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شایسته   ساالری
 برقراری   عدالت 

جنسیتی
عکس جلد: 

نرگس    مختار

 سامری: برای 
قهرمانی به تایلند 

رفته بودیم

کاپیتان تیم فوتبال 
نونهاالن نفت و گاز 
گچساران در تیم ملی 

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران  

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه کرمانشاه از آمادگی کامل این منطقه 
برای تامین سوخت خودروهای زائران کربالی 
معلی خبر داد. فریدون یاسمی در دیداربا 
فرماندار کرمانشاه با ارائه گزارشی ازعملکرد 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
کرمانشاه اظهارکرد: کارکنان این حوزه 
عملیاتی باتمام قوا آماده اند تاسوخت مورد 
نیاز برای برگزاری  این مراسم با شکوه را تامین 

کنند. 

در گفت وگو با رئیس خدمات درمانی و 
پزشک مشاور شرکت نفت فالت قاره 

تشریح شد
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ارمنستان خواستار تمدید موافقتنامه تهاتر گاز و برق با ایران تا ۲۰4۰ شد
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران:

  کاهش روزهای ناسالم تهران گواه کیفیت
باالی بنزین است نخست وزیر ارمنستان در دیدار با رئیس جمهوری اسالمی  ایران 

گفت: ایران منبع پایدار تامین انرژی و گاز ارمنستان و ایروان 
خواستار تمدید موافقتنامه تهاتر گاز و برق با ایران تا سال ۲۰۴۰ 

میالدی است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، دکتر حسن 
روحانی، روز سه شنبه )نهم مهرماه( در جریان سفر به ارمنستان 
برای شرکت در نشست سران اتحادیه اوراسیا، در دیدار با نیکول 
پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، با بیان اینکه طرح ها و پروژه های 
مهمی  براساس ظرفیت های گسترده دو کشور برای تحکیم هرچه 
بیشتر روابط در دستور کار قرار دارد، گفت: تهران و ایروان در 
انرژی می توانند  اقتصادی به ویژه حوزه  زمینه های مختلف 

همکاری های سازنده ای به نفع ملت های خود داشته باشند.
وی با بیان اینکه ایران تا یک ماه آینده نخستین گام را برای 
فعالیت در قالب اتحادیه اوراسیا برمی دارد، افزود: باید کارگروه هایی 
برای آغاز همکاری ایران با اوراسیا ایجاد کرد که در زمینه های 
مختلف از جمله انرژی، برق و حمل ونقل ظرفیت های موجود را 

بررسی و روند اجرایی شدن آنها را پیگیری کند.
رئیس جمهوری همچنین ضمن اعالم آمادگی کامل جمهوری 
اسالمی  ایران برای تامین نیازمندی های ارمنستان در حوزه انرژی 
تصریح کرد: قرارداد تهاتر گاز و برق بین دو کشور می تواند در حوزه 

کاال و خدمات نیز توسعه یابد.
نخست وزیر ارمنستان نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از سفر 
دکتر روحانی به ایروان با بیان اینکه ایروان خواهان توسعه هرچه 
بیشتر روابط با تهران است، گفت: مصمم هستیم حجم روابط و 
مناسبات دو کشور، به ویژه در زمینه اقتصادی را هرچه بیشتر 

افزایش دهیم.
پاشینیان با اعالم عالقه مندی برای خرید گاز از ایران افزود: ایران 
منبع پایداری برای تامین انرژی و گاز ارمنستان است و ایروان 
خواستار تمدید موافقتنامه تهاتر گاز و برق با ایران تا سال ۲۰۴۰ 

است.

 هماهنگی تولید نفت نیجریه
 با  سهمیه اوپک

مدیرعامل شرکت ملی نفت نیجریه اعالم کرد که تولید نفت 
این کشور در ماه گذشته میالدی به ۲.۱ میلیون تا ۲.۲ میلیون 
بشکه در روز رسید.به گزارش خبرگزاری رویترز از فجیره، مله 
کولو کیاری، مدیرعامل شرکت ملی نفت نیجریه اعالم کرد که 
تولید نفت و میعانات گازی این کشور در ماه گذشته میالدی ۲.۱ 
میلیون تا ۲.۲ میلیون بشکه در روز بوده است.وی اعالم کرد این 
کشور در آینده تولید نفت خود را کاهش می دهد تا با سهمیه 
تولید تعیین  شده از سوی سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( هماهنگ شود.رئیس شرکت ملی نفت نیجریه همچنین 
اعالم کرد این شرکت در حال گفت وگو درباره فرصت های 
سرمایه گذاری شرکت ادنوک امارات و آرامکو عربستان در نیجریه 

است.

افزایش قیمت نفت به دنبال رونق تولید 
در صنعت چین

قیمت شاخص نفت خام برنت ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه روز 
دوشنبه )هشتم مهرماه( به ۶۲ دالر و قیمت شاخص دبلیوتی آی 
آمریکا به ۵۶ دالر و ۴ سنت رسید.به گزارش خبرگزاری رویترز، 
قیمت نهایی شاخص نفت خام برنت در روز جمعه )پنجم مهرماه( 
۶۱ دالر و ۹۱ سنت و قیمت شاخص دبلیوتی آی آمریکا ۵۶ دالر 
و ۹۱ سنت بود.افزایش فراتر از انتظار تولید کارخانه های چین در 
ماه سپتامبر امسال سبب شد نگرانی ها درباره افت تقاضای نفت 
در این کشور به دلیل جنگ تجاری با آمریکا کاهش یابند.جفری 
هلی، تحلیلگر ارشد موسسه اواندا گفت: آمارهای تولید چین یک 
غافلگیری واقعی بود و احتماال امروز تاثیر مثبتی بر بازارهای آسیا 

خواهد داشت.

نگرانی سرمایه گذاران از حمله های 
آینده به تاسیسات نفتی عربستان

در ماه جاری میالدی سرمایه گذاران به دلیل نوسان قیمت 
نفت در پی حمله به تاسیسات نفتی عربستان و توقف نیمی  از 

تولید نفت این کشور، با تهدیدی پیش بینی نشده روبه رو شدند.
به گزارش روزنامه فایننشال تایمز، افزایش ۲۰ درصدی قیمت 
نفت پس از حمله به تاسیسات نفتی شرکت آرامکو، بزرگ ترین 
جهش قیمت نفت از زمان حمله صدام حسین به کویت در سال 
۱۹۹۰ میالدی تاکنون بود.با وجود افت قیمت ها پس از بازگشت 
نیمی  از تولید از دست رفته عربستان، سرمایه گذاران همچنان از 
افزایش خطرها که این حمله نشانه آن هستند، متاثرند.
سرمایه گذاران درباره حمله های بیشتر به تاسیسات نفتی یا 
تالفی جویی آمریکا ضد ایران نگران  هستند. چنین تشدیدی در 
تنش، عرضه نفت را بیشتر مختل می کند، قیمت نفت را باال 
می برد و احتمال رکود در اقتصاد جهانی را افزایش می دهد.

کریستینا هوپر، استراتژیست ارشد موسسه اینوستکو گفت که 
درگیری های اخیر، احتمال رویدادهای موسوم به قوی سیاه را به 
سرمایه گذاران یادآوری می کند. رویداد قوی سیاه به تحوالتی 
گفته می شود که پیامدهایی فاجعه بار دارند.وی گفت: بی گمان 
این یک فریاد بیدارباش است؛ )این حمله ها( یکی از مجموعه 
رویدادهای قوی سیاه است که می تواند بر سرمایه گذاری ها تاثیر 
بگذارد.این استراتژیست اظهار کرد: نتیجه گیری من از این اتفاق 
این است که باید تنوع بخشی گسترده داشته باشیم و برای حوادث 

پیش بینی  نشده آماده شویم.

بین الملل

گازرسانی روستایی، موضوع قیر و اختصاص 
بودجه برای تهیه آن و همچنین فروش نفت در 
بورس انرژی از جمله مواردی بود که روز دوشنبه 
)هشتم مهرماه( در کمیسیون انرژی مجلس 

شورای اسالمی  بررسی شد.

انرژی  اسداهلل قره خانی، عضو کمیسیون 
مجلس در گفت وگو با خبرنگار شانا با اشاره به 
روز دوشنبه )هشتم  برگزاری نشست عصر 
با حضور  انرژی مجلس  مهرماه( کمیسیون 
مسئوالن و کارشناسان وزارتخانه های نفت، نیرو، 
سازمان انرژی اتمی، دیوان محاسبات کشور و 
مرکز پژوهش های مجلس گفت: در این نشست 
عملکرد بودجه امسال و نیز اصالح ساختار نظام 
بودجه ریزی کشور در حوزه انرژی بررسی و مقرر 
شد بررسی این موضوع در نشست های آینده ادامه 
یابد. این عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: در 
ادامه نشست کمیسیون انرژی مجلس، گازرسانی 
روستایی، موضوع قیر و اختصاص بودجه برای 
تهیه آن، همچنین فروش نفت در بورس انرژی 

نیز بررسی شد. 

نماینده علی آباد کتول در مجلس خبرداد:

بررسی روند گازرسانی روستایی در کمیسیون انرژی مجلس 

امام جمعه شهرستان عسلویه گفت: آمار اشتغال نیروهای بومی  در 
طرح های پارس جنوبی افزایش ملموس و جهش مناسبی داشته است.

حجت االسالم سیدعلی هاشمی نژاد صبح روز سه شنبه )نهم مهرماه( در 
آیین تکریم دانش آموزان زیر پوشش کمیته امداد شهرستان عسلویه افزود: 
این نخستین بار در شهرستان عسلویه است که چنین طرحی در این سطح 

اجرا می شود و از این بابت باید قدردان مدیران دلسوز صنعت نفت بود.
وی ادامه داد: مهم تر از این طرح، بحث اشتغال افراد زیر پوشش و نیروهای 
بومی  در شرکت های منطقه است که خوشبختانه آمار اشتغال نیروهای بومی 

 جهش مناسبی داشته است.
امام جمعه شهرستان عسلویه با اشاره به اینکه دیگر شرکت های مستقر 
در منطقه باید در بحث مسئولیت اجتماعی از سازمان منطقه ویژه پارس 
الگو بگیرند، خواهان همکاری بیشتر بعضی از شرکت های مستقر در منطقه 

با جامعه پیرامونی شد. 

 جهش مناسب اشتغال نیروهای بومی
  در طرح های پارس جنوبی  

رینگ داخلی این بورس، روز سه شنبه )نهم مهرماه( شاهد عرضه کاالهای 
میعانات گازی پاالیش گاز خانگیران، آیزوریسایکل، حالل ۴۱۰، حالل ۵۰۲، 
حالل ۵۰۳، حالل ۴۰۰، حالل ۴۰۲ و حالل ۴۰۶ پاالیش نفت اصفهان، 
حالل ۴۰۴، آیزوریسایکل، آیزوفید و حالل ۴۰۲ پاالیش نفت تبریز، بلندینگ 
نفتا حالل ۴۱۰، نفتای سنگین تصفیه نشده، آیزوریسایکل و حالل ۴۰۴ 

پاالیش نفت شیراز، برش سنگین شرکت پتروشیمی  امیرکبیر، ریفورمیت و 
هیدروکربن سنگین پتروشیمی  بوعلی سینا، پنتان پالس پتروشیمی  پارس، 
سوخت کوره سبک و نیتروژن مایع پتروشیمی  تبریز، برش سنگین 
پتروشیمی  جم، برش سنگین شرکت پتروشیمی  شازند، متانول پتروشیمی 
 زاگرس، متانول پتروشیمی  شیراز، متانول شرکت متانول کاوه و برش سبک 
و رافینت شرکت پتروشیمی  نوری است. میعانات گازی مجتمع گاز 
پارس جنوبی، بنزین اکتان ۸۷، بنزین اکتان ۹۱، بنزین اکتان ۹۵ و گازوئیل 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، نفتای سبک پاالیش نفت آبادان 
و نفتای سنگین پاالیش نفت الوان در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس 
انرژی ایران عرضه می شود.روز دوشنبه )هشتم مهرماه( کاالهای اکستراکت 
نفت سپاهان و حالل ۴۰۲ و هیدروکربن پاالیش نفت کرمانشاه در رینگ 
داخلی و گاز مایع پاالیش نفت تهران در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس 
انرژی ایران معامله شد. در  این  روز بیش از ۱۷.۲۴۴ تن فرآورده هیدروکربوری 
به ارزش بیش از ۶۶۱ میلیارد و ۳۹۶ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس 

انرژی ایران دادوستد شد.

امام جمعه عسلویه:661 میلیارد ریال در بازار فیزیکی داد و ستد شد:

بورس انرژی ایران میزبان عرضه انواع فرآورده  هیدروکربوری

 قدردانی کمیته امداد
 بوشهر از سازمان منطقه

ویژه پارس
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( 
استان بوشهر اعالم کرد: با همکاری صنعت نفت، 
هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی برای مددجویان زیر 
پوشش این کمیته در استان بوشهر احداث 
می شود.احمد لطفی صبح روز سه شنبه )نهم 
مهرماه( در آیین تکریم دانش آموزان زیر پوشش 
کمیته امداد شهرستان عسلویه، کمک های 
اهدایی شرکت های منطقه به دانش آموزان تحت 
پوشش کمیته امداد را شامل لوازم  تحریر، کیف 
و کفش برشمرد که به هزار و ۲۰۰ نفر از 
دانش آموزان زیر پوشش و مددجو اهدا شد.این 
مقام مسئول، برپایی دفتر مختص ثبت نام 

کارجویان تحت پوشش کمیته امداد در اداره 
اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس را از دیگر برنامه های پیش رو برشمرد که 
با نگاه ویژه این سازمان اجرا می شود.مدیرکل 
کمیته امداد امام خمینی)ره( استان بوشهر در 
حاشیه این مراسم با اهدای لوح سپاس از 
تالش های مدیرعامل سازمان منطقه ویژه 
به  کمک  برای  پارس  نرژی  ا قتصادی  ا
دانش آموزان زیر پوشش این کمیته قدردانی 

کرد.

سخنگوی دولت گفت: سناریوهای مختلفی درباره 
تاکنون تصمیمی  برای  اما  بنزین مطرح است، 

سهمیه بندی بنزین اتخاذ نشده است.
به گزارش خبرنگار شانا، علی ربیعی روز دوشنبه 
)هشتم مهرماه( در نشست خبری هفتگی خود درباره 
دستاورد سفر رئیس جمهوری به نیویورک و سخنرانی 
گفت:  متحد  ملل  سازمان  عمومی   مجمع  در 
رئیس جمهوری با ابتکارهای سیاسی و دیپلماتیک 
تازه ای پا به مجمع عمومی سازمان ملل گذاشت و با 
طرح و دعوت به ائتالف امید برای حفظ صلح در تنگه 

هرمز و خلیج فارس نشان داد که ایران همواره در ارائه 
راه حل و ابتکار دیپلماتیک پیشرو است.

وی با یادآوری تغییرات ساختاری بودجه سال 
آینده افزود: از سال آینده بودجه جاری از نفت جدا 
می شود و هر آنچه از منابع و درآمدهای نفتی به  دست 
آید، صرف اعتبارهای عمرانی خواهد شد که این 

تصمیم بسیار بزرگی است.
سخنگوی دولت تصریح کرد: عالوه بر اینکه 
بودجه ۹۹ را به مجلس خواهیم داد، بودجه سال 
۱۴۰۰ را نیز جهت اطالع خواهیم داد و در زمان ارائه 

بودجه ۱۴۰۰، بودجه ۱۴۰۱ نیز باز هم جهت اطالع، 
به پیوست خواهد رفت که این به اصالح قانون کمک 
می کند. بسیاری از کشورها این زمان )ارائه بودجه( را 
دو یا سه ساله کرده اند، اما چون بودجه ما یک ساله 
است، برای اینکه پیش بینی پذیری را بیشتر کنیم، آن 

را دو ساله می دهیم.
ربیعی به موضوع سوخت و سهمیه بندی بنزین 
پرداخت و گفت: سناریوهای مختلفی در این زمینه 
وجود دارد، اما تاکنون تصمیمی قطعی و نهایی نشده 

است.

تاکنون 
تصمیمی  برای 
سهمیه بندی 
بنزین اتخاذ 
نشده است

رئیس سازمان ملی استاندارد ضمن 
تایید کیفیت بنزین توزیعی در تهران و 
محق دانستن وزیر نفت در موضوع بنزین 
گفت: آزمایش ها نشان داده مقدار گوگرد 
در بنزین حتی پایین تر از حد استاندارد 
بوده و کاهش تعداد روزهای با هوای 
ناسالم در تهران گواهی بر این موضوع 
است. به گزارش ایرنا، نیره پیروزبخت روز 
سه شنبه )نهم مهرماه(  در آستانه فرا 
رسیدن روز جهانی استاندارد در نشستی 
با خبرنگاران با بیان اینکه طبق قانون 
بنزین  پاک مسوولیت کیفیت  هوای 
به عهده سازمان حفاظت محیط زیست 
است و سازمان ملی استاندارد در این 
بخش همکاری می کند، گفت: بررسی 
کیفیت بنزین در سه آزمایشگاه این 
آزمایشگاه پژوهشگاه  سازمان، یعنی 
استاندارد در کرج، آزمایشگاه اداره کل 
استاندارد استان هرمزگان و آزمایشگاه 
پژوهشگاه صنعت نفت مورد تایید است و 
سازمان ملی استاندارد هنوز اطالعات 

منتشر شده از سوی برخی آزمایشگاه ها 
درباره بی کیفیت بودن بنزین را دریافت 
نکرده است. وی افزود:  استانداردی که 
طبق آن نمونه های برداشت شده این 
شرکت آزمایش شده، آزمایشگاهی که 
ه  شیو  ، شده م  نجا ا ی  یش ها ما ز آ
نمونه ها  حمل  روش  و  نمونه گیری 
می تواند بر نتایج تاثیرگذار باشد تا قاطعانه 
اعالم کنیم کیفیت بنزین های توزیعی 
تفاوتی داشته است یا خیر. رئیس سازمان 
ملی استاندارد ضمن تایید کیفیت بنزین 
توزیعی در تهران و با بیان اینکه  سازمان 
ملی استاندارد فارغ از هرگونه مالحظات 
سیاسی با قدرت پیگیری این موضوع را 
در دستور کار دارد، تصریح کرد: در 
سال های گذشته این سازمان خود یکی 
ما  ا بود،  بنزین  کیفیت  شاکیان  از 
آزمایش ها نشان داده میزان گوگرد در 
بنزین حتی پایین تر از حد استاندارد بوده 
و کاهش تعداد روزهای ناسالم در تهران 

گواهی بر این موضوع است.

سخنگوی دولت:
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رویــدادنشریه کارکنان صنعت نفت ایران

تحریم ها علیه ملت و مردم ایران است، وقتی پولی 
برای خرید دارو و غذا وجود نداشته باشد، تنها به دولت 
فشار وارد نمی شود بلکه مردم در تنگنا قرار می گیرند.

به گزارش شانا، بیژن زنگنه روز چهارشنبه )۱۰ 
مهرماه( در نشست تخصصی »رهبری در سبد انرژی 
جهان و اولویت های صنعت گاز« در سومین مجمع 
بین المللی انرژی ویک روسیه ضمن قدردانی از الکساندر 
نواک، وزیر انرژی روسیه و برگزارکنندگان این نشست 
اظهار کرد: افزایش تقاضای میان مدت و بلندمدت برای 
گاز طبیعی و چگونگی همکاری های بین المللی به 
منظور توسعه صنعت گاز در این نشست تخصصی مهم 

قابل بررسی است.
وی با اشاره به اینکه بیشتر پیش بینی ها نشان 
می دهد تا سال ۲۰۴۰ گاز طبیعی با رشد ساالنه حدود 
مالحظات  رعایت  واسطه  به  و  درصد   ۱.۵
زیست محیطی، پاسخگوی یک چهارم تقاضای انرژی 
جهان خواهد بود، تصریح کرد: بخش عمده این افزایش 
ناشی از رشد تولید گاز طبیعی مایع شده )ال ان جی( 
خواهد بود. پاسخگویی به این تقاضا نیازمند همکاری 
جهانی در حوزه های مختلف از جمله سرمایه گذاری، 
انتقال فناوری و توسعه زیرساخت های تجارت است. 
زنگنه، چگونگی دستیابی به ظرفیت گاز طبیعی در 

پاسخگویی به تقاضا برای گاز و تحقق همکاری 
بین المللی در این زمینه را مهم ارزیابی کرد و گفت: 
سیاست های جمهوری اسالمی ایران در این زمینه در 

سه بخش قابل تبیین است.

بخش انرژی سیاست زدایی شود
وزیر نفت در تبیین نخستین سیاست توضیح داد:  
به اعتقاد ما )ایران( بخش انرژی باید سیاست زدایی 
شود و مداخالت سیاسی جای خود را به منطق 
اقتصادی، چندجانبه گرایی، مشارکت و همکاری 
بدهد. اعمال تحریم های یک جانبه علیه جمهوری 
اسالمی ایران و اعمال فراسرزمینی آن از سوی آقای 
ترامپ از مصادیق بارز »تروریسم اقتصادی« و نقض 
اصول حقوق بین الملل است و معیشت توده های 
مردم را هدف قرار می دهد.وی افزود: این نگرش با  
انجام تالش های مختل گرایانه ضمن تهدید صلح و 
امنیت نه تنها نمی تواند در پرداختن به موضوع تغییر 
اقلیم، جریان سرمایه گذاری و انتقال فناوری در حوزه 
انرژی موثر باشد، بلکه تاثیرات منفی بر توسعه پایدار 
دارد؛ بنابراین مصرانه از همه کشورها می خواهم 
اقدام های یکجانبه و غیرقانونی ایاالت متحده را 

نپذیرند.

آمادگی ایران برای انتقال تجارب گازی
زنگنه از آمادگی ایران برای انتقال تجارب غنی خود 
در زمینه توسعه گاز طبیعی به سایر کشورها به عنوان 
دومین سیاست جمهوری اسالمی نام برد و افزود: با 
وجود تالش های آمریکا برای کارشکنی علیه  جمهوری 
اسالمی ایران طی ۴۰ سال اخیر، ایران با تالش، تولید 
گاز طبیعی خود را به ۷۵۰ میلیون مترمکعب در روز 

رسانده است.
وی گفت:  با توجه به سهم ۱۷ درصدی ایران در 
ذخایر اثبات شده گاز طبیعی جهان، نقش ایران در 
تامین امنیت انرژی جهان غیرقابل انکار است و انتظار 
می رود سال آینده، تولید گاز طبیعی ایران به بیش از 

یک میلیارد مترمکعب در روز برسد.
وزیر نفت با بیان اینکه در سه دهه گذشته، هر ساله، 
بیش از یک درصد به سهم گاز در ترکیب سبد مصرفی 
انرژی ایران اضافه شده و اکنون سهم گاز در سبد 
مصرفی انرژی به بیش از ۷۰ درصد رسیده است، 
تصریح کرد: بخش عمده  جانشینی گاز با نفت در 
بخش های خانگی، نیروگاهی و صنایع صورت گرفته 
است. هم اکنون حدود ۹۵ درصد خانوارهای شهری و 

روستایی ایران به گاز طبیعی دسترسی دارند.
وی ادامه داد: رویکرد توسعه  گاز در ایران، نه تنها 
معیارهای عدالت اجتماعی را در کشور بهبود بخشیده 
و فقر انرژی را کاهش داده، بلکه در دو دهه گذشته، 
ساالنه ۳ درصد از انتشار گازهای گلخانه ای در کشور 
اجتناب شده است، ضمن اینکه توسعه دسترسی 
جمعیت روستایی به گاز طبیعی و استفاده از آن به 
جای چوب درختان جنگلی، به شکل چشمگیری به 
بهبود محیط زیست از طریق جلوگیری از تخریب 

جنگل ها منجر شده است.
زنگنه با بیان اینکه با وجود تروریسم اقتصادی 
آمریکا، تالش های ما برای حفظ محیط زیست بی وقفه 
ادامه دارد، اظهار کرد: برای نمونه، ما در نظر داریم 
سوزاندن گازهای همراه نفت را تا سال ۲۰۲۱ تقریبا به 

صفر برسانیم.

باور داریم نفت و گاز سالح نیست
وزیر نفت در نشست تخصصی یادشده درباره فروش 
نفت ایران به تحریم های تحمیلی و غیر قانونی آمریکا 
علیه ایران اشاره کرد و گفت: آمریکا از همه ابزارهایش 
در یک سال گذشته علیه ایران استفاده کرده است، 
بنابراین برنامه های ما برای پشت سرگذاشتن این 

شرایط قابل بیان نیست و همانند راز است.
وی با بیان اینکه آمریکا از نفت و گاز به عنوان سالح 
استفاده می کند، افزود: ما باور داریم نفت و گاز سالح 
نیست بلکه برای رفاه همه مردم جهان، اعم از 

تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است.
زنگنه تاثیر تحریم را برای ایران غیرقابل انکار دانست 
و با بیان اینکه همه تالشمان را برای خارج شدن از این 
شرایط انجام خواهیم داد، تصریح کرد:  ایران هم اکنون 
در بخش گاز شرایط خوبی دارد و تا پایان امسال روزانه 
بیش از ۷۰ میلیون مترمکعب به ظرفیت برداشت گاز 

از میدان مشترک پارس جنوبی افزوده می شود.
وزیر نفت به مصرف گاز طبیعی فشرده )سی ان جی( 
در خودروها هم اشاره کرد و با بیان اینکه خودروهای 
ایرانی هم اکنون روزانه بیش از ۲۰ میلیون مترمکعب 

سی ان جی مصرف می کنند که منحصر به فرد است، 
تصریح کرد: تمرکز ما هم اکنون روی صادرات گاز  است 
و در این مسیر همسایگان برای ما در اولویت هستند.
وی از عراق، ترکیه، پاکستان، ارمنستان و عمان 
به عنوان مسیرهای صادراتی گاز ایران نام برد و ادامه 
داد: امیدواریم پس از کاهش تحریم ها و تنش در 
خاورمیانه، روند صادرات گاز ایران شتاب گیرد، ما باور 
داریم بخش جنوبی خلیج فارس، یکی از بهترین 

مناطق برای صادرات گاز ایران است.

