 
قرارداد در این حوزه، آماده و تحویل داده شده است. وی با 
تاکید بر عزم جدی شرکت ملی نفت ایران در استفاده 
حداکثری از توان صنعتگران داخلی گفت: طرح های دیگری 
درحوزه حمایت از ساخت داخل در دست اجراست که از آن 
جمله می توان به بومی سازی ۳۰۰ قطعه و تجهیزکاربردی 

پرمصرف صنعت حفاری، استفاده از فناوری پوشش داخلی 
لوله های مغزی درمیدان نفتی مسجدسلیمان، همچنین 
ورق  بومی سازی  و  مکشی  میله ای  پمپ  بومی  سازی 
ترش)نیس( اشاره کرد. وی بابیان این که اسناد باالدستی، 
استفاده حداکثری ازکاالهای ساخت داخل را در صنعت نفت 
ضروری کرده است، افزود: بخشنامه هیئت وزیران، اقالم 
اعالمی ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( و 
بخشنامه ها و ابالغیه های شرکت ملی نفت ایران درباره 

ممنوعیت خرید خارجی کاالهای ساخت داخل، همه 
شرکت های فرعی و پیمانکاران وزارت نفت را به سوی 
استفاده حداکثری ازکاالها و تجهیزات ساخت داخل سوق 
داده است. قلمبر با اشاره به تامین بیش از۷۰درصد اقالم 
زیرسطحی مورد نیاز صنعت نفت ازمحل تولیدات داخلی، 
اجرای طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت را از دیگر 
گام های شرکت ملی نفت ایران در مسیرحمایت از سازندگان 
ایرانی عنوان و اظهارکرد: با اجرای بسته های قراردادی این 
طرح، انتظارمی رود درکسب وکار صنعتگران داخلی رونق 
بیشتری ایجاد شود. طرح بومی سازی ۱۰گروه خانواده 
کاالهای کاربردی صنعت نفت مشتمل بر ساخت تجهیزات 
سرچاهی و رشته تکمیلی درون چاهی، پمپ های درون  
چاهی، انواع مته های حفاری، انواع شیرهای کنترلی، ایمنی 
و تجهیزات جانبی، انواع لوله ها، الکتروموتورهای ضد انفجار 
آلیاژی  فوالدهای  دوار،  ماشین های  متغیر،  دور  و 
CRYOGENICS ابزارهای اندازه گیری حفاری و ساخت 
اجرای  هدف  با  طرح  این  است.  هوشمند  پیگ های 
سیاست های اقتصاد مقاومتی از سال 9۳ کلید خورد و تدوین 
فهرست دومین گروه از کاالهای کاربردی صنعت نفت نیز 

هم  اکنون در دستور کار وزارت نفت قرار دارد.

    شرکت ملی حفاری ایران
استقرار دکل33 فتح در پروژه حفر 8 حلقه چاه اکتشافی

دستگاه حفاری سنگین خشکی ۳۳ فتح در گام دوم پروژه 
حفرهشت حلقه چاه اکتشافی در استان خوزستان استقرار 
یافت. رضا مهدی پور، مدیرپروژه حفاری ۸+6 چاه اکتشافی 
خشکی در شرکت ملی حفاری ایران گفت: برای این دستگاه 
ازسوی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران به عنوان 
کارفرما، پس از پایان عملیات حفاری در استان فارس، حفرچاه 
دراستان خوزستان تعریف وشمارش معکوس برای عملیات 
اجرایی آن آغاز شد. وی اظهار کرد: حفاری نخستین حلقه چاه 
اکتشافی در استان فارس اوایل تیرماه 9۷ آغاز شد و اواخر 
مردادماه امسال در بازه زمانی حدود ۱۴ ماه با دسترسی به عمق 
مورد نظر به پایان رسید. مهدی پور گفت: با وجود خطرهای 
بالقوه و ریسک باالی مربوط به عملیات حفاری چاه های 
اکتشافی، دستیابی به ضریب تکرار حوادث )LTIF( صفر 
گزارش شد که حاکی ازنبود وقوع هرگونه حادثه انسانی در 
کارکرد باالی یک میلیون و ۲۰۰ هزار ساعت در این عملیات 
است. مدیر پروژه حفاری۸+6 چاه اکتشافی خشکی درشرکت 
ملی حفاری ایران با اشاره به اهمیت و مدیریت صحیح در بخش 
جلوگیری از آلودگی محیط زیست با توجه به رعایت 
استانداردهای زیست محیطی در اجرای حفاری چاه اکتشافی 
افزود: رعایت الزام ها و مالحظات دانش مدیریت پروژه شامل 
هزینه، کیفیت، منابع انسانی، ریسک پذیری، تدارکات، کیفیت 

و هماهنگی و همیاری مستمر با کارفرما از نکات قابل توجه در 
عملیات حفاری این چاه است. وی سرانه آموزش درحوزه 
اچ اس ای برای کارکنان دستگاه حفاری ۳۳ فتح را ۴۰ ساعت 
عنوان و استفاده از توان و دانش نیروهای جوان با تجربه عملیاتی 
درهمه بخش های دستگاه، همچنین برگزاری نزدیک به یک 
هزار و ۷۰۰ نفر -ساعت نشست راهبردی پروژه را از اقدام های 
مهم در همسویی ا برای تحقق اهداف مورد نظر در این پروژه 
برشمرد. مهدی پور اظهار کرد: با پایان عملیات حفاری نخستین 
حلقه چاه از پروژه حفرهشت حلقه چاه اکتشافی، دریک کار 
جمعی و منسجم میان کارکنان مستقر روی دستگاه ۳۳ فتح، 
انتظار می رود عملیات حفاری چاه اکتشافی جدید، اول مهرماه 
آغاز شود.  مدیرپروژه حفاری۸+6 چاه اکتشافی خشکی 
درشرکت ملی حفاری ایران درباره پیشرفت جمعی دو پروژه 
که درجنوب وجنوب غربی کشور اجرا می شود، به اختصاص 
چهاردستگاه حفاری سنگین خشکی به این موضوع اشاره و 
تصریح کرد: عملیات حفاری چاه در منطقه شادگان از پروژه 
هشت حلقه چاه با به کارگیری دستگاه حفاری ۳۲ که آبان ماه 
سال 9۷ کلید خورد، درمراحل پایانی قرار دارد و پیش بینی 
می شود تا دو ماه آینده کامل شود. وی گفت: در اجرای پروژه 6 
حلقه چاه، عملیات حفاری دوحلقه دیگر نیز به ترتیب 

اواخربهمن ماه واسفندماه پارسال اجرایی شده است.

    شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب  
ظرفیت های جهاد دانشگاهی برای ساخت داخل

    پخش فراورده های نفتی منطقه زاهدان
جلوگیری از سوخت گیری 242 هزار کارت مهاجر

    پخش فراورده های نفتی منطقه اهواز 
استقرار 2 جایگاه سوخت سیار در پایانه مرزی چذابه
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مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان با 
تاکید بر رعایت الزام های زیست محیطی ازسوی سازمان ها 
برارتباط موثر آنها با سازمان محیط زیست تاکید کرد. ایرج 
حشمتي در بازدید از پاالیشگاه نفت اصفهان و نشست با 
مدیران این پاالیشگاه، نظارت بر رعایت الزام های زیست 
محیطی را ازجمله اولویت های مهم سازمان محیط زیست 
خواند وافزود: خوشبختانه پاالیشگاه نفت اصفهان در اجرای 
طرح های خود به این موضوع توجه ویژه دارد. وی افزود: خط 
انتقال فراورده های نفتی، ایستگاه پمپاژ، تصفیه خانه پساب 
شهری و واحد گرانول سازی گوگرد، ازجمله طرح هایی 
هستند که پاالیشگاه نفت اصفهان، شاخص های زیست 
محیطی را دراجرای آنها به طورکامل رعایت کرده است. 
حشمتی با مهم برشمردن ارتباط موثر و مستمرسازمان ها با 
محیط زیست استان اصفهان تصریح کرد: این تعامل، نقشه 

راهی در اجرای طرح ها و همسویی آنها با مسائل زیست 
محیطی است. در این نشست، مرتضی ابراهیمی، مدیرعامل 
شرکت پاالیش نفت اصفهان نیز با ارائه گزارشی از طرح های 
اجرا شده و در دست اجرا به ویژه در حوزه محیط زیست با 

اشاره به سیاست هاي وزارت نفت مبني بر الزام تولید 
محصوالت بر اساس استاندارهاي روز دنیا اظهار کرد: باوجود 
تمام مشکالت و تحریم هاي دشمنان، پروژه هاي مهمي اجرا 
شده؛ به طوري که هم اکنون همه بنزین تولیدي این شرکت 
در حد استاندارد بین المللي یورو ۴ و 5 است.  ابراهیمي 
همچنین با ارائه توضیحاتی درباره طرح جامع زیست 
محیطي پاالیشگاه نفت اصفهان که باهدف ارتقای کمی 
وکیفی محصوالت انجام می شود، اظهارکرد: این پاالیشگاه 
روزانه مقادیری نفت خام دریافت می کند که پس ازفرآورش 
به محصوالتی همچون نفت سفید، نفت کوره، بنزین، 
گازوئیل و گاز مایع تبدیل می شوند. وی اجرای طرح جامع 
زیست محیطی را مهم خواند و افزود: با اجرای این طرح 
محصوالت ارزشمندی مانند گازوئیل وبنزین، به لحاظ کیفی 

در حد استانداردهای روز دنیا ارتقا یافته اند.

کلنگ آغازعملیات گازرسانی به فازهای 6و۷شهربندرعباس 
در مراسمی باحضور استاندارهرمزگان، مدیرعامل شرکت 
گازاستان هرمزگان و دیگر مسؤوالن محلی استان به زمین 

زده شد.
گازرسانی به این دو فاز در مسیری به طول ۲۲5 کیلومتر 

و با اعتبار اولیه 6۰ میلیارد تومان انجام می شود.
دراین مراسم، فریدون همتی، استاندارخوزستان بابیان این 
که شرکت گاز استان هرمزگان باتالش بی وقفه خود وبا 
اختصاص هزینه های قابل توجه به دنبال تامین رفاه حال 
شهروندان است، اظهارکرد: ضرورت دارد که مردم 
نیزبااقدام به اشتراک پذیری، این شرکت را در ارائه خدمات 

یاری کنند.
در  هرمزگان  استان  ماندگی  عقب  به  اشاره  با  وی 
شاخص های گازرسانی، افزود: این عقب ماندگی با حرکت 

بزرگ و خیز بلند شرکت گاز استان با شتاب گرفتن در 
عملیات گازرسانی تا حدود زیادی جبران شده است.

پایان گازرسانی به بندرعباس تا سال ۱400
فواد حمزوی، مدیرعامل شرکت گازاستان هرمزگان درباره 

عملیات اجرایی گازرسانی به فازهای 6و۷شهر بندرعباس، 
 ۲۲5 شامل  فازها  این  به  گازرسانی  اظهارکرد: 
کیلومترخطوط تغذیه وشبکه است. وی اعتبار اولیه در نظر 
گرفته شده برای اجرای این طرح را6۰ میلیارد تومان اعالم 
و اظهار کرد: پیش بینی می شود هزینه این پروژه تا مرحله 
پایانی به ۱۰۰ میلیارد تومان برسد. حمزوی تصریح کرد: 
با بهره برداری ازطرح گازرسانی به فازهای 6 و۷ بندرعباس، 
بیش از ۴۰ هزار خانوار زیرپوشش گازطبیعی قرار خواهند 
گرفت. مدیرعامل شرکت گازاستان هرمزگان با بیان این 
که درهشت سال گذشته تنها ۲۰ درصد شهربندرعباس 
گازرسانی شده است، اظهار کرد: هدف این است که دردو 
سال آینده گازرسانی به ۸۰درصد باقیمانده این شهر انجام 
شود. به گفته حمزوی، شهربندرعباس تاپایان سال۱۴۰۰به 

طورکامل زیرپوشش گاز قرار خواهد گرفت.
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    شرکت 
بهره برداری نفت و 
گاز مارون  
سازوکارهای 
نوین برای 
بهبود مدیریت 
منابع انسانی

اقدام ها و سازوکارهای نوین شرکت بهره برداری نفت و گازمارون به  منظور 
بهبود مدیریت منابع انسانی وارتقای بهره وری سرمایه های انسانی تشریح 

شد.
مدیرمنابع انسانی شرکت بهره برداری نفت وگازمارون ضمن بیان اهداف 
و برنامه های این مدیریت گفت: رویکرد اصلی مدیریت منابع انسانی که 
ازآغاز امسال درنظر گرفته شده، جایگزین سازی رویکرد آینده نگر با 

گذشته نگر مدیریت منابع انسانی است.
یداهلل پیامنی، طرح سامانه یکپارچه مدیریت منابع انسانی را از جمله ساز 
و کارهای روزآمد مدیریت منابع انسانی بامحورسرویس های الکترونیکی 

عنوان کرد.
وی گفت: مهندسی دوباره فرایندهای مدیریت منابع انسانی، طراحی و 
شبکه سازی نظام مدیریت بانک اطالعاتی منابع انسانی، ایجاد بانک داده 

یکپارچه، طراحی داشبوردبرخط )آنالین(، همچنین طراحی سامانه  
اطالعاتی و پیاده سازی سامانه الکترونیکی مدیریت فرایندهای منابع 
انسانی تحت شبکه، گام های اصلی دراین حوزه اند که برای بهینه سازی 
ارائه خدمات به کارکنان وسهولت دسترسی به اطالعات مربوط به آنان، 

برداشته شده است.
پیامنی بااشاره به برنامه های آینده حوزه منابع انسانی درشرکت 
بهره برداری نفت وگاز مارون، مهندسی دوباره فرایندهای مدیریت منابع 
انسانی، بازرسی طرح تکریم نیروی انسانی، تشکیل و راه اندازی تیم های 
حوزه منابع انسانی، همچنین تشکیل مجدد کمیته آسیب شناسی 
اجتماعی، نظارت برفعالیت بیمه های تکمیلی کارکنان ارکان ثالث 
وطرح ریزی بانک اطالعاتی استعدادها را از دیگر برنامه های پیش بینی 

شده در حوزه منابع انسانی عنوان کرد.

مدیرمنابع انسانی شرکت بهره برداری نفت و گازمارون افزود: ادامه بازدید 
دوره ای ازمناطق عملیاتی و دیدار مستقیم با کارکنان، فراهم سازی 
زیرساخت و اجرای پژوهش های منابع انسانی، ساماندهی رویکردهای 
آموزشی همگام بانظام های پیشرفته آموزشی و فرهنگ سازی تغییر رویکرد 
کنترل مدیریتی از گذشته نگر به آینده نگر، دیگر مواردی هستند که 

دردستور کارحوزه منابع انسانی این شرکت قرارگرفته است.
 پیامنی، همچنین طرح امضای تفاهم نامه با مراکز برتر مشاوره و 
روان شناسی برای کاهش میزان آسیب های اجتماعی، تدوین آیین نامه 
پرداخت در نظام پیشنهادها، دعوت از استادان برتر حوزه منابع انسانی و 
انجام فعالیت های پژوهشی در حوزه منابع انسانی برای یافتن عارضه های 
مهم این حوزه را از دیگر برنامه های حوزه منابع انسانی شرکت بهره برداری 

نفت و گاز مارون برشمرد.

   شرکت انتقال گاز ایران    

   سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارسبرگزاری المپیاد بهره برداران مناطق عملیاتی گاز
 راه اندازی مجتمع پسماند صنعتی 

در پارس جنوبی

مجتمع پسماند صنعتی و ویژه با اعتبار افزون بر 6۰۰میلیارد 
تومان در پارس جنوبی راه اندازی می شود. مدیرعامل سازمان 
منطقه ویژه پارس درنشست هم اندیشی راه اندازی مجتمع 
پسماند خطرناک منطقه ویژه پارس بابیان این که پارس جنوبی 
بزرگ ترین پروژه تاریخ صنعت نفت است که تاکنون بیش 
از۱5۰میلیارد دالر در آن سرمایه گذاری شده است، افزود: به 
طرح  مهم ترین  جنوبی،  پارس  گفت  می توان  جرات 
سرمایه گذاری کشور در طول تاریخ است. با اشاره به برنامه های 
وزارت نفت مبنی بر کاهش آثار زیست محیطی طرح ها و رفع 
دغدغه مردم به عنوان یک تکلیف ازسوی این وزارتخانه تصریح 
کرد: با توجه به انتخاب سرمایه گذارطرح پسماندهای صنعتی و 
ویژه پارس جنوبی و واگذاری اراضی مورد نظر برای اجرای این 
پروژه انتظار می رود سرمایه گذار نیز، بنابر برنامه زمان بندی شده، 
آن را به پایان برساند. وی برضرورت راه اندازی مجتمع پسماند 
منطقه ویژه پارس تاکید و تصریح کرد: با توجه به اجتناب ناپذیر 
بودن وجود پسماند در فرایند پاالیش گاز، احداث مجتمع 
مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه در منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی پارس، مهم ترین اقدام در این زمینه به شمار می رود که 
پس از ابالغیه سال 95 وزارت نفت در دستور کار قرار گرفته 
است. بهرام دشتی نژاد، مدیرارشد بهداشت، ایمنی، محیط 
زیست، پدافند غیرعامل ومدیریت بحران منطقه ویژه پارس 
نیزگفت: سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به نمایندگی 
از وزارت نفت، احداث مجتمع پسماندهای صنعتی و ویژه را در 
دستور کار قرارداده ومطالعات مکان  یابی آن نیز براساس 
الزام های سازمان حفاظت محیط زیست، باهمکاری دانشگاه 
شهید بهشتی انجام شده است. وی افزود: مجتمع پسماند در 
اراضی ۲ منطقه ویژه پارس و در دو سایت جداگانه احداث 
می شود و ساالنه می تواند تا ۱5۰هزارتن پسماندهای غیرقابل 
بازیافت را براساس اصول مهندسی و بهداشتی، دفن و انرژی 
آنها را بازیابی کند. دشتی نژاد با اشاره به سرمایه گذاری 
6۰۰میلیاردتومانی در طرح احداث مجتمع پسماند صنعتی 
تاکید کرد: با بهره برداری ازاین طرح زیست محیطی، یکی از 

معضالت و چالش های منطقه نیزحل خواهد شد.
نشست هم اندیشی راه اندازی مجتمع پسماند خطرناک منطقه 
ویژه پارس، اواخرشهریورماه امسال باحضورمدیرعامل سازمان 
منطقه ویژه پارس، مدیر امور پسماندهای سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
بوشهر، همچنین رؤسای محیط زیست شرکت ملی نفت ایران 
و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و جمعی از مسؤوالن محیط 
زیست شرکت های پتروشیمی مستقر درمنطقه ویژه اقتصادی 

انرژی پارس، برگزار شد.

بهره برداران مناطق عملیاتی دهگانه انتقال گازایران در قالب برگزاری 
المپیاد به رقابت پرداختند. دراین المپیاد، بهره برداران مناطق مختلف 
شرکت انتقال گاز ایران با شرکت در آزمون های کتبی و عملی به 
رقابت با هم پرداختند. المپیاد بهره برداران مناطق عملیاتی شرکت 
انتقال گاز، پیش ازاین به صورت سراسری برگزار می شد، اما دراین 
دوره در هریک ازمناطق دهگانه به صورت مجزا برگزارشده است. 
حیدرعلی صادقپور، مدیرمنطقه ۳عملیات انتقال درباره برگزاری این 
المپیاداظهارکرد: این المپیاد باهدف تقویت مهارت های فنی 
وعملیاتی، افزایش حس خالقیت، تقویت کارتیمی وایجاد حس رقابت 
سالم با حضور هفت تیم از بهره  برداران تاسیسات تقویت 
فشارگازمنطقه ۳ به مدت دو روزدر تاسیسات تقویت فشار گاز 
خرمدره برگزار شده است. ولی اهلل فرخی، مدیرمنطقه 5عملیات انتقال 
گاز با بیان این که رویه کاری، نیروی انسانی، آموزش و مدیریت، از 
جمله موارد مهم در ارزیابی وتشخیص عوامل موثردرمشکالت وعلل 
توقف های اضطراری در تاسیسات است، تالش برای ایجاد زمینه 
مناسب به منظور افزایش اطالعات کاری بهره برداران و باال بردن انگیزه 
آنان را از جمله اهداف مهم برگزاری آزمون های کتبی و عملیاتی در 
این المپیاد عنوان کرد. فرخی، عالوه بر ایجاد فضای های آموزشی و 

انگیزشی برای کارکنان، معرفی بهره برداران نخبه و استفاده از توانایی 
آنها برای تعالی سازمان را از دیگر امتیازهای برگزاری المپیاد فنی 
وعملیاتی بهره برداران عنوان کرد. ناصرعلوی شهری، مدیرمنطقه 
۴عملیات انتقال گاز نیزبرگزاری المپیاد بهره برداران را عاملی مهم 
برای ایجاد بسترمناسب افزایش انگیزه کاری بهره برداران تاسیسات 
تقویت فشار گاز و بهبود رویه های کاری عنوان کرد. وی بابیان این که 
بهره برداران صنعت انتقال گاز در تاسیسات تقویت فشار، در 
سخت ترین شرایط کاری فعالیت می کنند و به طورمستقیم با 

تجهیزات اصلی درحوزه انتقال گاز در ارتباط  هستند، افزود: نیروی 
انسانی از ارکان مهم ایجاد بهره وری درصنعت انتقال گازمحسوب 
می شود، درحالی که نقش بی بدیل آنها به قدر کافی مورد توجه قرار 
نگرفته است. علوی تصریح کرد: تشویق کارکنان بهره بردار به مطالعه 
بیشتر در زمینه شغلی، تبادل اطالعات بین نفرات، یکپارچه سازی 
سیستم های صالحیت  سنجی، نیازسنجی مهارتی وایجاد فضای 
صمیمی، شاداب و رقابت سازنده درمیان کارکنان بهره بردار، از 
مهم ترین اهداف برگزاری این المپیاد است. کرم گودرزی، مدیرمنطقه 
6 عملیات انتقال گاز نیز درباره برگزاری المپیاد بهره برداران اظهارکرد: 
ارتقای سطح علمی، تخصصی، دانش و آگاهی بهره  برداران به همراه 
ایجاد فضای رقابت سالم، از مهم ترین اهداف المپیاد بهره برداران 
تاسیسات تقویت فشار گاز است. امین عبادی، مدیرمنطقه۷ عملیات 
انتقال گازنیز با بیان برگزاری المپیاد بهره  برداران در این حوزه عملیاتی 
با بیان این که این المپیاد با هدف باالبردن روحیه کارتیمی و افزایش 
خالقیت ودانش کارکنان برگزارشده است، افزود: دراین المپیاد که به 
میزبانی تاسیسات تقویت فشارگاز فامنین برگزار شد، تیم های 
بهره برداران تاسیسات تقویت فشار گاز اراک، فامنین و بیجار، به ترتیب 

مقام های نخست تاسوم را کسب کرده اند.

     شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 
پیگیری 7.5 میلیارد دالر طرح حمل ونقل ریلی

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 
۱5 میلیارد دالر پروژه ماده ۱۲)قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر( مصوب 
شورای اقتصاد را در حال اجرا دارد که 
۷.5 میلیارد دالر آن مربوط به 
پروژه های حمل ونقل ریلی بار و مسافر 
است. ساسان کاظمی نژاد، مدیربخش 
حمل ونقل این شرکت درگردهمایی 

معرفی بسته حمایتی یارانه صرفه جویی سوخت در 
پروژه های سرمایه گذاری احداث خطوط فرعی اظهار 
کرد: در یک سال گذشته ۱۰۲5 دستگاه واگن باری 
درقالب قراردادهای طرح توسعه حمل ونقل ریلی، میان 
راه آهن و شرکت های سرمایه گذار عامل صرفه جویی در 
قالب ماده ۱۲، موفق به دریافت مصوبه هیئت مدیره 
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت شده اند. وی تصریح 
کرد: امید است با مشارکت سرمایه گذاران بخش 
خصوصی، ازاین فرصت وظرفیت مناسب برای توسعه هر 
چه بیشتر حوزه حمل ونقل ریلی کشور استفاده شود. 

نحوه  تشریح  با  کاظمی نژاد 
بازپرداخت یارانه  صرفه جویی به 
سرمایه گذاران اظهارکرد: تالش 
می شود روندپرداخت ها باسرعت 
باالتر وروش آسان تری برای جلب 
اعتماد سرمایه گذاران طی شود.  
وی همچنین با اشاره به حجم باالی 
به  نسبت  حمل ونقل جاده ای 
حمل ونقل ریلی و این که انتقال بار از جاده به ریل سبب 
ایمن شدن جاده ها و کاهش تلفات جاده ای خواهد شد، 
ادامه داد: براساس اصول استانداردهای جهانی، سبد 
حمل ونقل بار جاده ای و ریلی باید متعادل باشد، اما در 
کشور ما این تعادل وجود ندارد. کاظمی نژاد خطاب به 
سرمایه گذاران بخش خصوصی تأکید کرد: سیستم 
بازپرداخت یارانه صرفه جویی به سرمایه گذاران طرح های 
ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیربه گونه ای 
طراحی شده است که همه حق و حقوق سرمایه گذاران 

با ضمانت وزارت نفت پرداخت شود.

    شرکت گاز استان هرمزگان  

آغاز عملیات گازرسانی به فازهای 6 و 7 بندرعباس
     پاالیشگاه اصفهان 

ضرورت ارتباط موثر سازمان ها با محیط زیست 
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حسین ایمانی - اینجا پل شهید سلطانی است. از روی 
پلی که حاال به نام او نامگذاری شده است، عبور می کنم تا 
همواره به یاد داشته باشیم که شهدا راه را برای ما هموار 
کرده اند. نامش را برایم پیامک کردند. گفتند عکاس نفتی 
است که مناطق نفتی را در تمامی دوران هشت سال دفاع 
مقدس به تصویر کشیده است. پیش شماره اش 0916 بود. 
مطمئن بودم جنوبی است. تماس گرفتم. صدایی آرام خون 
گرم و پرصالبت داشت. خودش را معرفی کرد، من هم برایش 

از دلیل تماسم گفتم و او نیز استقبال کرد.

***

بنده مسؤولیت روابط عمومی منطقه عملیاتی چشمه خوش را در 
دهلران که یکی از زیر مجموعه های نفت وگاز غرب و شرکت نفت 
مناطق مرکزی ایران است، به عهده دارم و قرار شد با او به مناسبت 
حماسه هشت سال دفاع مقدس، مصاحبه ای داشته باشم. از چشمه 
خوش به سمت اهواز مسیر 200 کیلومتری را حرکت کردم. نفت 
تولیدی منطقه چشمه خوش و دهلران به وسیله لوله به اهواز ارسال 
می شود.برعکس تصوراتم با مردی بلند قد، ایستاده، قبراق و سرحال 
مواجه شدم.به مهمانسرای شرکت رفتیم تا در کنار هم به صحبت 
بنشینیم.از او خواستم خودش را معرفی کند و از خاطراتش در مناطق 
جنگی که او در نفت به تصویر کشیده است، برایمان بگوید. خودش 
را حسین حاجتی معرفی کرد. حاجتی را همه بچه های قدیم نفت 
می شناسند. او به خوبی یادش هست که در31 شهریور سال 1359 

اولین موشک ها به فرودگاه اهواز اصابت کرد.

ماموریت ویژه
حاجتی دستی به موهای سپیدش که دیگر کم پشت شده بودند، 
زد و عینکش را باال کشید و در حالی که به مبل تکیه زده بود، گفت: 
به خوبی به یاد دارم، 26 آبان سال 1366 بود که به من اطالع دادند 
دشمن چاه شماره 3 دهلران را به بمباران کرده است و من ماموریت 
داشتم برای تهیه عکس و فیلم به همراه کارکنان آتش نشانی به منطقه 
اعزام شوم.حوالی ظهر با سه دستگاه خودرو پاترول که به گل آغشته 
شان کرده بودیم، راهی دهلران شدیم. بعد از اندیمشک به پل نادری 
رسیدیم. لشکر 21 حمزه ترددهای روی این پل را با هوشیاری کامل 
کنترل می کرد. با هماهنگی به عمل آمده از روی پل رد شدیم. آب 
رودخانه کرخه بسیار باال بود. ساعت 3 بامداد به واحد مخروبه و غارت 
شده بهره برداری دهلران رسیدیم. مسیر ما بعد از این واحد یعنی 
نزدیکتر به دشمن چاه شماره 3 بود. آثار شعله های آتش از دور 
مشخص بود. با هدایت و راهنمایی نیروهای ژاندارمری و با تعدادی از 
سربازان و فرماندهان راهی چاه شدیم. دشمن تمام منطقه را زیر نظر 
داشت و فاصله آنها تا چاه زیاد نبود. فرمانده یگان مستقر ارتش اجازه 
جلو رفتن نمی داد. او لحظه به لحظه موارد احتیاط الزم را به ما متذکر 
می شد. خودروها را در سنگرها قرار داده و خودمان نیز در سنگرهای 
دیگر منتظر بودیم تا در زمان مناسب به چاه نزدیک شویم. صدای 
شلیک توپ و خمپاره همواره به گوش می رسید. این صداها تا صبح 
که ما همچنان در سنگر چشم روی چشم نگذاشته بودیم، شنیده 
می شد. صبح به همراه نیروهای نظامی و دوربین دیده بانی چاه را 
مشاهده کردیم که با دبی قابل توجهی و باز بودن شیر اصلی آن در 
حال سوختن بود. به خوبی یادم هست همراه ما یکی از جوانمردان 
زبده و قوی هیکل که اصالتا کرد سنندج بود، با نیروهای نظامی 
همکاری می کرد. دوستان او می گفتند نگهبانان دشمن بعثی را کالفه 

کرده است.

بی معنا بودن ترس
او 38 سال سن داشت و از افراد ورزیده، باتجربه و بسیار شجاع و 
نترسی بود که اطالعات کاملی از منطقه و دشمن داشت. به او پیش 

مرگ می گفتند. با سختی زیاد و طی کردن حدود 2 کیلومتر سینه 
خیز به همراه 5 سرباز از جلو و چند سرباز دیگر در پشت سر به چاه 
نزدیک شدیم. اینجا بود که ازآقای حاجتی پرسیدم نترسیدی؟ 
حاجتی با خنده گفت: اصال ترس برایم معنایی نداشت و تنها به فکر 
انجام ماموریت بودم. من عاشق کارم بودم تا بهترین عکس را بگیرم. 
به من گفته شد عکاس جلوتر حرکت کند تا چاه را به تصویر بکشد. 
تا  لباس ضد حریق می داشتم  من آن لحظه دوست داشتم 
می توانستم از سوختن این همه سرمایه ملی که همکاران می گفتند 

حدود 20 هزار بشکه در روز است، جلوگیری می کردم.

اصابت ترکش
در حال تهیه عکس بودم تا بتوانم بهترین تصاویر را برای همکارانم 
که بعدها با دیدن آنها بتوانند تجهیزات و تصمیمات الزم را برای 
خاموش کردن این چاه به کارگیرند. ناگهان به هوا بلند شدم و چند 
متر آن طرف تر افتادم، بدنم گرم بود و چیزی حس نمی کردم و 
نمی دانستم چه اتفاقی برایم افتاده است.در حالی که ترکش به پایم و 
ترکشی دیگر هم به کتف راستم برخورد کرده بود، همکاران خیال 
می کردند من شهید شده ام.حاجتی این جمله را که گفت، آه سردی 
کشید و یادی از همکارش کرد که جلوی چشمانش در منطقه دهلران 
به شهادت رسیده بود. او گفت آقای سلطانی از کارمندان ایمنی و آتش 
نشانی بود و از من خواست از او عکسی بگیرم تا اگر کشته شد، آن را 
جلوی ماشین آویزان کنم تا همیشه جلوی چشم باشد. این جمله را 
گفت و ده دقیقه بعد خمپاره ای کنارمان اصابت کرد. آن زمان بود که 
بچه ها گفتند سلطانی شهید شد. این لحظه هرگز از جلوی چشمم 
دور نشده است.به خوبی به یاد دارم که در انفجار چاه های 4 و 5 دهلران 
همکارمان والی و راننده اش چگونه به اسارت نیروهای عراقی درآمدند. 
اینها لحظات سخت و دردناک آن زمان است.حاجتی گریزی به این 
موارد داشت و مجدد ادامه داد. بعد از ترکشی که به پایم اصابت کرد، 
آن را از باالی زانو بستند تا خونریزی نکند و پس از تحمل درد و 
سختی های مسیر، مرا به دزفول فرستادند و مجدد به مدت 20 روز 
بستری شدن در بیمارستان اهواز با عصا و بدون حتی یک روز 
استراحت به محل کار برگشتم تا انجام وظیفه کنم.حاجتی در سال 
1345 به عنوان نیروی پیمانکاری آن هم در 19 سالگی در روابط 
عمومی و به عنوان عکاس، عکاسی تمام مناطق نفت خیز جنوب را با 
دوربین های قدیمی آن زمان همانند »الیک کا، حسد بالد، روله 
فلکس« انجام داده است وهم اکنون آنها را در پنجره خانه خود نگه 
داشته است تا هرگز خاطراتش را با آن دوربین ها، فراموش نکند. 
حاجتی 73 ساله است و چهار فرزند دارد. دو فرزند جوان او هم فوت 
کرده اند. شاید این موهای سفیدش که بیشتر از مرگ فرزندان متاثر 

است، دردهای دیگری هم سپید کرده باشد.

عکاسی در زاویه های جنگی
صحبت را با مرد روزهای سخت نفتی در جبهه و جنگ به پایان 
می رسانم و برمی گردم تا به عکس هایی که او به عنوان هدیه از 
چاههای دهلران و بهره برداری چشمه خوش نزد خود داشت و به ما 
داده بود، سری بزنم.فردای آن روز با تصویری که ازچشمه خوش 
موشک خورده، رفتم تا از همان زاویه ای که آقای حاجتی عکس تهیه 
کرده بود، من هم عکسی تهیه کنم. وقتی عکس می گرفتم به راحتی 
کار خود و سختی کار عکاسان دفاع مقدس فکر می کردم. درست است 
که تصویر اصال شبیه عکس آقای حاجتی نیست، بعد از گذشت سی 
سال اینجا در چشمه خوش شاهد تحول، نواوری و تولید بسیارهستیم.
سری هم به چاه شماره 3 دهلران زدم. چاه روشن و صدای رونق تولید 
از آن به گوش می رسید. از زاویه هایی که آقای حاجتی به تصویر 
کشیده بود، من هم عکس هایی تهیه کردم و تفاوت ها بیشتر نمایان 
شد.جاده چاههای اینجا آسفالت شده است. شاید هوا گرم باشد اما با 
وجود خودروهای کولردار نمی توان شرایط و سختی کارآن دوران را 

درک کرد. چاه شماره 4 و 5 هم حالشان خوب بود.

مرهون شهدا بودن
از همه این ها که گذشتم مسیر را تغییر دادم تا به جایگاه شهید عین 
اهلل سلطانی بروم. اینجا پل شهید سلطانی است. از روی پلی که حاال به نام 
او نامگذاری شده است عبور می کنم تا همواره به یاد داشته باشیم که شهدا 
راه را برای ما هموار کرده اند.نام شهید سلطانی و دیگر شهدا زنده ماندند 
تا اینچنین ما پیرو راه آنها و حافظ این سرمایه ملی و نظام خود باشیم.امروز 
که شرکت نفت مناطق مرکزی ایران را که سردمدار تولید گاز در کشور 
است، باید مرهون فداکاری، جانفشانی و دالوری مردانی چون حاجتی ها 
و سلطانی ها و تمامی تالشگران جبهه صنعت نفت دانست، که با تمام 
وجود و سختی تداوم گردش این چرخ را میسر ساختند.شرکت نفت 
مناطق مرکزي ایران در سال 1377تاسیس شده و یکي از شرکت های 
اصلی تولیدي شرکت ملی نفت ایران و در زمره بزگترین شرکت تولید 
کننده گاز کشور است. شرکت نفت مناطق مرکزي ایران مسؤولیت توسعه 
و تولید صیانتی بالغ بر 80 میدان گازی و نفتی را به عهده دارد. ستاد این 
شرکت که مسؤولیت سیاست گذاري و تدوین استراتژي تولید و توسعه 
میدان های نفتی و گازی را به عهده دارد، در تهران و ستاد شرکت هاي 
بهره برداري نفت و گاز غرب، شرق و زاگرس جنوبي به ترتیب در شهرهاي 
کرمانشاه، مشهد مقدس و شیراز واقع شده است. شرکت بهره برداري نفت 
و گاز غرب هم که به عنوان یکی از شرکت های زیر مجموعه شرکت مناطق 
مرکزی ایران است، در محدوده استان هاي کرمانشاه، ایالم، خوزستان و 
لرستان با مرکزیت ستاد در شهرستان کرمانشاه فعالیت دارد که شامل 
بهره بــرداري از میدان هاي نفتي و گازي در مناطق عملیاتي چشمه 

خوش، دهلران، سرکان/ماله کوه، نفت شهر و تنگ بیجار است.
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 روایتی از روزهای دفاع مقدس 
در نفت مناطق مرکزی 

 چاه نفتی
 در قاب خونین 
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1( پرهیزگاری
زندگی ما برابر است با سختی ها، فشارهای روانی، رنج، گریه، خنده، عشق و  ایمان. برخی انسان ها زندگی 
را پوچ می انگارند. واضح است که این افراد نه تنها خوشبخت نیستند، بلکه لیاقت زندگی را هم ندارند؛ چرا 
که فلسفه آفرینش را زیر سوال برده اند. افرادی نیز هستند که می دانند چرا نفس می کشند، چرا گریه می کنند 
و برای چه از ته دل می خندند. این دسته از انسان ها حقیقت زندگی را دریافته اند و می دانند که زندگی با کار، 

رنج و مشقت، عشق به واقعیت های زندگی و خلقت خداوندی معنا می یابد.
زندگی و فضای روانی انسان مانند یک باغچه است که باید در آن به جای خار، گل کاشت. ممکن است کنار 

گل ها، زمینه برای رشد علف های هرز نیز فراهم شود.

درس اول: زحمت کاشتن گل های زیبا کمتر از وجین کردن علف های هرز است. باید درون باغچه وجود، 
آنقدر گل های زیبا کاشت تا علف های هرز فرصت روییدن پیدا نکنند

انسان ها از خلقت یکسانی برخوردارند؛ ولی به دلیل تفاوت در روش زندگی و برخورداری از باورهای متفاوت، 
طالی وجودشان متفاوت است. انسان ها می توانند به گونه ای رفتار کنند که مس وجودشان به طالی ناب 
تبدیل شود و باغچه وجودشان را گل های زیبا و رنگارنگ پر کند. الزمه این امر، توجه به زندگی معنوی و عمل 

به راهکارهایی است که در کلمات نورانی قرآن و بیان پیشوایان معصوم بیان شده است. 
یکی از راهکارهای مهم برای ایجاد زندگی معنوی، تقواست. در نظام های تربیتی به طور معمول به تعامل 
فرد و جامعه و تاثیر و تاثر آنها توجه شده و اصول، هدف ها و روش هایی ذکر می شود که نتیجه آن تصحیح 

این تعامل هاست.
در نظام تربیتی مکتب اسالم، عالوه بر توجه به تعامل های متقابل فرد و جامعه، به تعامل فرد با خدا، خود 
و طبیعت نیز توجه می شود که از میان آنها، تعامل فرد با خدا، اهمیت بیشتری دارد و محور اساسی تعامل های 
دیگر به حساب می آید، زیرا رسیدن انسان به هدف غایی آفرینش، در گرو همساز بودن همه تعامل ها با این 
تعامل است. در واقع واژه کلیدی در تعامل انسان با خدا تقواست، زیرا هیچ عملی بدون آن پذیرفته نمی شود: 

ََّما یََتَقبَُّل اهللُ ِمَن الُْمتَِّقین؛ خدا فقط از تقواپیشگان می پذیرد.« »إِن
واژه تقوا و کلمات همخانواده آن در مجموع 258بار به دو گونه اسمی  و فعلی در قرآن به کار رفته است. 
در زبان فارسی این کلمه بیشتر به پرهیزگاری و ترس ترجمه شده است که برگردان چندان دقیقی نیست. 

اصل این کلمه از »وقایه« به معنای پوشش، حفظ و صیانت چیزی از آزار و ضرر است. راغب می گوید: »وقایه 
عبارت است از: محافظت یک چیزی از هرچه به آن زیان می رساند. تقوا یعنی نفس را در وقایه قرار دادن از 
آنچه بیم می رود؛ اما گاهی به قاعده استعمال لفظ مسبب درباره سبب و استعمال لفظ سبب درباره مسبب، 
خوف به جای تقوا و تقوا به جای خوف استعمال می شود؛ از اینرو تقوا به معنای محفوظ نگهداشتن و استعمال 
آن به معنای خوف، مجاز است. در عرف شرع، تقوا یعنی نگهداری نفس از آنچه انسان را به گناه می کشاند. 
در حقیقت تقوا، ملکه مقدسی است که در روح پیدا می شود، به روح، نیرو می دهد و نفس اماره و احساسات 

سرکش را رام و مطیع می کند.
واژه تقوا در کاربردهای قرآنی، به معانی زیر آمده است: خشیت، عبادت و بندگی، عدم عصیان، یکتا 

دانستن خدا و اخالص در عمل.
تقوا دو جزء اساسی دارد: سلبی و ایجابی. جزء سلبی آن عبارت است از: صیانت ذات از آلودگی های شؤون 
طبیعی محض و تمایالت حیوانی و نگهداری دل و جان از تباه شدن در شعله های سوزان خودخواهی. این جزء 
از تقوا مقدمه ضروری برای قرار گرفتن در جاده تکامل است که هر  اندازه بیشتر رعایت شود بر مقدار آمادگی 
و دگرگونی افزوده می شود. تمام آیات مربوط به لزوم تزکیه و تهذیب نفس و بسیاری از اصول و قواعد اخالقی، 

مربوط به این جزء از تقواست.
جزء ایجابی تقوا عبارت است از: تحصیل صفات پسندیده انسانی و اعتقاد به پذیرش سلطه الهی و اینکه 

تمام حرکات و رفتار انسان در منظر پروردگار است و آدمی  باید خود را در جاذبه کمال معنوی قرار دهد.
بنابراین تقوا، لباسی است که خداوند در اختیار بندگان قرار می دهد و قلب ها را برای پذیرش آن امتحان 
می کند. تقوا دو گونه دارد: تقوای الهی که پوششی است که نشانی از خداوند و هدایتش دارد، خداوند آن را 
به جویندگان هدایت و مشتاقان حقیقت می بخشد و تقوای بندگی که به معنای رعایت اصول بندگی و نکات 
 ایمنی راه سلوک است. راهی که پایان آن کمال آدمیان است؛ چنانکه موال علی)ع( فرمود: »از خدا برای تقوا 

و از تقوا برای رسیدن به خدا یاری بگیرید.«
در مکتب اسالم، تقوا از جایگاه ممتازی برخوردار است و یک ارزش اصیل اخالقی، هدف تشریع احکام، 
اِد التَّْقَوی؛ و برای  بهترین توشه آخرت و بزرگترین وسیله سعادت معرفی شده است: »َو تََزوَُّدواْ َفإِنَّ َخْیَر الزَّ

خود توشه برگیرید که در حقیقت، بهترین توشه، پرهیزگاری است.«
مومن به وسیله تقوا، راه خودسازی را می پیماید، زیرا تقوا نیرویی درونی است که او را در برابر گناه کنترل 
می کند. همچنین تقوا لجامی  است که اسب سرکش نفس را از پرت شدن در دره های شهوت و هواهای نفسانی 

بازمی دارد. به همین دلیل 
امیرمومنان)ع(  که  است 

فرمود: »بدانید ای بندگان خدا! تقوا 
دژی مستحکم و غیر قابل نفوذ است.«

سخنان گوهربار امام حسین)ع(

َرُف التَّقوی؛ شرافت، به پرهیزگاری است. * »الشَّ
* بندگان خدا! پرهیزگاری کنید و از دنیا بر حذر باشید... توشه بردارید که  بهترین توشه، پرهیزگاری 

است. پرهیزگاری کنید، شاید که رستگار شوید.
* به واجبات الهی عمل کن، پرهیزگارترین مردم می شوی .