آمریکا از همه ابزارهایش برای تحریم ایران 
استفاده کرده است

وزیر نفت درباره تحریم نفتکش هم با بیان اینکه 
تحریم تنها مختص نفتکش ها نیست و شامل بانک، 
بیمه و... هم می شود، افزود: آمریکا از همه ابزارهای خود 
برای تحریم علیه ایران استفاده کرده و اکنون هیچ ابزار 
دیگری برای تحت فشار قراردادن ایران و  ملت ایران 

در اختیار ندارد.
زنگنه ادامه داد: آنها )آمریکایی ها( می گویند ما 
دوست مردم ایران هستیم و با دولت ایران مشکالتی 
داریم، در حالی که این ادعای آنها درست نیست و 
تحریم ها علیه ملت و مردم ایران است، وقتی پولی برای 
خرید دارو و غذا وجود نداشته باشد، تنها به دولت فشار 

وارد نمی شود بلکه مردم در تنگنا قرار می گیرند.

وی از بخش نفت، پتروشیمی، آهن، مس، بانک، 
فرآورده های نفتی و... به عنوان بخش هایی که تحت 
تحریم آمریکا قرار گرفته، نام برد و گفت: ما کارهای 
زیادی برای پشت سر گذاشتن از این شرایط انجام 
می دهیم و تنها نظاره گر این تحریم ها نخواهیم بود و 
باور داریم می توانیم کشور را اداره کنیم، می توانیم 
اقتصادمان را کنترل کنیم، امیدواریم این شرایط دشوار 

را با مقاومت ملت پشت سر گذاریم.

بازار  نفت باید غیر سیاسی اداره شود
وزیر نفت در بدو ورود به مسکو گفت: در تبیین 
مواضع خود در روسیه تاکید خواهم کرد که بازار انرژی 
باید غیرسیاسی باشد تا از دخالت های یکجانبه و 
غیرقانونی در آن جلوگیری شود.بیژن زنگنه در بدو 
ورود به مسکو برای شرکت در مجمع بین المللی انرژی 
ویک روسیه و بیست ویکمین نشست وزیران نفت و 
انرژی مجمع کشورهای صادرکننده گاز )جی ای 
 سی اف( اظهار کرد: ما در همه زمینه ها با روسیه روابط 
راهبردی داریم و در بخش انرژی هم به همین شکل 
است. ما در نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز 
فرصت خواهیم کرد مواضع خود را بیان کنیم.وی 
گفت: در این رویداد تاکید خواهم کرد که بازار انرژی 
باید غیرسیاسی باشد و این بازار باید از دخالت های 
یکجانبه و غیرقانونی دور بماند، زیرا این مسئله در 
درازمدت هم به نفع مصرف کننده و هم تولیدکننده 
است.وزیر نفت با اشاره به اینکه نشست مجمع 
کشورهای صادرکننده گاز نخستین بار در تهران و به 
ابتکار جمهوری اسالمی ایران برگزار شده است، 
تصریح کرد: افزایش تعداد اعضا در بیستمین دوره آن 
در مسکو نشان می دهد طرحی موفق بوده است.زنگنه 
با بیان اینکه نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز 
به محلی برای انتقال تجربه ها و تبادل اطالعات تبدیل 
شده است و افزایش تعداد اعضا نیز نشان می دهد ابتکار 
ایران نتیجه بخش بوده است، تصریح کرد: در این سفر 
با همتایان روس و دیگر کشورها دیدارهای دوجانبه 

خواهیم داشت.

برای دیدار با همتای سعودی خود مشکلی 
ندارم، آنها مشکل دارند

وزیر نفت درباره حوادث به وجود آمده برای صنعت 
نفت عربستان و کاهش تولید نفت این کشور پس از 
حمله به تاسیسات نفتی سعودی آرامکو نیز گفت: بازار 
هم اکنون به حالت عادی بازگشته است؛ من هرگز باور 
نکردم که با این حمله، نیمی از تولید نفت عربستان از 
دسترس خارج شده باشد. همان طور که پیش تر 
گفته ام، فکر می کنم عربستان دست به بزرگ نمایی 
سیاسی در این باره زده تا بگوید امنیت انرژی در جهان 
به خطر افتاده است.وی ادامه داد: حدود یک هفته تا 
۱۰ روز است که روزانه قیمت نفت کمتر می شود و ۶ 
دالری هم که روی قیمت نفت رفته بود، به صورت 
کامل از بین رفته است.زنگنه در پاسخ به این پرسش 
که احتمال دارد در این نشست با همتای عربستانی 
دیدار و گفت وگو کند، اظهار کرد: هیچ گاه از طرف ما 
برای دیدار با عربستانی ها مشکلی وجود نداشته است، 
بلکه آنها هستند که همواره مشکل دارند.سومین مجمع 
 )Russian Energy Week( بین المللی انرژی ویک روسیه
از روز چهارشنبه )دهم مهرماه( در سالن نمایشگاه  
مرکزی منیژ شهر مسکو با حضور وزیران، مدیران  عامل 
شرکت های بین المللی نفت و گاز، کارشناسان حوزه 
انرژی از سراسر دنیا و با سخنرانی والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روسیه درباره اهداف و جایگاه صنایع 
انرژی در سیاست های کلی روسیه، تهدیدات و 
چشم اندازهای این صنعت در شرایط بین المللی و  
مسائل روز جهان آغاز به کار کرد و تا شنبه پنجم اکتبر  

)۱۳ مهرماه( ادامه خواهد داشت.

www.mashal.ir

وزیر نفت: تحریم ایران مصداق بارز 
تروریسم اقتصادی است

بیست و یکمین نشست وزیران نفت و انرژی مجمع 
کشورهای صادر کننده گاز برگزار شد

روند تولید پایدار محصوالت پتروشیمی  ایران  ادامه  دارد

 تحقق تولید تکلیفی نفت و گاز زاگرس  جنوبی
 در نیمه نخست امسال

صنایع  ملی  شرکت  تولید  کنترل  مدیر 
محصوالت  تولید  ر  مقدا پتروشیمی گفت: 
پتروشیمی  با وجود برخی محدودیت ها برای این 
صنعت امسال بیش از مدت مشابه پارسال بوده 

است.
قدرت اهلل فرج پور روز یک شنبه )هفتم مهرماه( 
روسای  نشست  ه و یکمین  پنجا یان  پا در 
مجتمع های پتروشیمی  اظهار کرد: با وجود اینکه 
در ابتدای سال شاهد سیالب بی سابقه ای بودیم 
که مشکالت متعددی را برای صنعت پتروشیمی 
 ایجاد کرد، اما خوشبختانه این مسئله به خوبی 
مدیریت و ترمیم موقت خط در کوتاهترین زمان 
ممکن انجام شد و ۵ واحد ۳۰۰ هزار تنی 
پلی اتیلن که متوقف شده بودند به سرویس آمدند. 
وی با بیان اینکه قرار بود که تعمیرات دائمی 
 بخش هایی از خط اتیلن که در اثر سیالب آسیب 
دیده بود تا قبل از فصل بارندگی انجام شود، ادامه 
داد: تعمیر دو نقطه در همان زمان به صورت 
دائمی  انجام شد. اجرای خط لوله دائمی  در 
رودخانه کشکان نیز به تازگی به پایان رسید و این 
بخش از خط، هفته گذشته در سرویس قرار 
گرفت. ساخت خط دائم در عرض رودخانه سیمره 

نیز در حال اتمام است و در ماه جاری در سرویس 
قرار خواهد گرفت.

صنایع  ملی  شرکت  تولید  کنترل  مدیر 
پتروشیمی  تاکید کرد: با وجود توقف نزدیک به 
غرب،  خط  به  متصل  واحدهای  ماهه  دو 
خوشبختانه تولید صنعت پتروشیمی کشور در 
شش ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه 

سال قبل افزایش داشته است.

روسای  نشست  ری  برگزا ره  با در وی 
مجتمع های پتروشیمی  تصریح کرد: برگزاری 
اینگونه نشست های، فرصت مناسبی برای انتقال 
تجارب و بیان دستاوردها و برخی چالش ها و 
با کمک  بتوانیم  تا  فراهم می کند  مشکالت 
همکاران و پیگیری هایی که شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی  انجام می دهد، راه حل مناسبی را برای 

رفع آنها پیدا کنیم.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 
از تحقق برنامه تولید تکلیفی شرکت بهره برداری 
نفت و گاز زاگرس جنوبی در نیمه نخست امسال 

خبر داد.
رامین حاتمی  در نشست پیش بینی بهره دهی 
چاه های شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس 
جنوبی برای نیمه دوم امسال گفت: نفت و گاز 
زاگرس جنوبی از آغاز فعالیت تاکنون در مجموع 
یکهزار و ۴۵۳ میلیارد مترمکعب گاز تولید کرده 

است.
وی افزود: تعهد تولید میدان های گازی تحت 
بهره برداری این شرکت در فصل زمستان، با انجام 
تعمیرات اساسی و اقدام های موثر درون چاهی و 

توسعه چاه های جدید محقق خواهد شد.
حاتمی  درباره الزام های تحقق تولید در نیمه 
دوم سال ۱۳۹۸ و برنامه های پنج سال آینده 
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 
گفت: به این منظور، نصب تسهیالت سرچاهی و 
احداث خطوط لوله جریانی دو حلقه چاه، نصب 
تسهیالت سطح االرضی)روزمینی( و خطوط لوله 
دو چاه دیگر، حفاری یک چاه جدید و راه اندازی 

سه حلقه چاه جدید عملیاتی می شود. همچنین 
برای دستیابی به این برنامه در پنج سال آینده، 
حفاری، نصب تسهیالت سرچاهی و احداث 
خطوط لوله جریانی ۲۳ حلقه چاه در دستور کار 

قرار دارد.
براساس این گزارش، شرکت بهره برداری نفت 

شرکت  بزرگترین  جنوبی،  زاگرس  گاز  و 
زیرمجموعه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 
است که مسئولیت بهره برداری از ۹ میدان گازی 
فعال آغار، داالن، نار، کنگان، سرخون، تابناک، 
هما، وراوی، شانول و دو میدان نفتی فعال 

سعادت آباد و سروستان را به عهده دارد.

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

 با توجه به سهم 1۷ درصدی 
ایران در ذخایر اثبات شــده 
گاز طبیعی جهان، نقش ایران 
در تامین امنیت انرژی جهان 
غیرقابل انکار است و انتظار 
می رود سال آینده، تولید گاز 
طبیعی ایران به بیش از یک 
میلیارد مترمکعب در روز برسد
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مشعل-  وزارت نفت، هفته گذشته بار دیگر شاهد امضای قراردادهای جدید 
بود و طی آن ساخت ۵۰ پمپ مورد نیاز طرح راهبردی انتقال نفت خام گوره 
- جاسک با ارزش تقریبی ۴۸ میلیون یورو، بین شرکت مهندسی و توسعه 
نفت و شرکت های پمپ های صنعتی ایران، پمپیران و پتکو امضا شد. سه 
قرارداد ساخت و تامین پمپ های طرح راهبردی انتقال نفت خام از گوره به 
پایانه جاسک، )دوشنبه، هشتم مهرماه( با حضور وزیر و جمعی از مدیران ارشد 
وزارت نفت، بین تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت متن و مدیران عامل سه 
شرکت پمپ های صنعتی ایران، پمپیران و پتکو امضا شد. قرارداد شرکت 
متن و شرکت پمپ های صنعتی ایران به ارزش تقریبی ۱۹ میلیون یورو و با 
هدف ساخت و خدمات پشتیبانی ۲۰ دستگاه الکتروپمپ امضا شد. شرکت 
متن و شرکت پمپیران نیز قراردادی به ارزش تقریبی ۱۹ میلیون یورو و با 
هدف ساخت و خدمات پشتیبانی ۲۰ دستگاه الکتروپمپ امضا کردند و 
قرارداد شرکت های متن و پتکو نیز به ارزش تقریبی ۱۰ میلیون یورو با هدف 
ساخت و خدمات پشتیبانی ۱۰ دستگاه الکتروپمپ به امضا رسید.  این سه 
قرارداد، بخشی از قراردادهای طرح انتقال نفت خام از گوره به جاسک است. 
این طرح شامل احداث یک خط لوله ۴۲ اینچ به طول تقریبی ۱۰۰۰ کیلومتر، 
پنج تلمبه خانه در مسیر آن، ۲۰ مخزن ۵۰۰ هزار بشکه ای به ظرفیت کل 
۱۰ میلیون بشکه و تأسیسات دریایی برای صادرات نفت خام است.  
پیش بینی می شود، این طرح تا پایان سال ۱۳۹۹ آماده بهره برداری شود. با 
اجرای کامل این طرح، ضمن انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفت خام از 
میدان های جنوب غربی کشور به سواحل جنوب شرقی و ذخیره سازی و 
صادرات نفت خام از طریق پایانه جدید جاسک، زمینه های اشتغال گسترده 
در استان های بوشهر، فارس و هرمزگان ایجاد می شود و بازار کار مناسبی برای 

صنایع مختلف نظیر فوالد، پمپ سازی، لوله سازی، پیمانکاران نفت و گاز و 
دیگر سازندگان تجهیزات داخلی به وجود می آید. وزیر نفت با تاکید بر اینکه 
ساخت کاالی داخلی با جدیت پیگیری می شود، گفت: در سال رونق تولید 
باید امید در دل ها زنده باشد و ما می توانیم این کار را انجام دهیم.  بیژن زنگنه 
در آیین امضای قرارداد ساخت الکتروپمپ های طرح انتقال نفت گوره - 
جاسک با اشاره به قراردادهای امضا شده گفت: پمپ هایی که امروز شاهد 
امضای قرارداد ساخت آنها هستیم، پمپ هایی غول آسا هستند که شاید هر 
پمپ و الکتروموتور آنها نزدیک به ۱۴ تا ۱۵ میلیارد تومان ارزش داشته باشد، 

بنابراین اینها بزرگترین پمپ هایی هستند که در کشور ساخته می شوند.

صنعت نفت، پیشران اقتصاد

وزیر نفت درباره این قرارداد با ارزش حدود ۵۰ میلیون یورو و دلیل حضور 
خود در امضای این قرارداد گفت: ارزش امضای این قرارداد برای ایران باالی 
۷۰۰ میلیارد تومان می شود. چند روز پیش هم در دولت بحثی بود درباره 
مسائل کارخانه های اراک که همان جا هم گفتم مشکل اینها را نیز پیش تر 
نفت حل می کرد، شما چرا در اراک دنبال حل مشکل آنها می گردید، مشکل 
آنها در نفت است، مشکل آنها با نفت حل می شود؟ وی ادامه داد: نفت که 
فعال باشد، اراک هم فعال می شود. صنعت نفت که فعال باشد صنعتگر تبریز، 
اصفهان و اهواز هم فعال است. در واقع اینکه نفت پیشران اقتصاد است، تنها 
در این نیست که نفت را فروخته و ارز آن را به خزانه می دهد. کارهایی که نفت 
برای توسعه خود یعنی نفت، گاز، پتروشیمی  و پاالیش انجام می دهد، همه 
اینها صنعت کشور و پیمانکاران را به جریان می اندازد. وزیر نفت، یکی از اهداف 

اصلی خود برای طراحی قراردادهای EPC-EPD را ایجاد کار برای صنعت 
و پیمانکاران داخلی و زنده کردن امید دانست و ادامه داد: آنچه برای من در 
این ایام مهم است، این است که امید در دل های مردم زنده باشد. در سال 
رونق تولید باید امید در دل ها باشد و ما می توانیم این کار را انجام دهیم. ما در 
طرح راهبردی گوره - جاسک بدون مشکل جلو می رویم، یعنی ما یک طرح 
۱.۸ میلیارد دالری را با قدرت جلو می بریم. زنگنه با اشاره به بخش دیگری 
از این قرارداد که به موجب آن شرکت های فوالد اکسین خوزستان و فوالد 
مبارکه در حال تولید ورق عریض هستند و سرانجام این ورق ها به تولید 
لوله  های ۴۲ اینچ منتهی می شود، افزود: ساخت این ورق  ها که نسبت به نفت 
اسیدی و ترش مقاوم هستند، کار بسیار بزرگی است که در کشور در حال 

انجام است.

تغییر چهره مکران و جاسک با توسعه 

وزیر نفت با یادآوری اینکه پیش تر دنبال این بودم که در سواحل مکران و 
جاسک واقع در شرق تنگه هرمز، فِلش های توسعه ای قرار دهیم تا سبب 
توسعه آن مناطق شود، تصریح کرد: صنعت نفت، باالترین بخشی است که 
می تواند سبب این توسعه شود. کار فعالی هم که در آن منطقه در حال انجام 
است و انشاء اهلل به تصویب نمایندگان مجلس  هم خواهد رسید تا به منطقه 
آزاد تبدیل شود، از سوی صنعت نفت خواهد بود. وی ادامه داد: همین که قرار 
است روزانه یک میلیون بشکه نفت خام به این منطقه منتقل و اسکله و پایانه 
صادرات نفت ایجاد شود، کار بزرگی است. از این ۱.۸ میلیارد دالر، نزدیک به 
۷۰۰ میلیون دالر تنها در منطقه جاسک سرمایه گذاری می شود که 

پروژه هایی شامل مخازن، اسکله، موج شکن و گوی های شناور است. زنگنه 
تصریح کرد: البته به دنبال ایجاد این زیرساخت ها، پاالیشگاه نیز در آنجا ساخته 
می شود که هم اکنون با ساخت دو پاالیشگاه در آنجا موافقت شده است. به 
دنبال آنها مجتمع های پتروشیمی  هم می توانند احداث شوند؛ زیرا گاز به این 
منطقه انتقال داده می شود تا صنایع بتوانند فعالیت کنند. به این ترتیب چهره 
این منطقه تغییر می کند و ما هم می توانیم به هدفی که می خواهیم، برسیم. 
وزیر نفت، ماشین های دوار را یکی از مهم ترین تجهیزات مورد نیاز صنعت 
نفت به طور عمومی  شامل توربین ها، کمپرسورها، پمپ ها، الکتروموتور دور 
متغیر و دور غیرمتغیر دانست و گفت: ما بیشترین واردات را از این اقالم داریم 
و باید روی ساخت ماشین های دوار در ایران کار کنیم. زنگنه با اشاره به 
نشستی که بتازگی برای جلوگیری از سوختن گازهای مشعل طرح های 
پارس جنوبی تشکیل شده بود، گفت: فکر می کنم برای اجرای این طرح ها 
به ۸۰ دستگاه کمپرسور سنگین نیاز داریم که قرار شد صحبت کنیم ببینیم 
چه کاری می توان انجام داد و درست مانند کاری که اینجا برای ساخت 
پمپ ها انجام شد، عمل کنیم. وی با بیان اینکه ظرفیت اولیه ساخت پمپ های 
این طرح، ۵ مگاوات بود و با اینکه هم اکنون نیز ظرفیت آن نصف شده، باز هم 
غول بسیار عظیمی است، تصریح کرد: مساله این است که سازندگان داخلی 
نمی توانستند پمپ ۵ مگاواتی بسازند. دوستان هم پیشنهاد دادند که ظرفیت 
ساخت این پمپ ها را نصف کنیم تا سازندگان داخلی بتوانند از عهده انجام 
آن برآیند. هزینه ما هم خیلی باال نرفت. آنجا هم قرار شد که از منظر فناورانه، 
تجهیزات را طوری طراحی کنند که بتوان آنها را در داخل کشور ساخت و 
پول زیادی در این شرایط به داخلی ها ارجاع شود. وزیر نفت، دیگر اهداف 
اجرای این طرح را واگذاری بهره برداری از تلمبه ها به شرکت های سازنده 

حداقل برای پنج سال اعالم کرد و گفت: اجرای این کار به این معناست که 
»بینداز و برو« نیست، یعنی شرکت های سازنده باید خودشان بهره برداری از 
پمپ ها را انجام دهند و به ازای هر بشکه نفتی که انتقال می دهند، پول 
بهره برداری می گیرند. این برنامه کلی ماست. براساس این برنامه کلی، 
بهره برداری و تعمیرات با شرکتی باشد که خود سازنده است. این کار در 
کیفیت ساخت، هزینه های بعدی و در دسترس بودن تاسیسات تاثیر دارد. 
پیش تر هم این کار را تا حدودی برای شرکت مپنا و OTC که سازنده 
توربوکمپرسور بودند، اجرا کردیم که موفق هم بود. اکنون باید در ساخت همه 
ماشین های دوار این کار را انجام دهیم. زنگنه افزود: از این به بعد هم باید 
بگوییم هر شرکتی که سازنده تجهیز است، باید خودش بهره بردار باشد؛ زیرا 
تاثیر زیادی در استفاده از قطعات یدکی و تعمیرات آنها دارد. برای ما هم 
ارزان تر تمام می شود؛ زیرا به کارکنان و ساختار ما هم اضافه نمی شود. وی با 
بیان اینکه اجرای این سیاست تاثیری در اشتغال کل ندارد، اما اینکه کارمند 
دولت باشی با اینکه پول خود را متناسب با نفتی که انتقال می دهی دریافت 
کنی، فرق می کند، تصریح کرد: برای واحدهای فعلی  هم به دنبال این هستیم 
که حداقل تعمیرات به طور کامل به شرک ت های فعال  در این زمینه واگذار 

شود، نه اینکه با گرفتن قطعه ای، خودمان کارها را امانی انجام دهیم.

پیگیری مجدانه ساخت 10 قلم کاالی نفت 

وزیر نفت در ادامه با بیان اینکه در این شرایط با جدیت، ساخت داخل را 
در طرح ۱۰ قلم کاالی مورد نیاز صنعت نفت دنبال خواهیم کرد، گفت: 

این موضوع  برای ما مهم است. اکنون در قراردادهای جدیدی که امضا 
می شود، به صراحت قید می کنیم که چه کاالهایی را باید از داخل تامین 
کنند. برای نمونه لوله های بدون درز همیشه جزو نیازهای وارداتی ما بوده 
است، هم اکنون استفاده از لوله های CRA ) لوله های مقاوم به گاز ترش 
که درون چاه های پارس جنوبی استفاده می شود( یکی از تنگناهای ماست 
که قرارداد آن را امضا کردیم و خیلی خوب پیش می رفت؛ اما به دلیل 
تحریم ها دچار اختالل شد، انشاء اهلل درست می شود؛ اما به هر حال 
لوله های بدون درز در اسفراین در برخی  اندازه ها و قطرها ساخته می شود. 
زنگنه ادامه داد: بتازگی گزارشی در این باره دریافت کردم و متوجه شدم 
از این لوله ها راضی هستند و با ظرفیت هم کار می کنند. دلیلش هم نوع 
قراردادهایی است که با شرکت های داخلی امضا کردیم و در قراردادها قید 
شد که الزاما باید از داخل تهیه شود و امکان واردات آن نیست. این موضوع 
جدا از آن تعرفه ها و مقررات است. در واقع اینها برنامه های مدیریتی ما 
بوده است، نه الزام های مقرراتی. اعتقادمان این است آنچه را که می توان 
در داخل ساخت، باید بسازیم. وی با اشاره به پارک نوآوری و فناوری 
منطقه ری که طراحی آن از مفهوم تا ارتباطات در حال انجام است، افزود: 
انجام این کار، گام بزرگی است که برای حمایت از توسعه فناوری داخلی 
از جمله توسعه مصنوعات یا کاالهای داخلی برداشته می شود. وزیر نفت، 
حمایت از ساخت داخل و اعالم سیاست حمایتی در این بخش، معرفی 
طرح راهبردی گوره - جاسک، بیان اهمیت جاسک و مکران برای کشور 
و آینده ای که برای کار در این منطقه وجود دارد را دلیل حضور خود در 
این آیین عنوان و تاکید کرد: امیدواریم همه ما با امید، عالقه و پیگیری، 

این طرح های کوچک و بزرگ را جلو ببریم.  
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تداوم روند امضای قرارداد با پیمانکاران داخلی

مسعود کرباسیان، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز در آیین امضای 
قراردادهای ساخت و تامین الکتروپمپ های طرح انتقال نفت گوره - 
جاسک اظهار کرد: در همه قراردادهایی که امضا می شود، ضمیمه ای با 
محور بهره مندی از توان تولید داخل وجود دارد. قراردادهایی که برای 
ساخت پمپ امضا شد، بخشی از یک طرح ملی و راهبردی )طرح انتقال 
نفت خام گوره به جاسک و احداث پایانه جاسک( است که مصوبه آن در 
سال 96 ابالغ شد و با توجه به حجم کار قابل توجهی که از زمان تصویب 
طرح تا کنون انجام شده است، اطمینان دارم این طرح در موعد مقرر به 
سرانجام می رسد. او با اشاره به تداوم روند امضای قراردادهای نفتی با 
پیمانکاران ایرانی خبر داد که بزودی 9 قرارداد طرح نگهداشت و افزایش 
تولید نفت نیز با شرکت های داخلی امضا می شود. مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران با اشاره به بخش های مختلف طرح انتقال نفت خام گوره - 
جاسک مشتمل بر احداث پنج تلمبه خانه به ارزش قراردادی 143 میلیون 
یورو، احداث هزار کیلومتر خط لوله 42 اینچ، احداث 20 مخزن ۵00 هزار 
بشکه ای برای ذخیره سازی نفت، ایجاد پایانه بزرگ نفتی در جاسک و... 
که همگی با اتکا به توان داخل انجام می شود، گفت: اجرای این طرح به 
رونق صنایع پایین دستی، اشتغالزایی و توسعه در منطقه مکران منجر 
خواهد شد. این طرح از این نظر که در آن فعالیت های بی سابقه ای انجام 
می شود، بسیار حائز اهمیت است، چه در زمینه ساخت پمپ ها و چه در 
زمینه تولید ورق خاص که پیش از این در کشور تولید نمی شد و خرید آن 
هم به لحاظ مصرف دوگانه با مشکل مواجه بود؛ اما با حمایت مهندس زنگنه 
و اعتماد ایشان به تولیدکنندگان داخلی، امروز شاهد تحقق ساخت داخل 
در این زمینه هستیم. داخلی سازی این ورق ها از خروج حدود 300 میلیون 
یورو ارز از کشور جلوگیری کرده است. هم اکنون ماهانه 30 هزار تن اسلپ 
تولیدی شرکت فوالد مبارکه در شرکت فوالد اکسین به ورق تبدیل و 
سرانجام در کارخانه های لوله سازی به لوله تبدیل می شود و تاکنون 20 
کیلومتر از این لوله ها تحویل نفت شده است.  او این اطمینان  را هم داد که 
روند خرید لوله از سازندگان داخلی ادامه می یابد و گفت: نفت هیچ وقت 
همکاران خود اعم از پیمانکاران، مشاوران و... را در بخش های مختلف 
صنعت تنها نخواهد گذاشت و سازندگان در تخصیص ارز با مشکلی 
مواجه نخواهند شد. کرباسیان بخش دیگری از طرح انتقال نفت خام 

گوره به جاسک را که بر مبنای آن قرار است سه گوی شناور به منظور 
پهلوگیری کشتی های غول پیکر )VLCC( در جاسک احداث شود، 
مورد اشاره قرار داد و افزود: شرکت نفت و گاز پارس، مناقصه مربوط 
به این بخش را نیز ظرف چند هفته آینده برگزار می کند و همانند 
برنامه ریزی صورت گرفته برای استفاده حداکثری از توان 

شرکت های ایرانی در بخش ساخت و تامین الکتروپمپ ها، در این 
بخش نیز با نظر مثبت وزیر نفت استفاده حداکثری از ظرفیت های 

موجود داخلی مدنظر قرار می گیرد. وی با تصریح و تاکید بر اینکه 
رویکرد وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران به عنوان زیرمجموعه این 

وزارتخانه در همه طرح ها حمایت از توانمندی های ایرانی است، اظهار 
کرد: حمایت نفت از ظرفیت های داخلی توقف پذیر نیست. کرباسیان 

همچنین با اعالم خبر افزوده شدن هشت گروه کاالیی جدید به طرح 
بومی سازی 10 گروه کاالهای کاربردی نفت نیز در آینده نزدیک گفت: نفت 

از هر فرصتی برای خدمت به تولید و تولیدکننده ایرانی 
استفاده خواهد کرد.