* به واجبات الهی عمل کن، تا پرهیزگارترین مردم شوی. به قسمت خدا راضی شو، تا بی نیازترین مردم 
شوی. از حرام های الهی باز ایست تا پارساترین مردم شوی

درس اول: عاشق حسین)ع( می کوشد پارساترین مردم شود

2( زبان نیکو
یکی از مهم   ترین عوامل برقراری ارتباط موثر، این است که انسان شایسته و زیبا سخن بگوید. به بیان 
دیگر هم »سخن زیبا« و هم »زیبا سخن« بگوید. قرآن کریم بر این مهم پافشاری کرده است. به دو نمونه می 

توان اشاره کرد:
نمونه نخست: آیه پنجم، سوره نساء ناظر به مدیریت زبان است: »َوُقولُواْ لَُهْم َقْوالً مَّْعُروًفا؛و با آنان سخنی 

پسندیده بگویید.« در این زمینه به حدیث دیگری میتوان تمسک جست. 
ُکوُت َخْیٌر ِمْن إمالءِ الّشرِّ؛ و سخن خوب  ُکوِت و السُّ پیامبر خدا)ص( فرمودند: »و إِمالءُ الَخْیِر َخْیٌر ِمَن السُّ
از سکوت، بهتر و سکوت از سخن بد، بهتر است.« کلمه »إِمالءُ« به معنای تفهیم است؛ زیرا اگر کسی متنی را 
امال کند، مطلب برای مخاطب قابل فهم و برای او تفهیم می شود. در سخن مزبور مالکی بیان شده و آن اینکه 
اگر سخن خوب باشد، از سکوت بهتر است و اگر سخن بد باشد، سکوت از آن بهتر است. حضرت علی)ع( 

در سخنی زیبا جایگاه کالم و سکوت را چنین بیان می کند: »تمام خوبی ها در سه خصلت نگاه، سکوت و 
سخن جمع شده است؛ بنابراین، هر نگاهی که در آن عبرتی نباشد، نگاه غافالنه، هر کالمی  که ذکر خدا در 
آن نباشد، بیهوده و هر سکوتی که با تفکر آمیخته نباشد، غفلت است. خوشا به حال کسی که نگاهش 
عبرت آموز، سکوتش با تفکر و کالمش ذکر خدا باشد!« اگر سه حدیث پیش گفته را بازبینی کنیم، معیارهای 
ذیل برای کالم این   گونه به    دست می آید؛  ایمن بودن از آفات زبان، سخنی که حاوی مطالب مفید باشد و کالم 
حاوی ذکر خدا، در صورتی  که سخن واجد معیارهای مزبور نباشد، سکوت ترجیح دارد. پس اگر در سخن 

گفتن آفتی بود یا کالم حاوی مطلب مفیدی نبود یا در زبان ذکر خدا جاری نشد، سکوت ترجیح دارد.
مُت َزیٌن؛ سکوت، زیور است.« امام حسین)ع( درباره جایگاه سکوت فرمود: »الصَّ

نمونه دوم: آیه 83 سوره بقره، فصلی دیگر درباره مدیریت زبان را نشان می دهد: »َوُقولُواْ لِلنَّاِس ُحْسناً؛ و 
با مردم]به زبان[ خوش سخن بگویید.« 

این آیه با صراحت به اصل »سخن زیبا« اشاره می کند. در تفاسیر »قول حسن« این   گونه تفسیر شده است:  
سخن زیبا، سخنی است که دوست دارید به شما گفته شود. پس همانگونه با دیگران سخن بگویید. ضمنا 
نکته جالبی به    دست می آید و آن اینکه آیه فرمود: با همگان به زیبایی سخن بگویید؛ چه دوست، چه دشمن 
و چه بدزبان یا خوش زبان. حضرت ابا عبداهلل)ع( دربارة نحوه سخن گفتن فرمود: در آنچه به کارت نمی آید، 
سخن مگو که من از گرانی بار آن بر تو می ترسم و در آنچه به کارت می آید، هم سخن مگو تا آنکه برای سخنت، 
جایی مناسب ببینی. بسی گوینده به حق را ]چون نابه جا گفت[ عیبناک کردند. با بردبار و نابخرد ستیز مکن 
که بردبار، تو را دشمن می دارد و نابخرد، به سقوطت می کشد. پشت سر برادر مومنت چیزی مگو، جز مانند 
آنچه دوست داری او در پشت سر تو بگوید و به گونه کسی عمل کن که می داند به سبب جرم هایش، دستگیر 
و به نیکی هایش، پاداش داده می شود. امام سوم شیعیان)ع( از دروغگویی بیزار است. آن حضرت فرمود: 
»الَکِذُب َعجٌز؛ دروغگویی، ]از[ ناتوانی است.« سومین نور پاک والیت درباره زشتی غیبت به مردی که نزد 
َّها إداُم ِکالِب الّناِر؛ ای مرد! از غیبت، دست  ایشان، غیبت مرد دیگری را کرد فرمود: »یا هذا! ُکفَّ َعِن الغیَبِة؛ َفإِن
بکش؛ چرا که خورِش سگان دوزخ است.« یکی از کارهای زشت زبانی، سخن چینی است. امام حسین)ع( 
فرمود: »مردی نزد امیر مومنان)ع( آمد و از گروهی بدگویی کرد. امام)ع( به من فرمان داد که قنبر را برایش 
فرا بخوانم ]چون آمد[ علی)ع( به او فرمود: این سخن چین را بیرون کن و به او بگو: چیزی به ما شنواندی که 

خدای متعال، ناپسند می دارد. بازگرد، بی آنکه در حفظ و امان خدای متعال باشی .«

عشق به امام حسین)ع(، قرن هاست در قلب پیر و جوان می جوشد و به آن گرمی  و روشنایی 
می بخشد. مردم با دل و جان به ابا-عبداهلل)ع(، اهل بیت)ع( و یاران باوفایش عشق می ورزند و در اندوه 
حادثه عاشورا، اشک می ریزند و سوگواری می کنند و این هم افتخار بزرگی است. افتخاری برای انسان 
از این بزرگ تر نیست که بتواند در تمام عمر خویش فقط یکبار نام مقدس حسین)ع( در دهانش بیاید. 
اما افسوس و صدافسوس که گاه شور عزاداری بر شعور اندیشه ورزی غالب می شود و »ما به جای آموختن 
از حسین)ع(، بر او گریه می کنیم«. حسین)ع( آمد تا به ما درس عزت، انتخاب درست، زیستن اخالقی، 
شجاعت، فروتنی، پیوند انسانی و احسان و سخاوت بدهد، نه اینکه او را در قالب یک روز یا یک دهه و 
فقط گریه و عزا خالصه کنیم. حسین)ع( بزرگ ترین »درس« تاریخ بشریت است. سزا نیست بی آنکه از 
واقعه عاشورا عبرتی بگیریم و در خود قیامتی بپا کنیم، پس از اتمام مراسم محرم و صفر، همچنان در 
خصلت های زشت و تاریک بمانیم و آماده عروج با حسین)ع( نباشیم. امام حسین)ع( الگویی برای همه 
کسانی است که مایلند سرافراز و آزاد زندگی کنند. او الگویی است برای کسانی که در پی زندگی 
شرافتمندانه و حیات انسانی اند. سیدالشهدا)ع( الگویی است برای مردمانی که عاشق خدایند و گرداگرد 
نام مقدسش حلقه می زنند و به دور او می چرخند. نشاید که فقط در حد مدعی عشق به حسین)ع( باقی 
بمانیم. عشق نشانه می خواهد و عشق بی نشانه دروغ و فریب است. مهم ترین نشانه عشق، معرفت است. 
چه زیباست عشق خویش را به ساحت مقدس حسینی، با معرفت همراه کنیم. به این منظور کافی است 
احادیث و سیره آن حضرت)ع( را بخوانیم و سبک زیستن خود را با معیار ایشان هماهنگ کنیم؛ در این 

مجال،  اندکی درباره سبک زندگی امام حسین)ع( مطالبی بیان می شود.

حدیث حسینی   

  ایمان کامل
امام حسین)ع( فرمود: سه ویژگی است که در هر کس باشد، خصلت های ایمانش کامل است: آن  که چون خشنود شود، خشنودی اش او را به 

گناه و باطل نکشد و چون خشمگین شود، خشمش او را از حق بیرون نبرد و چون قدرت یافت، چیزی را به ناحق، از آن خود نکند.

منابع: صدوق، الخصال، ص 105؛ طوسی، األمالی، ص 603؛ مجلسی، بحاراالنوار، ج 71، ص 359

)ع(
بخش  اول

صفحه ای برای گسترش و ترویج  فرهنگ، آد  اب و اند  یشه د  ینی
تهیه و تنظیم:  ستاد   اقامه نماز وزارت نفت
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فرهنگ محرم و عاشورا در داستان ها و نغمه های 
هنرمندان 

سطرها و 
 نواهایی در راه

صدای بم و گرم او وقتی با عاشورا و محرم عجین می شود، حال و  کربال  
هوای دیگری دارد. حسام الدین سراج چند کار عاشورایی انجام 
داده است. در میان آنها مجموعه وداع که در دو آلبوم منتشر شده 
است، ویژگی های خاصی دارد. سیدمحمد میرزمانی، آهنگساز این 
مجموعه عاشورایی، از جمله موسیقی دانانی است که آشنایی 
بسیار خوبی با موسیقی مذهبی در ایران دارد. او با این پیش زمینه 
هنری، مجموعه وداع را با اشعاری از عمان سامانی به حنجره سراج سپرده است. در 
مجموعه که فضایی ارکسترال دارد، نوازندگان توانایی چون ارسالن کامکار، جمال 

جهانشاد، بهزاد فروهری، کورش بابایی و مسعود حبیبی  حضور دارند. 

کم پیش آمده که نوحه های اصیل آذری دل محبان اهل بیت را 
نلرزاند. شهروز حبیبی در آلبومی  به نام »سالم اولسون« تالش 
کرده سوز و گداز و الحان زیبای نوحه های آذری را با نغمه های 
فارسی همراه کند و اثر موسیقایی خود را بر محور این تلفیق 
خوانده است. موسیقی و تنظیم آلبوم سالم اولسون را امید 
حسینی و محسن جلیلی به عهده داشته اند. امیرحسین 
مدرسی، بخش های فارسی این آلبوم را اجرا کرده است و دکلمه ها نیز در بخش فارسی 

به عهده امین تارخ و در بخش آذری به عهده علی بحرالعلومی  است. 

همه عاشقان اباعبداهلل الحسین)ع( متفق القول هستند که 
نغمه ها و مداحی های قدیمی  حال و هوای دیگری داشتند. به 
قولی قدیمی ها با حال دیگری نوحه خوانی می کردند. همین 
مسئله بهانه ای شده است تا آلبوم نفیر شکل بگیرد؛ اثری 

عاشورایی که در آن سیدعلی سادات رضوی آثار ماندگار 
مداحی مرحوم محمد احمدیان از مداحان و نغمه پردازان 

عاشورایی دهه های 40 و 50 شمسی در تهران را بازخوانی کند. این اثر اگرچه 
بازخوانی زیباترین و اصیل ترین مداحی های دستگاهی تهران است، اما سادات 
رضوی خود نیز، حال هوایی قدیمی  دارد که بر ارزش کار احمدیان افزوده است. 
محسن جلیلی و امین شیرازی نیز، موسیقی این مداحی ها را برای سادات 

رضوی تنظیم کرده اند. 

موسیقی جنوب ایران خصوصا در استان بوشهر، در ایام 
محرم و صفر، فضایی منحصر به فرد دارد. نواهایی 

که در این دو ماه عزا به گوش می رسند، با 
گسترش رسانه های شنیداری و دیداری، 

عموم مردم ایران، منطقه و جهان را 
متوجه خود کرده است. سنج، دمام و 
الحان شورانگیز و محزون مداحان و نوحه خوانان بوشهری، 
عالقه مندان بسیار زیادی دارد. سنت موسیقایی محرم 
در بوشهر سابقه ای دیرینه دارد و در برخی کتب تاریخی 
و سفرنامه های 500 سال پیش نیز، ذکری از این مراسم 

آمده است. به همین مناسبت نیز، آلبوم عاشورایی با نام 

»اهل ماتم« از سوی محسن شریفیان منتشر شده است. آلبومی که می کوشد گلچینی 
از همه سازها و نواهای بوشهری مربوط به عزای محرم را به گوش مخاطب خود برساند. 

البته در این آلبوم محور اصلی و اساسی با سنج و دمام است. 

اگر اهل شنیدن موسیقی کالسیک با تم ایرانی هستید، شنیدن 
آلبوم خسوف را نیز در این ایام به شما پیشنهاد می کنیم. آلبومی 
 که روایتی عاشورایی است و همه نت ها و سازها تک به تک و گروه 
به گروه برای  اباعبداهلل)ع( نواخته اند و مظلومیت ایشان و یاران 
باوفایشان را فریاد زده اند. خسوف با قطعه مقدمه آغاز می شود، 
قطعه دوم آن حرکت کاروان به سوی مکه نام دارد و قطعات 
طواف کعبه، حرکت کاروان به سوی کربال، تاسوعا، شب عاشورا، روز عاشورا و شام 
غریبان شش قطعه دیگر سمفونی خسوف هستند. در میانه قطعات خسوف، الحان 

و نغمه های انسانی نیز وجود دارد که بر حال و هوای محرمی  آن افزوده است. 

چند سال است که بهروز غریب پور دست به ابداعی زده که 
بسیار مورد توجه قرار گرفته است. او اپراهای عروسکی 
می سازد که موسیقی سنتی در آنها به شدت پررنگ است. 
آخرین و مشهورترین آنها نیز اپرای عروسکی مولوی بود 
که خوانندگانی چون همایون شجریان در نقش شمس و 
محمد معتمدی در نقش موالنا در آن به اجرای آواز پرداخته 
بودند. بهروز غریب پور چند سال پیش از اپرای مولوی نیز اپرای عروسکی 
عاشورا را به اجرا درآورده بود. اپرایی که در زمان خود یعنی سال 1387 با 
استقبال بسیار زیادی مواجه شد و البته مانند بقیه اپراهای عروسکی 
بهروز غریب پور، بهزاد عبدی آن را آهنگسازی کرده بود. در این اپرا 
نیز محمد معتمدی در نقش حر حضور دارد و بنیاد رودکی وزارت 

ارشاد آن را در دو نسخه صوتی و تصویری منتشر کرده است. 

در میان آثار پرتعداد علیرضا افتخاری، 
خواننده موسیقی سنتی و پاپ ایرانی، 
کارهای مذهبی زیادی دیده می شود، اما 
در میان آنها خروش بحر به عاشورا و 
محرم اختصاص دارد. آلبومی  که فردین 
کریم خاوری آن را ساخته و با نغمه ها و الحان 

عاشورایی آن را تزیین کرده است. در این اثر قطعاتی سوزناک روی 
شعرهای »کاروان« از سعدی، »سروخدا«، »خروش بحر« و »وداع« از 
محتشم کاشانی و »فراق« از مهجوری اصفهانی اجرا شده است. 
خروش بحر در استفاده و تلفیق سازهای کوبه ای چون تاس 
و دف با سازهای سنتی چون سه تار، کمانچه و سنتور 
توانسته است، نغمه های ماندگاری در حافظه هنر 
عاشورایی ایران خلق کند. حافظه ای که مملو از 
اشعار، نواها، نقاشی ها و ...است که با عاشورا و محرم 

رنگ و جلوه جاودانه ای به خود گرفته اند.

مشعل-ایثار تاریخی و بیکران امام حسین)ع( و مفاهیم عمیق آن که همه 
پهنه گیتی را درنوردیده است، در ایران ما یکی از باالترین بازتاب ها را دارد. نه 
تنها عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، بلکه عرصه های فرهنگی و هنری 
ما نیز معطر به نام و یاد امام حسین)ع( و تنیده با فرهنگ زیبای محرم و صفر 
است. موسیقی و ادبیات؛ جلوه های زیبای فرهنگ عاشورایی را جلوه گر شده اند. 

با هم نگاهی داریم به برخی فضاهای کربالیی این 
دو حوزه از فرهنگ و هنر که در سال های 

گذشته منتشر شده اند. 

الحان عاشورایی
مدح و ثنای اهل بیت)ع( و خصوصا حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( در تاریخ ایران، جایگاه رفیعی داشته است و در این میان هنر موسیقی با نواها، الحان و 
نغمه های زیبایش مددکار این  گونه از عرض ادب و ارادت به ایشان بوده است. مراسم عزای حضرت امام حسین)ع( و ایام باشکوه محرم و صفر را نمی توان بدون 
الحان تصور کرد. صداهای زیبا و نغمه های پرشوری که اشک عاشقان و رهروان طریق ایشان را سرازیر کرده اند. ترانه ها، آهنگ ها و نغمه های عاشورایی سهم  

اندکی برای همراهی و هم صدایی هنر موسیقی با محرم، عاشورا و فرهنگ باصالبت حسینی هستند. در ادامه به برخی از این آثار اشاره می کنیم:  

داستان های خواندنی 
    صادق کرمیار از آن دست داستان نویسانی است که با داستانی محرمی  و کربالیی به 
نام نامیرا بیشتر از هر زمان دیگری به مخاطبانش معرفی شد. نامیرا داستانی را روایت 
می کند که مستقیما به فرهنگ محرم و عاشورا ارتباط دارد. داستانی خوش فرم، روان و 
جذاب که اگر صفحات نخست آن را شروع کردید، محال است کنارش بگذارید تا اینکه 

تمام شود. 
مجموعه ای از داستان های کوتاه از نویسندگانی بزرگ نیز در کتابی به نام راز سر به مهر 
به عنوان برگزیده 35  سال ادبیات عاشورایی در ایران با گردآوری و تنظیم حسین حداد از 
سوی انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است. در این اثر نویسندگانی چون سیدمهدی شجاعی، 

داوود غفارزادگان، محمدرضا بایرامی، فریدون عموزاده خلیلی، میثاق امیرفجر، 
مجید شاه حسینی، سیدابوالقاسم حسینی )ژرفا( و سیدمحمد سادات اخوی حضور 

دارند. 
در میان آثار داستانی و رمان های مجید قیصری به رمان زیبایی به نام شماس 
شامی  برمی خوریم که در ارتباط با حضرت اباعبداهلل)ع( است. کتابی شیرین و 
خواندنی که یکی از بهترین داستان های ادبیات معاصر ایران را رقم زده است. 
راوی این داستان شگفت انگیز خادم، سفیر روم است که به شام آمده و 

نظاره گر مصائبی است که بر خاندان اهل بیت)ع( می گذرد. 
اگرچه مرحوم ابوالفضل زرویی نصرآباد را به عنوان طنزنویس و شاعر 

می شناسیم، اما یکی از مشهورترین آثار وی داستان »ماه به روایت آه« است که 
درباره زندگی حضرت اباالفضل العباس)ع( نوشته شده است. ادبیات این اثر عاشورایی بسیار ویژه است و 
با همه کارهای زرویی نصرآباد تفاوت دارد. ماه به روایت آه را نمی توان آغاز کرد، مگر اینکه داستان را تا 
پایان دنبال کنیم. داستانی که زوایای زیبایی از زندگانی و شخصیت برادر باوفای حضرت امام حسین)ع( 

را به تصویر می کشد. 
در میان آثار داوود غفارزادگان، نویسنده نام آشنای ادبیات و داستان نویسی معاصر، کتابی با نام 
فراموشان وجود دارد که به ماجرای عاشورا می پردازد. فراموشان اپیزودیک است و هر بخش از آن 
راویان مختلفی دارد، اما وقتی کتاب را تا پایان می خوانیم انگار مجموعه ای دنباله دار را دیده ایم و 
خوانده ایم. بخش هایی جداگانه اما در نهایت پیوسته و مشترک که در کل فراموشان را خواندنی می کند. 
محمدحسین مهدوی  سعیدی یا همان شاعری که با تخلص م. مؤید شعر می گوید، یک کتاب داستان 
دارد که آن هم رمانی درباره عاشورا به نام »حسیِن علی« است. مهدوی سعیدی در این کتاب کوشیده 

داستانی مستند را خلق کند، داستانی که مبتنی بر روایت هاست و از 
حرکت امام حسین)ع( از مدینه آغاز می شود و تا شهادت ایشان 

در کربال ادامه می یابد. م. موید که خود از اساتید زبان عربی 
است، در داستان »حسیِن علی« کوشیده تا از واژه ها و لغات 
فارسی بهره ببرد و در این باره دست به 
نوآوری های زیادی زده است. 
ویژگی ها این کتاب در کنار نثر 
روانش، آن را بسیار خواندنی 

کرده است. 

 نثرهای شاعرانه
 

کمتر کسی چون سیدمهدی شجاعی در حوزه داستان و ادبیات درباره فرهنگ عاشورا و محرم اثر تولید کرده است. آثاری 
که هر کدام به فراخور قالب همیشه پرمخاطب و جذاب بوده اند. قلم روان و توانای شجاعی و ابداعات ادبی او در حوزه نثرهای 
شعرگونه اش را می توان بهترین بستر برای روایت داستان ها و اشعار عاشورایی دانست. برخی از این آثار عبارتند از: آفتاب در 
حجاب، پدر عشق و پسر، زیارت عاشورا، از دیار حبیب، فصل شیدایی لیالها و سقای آب و ادب.  پرویز خرسند، یکی از 
اثرگذارترین نثرهای شاعرانه را درباره حادثه عاشورا و فرهنگ کربال نوشته است. اثری که در زمان انتشار مورد استقبال قرار 
گرفت. این اثر نیز دارای نثری شاعرانه است و مخاطب خود را در فضایی تاریخی و فکری با خود همراه می کند.  شاید درباره اثر فتح 
خون، نوشته شهید آوینی کمتر شنیده باشید. کتابی که همان سبک و سیاق و شیوه تک گویی های او را در مستند ماندگار و روایت فتح دنبال می کند. وقتی نثر 
شاعرانه فتح خون را که روایتی عارفانه و زیبا از محرم و عاشوراست، می خوانیم گویا صدای لطیف شهید آوینی در ذهنمان سطرها را مرور و در گوشمان صدا 
می کند. حتما مرحوم سیدحسن حسینی، شاعر بلندآوازه را می شناسید؛ نویسنده ای که نثر روان و شاعرانه اش را در کتاب طلسم سنگ در خدمت فرهنگ زیبا 
و سترگ محرم و عاشورا قرار داده است. کتاب طلسم سنگ، این نویسنده و شاعر در سال 1382 منتشر شد و شاید بتوان آن را یکی از آخرین کارهای مرحوم 

حسینی دانست. 

 
شاید هیچ چیز باالتر از کتاب و ادبیات نتواند عمق قیام حضرت اباعبداهلل)ع( را 

نشان دهد. قالب های شعر، داستان، تاریخ و مطالعات و پژوهش های دینی درباره 
محرم، به ترتیب بیشترین فضا را درمیان آثار فرهنگی و هنری مکتوب در حوزه 
محرم تشکیل داده اند که خواندن آنها در ایام محرم و صفر لطف دوچندانی دارد. 