فاز نخست طرح؛ 18 ماه آینده

تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت مهندسی 
و توسعه نفت نیز در این مراسم با اشاره به  

فعالیت همزمان در قالب ۵0 جبهه کاری در طرح 
ملی انتقال نفت خام گوره به جاسک گفت: این 

طرح در مجموع با برآورد اعتبار 1.8 میلیارد 
دالر و 3۵0 میلیارد تومان در حال انجام 
است. مدیرعامل شرکت متن ابراز امیدواری 
کرد در 18 ماه آینده، فاز نخست این طرح 

تکمیل و نهایی شود.

تقدیر از اعتماد وزارت نفت به سازندگان داخلی

مدیران عامل شرکت های پمپ های صنعتی ایران، پتکو و پمپیران به عنوان 
طرف قرارداد با شرکت مهندسی و توسعه نفت برای ساخت پمپ مورد نیاز 
طرح راهبردی انتقال نفت خام گوره – جاسک در سخنان جداگانه از اعتماد 
وزارت نفت به سازندگان داخلی تشکر کردند. مسعود باقر تجریشی، 
مدیرعامل شرکت پتکو  با اشاره به تجارت ساالنه بیش از 30 میلیارد دالری 
پمپ در دنیا گفت: زمانی شرکت های خارجی برای گرفتن سفارش تولید 
پمپ در ایران با هم رقابت داشتند، طوری که به بازار پمپ ایران می گفتند 
»تپه طال« و در مقابل، شرکت های سازنده ایرانی مجالی برای عرضه 
نداشتند؛ اما امروز شرایط بهبود یافته است؛ هرچند هم اکنون نیز تعداد 
سازندگان پمپ در کشور کم است و ایجاب می کند که تعداد فعاالن این 
حوزه بویژه زمانی که رونق به اقتصاد کشور برمی گردد، بیشتر شود.  
امیدوارم دست زنگنه بر سر همه سازندگان تجهیزات باشد و بیش از پیش 
به ما اعتماد کنند. محمدحسین هیهات، مدیرعامل شرکت پمپیران نیز با 
اشاره به آغاز اقدام های مقدماتی این شرکت برای طراحی پمپ های این 
پروژه خواستار حل مساله تخصیص به موقع ارز و کمک در نقل و انتقال پول 
شد و این اطمینان را داد که کار را با کیفیت خوب ارائه دهیم و همان طور که 
وزارت نفت مرحله به مرحله به ما اعتماد کرده است، ما هم قول می دهیم 

کار را با کیفیت کامل ارائه کنیم. مهدی فرج پور، مدیرعامل شرکت 
ایران هم امضای قراردادهای تامین  پمپ های صنعتی 

الکتروپمپ های مورد نیاز طرح انتقال نفت خام گوره - جاسک 
را نشانه بارز اعتماد صنعت نفت به توان مهندسان داخلی 

عنوان و از وزارت نفت به دلیل حمایت  هایی که داشته، 
تشکر کرد.

زنگنه در جمع خبرنگاران
عربستانی ها 

بزرگنمایی کردند
بیژن زنگنه، وزیر نفت در حاشیه مراسم امضای قراردادهای ساخت 
الکتروپمپ های طرح ملی گوره - جاسک پاسخگوی خبرنگاران در 
موضوعات مختلف از جمله تشریح اهداف سفر به روسیه، کارت سوخت، 
پایانه جاسک و... بود. او با تشریح اهداف سفر به روسیه گفت: برای 
شرکت در مجمع بین المللی انرژی ویک روسیه و نشست وزارتی مجمع 
کشورهای صادرکننده گاز )جی یی سی اف( به روسیه سفر می کنم و در 
مسکو با نواک، وزیر انرژی روسیه، درباره همکاری های دو طرف گفت وگو 

خواهیم کرد.
زنگنه درباره اینکه آیا مشکل ایجادشده در صادرات نفت عربستان 
تاثیری بر صادرات نفت ایران داشته است، گفت: نه، من از ابتدا هم گفتم 
عربستانی ها به دلیل سیاسی خیلی بزرگنمایی کردند، به هیچ وجه اوضاع 
این گونه که عربستانی ها بزرگنمایی کردند، نبود. وزیر نفت درباره 
تمهیدهای الزم برای استفاده بیشتر مردم از کارت هوشمند سوخت 
توضیح داد: کاهش مقدار سوخت گیری با کارت سوخت جایگاه ها، کاری 
است که باید در این زمینه انجام شود. او درباره اینکه سوخت گیری با 
کارت سوخت جایگاهداران به چه مقدار می رسد، گفت: 1۵ تا 20 لیتر 
خواهد بود که بزودی در جایگاه ها اجرایی می شود؛ البته تاکید می کنم 
این موضوع به معنای سهمیه بندی نیست و هر فردی با کارت شخصی 
خود می تواند به هر مقدار که می خواهد، سوخت دریافت کند. کمتر از 3 
تا 4 درصد خودروها که شامل کمتر از یک میلیون نفر می شوند، کارت 
سوخت در اختیار ندارند، تقریبا برای همه خودروهای کالنشهرها کارت 
سوخت صادر شده و کارت هوشمند سوخت برخی افراد در باجه های 
پست مانده که باید آن را دریافت کنند. سامانه ای هم در این زمینه ایجاد 
شده تا با مراجعه به آن متوجه شوند کارتشان در کدام باجه پست است. 
وزیر نفت ادامه داد: روزانه تقریبا 3۵ هزار کارت جدید برای کسانی که 
کارت سوخت خود را دریافت نکردند، صادر می شود. همه صاحبان 
خودرو تا پایان مهرماه کارت هوشمند سوخت خواهند داشت؛ اما باید از 
آن استفاده کنند. زنگنه درباره کیفیت بنزین عرضه شده گفت: شرکت 
ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران و همچنین سازمان ملی 
استاندارد توضیحاتی در این زمینه ارائه داده اند، من نمی دانم چرا اینگونه 
است، هر وقت مسائل نفت کمی  آرام می شود، عده ای جریان سازی 
می کنند. زنگنه درباره موافقتنامه های ساخت دو پاالیشگاه در جاسک 
هم توضیح داد: مجوز ساخت دو پاالیشگاه با ظرفیت پاالیش روزانه 300 
و 1۵0 هزار بشکه به ترتیب به ستاد اجرایی فرمان امام)ره( و یکی از 
شرکت های تابعه پتروشیمی  باختر)پتروپاالیشگاه( داده شده و این 
شرکت ها باید کارهای آن را انجام دهند. وی درباره نخستین محصولی 
که از پایانه جاسک صادر می شود هم گفت: میعانات گازی پارس جنوبی 
خواهد بود که اواخر سال آینده اتفاق می افتد. وزیر نفت در پاسخ به این 
پرسش که سوخت کم سولفور برای کشتی ها بزودی اجباری می شود، 
آیا پاالیشگاه های ایران توانایی تولید این نوع سوخت را دارند، پاسخ داد: 
بخشی را می توانند تولید کنند و  بخشی را هم از بازار باید تهیه کرد. اگر 
 )IMO( هم نتوانستند طبق ماده ای در سازمان بین المللی دریانوردی
کشتی هایی که با تالش متعارف نتوانند سوخت کم سولفور تهیه کنند، 

می توانند از سوخت با سولفور باال استفاده کنند.
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همه مقدمات برای برگزاری هرچه بهترچهارمین دوره ارزیابی 
آمادگی عملیاتی - تخصصی آتش نشانان وزارت نفت به میزبانی شرکت 
ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران انجام و تالش شده تا این 
دوره از ارزیابی آتش نشانان صنعت نفت نیز همانند سه دروه قبل، به 
نحوی مطلوب انجام شود. همه پیش بینی ها شده است؛ محل اسکان 
تیم ها، محل تمرین، تدارکات و پشتیبانی، آماده سازی محل افتتاحیه، 
اختتامیه وگل گشتی دراین سرزمین . . . تا این که درکنار رقابت قدرتی 
و مهارتی، خاطره ای خوش در ذهن نفرات تیم های شرکت کننده به 

یادگار ماند. 

پنجشنبه 4 مهر: آخرین هماهنگی ها برای یک رقابت سالم
برای برگزاری هرچه بهتر این دوره از رقابت ها، کمیته برگزاری با 
تشکیل جلسه ای چندساعته باکمیته های فنی و داوری، آخرین 
هماهنگی ها را انجام می دهد تاهمه چیزخوب و با کمترین نقص انجام 
شود. همه موارد از نو و یک به یک، براساس دستورعمل تدوین شده 
مرور و مسؤولیت کمیته ها و افرادحاضر در آن، تکرار می شود. گاه همه 
چیز آن طور که ما دلمان می خواهد پیش نمی رود، اما اراده جمع حاضر 
درنشست هماهنگی براین است که همه چیزخوب ودربهترین شرایط 

انجام شود. 
برخی تیم های مناطق گرمسیری یکی دو روزقبل ازبرگزاری 
رقابت ها به تبریز آمده اند تا باشرایط آب وهوایی خو بگیرند ومجموعه 
ورزشی تختی)محل برگزاری رقابت های آتش نشانان وزارت( نیزبرای 
تمرین تیم ها درنظرگرفته شده است. همه 17تیم برترچهارشرکت 
اصلی وزارت نفت)شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پاالیش وپخش 
فراورده های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران وشرکت ملی صنایع 
پتروشیمی ایران( درهتل »ائل گلی« تبریزگرد هم آمده اند تا دریک 
رقابت سالم و ورزشی، جام چهارمین دوره ارزیابی آتش نشانان وزارت 

نفت را به خانه خود ببرند. 

جمعه، 5 مهر: مجموعه ورزشی تختی و شروع رقابت ها
سالن 6 هزارنفری پورشریفی مجموعه ورزشی جهان پهلوان تختی 
)باغشمال(، برای برگزاری مراسم افتتاحیه آماده شده است. پیش از 
برگزاری مراسم رژه تیم ها، همه موارد دوباره کنترل وچک می شود تا 
مشکلی درآیین افتتاحیه پیش نیاید. تیم ها نیز به سالن آمده اند؛ 

هرتیمی با  پیراهن رنگی و اسمی حک شده برآن که معرف شرکت 
آنهاست. در گوشه ای دیگر از سالن 6 هزارنفری پورشریفی، 17نونهال 
دختر و پسر با لباس های محلی و تابلوهایی که اسامی تیم های 
شرکت کننده برآنها نوشته شده، منتظرند تا با اعالم مجری سالن، به 
عنوان پیش قراول، تیم ها را تا محل استقرارشان همراهی کنند. تقارن 
برگزاری این مسابقات با روزهایی از گرامیداشت هفته دفاع مقدس و 
پخش سرودهای حماسی- ورزشی، شوروهیجان سالن پورشریفی 
مجموعه ورزشی جهان پهلوان تختی)باغشمال( رادوچندان کرده است. 
به نظرمی آید همه چیزآماده ثبت یک رویداد مهم شده باشد؛ ثبت 
رویدادی درحوزه آتش نشانی، آتش نشانان وزارت نفت و نمایش 
مهارت های عملیاتی وتخصصی آنها دراین حرفه حساس. با اعالم 
مجری سالن، همراه باپخش نواهنگ، تیم ها نیزدرپس پیش قراوال نشان، 
با انجام رژه، درجای خود قرارمی گیرند وآماده افتتاح رسمی شروع 
رقابت ها می شوند. به احترام تالوت چند آیه ازکتاب خدا، سکوتی 
معنوی، برسالن پور شریفی تبریزحاکم می شود؛درپی آن، پخش سرود 
ملی وشوری وصف ناپذیر ازابرازاحساسات حاضران. وطن خواه، رئیس 
ایمنی وآتش نشانی شرکت ملی پاالیش وپخش فراورده های نفتی 
ایران، به عنوان دبیر اجرایی چهارمین دوره ارزیابی آمادگی عملیاتی  
-   تخصصی آتش نشانان وزارت نفت، با خیرمقدم گویی به حاضران، 
گزارشی از تالش کمیته هماهنگی رادربرگزاری هرچه بهتراین دوره از 
رقابت ها بیان و اظهار می کند: متن و محوریت اصلی در برگزاری این 
رقابت ها، اخالق و اخالق مداری است. همدلی و افزایش آن در کنار به 
نمایش گذاشتن مهارت های عملیاتی و تخصصی، موضوع مهمی است 
که همواره برآن تاکید داشته ایم. وطن خواه می افزاید: این نخستین 
باراست که شرکت ملی پاالیش وپخش، میزبان برگزاری این دوره 
ازرقابت های مهارتی  -   تخصصی است و تالش همه مجموعه بر آن 
بوده که همه چیز به نحوی مطلوب انجام شود. وی تعداد تیم های 
شرکت کننده را 17 تیم اعالم و اظهار می کند: هر یک از این تیم ها 
که متشکل از 9 نفراست، برگزیدگان چهارشرکت اصلی وزارت نفت 
هستند وطی دو روز در6 آیتم مهارتی، با هم به رقابت می پردازند. وطن 
خواه می گوید: باال رفتن از نردبان طنابی، دوسرعت 100 متر با مانع، 
عملیات امدادی و اطفای حریق 4 در 100متر، عملیات حمل 
حوز)شیلنگ(باپی پی ئی، عملیات ترکیبی آتش نشانی و امداد و نجات 
و عملیات آب رسانی ازمنبع به سیبل، 6 آیتمی هستند که مهارت و 

آمادگی جسمانی آتش نشانان با آن سنجیده خواهد شد. وی باردیگربه 
روح مسابقات که همدلی و اخالق، مدار آن است، تاکید و تصریح 
می کند: امیدوارم این مهم که هدف اصلی چهارمین دوره ارزیابی 
عملیاتی -   تخصصی آتش نشانان وزارت نفت است، محقق شود و 

تیم های شرکت کننده نیزبا خاطراتی خوش، تبریز را ترک کنند. 
مهدی باستان نیز که سرپرست معاونت ایمنی- آتش نشانی اداره 
کل اچ اس ای وزارت نفت است، گزارشی کوتاه ازمقدمات و اهداف 
برگزاری این دوره از ارزیابی آتش نشانان ارائه می دهد. به سبب الزام 
حضور در نشست های هماهنگی برای انجام هر آیتم، گفت وگو با وی 

به وقت و زمانی مناسب تر موکول می شود. 
خوشامدگویی های مرسوم و معرفی آیتم ها پایان می یابد. حاال 
دیگرنوبت تیم های شرکت کننده است که مهارت و تخصص خود را 
درمیدان عمل به نمایش بگذارند وبا سوت داوران مشکی پوش، قضاوت 
شوند؛ اما تیم های شرکت کننده قبل از رفتن به محل انجام مرحله 
نخست با سه آیتم پیش بینی شده درآن باهم عکس هایی به یادگار 

می گیرند وبر رفاقت ها و دوستی ها که روح هر مسابقه است، مهر تایید 
می زنند. 

مرحله نخست با انجام 3 آیتم
ساعت از 10 صبح گذشته است وسالن پورشریفی در زمانی کوتاه 

تخلیه می شود. 
تیم ها و نفرات برگزیده شان برای انجام نخستین آیتم که باال رفتن 
از نردبان طنابی است، وارد سالن دیگری ازمجموعه ورزشی تختی 
می شوند تا در این رشته مهارتی، برای خود وتیم شان رکوردی به ثبت 

برسانند. 
17نفربه نمایندگی17تیم ازچهارشرکت اصلی وزارت نفت درسالن 
کشتی مجموعه ورزشی تختی حاضرشده اند. قرعه کشی انجام 
می شودوتیم داوری به همراه سر داور مسابقات، درجای خود مستقر 

شده اند تااین رشته مهارتی  -   ورزشی را قضاوت کنند. 
دراین آیتم، شرکت کننده با باال رفتن از نردبان طنابی وبه صدا 

درآوردن زنگوله تعبیه شده درسقف، سرعت انجام این حرکت را 
درمعرض دید داوران کورنومتر به دست وسرداور قرارمی دهد. حمله 
به طناب وباال رفتن از آن برای نواختن صدای زنگ، با تشویق های هم 
تیمی های نفرمعرفی شده دراین رشته، همراه می شود. باال رفتن از 
نردبان طنابی که از سقف آویزان است، حرکتی است نفس گیر وسرعتی 
و داورها بی هیچ اغماضی آن را رصد می کنند.  هر17نفر، این حرکت 
را انجام می دهند. برخی بدون اشتباه وبرخی با کمی اشتباه که موجب 
از دست دادن زمان می شود؛ اما نظرکلی داوران به زمان های ثبت شده 
در این آیتم، مثبت است. تیم ها، تقریبا از نتیجه کارخود دراین آیتم 
مطلع هستند و به همین دلیل تالش می کنند تا اگر در حرکت باالرفتن 
از نردبان طنابی، نتیجه خوبی نگرفته اند، درآیتم های بعدی جبران 
کنند. مسابقات فشرده است وباید در زمان تعیین شده، انجام شود، مگر 
اینکه اتفاق غیر منتظره ای رخ دهد. آیتم بعدی، دوی100متربامانع 
است. تیم ها، نفرات خود را به کمیته داوری معرفی کرده اند و بنا برقرعه 
کشی، نفرمعرفی شده هرتیم، درخط شروع مسابقه که پیست زمین 
چمن فوتبال مجموعه ورزشی تختی است، قرارمی گیرد. داوران ناظر 
برانجام این رقابت ها، همانند آیتم قبلی باپرچم های سرخ و سفید، 
درجای خود مستقرشده اند تا این آیتم راقضاوت کنند. علی اکبر بقاالن 
که ازپیشکسوتان آتش نشان شهری وداوری دراین حوزه است نیزبه 
عنوان سرداور، بر تیم داوری نظارت دارد. در دوی100متربامانع، آتش 
نشان باید ازموانع پیش روعبور کند وسرعت در دو و تکنیک در گذر 
ازموانع، حرف اول را می زند. پرش ازدیوارسرخ رنگ به ارتفاع نزدیک 
به دومتر، عبورازسطح در ارتفاع درحالت دویدن، حمل حوز)شیلنگ 
آب آتش نشانی( واتصال آن به شیرآب آتش نشانی درپایان خط، موارد 
تشکیل دهنده این آیتم است. سرپرستان پس ازانجام قرعه کشی وپیش 
ازشروع رسمی این آیتم، به وسیله سرداور مسابقات توجیه می شوند 
وموارد خطا ازدیدگاه داوری به آنها گوشزد می شود تا به نفرات شرکت 
کننده در این آیتم منتقل شود. نفرات برگزیده هرتیم برای انجام این 
آیتم درلیست داوری ثبت می شوند؛ سرپرستان تیم ها نیزتالش 
می کنند که با آخرین توصیه های فنی، آمادگی شرکت کننده خود را 
برای کسب امتیاز بهتر باال ببرند. درعین حال بر خونسردی نیزتاکید 
دارند؛ اما باهمه این احوال، نگرانی وجود دارد، حتی برای سرپرستان 
تیم که تالش می کنند آرامش بر نفرشان حاکم باشد. نفرشرکت کننده 
برای انجام آیتم، به وسیله هم تیمی هایش حمایت روحی می شود 

وتالش می کنند او را با روحیه ای باال، روانه میدان مسابقه کنند. دراین 
مرحله نیز داوران کورنومتربه دست مشکی پوش، تک تک حرکات 
شرکت کنندگان رازیرنظرمی گیرند وهرجا که خطایی صورت گیرد، 
ثبت و کسر امتیاز می کنند. هر17نفربرگزیده از سوی تیم های شرکت 
کننده، دوی100متربامانع را انجام می دهند وهرنفر امتیاز و رکوردی 
رابرای خود و تیمش ثبت می کند. هرتیم، نفری رامامور کرده تا امتیاز 
و رکورد دیگرتیم ها را در هر آیتم ثبت کند. به هرتیم دو برگه اعتراض 
هم داده شده است تادر صورت معترض بودن به داوری، آن رابه کمیته 
فنی و داوران ارجاع دهند تا حقی ناحق نشود. این مرحله نیز دو ساعتی 
زمان می برد و با پایان یافتن آن، کمیته داوری به بررسی رکوردها 
می پردازد تا در زمان خود، نتایج را اعالم کند. آیتم سوم، دوی400 
مترامدادی است که پس ازصرف غذا وکمی استراحت، در ادامه 
رقابت های صبح، دربعد ازظهرجمعه انجام می شود. این مرحله سخت تر 
ومتفاوت تر ازمراحل قبلی است. دراین آیتم، چهار نفرازهرتیم شرکت 
دارند و هماهنگی افراد بایکدیگر، تاثیر زیادی در امتیاز تیمی آنها دارد. 
داوران نیزدرجاهایی که مشخص شده، مستقر شده اند. در این مرحله، 
چهارشرکت کننده 400 متر رابه صورت امدادی باید بدوند وهرنفربا 
پیمودن مسافتی، وسیله ای را که در دست دارد)نازل( به نفر بعدی   
می سپارد و نفرآخربا برداشتن کپسول آتش نشانی وخاموش کردن 
آتش، به خط پایان برسد. دراین مرحله، دویدن توام باچندحرکت 
مهارتی انجام می شود وسرعت عمل افراد ازحساسیت باالیی برخوردار 
است؛ موضوعی که تیم ها نیزبه خوبی به آن واقف هستند وتالش 
می کنند بهترین زمان را برای خود ثبت کنند. دراین آیتم نیزهمچون 
مراحل قبلی، قدرت بدنی باالوسرعت موضوعی مهم است. میانیگن 
سنی شرکت کنندگان حکایت ازآن دارد که رکورد های خوبی ثبت 

شود؛ اما هنوز برای نتیجه گیری زود است.
 این مرحله)دوی400مترامدادی(نیز طوالنی است وچندساعتی 
زمان  می برد. نفرات هر17تیم حاضر در این مرحله، تالش می کنند 

تابه بهترین نتیجه دست یابند.
 داورها نیزبا دقت تمام، همه حرکات آتش نشانان را زیر نظر دارند 
تا حقی، ناحق نشود.  فعالیت های سنگین طی دونوبت در روز، تیم ها 
را خسته کرده ونیازبه بازسازی و کمی استراحت است. گرفتن یک 
دوش آب گرم، صرف غذا و خواب مناسب می تواند تیم ها را برای ادامه 

رقابت ها در روزی دیگر آماده سازد. 

گزارش» مشعل«    از برگزاری چهارمین دوره ارزیابی آمادگی  عملیاتی - تخصصی
 آتش نشانان وزارت نفت

با ورق خوردن کتاب طبیعت و ورود به فصل رنگارنگ پاییز،برگی دیگرازکتاب بی شمارفعالیت آتش نشانان وزارت نفت ورق 
خورد.  باورود به فصل رنگارنگ پاییز و همزمان با گرامیداشت روز آتش نشانی)7 مهر( آتش نشانان وزارت درسرزمین سردار ملی، 
ستارخان و ساالرملی،باقرخان،گردهم آمدندتافصلی دیگر را درباب ارزیابی آمادگی های عملیاتی -  تخصصی باهدف 
حضورچابک ترخود در ماموریت های محوله رقم بزنند. دراین تورنمنت چهار روزه که 7 مهر)روزآتش نشان( پایان بخش آن بود، 
آتش نشانان برگزیده بخش های مختلف صنعت نفت در6 رشته مهارتی، به رقابت بایکدیگر پرداختند وبامعرفی نفرات وتیم های 
برتربه پایان رسید. نوشته حاضر،گزارشی است ازبرگزاری چهارمین دوره ارزیابی آمادگی عملیاتی -   تخصصی آتش نشانان وزارت 
نفت که درقالب یک المپیاد ورزشی انجام شد.المپیادی که مهم ترین هدفش نزدیک ترکردن دل ها بود و ایجاد همدلی والبته 
دستیابی به هدفی دیگر وآن سنجش آمادگی آتش نشانان دربه کارگیری تخصص هایشان به هنگام انجام ماموریت های محوله.
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شنبه- 6 مهرماه- ادامه رقابت ها با3 آیتم باقیمانده
خواب و استراحت کافی پس از یک روز سخت، تیم ها را برای ادامه 
رقابت ها سر حال آورده است. عملیات حمل حوز)شیلنگ آب 
آتش نشانی( باپی پی یی، عملیات ترکیبی آتش نشانی و امداد و 
نجات، عملیات آب رسانی ازمنبع به سیبل، سه آیتم باقیمانده ای 
هستند که باید انجام شود. آیتم هایی که بسیار قدرتی اند و نفس گیر.  
باانجام قرعه کشی، تیم هادرنوبت مسابقه و رقابت بایکدیگرقرار 
می گیرند تا مرحله ای دیگر را آغاز کنند.  عملیات حمل حوزبا پی 
پی یی، نخستین مرحله از روزدوم رقابت هاست؛ مرحله ای که تیمی 
برگزار می شود وآتش نشانان معرفی شده ازسوی هر تیم باید هم 
سرعتی عمل کنند و هم قدرتی.  دراین بخش، چهارآتش نشان 
باعملیاتی سرعتی مانند پوشیدن لباس کامل )پوتین، کاله، 
دستکش و. . . ( آتش نشانی، حمل20 متر حوزواتصال کوبل حوزبه 
مخزن آب رادرسریع ترین زمان ممکن انجام می دهند.  قبل ازشروع 
این آیتم، تجهیزات فردی )لباس، کاله، پوتین، لباس، دستکش( 
آتش نشانان وزن می شود.  داورها، ناظربرهربخش ازاین عملیات 
هستند وبا کورنومترهای خود زمان انجام این آیتم را برای هرتیم 
ثبت و اعالم می کنند.  رکوردها به هم نزدیک است ونشان از آمادگی 
آتش نشانان دارد. هر17 تیم شرکت کننده، این آیتم راانجام می دهند 
و زمانی را برای خود ثبت می کنند. برخی تیم هاراضی اند وبرخی نیز 
که به واسطه یک یاچند خطا، ثانیه ها را ازدست داده اند، حسرت 
می خورند که ای کاش دقت بیشتری می کردند.  هنوز دومرحله دیگر 
باقی است و تیم هایی که امتیاز کمتری آورده اند، امید دارند، در 

مراحل باقیمانده جبران مافات کنند. 

گفت وگو به وقت مسابقه 
تا شروع آیتم بعدی که عملیات ترکیبی آتش نشانی و امداد و نجات 
است، فرصتی پیدا می شود تا بامهدی باستان که سرپرست معاونت 
ایمنی  -   آتش نشانی اداره کل  اچ اس ای وزارت نفت است، گفت وگو 
شود.  وی درباره برگزاری و اهداف چهارمین دوره ارزیابی آمادگی 
عملیاتی  -   تخصصی آتش نشانان وزارت نفت گفت: این رقابت ها 
هر دو سال یک بار وبا تکیه برچندهدف مهم از جمله انتقال دانش، 
مهارت، تجربیات آتش نشانان به یکدیگر در طول فرایند ارزیابی، 
ارتقای توان جسمی، فنی، عملیاتی آتش نشانان به منظورمقابله 
باحریق و حوادث احتمالی، همچنین افزایش شناخت، هماهنگی 
وهم افزایی میان آتش نشانان به هنگام حضور درحوادث منطقه ای 

درسطح وزارت نفت برگزار می شود. 

باستان ادامه داد: رکوردهای ثبت شده به وسیله داوران، حکایت 
از آن دارد که آمادگی آتش نشانان نسبت به دوره های قبل ارتقا 
یافته و دربرخی آیتم های انفرادی ها، فاصله بسیار کم و درحد 
صدم ثانیه است.  سرپرست معاونت ایمنی  -   آتش نشانی اداره 
کل اچ اس ای وزارت نفت ادامه داد: آمادگی  تیم های شرکت 
کننده به حدی رسیده است که نمی توان ازقبل نتیجه راحدس 
زد واین نشان می دهد که همه شرکت ها برای آماده نگاه داشتن 
نیروهای خود برنامه دارند.  وی گفت: حفظ هوش هیجانی آتش 
نشان و بهترین تصمیم گیری درشرایط خاص، یکی دیگرازاهداف 
است که دراین ارزیابی تالش شده به این مهم در خالل انجام 
به  باتوجه  کرد:  تصریح  باستان  شود.  توجه  عملیات 
برنامه ریزی هایی که از مدت ها قبل انجام شده، انتظار می رود 
اهداف پیش بینی شده در این دوره ارزیابی که مهم ترین آن 
دوستی، مودت و همدلی میان آتش نشانان است، محقق شود.  
وی درباره تیم داوری نیزگفت: داوری وقضاوت، موضوعی مهم 
است که کیفیت برگزاری رقابت ها را افزایش می دهد. به همین 
منظور تالش شده است از داوران خبره ومتخصص برای 
امرقضاوت بهره گرفته شود.  این تیم باهدایت سرداوری بیرون 
ازصنعت، قضاوت ها راانجام دادند و تالش شد این مهم 
تاحدامکان به بهترین نحو انجام شود.  عملیات حمل حوزباپی 
پی یی پایان یافته ونتیجه تالش هرتیم از سوی داوران اعالم 
شده است. تیم ها باید خود را برای مرحله ای سخت تر آماده 
کنند؛ مرحله ای با عنوان عملیات ترکیبی آتش نشانی و امداد 
و نجات.  در این مرحله همانطور که ازنامش پیداست، آتش نشان 
عالوه برآتش، با امداد و نجات نیز سر و کار دارد.  این مرحله 
انفرادی وشامل چندعملیات ترکیبی ازجمله نجات مصدوم و 
بیرون کشیدن آن از حلقه و معرکه آتش است.  سرعت عمل 
یک آتش نشان آماده و ورزیده، سرنوشت ساز وسناریوی این 
مرحله برهمین اساس، طراحی شده است.  همچون مراحل 
پیشین، برخی تیم ها آماده ترنشان می دهند وبرخی اضطراب 
دارند. سرپرستان تیم ها تالش می کنند اضطراب را ازبازیکنان 
خود دور کنند و آرامش را بر آنها قالب سازند.  داوران نیزتالش 
می کنند همچون مرحله های قبل، سوت خود را عادالنه به صدا 
درآورند. اگرچه ممکن است این »سوت« برای برخی تیم ها 
ناداوری تلقی شود.  17نفربرگزیده ازهرتیم زیرذره بین داوری، 
عملیات ترکیبی امداد و نجات انجام می دهند. با نزدیک شدن 
به ساعت سه بعد ازظهر، این آیتم نیز پایان می یابد. خستگی و 

گرسنگی درچهره ها مشهود است. 

کمی استراحت و انجام آخرین آیتم
آب رسانی ازمنبع به سیبل، آخرین مرحله ازکاراست. تیم هاکمی 
استراحت کرده اند و آماده رقابت در این بخش شده اند.  این مرحله 
نیز »تیمی« است. تیمی متشکل از4نفر که هریک باید کاری انجام 
دهد. یک خودروی آتش نشانی آماده، 4حوز  20 متری پیچیده شده 
که باید باز وپهن شود وشلیک آب به سیبلی که پشت آن ظرفی تعیبه 
شده و باید پرشود و صدای آژیر این مهم را تایید کند.  این عملیات که 
در زمین چمن مجموعه ورزشی تختی، درتاریکی شب و زیر نور 
پروژکتورها انجام می شود، ازهیجانی خاص ترنسبت به دیگر مراحل 
برخوردار است.  چهارآتش نشان هرتیم با قرعه کشی که پیش ترانجام 
شده، در نوبت مسابقه قرارمی گیرند وداورها نیزهمان دقت ها و 
تیزبینی ها را در انجام این آیتم به کار می بندند تا هیچ حقی تضییع 
نشود. هم تیمی ها نیزمثل آیتم های قبل، با گفتن کلماتی مثل ماشاا. . 
. ، بدووو. . . آفرین و چیزی نمونده . . . تیم خود راتشویق می کنند و 
نفراتی ازدیگر تیم ها نیز رکوردها را ثبت می کنند تاوضعیت تیم خود 
را در جدول رقابت ها بدانند.  دراین آیتم، آتش نشان اول، حوز رابه 
مخزن آب خودروی آتش نشان متصل می کند و سه آتش نشان دیگر 
نیزباید در حالت دو، با متصل کردن سه حوز باقی مانده، آب رابه سمت 
سیبل شلیک کند تاظرف تعبیه شده درپشت آن پر شود وآژیر به صدا 
درآید. سرعت و دقت در این مرحله نیز مهم است.  یکی از اعضای 
کمیته داوری که ثبت رکوردها راانجام می دهد، می گوید: رکوردهایی 
که دراین مرحله ثبت شده، راضی کننده است.  هوا تاریک و نسبت به 
شب قبل خنک ترشده است. باالخره پاییز است و اینجا هم تبریز. این 
آیتم طوالنی نیز تا پاسی از شب طول می کشد وحوالی ساعت 10 شب 
پایان می یابد. تیم ها، کمیته داوری، نیروهای پشتیبانی که پشت صحنه 
بودند ودرحد بضاعت تالش می کردند، منتظر فردامی شوند. فردایی 
که قراراست اختتامیه ای برگزار ودرنتایج انفرادی و تیمی اعالم شود. 

اشک ها و لبخندها
رقابت های چهارمین دوره ارزیابی آمادگی عملیاتی  -   تخصصی 
آتش نشانان وزارت نفت با برگزاری آیتم آب رسانی از منبع به سیبل 
پایان یافت و حاال با باال آمدن روز، تیم های شرکت کننده در این دوره 
از ارزیابی منتظر رای کمیته داوری هستند.  همه چیز در سالن آمفی 
تئاتر هتل ائل گلی تبریز برای برگزاری یک مراسم خوب، آماده شده 
بود. این مراسم، مهمانانی هم ازجمله مرتضوی، مدیرکل اچ اس ای 
وزارت نفت؛ مدیرعامل شرکت ملی پاالیش وپخش تبریز؛ قاسمی 
ده چشمه، معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش و . . . این سلک 
داشت.  صحنه نیزبه زیبایی طراحی شده بود، تالوت قرآن مجید، 
سرود جمهوری اسالمی ایران، پخش کلیپی از نمای شهر تبریز و 
ظرفیت های استان آذربایجان شرقی، قرائت پیام وزیر نفت به 
مناسبت روز آتش نشانی ودراین میان چند سخنرانی کوتاه 

بامضمون قدردانی ازآتش نشانان و برگزارکنندگان این دوره 
ازارزیابی ها، سین برنامه ای است که به ترتیب انجام شد. همه 

منتظراعالم نتایج و معرفی تیم های برگزیده هستند. 
17تیم درچهارمین دوره ارزیابی آمادگی عملیاتی -   تخصصی آتش 
نشانان وزارت نفت با یکدیگر رقابت کردند، رقابتی نفس گیر درحد 
صدم ثانیه در برخی آیتم ها؛ اماباالخره هر رقابتی یک برگزیده 
دارد؛هرچند همه تیم ها اول بودند؛ چون هم اخالق حرفه ای 
داشتندوهم ازسطح آمادگی باالیی برخوردا ر بودند.  کمیته داوری 
تالش کرد درکمال دقت، تا حد ممکن داوری آیتم ها را انجام دهد و 
این داوری ها به اینجا ختم شد که سه تیم در رتبه های اول تا سوم 
قرار گیرند و یک تیم نیز به عنوان تیم اخالق معرفی شود. بنابرنتایج 
ثبت شده ازسوی کمیته داوران، شرکت نفت و گاز، تیم برتراین دوره 
از ارزیابی ها بود، به طوری که در آیتم های 6 گانه توانست رکوردهای 
قابل توجهی را از آن خود کند. این تیم با کسب 129. 5 امتیاز، 
توانست رتبه نخست مسابقات را به خود اختصاص دهد. پاالیشگاه 
دهم مجتمع گاز پارس جنوبی نیزبا رای داوران، پس ازشرکت نفت 
و گاز پارس، رتبه دوم چهارمین دوره ارزیابی آمادگی عملیاتی -   
تخصصی آتش نشانان وزارت نفت را با کسب 117 امتیاز به خود 
اختصاص داد و در رتبه دوم این دوره از ارزیابی ها قرار گرفت.  رتبه 
سوم چهارمین دوره ارزیابی آمادگی عملیاتی -  تخصصی 
آتش نشانان وزارت نفت نیز به رای کمیته داوری به شرکت پاالیش 
گازشهید  هاشمی نژاد رسید. این تیم در این دوره از رقابت ها 114 
امتیاز کسب کرد. اما این دوره از رقابت ها، یک ستاره اخالق هم 
داشت وآن شرکت پاالیش نفت ستاره خلیج فارس بود. معاونت 
امورپشتیبانی شرکت ملی نفت ایران باکسب 112امتیاز و شرکت 
نفت وگاز زاگرس جنوبی نیزباکسب 108. 5امتیاز به ترتیب چهارم و 
پنجم این دوره از رقابت ها شناخته شدند.   با اعالم نهایی نتایج، تیم 
هایی خوشحال شدند و با خوشحالی از رتبه به دست آمده، 
خندیدند؛ اما برخی غمگین شدند و اشک خود را در پس 

چشم هایشان پنهان کردند.

پایانی برای یک آغاز دوباره
آتش نشانان این دوره از رقابت ها از تبریز به شهر های خود 
بازگشتند؛ اما نه دست خالی وهمه آتش نشانان شرکت کننده 
درچهارمین دوره ارزیابی آمادگی عملیاتی -  تخصصی آتش نشانان 
وزارت نفت بر این نکته صحه گذاشتند.  برگزار کنندگان این ارزیابی 
که »بار اولی« بودند نیز صاحب تجربه شدند و تالش خواهند کرد این 
رویداد مهم نفتی بار دیگر در شهرشان، تبریز تکرار شود.  همین 
طورکمیته داوری که اکبر بقاالن، سرداورشان بود، شایداختالف 
نظر هایی وجود داشت اما حقی از کسی یا تیمی ضایع نشد.  باالخره 
هر آغازی پایانی دارد. پایانی که خود آغازی است ودفتراین دوره از 
رقابت ها، پایانی شد برای آغاز دوباره آن؛دفتری که درآن مشق 

همدلی بیش از رقابت و امتیاز نوشته شد.  
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  ابتدا به شکل خالصه، طرح درمان آزاد شرکت نفت فالت قاره را 
معرفی کنید. 

بهتر است که صحبت را با معرفی کوتاهی از شرکت نفت فالت قاره و 
شرایط ویژه کار در آن شروع کنیم تا دلیل انتخاب چنین طرح درمانی را 
بهتر متوجه شویم. شرکت نفت فالت قاره پس از پیروزی انقالب اسالمی 
از ادغام شرکت های مختلف ایرانی و خارجی تشکیل شد و وظیفه 
استخراج و بهره برداری از میدان های نفتی واقع در خلیج فارس را به عهده 
گرفت. این فرایند در شش منطقه عملیاتی شامل منطقه ساحلی بهرگان 
و جزایر خارگ، سیری، الوان، کیش و قشم و نیز سکوهای بهره برداری 
صورت می گیرد. اغلب کارکنان فالت قاره به صورت اقماری کار می کنند؛ 
یعنی دو هفته کار و دو هفته استراحت، بنابراین خانواده آنها که در بیش 

ر  کشو شهر   3 0 0 ز  ا
پراکنده اند، دو هفته در ماه از 
آنها دور هستند. طرح درمان 
فالت برای پوشش دادن به چنین 
نیازی شکل گرفته است. بر این اساس ما دو نوع طرح 
درمانی داریم: یکی درمان مستقیم که با استقرار مراکز درمانی در 
مناطق عملیاتی و سکوهای نفتی و ارائه سرویس به بیش از هفت هزار نفر 
از کارکنان رسمی و غیررسمی انجام وظیفه می کند و دیگری طرح درمان 
غیرمستقیم که پوشش درمان آزاد را به بیش از 11 هزار نفر از کارکنان و 

خانواده تحت تکفل آنان در غیر مناطق عملیاتی ارائه می  کند.

 این طرح چه تاثیری داشته است؟
طرح درمان آزاد که با عنایت ویژه هیات مدیره نفت تصویب شد، در 
کاهش دغدغه خانواده کارکنان عملیاتی و اقماری، بخصوص در 
غیاب سرپرست خانواده بسیار تأثیرگذار بوده است. در این طرح 
تالش شده تا از یک طرف با انعقاد قرارداد با مراکز درمانی مختلف 
و بیمارستان های خصوصی و دولتی درجه یک در سطح کشور، 
ارتباط مالی مراجعان و مراکز درمانی قطع شود و از طرف دیگر با 
به کارگیری سامانه بررسی اسناد درمانی، بتوان در کوتاه ترین زمان 
ممکن نسبت به بررسی و بازپرداخت اسناد درمانی کسانی که مایل 
هستند برای درمان به مراکز غیر طرف قرارداد مراجعه کنند، اقدام 

کرد.

 در قالب این طرح چه خدماتی از بخش بهداشت و 
درمان صنعت نفت دریافت می کنید؟

تمامی خدماتی که در مراکز ملکی سازمان ارائه می شود، 
قابل دریافت است.

 سابقه طرح درمان آزاد شرکت نفت فالت قاره به چه زمانی 
بازمی گردد؟ 

تا جایی که من اطالع دارم، طرح درمان آزاد شرکت نفت فالت قاره قدمتی 
به اندازه عمر این شرکت دارد، حتی قبل از تأسیس شرکت نفت فالت 
قاره، شرکت های خارجی تشکیل دهنده فالت نیز در زمان فعالیت خود، 
طرحی مشابه این را داشتند. طرح درمان آزاد از ابتدا به دلیل گستره 
جغرافیایی خانواده کارکنان  که از اقصا نقاط ایران برای کار به صورت اقماری 
به مناطق عملیاتی جنوبی کشور می آمدند، ایجاد و برای درمان این جامعه 
بزرگ و گسترده به کار گرفته شد و در نهایت در هیات مدیره شرکت ملی 
نفت ایران تصویب و ابالغ شد که براساس آن، طرح درمان آزاد شکل فعلی 
را به خود گرفت تا شرکت نفت فالت قاره برای ارائه سرویس های درمانی 
مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان خود با توجه به شرایط خاص 

استراتژیک به طور مستقل عمل کند.

  درواقع طرح درمان آزاد بر اساس اقماری بودن کار در شرکت نفت 
فالت قاره ایجاد شده است؟

منابع انسانی، مهم ترین سرمایه های یک سازمان است. همان طور که 
اشاره شد، جمعیتی بالغ بر 11 هزار نفر با پراکندگی جغرافیایی بیش از 300 
شهر، خانواده فالت قاره را تشکیل می دهند و از طرفی، سرپرست خانواده 
به دلیل حضور کاری در مناطق عملیاتی دو هفته در کنار آنها نیست، 
بنابراین الزم است که سازمان از این سرمایه های ارزشمند خود حمایت 

کند، بخصوص زمانی که کارکنان در کنار خانواده حضور ندارند و خانواده 
نیازمند دریافت خدمات درمانی است. ما عقیده داریم اگر کارکنان 
خیالشان از طرف خانواده آسوده باشد، می توانند بهترین عملکرد را 
داشته باشند. این طرح برای حمایت کارکنان و خانواده آنهاست تا 
بتوانند بدون دغدغه در مورد مسائل مالی، به مراکز درمانی که 
می خواهند، مراجعه و خدمات مطلوبشان را دریافت کنند. به همین 
منظور با تعداد زیادی از مراکز درمانی در 
سطح کشور قرارداد بستیم تا 
کارکنان و خانواده آنها بتوانند 
بدون نگرانی به آنها مراجعه 
کنند و خدمات درمانی را بدون 
پرداخت هیچ هزینه ای دریافت 
کنند؛ همچنین می توانند به هر 
مرکز غیر طرف قراردادی نیز مراجعه کنند و 
اسناد پرداختی را برای ما بفرستند تا در کوتاه ترین زمان ممکن، آنها را 

بررسی و مطابق تعرفه بازپرداخت کنیم.

 چه تعداد مراکز درمانی با قرارداد وجود دارد؟
در حال حاضر با حدود 130 مرکز درمانی در کل کشور قرارداد داریم که 

تعداد آن رو به افزایش است.

 با توجه به وجود بخش درمانی مستقل با عنوان بهداشت و درمان 
صنعت نفت، می توانید به تفاوت های موجود بین این دو طرح درمانی اشاره 

کنید؟
ما قبول داریم که بهداشت و درمان صنعت نفت، تالش خود را برای ارائه 
سرویس مطلوب می کند؛ اما باید بپذیریم که در ارائه این دو نوع خدمت 
درمانی، تفاوت هایی نیز وجود دارد. همان طور که می دانید، بهداشت و 
درمان صنعت نفت، اصطالحاً بیمارستان داری می کند که بسیار هزینه بر 
است و در برخی موارد با توجه به تعداد مراجعات و ... اقتصادی نیست، 
بنابراین نیاز دارد که بودجه زیادی را به آن تزریق کند که باوجود ضرر ده 
بودن، بتواند پابرجا باشد و خدمت رسانی کند. طرح درمان آزاد شرکت 
نفت فالت قاره این محدودیت ها را ندارد و ما صرفاً خرید خدمت می کنیم، 
یعنی با مراکز درمانی قرارداد می بندیم و از آنها خدمت می گیریم، بنابراین 
اگر همکار ما به مراکز طرف قرارداد مراجعه کند، شرکت نفت فالت قاره 
طبق تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان به آن مرکز درمانی پرداخت 
می کند و اگر هم به مراکز خارج از طرف قرارداد برود، هزینه آن را به شکل 
نقدی پرداخت می کند و اسنادش را می فرستد و پس از سندرسی، طبق 
تعرفه به همکار پرداخت می شود که این روش باعث صرفه جویی قابل 
قبولی در سرانه درمان فالت می شود. یکی دیگر از مزایای طرح درمانی 
شرکت نفت فالت قاره، آزادی عمل بسیار و حق انتخاب گسترده همکاران 
است که می توانند هر مرکزی را که دوست دارند، برای درمان انتخاب کنند. 
این مورد به عالوه پرداخت فرانشیز کمتر نسبت به بهداشت و درمان از 
یک طرف و سرعت بازپرداخت اسناد درمانی همکاران از طرف دیگر، باعث 

رضایتمندی بیشتری در بین همکاران فالت می شود.

  میزان صرفه جویی شما در سرانه درمان چه میزان است؟
مستنداتش موجود است و به سازمان های نظارتی هم ارائه شده است؛ اما 
اجازه بدهید مسکوت بماند؛ ولی میزان صرفه جویی، قابل قبول است. این 
نکته حائز اهمیت است که در شکل کالن موضوع، هر میزان از صرفه 
جویی ارزشمند است و این از مزیت های طرح درمان آزاد شرکت نفت 
فالت قاره به شمار می رود. این صرفه جویی در فالت باعث می شود تا 
»ضریب خسارت« که به معنای حق بیمه مصرف شده به ازای جمعیت 

است، در مقایسه با سایر بیمه ها عدد بسیار قابل قبولی باشد.

 اگر بخواهیم جزئی تر به طرح درمان آزاد شرکت نفت فالت قاره 
بپردازیم، چه نوع خدمات درمانی ارائه می دهد؟

تمام خدمات تشخیصی و درمانی قابل  دسترس را شامل می شود؛ مثل 
سرویس های رادیولوژی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی، بستری و ....

  با چه نوع بیمه ای؟
کارکنان ما از نظر بیمه ای دو قسمت هستند، یکسری کارکنان رسمی 
شرکت که از بیمه درمان نفت فالت قاره )طرح درمان آزاد( استفاده 
می کنند. یکسری هم نیروهای غیررسمی )قرارداد معین، موقت و ارکان 
ثالث( که تحت بیمه تأمین اجتماعی و بیمه های تکمیلی قرار دارند. 
طبیعی است که شرکت نفت فالت قاره با توجه به قوانین موجود، تعهد 
طرح درمان آزاد را نسبت به نیروهای رسمی دارد؛ اما وقتی قرار است 

افرادی در کنار هم کار کنند، باید سعی کنیم که رضایتمندی را بین آنان 
تا حد ممکن افزایش دهیم و اقداماتی که نگاه تبعیض آمیز را ایجاد 
می کند، کاهش بدهیم. بعضی از این موارد، مسائل تکلیفی و قانونی 
است که کاری از ما برنمی آید، مثل بیمه درمان که یک فرد پیمانکار یا 
قراردادی نمی تواند از آن استفاده کند. این دغدغه ما هم هست که 
خدمات را افزایش دهیم و در این مسیر اقدامات خوبی انجام شده، 
ازجمله برنامه های غربالگری رایگان سالمت که برای تمامی کارکنان و 
خانواده آنها در هر رده شغلی با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی در 

حال اجراست.

  بر اساس توضیحات شما، عالوه بر مراکز درمانی طرف قرارداد، 
شرکت نفت فالت قاره کادر درمانی مستقل دارد. نحوه جذب آنها به چه 

شکل است؟
ما برای ارائه درمان مستقیم در درمانگاه های مناطق عملیاتی و سکوهای 
نفتی، از کادر درمانی استفاده می کنیم. ابتدا تعداد نیروهای مورد نیاز 
براساس کارسنجی که واحد ساختار ما انجام می دهد، مشخص می شود 
که در هر درمانگاه یا سکو چه تعداد نیرو اعم از پزشک، پرستار و ... باید 
حضور داشته باشد؛ سپس برآورد مالی شده و بعد از آن مناقصه برگزار و 
پیمانکار مشخص می شود تا نیروهای مورد نیاز ما را تأمین  کنند؛ البته ما 
کادر درمانی رسمی هم داریم که از قدیم در شرکت حضور داشتند؛ اما 
تعداد آنها محدود است و اکثراً نزدیک سن بازنشستگی هستند و همین 
مسأله یکی از چالش های ما در تأمین نیروی رسمی است؛ چون ساختار 
سازمانی رسمی شرکت نفت فالت قاره در بخش درمان بیش از 10 سال 
پیش مورد بازنگری قرار گرفته و آن زمان اصالً این میزان نیاز به کادر 
درمانی وجود نداشته است. نه تنها تعداد نیروهای رسمی ما در ساختار 
محدود است؛ بلکه متأسفانه رتبه های سازمانی آنها هم متناسب با 
مسؤولیتی که دارند، نیست و در مقایسه با سازمان بهداشت و درمان 

پایین تر است.

  در حال حاضر چه تعداد نیروی رسمی و پیمانکاری در بخش ارائه 
خدمات درمانی دارید؟

تقریباً نزدیک به 40 نفر پزشک و پرستار، رسمی بوده و پیمانکاران هم 
حدود 110 نفر هستند.

  جامعه تحت پوشش خدمات درمان آزاد چه تعداد هستند؟
کارکنان رسمی و خانواده تحت تکفل آنها که بالغ بر 11 هزار نفر می شوند 
و در گستره جغرافیایی وسیعی قرار دارند، مشمول طرح درمان آزاد 

شرکت نفت فالت قاره هستند.