به برخی از این آثار دلنشین اشاره می کنیم. 

 نواها و 
نغمه ها

سطرهای عاشورایی



مشعل شماره 940 

www.mashal.ir
تاریخ نشریه کارکنان صنعت نفت ایران

3031

خشایارشاه و کوبیدن آتن 
شاید بد نباشد از هخامنشیان شروع کنیم و دنبال رد پای نفت 
در روزگار آنان بگردیم. نکته جالب اینجاست که هرودوت روایت 
گر استفاده از نفت، توسط ایرانی هاست و داستان بسیار جالبی 
را روایت می کند.گویا در زمان جنگ های باستانی خشایارشاه و 
یونانیان، نفت سالح کارایی بوده است و وقتی ایرانی ها شهر آتن 
را محاصره کرده بودند، از بلندی های اطراف شهر قیرهای روشن 
شده را به سمت شهر پرتاب می کردند، همچنین تیرها را آخشته 
به نفت می کردند و به سوی آتنی ها می انداختند. هرودوت در 
این باره در کتاب مشهور خود نوشته است: »پارسیان تپه هایی 
را که آتنی ها آروپاگوس می خواندند و مقابل آکروپلیس اشغال 
و محاصره را شروع کردند. شیوه ای که ایشان به کار بستند، این 

بود که تیرهای آتش زا به درون ارک فرو انداختند«.

آتشکده ها در کنار چاه ها 
ایرانیان باستان همیشه دنبال آتش جاویدان بودند. آتشی که 
ماندگار باشد و جالب اینجاست که محققان بسیار زیادی در 
تاریخ ایران باستان معتقدند که آتشکده های مهمی چون اران، 
دامغان، بلخ، مسجدسلیمان و .. در کنار چاه های نفت قرار 
داشتند و ایرانیان از گازهای بیرون آمده از زمین که بعضا همراه 
نفت نیز بوده است، برای روشن کردن آتش جاویدان بهره 
می برده اند. شرح یک ماجرای جالب توجه درباره ارتباط آتشکده 
با نفت و گاز را یک افسر اطالعاتی نازی ها در کتاب خودش با 
نام طلوع سپیده دم در ایران روایت کرده است. این افسر 
اطالعاتی که قبل از جنگ آلمان و شوروی از طریق باکو به ایران 
سفر کرده است، در شهر نفت خیز باکو به دیدن یک آتشکده 
می رود و وضعیت را اینگونه شرح دهد: »وقتی وارد فضای خنک 
و تاریک آتشکده شدیم، خانم راهنما لوله نفت و پناهگاهی را 

که سرپرست آتشکده در پشت آن قرار می گرفت و ارتفاع آتش 
را کنترل می کرده است را به ما نشان داد و گفت استخوان بندی 
کلیساهای امروزی نیز اقتباس از همین آتشکده هاست. در آن 
هنگام وقتی مردم هدایای زیاد و گرانبها هدیه می کردند، آتشگر 
شعله آتش را زیاد می کرد و اگر هدایا جزیی و بی اهمیت بود، از 
شعله آن کم می کرد و اغلب به نشانه خشم و غضب آتشکده، 
آن را تا سرحد امکان پایین می کشید، طوری که از خارج هم 

دیده نمی شد«.

ریشه های تاریخی یک واژه 
در کتاب پنجاه سال نفت ایران هم ماجرای جالبی درباره 
ریشه های اوستایی و ایرانی واژه نفت ذکر شده است. گویا از 
اصل، اساس و ریشه، این واژه را ایرانیان ابداع کردند و به آن معنا 
داده اند. در این کتاب آمده است: »ریشه کلمه نفت در زبان 
پارسی، همیشه مورد پرسش و ابهام بوده است، پروفسور 
هرتسفلد و پروفسور بیلی از ایران شناسان شهیر قرن بیستم، 
کلمه نفت را از فعل »ناب« فارسی به معنای رطوبت داشتن 
انگاشته اند و واژه اوستایی »نپتا« را ریشه آن دانسته اند. بنا به 
نظر دورم، محقق فرانسوی، اکادی ها واژه نفت را از فعل نپتو 
یعنی افروختن گرفته اند. این واژه به زبان های آشوری و بابلی 

نیز منتقل شده است. در اوستا نفت به معنای روغن معدنی 
آورده شده است«. 

پاسخ نفتی کوروش به مشاوران 
پیش از خشایارشاه، کوروش هم از ماجرای نفت خبرداشت و 
آن را در جنگ هایش مورد استفاده قرار می داد. شاید جالب باشد 
که تاریخ گواهی داده وقتی کوروش خواست به بابل حمله کند، 
مشاورانش او را از این کار بر حذر داشتند و گفتند که مردم بابل 
جنگ را به صورت خیابانی و کوچه به کوچه علیه او ادامه 
می دهند و زمین گیرش می کنند، اما در کتاب »خون خاک« 
درباره پاسخ کوروش مطلب جالبی نوشته شده است.»کوروش 
پاسخداد: ما نیز قیر و الیاف فراوانی داریم که با آنها می توانیم 
شعله های آتش را در همه جا بپراکنیم؛ به گونه ای که مدافعان 
مستقر در پشت بام ها یا باید سریعا پست های خود را ترک کنند 
یا در آتش بسوزند«. باالخره به پشتوانه نفت و قیر کوروش به 

بابل لشکر می کشد و این سرزمین را فتح می کند.

جنگ های ایران و روم 
سال های بسیار طوالنی جنگ های ساسانیان با رومی ها، تاریخ بسیار 
بلندی دارد؛ تاریخی که در آن همه چیز هست حتی حضور نفت. 
تاریخ نگاران بسیار زیادی چه از طرف ایرانی ها و چه از طرف رومی ها 
از حضور نفت در این جنگ های معروف خبر داده اند. در کتاب 
جنگ های ایران و روم که آن را تاریخ نگاری به نام پروکوپیوس 
نوشته، به چند مورد جالب اشاره کرده است: »ایرانیان برگ های 
گیاه مخصوصی را در روغن خیس می کردند، سپس مایع دیگری 
به نام نفت به آن می افزودند و تیرهای جنگی خود را در آن گذارده 
و آتش می زدند و به طرف دشمن پرتاب می کردند. این تیرها به هر 
جا می رسید، ایجاد آتش سوزی می کرد و آتش آن با آب خاموش 
نمی شد«. همچنین در جای دیگری از این کتاب درباره جنگ 
بیلیزایوس که در زمان خسرو انوشیروان اول ساسانی به انجام رسید، 
آمده است: »پادگان ایرانی مدافع شهر پترا در قفقاز، کوزه های 
بسیاری که از نفت و گوگرد انباشته شده بود را آتش زدند و به طرف 
رومیان پرتاب کردند و توانستند بدان وسیله، حریقی راه بیندازند 

که تقریبا همه چیز را سوزاند«. 

نفت و ماجرای یک جشن باشکوه 
قرن چهارم هجری قمری، قرن اتفاقات و رویدادهای تاریخی بسیار 
بزرگی بود که از جمله آنها می توان به برآمدن حکومت های مستقل 
در غرب سرزمین های خالفت اسالمی عباسیان یعنی ایران نام برد. 
حکومت هایی چون صفاریان، آل بویه و آل زیار و طاهریان تالش 
کردند تا هر چند در محدوده هایی کوچک، اما قدرت مندانه بار دیگر 
استقالل ایران را به دست آورند. از جمله این سرداران و شاهان، 
مرداویج از شاهان سلسله آل زیار بود. مردمی از منطقه طبرستان 
و دیلمان که می کوشیدند تا ایران را از دایره خالفت عباسی بیرون 
آورند. مرداویج پس از فتح اصفهان تصمیم می گیرد که جشن سده 
را احیا کند و از همین جاست که باز هم پای نفت به تاریخ باز 
می شود. ایده مرداویج خیلی عجیب و غریب است و به نظر نمی رسد 
که در تاریخ نمونه ای داشته باشد. ایده ای که با تالش های بسیار 
زیادی که انجام می شود، به نتیجه دلخواه او نمی رسد و مسائلی را 

پیش می آورد. باقی روایت را از کتاب ابن مسکویه رازی دنبال 
می کنیم: »مرداویج پس از فتح اصفهان تصمیم گرفت جشن سده 
را به صورتی باشکوه و خیره کننده برگزار کند. وی که دستور 
مرمت شهر مداین، پایتخت ساسانیان و برانداختن خالفت عباسی 
را داشت، چون شب آتش افروزی رسید، فرمان داد از کوه ها و 
نواحی دور دست هیزم گرد آورند و به اطراف رودخانه زاینده رود 
حمل کنند و نیز دستور داد که نفت اندازان و کسانی که در 
افروختن آتش مهارت داشتند و می توانستند وسایل آتش بازی را 
فراهم آورند در آنجا جمع شوند. سپس فرمان داد تا شمع های 
بزرگ مجلسی فراهم کنند؛ در اطراف اصفهان کوهی و تلی باقی 
نماند که در آن هیزم و بوته های خار تعبیه نکرده باشند. تعداد 
زیادی کالغ و مرغان دیگر به چنگ آوردند و به منقار و پاهای آنها 
گردوهایی که از نفت انباشته شده بود، بستند. محل جشن، 
مجسمه ها و ستون های بزرگی از شمع ساختند که هیچکس مانند 
آنها را ندیده بود. مقصود از این همه کارها، این بود که در یک زمان، 
آتش از قله کوه ها و باالی بلندی ها و در صحرا و در مجلس جشن 
که خود مرداویج در آن حضور می یافت، به وسیله مرغانی که رها 
می ساختند، زبانه کشد. با وجود سفره گسترده و درازی که چیده 
و بر آن اغذیه فراوان و گوارا نهاده بودند، مرداویج بساط جشن را 
چندان با شکوه ندید و به ویژه هنگامی که پرندگان را که با نفت و 

مواد سوزان مشتعل کرده بودند، در آسمان رها کردند و آنها به 
سرعت پراکنده و ناپدید شدند، افسرده تر و خشمگین تر شد و حتی 
تماشای مجسمه ها و ستون های بزرگ از شمع او را راضی نکرد و 
به بهانه جویی می پرداخت. پرندگانی که منقار و چنگال آنها را به 
گردو هایی انباشته از نفت و مواد سوزان آغشته کرده بود، دو هزار 
کالغ بودند ولی با پرواز و پراکنده شدن سریع آن پرندگان، منظره ای 
که مرداویج انتظار داشت، با شعله ور شدن همزمان آتش از قله 
کوه ها و باالی تپه ها و در صحرا پدید آید، دیده نشد و وسایل آتش 
افروزی و جنش به نظرش بسیار حقیر آمد و این سبب خشم و 

ناراحتی او شد«.

نفت در شاهنامه 
نفت اینقدر در تاریخ ایران حضور داشته است که توجه فردوسی را 
نیز به خود جلب کرده است. فردوسی در چندین جای شاهنامه به 
نفت و کاربردهای آن در تاریخ ایران اشاره کرده است. اشاره هایی 
که در قالب اشعار حماسی بیانگر حضور جدی نفت در زندگی 
ایرانیان بوده است. زبان فردوسی هر چند به شعر است، اما می تواند 
گویاترین زبان برای شناخت تاریخ نفت در ایران باشد. در یک نمونه 

از اشعار فردوسی آمده است: 

ز هر کشوری دانشی شد گروه                دو دیوار کرد از دو پهلوی کوه

 ز بن تا سر تیغ باالی اوی        چو صد شاه رش کرده پهنای اوی

 ازو یک رش انگشت و آهن یکی            پراگنده مس در میان اندکی

 همی ریخت گوگردش اندر میان           چنین باشد افسون دانا کیان

 همی ریخت هر گوهری یک رده              چو از خاک تا تیغ شد آژده

 بسی نفت و روغن برآمیختند                  همی بر سر گوهران ریختند

وش تا افسر اطالعاتی آلمانی  وایت های نفتی از کور ر
نگاهی به حضور نفت و مشتقات آن در تاریخ ایران / بخش اول 

  درست است که از اکتشاف نفت در ایران کمی بیشتر از یک قرن نمی گذرد، اما نفت در ایران سابقه و تاریخ بسیار بلندی دارد. از البالی متون تاریخی، اشعار فارسی، روایت های 
سفرنامه های سیاحان خارجی و جغرافی دانان قدیم، اطالعاتی درباره نفت ایران به دست می آید که نشان می دهد، وجود نفت در ایران آن چنان امر غریبی هم نبود. در مطلب 

پیش رو نیم نگاهی خواهیم داشت به برش های تاریخی که به حضور نفت در ایران اشاره هایی داشته اند. اشاره هایی از مولوی تا مارکوپولو. 
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  ، گیوه
یک 

ش  پو پا
ایرانی است 

ف  لیا ا با  که 
پنبه ای خودرنگ 

برای رویه کار و چرم 
یا پارچه برای زیرکار 

تولید می شود. این پاپوش که 
برای هر نوع آب و هوایی مناسب است، 

خنک، سبک و قابل شست وشوست و از گذشته تاکنون مورد 
استفاده اقشار مختلف، بویژه روستاییان و عشایر قرار گرفته 
است. منفذهای موجود در رویه پنبه ای گیوه باعث 
می شود تحت هیچ شرایطی پا در آن عرق نکند.  
سوزن مخصوص، ِدَرفش، ُمشته، ُقالب، چاقو، 
پارچه، چرم، پیه گاو، نخ پنبه ای چندال، موی بز، 
کتیرا، ُسم گاو و االغ از جمله مواد اولیه و ابزار 

ساخت گیوه هستند.
مراحل ساخت این پاپوش خنک هم 
عبارت است از: چرم سازی، رویه بافی، 
تخت کشی و گیوه دوزی. گاهی تمام این 
مراحل را یک نفر انجام می دهد، اما در 
بیشتر مواقع رویه بافی با استفاده از نخ 
پنبه ای و سوزن مخصوص را زنان 

انجام می دهند. 
کرمانشاه، آباده، اراک، مریوان و سقز 
از مهم ترین مراکز تولید گیوه در ایران 
هستند. استان کرمانشاه، یکی از 
معروف ترین گیوه ها را دارد که در چهار 

نوع مختلف تولید می شود:
* گیوه تخت آجیده که کف تخت آن با 
نخ آج خورده و استحکام زیادی دارد و 

بهترین نوع گیوه است.
* گیوه تخت چرمی که کف آن چرم یک تکه 

گاومیش است. 
* گیوه تخت پالستیکی که ارزان ترین نوع آن است.
* گیوه با رویه ابریشمی که رویه آن از نخ های 
ابریشمی رنگارنگ شکل گرفته و دارای نقش های 

هندسی زیبایی است.

کاشان، شهری که عرقیات و گالبش زبانزد عام و خاص است، خانه های تاریخی 
در دل خود جای داده که یادگار روزگار گذشته اند. خانه هایی که قدیم االیام 

زندگی اعیانی در آن جریان بود، اما امروز تغییر کاربری داده اند و به هتل 
تبدیل شده اند؛ بناهایی که می توان با حضور در آنها لحظاتی را به گذشته 

رفت و در مکانی باشکوه ساعاتی را گذراند؛ هتل هایی که زیبایی و هیبت 
آنها، انسان را در خود فرو می برد.

 
سرای عامری ها

بدون تردید یکی از زیباترین هتل های سنتی ایران را باید خانه 
عامری ها دانست. ساختمانی که متعلق به خاندان عامری است 
و زمان بنایش به دوره زندیه برمی گردد. این خانه که از چند 
خانه  تودرتو و متصل به هم تشکیل شده، از قدیمی ترین 
خانه های کاشان است. بنایی که چندین بار بازسای شده، از 
معماری خارق العاده، آیینه کاری و گچبری های این خانه 
گرفته تا سرداب، شاه نشین، آینه خانه، هفت دری، هشتی 
ورودی، ایوان تابستانی و زمستانی و...، همه و همه باعث 
اقامتی خاطره انگیز می شود. خانه عامری ها حیاطی باصفا 
دارد که در آن بیشتر مشاغل گردهم آمده  اند تا تداعی کننده 
شهری تمام عیار باشند و خیال و واقعیت را به هم پیوند بزنند.

خانه مرشدی
این خانه که 250 سال قدمت دارد، چند سال پیش مرمت و به مکانی 

رویایی برای اقامت تبدیل شد. با اقامت در اتاق های اشرافی این هتل 
که مزین به فرش های نفیس دستباف و عتیقه جات است و پنجره هایی 

که رو به حیاط باصفای خانه باز می شود، حسی وصف ناپذیر را تجربه کنید. 
از مزیت های خانه مرشدی باید به برگزاری تورهای ویژه کویر، کاشان گردی 

و خدمات ماساژ و کارگاه قالبی بافی که دارهای قالی در آن برپاست، اشاره کرد.

هتل منوچهری
خانه منوچهری با قدمتی 400 ساله، گنجینه بی همتای معماری سنتی ایران در شهر 

تاریخی کاشان است. اتاق های این هتل هر یک 
ویژگی های تزیینی خاص خود را دارند. 

از ویژگی های منحصر به فرد این 
خانه باید به اتاق ناهارخوری 

که فضایی سنتی دارد و 
پنجر ه های  به  مزین 

 ، ست ا سی  ر ا
آب انباری قدیمی و 

یک کارگاه سنتی 
در  پارچه بافی 
دلباز  سرداب 
آن اشاره کرد.

به هر شهری که در ایران سفر 
کنیم، با دنیایی از سوغاتی های 
رنگارنگ مواجه می شویم که هر 
کدام به نوعی نشانگر فرهنگ آن 

دیار است. سمنان هم از این قاعده 
مستنثنا نیست و سوغاتی های زیادی 

دارد که نمی توان آنها را نادیده گرفت.

نان بقسمات)بسغمات(: بسقمات به نان سمنانی نیز 

شهرت دارد و یکی از نان های معروف و سنتی استان 
سمنان است. بسقمات صبح ها و هنگام صرف 

صبحانه، مصرف زیادی دارد.
نان چای: نانی که طرفداران خاص خود را دارد. 
نان چای در واقع همان نان بقسمات است که به 

مرور زمان خشک شده است.
نان شیرمال: سوغات بسیاری از شهرهای ایران نان 
شیرمال است؛ اما سابقه شیرمال در سمنان به بیش از 100 سال 

پیش باز می گردد.

حلوا سیاه: این حلوا دارای رنگی تیره و مزه 
تند آن غالب است.

حلوا کنجدی: شیرینی خوشمزه ای است 
که می تواند طعم سفرتان را لذت بخش تر 

کند.
نان فتیر)فطیر(: نان سنتی ایرانی است که در 

بسیاری از شهرهای کشور می توان آن را یافت.
نان قندی: درست است که این نان در بیشتر شهرهای ایران پخته 

می شود، اما بهترین نان قندی 
را می توانید در سمنان تهیه 

کنید.
سمنان،  به  سفرتان  در   

ی  ز ر و کشا ت  ال محصو
شهرهای این استان را فراموش 

نکنید. 
انجیر و بادمجان سمنان، یکی از 

بهترین های کشور هستند.

وستایی درهم آمیخته  ر
از تاریخ و طبیعت

دیدنی های روستا
شهرستانک که از قدیم االیام مورد توجه بوده، عالوه بر 
دارا بودن آب و هوایی دلپذیر، جاذبه های زیادی هم دارد که 

نباید دیدن آنها را از دست داد.

کاخ ناصری
علت اصلی شهرت شهرستانک، کاخ ناصری است. بنایی که در سال 
1295تا 1298 هجری قمری در بهترین نقطه روستا که گله گیله نام دارد، 
به دستور ناصرالدین شاه ساخته شد که بعدها به نام کاخ سنگی نیز 

معروف شد. این کاخ در فاصله کمی از روستا قرار گرفته است.
عمارت ناصری شامل یک ساختمان دو طبقه )دیوانی یا بیرونی( و 
یک ساختمان یک طبقه )حرمسرا یا اندرونی( می شد که با یک دیوار از 
هم جدا شده بودند.  این کاخ که بیشتر قسمت های آن آسیب دیده و 
تخریب شده، ساختمان دیوانی اش مدتی در اختیار سازمان تربیت بدنی 
بود. فدراسیون کوهنوردی و سازمان تربیت بدنی با زدن سقفی روی 
باقیمانده ساختمان، آن را به عنوان پایگاه کوهنوردان در اختیار افراد 
قرار دادند و در نهایت با تهیه گزارش ثبتی از وضعیت کاخ ناصری، نام 

این بنا در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

کتیبه شهرستانک 
ناصری دیده می شود که  سنگی عظیمی در ضلع شرقی کاخ 
نوشته هایش خوانا نیستند. اهالی روستا روایت می کنند که این سنگ 
در زمان ناصرالدین شاه از صخره مشرف به کاخ ناصری جدا شده و به 
اینجا آمده، اما صدمه ای به بنا نرسانده است. این اتفاق باعث شده که به 
امروز  این واقعه روی کتیبه  ای که  ناصرالدین شاه شرح  دستور 

نوشته هایش ناخواناست، نوشته شود. 

چشمه گله گیله
در کنار کاخ ناصری، رودخانه ای جاری است که از چشمه ای به نام 
گله گیله سرچشمه می گیرد. این چشمه که از قلب زمین می جوشد، 

از وسط روستا می گذرد و باغ ها را سیراب می کند. وجود درختان 
سر به فلک کشیده در کنار صدای آرامش بخش رودخانه و نغمه 

پرندگان، فضایی دلنشین همراه با آرامش را پیش رویتان قرار 
می دهد.

نکته قابل اشاره در خصوص قصر ناصری، این 
اثر ثبت شده ملی این است که با حضور در محوطه قصر و 
دیدن در و دیوار تخریب شده آن، سواالت زیادی به ذهنتان خطور 
می کند و اولین و مهم ترین آن، این است که چطور نتوانسته ایم از 
بقایای یک اثر تاریخی مربوط به قرن ها پیش که با استفاده از اصولی 

حیرت انگیز بنا شده بود، حفاظت کنیم؟!
آیا نمی توان با مرمت بقایای این اثر ارزشمند که در دل دشتی زیبا و 
طبیعتی وصف ناپذیر جا خوش کرده، امکان حضور گردشگران بیشتری 
را فراهم کرد؟البته عالوه بر این سواالت قابل تامل، با حضور و دیدن 
خرابه های باقی مانده از یک اثر تاریخی ثبت شده ملی و در و دیوار سوخته 
و نقاشی شده، پرسش های دیگری هم در ذهنتان مطرح می شود که شاید 

هیچ گاه پاسخی برای آنها پیدا نکنید!
مسیر دسترسی: همانطور که گفتیم، برای رسیدن به شهرستانک 

باید مسیر جاده چالوس را در پیش بگیرید. کمی بعد از تونل شماره 8 
جاده، تابلوی شهرستانک را می بینید. در ادامه مسیر به یک دو راهی 
می رسید؛ راه اول)جاده سرپایینی سمت راست( به روستای شهرستانک 
ختم می شود و راه دوم)جاده سمت چپ(، انتهایش به قصر ناصری و 
دیدنی های شهرستانک می رسد. جاده  خاکی که متاسفانه با وجود داشتن 

چند تابلو )قصر ناصری(، نمی تواند راهنمای مطمئنی برای گردشگران 
باشد. پس از طی مسافتی که دیگر از تابلوی راهنما هم خبری نیست، 

دوباره به یک دوراهی می رسید)گمراه نشوید(، مسیر سمت راست 
که ورود افراد متفرقه را ممنوع کرده، همان مسیر دیدنی قصر 

ناصری و دیدنی های اطراف شهرستانک است.

قلعه  دزدبند 
از دیگر جاذبه های این منطقه، قلعه دزدبند است 
که قدمتش به قرن های ششم تا هشتم هجری برمی گردد. 
در بلندترین قله کوه شهرستانک، بقایای بنایی دیده می شود 
که در بین اهالی به قلعه دختر یا قلعه دزدبند شهرت دارد. 
اتاق های قلعه تقریبا از بین رفته اند و تنها تکه هایی از آن باقی مانده 

است. 
تپه شنستون

با پیشروی به سمت جنوب گله گیله، به تپه ای برمی خورید که روی 
آن تعداد زیادی سفال قرمز می بینید که گفته می شود مربوط به 
چادرنشینان دوران تاریخی است. این محل، تپه شنستون نامیده 

می شود و مردم از زمین هایش برای کشت دیم استفاده می کنند. 

درخت اُرس
این درختان افسانه ای که قدمت زیادی دارند، طبیعت بی نظیر 
شهرستانک را تکمیل کرده اند. قدمت یکی از این درختان که در بین 
محلی ها به اُرس یا هورست معروف است، به 2800 سال پیش برمی گردد 

که ارتفاعی 17 متری دارد و عرض آن هم تقریبا 14 متر است.

باغ های میوه 
در تمام کوچه باغ های روستا، درختان پرمیوه )گردو، گیالس، آلبالو، 
سیب، گالبی و زردآلو( وسوسه انگیزی خودنمایی می کنند که به دست 
محلی ها کاشته شده اند. این باغ ها یا دیوار ندارند یا اینکه با حصارهای 
کوتاه محصور شده اند. باغ های توت زیادی هم در شهرستانک وجود 
دارد که مردم این منطقه آنها را خشک می کنند و در زمان های مختلف 

مورد استفاده قرار می دهند.

گیاهان کوهی در ارتفاعات شهرستانک
وجود گیاهان کوهی و دارویی مانند پونه، الک شورک و قارچ 
کوهی، ریواس و... عطر خاصی را هنگام باال رفتن در ارتفاعات 
شهرستانک به مشام تان می رساند. به همین دلیل بهترین 

سوغات این منطقه، گیاهان دارویی و میوه های خوش آب و 
رنگی است که می توانید از باغداران محلی خریداری 

کنید. در سفر به این منطقه دیدنی، دوربین عکاسی خود را 
فراموش نکنید تا حسرت ثبت نشدن تصاویر و طبیعت 

شگفت انگیز این منطقه را نخورید.

 سوغات ایران

دستی صنایع 
شهرستانک
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هتل های سنتی ایران
 )بخش اول(هتل های سنتی کاشان

شبنم اعماری     در شمال غربی کرج و در جاده رویایی چالوس، روستایی ییالقی جا 
خوش کرده که قدمتش به قرن ششم هجری می رسد. منطقه ای که عالوه بر تابستان، 
پاییزی دل انگیز دارد که به جرات می توان گفت در این فصل، زیبایی هایش بیش از پیش 
نمایان می شود.  شهرستانک 3 هزار ساله که در لفظ عامیانه به آن شهرستونک هم گفته 
می شود، هم آبشار دارد هم رود و هم آثار باستانی. این روستا در 84 کیلومتری تهران و 
54 کیلومتری کرج قرار گرفته و قصری ییالقی و بسیار زیبا در آن جا خوش کرده که 120 
سال پیش به دستور ناصرالدین شاه در آنجا ساخته شده است. درختان زیبا و رنگارنگ 
در این منطقه همه جا را پوشانده و تا چشم کار می کند، طبیعت مسحورکننده دیده 
می شود. آنچه بر چشم نوازی این روستا افزوده، ترکیب شگفت انگیز تاریخ و طبیعت 
است، درهم آمیختگی که در هر گوشه  از شهرستانک می توان آن را لمس کرد. با حضور 
در این روستا، از یک سو محو طبیعت حیرت انگیزش می شوید و تصاویری بدیع را به 
تماشا می نشینید و از سوی دیگر با دیدن جلوه های تاریخی به قلب تاریخ سفر می کنید 
و در گذشته غرق می شوید. اینجا همانجایی است که می توان اندکی از دغدغه های 
روزمره  دور شد و در هوایی روح بخش، پاک و تمیز و طبیعتی جذاب، آرامشی بی حد 
و حصر را تجربه کرد.  همانطور که گفتیم، برای رسیدن به شهرستانک باید مسیر 
رویایی جاده چالوس را در پیش بگیرید، این یعنی سفری در پیش  دارید که از آغاز 
تا پایانش سراسر هیجان و زیبایی است. پس سعی کنید فرصت لذت بردن از 
تک تک لحظاتتان را در مسیر رسیدن به این روستای شگفت انگیز از دست ندهید.

نکته: از اینجا به بعد جاده بسیار باریک می شود. پس اگر قصد دارید با خودرویتان تا نزدیک قصر بروید، احتیاط کنید تا مشکلی برایتان پیش نیاید. 

گیوه

نان چاینان بقسماتحلوا کنجدی

عکس:  شبنم اعماری
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 كنترل نهایی
بچه ها را از نظر روانی برای شروع سال تحصیلی 
جدید آماده کنید. یکی از این راهکارها، خرید 

لوازم مدرسه مورد عالقه آنهاست.
نکته هـای الزم برای مراقبت هـای شخصی در 

مدرسه را با بچه ها بازبینی کنید.
 همزمان با شروع مدرسه، حتما آنها را در یک 
کالس ورزشی ثبت نام کنید تا میزان تحرک 

بدنی شان بـه طور ناگهانی افت نکند.
 در مورد تنظیم زمان خواب و استراحت بچه ها مطمئن 

شوید. برای این کار قبل از شروع مدرسه باید زمان خواب و 
بیداری را به زمان عادی بازگردانید.

سالمت بچه ها را از نظر شنوایی، بینایی، تزریق واکسن و... بررسی 
کنید و از سالمت جسمی  آنها از هر نظر مطمئن شوید. 

  تغذیه کودکان در مدرسه با توجه بـه اینکه آنها مشغول یادگیری هستند، از اهمیت زیادی 
برخوردار است و والدین باید بـه آن دقت کنند. اگرچـه مانند سال هـای خیلی دور و تا کمی 
 نزدیک، یعنی سال هـای آغاز دهه60، مدارس 2 و 3 مجذوب وجود ندارد، اما برنامه درسی بچه ها 
طوری تنظیم شده که بیشتر آنها وعده ناهار را در مدرسه می گذرانند. بعد از صبحانه – که بیشتر 
بچه ها از خوردن آن گریزان هستند- ناهار وعده اصلی غذای آنهاست؛ بنابراین باید برنامه 
خوراکی شان بـه درستی تنظیم شود تا دچار مشکالت تغذیه ای نشوند. افزون بر این با تغییر در 
ساختار زندگی بچه ها باید در اوضاع تغذیه ای آنها نیز تغییراتی ایجاد شود تا انرژی الزم را برای 
فراگیری و فعالیت بدنی داشته  باشند.  حاال باید بدانید که برنامه خوراکی بچه ها با آغاز سال تحصیلی 

جدید باید چگونه باشد.

انار پلو قطاب 
مواد مورد نیاز:

برنج 2 پیمانه 
انار دانه شده یک و نیم پیمانه

خالل پسته یک سوم پیمانه
گشنیز تازه خرد شده یک پیمانه

قاشق  یک  گشنیز  تخم  پودر 
مرباخوری

کشمش پلویی نصف پیمانه 
زعفران به مقدار الزم. 

 روش پخت:
برنج را با آب و نمک خیس کرده، 
سپس به روش معمول آبکش کنید. 
مابقی مواد الزم را با یکدیگر مخلوط 
کرده و هنگام دم کردن برنج، یک 
برنج ریخته، یک ردیف  ردیف 
مخلوط انار و همین طور ادامه دهید 
تا آخر. در نهایت نیز اجازه دهید 

برنج دم بکشد.
هنگام کشیدن برنج، مقداری کره و 
زعفران روی آن بریزید و سپس در 
بشقاب یا دیس مورد نظر کشیده و 

سرو کنید.

مواد مورد نیاز:
آرد به مقدار الزم
شیر یک پیمانه

روغن جامد یک پیمانه
بیکینگ پودر یک قاشق چایخوری

مواد میان قطاب:
پودر بادام 51 گرم 
پودر گردو 51 گرم

پودر شکر 211 گرم
روش پخت:

روغن را با همزن برقی خوب هم بزنید تا سبک 
شود. بعد شیر را به روغن پوک شده اضافه کنید 

و هم بزنید.
بیکینگ پودر و آرد را با هم مخلوط و یکی، دو بار 
الک کنید. بعد به همراه پودر هل کم کم به مخلوط 
شیر و روغن اضافه کنید و ورز دهید تا خمیر به 
دست آمده زیاد سفت نشود و به دست نچسبد. 
خمیر را داخل کیسه فریزر قرار دهید و به مدت 
یک ربع در دمای محیط قرار دهید و بعد از آن 15 
دقیقه داخل فریزر بگذارید. در این فاصله همه 

مواد میانی قطاب را با هم مخلوط کنید .
بعد از استراحت خمیر، آن را از فریزر بیرون 
بیاورید و روی سینی صافی پهن کنید و با سر 

لیوان خمیر را قالب بزنید.
مقداری از مواد میانی را الیه خمیر ها بریزید و دو 
سر آن را به هم وصل و خمیر را داخل روغن داغ 
غوطه ور سرخ کنید، سپس قطاب ها را داخل 
مخلوط پودر پسته، بادام و شکر بغلتانید. حاال 

قطاب آماده است، می توانید آن را میل کنید. 

شامی  بادمجاندال عدس
مواد مورد نیاز:

عدس قرمز یک و نیم پیمانه
سیر کوبیده 3 حبه

پیاز خرد شده یک عدد بزرگ 
سیب زمینی 2 عدد متوسط

رب گوجه فرنگی 2 قاشق غذاخوری 
روغن، نمک، فلفل و زردچوبه به میزان 

الزم 

تمرهندی یک پیمانه

روش پخت:
ابتدا عدس را پاک کرده و خیس می کنیم. پس از گذشت 10 دقیقه، عدس را 
با سیب زمینی خرد شده به همراه 2 تا 3 لیوان آب می پزیم. تمرهندی را هم خیس 
می کنیم و کنار می گذاریم. در این هنگام پیاز را سرخ کرده و سیر کوبیده شده را به آن 
اضافه می کنیم. وقتی بوی سیر بلند شد، به مقدار الزم رب گوجه فرنگی، نمک، 
فلفل و زردچوبه را به مواد می افزاییم. در این مرحله تمرهندی را از صافی رد کرده و 
به باقی مواد اضافه می کنیم. البته میزان این مواد به تعداد نفرات مصرف کننده بستگی 
دارد. در مرحله آخر این مواد را به عدس و سیب زمینی که در ابتدا پخته بودیم، اضافه 
می کنیم. پس از اینکه غذا جوش خورد و آب آن گرفته شد، غذای آماده خواهد بود. 

نکته: دال عدس را می توان با برنج سرو کرد. 

مواد الزم:
بادمجان 5 عدد

برنج پخته شده یک دوم پیمانه
پنیر پارمیجانو )پارمیزان یا 

پارمسان( یک دوم پیما نه
گوشت چرخ کرده 250 گرم

تره، مرزه و جعفری ساطوری 
شده 150 گرم
تخم مرغ 2 عدد

پیاز رنده شده یک عدد
نمک، فلفل و روغن مایع به مقدار الزم

دستور پخت: 
بادمجان ها را در مقداری آب و نمک به مدت یک ساعت قرار  دهید تا تلخی آن گرفته شود، 
سپس در آبکش بریزید، بشویید و با پارچه تمیز خشک  کنید. بادمجان ها را از وسط دونیم 
کرده و در روغن سرخ کنید، سپس روی دستمال کاغذی قرار  دهید تا روغن اضافی آن 
گرفته شود. بادمجان ها را با گوشتکوب و کوبیده و با برنج، گوشت چرخ کرده، تخم مرغ  ها، 
پیاز، سبزی ها، نمک، فلفل و پنیر پارمیزان مخلوط کنید و ورز  دهید. کف دست را چرب 
کنید و از مایه به  اندازه دلخواه بر دارید و پس از فرم دادن یا قالب زدن در روغن داغ سرخ و 

سپس سرو کنید.

در كیف  بچه ها چـه بگذاریم؟
وقتی بچه ها مدرسه هستند، امکان مسواک زدن برای آنها وجود ندارد؛ بنابراین اگر خوراکی  یا نوشیدنی هایی 

که مصرف می کنند، مناسب نباشند، باعث پوسیدگی دندان هایشان می شود. برای حاضر کردن سبد خوراکی 
کودکان در مدرسه بهتر است بـه این موارد توجه داشته باشید:

  شیر : ترکیب هـای خوب موجود در شیر آن را به غذای کاملی تبدیل کرده است. به همین علت باید در سبد تغذیه ای 
دانش آموزان، هر روز یک پاکت شیر یک نفره لحاظ شود. کلسیم موجود در شیر، باعث حفظ سالمت دندان ها می شود.

     ماست: کلسیم و اسیدهای موجود در ماست بـه حفظ سالمت دندان ها و لثه ها کمک 
می کند.

     هویج: خوراکی هایی مثل هویج، کلم بروکلی، سیب زمینی و کدو 
برای حفظ سالمت  ویتامین  این  ویتامین A هستند.  حاوی 

دندان ها و لثه ها ضروری است. گاز زدن این خوراکی ها بـه تمیز شدن دندان ها 
هم کمک می کند.

  سیب: این میوه، خوراکی شیرین و کم کالری است. کربوهیدرات موجود 
در سیب بـه سالمت دندان ها آسیب نمی زند.

 
  ساندویچ ها: ساندویچ بهتر است با نان مناسب کم شیرین حاضر شود. 

برای میان وعده می توانید به بچه ها کره بادام زمینی و نان بدهید. 
ساندویچ بوقلمون یا تخم مرغ هم انتخاب هـای خوبی هستند؛ این 

خوراکی ها سرشار از کلسیم، فسفر و ویتامین D هستند. 
بنابراین برای حفظ سالمت استخوان هـای فک و دندان 

گزینه خوبی خواهند بود. 

ناهار با مزه سالمت دندان
برای آنکه یک تیر و دو نشان بزنید، بهتر است ناهاری را در نظر بگیرید که سالمت دندان ها را به لحاظ 
ترکیب هـای موجود در آنها حفظ کند. این خوراکی ها باید بـه شکلی باشند که هم بـه دندان آسیب 

نزنند و هم ترکیب هـای خوبی داشته باشند تا سالمت دندان ها حفظ شود.

دانستی های آشپزی

 بچه ها بـه 5 نوبت خوراكی نیاز دارند
وعده هـای خوراکی بـه پنج گروه تقسیم می شوند؛ سه وعده آن، وعده خوراکی اصلی یعنی صبحانه، ناهار و شام است و دو وعده 
دیگر بین این وعده هـای اصلی قرار دارند. اگر دوست دارید فرزندانتان اضافه بر تغذیه تندرست، از نظر وزنی نیز شرایط مناسبی 
داشته باشند، باید برنامه خوراکی آنها را بـه درستی تنظیم کنید. آنچـه باید کودکان هر روز دریافت کنند، با واحد »بشقاب« تعریف 
شده و مقدار خوراکی هـای موجود در این بشقاب با عنوان »واحد« بیان می شود. براساس نظر سازمان بهداشت جهانی، بشقاب 
خوراکی کودکان باید هر روز حاوی برخی از خوراکی ها باشد تا شیوه تغذیه آنها، شیوه تندرستی باشد. در غیر این صورت با بـه هم 

خوردن تعادل تغذیه ای، بچه ها آنچـه را که باید دریافت نمی کنند. این نکته برای بچه  مدرسه ای ها بسیار مهم است.
5 نکته مهم

در وعده خوراکی بچه ها باید غالت، میوه ها و سبزیجات 
گنجانده شود تا ویتامین هـای مورد نیاز لثه ها تأمین 

شوند. 
بچه ها را به خوردن خوراکی هایی مثل ساقه کرفس، 
سبزی و... عادت دهید. بـه این ترتیب زمانی که 
مسواک نمی زنند، تاثیر خوراکی هـای شیرین 

روی دندان ها از بین می رود.
غذا های نشاسته ای را در برنامه خوراکی بچه ها 
بگنجانید؛ برای نمونه می توان به سیب زمینی اشاره 

کرد. این خوراکی حاوی نشاسته و پتاسیم است.
گذشته از خرید، اطالعات روی بسته هر خوراکی را 
تندرست  خوراکی هـای  تا  بخوانید  حتما 

)کم شیرین ها( را انتخاب کنید.
 از دادن خوراکی هایی که بین فضای دندان گیر می کنند 
یا روی شیارهای دندان می چسبند، امتناع کنید. این 
خوراکی ها )تافی، چیپس، پفک و...( مهم ترین عوامل 

پوسیدگی دندان در کودکان هستند. 
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  تغذیه سالم داشته باشید: رعایت برخی نکات ساده می تواند 
سالمت  را تضمین کند. نکاتی که بیشتر مواقع نادیده گرفته می شوند، در حالی 

که با توجه به آنها می توان از بروز خطرهای جبران ناپذیر جلوگیری کرد.

  شیرین كننده های مصنوعی : این مواد می توانند نورون های 
عصبی را تخریب کنند؛ بنابراین بهتر است به جای استفاده از شیرین کننده های 

مصنوعی از قندهای طبیعی، آن هم در حد متعادل استفاده کنید.

  رنگ های مصنوعی: رنگ های مصنوعی که به برخی نوشیدنی ها 
و  خوراکی ها افزوده می شوند، به شکل وسیع در غذاهای آماده نیز وجود دارند 
و به مسمومیت نورون ها می انجامند. بهتر است به جای استفاده از این نوع 

رنگ ها از رنگ های طبیعی کمک بگیرید.

 گرم كردن غذا در ظروف پالستیکی: برای گرم کردن، 
ظرف پالستیکی به هیچ وجه گزینه مناسبی نیست. اگر قصد دارید غذایتان 
را گرم یا غذا و نوشیدنی  گرم بخورید، از ظروف شیشه ای، سرامیکی یا چینی 
استفاده کنید. ظروف پالستیکی در برابر گرما اگر دارای ترکیبات بیسفنول A یا 

فتاالت ها باشند، آنها را به غذا منتقل می کنند و بیماری زا هستند.

 شیشه های شیر پالستیکی :  اگر می خواهید برای فرزندتان 
شیشه شیر بخرید، حتما نوع شیشه ای آنها را انتخاب کنید و از گرم کردن 

شیر در شیشه های پالستیکی بپرهیزید.

   مصرف میوه و سبزی های فصل : خرید میوه و سبزی های 
تازه به این معناست که شما کمتر به مصرف آفت کش ها و نگه دارنده ها نیاز 
پیدا می کنید. میوه های خارج از فصل برای اینکه سالم بمانند و در فصول دیگر 
مورد استفاده قرار گیرند، بعد از چینش، حمل و ذخیره سازی، آفت کش و 
نگه دارنده های زیادی به آنها زده می شود. توصیه ما این است که از این میوه ها تا حد 

امکان استفاده نکنید.

 خرید محصوالت طبیعی : استفاده از محصوالت طبیعی نسبت 
به محصوالت گلخانه ای و پرورشی ضرر کمتری دارد، چون این مواد حاوی 

کادمیوم،PBC و فلزات سنگین کمتری نسبت به دیگر محصوالت هستند.

  استفاده از ماهی پرورشی : مصرف ماهی های چرب غنی 
از امگا3 مثل تن توصیه نمی شود، چون میزان PBC و فلزات سنگین نظیر 
سرب و جیوه در گوشت آنها بسیار باالست. اگر تمایل به مصرف ماهی  دارید، 
توصیه شده انواع پرورشی آنها را انتخاب کنید، چون در مقایسه با ماهی های آزاد 

آلودگی کمتری دارند. 

و عضله باز
حدود 86 درصد از انسان ها دارای عضله هستند، اما 

گاه برخی افراد، عضله بازو ندارند. برای اینکه بدانید آیا این 
عضله  را در بازوهایتان دارید یا نه، می توانید یک تست انجام 

دهید، به این صورت که انگشت کوچک خود را با انگشت شست تان 
لمس و عضالت مچ دست خود را سفت کنید. عضله در مرکز مچ دست 
قرار می گیرد، درست زیر کف دستتان. این عضله در انسان به 
انعطاف پذیری مچ دست کمک زیادی می کند، اما اگر شما این عضله 
را هم نداشته باشید، هیچ مشکلی برایتان به وجود نمی آید. این 

عضو ناشناخته بدن در کودکان کمتر از 5 ماه وجود دارد و به 
واکنش کف دست بچه ها معروف است.عضله بازو به 

بچه ها کمک می کند تا آنها با دست خود 
بتوانند هر چیزی را بگیرند.

كیسه اشکی
اگر پلک باال یا پایین خود را بکشید، در 

گوشه داخلی، سوراخ کوچکی )کیسه 
اشکی( خواهید دید. ساده ترین راه برای 
دیدن کیسه اشک، پلک پایین است. با این 

حال با کمک هر دو پلک می توانید 
اشک های خود را تخلیه کنید.