 آیا روی کیفیت خدمات مراکز درمانی نظارت دارید؟
نظارت بر 130 مرکز درمانی طرف قرارداد، براساس بازدیدهای سرزده از 
آنها و بازخوردهای کارکنان هنگام مراجعه به آن مراکز صورت می گیرد 
که موارد الزم را به ما منتقل می کنند. در این موارد یا بازدید می کنیم یا به 

شکل مکتوب تذکر داده می شود و آنها هم رسیدگی می کنند.

 این مراکز عمدتاً باید خصوصی باشند.
همین طور است، اکثراً خصوصی هستند؛ اما بویژه در مناطق محروم که 

مراکز خصوصی کمی وجود دارد، با مراکز دولتی هم قرارداد داریم.

 قرارداد و همچنین تعرفه شما با این مراکز ساالنه است؟
بله قراردادها ساالنه تمدید می شود و تعرفه ها براساس تعرفه های اعالمی 

وزارت بهداشت و درمان است.

 شکل قرارداد به چه صورت است؟
قراردادهای ما براساس خرید خدمت است و در قبال آن طبق تعرفه های 
اعالمی وزارت بهداشت پول پرداخت می شود. اسناد مراکز طرف قرارداد 
بعد از ارسال به ستاد، مورد سندِرسی قرار می گیرد و اگر در موردی مبلغ 

اضافه ای درخواست کرده باشند، کسورات اعمال می کنیم.

 استقبال مراکز درمانی از همکاری با فالت چگونه است؟
طبیعی است که عالقه مند باشند، در لیست ما قرار بگیرند. این قرارداد، 
یک سود دوطرفه است؛ هم آنها می توانند از برند نفت استفاده کنند و آن 
را به عنوان اعتبار خودشان اعالم کنند و هم ما می توانیم از کیفیت باالی 
خدمات آنها بهره مند شویم. بر همین اساس سعی می کنیم با بهترین مراکز 

موجود که از استاندارد باالیی برخوردار باشند، قرارداد ببندیم.

 شرکت نفت فالت قاره، تنها شرکت در صنعت نفت است که خدمات 
درمان آزاد دارد؟

بله، تا جایی که من اطالع دارم، شرکت نفت فالت قاره، تنها شرکت نفتی 
است که در این سطح گسترده درمان آزاد را برای شاغالن نفت فراهم 

می کند. 

 امکان استفاده همزمان از مراکز درمانی شما برای سایر شرکت های 
نفتی فراهم نیست؟

در حال حاضر چنین امکانی وجود ندارد.

 آیا در طرح درمان فالت، بیمه تکمیلی هم در نظر گرفته شده است؟
خدمات بیمه تکمیلی در قالب همین طرح درمان آزاد، پوشش داده 

می شود و نیاز به بیمه مجزایی برای آن نیست.

 اگر بخواهیم مقایسه ای با نوع هزینه های درمانی کارکنان سایر 
بخش های صنعت نفت داشته باشیم، اختالف ها به چه شکل است؟

مبلغی که در مقایسه با سازمان بهداشت و درمان به همکار بازمی گردد، 
بیشتر است، ضمن اینکه رسیدگی به اسناد هم با سرعت بیشتری صورت 

می گیرد. از مجموعه این موارد نیروهای ما منتفع می شوند.

 آیا از طرح درمان آزاد به شرکت ملی نفت و وزارت نفت هم گزارش 
ارائه می شود؟

بعد از سخنان اخیر وزیر نفت در مورد الگوبرداری از درمان فالت، این طرح 
مورد توجه قرار گرفت و سازمان های نظارتی بیشتری به سراغ ما آمدند 
و گزارش های متعددی برای ارائه به مقامات عالیه تهیه کردند. ما هم 
جزییات طرح، منافع متعدد اجرای آن و میزان صرفه جویی حاصله را ارائه 

کردیم.

 نحوه دسترسی و اطالع از این مراکز چگونه است؟
لیست این مراکز در پورتال داخلی شرکت نفت فالت قاره، در سامانه اسناد 
درمانی به تفکیک هر استان و با توضیح در مورد خدمات قابل ارائه در هر 

مرکز قابل دسترس است.

 در پایان اگر صحبتی باقیمانده، بفرمایید. 
من از این فرصت استفاده می کنم و از همه همکارانم، بخصوص رؤسای 
قبلی خدمات درمانی فالت، مدیران منابع انسانی و مدیران عاملی که 
تالش کردند تا این طرح درمانی رشد کند و بالنده شود، صمیمانه تشکر 
می کنم و برای همه دوستان و همکاران در مناطق عملیاتی و سکوهای 

نفتی، آرزوی سالمت و سربلندی دارم.

مشعل: ارائه خدمات درمانی در شرکت نفت فالت قاره برخالف دیگر بخش های صنعت نفت در قالب 
» طرح درمان آزاد« و به شکل یک درمان کامالً مستقل در واحد درمانی شرکت نفت فالت قاره 
به عنوان یکی از ستادهای مدیریت منابع انسانی دنبال می شود. درباره کم و کیف این طرح گفت وگویی 
با امیرحسین لوالور، رئیس خدمات درمانی شرکت نفت فالت قاره انجام دادیم که در ادامه می آید:

در گفت وگو با رئیس خدمات درمانی و پزشک 
مشاور شرکت نفت فالت قاره تشریح شد

بهداشت و درمان صنعت نفت 
بیمارستان داری می کند که بسیار 

هزینه بر است

در حال حاضر با حدود 130 مرکز 
درمانی در کل کشور قرارداد داریم 

که تعداد آن رو به افزایش است  

زادی  ح درمانی فالت قاره آ از مزایای طر
عمل و حق انتخاب گسترده است

پرداخت فرانشیز کمتر نسبت به بهداشت 
و درمان  و سرعت بازپرداخت اسناد 

درمانی همکاران   باعث رضایتمندی 
بیشتر   شده  است 1
2
3
4

کارکنان رسمی و خانواده تحت تکفل آنها که بالغ بر 11 هزار 
نفر می شوند و در گستره جغرافیایی وسیعی قرار دارند، 

مشمول طرح درمان آزاد شرکت نفت فالت قاره هستند
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یکی از تکان دهنده ترین رویدادهای مربوط 
به یک معامله گر خودسر، در سال 1995 
میالدی روی داد. در آن زمان، مشخص شد 
نیک لیسون، اسناد یک معامله آتی سهام را 
پنهان نگه داشته که این معامله معادل یک 
میلیارد دالر )معادل 827 میلیون پوند 
انگلیس( به بانک بارینگز خسارت زده است. 
معامالت لیسون در سنگاپور منجر به سقوط 
قدیمی ترین بانک تجاری لندن و بانک 
شخصی ملکه انگلیس شد. لیسون نیز به 
دلیل معامالت غیر مجاز خود، به زندان 
فرستاده شد. ممکن است لیسون به تنهایی 
موجب سقوط قدیمی ترین بانک در شهر 
لندن شده باشد، اما در اوایل سال 2008 
میالدی، کشف شد که جرومی کرویل، 
معامله گر تازه کار بانک فرانسوی سوسیته 
ژنرال، هفت برابر پولی را که لیسون ضرر 
کرده بود، یعنی هفت میلیارد و 200 میلیون 
دالر، از دست داده است.کرویل معامالت 
شاخص آتی سهام به ارزش هفت میلیارد و 
200 میلیون دالر آغاز کرده بود. این معامله گر 

خودسر همچنین سازوکار مدیریت ریسک 
بانک را دستکاری کرده بود تا نشان بدهد 
معامالت کم خطرتری را انجام می دهد، در 
حالی که معامالت بسیار پر خطری انجام 
می داد. از نظر پول از دست رفته، کرویل پر 
خسارت ترین معامله گر خودسر در طول 
تاریخ است. یک معامله گر شناخته شده 
دیگر، برونو اکسیل است که به »نهنگ 
لندن« نیز مشهور است و در سال 2012 
میالدی شش میلیارد و 200 میلیون دالر به 
بانک آمریکایی مورگان چیس ضرر زد و 
موجب آغاز بازرسی هایی شد که در نهایت 
یک میلیارد دالر جریمه روی دست این بانک 
گذاشت. جدا از معامله گران سرکش شناخته 
شده در بازارهای مالی، بازار مشتقات نفت 
نیز چندین ضرر بزرگ معامالتی را در چند 
دهه گذشته تجربه کرده است. در سال 1994 
فلزات  و  نفت  بزرگ  شرکت  میالدی، 
متالگسلشافت در آلمان، به ضرر یک میلیارد 
و 300 میلیون دالری در بازارهای آتی نفت رو 
به رو و این مسئله موجب شد این شرکت در 

آستانه سقوط قرار گیرد. دویچه بانک آلمان 
که بزرگترین تأمین کننده اعتبار و سهامدار 
این شرکت بود، برای نجات آن دست به کار 
شد. در سال 2004 میالدی نیز، شرکت چاینا 
اویشن اویل که در زمینه معامله سوخت 
فعالیت می کند، پس از تحمل ضرر 550 
میلیون دالری در بازار مشتقات نفت، 
ورشکسته شد. در این مسئله که بزرگترین 
رسوایی معامالتی در سنگاپور پس از 
ماجرای ضرر لیسون به بانک بارینگز بود، 
مدیران شرکت چاینا اویشن اویل دستگیر 
شدند و به دلیل پنهان کردن ضررهای بزرگ 
معامالتی در یک راهبرد معامالت نفتی 
فاجعه بار، تحت تعقیب قرار گرفتند. در سال 
2006 میالدی، شاخه سنگاپوری غول 
شرکت  یعنی  ژاپنی  نفتی  معامالت 
میتسویی، به دلیل سرمایه گذاری بد برای 
خرید نفتا، با 81 میلیون دالر خسارت رو به 
رو شد و اعالم کرد معامله گران این شرت، 
داده ها را دستکاری کرده اند تا ضررهای خود 
را پنهان کنند. سپس شرکت میتسویی 
سپس همه قراردادهای آتی و مشتقات واحد 
سنگاپور خود در همه بازارهای نفتی را 
متوقف کرد. نوریوکی یامازاکی، معامله گر 
نفتا که به دلیل کالهبرداری گناهکار 
شناخته شد، به زندان فرستاده شد و پس از 
درخواست تجدید نظر در دادگاه های 
سنگاپور، در حکم او تخفیف داده شد. 
از  دیگر  یکی  تاکاهاشی،  ماساتسوگو 
کارکنان میتسویی در زمان معامله نفتا نیز، 
شاهد کاهش دوران حبس خود از سه سال 
به 18 ماه بود. در آغاز سال جاری میالدی نیز 
شرکت ساینوپک که بزرگترین پاالیشگر 
نفت در قاره آسیاست، اعالم کرد واحد 
تجاری آن با نام یونیپک به دلیل شرکت در 
معامالت پوشش ریسک در سه ماه چهارم 
سال 2018 میالدی متحمل 687 میلیون 
دالر ضرر شده است. شرکت ساینوپک 
اعالم کرد: به دلیل پیش بینی های اشتباه 
درباره روند حرکت قیمت نفت، در زمان افت 
قیمت نفت شرکت دچار ضرر شد؛ تحقیقات 
نشان داده است که شرکت یونیپک برخی 
در  را  تجاری  نامناسب  راهبردهای 
فعالیت های معامالت پوشش ریسک در بازار 
نفت، اتخاذ کرده است. یک ماه پیش از این 
رویداد و در دسامبر 2018 میالدی، شرکت 
ساینوپک اعالم کرده فعالیت چن بو، رئیس 
یونیپک و ژان کی، نماینده حزب کمونیست 
در شرکت، را تعلیق کرده و در حال بازبینی 
جزئیات مربوط به برخی معامالت نفتی است 
که منجر به ضرر شده اند. در معامالت پر 
خطر و پرنوسان بازار مشتقات نفت، فهرست 
معامله گران خودسر و معامالت زیان آور، روز 

به روز طوالنی تر خواهد شد.

    ضرردهی میتسوبیشی
شرکت  ماه(  شهریور   29( جمعه  روز 
میتسوبیشی که از نظر درآمد، بزرگترین 
مؤسسه معامالتی در ژاپن به شمار می آید، 

اعالم کرد وانگ در واحد این شرکت در 
سنگاپور به دلیل تبادالت غیر مجاز در بازار 
مشتقات نفت خام، 320 میلیون دالر زیان 
ایجاد کرده و میتسوبیشی، این مسئله را به 
پلیس گزارش داده است. این اتفاق، ضربه ای 
سهمگین برای میتسوبیشی بود که در همه 
زمینه ها، از ماهی قزل آال گرفته تا گاز 
طبیعی، سرمایه گذاری می کند و معامالت 
بسیاری در بورس های کاال در اطراف جهان 
دارد. سخنگوی میتسوبیشی اعالم کرد این 
ضرر، نخستین مورد از نوع خود در تاریخ این 
شرکت بوده است. طبق اعالم میتسوبیشی، 
معامله گر یاد شده پس از انجام مجموعه ای 
از معامالت غیر مجاز در سال جاری میالدی، 
از ماه اوت امسال ناپدید شد و این شرکت 
هنگام تالش برای یافتن معامله گر یاد شده، 
متوجه زیان های این معامالت شده است. در 
بیانیه میتسوبیشی آمده که مشخص شده 
است وانگ از آغاز سال 2019 میالدی تا 
کنون با دستکاری معامالت خود و تظاهر به 
این که آنها معامالت پوشش ریسک هستند، 
چندین معامله غیر مجاز مشتقات انجام داده 

است.
همه  کرد  اعالم  میتسوبیشی  شرکت 
قراردادهای ثبت شده از سوی معامله گر یاد 
شده، متوقف شده و این شرکت در حال 
کت  شر . ست ت ها ر خسا بی  یا ز ر ا
میتسوبیشی به عنوان یک معامله گر دقیق 
معروف است و تنها در سال 2016 میالدی و 
پس از سقوط بازارهای کاال، دچار ضرردهی 
شد. این شرکت در سال 1954 میالدی 
تشکیل شد. این در حالی است که وکیل 
وانگ در هفته گذشته در بیانیه ای، انجام 
هرگونه عمل خالف را انکار و ادعا کرد 
موکلش در معامله غیر مجاز مشتقات نفت 
خام در شرکت پترو دایمند سینگاپور دخیل 
نبوده است. وکیل وانگ گفت: اعالم موکل ما 
این است که معامالت از سوی تیم مالی 
شرکت پترو دایمند بازبینی شده است و 
خسارت ها نه از او که از تصمیم های شرکت 

میتسویی ناشی می شود. 
Oil  Price منبع: پایگاه خبری
مترجم: یحیی احمدی

چندی پیش پس از آن که یک معامله گر خودسر یک معامله غیر مجاز زیان ده انجام 
داد و سازوکار مدیریت ریسک را برای پنهان کردن اقدام های خود دستکاری کرد، 
شرکت میتسوبیشی، از غول های معامالتی ژاپن، با زیان 320 میلیون دالری رو به 
رو شد. خبر این معامله درباره ضرر معامالتی یکی از زیرشاخه های شرکت 
میتسوبیشی، دو فهرست طوالنی را در تاریخ معامالت مالی و نفتی طوالنی تر می کند: 
نخست فهرست معامله گران خودسر و دیگری، فهرست معامالتی که مسیر بسیار 
بسیار اشتباهی رفته اند و میلیون ها یا حتی میلیاردها دالر، زیان مالی و اعتباری به 
مؤسسات مالی وارد کرده اند. وانگ شینگچن، معروف به جک وانگ، معامله گر شرکت 
پترو-دایمند سینگاپور که زیرشاخه شرکت میتسوبیشی است، اکنون به فهرست 
معامله گران خودسر و بدنامی همچون نیک لیسون، جرومی کرویل و برونو اکسیل 
می پیوندد که ضررهای هنگفت به مؤسسات مالی که برای آنها کار می کرده اند، وارد 
کرده اند، زیرا معامالت اوراق بهادار را به شکل غیر مجاز انجام داده اند. وانگ بدون 
مجوز یک معامله مشتقاتی برای نفت در آغاز سال جاری میالدی آغاز کرد، اما پس 
از آن که قیمت نفت در آغاز فصل تابستان امسال رو به کاهش گذاشت، او متحمل 
زیان سنگینی شد که 320 میلیون دالر خسارت به بار آورد. این معامله گر، نخستین 

معامله گر خودسر نبود و بی گمان، آخرین خودسر هم نخواهد بود. 

بو، رئیس یونیپک و ژان کی، نماینده 
حزب کمونیست در شرکت را تعلیق 
کرده و در حال بازبینی جزئیات مربوط به 
برخی معامالت نفتی است که منجر به 

ضرر شده اند  
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رزمایش مهار آتش با هدف آمادگی کارکنان در 
شرایط اضطراری در ناحیه صنعتی کارون برگزار شد.
رضا االسوند، رئیس پدافند غیرعامل و مدیریت بحران 
شرکت گفت: رزمایش مهار آتش باحضور کارکنان 
اداره حراست و مدیریت اچ اس ای در ناحیه صنعتی 

کارون برنامه ریزی و انجام شد.
وی افزود: این رزمایش براساس سناریوی مهار آتش 
در اداره ها و کارگاه ها ی عملیاتی، با توجه به حضور 
24ساعته کارکنان حراست، در همه بخش های 

عملیاتی و ستادی اجرا شد.
االسوند با اشاره به اینکه در این تمرین عملکرد 
کارکنان و تجهیزات ایمنی ارزیابی شد، اظهار کرد: 
ارتقای توانمندی کارکنان شرکت ملی حفاری ایران 
در شرایط اضطرار به ویژه نیروهای حراست که مستمر 
در منطقه حضور دارند، از نکات بارز این رزمایش 
است. علی محمدیان، رئیس اداره حراست اهواز نیز 

گفت: رزمایش مهار آتش، با توجه به الزام آموزش 
کارکنان حراست و برنامه های آموزش  ایمنی تعریف 
 شده از سوی شرکت ملی نفت ایران، همچنین 
آشنایی و باال بردن سطح آمادگی کارکنان در مقابله 

با حوادث و مواقع اضطراری برگزار شده است.
این رزمایش با همکاری واحدها، مدیریت اچ اس  ای، 
روابط عمومی  و پایگاه مقاومت بسیج شرکت ملی 

حفاری ایران برگزار شد.

رزمایش آتش سوزی مخزن جدید اتمسفر یک 
نفت خام منطقه الوان برای آمادگی هرچه بیشتر 
نیروهای امدادی و عملیاتی دراین منطقه برگزار 
شد. این رزمایش به منظور سنجش و ارزیابی 
امکانات موجود منطقه و آمادگی نیروهای 
عملیاتی و امدادی، با همکاری واحدهای 
بهره برداری خشکی، نوسازی و تعمیرات، خدمات 

درمانی، حراست و اچ  اس ای برگزار شد.
اعالم آتش سوزی در ضلع شمالی مخزن 
اتمسفریک N-T23 کارخانه خشکی سلمان، 
اعزام نیروهای آتش نشانی به محل، تشکیل حلقه 
امداد و انتقال مصدومان ازسوی گروه تجسس و 
امداد، بخش های تشکیل دهنده سناریوی 
رزمایش آتش سوزی مخزن جدید اتمسفریک 

نفت خام انجام شده در منطقه الوان است.
این مانور به منظور هماهنگی  و کنترل شرایط، با 

تشکیل ستاد بحران، اعالم شرایط اضطراری و 
حضور همه اعضای ستاد بحران در دفتر رئیس 
بهره  برداری خشکی منطقه عملیاتی الوان کلید 
خورد. این رزمایش با پشتیبانی نیروهای 
لجستیکی نوسازی و تعمیرات، همچنین تشکیل 
حلقه حفاظتی حراست، با همکاری نیروهای 
آتش نشانی و امدادی برگزار و نقاط قوت و ضعف 

آن پس از پایان عملیات، بررسی و ارزیابی شد.

تعدادی از دانشجویان کارآموز در مدیریت اکتشاف 
شرکت ملی نفت ایران  پس از گذراندن دوره های 
تئوری از ناحیه عملیاتی چاه اکتشافی سپهر شرقی 
یک، پارک موزه صنعت نفت و چاه شماره یک 
مسجدسلیمان بازدید کردند. مدیریت اکتشاف 
شرکت ملی نفت ایران باهدف تحقق یکی از اهداف 
سازمانی وزارت نفت، مبنی بر ایجاد و توسعه 
ارتباط مداوم، پویا و مستمر صنعت با دانشگاه ها، 
تابستان امسال نیز همانند سال های گذشته با 
پذیرش دانشجویانی از دانشگاه های کشور، به 
آموزش و کارآموزی آنها اقدام کرد.  پذیرش 
دانشجو از سوی مدیریت اکتشاف شرکت ملی 
نفت )با توجه به معرفی هر ساله آنها از سوی مراکز 
آموزش عالی( از جمله فعالیت های این مدیریت 
است.تابستان امسال 45 نفر از دانشجویان کارآموز 
دوره های تئوری را درم حل ساختمان مدیریت 

اکتشاف گذراندند و به منظور همزمانی آموزش های 
نظری -عملی و بهره وری حداکثری مخاطبان، 
تعدادی از آنها از نواحی عملیاتی بازدید کردند. در 
قالب مکاتبات اداره آموزش و برنامه ریزی مدیریت 
اکتشاف با آموزش و بهبود منابع انسانی شرکت 
ملی نفت خیز جنوب و شرکت نفت بهره برداری و 
گاز مسجدسلیمان، امکان بازدید 22 نفر از 

دانشجویان مهیا شد.
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    پخش 
فرآورده های نفتی 
منطقه کرمانشاه  
آمادگی برای 
تامین سوخت 
زائران کربال

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه از آمادگی کامل این منطقه برای 
تامین سوخت خودروهای زائران کربالی معلی خبر داد. فریدون یاسمی در دیداربا فرماندار 
کرمانشاه با ارائه گزارشی ازعملکرد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه 
اظهارکرد: کارکنان این حوزه عملیاتی باتمام قوا آماده اند تاسوخت مورد نیاز برای برگزاری  این 
مراسم با شکوه را تامین کنند. وی باتاکید برحساسیت و اهمیت  این رویداد گفت: با توجه به 
برنامه ریزی های انجام شده دراین زمینه، تالش می شود سوخت رسانی در اربعین به بهترین 
نحو ممکن انجام شود. فضل اهلل رنجبر، فرماندارکرمانشاه نیز با تاکید برتجهیز جایگاه های مسیر 
زائران درآیین باشکوه اربعین حسینی تصریح کرد:سوخت وتامین به موقع آن به ویژه درچنین 
آیینی،حساسیت های ویژه ای دارد که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه 
باواقف بودن به آنها به خوبی درباره آن اقدام کرده و انتظار می رود امسال نیزهمچون سال های 
گذشته این ماموریت به نحوی شایسته و مطلوب انجام شود. فرماندارکرمانشاه بابیان اینکه تامین 
وتوزیع به موقع سوخت بامدیریت صحیح محقق شده است،ازمدیرشرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه وکارکنان این مجموعه درسوخت رسانی مطلوب قدردانی 
کرد. دراین نشست،هدایت حاتمی، معاون هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منابع استانداری 

نیزبرتجهیزجایگاه های مسیرمحورمواصالتی اسالم آبادبه سمت حمیل وکرندغرب،همچنین 
اهتمام برتوسعه ونوسازی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی تاکیدکرد. مهرداد 

ساالری،معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری کرمانشاه نیز با اشاره به  ساماندهی وضعیت 
مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی، بر هماهنگی با شورای ترافیک برای سوخت رسانی 
درساعات مناسب و پیش بینی تمهیدات برای ایام اربعین)باتوجه به بازگشایی مرزخسروی 

وازدحام جمعیت در آن( تاکید کرد.

راه اندازی سیستم دیب دیجیتالی در مرز خسروی
مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه از راه اندازی سیستم دیب دیجیتالی 
باک خودروها در مرز خسروی خبر داد. فریدون یاسمی گفت: با بهره گیری ازاین سیستم،کنترل 
باک خودروهای سبک و سنگین)باری و نفتکش( به طور دقیق وسیستمی محاسبه و کنترل 
می شود. وی بااشاره به اینکه طرح راه اندازی سیستم دیپ دیجیتالی درمرز خسروی 
از25شهریورماه اجرا شده است،همکاری سازمان های استان کرمانشاه ازجمله گمرک،سازمان 
پایانه ها وکمیسیون قاچاق استان را در اجرای آن مهم برشمرد. استان کرمانشاه پنج مرز وبازارچه 
مرزی)پرویزخان،خسروی،شوشمی، شیخ صله وسومار(داردکه بادولت مرکزی عراق واقلیم 

کردستان مشترک است.

   پخش فرآورده های نفتی 
منطقه کرمان

تامین سوخت هواپیمای حجاج
 در کوتاهترین زمان

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان 
از تامین و تحویل بدون وقفه سوخت هواپیمای حجاج 
بیت اهلل الحرام درموسم برگزاری آیین حج تمتع خبرداد.

فضل اله اکبری افزود:باتالش وهمکاری کارکنان 
مرکزسوختگیری هواپیمایی منطقه کرمان،عملیات 
حجاج  پرواز  سوخت رسانی30فروندهواپیمای 
بیت اهلل الحرام در کوتاه ترین زمان ممکن و به نحو مطلوب 
انجام شد. وی باقدردانی ازمجموعه همکاران خوددرشرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان مستقر 
درفرودگاه کرمان تصریح کرد: تامین بدون وقفه سوخت 
به ویژه درچنین ایامی،اهمیت بسزایی دارد وخوشبختانه 
این مهم با همکاری بخش ها ستادی وعملیاتی به بهترین 
شکل ممکن انجام شده است که جای تشکر دارد. اکبری 
تاکید کرد: تالش مجموعه کارکنان شرکت ملی پخش 
است  براین  کرمان  منطقه  نفتی  فرآورده های 
تاسوخت رسانی وتحویل آن به مصرف کنندگان، در همه 
مقاطع زمانی به نحوی مطلوب انجام شود. مدیرشرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان همچنین از 
راه اندازی سامانه مکانیزه نوبت دهی نفتکش هادرانبارنفت 
شهیداحمدی روشن خبر داد. وی با بیان اینکه این سامانه 
به صورت پایلوت عملیاتی شده است، هدف از راه اندازی 
آن راایجاد سهولت در توزیع بارنفتکش ها عنوان و اظهار 
کرد:از زمان اجرای این طرح تا کنون اطالعات بیش از سه 
هزار مشتری در سامانه ثبت شده است. اکبری با اشاره به 
موفقیت این سامانه درانبار نفت شهید احمدی روشن از 
نصب و بهره برداری آن در نواحی سیرجان و رفسنجان 
نیزخبر داد. وی با بیان اینکه در تکمیل روند مکانیزه شدن 
سیستم نوبت دهی نفتکش ها،ورودی انبارهای نفت باید 
به پالک خوان مجهز شوند، افزود: این مهم در دستور 

کارقرار دارد.