 دندان عقل 
در بیشتر افراد درد شدید انتهای فک 
است که آنها را متوجه دندان عقل می کند. 
همه انسان ها در اوایل 20 سالگی متوجه 

رشد دندان عقل خود می شوند. این 
بدون هیچ عالمتی در  دندان 

دهان رشد می کند

 الیه دوآ 
قرنیه شما )الیه بیرونی شفاف چشم(، 
شش الیه دارد که یکی از آنها در سال 
2013 کشف شد. به گفته دانشمندان 

الیه دوآ، کمتر از شش دهم هزارم 
اینچ ضخامت دارد.

حاویه 
دانشمندان همچنان به دنبال کشف ارگان های 

جدیدی از بدن انسان هستند. در نوامبر 2016 
محققان رسمی، یکی دیگر از اعضای بدن را به 
کتاب های درسی آناتومی اضافه کرده اند. تصور 
دانشمندان بر این بود که حاویه- دو برابر حفره 
شکم در سیستم گوارش - چند ساختار جداگانه 

بود، اما با تحقیقات بیشتر متوجه شدند که این 
عضو یک واحد است و ارگان روده را به شکم 

متصل می کند، اما هنوز نمی دانند که 
حاویه چه عملکردی دارد.

دم انسان 
البته ما دیگر آن را نداریم، اما جنین انسان تا 10 

هفتگی که در حال رشد است، دم دارد. در موارد بسیار 
نادر هم دیده شده که نوزادان با یک عضو اضافه مانند متولد 

شده اند که می تواند به راحتی با جراحی برداشته شود. در یکی 
از مقاالتی که در این خصوص وجود دارد، نوشته شده قبل از 
اینکه متولد شویم، دم داریم!  تعجب نکنید، این یک حقیقت 
است. همه انسان ها قبل از تولد برای چند هفته دم دارند. به 

گفته دانشمندان، استخوان دنبالچه آخرین بقایای دم 
انسان است و جالب اینکه تمام پستانداران دنیا در 

شکم مادر نیز دارای دم هستند و فقط انسان 
است که قبل از تولد آن را از دست 

می دهد.

 عضالت 
گوش و نقطه داروین 

سه ماهیچه سمعی با گوش بیرونی در ارتباط هستند. حدود 
10 تا 20 درصد انسان ها این توانایی را دارند که عضالت گوش 
خود را درگیر کنند تا بتوانند گوششان را بچرخانند. همچنین 
حدود  یک چهارم جمعیت جهان دارای برآمدگی در لبه 
باالیی گوش)داروین( هستند. در حیواناتی مثل خرگوش 

این عضله در انتهای گوش ها قرار گرفته و وظیفه 
فوکوس صداهای دور روی گوش را به عهده 

دارد.

پلک سوم
عالوه بر دو پلک ، پلک دیگری هم وجود دارد 
که در گوشه چشم درست بعد از منبع اشکی 
از  بسیاری  است. در چشم  قرار گرفته 
خزندگان، پرندگان و پستانداران، پلک سوم 
مانند غشایی شفاف است که به صورت 
افقی داخل چشم برای حفظ رطوبت و 
در انسان برای کمک به منبع اشکی 

ایجاد شده است.

تابش 
پوست در تاریکی 

دانشمندان ژاپنی با استفاده از دوربین های فوق العاده 
حساس کشف کرده اند که انسان ها از خود نور متصاعد 
می کنند. این نور بیشتر از پیشانی، گونه ها و گردن 
منتشر می شود. این نور در شب کمتر است و اواخر 

از آن  بروز می کند. پس  بعدازظهر بیشتر 
»بیولومینسانس یا بازتابی« یک هزارم بار 

ضعیف تر از آن است که چشم انسان 
قادر به دیدنش باشد.

بدن انسان افزون بر اینکه دارای ساختاری شگفت انگیز است، رازهای ناشناخته و 
اسرارآمیزی هم دارد که ما از آنها بی خبریم، مثل برخی اعضای پنهانی بدن که شاید 
برای خیلی  از ما باشد.  بسیاری از ما انسان ها از جسم پررمز و راز خود اطالعات کافی 

نداریم؛ از اعضای ناشناخته ای که در بدنمان وجود دارند، اما چون دیده نمی شوند، از آنها 
آنطور که باید و شاید آگاهی نداریم. اگر عالقه مند هستید که با اعضای کمتر شناخته شده 

بدنتان آشنا شوید، در ادامه با ما همراه باشید.

ارگان 
جاكوبسون  

این ارگان به برخی حیوانات کمک می کند تا 
فرومون ها را که مواد شیمیایی هستند و باعث ایجاد 
واکنش در گونه مشابه  آنها می شوند، تشخیص دهند. 
دانشمندان هنوز هم بر سر اینکه آیا انسان ها دارای این 
عضو هستند یا نه با هم بحث دارند. با این حال 

مطالعات انجام شده، نشان داده که جنین انسان 
در رحم مادر این عضو را دارد، اما در مراحل 

رشد آن را از دست می دهد. 

پنهان بدنپنهان بدن
ناشناخته های اسرارآمیز

آرامش بخشی به نام دارچین
این گیاه، آرام بخشی طبیعی است و مصرف روزانه آن به سالمت بدن کمک 

می کند. کلیه ها را گرم نگه می دارد، ضعف پاها را از بین می برد و کم خونی را 
درمان می کند. دارچین بهترین دارو برای دردهای عضالنی است. این ماده گیاهی، 

اثر آرام کننده و شادکننده دارد. در حقیقت باید گفت دارچین، والیوم گیاهی است، زیرا در آن ماده ای 
به نام Cinnamodehyde وجود دارد که روی حیوان و انسان اثری آرام بخش دارد. یک قاشق چایخوری 
دارچین؛ حاوی 28 گرم کلسیم، یک گرم آهن و بیشتر از یک گرم فیبر و مقدار زیادی ویتامین های 
C،K و منگنز است. همچنین 1/2 گرم کربوهیدرات دارد. دارچین رگ ها را باز می کند و باعث بهبود 
گردش خون می شود. یکی از خواص دارچین این است که باعث افزایش کارایی هورمون انسولین 

در بدن می شود، در نتیجه بدن نیاز کمتری به این هورمون برای کنترل قند خون پیدا می کند.
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نماد شهرهای بزرگ دنیا 
سمبل )نماد( در شهرهای بزرگ جهان، نشان دهنده فرهنگ و پیشرفت آن شهر یا کشور است.  کشورها و 
شهرهای بزرگ دنیا برای خود سمبلی منحصر به فرد دارند که به آن می بالند. نمادها که گاهی برخاسته از یک 
اثر باستانی است و گاهی هم یک معماری خاص.  در ادامه به برخی کشورها و نمادها آنها اشاره کرده ایم که شاید 

برایتان جالب توجه باشد. 

ج آزادی تهران بر
این برج که در سال ۱۳49 خورشیدی به دست معمار ایرانی، حسین امانت با نام برج شهیاد طراحی و ساخته شد، پس از انقالب به 
»برج آزادی« تغییر نام پیدا کرد. معماری این برج، تلفیقی از معماری دوران هخامنشی، ساسانی و اسالمی است. این بنای سه طبقه 
دارای چهار آسانسور و دو راه پله و ۲۸۶ پلکان است. در محوطه زیرین آزادی چند سالن نمایش، نگارخانه، کتابخانه، موزه و... قرار 
دارد. طول این بنا ۶۳ متر، ارتفاع آن از سطح زمین 4۵ و ارتفاع از کف موزه ۵ متر است. گفته می شود در ساخت برج آزادی 4۶ هزار 

قطعه سنگ بریده و پرداخت شده به کار رفته  است.

ج های دوقلوی   بر
وناس کواالالمپور پتر

این برج ها، یکی از بلندترین آسمانخراش های جهان به 
شمار می روند که 4۵۲ متر ارتفاع دارند. ۸۸ طبقه در هر 
برج وجود دارد و این دو برج از زیر توسط مرکز خرید 
سوریا به هم متصل شده اند. جالب اینکه یک پل، طبقات 
4۱ و 4۲ این دو برج را به هم متصل کرده است. برج های 
دوقلوی پتروناس به یکی از نمادهای اصلی کواالالمپور 

تبدیل شده اند.

ج ایفل  بر
این برج فلزی در میدان شان دو مارس و در کنار رود سن، 
در شهر پاریس قرار گرفته است. امروزه برج ایفل به عنوان 
نماد کشور فرانسه جزو پربازدیدترین و شناخته شده ترین 
بناهای جهان است. این نماد فلزی در ابتدا برای نمایشگاه 
جهانی و به مناسبت صدمین سالگرد انقالب فرانسه ساخته 

شد.

مجسمه مسیح 
و ریودوژانیر

این مجسمه معروف یکی از عجایب 
می رود.  شمار  به  جهان  هفت گانه 

مجسمه مسیح به بلندای ۳9.۶ متر در 
سال ۱9۲۶ و در ارتفاع ۷۱0 متری نوک کوه 

کورکووادو ساخته شده  است.

این مجموعه تاریخی که قدمت آن به دوران مصر باستان می رسد، 
عبارت است از: هرم خوفو، هرم خفره و هرم منکور. خوفو 
بزرگ ترین شان و یکی از عجایب هفتگانه است. این هرم ها حدود 

۲۵۵0 سال پیش از میالد ساخته شده اند.

ج خلیفه دبی  بر
این برج با ۱۶۳ طبقه قابل استفاده و ۸۲۸ متر 
ارتفاع، بلندترین سازه و آسمانخراش ساخته 
شده به دست انسان است که ساخت آن از 
ژانویه ۲004 آغاز و در روز چهارم ژانویه ۲0۱0 

افتتاح شد.

 تاج محل آگره
یکی دیگر از عجایب هفت گانه جهان که معماری خارق العاده و 
زیبای خیره کننده ای دارد، تاج محل است؛ بنایی ایرانی که در 
کشور هند واقع شده و زمان طلوع و غروب آفتاب در آن بسیار 
چشم نواز است. تاج محل که در نزدیکی آگره قرار دارد، به دستور 
شاه جهان امپراتور گورکانی هندوستان به منظور یادبود همسر 
ایرانی اش به نام ارجمندبانو که او را بسیار دوست داشت، ساخته 

شده است.

 اپرا هاوس)خانه اپرای( سیدنی
خانه اپرای سیدنی، از لحاظ هنر معماری، 
یکی از متمایزترین بناهای قرن بیستم به 
شمار می رود که در شهر ساحلی سیدنی و 
در ایالت نیوسات ولز کشور استرالیا واقع 

شده است. اپراهاوس که در حال حاضر 
یکی از مهم ترین اماکن گردشگری کشور 

استرالیاست، در ۲0 اکتبر ۱9۷۳ به دست ملکه 
الیزابت دوم گشایش یافت.

 معبد بهشت پکن
یکی از ۱0 معبد شگفت انگیز جهان و بزرگترین 
معبد چین است که معماری خارق العاده ای دارد 
و در ۲ کیلومتری شهر ممنوعه پکن )مجموعه ای 
از قصرهای دیدنی است که روزگاری محل 

زندگی امپراطورهای سلسله های مختلف چین 
بوده و آنجایی که ورود افرادی غیر از خاندان 

امپراطور به آن ممنوع بود، به »شهر ممنوعه« شهرت 
یافت(، جا خوش کرده است. معبد بهشت در قرن ۱4 

میالدی توسط امپراطوری مینگ ساخته شده و عبادتگاه 
امپراتوران مینگ و کونینگ بوده است؛ به همین دلیل این امپراطوران 

خود را تیان زی یا »پسر بهشت« می نامیدند. 

 ساعت بیگ بن لندن
بزرگ  ترین و معروف  ترین برج ساعت جهان، بیگ بن لندن است. برج 
ساعت کاخ وست  مینستر که در ضلع شمال شرقی ساختمان پارلمان 
بریتانیا قرار دارد، به نام برج بیگ بن یا ساعت بیگ بن، شهرت جهانی 
دارد. در واقع بیگ بن، نام زنگ بزرگ ۱۳ تنی است که در داخل برج 
قرار دارد و هر ساعت یک بار به صدا درمی آید. برج ساعت بیگ بن در 
انگلیس، به نام »برج سنت استفان کاخ وست  مینستر« نیز شناخته 

می شود.

ثه  ثال م  هرا ا
جیزه قاهره

در سفر به کشورهای مختلف جهان، عدم آگاهی از نکات ریز و کلیدی مهم می تواند برای هر گردشگری دردسرساز شود؛ 
بنابراین آنچه در اینگونه سفرها باید بیش از هر چیز دیگر به آن توجه کرد، دانستن آداب معاشرت در کشورهای مختلف دنیاست؛ 

موضوعی که اگر به دانستن آنها عالقه مند هستید، می توانید در ادامه با ما همراه باشید.

مسنترینفرداولازهمهغذامیخورد
در اروگوئه، مهم نیست که چقدر گرسنه باشید. چیزی که در این کشور اهمیت زیادی دارد، 
احترام به بزرگ ترهاست. با حضور فرد مسن در یک جمع شما نمی توانید قبل از او خوردن غذا 
را شروع کنید. عالوه بر این، اگر قصد نوشیدن داشته باشید، نمی توانید آن را برای خودتان بریزید 

و باید از نفر کناریتان بخواهید که برای شما نوشیدنی بریزد. 

نمیتوانیدبهسردیگراندستبزنید
تایلندی ها، مردمانی هستند که در بیشتر اوقات لبخند به لب دارند، مسئله ای که نشان دهنده 
مثبت اندیشی آنهاست. با این حال، رفتاری که شاید در بیشتر کشور ها عادی باشد، ممکن است 
تایلندی ها را عصبانی کند. در این کشور شما نباید به سر دیگران دست بزنید، چون مردم تایلند 

بر این باورند که سر محل قرارگیری روح انسان است.

میتوانیدصورتحسابرستورانرانپردازید
در بسیاری از کشورها، انعام جزئی از صورتحساب مشتریان است. این مساله در مورد کشور های 
جمهوری چک، فرانسه، مجارستان و اسپانیا نیز صدق می کند. به طور متوسط انعام، ۱۰ تا ۱۵ 
درصد از صورتحساب است. با این حال در اتریش، انعام تنها به پیشخدمت هایی تعلق می گیرد که 
کارشان را به خوبی انجام داده اند. طبق قانون نانوشته ای که در اتریش وجود دارد، اگر یک مشتری 
سه بار بخواهد که صورتحسابش را برایش بیاورند، اما این کار انجام نشده باشد، می تواند بدون 

پرداخت صورتحساب، رستوران را ترک کند.

درایتالیاگلسوسنهدیهبدهید
بیشتر کشورها گل دادن را کاری پسندیده  می دانند، اما این مساله به ظاهر ساده در کشورهای 
مختلف آداب خاص خود را دارد. مثال در فرانسه، گل های سوسن و داوودی را گل مراسم عزا 
می دانند. در ایتالیا هم گل داوودی مختص به مراسم عزاست، اما سوسن گل محبوب ایتالیایی هاست 

و گل ملی کشورشان محسوب می شود. 

ماهیرابرنگردانید
هنگام خوردن ماهی، وقتی یک طرف آن را تمام می کنیم، منطقی این است که ماهی را 
برگردانیم و طرف دیگرش را بخوریم، اما چینی ها با این کار مخالفند، چون معتقدند که برگرداندن 
ماهی بدشانسی می آورد. خرافاتی های این کشور نیز به هیچ عنوان به سمت دیگر ماهی دست 
نمی زنند. بقیه هم استخوان های ماهی را جدا می کنند تا بدون برگرداندن آن به طرف دیگرش 

برسند.

نمیتوانیدبادستغذابخورید
اگر روزی قصد سفر به کشور شیلی را داشتید، این اصل ساده را فراموش نکنید؛ نمی توانید با 
دست غذا بخورید، هیچ غذایی را. در این کشور به آداب غذا خوردن اهمیت زیادی داده می شود؛ 
بنابراین برای خوردن هر غذایی، حتی همبرگر و سیب زمینی سرخ کرده، حتما باید از ظرف، کارد 

و چنگال استفاده کنید.
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معاونتوسعهمدیریتوسرمایه
انسانیوزارتنفت:

 فرزند یکی از همکاران نفتی شاغل در منطقه 2 
عملیات انتقال گاز موفق شد در مسابقات تکواندو 

قهرمانی کشور به مدال نقره دست پیدا کند. 
مهدیس خراسانی، فرزند سعید خراسانی 
همکار منطقه دو عملیات انتقال گاز، در بیست 
و چهارمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی 
جوانان و بزرگساالن کشور که در شهر تبریز 

استان آذربایجان شرقی برگزار شد، به مقام نایب 
قهرمانی نائل شد و با کسب مقام دوم، به دریافت 

لوح و مدال نقره دست یافت.

نایب قهرمانی دختر نفتی در 
تکواندو

اولین گردهمایی فوتسالیست های پایه نفت اهواز با حضور 3۰۰ 
فوتسالیست  نونهال و نوجوان نفتی در سالن مسابقات مجموعه ورزشی 
شهرک نفت اهواز برگزار شد.مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی مناطق 
نفت خیز جنوب در این گردهمایی بابیان اینکه در این باشگاه امکانات 
مناسبی در جهت رشد و توسعه ورزش همگانی و قهرمانی به عنوان 
اصلی ترین زیرساخت سالمت و شادابی جامعه فراهم شده است، گفت:در 
حال حاضر بیش از 8۰۰ تن از رده های پایه در مدارس فوتبال و فوتسال 
مشغول فعالیت هستند که این جمعیت آمار مناسبی است.هدایت یزدی 
در خصوص توسعه زمین های فوتبال افزود: در حال حاضر چندین زمین 
فوتبال و سالن فوتسال مطابق با استانداردهای فدراسیون جهانی فوتبال 
در دست بهره برداری است که با اضافه شدن دو زمین چمن مصنوعی 
و احیای زمین چمن ملی راه اهواز، زمینه مناسبی جهت تقویت تمامی 
رده های،باشگاهی فراهم است.وی با اشاره به موفقیت های تیم های پایه 
مناطق نفت خیز جنوب در کسب عناوین قهرمانی کشوری و استانی 
افزود: باشگاه فرهنگی ورزشی مناطق نفت خیز جنوب در تالش است تا 
با فراهم ساختن زیرساخت های موردنیاز ورزش رده های پایه، بهترین ها 
را به جامعه ورزشی کشور معرفی کند. مدیرعامل باشگاه فرهنگی 
ورزشی مناطق نفت خیز جنوب با اشاره به اینکه نونهاالن و نوجوانان 
نفت در گروه سنی مختلف آخرین فن های ورزشی را زیر نظر مربیان 
مجرب فرامی گیرند، افزود: در تالش هستیم تا با تقویت لیگ برتر، شاهد 
نتایج بهتری در این رشته ورزشی باشیم. گردهمایی ورزشکاران مدرسه 
فوتسال نفت اهواز با حضور مسؤوالن ورزشی، خانواده ها و فوتبالیست های 
نونهال و نوجوان، پیشکسوتان ورزشی و اجرای حرکات نمایشی با توپ 
و سخنرانی مدیرکل شورای دانش آموزی استان به عنوان میهمان ویژه 

در سالن مسابقات مجموعه ورزشی شهرک نفت اهواز برگزار شد.

گردهمایی 
فوتسالیست های نفت  

 رقابت های ورزشی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه تهران 
با معرفی ۱۱ تیم در رشته فوتسال به نام شهید مدافع حرم، شهید مهدی 
ثامنی راد آغاز شد. رئیس امور اداری خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران 
دراین باره گفت: با توجه به ماهیت روحیه ورزشکاری در کارمندان که نقش 
مهمی در شادابی و نشاط کارکنان دارد و موجب تقویت نیرو و افزایش 
بهره وری در آنان می شود، تالش می کنیم با تشویق همکاران به ورزش، 
سرزندگی و پویایی را به شیوه سالمت محور توسعه بخشیم. خسرو ایروانی با 
اشاره به اینکه رویکرد منطقه در ترویج و رونق ورزش، سبب اشاعه و همگانی 
شدن آن می شود، گفت: توجه به رشته های متنوع ورزشی در منطقه تهران 
نه تنها بر اهمیت این مقوله می افزاید بلکه در عملکرد، توانایی و بازدهی فعالیت 
کاری همکاران نیز، تأثیری انکارناپذیر دارد.ایروانی از حضور مؤثر عالقه مندان 
در رشته های بدن سازی، تنیس روی میز، والیبال، فوتسال، تیراندازی و پرتاب 
دارت خبر داد و افزود: در رشتۀ فوتبال داخل سالن که با یادوارۀ شهید ثامنی 
راد برگزار شد، ۱۱ تیم از واحدهای بسیج، حراست، تعمیرات خط، مکانیک، 
ساختمان و تأسیسات، اداری، مخابرات، انبار تدارکات، نفت خام و... در قالب 
۵ تا ۱2 نفر باهم به رقابت پرداختند که با توجه به عملیاتی بودن منطقه و 
جمع بندی چنین رقابت هایی، هر هفته 4 تیم به مصاف رقبای خود رفته 

تا در نهایت، تیم برتر معرفی شود. وی یادآور شد: با توجه به ممنوعیت 
برگزاری مسابقات در سطح شرکت ها، این رقابت ها در قالب انجام 

تمرین های ورزشی همگانی و آمادگی جسمانی بدون صرف 
هیچ گونه هزینه اضافی انجام می شود.

 تیم فوتبال نوجوانان نفت گچساران، قهرمان مسابقات لیگ برتر 
نوجوانان استان کهگیلویه و بویراحمد شد. در هفته پایانی مسابقات 
فوتبال قهرمانی نوجوانان استان کهگیلویه و بویراحمد، جدال حساس 
نوجوانان نفت و گاز گچساران و آتاک گچساران در زمین شهید بشارت 
برگزار شد که نوجوانان نفتی در نیمه اول در  اندازه های خود ظاهر نشدند 
و با نتیجه 3 بر یک ناامیدانه به رختکن رفتند؛ اما نیمه دوم ورق برگشت. 
با آمدن مهدی فروزی و علی نشاطی به زمین  بازی، نفت صاحب توپ و 
میدان شد. گل زیبای علی نژاد، امید قهرمانی را به اردوی نفتی ها بازگرداند 
تا اینکه هادی احمدزاده، بازیکن نفت گچساران گل سوم را وارد دروازه 
آتاک کرد و جام را به گچساران برگرداند. هواداران پرشور نفت مثل 
همیشه به موقع به کمک تیم محبوب خود آمدند و نقش موثری در این 
نتیجه و کسب عنوان قهرمانی داشتند.  نوجوانان نفت و گاز گچساران 

برای دومین سال پیاپی، قهرمان استان کهگیلویه و بویراحمد شد و 
به عنوان نماینده استان به مسابقات کشوری اعزام می شوند. 