   شرکت ملی حفاری ایران    

   پخش فرآورده های نفتی طراحی نسل جدید آسفالت کامپوزیت 
منطقه خراسان شمالی

احداث 10 جایگاه جدید عرضه سوخت

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان شمالی 
از احداث 10جایگاه جدید در این استان خبرداد. مجتبی شکوری 
گفت: با احداث این جایگاه ها، برای 60 نفر به طور مستقیم اشتغال 
ایجاد خواهد شد. وی افزود: پنج جایگاه در شهرستان های بجنورد، 
گرمه، شیروان و فاروج با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی 
با اعتباری افزون بر300 میلیارد ریال در دست ساخت است وسعی 

می شود هر10جایگاه تا دهه فجر امسال به بهره برداری برسند.
مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان شمالی 
با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی پنج باب از جایگاه های در دست 
ساخت بیش از 70 درصد است، تصریح کرد: با بهره برداری از این 
جایگاه ها، شمار مجاری  عرضه فرآورده های نفتی استان خراسان 
شمالی به57 باب خواهد  رسید. شکوری اظهارکرد: هم اکنون از47 
باب جایگاه فعال، 23 باب آن در ناحیه مرکزی بجنورد، 15جایگاه 
در ناحیه اسفراین و 9جایگاه دیگر نیز در ناحیه شیروان فعالیت 

می کنند.

   شرکت پایانه های نفتی ایران
تعمیر یک تجهیز کاربردی

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران گفت: با استفاده از امکانات 
داخلی و سرمایه انسانی موجود و بدون صرف هزینه، نخستین 
کوپلینگ دریایی متصل به گوی شناور تعمیر شد. عباس اسدروز 
اظهار کرد: برای پایداری وایمنی در فرایند صادرات میعانات گازی 
از سوی گوی های شناور، تجهیزی به  نام MBC روی تجهیزات بین 
گوی های شناور و نفت کش ها نصب می شود. وی تصریح کرد: با 
توجه به اینکه طراحی، تولید و مونتاژ به صورت انحصاری در اختیار 
دو شرکت انگلیسی و ایتالیایی است، تعمیر این تجهیز از سوی 
متخصصان امور فنی شرکت در منطقه پارس جنوبی انجام شد. 
مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران بیان کرد: تعمیراین تجهیز، 
افزون بر صرفه  اقتصادی نبود وابستگی به تعمیر از خارج را نیز دربر 
دارد. اسدروزاظهارکرد:هزینه تعمیرات این دستگاه از سوی 
شرکت های خارجی حدود 10میلیارد ریال است که با استفاده 
ازامکانات داخلی و نیروی انسانی موجود و بدون صرف هزینه، 

تعمیرات آن انجام شد.

پژوهشگر فعال شرکت ملی حفاری ایران در یک پروژه پژوهشی 
موفق به طراحی و ابداع نسل جدید آسفالت کامپوزیت مهندسی 
)EAC (شد. اصغر صادق آبادی در توضیح این پروژه پژوهشی 
گفت: آسفالت کامپوزیت مهندسی، ماده کامپوزیتی است که به 

وسیله الیاف های مهندسی شده تولید می شود.
وی با بیان اینکه این ماده مهندسی، ظرفیت کرنشی و استحکام 
باالتری نسبت به آسفالت معمولی دارد، اظهار کرد: آسفالت 
کامپوزیت مهندسی برخالف آسفالت های الیافی رایج، ماده ای است 
و به صورت میکرومکانیکی طراحی می شود، اما از نظر ظاهر، به 

آسفالت مرغوب معمولی شباهت دارد.
صادق آبادی با بیان اینکه آسفالت نسل جدید ویژگی های منحصر 
به فردی دارد، افزود: فناوری نسل اول این ماده تنها در اختیار یک 
شرکت غربی بود که پژوهشگران ایرانی، محصول مشابه آن را در 

چند سال پیش تولید کردند.

رئیس مهندسی کاال و تجهیزات عمومی  مدیریت امور مهندسی 
شرکت ملی حفاری ایران گفت: ماده جدید طراحی شده بسیار 

پیشرفته تر است و نسل جدید این گونه مواد محسوب می شود.
 وی ادامه داد: در این ماده الیاف میکرونی با نفوذ در میان مصالح و 
تثبیت جایگاه اجزا در ساختمان آسفالت، محصول هموژنی را تولید 
می کنند که افزون بر افزایش مقاومت فشاری و کششی حاصل از 
آن در سازه آسفالتی، به بیشتر شدن چسبندگی مصالح به یکدیگر 

نیز منجر می شود.
صادق آبادی افزود: این ماده در سه نوع آسفالت کامپوزیتی با الیاف 
کم، متوسط و زیاد طراحی شده است که با توجه به نوع کاربری و 

سفارش، استفاده می شود.
این پژوهشگر با بیان اینکه ترکیب استفاده شده در این ماده، افزون 
بر مقاومت روسازی در برابر انواع ترک ها، خاصیت ارتجاعی آسفالت 
را نیز افزایش می دهد، اظهار کرد: این مهم موجب کاهش ضخامت 

آسفالت و حجم عملیات آسفالت کاری می شود.
صادق آبادی صرفه اقتصادی قابل توجه را یکی دیگر از مزیت های 

آسفالت کامپوزیتی برشمرد.
وی افزایش توان باربری، افزایش مقاومت در برابر ترک خوردگی، 
برودت، گرمای هوا، همچنین کاهش پرتاب آب در زمان بارندگی، 
مقاومت در برابر آثار تخریبی ناشی از رطوبت، افزایش دوام و پایداری 
مخلوط آسفالتی و کاهش مصرف قیر را از دیگر مزیت های آسفالت 

کامپوزیتی عنوان کرد.
صادق آبادی با بیان اینکه افزایش مقاومت در برابر خستگی، مقاومت 
در برابر شیار وتغییر شکل، کاهش ترک های انقباضی و انعکاسی، 
بهبود چسبندگی و تراکم از دیگر مزیت های این ماده است، افزود: 
EAC می تواند با افزایش دوام، عمر و ایمنی راه ها، باند فرودگاه ها، 
بزرگراه ها و جاده های با ترافیک و بارگذاری سنگین صنعتی و تجاری 

کمک شایانی به اقتصاد کشور کند.

    شرکت مهندسی و توسعه نفت
فعالیت 10 پیمانکار ایرانی در طرح ملی گوره– جاسک

توسعه  و  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
نفت)متن( از فعالیت همزمان بیش از 
10پیمانکار ایرانی در طرح ملی گوره-جاسک 
خبرداد. تورج دهقانی در جریان بازدید از 
طرح ملی گوره – جاسک با اشاره به فعالیت 
پیمانکاران این طرح در بخش های مختلف 

اعم از اجرای خطوط لوله، احداث ایستگاه های تلمبه خانه و... 
بر ضرورت شتاب گیری روند اجرای فرایندهای کاری و تکمیل 
این پروژه  تاکید کرد. احداث خط لوله گوره - جاسک وپایانه 
صادراتی نفت خام در بندر جاسک، از طرح های اولویت دار 
شرکت ملی نفت ایران است که با استفاده حداکثری از توان 

پیمانکاران و سازندگان داخلی اجرا می شود.
شرکت ملی نفت ایران حدود 5 هکتار از اراضی سواحل مکران 
واقع در 65 کیلومتری غرب شهر جاسک، نزدیکی های کوه 
مبارک را به منظور احداث طرح های ویژه نفت، گاز، پاالیش و 

پتروشیمی  تحصیل و جانمایی کرده است که 
با توجه به تصویب احداث خط لوله 42 اینچ 
انتقال نفت خام گوره-جاسک، بخشی از 
اراضی تحصیل  شده غرب جاسک به منظور 
احداث پایانه صادرات نفت خام و احداث 
مخازن ذخیره سازی نفت خام تخصیص 

یافته اند. 
این طرح مشتمل بر اجرای حدود هزار کیلومتر خط لوله 42 
اینچ، پنج ایستگاه پمپاژ، تجهیزات  اندازه گیری و پایش، احداث 

مخازن ذخیره سازی و ساخت اسکله صادراتی است.
با اجرای طرح ملی گوره – جاسک، امکان انتقال روزانه یک 
میلیون بشکه نفت خام از پایانه نفتی گوره در استان بوشهر به 
منطقه جاسک در ساحل دریای عمان فراهم می شود و جاسک 
به عنوان دومین پایانه صادراتی نفت خام کشور، اهمیت 

راهبردی می یابد.

    مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران  
دانشجویان کارآموز در مناطق عملیاتی
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رزمایش مهار آتش در ناحیه صنعتی کارون
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به منظور ارتقای سطح دانش، کارایی و افزایش مهارت تخصصی کارکنان، 
واحد آموزش این شرکت اقدام به برگزاری 5552 نفر- ساعت آموزش 

کرد.
مدیرعامل شرکت گازاستان کرمانشاه گفت:ازابتدای امسال تاکنون 
درقالب 20 دوره،5552 نفر-ساعت آموزش برنامه ریزی و اجرا شده است.
سیروس شهبازی بابیان اینکه این دوره های آموزشی با هدف ارتقای سطح 
دانش، کارایی وافزایش مهارت تخصصی کارکنان برگزار شده است، افزود: 
3208 نفر- ساعت این آموزش ها، ویژه مدیران و کارکنان رسمی بوده 
است. وی آموزش ویژه مدیران را1688 نفر-ساعت و آموزش ویژه کارکنان 

را در بازه زمانی یاد شده، 1520 نفر- ساعت اعالم کرد.
شهبازی گفت: سرانه آموزش دراین مدت برای مدیران 34 ساعت و برای 

کارکنان، 17 ساعت بوده است.
به گفته مدیرعامل شرکت گازاستان کرمانشاه،در نیمه نخست امسال برای 
کارکنان غیر رسمی نیز2334 نفر-ساعت آموزش با سرانه هشت ساعت 

برگرارشده است.
شهبازی برگزاری دوره های تخصصی خارج از تقویم آموزشی ازجمله 
دوره های تکنیک ارزیابی ریسک فرایندی به روش هازوپ وآشنایی با 
الزامات سیستم مدیریت یکپارچه اچ اس ای را از دیگر فعالیت های انجام 

شده درنیمه نخست امسال عنوان کرد. مدیرعامل شرکت گازاستان 
کرمانشاه گفت: واحد اچ اس ای،1088نفر-ساعت آموزش دوره آشنایی 
با مجوزهای انجام کارگرم وسرد رابرای نیروهای مشاور نیزبرگزار کرده 
است. شهبازی اظهارکرد: واحد آموزش شرکت گازاستان کرمانشاه 
درهمسویی با تحقق هدف تعامل صنعت با دانشگاه،ازابتدای امسال 
تاکنون به جذب 24 کارآموز از واحدهای دانشگاهی کرده است. به گفته 
وی،برای این افراد4368 نفر– ساعت، دوره کارآموزی برگزار شده است.

 نشست هماهنگی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و اداره کل راه و 
شهرسازی استان خوزستان با هدف شتاب گیری روند اجرای طرح توسعه 
28 مخزن برگزار شد. در این نشست محمد خانچی، مشاور مدیرعامل 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در امور اجرایی و پیگیری با تشریح 
جزئیات این طرح گفت: طرح نگهداشت و افزایش توان تولید شامل 27 بسته 
قراردادی برای توسعه 28 مخزن است که عمده آنها در استان های خوزستان، 
کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر اجرا می شود. وی افزود: هدف این طرح، 

افزایش تولید نفت است که با سرمایه گذاری 4.6 میلیارد دالری سبب ایجاد 
فرصت های شغلی، توسعه کسب وکار و ایجاد تحول در استان های محل 
اجرای پروژه ها خواهد شد. مشاور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب در امور اجرایی و پیگیری گفت: 4درصد اعتبار این طرح درقالب 
مسئولیت های اجتماعی برای فعالیت های عمرانی در شهرها و روستاهای 
مجاور طرح از جمله احداث واحدهای آموزشی، راهسازی و ساخت مراکز 
بهداشتی و درمانی، هزینه می شود. خانچی با بیان اینکه حدود 70درصد این 
طرح در استان خوزستان اجرا می شود، تصریح کرد: با توجه به بازه زمانی 
تعریف شده، همکاری دستگاه  های اجرایی استان در تحقق اهداف این طرح 
در موعد مقرر از اهمیت باالیی برخورداراست و انتظار می رود اداره کل راه و 
شهرسازی نیز در پاسخگویی به استعالم ها با سرعت بیشتری اقدام کند. وی 
با اشاره به اینکه طرح توسعه 28 مخزن مورد تاکید وزیر نفت و استاندار 
خوزستان است، از همکاری اداره کل راه و شهرسازی و دیگر دستگاه های 

ذی ربط استان خوزستان در پیشبرد این طرح ملی قدردانی کرد.
در این نشست، رضا رضایی، مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان نیز 
با تاکید بر افزایش همکاری با شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، دستور 
تسریع در پاسخ به استعالم های طرح توسعه 28 مخزن را به زیر مجموعه 

خود صادر کرد.
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    شرکت نفت 
مناطق مرکزی ایران  
تعیین   تکلیف 
پروژه ایستگاه 
تقویت فشار 
گاز کنگان 

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با اعالم مهم ترین برنامه های 
این شرکت در حوزه تامین پایدار خوراک پاالیشگاه ها، از تعیین تکلیف 
پروژه ایستگاه تقویت فشار کنگان تا پایان امسال خبرداد. رامین حاتمی، 
نفت مرکزی را تامین کننده اختصاصی گاز پاالیشگاه های پارسیان، ایالم، 
شهید هاشمی نژاد، همچنین بخش عمده گاز پاالیشگاه های فجر جم و 
سرخون بندرعباس، اعالم و اظهار کرد: گاز این پاالیشگاه ها به صورت 
اختصاصی ازمیدان های خشکی تحت مدیریت شرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران تامین می شود. وی با بیان اینکه تامین به موقع خوراک 
پاالیشگاه ها و تولید پایدار، نیازمند برنامه ریزی جامع است، افزود: 
به منظور تولید پایدار خوراک پاالیشگاه فجر جم، پروژه ایستگاه تقویت 
فشار کنگان به روش تامین منابع مالی، از سوی سرمایه گذار در دست 

اجراست.
حاتمی  از انجام مذاکرات قراردادی پروژه ایستگاه تقویت فشار کنگان 

خبر داد و گفت: بخش مطالعاتی این پروژه ماه گذشته واگذار شد و باید 
در مدت چهار ماه انجام شود.  وی تصریح کرد: با آماده شدن بسته 
قراردادی و به نتیجه رسیدن مذاکرات، امیدواریم تا پایان امسال این طرح 
نیز تعیین تکلیف شود. حاتمی  در مورد طرح های شرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران به منظور تولید پایدار خوراک پاالیشگاه پارسیان گفت: در 
این زمینه، پروژه احداث ایستگاه تقویت فشار هما، وراوی و مرکز تفکیک 
تابناک در برنامه قرار دارند که از پارسال کلید خورده اند.  مدیرعامل 
شرکت نفت مناطق مرکزی تصریح کرد: مطالعات اولیه این طرح نیز 
انجام و مذاکرات قراردادی به روش تامین منابع مالی نهایی شده است.

حاتمی  افزود: در دو ماه آینده، قرارداد طرح احداث ایستگاه تقویت فشار 
هما، وراوی و مرکز تفکیک تابناک امضا می شود که به معنای آغاز اجرای 
پروژه است. وی تاکید کرد: در پنج سال آینده، تولید پایدار خوراک 
پاالیشگاه پارسیان را خواهیم داشت. مدیرعامل شرکت نفت مناطق 

مرکزی از اجرای پروژه فاز دوم توسعه میدان تنگ بیجار و میدان های 
اطراف آن نیز خبر داد و گفت: خوشبختانه با نگاه سازنده ای که وزارت 
نفت به توسعه مناطق محروم و تامین گاز پاالیشگاه ها، همچنین صنایع 
پایین دستی دارد، این پروژه تعریف شده است. حاتمی  افزود: به منظور 
توسعه فازدوم میدان تنگ بیجار، مصوبه ای از سوی شرکت ملی نفت 
ایران با اعتبار 4هزار میلیارد ریال و 120 میلیون دالر صادر شده که 
عملیات آن از سال گذشته کلید خورده است.  وی با بیان اینکه هم اکنون 
حفاری چاه ها در حال انجام و حفاری سه حلقه چاه نیز پایان یافته است، 

از نصب تسهیالت سرچاهی و احداث خطوط لوله جریانی خبر داد.
مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی درباره اهداف توسعه ای فاز دوم 
میدان تنگ بیجار گفت: در این پروژه توسعه واحد TCF موجود 
به منظور افزایش تولید گاز از 7 میلیون مترمکعب در روز به 11میلیون 
مترمکعب و افزایش میعانات گازی نیز از روزانه 8500 بشکه به 13 هزار 

بشکه در روز در برنامه است.
 به گفته حاتمی، به منظور انتقال میعانات گازی حاصل از این توسعه، 

خط لوله 8 اینچ به  طول حدود 20 کیلومتر احداث خواهد شد.

    شرکت انتقال گاز ایران  

   شرکت خطوط لوله و مخابراتدستیابی به دانش نسل نو تعمیرات خطوط لوله
 نفت ایران

رونمایی ازکتاب »مسافران وطن«

کتاب  مقدس، دفاع  هفته  میداشت  گرا با  همزمان 
خاطرات240سال اسارت رزمندگان شرکت خطوط لوله 

ومخابرات نفت با عنوان »مسافران وطن« رونمایی شد.
قاسم عرب یارمحمدی،مدیرعامل شرکت خطوط لوله 
ومخابرات نفت ایران درآیین رونمایی ازاین کتاب گفت: 
درجنگ تحمیلی با توجه به تأثیر لوله های نفت وخطوط 
مخابرات دراقتصاد،این مواردهمیشه موردتوجه دشمن بوده 
است؛ به طوری که دریک مرکزنفتی،دشمن بیش از32 بار 

بمباران مؤثرانجام داد که به شهادت ده ها نفر منجر شد.
نیز  ایثارگران  درامور  نفت  وزیر  مشاور  ناصرخالقی، 
گفت:رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس هیچ گاه کم کاری 
نکردند وآزادگان وطن مجموعه ای از خاطرات و افتخارات 

رادرسینه دارند. 
وی اظهارکرد:شهداوجانبازان،همگی مظلوم هستند،اما 
اسیران، مظلومیت دیگری دارند،زیرا آینده نامعلومی داشتند.
مشاور وزیر نفت درامورایثارگران افزود:دردنیای غرب،پس 
ازجنگ  ها، فیلم هاوکتاب های زیادی تهیه می شود،امامابرای 

سرمایه های عظیم خودمان کاری نکرده ایم.
وی تاکید کرد:الزم است اهالی دانشگاه وعلم،دوران دفاع 
مقدس و اسارت را تحلیل کنند؛ تحلیل و تفسیرفلسفه اسارت 
ضرورتی است که باید از سوی مراکز پژوهشی و دانشگاهی به 

آن توجه شود.
علی اصغر سالمی، مدیرمنابع انسانی شرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایران نیز دراین آیین گفت: همه مسئوالن ما 
درصنعت نفت وظیفه دارند خاطرات دفاع مقدس را ثبت 

وضبط کنند.
الزم است جوانانی که امور کشور را به دست می گیرند، زحمات 

گذشتگان را مطالعه کنند.
وی با اشاره به اینکه کتاب مسافران وطن به اسوه شهیدان 
صنعت نفت، »شهید تندگویان« تقدیم شده است،افزود: 
عزیزانی که خاطراتشان را در این کتاب بیان کرده اند، 
درمجموع 240 سال اسارت داشته اند؛ عمری که می توانست 

در خدمت آبادانی کشور باشد.
»مسافران وطن«نوشته سعیدعالمیان،چاپ انتشارات سوره 
مهر،مجموعه ای ازخاطرات آزادگان رزمنده شرکت خطوط 

لوله ومخابرات نفت ایران است.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران از دستیابی به دانش بومی تعمیرات خطوط 
لوله فشار قوی گاز با استفاده از فناوری کامپوزیت خبر داد. سعیدتوکلی 
گفت:بادستیابی به این فناوری که بامشارکت شرکت های دانش بنیان محقق 
شده است،انحصار کشورهای خارجی ها در ارائه دانش این فناوری نو تعمیراتی 
در شبکه انتقال گاز شکسته شد. توکلی با اشاره به اینکه برنامه ریزی برای 
دستیابی به این موفقیت بومی در شرایط اعمال تحریم های غیرقانونی، از دو 
سال پیش در صنعت انتقال گاز کشورآغازشده است،تصریح کرد:تعمیرات 
خطوط لوله فشارقوی گاز با استفاده از فناوری کامپوزیت پیش ازاین درانحصار 
شرکت های آمریکا یی و اروپایی بوده است. وی گفت:شرکت های خارجی 
صاحب دانش و حتی نمایندگی آنها حاضر به ارائه این دانش جدید و خدمات 
فنی و مهندسی مرتبط با آن در شرایط تحریم  به شرکت انتقال گازایران 
نبودند،از  این رو،از دوسال قبل با تدوین برنامه ای جامع برنامه ریزی وهدف گذاری 
برای دستیابی به این دانش فنی در دستور کار قرار گرفت. مدیرعامل شرکت 
انتقال گازایران دستیابی به دانش بومی سازی تعمیرات خطوط لوله فشار قوی 

گاز با استفاده از فناوری کامپوزیت را گامی مهم درجهت پیاده سازی 
رهنمودهای مقام معظم رهبری درحوزه اقتصاد مقاومتی و رونق تولید عنوان 
کرد. توکلی بااشاره به تدوین برنامه هشت مرحله ای برای دستیابی به دانش 
تعمیرات خطوط لوله گازبا استفاده ازفناوری کامپوزیت از سوی شرکت های 
دانش بنیان داخلی اظهار کرد:این برنامه هشت مرحله ای به منظور دستیابی 
به انجام تعمیرات بدون تخلیه خط لوله وجلوگیری ازهدررفت گاز، همچنین 
افزایش پایداری انتقال گاز اجرا شده است. استفاده ازخواص مکانیکی 
وشیمیایی مواد کامپوزیتی در تعمیرات خطوط لوله گاز، شناسایی تولید 
کنندگان وبازارداخلی مواد کامپوزیتی،طراحی و شبیه سازی نمونه محدود 
تعمیر کامپوزیتی،طراحی واجرای آزمون های میدانی براساس استاندارد 
ایزو24817،بازرسی تعمیرات انجام شده در خطوط انتقال گاز،برگزاری 
دوره های آموزشی وتدوین دستورعمل ارزیابی صالحیت شرکت های ارائه 
دهنده خدمات تعمیرات کامپوزیتی برمبنای استانداردایزو24817 رامجموعه 
مراحل طی شده برای دستیابی به این فناوری عنوان کرد. وی با بیان اینکه 

مرحله هشتم ونهایی اجرای این پروژه مهم و راهبردی به ارزیابی شرکت های 
داخلی و خارجی متقاضی ارائه خدمات مربوط می شود،اظهارکرد: در این 
مرحله، سه شرکت دانش بنیان داخلی موفق به گذراندن فرآیند آزمون با 
ویژگی های فنی تست هیدرواستاتیک چهارساعته با فشارحدود یک هزار و 
450 پی اس آی روی خط لوله ای با ویژگی خاص فنی شدند. توکلی با تاکید 
براینکه این آزمون برای نخستین بار در شبکه انتقال گاز کشورانجام شده است، 
اظهارکرد:با انجام موفق این آزمون، دانش استفاده از فناوری کامپوزیت برای 
تعمیرات خطوط بافشارقوی گازدرکشوربومی شدوصنعت انتقال گازایران 
درشرایط تحریم های غیرقانونی به خوداتکایی جدیدی دست یافت. مدیرعامل 
شرکت انتقال گازایران یادآور شد:دستیابی به دانش جدید افزون بر شکسته 
شدن انحصار شرکت های خارجی، منجر به صرفه جویی قابل توجه ارزی 
واستفاده ازظرفیت وتوان شرکت های دانش بنیان داخلی خواهد شد.  وی 
تصریح کرد: اجرای نسل جدید تعمیرات خطوط لوله به طور قطع زمینه ساز 

پایداری بیشتر شبکه انتقال گاز کشور خواهد شد.

     شرکت ملی گاز ایران 
2 انتصاب در گاز  

وزیرنفت  معاون  باصدوراحکام جداگانه 
بازرگانی  شرکت  درامورگاز،مدیرعامل 
گازایران ومدیرپژوهش وفناوری شرکت ملی 
گازایران  منصوب شدند. دراحکام صادر شده 
حسن منتظرتربتی،بهزادبابازاده به عنوان 
مدیر عامل شرکت بازرگانی گازایران ونایب 
رئیس هیئت مدیره ومحسن مظلوم فارسی 
 باف،به عنوان مدیرپژوهش وفناوری شرکت 
ملی گازایران منصوب شده اند. در حکم 
انتصاب مدیرعامل شرکت بازرگانی گاز، آمده 
است:  »نظربه مراتب تعهد، تخصص و تجارب 
ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به 
عنوان »مدیرعامل شرکت بازرگانی گازایران 
منصوب  مدیره«  هیئت  رئیس  ونائب 
می شوید. مقتضی است،با توجه به انتقال 

وظایف آن شرکت در حوزه بازاریابی و فروش 
گازمایع و گوگرد به مدیریت اموربین الملل 
شرکت ملی گاز ایران، ایجاد همکاری و انجام 
هماهنگی های الزم در این باره نسبت به 
تعیین تکلیف و پیگیری قراردادهای پیشین 
تا حصول نتیجه نهایی و ساماندهی وضع 

نیروی انسانی اقدام گردد.
در حکم انتصاب محسن مظلوم فارسی باف 
 /0 نیز آمده است: پیروحکم شماره گ 
47704 به تاریخ 98/4/16 بدین وسیله 
ازتاریخ صدورحکم مزبوربه عنوان مدیر 
می شوید.  منصوب  فناوری  و  پژوهش 
امیداست درپناه خداوند متعال وبهره گیری 
ازتوانمندی های همکاران متعهد در انجام 

وظایف موفق و سربلند باشید.