نوجوانان نفت و گاز گچساران این قهرمانی را به مربی فقید 
خود مرحوم حسن کیومرثی تقدیم کردند.
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رقابتهای ورزشی شهید ثامنی راد 

درخطوط لوله  منطقه تهران

قهرمانی تیم فوتبال نوجوانان نفت 
گچساران در لیگ استان 
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 فرزین مینو به تاکید وزیر نفت بر توسعه ورزش همگانی 
در این وزارتخانه و ضرورت اجرای فعالیت های سالمت محور 
اشاره کرد و گفت: اگرچه ماموریت اصلی صنعت نفت در 
زمینه اکتشاف، توسعه، تولید و پاالیش نفت، گاز و اقدام های 
مرتبط در باالدست و پایین دست تعریف شده و اموری 
همچون تیم داری، باشگاه داری و فعالیت در حوزه ورزش 
حرفه ای در حیطه وظایف صنعت نفت نیست، اما نکته ای که 
برای ما اهمیت ویژه  دارد این است که کارکنان از سالمت 

جسم و روح برخوردار باشند.
وی مقدمه ضروری سالمت را پیشگیری خواند و افزود: 
مهم ترین فاکتور در زمینه پیشگیری، فعالیت های ورزشی 
است و بر همین اساس است که وزیر محترم نفت بر توسعه 
ورزش همگانی برای کارکنان و خانواده های آنان تاکید بسیار 

دارند.
مینو گفت: با توجه به تاکید وزیر نفت بر توسعه ورزش 
همگانی، همچنین عملکرد نه چندان قابل قبول چهار شرکت 
اصلی در حوزه ورزش و سالمت، تصمیم گرفتیم در گام اول، 
فعالیت های سالمت محور را جایگزین مسابقه محوری کرده و 
مسابقات را تا حد امکان کاهش دهیم. برای تحقق این هدف، 
دو رویکرد را در اولویت قرار دادیم: اول توسعه امکانات ورزشی 
و تسهیل دسترسی کارکنان و خانواده های آنان به خدمات 

ورزشی و دوم، اجرای کامل طرح حلقه سالمت.
وی ادامه داد: در بخش اول و جهت تسهیل دسترسی 
کارکنان به اماکن و خدمات ورزشی، طرحی در این زمینه در 
شورای مرکزی ورزش وزارت نفت و شورای اداری به تصویب 
رسید و توسط وزیر محترم ابالغ شد که به موجب آن، از این 
پس چهار شرکت اصلی وزارت نفت موظف خواهند بود 
اساس  بر  نفت،  صنعت  اداری  شورای  ابالغیه  مطابق 
سیستم های مبتنی بر فناوری اطالعات، دسترسی نامحدود 
خانواده صنعت نفت به خدمات ورزشی را از نظر جغرافیایی 
تسهیل کرده و این امر باید پس از تعیین بودجه و سازوکار 
اجرایی مشخص، در هیئت مدیره چهار شرکت به تصویب 
برسد. مینو تاکید کرد: به طور حتم با اجرای همه جانبه این 
طرح، به طور ملموس و معنی داری، شاهد توسعه ورزشی 
همگانی و دسترسی بیش از پیش خانواده صنعت نفت به 

تسهیالت ورزشی خواهیم بود.
معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی درباره 
طرح حلقه سالمت گفت: مکانیزم حلقه سالمت با توجه به پایش 
سنجش وضعیت سالمت کارکنان در دو حوزه قلبی - عروقی و 
اسکلتی - عضالنی آغاز خواهد شد. پس از بررسی وضعیت 
کارکنان در این دو حوزه، اقدام های ورزشی متناسب با مشکالت 
جسمی کارکنان آغاز می شود. انتظار جدی وزیر نفت و بنده از 
اداره کل سالمت، تربیت بدنی و مسؤولیت اجتماعی وزارت 
نفت، نظارت و پیگیری کامل بر اجرای این دو طرح از طریق 
مدیران منابع انسانی )و امور ورزش  چهار شرکت اصلی و توابع( 

به عنوان متولیان اجراست.
رئیس شورای مرکزی ورزش وزارت نفت اظهار کرد: 
ابالغیه اخیر وزیر نفت با عنوان »سیاست های هزینه ای حوزه 
ورزش وزارت نفت« با رویکرد توسعه ورزش همگانی و 
اولویت بخشی به سالمت کارکنان و خانواده های آنان صورت 
گرفت و حساسیت های ایجادشده در خصوص این ابالغیه به 
طور کامل در عدم آگاهی برخی افراد از قوانین کشور و 

مقررات صنعت نفت ریشه دارد.
مینو تصریح کرد: ابالغیه اخیر وزیر نفت به هیچ عنوان 
در جهت تضعیف جایگاه ورزش در صنعت نفت نبوده و روح 
این ابالغیه به منظور تقویت جایگاه ورزش کارکنان و 

خانواده های آنان است.
رئیس شورای مرکزی ورزش وزارت نفت ادامه داد: 
ابالغیه و  این  به وجود آمده در زمینه  حساسیت های 
هجمه های اخیر، ناشی از عدم آگاهی افراد از قانون برنامه 
پنجم و ششم توسعه است که به تصویب مجلس شورای 
اسالمی رسیده و اتفاق جدیدی نیست. بر مبنای ماده ۱۳ 
قانون برنامه پنجم و ماده 94 قانون برنامه ششم توسعه، 
هرگونه هزینه در ورزش حرفه ای از سوی دستگاه های 
اجرایی کشور ممنوع اعالم شده و بعید می دانم منتقدان 
ابالغیه از وزارت نفت و شخص آقای زنگنه انتظار داشته 
باشند خارج از محدوده قانون عمل کند؛ بنابراین اگر افرادی 
به بند دو سیاست های ابالغی هزینه ای حوزه ورزش 
صنعت نفت اعتراضی دارند، باید اعتراض خود را 
متوجه این قانون بدانند، نه وزارت نفت که قصد 

رعایت کامل قوانین را دارد.
معاون وزیر نفت در توسعه 
انسانی  و سرمایه  مدیریت 

تاکید کرد: تیم های فوتبال نفت آبادان، پارس جنوبی جم و 
مسجدسلیمان در زمره ورزش حرفه ای فعالیت می کنند و 
این تیم ها در چند سال اخیر، با توجه به قوانین برنامه پنجم 
و ششم توسعه به واسطه اسپانسرهای خصوصی فعالیت 
داشتند. تنها مالکیت این تیم ها با وزارت نفت بوده است که 
به دلیل محدودیت قانونی مذکور اکنون به دنبال سلب کامل 
مالکیت تیم ها از سوی وزارت نفت هستیم، بنابراین سلب 
مالکیت این تیم ها از وزارت نفت به دنبال نظر شخصی وزیر 
نفت صورت نمی گیرد، بلکه در این زمینه به استناد قوانین 
وزارت ورزش و جوانان، همچنین بر مبنای قوانین فدراسیون 
جهانی فوتبال FIFA و کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC؛ 

تیم های فوتبال لیگ برتر ایران، »حرفه ای« 
محسوب می شوند و باید در قالب قانون 

تجارت »غیردولتی- ثبت شرکت ها« 
فعالیت کنند، بنابراین 

سیستم  ز  ا ید  با
دولتی منتزع شوند.
با  افزود:  وی 
م  تما د  جو و
تا  محدودیت ها، 
هد  شا ز  و مر ا
حمایت همه جانبه 

وزیر نفت از ورزش در 
مناطق نفت خیز جنوب، 

در حوزه مسؤولیت اجتماعی 
امروز  تا جایی که  بوده ایم 

بیش از ۱۶0 تیم قهرمانی در 
مناطق نفت خیز جنوب تحت 

هستند؛  نفت  صنعت  حمایت 
وزیر نفت در حوزه مسؤولیت 

اجتماعی حتی فراتر از تکالیف 
عمل کرده است، بنابراین ارائه 

اظهارنظرهایی که صرفا برآمده از 
جهت گیری های شخصی است، دور 

از انصاف و توصیه بنده به این افراد 
این است که اوال آگاهی خویش را از 

مقررات و ابالغیه ها افزایش دهند و ثانیا 
با غرض ورزی حکم صادر نکنند، چراکه 

این گونه اظهارنظرها، حق الناس محسوب 
می شود و افراد باید در این زمینه پاسخگو 

باشند.
مینو همچنین در خصوص پرسش هایی که 

درباره بند اول ابالغیه سیاست های هزینه ای حوزه 
ورزش وزارت نفت مطرح است، گفت: در بند اول 
ش  یر پذ که  ست  ا ه  شد ن  ا عنو ر  ین طو ا
مسؤولیت هایی همچون سرپرستی، مربیگری و... 
در تیم های قهرمانی تنها توسط افراد حقیقی 
بخش خصوصی مجاز است و پرداخت هرگونه وجه 
به کارکنان در قالب تیم های قهرمانی ممنوع است. 
این بند هم با نگاهی عادالنه تنظیم شده است، 

چون فردی که به طور تمام وقت در وزارت نفت 
اشتغال دارد، نمی تواند مسؤولیت دیگری را در حوزه 

ورزش قهرمانی بپذیرد. چگونه امکان دارد فردی به 
صورت تمام وقت در صنعت نفت خدمت کند، همزمان در 
یک تیم قهرمانی مسؤولیت تمام وقت داشته باشد و دو 
حقوق کامل دریافت کند؟ این امر نه تنها با مفهوم عدالت که 

با قوانین هم منافات دارد.

مشعل -  معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 
درباره ابالغیه سیاست های حوزه ورزش وزارت نفت اعالم کرد: بر 
مبنای ماده ۱۳ قانون برنامه پنجم و ماده 94 قانون برنامه ششم 
توسعه، هرگونه هزینه در ورزش حرفه ای از سوی دستگاه های 
اجرایی کشور ممنوع اعالم شده و وزارت نفت نیز از این قاعده 

مستثنا نیست.



فرزندان نفتی تیم خوزستان را قهرمان مسابقات تنیس روی میز منطقه 7 
کشور کردند.  تیم تنیس روی میز خوزستان »الف« با ترکیب فرزندان شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب در لیگ باشگاهی تنیس روی میز نوجوانان و جوانان 
دختر منطقه 7 کشور که به میزبانی اهواز برگزار شد، موفق شد به قهرمانی برسد.  
مسابقات نوجوانان و جوانان دختر منطقه 7 کشور به میزبانی اهواز با حضور ۵ 
تیم پتروشیمی رازی، باشگاه انقالب، هیات خوزستان الف، هیات آبادان و هیات 
خوزستان »ب« برگزار شد که تیم های حاضر در این دور از رقابت ها در یک جدول 
دوره ای به رقابت با یکدیگر پرداختند. در پایان این مسابقات، تیم هیات خوزستان 
»الف« که از ترکیب کامل فرزندان نفتی تشکیل شده بود، مقام اول را کسب کرد، 
هیات آبادان موفق شد سکوی دوم را به دست بیاورد، هیات خوزستان »ب« مقام 
سوم را از آن خود کرد، باشگاه انقالب مقام چهارم و تیم پتروشیمی رازی مقام 
پنجم را به دست آورد. تیم قهرمان این دوره از رقابت ها متشکل از تینا زلکی نژاد، 
زهرا میراب زاده، ملیکا باشت باوی، مژده صادقی و یکتا لرکیان به مربیگری، بدریه 

کریمی حاتمی بود.

 سه بازیکن تیم تنیس روی میز باشگاه 
تیم  ردوی  ا به  ن  را گچسا گاز  و  نفت 
ملی»هوپس« دعوت شدند.وفا کریمي، آرمان 
ایران زاده وسجاد شیخ مموس 3 بازیکن نفتی 
هستند که درمسابقات قهرمانی کشور خوش 
درخشیدند و به همین جهت به اردوی تیم 
ملی رده سنی هوپس دعوت شده اند.اردوی 
تیم ملی پینگ پنگ پسران با حضور 8 بازیکن 
برتر کشور به همراه دو مربی بین المللی به 
میزبانی شهر سی سخت برگزار می شود.رده 
سنی پینگ پنگ )هوپس( شامل ورزشکاران 

۱۱ تا ۱3 سال است.

کارمند شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در کمیته مربیان و 
جوانان کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا انتخاب و عضو شد.

مهرداد بابادی وند از کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب که از تنیسورهای قدیمی و مربیان به نام کشور است در 
کمیته مربیان کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا عضو شد.  
کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا لیست جدید اعضای کمیته های 
کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا را منتشر کرد. طی جلسه هیات 
رئیسه این کنفدراسیون نفرات کمیته های مختلف انتخاب شدند 
که با معرفی فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسالمی ایران، 
مهرداد بابادی وند عضو کمیته مربیان و جوانان انتخاب شد. 
انتخابات کمیته های مختلف کنفدراسیون آسیا هر دو سال یک بار 

برگزار می شود، که بابادی وند در این کمیته ابقا شد.

فرزند نفتی در مسابقات کشوری سبک کیوکوشین 
کاراته ماتسوشیما به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد.

امیرمحمد اورنگی، فرزند مدیر شرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت منطقه اصفهان موفق به کسب عنوان 
قهرمانی در مسابقات کشوری سبک کیوکوشین کاراته 
ماتسوشیما شد. امیرمحمد 9 ساله در این مسابقات که با 
حضور نمایندگانی از استان های مختلف کشور در سالن 
شهید افراسیابی مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران 
برگزار شد، در بخش کاتای مسابقات توانست به مقام 

قهرمانی دست یابد.
این ورزشکار نونهال در مدت پنج سال فعالیت در این 
رشته ورزشی، موفق به کسب عناوین مختلفی در سطح 
ملی و استانی شده که از آن جمله می توان به دو دوره 
قهرمانی طی سال های 9۵ و 96 در مسابقات قهرمانی 
کشور )سبک کیوکوشین کاراته ماتسوشیما( رده سنی 
نونهاالن در شهرهای شیراز و کرمانشاه و قهرمانی دو دوره 
در مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته در رشته کاتا رده 

کمربندهای قهوه ای و سبز در سال 97 اشاره کرد.  

استان  قهرمانی  آزاد  کشتی  مسابقات 
نفت  گیران  قهرمانی کشتی  با  خوزستان 

مسجدسلیمان پایان یافت.
 مسابقات کشتی آزاد رده سنی بزرگساالن 
قهرمانی باشگاه های استان خوزستان با حضور 
۱27 کشتی گیر و ۱7 تیم از شهرهای مختلف 
استان خوزستان به مدت 2 روز به میزبانی 

هیأت کشتی اهواز برگزار شد.
نفت  تیم  بت ها  قا ر ین  ا ن  یا پا ر  د
مسجدسلیمان با ۱۵4 امتیاز بر سکوی قهرمانی 
ایستاد و تیم های اکسیژن امیدیه و هیات 
کشتی اهواز به ترتیب با ۱42 و ۱32 امتیاز 
عناوین دوم و سوم این مسابقات را کسب 
کردند.آرش سلیمانی و پیمان رضایی دو 
این  طالی  مدال  که  بودند  کشتی گیری 
مسابقات را برای تیم نفت به ارمغان آوردند و 

رحمان محمدی - فرشاد سلیمانی - آرش 
زلفین و سعید حسین پور مدال نقره و علیرضا 

حافظی نیز، مدال برنز این مسابقات را برای 
تیمشان کسب کردند.

نشریه  کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 940  

ه منظور صرفه جویی مالی و افزایش کیفیت، این برنامه ها 
در پایگاه ورزشی تابستاني دانشگاه امیرکبیر در دو گروه 
دختران و پسران، رده های سني ۷ تا ۱4 سال از ساعت ۸ 
تا ۱۶ برگزار شد. روزهاي زوج ) شنبه و دوشنبه( به پسران 
و روزهاي فرد )یک شنبه و سه شنبه( به دختران 
اختصاص یافت. کالس های ورزشی یاد شده با ثبت نام 
۱۲۸ نفر از فرزندان کارکنان شرکت ملی پاالیش و پخش 
فراورده های نفتی ایران ) ۷۵ پسر و ۵۳ دختر( آغاز به کار 
کرد.

 برگزاری کالس های ورزشی 
فرزندان پاالیش و پخش

با توجه به اهمیت ورزش همگانی، شناسنامه 
سالمت برای کارکنان و خانواده های آنان، همچنین 
به منظور پر کردن اوقات فراغت فرزندان کارکنان با 
محوریت استعدادیابي و استعداد پروری، امور ورزش 
و تربیت بدنی شرکت ملی پاالیش و پخش اقدام به 
برگزاری کالس های آموزشی و ورزشی برای فرزندان 
نفتی این شرکت کرد.  این کالس ها مرداد و شهریور 
امسال، بنا به درخواست و پیگیری های مکرر کارکنان 
و به پیشنهاد رئیس امور ورزش و تربیت بدنی، شرکت 
ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی با محوریت 
مصوبات شوراي فرهنگي این شورا برگزار شد. به 
منظور صرفه جویی مالی و افزایش کیفیت، این 
برنامه ها در پایگاه ورزشی تابستاني دانشگاه امیرکبیر 
در دو گروه دختران و پسران، رده های سني 7 تا ۱4 
سال از ساعت 8 تا ۱6 برگزار شد. کالس های ورزشی 
یاد شده با ثبت نام ۱28 نفر از فرزندان کارکنان 
شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران 

) 7۵ پسر و ۵3 دختر( آغاز به کار کرد.
براساس برنامه ریزی، کالس ها به صورت روزانه به 
سه بخش ورزشي، فرهنگي- هنري، تغذیه و ناهار به 

شرح ذیل تقسیم شد:

بخش ورزشي شامل رشته های فوتبال، بسکتبال، 
شطرنج، شنا، فوتبال دستي، ژیمناستیک، دفاع 

شخصي، ایروژیم بود.
در بخش فرهنگی - هنری آموزش احکام، احادیث 

و تعالیم قرآن، تئاتر ایروبیک داده شد.
در بخش تغذیه روزانه میان وعده و ناهار میان 

شرکت کنندگان تقسیم شد.
برگزاری این کالس ها با نکاتی قابل توجه همراه بود 

که به شرح زیر است: 
۱ - با توجه به مصوبه شوراي فرهنگي، فرزندان 
تمامي کارکنان اعم از پیمانکار، قراردادي و رسمي، 
واجد شرایط شرکت در این کالس ها بودند، ضمن 
آنکه برگزاري این کالس ها با شرایط موجود براي 

اولین بار در سطح وزارت نفت برگزار شد.
2 - موافقت و حمایت مدیران شرکت ملی پاالیش 
و پخش فراورده های نفتی و اعضاي شوراي فرهنگي 

با برگزاری این کالس ها قابل تقدیر بود. 
3 - با توجه به فرم هاي نظرسنجی ارائه شده، 
کارکنان از برنامه های برگزار شده، بیشترین رضایت 

را داشتند.
)با محوریت  استعدادهاي خاص  4 - کشف 

استعدادیابي و استعداد پروری( در این کالس ها و 
اعالم نتایج به والدین، یکي از اهداف این کالس ها بوده 

که به خوبی انجام شد.
۵ - توزیع 4 قلم البسه ورزشي میان فرزندان با 

حداقل هزینه انجام شد.
6 - با توجه به تنوع رشته های ورزشي، انتخاب بر 
اساس استعداد و عالیق طبق تقویم برنامه ها انجام 

شد.
7 - ایجاد انگیزه در بین همکاران قابل مشاهده 

بوده و برگزاري ساالنه مورد درخواست آنهاست.
8 - کل هزینه برنامه از محل بودجه معاون وزیر و 
مدیرعاملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی تأمین 

شد.
9 - برنامه با حداقل پیامدها و آسیب های جسماني 

پایان یافت.
۱۰ - کالس های ورزشي با حضور مربیان مجرب 
و داراي کارت های مربیگري و ناجیان غریق داراي 
گواهینامه معتبر و رسمي فدراسیون با لوازم و 
تجهیزات کمک آموزشی استاندارد و اساتید فرهنگي- 
هنري مجرب در اماکن و مجموعه های ورزشي 

دانشگاه صنعتي امیرکبیر برگزار شد.

01
02

03
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نفتی های مسجدسلیمان قهرمان کشتی خوزستان

قهرمانی دختران نفتی در تنیس روی میز

فرزند نفتی در کاراته کشور قهرمان شد

 حضور ٣ تنیسور نفت و گاز گچساران در تیم ملي عضویت یک نفتی در کمیته مربیان تنیس روی میز آسیا

ورزش نفت
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 »لرد سیاه« مجموعه ای سه جلدی طنز و نوشته جیمی تامسون است که مریم رفیعی 
آن را به فارسی برگردانده است. جلد اول این مجموعه با نام »لرد سیاه: جلوی نابغه خبیث 
قرن زانو بزنید« برنده جایزه 2۰۱2 رولد دال شده است. این جایزه تا سال 2۰۱۵ به 
خنده دارترین کتاب منتشر شده در سال اهدا می شد. لرد سیاه، پادشاه سرزمین 
تاریکی هاست و هاسدروبان، جادوگر دشمن قسم خورده  اوست. در جلد اول مجموعه 
کتاب های »لرد سیاه«،  هاسدروبان جادوگر، لرد سیاه را به زمین تبعید می کند و لرد 
سیاه در زمین جوهره پلیدی را باال می آورد و خود را در جسم یک پسر نوجوان می یابد 
که لوید شیان نامیده می شود. لوید در زمین مانند هر نوجوان دیگری مجبور می شود 

به مدرسه برود. او در مدرسه با کریستوفر، سوز و سال دوست می شود.
لوید تالش می کند با کمک یک طلسم، به سرزمین تاریکی ها برگردد؛ اما مدرسه را به 
آتش می کشد. پس از آن هاسدروبان، »حیوان سفید« را برای کشتن لوید می فرستد؛ 
ولی لوید او را شکست می دهد. لوید برای بازگشت به سرزمین تاریکی ها طلسم دیگری 
را اجرا می کند؛ اما به جای او دوستش سوز به سرزمین تاریکی می رود. در ادامه 
داستان هاسدروبان، سوز را فریب می دهد و در برج سفیدش زندانی می کند. لرد سیاه و 
کریستوفر باالخره با کمک طلسم خطرناکی به سرزمین تاریکی ها راه پیدا می کنند و 
سوز را نجات می دهند؛ اما لرد سیاه به خاطر استفاده از آن طلسم، نیرویش را از دست 
می دهد و دوستانش مجبور می شوند جوهره پلیدی را دوباره به خود بدهند تا نجات پیدا 
کند. با خوردن آن لوید به لرد سیاه خبیث تبدیل می شود و کریستوفر و سوز را به 
سیاهچال نابودی می اندازد؛ اما مشاورش آنها  را نجات می دهد و آنها همراه با لرد سیاه 
به زمین برمی گردند. لرد سیاه در مسیر بازگشت دوباره به لوید پسربچه تبدیل می شود. 
در جلد سوم مجموعه کتاب های »لرد سیاه«،  هاسدروبان برای انتقام گرفتن از لرد سیاه 
به زمین می آید و لرد سیاه با خوراندن اشک بانوی مغبون، او را به یک پیرمرد مهربان و 
دوست داشتنی تبدیل می کند. جیمی تامسون نویسنده، ویراستار و سازنده  بازی در 
سال ۱9۵8 در ایران به دنیا آمده است. او در سال 2۰۱2 به خاطر نوشتن جلد اول لرد 
سیاه »جلوی نابغه خبیث قرن زانو بزنید« جایزه رولد دال را از آن خود کرد. رشته 

دانشگاهی او، علوم سیاسی است.