    شرکت گاز استان کرمانشاه  
برگزاری 5552 نفر- ساعت آموزش

    شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب  
نشست هماهنگی با اداره کل راه و شهرسازی خوزستان  
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    پاالیشگاه سرخون و قشم
دریافت گواهینامه انطباق 

معیار مصرف انرژی

مدیرعامل شرکت پاالیش گازسرخون وقشم ازدریافت 
گواهینامه انطباق معیار مصرف انرژی بارعایت جوانب 
صرفه جویی در انرژی وهزینه ها به پاالیشگاه سرخون و 

قشم خبرداد.
محمدحسین نوروزی افزود:این گواهینامه براساس 
استاندارد ISIRI-14156 در زمینه مدیریت انرژی به 

پاالیشگاه سرخون و قشم اعطا شده است.
وی بابیان اینکه رعایت معیارمصرف انرژی براساس 
استاندارد ایزو 14156،نیازمندبرنامه ریزی سیستماتیک 
برای چگونگی کنترل واستفاده صحیح ومنطقی 
ازانرژی،کاهش ضایعات وحداقل کردن هزینه آن بدون 
تاثیر درکاهش کیفیت و کمیت محصوالت است، تصریح 
کرد:این مهم با همکاری همه ارکان سازمانی شرکت 
پاالیش گازسرخون وقشم محقق وبه دریافت گواهینامه 

انطباق معیار مصرف انرژی منجرشده است.
وی درباره توسعه پایداروترویج فرهنگ صرفه جویی 
درجامعه نیز گفت: متخصصان وکارشناسان پاالیشگاه 
گازسرخون وقشم توانسته اند در زمینه اجرای قانون اصالح 
الگوی مصرف و پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی با 
بهره گیری از فرصت ها،تعهد عملی خود در زمینه 

صرفه جویی در بخش انرژی را ایفا کنند.
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 امام حسین)ع( فرمود:
مؤمن، مؤمن نیست و ایمان را به کمال نمی رساند، مگر آن   که سه ویژگی داشته باشد: برگرفتن دانش؛ شکیبایی بر 
مصیبت ها و میانه روی در طلب روزی. سه ویژگی هم در منافق است: چون سخن گوید، دروغ می گوید؛ چون وعده دهد، وفا 

نمی کند و چون امانتی قبول کند، خیانت می ورزد.

درشماره پیشین هفته نامه »مشعل«،  نمونه هایی از ارزش های اخالقی و جلوه هایی از سبک 
زندگی سرور آزادگان بیان شد؛ نمونه هایی چون پرهیزکاری و زبان نیکو که درس های 
زندگانی حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( درباره آنها را ارائه کردیم. در این شماره جلوه ای 

دیگر از سبک زندگی امام حسین )ع(  می پردازیم.

اصل مشورت، جایگاه مهمی در روابط اجتماعی 
دارد. از آنجا که هیچکس تمام علوم و تجارب را در 
اختیار ندارد، طبعاً مشورت، از مهم   ترین پشتوانه های 
فکری به حساب می آید. کسی که در زندگی اهل 
مشورت باشد، از تجربه های دیگران بهره مند می شود و 
برنامه ای قوی تر و موفق تر خواهد داشت. یکی از عواملی 
که باعث پیشبرد برنامه ها در مسیر اهداف دلخواه 
می شود، مشورت با دیگران است تا از لغزش های خود 
بکاهیم و از افکار دیگران سود ببریم. مشورت، از 
مهم   ترین مسائلی است که در قرآن مطرح و به آن 
توصیه شده است. از نگاه آخرین کتاب آسمانی، اهل 
ایمان و توکل، ویژگی هایی دارند مانند: اجتناب از 
گناهان، استغفار به درگاه الهی، اقامه نماز، انفاق از 
روزی های خدادادی، نصرت دادن به همدیگر، گذشت 
اَلَة  ِِّهْم َوأََقاُموا الصَّ َِّذیَن اْسَتَجابُوا لَِرب و مشورت: »َو ال
ا َرَزْقَناُهْم یُنِفُقوَن؛ و آنان که  َوأَْمُرُهْم ُشوَری بَْیَنُهْم َوِممَّ
امر خدایشان را اجابت کردند، نماز به پا داشتند، 
کارشان را با مشورت یکدیگر انجام می دهند و از آنچه 
روزی آنها کردیم )به فقیران( انفاق می کنند.« شور به 
این معناست که انسان با مراجعه به آرای دیگران، رای 
نهایی و صحیح را به   دست آورد و آن رأی را مالک عمل 
قرار دهد. مفسران در باب این آیه شریفه اظهار کرده اند: 
اموری در زندگی اجتماعی پدید می آید که نسبت به 
آن باید از افکار و آرای دیگران بهره برد تا بتوان به رأی 
درست رسید. در این   صورت رشد و نصرت فراهم 
می شود و امر سامان می یابد. واژه »أمر« اسم جنسی 
است که افاده عموم می کند. براین  اساس می توان گفت 
که بهتر است انسان ها در تمام امور مشورت کنند، اما 
واژه »بَْیَنُهم« به این معناست که مناسب است دربارة 
مسائل مهمی که میان فردی یا میان جمعی است، 
مشورت کرد. لحن آیه به ما می گوید که این روش، 

برنامه مستمر مؤمنان است نه این که در یک موضوع یا 
در یک مورد یا در یک روز مشورت کنند. بلکه رویه و 
شیوة آنان این است؛ بنابراین اهل ایمان در کارهای مهم 
اهل شور و مشورتند و از طریق تضارب آرا به نتیجه 
می رسند و کارهایشان را براساس »ِخرد جمعی« 

سامان می دهند.
نمونه دیگری در قرآن وجود دارد. خداوند بعد از 
معرفی پیامبر)ص( به عنوان فردی نرم خو و خوشرو، وی 
را به گذشت، استغفار و مشورت توصیه می کند. تفاسیر 
در مشورت، شکوفایی  پیش کشیده اند؛  را  نکاتی 
استعدادها، ایجاد محبت و گزینش بهترین رای وجود 
دارد. از آنجا که امر به مشورت صورت گرفته است، نشان 
می دهد که مشورت یکی از وظایف حکومتی پیامبر 
اکرم)ص( است. آن بزرگوار موظف بود در مسائل مهم 
حکومت و تدبیر امت، به آرای صاحب نظران مراجعه کند 
و از این طریق اتخاذ رأی کند. پرواضح است که اصل 
مشورت در امور مربوط به دین نیست، زیرا امور دینی از 
طریق وحی الهی سامان می یابد نه مشورت بشری.اصوالً 
افرادی که کارهای مهم را با مشورت انجام می دهند و از 
صالح اندیشی دیگران استفاده می کنند، کمتر گرفتار 
لغزش می شوند. در مقابل، اشخاص مستبد، خود را بی نیاز 
از آرای و تجربه های دیگران می بینند و طبعاً اشتباه ها و 
لغزش های آنها بیشتر خواهد بود. استبداد رأی موجب 
تضعیف شخصیت انسان می شود، آرا منتقل نمی شود، 
استعدادها به سمت نابودی می رود و سرمایه های انسانی 
به بهره برداری نمی رسند. رسول گرامی اسالم)ص( 
فرمودند: »َما َشِقَي َعْبٌد َقطُّ بَِمُشوَرةٍ َو الَ َسْعٌد بِاْسِتْغَناِء 
َرأِْي؛ هرگز هیچ کس با مشورت، بدبخت و با استبداد رأی، 

خوشبخت نشده است.«
در ادامه به دو نمونه از مشورت های امام حسین )ع( 

اشاره می شود:

ساالر شهیدان)ع( نیز مانند جدشان رسول خدا)ص( در مسائل سیاسی و اجتماعی 
با یاران خود مشورت می کردند. در تاریخ آمده است: پس از مرگ معاویه و حرکت امام 
حسین)ع( به مکه، مردم کوفه به وسیله نامه ها و نمایندگان 
خود با اصرار فراوان از آن حضرت خواستند تا زمامداری را 
قبول کنند. امام برای آن که کار خود را بر پایه ای محکم 
استوار کنند، مسلم بن عقیل را به نمایندگی خویش به 
کوفه فرستادند تا اوضاع سیاسی را به طور دقیق بررسی 
و معلوم کند آیا برای تشکیل حکومت و برگرداندن 
خالفت، نیروی کافی وجود دارد یا خیر؟ و اگر شرایط مساعد 
است، از مردم برای جهاد بیعت بگیرد. مسلم بن عقیل پس از حدود 
40 روز مطالعه و بررسی کامل، به امام)ع( نوشت که برای تشکیل 
حکومت، نیروی انسانی به حد کافی وجود دارد و اکثر مردم کوفه 
داوطلب پشتیبانی از آن حضرت هستند. حتی در نامه خود تأکید 
کرد که امام حسین)ع( هرچه زودتر به سوی عراق حرکت کنند. 
امام حسین)ع( هشتم ذی حجة سال 60 ه .ق از مکه به سمت کوفه 
حرکت کردند. کاروان حسینی شتابان به سوی مقصد پیش می رفت 
و راه های بیابانی را به سرعت می پیمود. چیزی که فکر امام)ع( را به 
خود مشغول می داشت، این بود که بتوانند اطالع صحیحی از اوضاع کوفه 
به دست آورند. حضرت سیدالشهدا)ع( نزدیک منزل َزُرود، مردی را دیدند 
که از طرف کوفه می آمد. ایستادند تا اوضاع شهر را از وی بپرسند، اما آن مرد راه 

خود را کج کرد و حضرت نیز صرف نظر کردند.
دو نفر از قبیلة بنی اسد که همراه کاروان به عراق می رفتند، آن مرد را مالقات کردند 
و از نََسب وی پرسیدند. معلوم شد او هم از قبیل بنی اسد است. از او سؤال کردند: از 
کوفه چه خبر داری؟ گفت: در کوفه دیدم که مسلمبن عقیل و هانیبن ُعروه را کشته 

بودند و بدنشان را در بازار روی زمین می کشیدند!
این دو نفر می گویند: این خبر را از آن مرد شنیدیم و همراه کاروان امام)ع( رفتیم 
تا آن که شبانگاه به منزل ثعلبّیه رسیدیم. همان وقت نزد حضرت رفتیم، سالم کردیم 
و گفتیم: ما خبر تازه ای داریم، اگر مایل هستید، آشکارا بگوییم وگرنه محرمانه به عرض 

برسانیم.
امام نگاهی به ما و اصحابشان کردند و فرمودند: ما چیزی از یاران خود پوشیده 

نداریم.
گفتیم: آن مردی که دیروز به سوی او رفتید تا چیزی از وی بپرسید، ما آنچه الزم بود، 

از او پرسیدیم. او از قبیله ما و مردی راستگو و خردمند است. خبری که او به ما داد، این 
بود که می گفت: من از کوفه بیرون نیامدم مگر بعد از آن که دیدم مسلم بن عقیل و هانیبن 
عروه را کشته بودند و بدنشان را در بازار روی زمین می کشیدند. خبر شهادت مسلم و هانی، 
انقالب عجیبی در فکر امام)ع( و اصحابشان به وجود آورد، زیرا مسافرت به کوفه به 
اطمینان نامه مسلم شروع شد. آیا اکنون که مسلم کشته شده، باز هم می توان به کوفه 
امیدوار بود؟ آیا در این حال اگر امام)ع( به کوفه بروند، مثل مسلم گرفتار می شوند؟ یا 
این که شخصیت عظیم آن حضرت، مردم را جذب می کند، نیروهای آماده نیز به کمک 
ایشان می شتابند و از خطر تجاوز مأموران حکومت مصون می دارند؟ و در صورتی که رفتن 
به کوفه صالح نباشد، آیا برگشتن به مدینه یا مکه ممکن است؟ آیا اگر امام حسین)ع( 
به مکه برگردند، حاکم دیکتاتور حجاز دوباره نظامیان مسلح خود را برای تعقیب آن 

حضرت نمی فرستد؟ وضع عجیبی است! چه باید کرد؟ راه حل چیست؟
امام حسین)ع( به حکم ضرورت دربارة رفتن به کوفه یا برگشتن به مدینه یا مکه 
مشورت کردند. در آن بیابان وحشتزا، شورایی متشکل از ایشان و همراهانشان تشکیل 
شد. این شورا، در حال پریشانی فکر و تهاجم غم و اندوه، باید درباره پیچیده ترین مسأله 
سیاسی و نظامی رأی قاطع بدهد. کاروان امام)ع( بر سر دو راهی است، برود یا برگردد؟
برادران مسلم که پنج نفر بودند و نظر آنان در تصمیم شورا بسیار مؤثر بود، گفتند: 
َقد جائَتک ِمَن الکُتِب ما نَِثَق بِه؛ نیروهای ملی کوفه به طور داوطلبانه نامه های فراوانی 
دربارة تشکیل حکومت به شما نوشتند و ما به پشتیبانی این جمعیت انبوه و مشتاق، 
اطمینان داریم.  برادران مسلم به این علت که نیروهای متمرکز امام)ع( در کوفه گوش 
به فرمان و آمادة پشتیبانی بودند، عقیده داشتند باید به کوفه بروند. آنان می گفتند: 
اگر به کوفه برویم، از دو حال بیرون نیست یا چنانکه دلخواه ماست، پیروز می شویم 
که در این صورت هم به مقصود خود می رسیم و هم انتقام خون مسلم را می گیریم یا 
این که ما هم مثل مسلم به شهادت می رسیم. عده ای از یاران امام)ع( نیز به آن حضرت 
گفتند: شما مانند مسلم نیستید و شخصیت اجتماعی شما آنقدر بزرگ است که اگر 
وارد کوفه شوید، نیروی عظیمی از مردم به پشتیبانی شما برمی خیزند و با کمک این 
نیروها می توانید به مقاومت بپردازید. سرانجام نظری که برادران مسلم و عده ای از 
یاران امام حسین)ع( دادند، مورد قبول واقع شد. در آن شرایط، بهترین نظر هم همین 
بود، زیرا با توجه به این که در مدینه و مکه از فرزند پیغمبر)ص( سلب مصونیت کرده 
بودند و در حجاز حتی امنیت مسکن نداشتند و برگشتن به مدینه و مکه، آینده تاریکی 
داشت، اما در کوفه این امید وجود داشت که بتوانند با پشتیبانی نیروهای داوطلب به 
مقاومت بپردازند. سرانجام شورای صحرا رأی قطعی خود را صادر کرد که باید به کوفه 

بروند و کاروان امام)ع( تصمیم گرفت راه خود را به سوی آن شهر ادامه دهد.

انسان امین، همیشه در امن و امان است. امانت داری و رازداری سبب 
می شود که انسان هراسناک نباشد و در وحشت و اضطراب به سر نبرد. امام 
حسین)ع( فرمود: »األَمیُن آِمٌن، َوالَبري ُء َجري ٌء، َوالخائُِن خائٌِف، َوالُمسي ُء 
ُمسَتوِحٌش؛ امین، در امان است و انسان پاک، جسور است و خیانتکار، هراسان 
رُّ أمانَة؛ راز،  است و بدکار، در وحشت است.« امام حسین )ع( فرمود: »السِّ

امانت است.«
امام حسین)ع( به نقل از پیامبر خدا)ص(  فرمود: »الَمجالُِس بِاألَمانَِة،وال 
یَِحلُّ لُِمؤِمٍن أن یَأثَُر َعن ُمؤِمٍن أو قاَل: َعن أخیِه الُمؤِمِن َقبیحاً؛ مجالس، 
امانتند و برای مؤمن، روا نیست که حرف مؤمنی را به جای دیگر ببرد« یا 

فرمود: ]روا نیست [ حرف برادر مؤمنش را به جای دیگر ببرد.«

 بخش دوم

مشورت

مردی ازوابستگان ابا عبداهللّ الحسین)ع( برای 
مشورت در ازدواج با زنی نزد ایشان آمد. امام 
حسین)ع( به او فرمود: دوست ندارم با او ازدواج کنی، 
زیرا او زنی نامیمون است. مرد که آن زن ثروتمند را 
دوست داشت، با موالیمان حسین)ع( مخالفت کرد و 
با او ازدواج کرد، اما طولی نکشید که دارایی اش را از 
دست داد و بدهکار شد و برادرش هم که 
محبوب ترین افراد نزد او بود، در گذشت. امام 
حسین)ع( به او فرمود: من، بهتر و بابرکت تر از او 
را به تو نشان دادم، اما مرد، آن زن را رها کرد. 
امام حسین)ع( فرمود: با فالن زن، ازدواج 
کن. آن مرد هم با او ازدواج کرد و یک 
سال نگذشت که خدا، دارایی و 
وضعیتش را به حال اول باز 
گرداند و بچه دار شد و آنچه 
دوست داشت، در آن 

سال از آن زن دید.

شکر

یکی از نمونه های ایثار و هدیه، شکر است. شکر در برابر خدا یا مخلوق خدا، نوعی 
گذشت است. انسان بخشنده اگر محبت یا خدمتی ببیند، بالفاصله درصدد تشکر یا 
جبران برمی آید، گرچه آن نعمت اندک باشد. از حضرت علی)ع( نقل شده است: »فرد 
سخی کسی است که برای نعمت اندک شکر به جای می آورد و انسان بخیل کسی 
است که نعمت بزرگ را نمی بیند.« امام حسین)ع( فرمود:»ُشکُرَک لِِنعَمٍة سالَِفٍة، 
یَقَتضي نِعَمًة آنَِفًة؛ شکرگزارِی تو بر نعمت پیشین، زمینه ساز نعمِت آینده است.« امام 

حسین)ع( در دعای عرفه  فرمود: »اگر در صدد برآیم و روزگاران دراز و مدیدی با تمام 
توان بکوشم که یکی از نعمت هایت را شکر بگزارم، نمی توانم، مگر با لطف تو که خود، 
شکری نو و ستایشی تازه و حاضر را بر من، واجب می کند ... خداوندا! بر محّمد، بنده، 
فرستاده و پیامبرت و خاندان پاک و پاکیزه اش، همگی درود فرست و نعمت هایت را 
بر ما کامل کن و عطایت را بر ما گوارا گردان و ما را شکرگزار خود و یاد کننده نعمت های 

خود، قرار ده. آمین، ای پروردگار جهانیان!«

نمونه اول

نمونة دوم

امانت داری

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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تخصصی  نشست  بیستمین  نخستین سخنران 
و  نفت  صنعت  بسیج  پایگاه های  فرماندهان 
گرامیداشت هفته دفاع مقدس، محمدعلی فالح 
مهرجردی، فرمانده مرکز بسیج وزارت نفت بود. وی 
با ارائه گزارشی از فعالیت های بسیجیان وزارت نفت 
در یک سال گذشته، از زحمات آنها قدردانی کرد. 
فرمانده مرکز بسیج وزارت نفت گفت: »بسیج وزارت 
نفت با هفت حوزه و نه کانون تخصصی که سال 
گذشته شکل گرفته است، در دو بعد مادی و معنوی 
و به دو محور فعالیت های تعهدی و تخصصی تقسیم 
می شوند، گام برداشته است. با ارتقای روحیه و تفکر 
بسیجی در ایام دفاع مقدس توانستیم برگ زرین را 
رقم بزنیم و باید با همین روحیه باید در تغییر مدل 
جنگی که از نظامی به اقتصادی تبدیل شده است، 
حضور داشته باشیم. در این جنگ اقتصادی، وزارت 
نفت پیشتاز و نوک پیکان دفاع است و تا کنون به 
خوبی درخشیده است. بسیجیان و کارکنان نفت 
سربازان حوزه اقتصادی جبهه هستند. با نگاه و تفکر 
بسیجی، آینده ای روشن رقم خواهد خورد زیرا 
بسیجی همیشه جایی است که کاری روی زمین 
مانده باشد. بسیجیان در حادثه سیل پیشتاز بودند 
و یکی از پرکارترین وزارت خانه ها در زمینه 
کمک رسانی و امداد به سیل زدگان وزارت نفت 
است. همچنین یکی از بهترین وزارتخانه ها در حوزه 
راهیان نور وزارت نفت است، اعزام های بسیار زیادی 
داشتیم تا در پرتو آن، تفکر و روش شهدا و 

رزمندگانی که توانستند نظام را بیمه کنند، ادامه 
پیدا کند. در کانون های تخصصی نیز کارهای بسیار 
خوبی انجام شده است و بسیجیان در گوشه گوشه 
ند.  داشته ا بسیاری  تالش های  نفت  صنعت 
تالش هایی که باعث می شود از گذرگاه های سخت 
عبور کنیم. فعالیت های بسیار دیگری در حوزه های 
آموزشی، پدافند غیر عامل، بازسازی عتبات عالیات 
در صحن های حضرت زهرا در نجف و در عقیله 
بنی هاشم در کربال نیز در بسیج به انجام رسیده 
است. همه بسیجیان خودشان را سربازان گمنام 
مجموعه صنعت نفت می دانند و در این جنگ 
اقتصادی تمام قامت ایستاده اند تا بتوانیم با همان 
تفکر و روحیه ای که در دهه نخست انقالب داشتیم، 

با ثبات قدم، گام دوم انقالب را برداریم.«

فعالیت کارکنان صنعت نفت کمتر از 
جهاد در دفاع مقدس نیست

سردار محمدحسین سپهر، جانشین رئیس سازمان 
بسیج مستضعفین، نیز در سخنانی درباره موقعیت 
حساس وزارت نفت در موقعیت جنگ اقتصادی و 
حرکت جهادی کارکنان این وزارتخانه گفت: »می 
خواهیم با ظرفیت ها و بضاعت هایی که داریم، به وزارت 
نفت کمک کنیم و چنانچه مقام معظم رهبری فرمودند 
با امید و نشاط، آینده بسیار خوبی خواهیم داشت. امروز 
شما در صنعت نفت در معرض حجم زیادی از تحریم، 
تهدید و فشار حداکثری قرار گرفته اید و این صنعت به 

یاری خدا و تالش ها و اراده های جهادی شما تعطیل 
نشده است. با فعالیت جهادی تان کارآمدی نظام را 
تثبیت می کنید، کارتان کمتر از جهاد در هشت سال 
دفاع مقدس نیست اگر چه به ظاهر، جانباز و شهید 
نداشته باشید. امروز شخصیت های اقتصادی و اجرایی 
کشور ما برای ایجاد امید و نشاط و تحقق وعده پیروزی 
حق تالش می کنند، اینها بزرگترین اقدامات شجاعانه ای 

است که در وزارت نفت می بینیم.«

باید در راه والیت برای پیشرفت کشور 
قدم برداریم 

مرتضی شاهمیرزایی، مدیریت عقیدتی و نظارت مرکز 
مقاومت بسیج وزارت نفت، از دیگر سخنرانان این 
مراسم بود. او به لزوم شناخت فرصت ها و موقعیت های 
دین یاری در حکومت والیی پرداخت و با ذکر 
نمونه های تاریخی، نکاتی را درباره توجه به اسالم و 
دوری از طاغوت برشمرد. شاهمیرزایی گفت: 
»فرصت ها برای فعالیت در حوزه انقالب، حقیقت و 
والیت محیاست. انگشت والیت هر جایی را نشان 
می دهد باید به همان جهت حرکت کرد و در آن جبهه 
قدم برداشت. شهدا اینگونه بودند اگر همت، خرازی، 
احمدی روشن، حاج شعبان نصیری و... به فیض 
عظیم رسیدند برای توجه به راه والیت بود. نباید 
غفلت کرد، کشور ما در اوج عزت و اقتدار قرار دارد، 
باید بدون توجه به کژی ها در راه راست والیت برای 

پیشرفت کشور قدم برداشت و حرکت کرد.