»زیر درخت هلو« فیلمی ایرانی و کمدی 
و  نویسندگی  به   ۱۳۸4 محصول سال 
کارگردانی ایرج طهماسب است که خود 
ایرج طهماسب به همراه حمید جبلی، 

فاطمه معتمدآریا، 
شهره لرستانی و 

بازیگرانی دیگر در 
آفرینی  نقش  آن 

کرده اند. بزرگ خانواده 
عارف پور در شب قبل از 

مرگ، در خواب می فهمد 
پنج عصر  فردا ساعت  که 

خواهد مرد و برای اعضای خانواده و 
کارگر خانه زادشان وصیتی می کند که 

شروع یک ماجراست. 

زیر درخت هلو

لرد     سیاه
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سامانه جامع مدیریت عملیات نمودارگیری )Job Management( با همت 
و تالش پیگیر یکی از کارشناسان مدیریت خدمات ویژه شرکت ملی حفاری 
ایران طراحی و پس از گذر از آزمایش های میدانی در چرخه عملیاتی به کارگیری 
شد. کارشناس نرم افزار اداره نمودارگیری مدیریت خدمات ویژه شرکت درباره 
این طرح ابداعی و تاثیرگذار در روند عملیات نمودارگیری توضیح داد: »این 
نرم افزار، مراحل نمودارگیری را از زمان درخواست از سوی کارفرما تا اتمام 
 Task عملیات کنترل و تمامی اطالعات مربوط، فرایندها، تجهیزات و تاریخچه
را ثبت می کند.« حسین احمدی گفت: »سیستم جامع مدیریت عملیات 
نمودارگیری شامل ماژول های مختلفی است که با استفاده از زبان C# و 
تکنولوژیEntity Framework پیاده سازی و مدیریت Database با 
استفاده ازSQL Server با توجه به نیازهای میدانی در صنعت نفت و به طور 
ویژه در خدمات نمودارگیری تهیه شده است. « طراح و سازنده این نرم افزار 
افزود: »ایده اولیه این کار سال ۱39۱ شناسایی و طراحی یک نمونه از آن بیش 
از یک سال زمان برد و طراحی و پیاده سازی آن سال ۱394 کامل شد و به 
دنبال تست و ورود داده های آزمایشی از سال ۱39۵ به تقریب داده های اصلی 
در کنار پرونده های فیزیکی در سامانه به ثبت رسید. احمدی با بیان اینکه یکی 
از ویژگی های برجسته این نرم افزار، طراحی ماژوالر این سیستم جامع است که 
قابلیت اضافه شدن ماژول های کاربردی دیگر را در مواقع نیاز فراهم می کند، 
اظهار کرد: »از جمله ماژول های این نرم افزار می توان به ماژول مدیریت 
تجهیزات، مدیریت عملیات نمودارگیری، ماژول کنترل تعمیرات و نگهداری و 
مدیریت کارکنان اشاره کرد.« کارشناس نرم افزار اداره نمودارگیری مدیریت 
خدمات ویژه شرکت ملی حفاری ایران در زمینه ویژگی های اصلی سامانه 
مدیریت عملیات نمودارگیری گفت: »مدیریت تمام تجهیزات به کارگرفته شده 
در عملیات نمودارگیری و ثبت تاریخچه ابزارهای عملیات، خرابی، تعمیرات و 
نگهداری، کالیبراسیون و بازسازی، مدیریت عملیات نمودارگیری شامل ثبت 
عملیات، ثبت و نگهداری جزییات داده های عملیاتی، ثبت و نگهداری 
JobTicket ها –Upload و Download اسناد عملیاتی مورد نظر کارکنان 
عملیاتی و تجهیزات استفاده شده و مدیریت گزارش های خرابی ابزارها و کنترل 
فرایندهای تعمیر و گردش گزارش ها در مجموعه، از مزیت های این سامانه 

است.«

طراحی و ساخت سامانه 
جامع مدیریت عملیات نمودارگیری 

مشعل شماره 940

چند سالی است که بیشتر سازمان های دولتی و خصوصی بخشی را 
به طور موقت یا دائم برای روانشناسان صنعتی و ارتباط آنها با کارکنان 
فراهم کرده اند؛ چرا که می دانند اگر این موضوعات بیان نشوند، ممکن است 
در جریان کار خسارتی بزرگ وارد شود. درعین حال توجه به نیازهای کارکنان 
و حال و هوای شخصی و حرفه ای آنان، زمینه بهبود رضایت کارکنان، پیشگیری 
از فرسودگی و توسعه منابع انسانی را فراهم می کند. همچنین می تواند بستر 
الزم را به منظور اتخاذ تصمیمات راهبردی برای روان سازمان، باالبردن انگیزه 
کارکنان، تقویت فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره ای، جلوگیری از پیری 

زودرس سازمان و هماهنگی بین خانه و کارخانه فراهم آورد.
در واقع کار روانشناسان صنعتی این است که به حفظ سالمت ذهنی و روانی 
محیط کار کمک کنند. این فرایند معموال با تعریف نقش شغل ها شروع 
می شود و روانشناس صنعتی ممکن است موظف باشد شغل هایی طراحی 
کند که باارزش باشد. ساخت یک محیط کاری سالم، ایجاد یک نظام 
پاداش دهی منصفانه و ایجاد این اطمینان که کارمندان از حقوق خود 
برخوردار می شوند، از دیگر وظایفی است که در این حوزه تعریف 
می شود. امروزه با توجه به اینکه صاحبان کسب وکار دریافته اند که 
کارمندان سالم کارایی بهتری دارند، تقاضا برای روانشناسان صنعتی 

افزیش یافته است.
هنگامی که درباره  روانشناسی صنعتی صحبت می کنیم، یکی از 
موضوعاتی که به ذهن خطور می کند، حوزه ای است به نام ارگونومی یا فرایند 
طراحی ابزار و رویه های کاری، که هر چه بهتر با توانایی ها و محدودیت های 
انسان هماهنگ باشد. از متخصصان این حوزه انتظار می رود محیط و ابزار مورد 
نیاز برای کار را طوری طراحی کنند که ایمن و دارای بیشترین بهره وری باشد. برای 
مثال یک روانشناس صنعتی ممکن است در طراحی یک وسیله  کامپیوتری یا یک خط 
مونتاژ، کمک کند و آن را متناسب با توانایی های فیزیکی کارگران بسازد. از آنجا که صنعت 
نفت، یکی از گسترده ترین صنایع را در کل کشور با حساسیت و جمعیت باالی نیروی کار دارد، 
موضوع بهره گیری از تخصص روانشناسان صنعتی اهمیت باالیی می یابد و بیشتر شرکت های 
بزرگ نفتی دولتی و خصوصی این مولفه را سرلوحه امور خود قرار داده اند. به عنوان نمونه، 
مجموعه ای همچون شرکت ملی حفاری که کارکنان متخصص آن در نقاط مختلف خشکی و 
دریا در شرایط سخت کاری هستند، در جریان کار خود، به شدت به این شاخه از علوم 
انسانی در جریان کار نیاز دارند. مراکز خدمات مشاوره ای صنعتی در بخش های 
مختلف مناطق اقماری و مرکزی تشکیل شده اند و به عنوان یکی از بازوهای 
کمکی در حوزه منابع انسانی سعی دارد به ایجاد سالمت روان کارکنان کمک 
کند. در بسیاری از مناطق با توجه به محدودیت دسترسی کارکنان به این 
مراکز مشاوره و نداشتن زمان الزم برای حضور در کالس ها و کارگاه ها، 
مدیران مناطق عملیاتی و شرکت ها تصمیم به انتقال و برقراری این 
کالس ها و دوره های مشاوره و ارزیابی در مناطق عملیاتی کرده اند و در 
حال حاضر در مناطق عملیاتی مهمی همچون عسلویه یا غرب کارون 
شرکت ها دسترسی های مناسبی را برای کارکنان قرار داده اند. این مراکز 
موضوعات مختلف را از سه منظر پیشگیری، درمان و پیگیری موضوع 

رخ داده دنبال می کنند. 
یکی از موضوعات مهم در عملکرد مراکز خدمات مشاوره، محرمانه 
بودن تمامی مسائل مربوط به مراجعه کنندگان و اعتماد متقابل آنها برای 

شروع ارتباط و بیان مسائل آنهاست که به نظر می رسد در بیشتر موارد 
وجود داشته و اعتماد متقابلی شکل گرفته است. در کنار این موارد، موضوع 
آموزش، برگزاری کارگاه های آموزشی و انگیزشی و تهیه سی دی های 
آموزشی همواره دنبال شده و در بسیاری از موارد، حتی اگر کارکنان امکان 
یا تمایل ارتباط با مشاور را نداشته باشند، می توانند از این امکانات بهره ببرند. 
اما از آنجا که بخش قابل توجهی از کارکنان صنعت نفت به همراه خانواده های 
خود متاثر از شرایط کار اقماری هستند، می توان گفت که تاثیرات شغلی 
بیشتری بر کارکنان مترتب است و الزم است عالوه بر مسائل شغلی و 
آسیب های احتمالی در روابط کار، مشکالت خانوادگی و همچنین اختالل 
در امور تربیتی، تحصیلی، مدیریت خانواده و روابط عاطفی و روانی هم 

مورد بررسی کارشناسان قرار گیرد. 

یکی از شاخه های علم که  موضوع نیروی انسانی و دیگر جنبه های مربوط 
دنیای کار را در کانون توجه خود دارد، روانشناسی صنعتی و سازمانی است. 
این شاخه از علوم انسانی که مربوط به کارکنان شرکت ها ست، مسائل مورد 
توجه آنها، گزینش مناسب ترین افراد برای هر شغل یا طراحی ساختارهایی 

است که همکاری و کار گروهی را برای آنها آسان می کند. از آنجا که شاخه روانشناسی صنعتی و سازمانی، یکی 
از شاخه های کاربردی و فعال رشته مهم روانشناسی است و همچنین کشور نیز در آستانه توسعه اقتصادی و صنعتی است، بنابراین 
استفاده از خدمات مشاوره روانشناسی صنعتی و سازمانی یکی از ضروریات دنیای تولید و کار است که کارکنان برای ابعاد مختلف 
امور تخصصی شغلی، امور مربوط به محیط کار و همکاران خود و آنچه به عنوان فضای کلی امنیت شغلی تعریف می شود می توانند 

با روانشناسان کار صحبت کنند.

حریق خزان

حریق خزان، یکی از تاثیرگذارترین آلبوم های موسیقی ایرانی با 
آهنگسازی مهیارعلیزاده و با صدای علیرضا قربانی است که در سال 
۱۳9۱ منتشر شده است.  قطعاتی همچون حریق 
خزان، ارغوان و بیقرار از جمله قطعات پرطرفدار 
این آلبوم هستند. این آلبوم در لیست 
پرفروش ترین آلبوم های موسیقی سنتی 
سال 9۱ بود و در نظر سنجی بزرگ انجام 
شده در آن سال از سوی پایگاه 
خبری - تحلیلی موسیقی ما، 
 ، ن ا خز یق  حر م  لبو آ
کاندیدای بهترین آلبوم 
اصیل  موسیقی 

سال شد.
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چه بخواهیم و چه نخواهیم، کنکور همچنان چالش بزرگی برای دانش آموزان 
کشور است و ابزاری که بتوانند به آمادگی هر چه بیشتر برای کنکور کمک 
کنند، مورد توجه و استقبال مردم قرار می گیرند. اپلیکیشن قبولی هم از معدود 
محصوالت ایرانی بود که توانست تجربه شیرین و لذت بخشی از تست زنی 
در موبایل را برای کاربران به ارمغان بیاورد. قبولی، امسال در کنار تست های 
کنکور، تست های آزمون های استخدام دولتی و آزمون های پزشکی و 
آزمون های راهنمایی و رانندگی را هم به مخزن سواالتش اضافه کرد تا به غیر 
از قشر دانش آموز و دانشجو، توجه همه اقشار را به خود جلب کند. عملکرد 
عالی در زمینه  برگزاری آزمون های تستی در کنار آنالیز هوشمند نتایج 
و البته قیمت  مقرون به صرفه عواملی هستند که قبولی را در زمره 

بهترین اپ های آموزشی سال 97 قرار می دهیم.

متن یار 

 کرفس
انتظارات از اپ های سالمت و تناسب اندام ایرانی، خیلی باال 
نیست چرا که هنوز راه درازی تا رسیدن به سطح اپلیکیشن های 
خارجی دارند. با این وجود کرفس یکی از محصوالتی بود که 
امسال تالش ویژه ای برای نزدیک شدن به سطح ایده آل انجام 
داده . از ارتقاء و بهبود رابط کاربری گرفته تا ارائه اپلیکیشن 
کالری شمار آنی ، کرفس نهایت تالش خود را انجام داد که 
کاربرانش را به رعایت رژیم غذایی کمک کند و به وزن 
ایده آل شان برساند. انتخاب به عنوان بهترین اپلیکیشن مردمی 
از دیدگاه کاربران دیجیاتو و شرکت کنندگان جشنواره وب و 
موبایل ایران، هر دو موفقیت و برتری کرفس را در بازار 

اپلیکیشن های ایرانی تأیید می کنند.

اپلیکیشن های کاربردی  
قبولی

دنیای امروز در عین اینکه دسترسی های سریع و بیشتری را برای 
نسل های جدید فراهم کرده است، می تواند تا حدی گمراه کننده هم 

باشد و کودکان را از مسیری که برای آنها مفید و کاربردی و آینده ساز 
است، دور کند. حتی این شرایط می تواند برای والدین آنها هم گمراه کننده 

باشد و آنها نتوانند به موقع استعداد و ویژگی های مثبت و منفی شخصیت کودکشان 
را پیدا کنند و در جهت اصالح یا تقویت آن بکوشند. در دنیای تعلیم و تربیت امروز 
به جای نسبت دادن صفت هایی از قبیل باهوش یا کند ذهن به کودکان، سعی بر این 
است که به دور از هر گونه برچسب زدن، توانمندی های آنها شناسایی و تقویت شود . 
به همین دلیل موضوع شناخت ذهن کودک برای ما به عنوان پدر، مادر، مربی یا معلم 
موضوعی بسیار مهم است. در دنیای امروز کودکان می توانند با کمترین زمینه و 
استعداد، با تالش و پیگیری و قرار گرفتن در مسیر رشد، موفقیت های قابل قبولی 
را به دست بیاورند. به همین دلیل الزم است درباره زمینه های کشف استعداد کودکان 
بیشتر بدانیم و متوجه باشیم چطور باید زمینه های این رشد را فراهم کنیم و نقش 

 والدین در مسیر چیست؟

OCR فناوری چندان جدیدی نیست. چند سالی است که شرکت های بزرگ گوگل 
و ادوبی از این فناوری برای تبدیل سریع متن های چاپی به نوشته های قابل ویرایش 
کامپیوتری استفاده می کنند. جای خالی این فناوری در میان اپلیکیشن های ایرانی 
احساس می شد تا این که »متن یار« با عملکردی دقیق و بی نظیر وارد استورها شد. 
متن یار، اولین اپلیکیشن ایرانی است که موفق شد بدون اما و اگر، نوشته های چاپی 
کتاب ها را با دقتی قابل قبول به متون تایپی تبدیل کند؛ ابزاری که بیش از همه به کار 
دانشجویان، نویسندگان و خبرنگاران می آید و می تواند در صرفه جویی وقت این افراد 

شگفت انگیز ظاهر شود. 

داستان عکس: مراسم رژه نیروهای مسلح همزمان با ۳۱ شهریور ماه 
و آغاز هفته دفاع مقدس در مشهد برگزار شد. 
عکس: سعید گلی-مهر
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 انتظارات خاص نداشته باشید
ممکن است انتظار داشته باشیم هوش و استعداد فرزندمان متفاوت و خاص و فراتر از 
کودکان دیگر باشد یا اصرار داشته باشیم این هوش و استعداد حتما در زمینه ای که ما 
منتظر آن هستیم، صورت گیرد، اما این مهمترین اشتباه ممکن برای والدین است. مثال 
شاید ما عالقه داشته باشیم او هوش ریاضی بسیار خوبی داشته باشد؛ در صورتی که کودک 
ما اصال در این زمینه استعدادی ندارد و عالقه و توانایی هایش بیشتر در زمینه کارهای 
هنری مانند پرداختن به موسیقی یا نقاشی است ، بنابراین قبل از هر گونه کمکی به او ابتدا 

باید این موضوع را در نظر داشته باشیم.

تشویق برای خالقیت 
مهم نیست کودک شما در چه زمینه ای فعال شده، مهم این است که خالقیت او رشد کند 
و پرورش یابد. تالش کنید تا کارهای خالقانه و پیشروانه را تشویق کنید؛ البته اگر خطایی 
هم مرتکب می شود او را متوجه اشتباهش بکنید؛ با این کار او را در مسیر پیشرفت انواع 
مختلف استعداد ها یش قرار می  دهید، اما به خاطر داشته باشید که این کار را با کالم 

مهر آمیز و سرشار از محبت انجام دهید.

نکنیدا صرار 
اگر کودکتان را به کالس پیانو بردید و یک پیانو هم خریداری کردید اما دیدید کودکتان توجهی به تمرین 
و کالس ها ندارد، نباید روی ادامه این کار اصرار کنید. هیچ گاه به فرزندتان برای انجام کاری اصرار نکنید 
و به او اجازه دهید مطابق سلیقه اش رفتار کند . بسیاری از نظریه پردازان عقیده دارند کودکان با 
بعضی ویژگی های خاص و به اصطالح ذاتی به دنیا می آیند ؛ بنابراین اگر ما ویژگی ها و خصوصیات 
آنها را تشخیص دهیم و آنها را تحت قانون و چارچوب خاص در بیاوریم، این ویژگی ها بتدریج 
منجر به این می شود که استعداد کودک هم بیشتر رشد کند، اما اگر محدودیت هایی که ما 
برای فرزندانمان قائل می شویم، بیش از اندازه باشد، به ایجاد استرس و اضطرابی منجر 

می شود که مانع از پرورش خود واقعی او خواهد شد.

بازی را کنار نگذارید
یکی از زمینه های مناسب برای بروز خالقیت و استعداد کودکان بازی ها و ورزش های 
مختلف برای کودک است. بهتر است تنوع و آزادی عملی را برای کودکتان فراهم 

کنید تا بتواند بدون محدودیت تجربه هایی از ورزش و بازیهای مختلف داشته باشد و آزمون خطا را تجربه کند. 
کودکی که اشتباه نکند، زمین نخورد و نتیجه خطاهایش را نبیند، نمی تواند اعتماد به نفس الزم برای بروز استعداد 
خود را به دست بیاورد. یکی از راه های ارتباط کودک محیط و شرایط بازی با کودکان دیگر است. البته این بازی 
تا یک سالگی فقط با شناخت اشیا و لمس آنها صورت می گیرد، اما بتدریج پیشرفته تر می شود. فراموش نکنیم 

هر چه قوه تخیل کودک بیشتر تقویت شود توانایی های او نیز بیشتر می شود.

 با آنها حرف بزنیم
یکی از بهترین راه ها برای شناخت استعدادهای کودکان حرف زدن با آنهاست. شما می توانید از آنها سوال کنید 
هنگام انجام کار یا فعالیت مورد نظرشان چه احساسی داشته، چرا چنین احساسی دارند و از آنها بیشتر در مورد 
عالیق شان و همچنین علت انتخاب هایشان بپرسید. شاید پاسخ کودکان خیلی ساده و ابتدایی به نظر برسد، 
اما همین موضوع باعث می شود بیشتر با روحیات آنها آشنا شویم . در عین حال می توانید در میانه این حرف 
زدن، تجربیات دیگران یا خودتان را برای کودکتان بازگو کنید و ببینید درباره این تجربیات چه واکنش یا نظری 

دارد و حتی شاید درباره آنچه صحبت شده بیشتر کنجکاو شود و به دنبال آن موضوع برود. 

کودک را هل ندهید
گاهی اوقات به اشتباه فکر می کنیم چون آنها سن کمی دارند، پس خیلی چیزها را نمی فهمند و الزم است ما 
آنها را هدایت کنیم و به سمتی هل بدهیم. درست است که مدیریت نیازها و تامین خواسته ها اهمیت دارد، اما 
آنها نیاز دارند که شما فرصت کافی در اختیارشان قرار دهید تا خودشان تشخیص دهند. هرگز کودک خود را 
الی منگنه نگذارید شاید او از چیزی که شما می خواهید، هیچ لذتی نمی برد. او را به زور به مسیری هل ندهید 
که نمی خواهد و وقتی که راهی را انتخاب می کند، او را حمایت کنید مگر اینکه احساس کنید ممکن است خطری 

تهدیدش کند.

 نکات طالیی تر
بگذارید فرزندتان در انجام کارها مرتکب اشتباه شود. به پرسش های خاص و عجیب کودکتان پاسخ بدهید و 
سوال های خاص و عجیب از او بپرسید تا ذهنش درگیر شود. انتظارات واقع بینانه داشته باشید و بگذارید بدون 
محدودیت انتخاب کند. کودک خود را با برچسب زدن محدود نکنید. برنامه زمانی منظم برای فعالیتهایی نظیر 
خواندن، گوش دادن به موسیقی و صحبت کردن در نظر بگیرید و مهمتر اینکه اجازه دهید فرزندتان به فعالیتهای 
گروهی مورد عالقه اش بپردازد. از مقایسه کودک خود با دیگران بپرهیزید. او را به کتابخانه، موزه، کنسرت، یا 

مسابقات مختلف ببرید و او را با افراد موفق آشنا کنید.