 وزیر نفت سخنران ویژه این مراسم از جنگ و شرایط جنگ اقتصادی و 
لزوم تکیه بر امید گفت. زنگنه با مقایسه شرایط دفاع مقدس و جنگ 
اقتصادی کنونی، همه را به همدلی و همکاری برای عبور از وضعیت 

تحریم ها دعوت کرد. اهم سخنان وزیر را در ادامه می خوایند: 
  دشمنان تاریخی ما حدود دو سال پیش با تحلیل های نادرست و خیال 
خامشان به این تصور رسیدند که زمان ضربه نهایی به جمهوری اسالمی 

ایران فرا رسیده است.
 در شرایط کنونی راهی جز ایستادگی و مقاومت برای عبور از شرایط 
تحریم تا لغو تحریم های تحمیلی و غیرقانونی علیه ملت ایران نداریم، 
تحریم کنندگان شوخی می کنند که این تحریم ها علیه حکومت و نظام 

است، تحریم ها علیه یکایک ملت ایران است.
  آنچه در شرایط کنونی جریان دارد یک جنگ تمام عیار و کامل است. 
تفاوت این دوره با دوران جنگ تحمیلی این است که در این جنگ به ظاهر 
شهید، جانباز و مجروح نداریم، اما فشارهای اقتصادی که به کشور وارد 

می شود، به مراتب از دوران جنگ تحمیلی بیشتر است.
  بارها گفته ام، در جنگ قبلی هر میزان توانستیم نفت فروختیم و هیچ 
مانعی نداشتیم، پول آن را نیز دریافت می کردیم و هرچه هم می خواستیم، 
می خریدیم. اکنون تالششان این است نگذارند نفت بفروشیم، اگر 
فروختیم پول آن را نگیریم، اگر پول آن را دریافت کردیم، نتوانیم با آن 

کاالیی خریداری کنیم.
  اکنون زمان نبرد و جنگ است و ما در اوج جنگ  هستیم، در این شرایط 
باید بدون سروصدا و رجزخوانی برای دشمن، محکم، جدی، جهادی و 
مجاهدانه کار و مقاومت کنیم.نفت در خط مقدم این جنگ اقتصادی است 

و کسی جلوتر از ما نیست. 
   شهادت می دهم همکارانی که در این بخش ها کار می کنند، به واقع 
با همان روحیه فداکاری رزمندگانی کار می کنند که در اوج جنگ کار 
می کردند، برخی همکاران صنعت نفت هم اکنون مجاهدانه فعالیت 

می کنند. 
   بدون امید نمی توان مقاومت کرد و باید امید داشت تا ایستادگی کرد، 

همه ما و به ویژه دوستان بسیجی در این زمینه مسئولیت دارند.
  برای تقویت امید باید تصویر واقعی صنعت نفت به جامعه ارائه شود و 
اجازه ندهیم مردم تصویرهای خالف را ببینند، صنعت نفت امسال با 
سخت ترین فشار که در طول تاریخ این صنعت بی سابقه بوده، روبه روست، 
اما ثابت کردیم زندگی در صنعت نفت جاری است و امید در همه ارکان 

صنعت و اجزای صنعت نفت وجود دارد.
  رفتار یک بسیجی باید الگو باشد. در این شرایط مردم گرفتارند و وظیفه 
ما این است که در حد خودمان هر کاری انجام دهیم تا درد و رنج مردم 
کاهش یابد. باید هزینه ها را کاهش دهیم و درآمدها را اگر می توانیم، 

افزایش دهیم.
  شما بسیجیان باید هم ادبیات صنعت نفت را به جامعه ببرید و هم 
درک بسیجی را به محیط کار بیاورید، بعضی افراد صنعت نفت را آزار 
می دهند و در این شرایط که فرماندهی این جنگ با صنعت نفت است، 
منحرف کردن فرماندهان جنگ به موضوعات فرعی کار بدی است و این 

در عملکرد مدیران تأثیر می گذارد.
  فساد برای هیچ کسی مجاز نیست و باید با آن کامال برخورد کنید، در 
اعالم فساد آهسته حرف نزنید، بلکه داد بزنید، اما سند داشته باشید و اعالم 
شما از روی مسائل شخصی نباشد.روزانه صدها پیامک گزارش خالف 
دریافت می کنم، بعضی از آنها پایه ای ندارد و جنگ قدرت است، اما موارد 

دیگر به جد پیگیری می شود.
  انتظار من این است که بسیجی ها در حفظ اموال مردم حساس باشند 
و زیاده تر از وظیفه شان کار کنند و کمتر از حقشان از بیت المال برداشت 
کنند، امیدوارم همه ما بتوانیم در صنعت نفت روح انقالبی اسالم را آنچه 
امام راحل فرمودند و آنچه مقام معظم رهبری برای ما ترسیم می کنند، در 
جامعه کاری خودمان و از آن طریق در جامعه بزرگترمان گسترش دهیم. 

معرفی بسیجیان نمونه

سخنان و تقدیرهای پایانی
کاظم پور چرمی، مدیر کانون های تخصصی بسیج وزارت نفت 
و سرپرست اداره کل مدیریت دارایی های فیزیکی نیز در این 
مراسم به سخنرانی درباره تفاوت استارتاپ و دانش بنیان 

پرداخت.
 او با برشمردن تفاوت های این دو مفهوم، بر جایگاه نوآوری 
در صنعت نفت و لزوم تسلط تخصصی و علمی تاکید کرد. 
حمیدرضا برقعی، شاعر آیینی نیز با حضور در این مراسم به 

خواندن چند قطعه شعر درباره اتحاد اسالمی، اربعین حسینی 
و اسارت اهل بیت امام حسین )ع( پرداخت. این آیین با 
سخنرانی حجت السالم محمدمهدی ماندگاری ادامه یافت، 
همچنین در پایان این مراسم، لوح تقدیری از طرف ستاد 
بازسازی عتبات عالیات به محسن رامین، مدیرعامل صندوق 
قرض الحسنه شهید تندگویان بسیج وزارت نفت و محمدعلی 

فالح مهرجردی فرمانده مرکز بسیج وزارت نفت اهدا شد. 

بیستمین نشست تخصصی فرماندهان پایگاه های بسیج صنعت 
نفت وگرامیداشت هفته دفاع مقدس برگزار شد 

مشعل -  به چهل سالگی آغاز تجاوز بعثی ها به خاک مقدس جمهوری اسالمی ایران نزدیک می شویم. فرزندان این آب و خاک با هشت 
سال دفاع جانانه، به ایستادگی و مقاومت و غیرت، معنایی تازه بخشیدند. سال هاست در تقویم کشورمان یک هفته به گرامیداشت و 
بزرگداشت غیورمردان 8 سال دوران دفاع مقدس اختصاص یافته است. مرکز بسیج وزارت نفت روز سه شنبه )نهم مهرماه( در باشگاه 
شماره یک صنعت نفت در تهران، برنامه مفصلی با عنوان »بیستمین نشست تخصصی فرماندهان پایگاه های بسیج صنعت نفت و 

گرامیداشت هفته دفاع مقدس« را برگزار کرد.

استوار در گام دوم انقالب
در بیستمین نشست تخصصی فرماندهان پایگاه های بسیج صنعت نفت از بسیجیان ذیل نیز به عنوان بسیجیان 

نمونه تقدیر شد.
سید محمد حسینی، )شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی(، ناصررضا علی، )مرکز بسیج وزارت نفت(، 
سعید برخوردار )شرکت ملی پخش فراورده های نفتی(، علی رشیدیه، )خطوط لوله و مخابرات نفت ایران(، محسن 
کارگر حاجی آبادی، )شرکت ملی نفت ایران(، ناصر خسرو تاج، )شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی(، 
علی قپانی، )شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران(، داوود عربعلی، )شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی(، 
علی مراد رحیمی )شرکت ملی صنایع پتروشیمی(، مرادحسین متقی نیا، )سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت(، 
محمد علی ابوالحسن زاده، )شرکت ملی گاز ایران(، داوود فراهانی، )پژوهشگاه صنعت نفت(، پیمان نوروزی، )نماینده 
خادمین اردوهای راهیان نور(، طاهر خطی، )نفت خزر(، سعید حیدری، )پخش منطقه فارس(، فتح اهلل گشتاسبی، 
)نفت و گاز کارون(، احسان احمدزاده، )مجتمع آموزش فنون اهواز(، عبدالحسین ابراهیمی، )پاالیشگاه گاز پارسیان(، 
حسن فرمانده، )پتروشیمی ایالم(، ذبیح اهلل عبدی نیا، )خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال(، سید حسن 
موسوی )بهداشت و درمان اهواز(، سید محسن نقوی، )شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران(، امیر خوش 

طینت )خادم موکب مردمی اربعین وزارت نفت(.

فداکاری کارکنان نفت مانند رزمندگان دوران جنگ است 
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کردها از اقوامی هستند که همواره لباس های محلی بر تن دارند. با سفر به مناطق 
کردنشین کشور و دیدن لباس های رنگارنگ محلی که حس سرزندگی را به انسان منتقل 
می کند، مطمئنا وسوسه می شوید که لباسی محلی از این دیار برای خود بخرید. لباس 
مناطق کردنشین ایران براساس منطقه نامگذاری می شود مانند لباس اورامی، سقزی، 
مریوانی و... . البته این لباس ها شباهت زیادی به هم دارند و تفاوت های آن بسیار جزئی 
است.  بخش اصلی لباس زنان کرد کراس)پیراهن بلند( است. نوعی از کراس که پرزرق و 
برق است، در جشن ها مورد استفاده قرار می گیرد. زنان کرد روی کراس پوشش دیگری به 
نام کوا می پوشند که پشت لباس را می پوشاند. شال جزء جدایی ناپذیر لباس های کردی 
است که روی کمر بسته می شود. زنان کرد برای پوشش سر هم از پارچه های رنگی نفیس 
استفاده می کنند. لباس کردی مردانه نیز مانند لباس زنان براساس منطقه نامگذاری شده 
است. این لباس شامل یک نیم تنه کتانی یا پشمی است که به همان شلوار گشاد معروف 
کردی وصل می شود. نیم تنه »چوخه« و شلوار »رانک« نامیده می شوند. مردان کرد روی 
بخش اصلی لباس شان شال بلندی روی کمر می بندند. روی آستین و در بخش مچ پوششی 
مثلثی به نام سورانی بسته می شود. مردان کرد هم مانند بیشتر مناطق کشور برای سر کاله 
یا دستار دارند. در این منطقه در فصول سرد سال از فرنجی به عنوان باالپوش استفاده 
می شود. ساق بند روی شلوار هم یکی از شاخص های لباس مردان کرد به شمار می رود که 
در فصول سرد نقش گرم کننده را دارد و در فصول گرم نیز پاها را در برابر نیش حشرات 

حفظ می کند.

وقتی صحبت از لباس  اهالی جنوب کشور از بندرعباس و جزیره قشم گرفته 
تا سواحل خلیج فارس به میان می آید، رنگ های زیبا و چشم نواز در ذهنمان تداعی 
می شود. به دلیل گرمای هوا در جنوب کشور جنس لباس اهالی این منطقه نازک 
است و در بین تمام لباس های محلی ایران، به عنوان لباسی سبک و راحت شناخته 
می شود.  رنگ در پوشش زنان این دیار از اهمیت زیادی برخوردار است، لباس 
مردان هم سفیدرنگ است.  لباس زنان از پیراهن، شلوار بندری، چادر بندری، 
برقع و صندل تشکیل شده است. پیراهن های زنان جنوبی که تا زیر زانوست، رنگ  
و طرح های متنوع و سنتی زیبایی دارند. چادر بندری که در جنوب کشور جزو 
جدایی ناپذیر لباس زنان است، در سه رنگ قهوه ای، خردلی، خاکستری مایل به 
آبی وجود دارد و به شیوه های مختلف بسته می شود. شلوار بندری زنان جنوبی 
هم از زانو تا مچ پا تنگ و با گلدوزی تزیین شده است. برقع را که نشانه تاهل است، 
زنان بعد از ازدواج استفاده می کنند.  لباس مردان هرمزگان از جمله لباس های 
محلی ایران است که کم و بیش میان مردان در تمام مناطق جنوب مشترک و 

پوششی است که شامل دشداشه، خاچیه، کوفیه و عقال می شود. 

یکی از لباس های خاصی که نمی توان از آن 
گذشت، لباس محلی مردم ابیانه است. روستایی سرخ 
و خوش آب و هوای که می توان از آن به عنوان 
بهشتی زمینی یاد کرد. اهالی این روستا که در حال 
حاضر یکی از کانون های مهم گردشگری ایران است، 
اصالت خود را همچنان حفظ کرده اند و با پوشش 
محلی خود نظر هر گردشگری را به خود جلب 
می کنند. مشخصه  لباس زنان در این منطقه، 
چارقدهایی با زمینه  سفید و طرح گل های رنگارنگ 
است که همراه با دامن هایی تا زیر زانو آن را به تن 
می کنند. مردان هم شلوارهای سیاه و سفید گشاد 

با جلیقه و کاله پشمی می پوشند.

بیشتر قشقایی ها ساکن دشت های استان فارس هستند. لباس محلی اهالی 
این منطقه که ترک زبان هستند هم جزو شاخص ترین لباس های محلی ایران 
است. لباس زنان قشقایی متشکل از دامن های چندالیه  بلند و رنگارنگ به همراه 
پیراهنی به نام »قیناق« است که از در دو طرف چاک دارد. زنان قشقایی از روی 
موها کالهی به نام »کالقچه« به سر می گذارند و چارقد یا روسری که حریر نازکی 
است و زیر چانه بسته می شود را روی کاله به سر می کنند. لباس مردان قشقایی 
نیز کاله دوگوشی، ارخالق، شال کمر، شلوار و پیراهن است. نکته قابل اشاره اینکه 
مردان عشایر قشقایی همیشه باید کاله به سر داشته باشند، کاله دوگوشی که 
نمدی است و از پشم لطیف بز در رنگ های نخودی و خاکستری بافته شده است. 
مردان قشقایی همیشه شال کمری را که طول آن ۵ تا 6 متر و رنگش سفید یا 

قهوه ای تیره است روی کمر خود می بندند. 

عشایر بختیاری و قشقایی بیشتر در جنوب غربی ایران و در استان های چهارمحال و بختیاری، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، 
اصفهان، بوشهر، لرستان و فارس زندگی می کنند. عواملی مثل آب وهوا، محیط، منطقه و سن وسال تاثیر زیادی در طراحی و رنگ لباس 
زنان بختیاری دارد. به طور مثال می توان گفت که لباس زنان بختیاری کوهرنگ که منطقه ای سردسیر است، با لباس بختیاری های 
مناطق گرمسیری جنوب تفاوت های زیادی دارد. زنان جوان تر لباس های روشن و رنگی می پوشند و زنان مسن بیشتر از رنگ های تیره 
استفاده می کنند. لباس محلی زنان بختیاری  که به جرات می توان گفت یکی از زیباترین لباس های محلی ایران است، از لچک، مینا، 
جومه، شوالرقری و جلیقه تشکیل شده است. همچنین زنان این خطه از می نا )روسری مستطیل بزرگی که جنسی از حریر دارد( 
استفاده و آن را با سنجاق به لچک وصل می کنند. لچک هم کالهی زنانه است که زیر می نا قرار می گیرد و با سکه و مروارید تزیین 
می شود.  لباس مردان بختیاری هم شامل شلواری بسیار گشاد به نام دبیت است که در قسمت مچ پا تنگ می شود. مردان در این 
منطقه باالپوشی به نام چوقا دارند که این پوشش مختص به مردان بختیاری است که از پشم گوسفند بافته می شود. مردان زیر چوقا، 

کت و پیراهن می پوشند که جنس و رنگ آن به سن و موقعیت اجتماعی فرد بستگی دارد.

شناخته شده ترین لباس  محلی ایران را باید لباس های اهالی خراسان بزرگ دانست؛ 
منطقه ای که امروز به سه استان مجزا تقسیم شده و قوم های ایرانی زیادی از جمله ترکمن، 
کرد، بلوچ و... را در خود جای داده است. زمانی که صحبت از لباس محلی خراسان می شود، 
اولین چیزی که در ذهنمان آن را به تصویر می کشیم، لباس سفیدی است که مردان این 
خطه هنگام چوب بازی معروف خراسانی بر تن دارند، لباسی که جنس آن کرباس سفید است 
و از یک نیم تنه و شلوار به همراه پاپوش و دستاری سفید تشکیل شده است. این لباس را باید 
مختص مردان خراسان جنوبی بدانیم، زیرا لباس خراسان شمالی یک نیم تنه، شلوار، کمربند 
و عرق چین است که رنگ قرمز نسبت به دیگر رنگ ها در آن بیشتر دیده می شود.لباس زنان 
خراسانی هم در مناطق مختلف با هم متفاوت است. در شمال خراسان و در شهر قوچان زنان 
بیشتر در مراسم هایی چون عروسی، لباس های محلی را به تن می کنند. لباس محلی این 
منطقه یک »شلیته« یا همان دامن چین دار گشادی است که چندین الیه دارد و با پارچه های 
رنگارنگ دوخته می شود. جلیقه  مخمل، چارقد و قبا نیز جزئی از لباس زنان خراسانی است.
استان خراسان جامعه بزرگی از کردها را دربر گرفته که لباس مردان کرد خراسانی شباهت 
زیادی به لباس  کردهای استان کردستان دارد. زنان کرمانج خراسان، لباس مخصوصی به نام 
»شیلوار« دارند که یک دامن چین دار با قیطان دوزی در حاشیه است.مهم ترین بخش لباس 
زنان شمال خراسان پیراهن قرمزرنگی به نام »چاوک« است. شنلی که در گویش محلی به 

آن »کولته« می گویند و سربندی که با سکه تزئین شده و یلک نام دارد.

این قوم سرزنده بیشتر در استان گلستان و شمال خراسان زندگی می کنند. 
ترکمن ها پیراهن بلندی دارند که تا زیر زانو می رسد که این بخش اصلی لباس مردان 
ترکمن است. »باالق« نیز نوعی شلوار مردانه گشاد است.  مردان ترکمن دو نوع 
باالپوش دارند. »چاکمن« که از پشم شتر بافته می شود، یک نوع آن است و نوع دیگر 
هم »ایچمک« نام دارد که از پوست گوسفند دوخته می شود و بیشتر در زمستان مورد 
استفاده قرار می گیرد. »کونیک« از دیگر اجزای لباس مردان ترکمن است که یک 
پیراهن آستین بلند بی یقه   است.  مردان ترکمن از دو نوع کاله استفاده می کنند؛ 
»بوریک« یا همان عرق چین که با سوزن دوزی تزئین شده و »تلپک« که یک کاله 
پوستی با پشم های بلند است. لباس زنان ترکمن هم از جنس ابریشم است، زیرا 
پرورش کرم ابریشم در استان گلستان بسیار رایج است. زنان ترکمن در شهر 
پیراهن های ساده، بلند و راسته ای به رنگ های شاد می پوشند و روسری بزرگ سنتی 
ترکمن بر سر می گذارند. رنگ قرمز در میان زنان ترکمن هم از جایگاه خاصی برخوردار 
است. »قیرمیز کونیک«، پیراهن ابریشمی سرخرنگی است که یقه و سرآستینش 
سوزن دوزی شده و زنان این خطه از کشور این پیراهن را به همراه شلواری می پوشند 
که از ساق به پایین آن سوزن دوزی شده است. زنان ترکمن نیز مانند مردان، عرق چین 

به سر می گذارند که البته عرق چین آنها با زینت آالت نقره تزیین شده است.

در شمال کشور، پوشش گیالنی ها، مازنی ها و ترکمن ها شاخص تر از 
دیگر نقاط کشور است. وجه مشترک تمام لباس های محلی خطه سرسبز 
گیالن که از سرسبزی و شادابی طبیعت الهام گرفته اند، فراوانی رنگ هاست. 
لباس زنان گیالنی؛ قاسم آبادی، تالشی و رسوخی است که تفاوت هایی با 
هم دارند، اما وجه مشترکشان این است که در هر سه نوع لباس، دامن های 
پرچین بلند و رنگارنگ و جلیقه های پولک دوزی و پیراهن های بلند چاک دار 
یراق دوزی شده و روسری سفید و سربند دیده می شود.  در لباس مردان 
رنگ ها نسبت به لباس زنان نقش کمتری دارد. پوشش مردان این خطه 
سرسبز کشور جلیقه، کت و شلوار چروداری )در غرب گیالن دم پایی تنگ 

و در شرق دم پایی راسته دارد(، قدک و کاله است.

برجسته ترین نماد شناخت اقوام ایرانی

لباس  های  محلی
کشور پنهاورمان ایران، اقوام مختلفی در گوشه و کنار خود جای داده که هر کدام آداب و رسوم و البته لباس خاص خود را دارند. لباس  هایی که با 
توجه به فرهنگ مناطق مختلف، بسیار متنوع هستند. یکی از برجسته  ترین نمادهایی که می توان از آن در زمینه شناخت اقوام ایرانی بهره برد، لباس 
و پوشش است.  آگاهی از نوع پوشش در مناطق مختلف می تواند موضوع جالب توجهی برای گردشگران باشد که به فرهنگ یک منطقه یا یک کشور 

اهمیت می دهند. اگر به پوشش محلی ساکنان مختلف کشور عالقه مند هستید، با ما همراه باشید.

قشقاییها

ابیانهایها

جنوبیها
ترکمنها

بختیاریها

خراسانبزرگ

شمالیها

کردها

یکی از زیباترین لباس های محلی ایران، لباس زنان بلوچ است. لباس رنگارنگ و زیبایی که هنرمندانه 
با دست سوزن دوزی شده است. لباس زنان بلوچ شامل شلوار و پیراهنی می شود که تا زانو است. این 
پوشش با شالی بلند که سر و شانه ها را می پوشاند، کامل می شود.   در این منطقه از کشور استفاده از 
زیورآالت بسیار مرسوم است و تلفیقی از رنگ ها را در کنار هم خلق کرده که بسیار قابل توجه است.  
لباس مردان بلوچ، اما برخالف زنان بسیار ساده است. این پوشش از شلواری گشاد و پیراهنی که تا پایین 

زانو می رسد و عمامه ، تشکیل شده که همه آنها رنگ سفید دارند.

بلوچها
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 فرهنگ محرم و عاشورا در فیلم ها و نغمه هاي هنرمندان 
)بخش دوم (

سکانس ها و 
نواهایی در راه کربال 
مشعل -   نمی توان هنرمند بود و التفاتی به فرهنگ محرم و عاشورا نداشت. 
عموم هنرمندان اصیل و ماندگار ایرانی، در آثارشان حتما سری هم به فرهنگ 
ماندگار و زیبای عزاداری اباعبداهلل )ع( زده اند؛ فرهنگی که قرن هاست در 
سرزمین ما ریشه های بسیار سترگی دوانده و عموم هنرهای های ایرانی را با 
خود درگیر کرده است. این بار و در بخش دوم این مطلب باز هم نگاهی داریم 

به آثار هنری که عاشورا و محرم را در خود بازتاب 
داده اند و سری زده ایم به چند فیلم سینمایی 

و آلبوم موسیقی ماندگار که وامدار 
فرهنگ عظیم محرم هستند. 

ذوالجناح می آید
بیشتر  بازیگری هایش  با  را  او  چه  اگر 
می شناسیم، اما او ترانه خوان خوبی هم 
هست و برای عاشورائیان آلبوم »ذوالجناح 
می آید« را نیز خوانده است. شیوه خاص او در 
خوانندگی و لحن آرامش بسیار دلنشین 
است. رسول نجفیان در این آلبوم قطعاتی 
چون من از راه دورآمدم، حسین به کربال سفر می کند، حج ناتمام، 
سوار مست، ذوالجناح می آید بی سوار، کو شهیدم کفنت، که بندد 
محمل زینب، شام غریبان و... اجرا شده اند. فضای خاص تلفیقی 
که میان موسیقی های محلی و ایرانی و پاپ تعلیق دارد، از عوامل 

جذابیت آن محسوب می شود. 

 ماه نی 
امیرحسین مدرس فقط مجری یا بازیگر 
نیست، او یکی از خوانندگان جدی موسیقی 
مذهبی کشورمان محسوب می شود و درباره 
عاشورا و فرهنگ محرم آلبوم های بسیار 
زیادی تولید کرده است که ماه نی با تنظیم 
و آهنگسازی سید حمیدرضا صدری از 
جمله آنها ست. خود مدرس در این آلبوم آورده است که »آنچه 
در مجموعه حاضر )ماه نی( می شنوید، بازخوانی گزیده ای از گنج 
خانه پربرکت نوحه های قدیم و جدید است«. اگر چه مدرس آلبوم 
ماه نی را بر اساس بازخوانی خوانده، اما کیفیت اجرای او و نوع 

بازخوانی ها و انتخاب نغمه ها از نکات جذاب این آلبوم 
عاشورایی است که آن را بیش از پیش شنیدنی می کند.

شب دهم 
اغراق نیست اگر بگوییم خیلی محال است 
که کسی گوشه ای از موسیقی سریال شب 
دهم را در ایران نشنیده باشد. موسیقی که 

توانست در ارتباط با مخاطب خود بسیار 
موفق عمل کند و جذابیت های 

سریال شب دهم را چندین برابر 
سازد. پس از پخش این سریال، آلبوم آن نیز به نام 

آلبوم موسیقی شب دهم توانست در بازار 
موسیقی درخشش خوبی داشته باشد. آلبومی 
با آهنگسازی فردین خلعتبری و خوانندگی 
علیرضا قربانی که بخشی از قطعات آن مجال 
پیدا نکردند تا در سریال شب دهم حضور 
داشته باشند. از همین نظر است که آلبوم 

موسیقی سریال شب دهم می تواند نغمه های 
جدید تری را به گوش عالقه مندان این سریال 

برساند. 

عطش و آتش 
آلبوم عطش و آتش را کسی خوانده است که 
صدایی فراموش ناشدنی دارد. صادق آهنگران 
مرد خوش صدای جبهه ها، بعد از حضور چهار 
دهه ای در موسیقی مذهبی و انقالبی ایران هنوز 
هم توانایی خلق آٍثار فاخری در حوزه موسیقی 
محرم و عاشورایی را دارد. آلبوم عطش و آتش 
مجموعه ای از نغمه ها و ترانه هاست که سید محمد میرزمانی آنها را 
ساخته است. فضای سازبندی ها با صدای صادق آهنگران، خصلت 
ویژه ای به موسیقی این آلبوم داده است و آن را از چندین جهت 
شنیدنی می کند. اشعار خوب، صدای خوب و تنظیم های خوب در 
کنار آهنگسازی صحیح از امتیازهای بسیار شاخص آلبوم عطش 

و آتش است. 

ذوالجناح 
آلبوم ذوالجناح اگر رسما خواننده ندارد، اما 
یکی از جذاب ترین آثار موسیقی مذهبی و 
عاشورایی در ایران است. عماد توحیدی با 
از  بابک شهرکی  سازهای کوبه ای و 
شاگردان توانایی مرحوم همایون خرم 
توانسته اند با خلق ملودی ها و فضاهای 
مذهبی، کار خوبی را در حوزه موسیقی محرم و عاشورا تهیه 
کنند. ذوالجناح در فضای موسیقی جنوب است و 

سازهای کوبه ای نقش بسیار پررنگی در آن دارد. 

موالی عشق 
لحن خاص علیرضا 
عصار در خوانندگی 
موسیقی پاپ همیشه 
بوده است.  جذاب 
حالتی از خواندن که به 
دکلمه نزدیک می شود.  

او همین لحن را نیز در آلبوم موالی عشق به کار 
برده است. آلبومی که فواد حجازی، آهنگسازی آن 
را انجام داده و مهدی شریفی نیز سرایش اشعارش را به 
عهده داشته است. از نکات جالب توجه این اثر 
علیرضا عصار، استفاده از نوازندگان برتر 
ارکستر سمفونیک و نوازندگان شاخص 
موسیقی ایرانی است از جمله این 
هنرمندان می توان به خاچیک 
بابائیان، ارسالن کامکار، ابراهیم 
نیما  ظهیرالدی،  مازیار  لطفی، 
زاهدی، علیرضا خورشیدفر، پاشا 

هنجنی و فواد حجازی اشاره کرد. 

 عزاداری در نغمه هایی فاخر
هنر موسیقی در قالب های مداحی، دمام زنی، تعزیه و... جایگاه واالیی در عزاداری برای اباعبداهلل الحسین)ع( دارد. 
سرزمین مان ایران نیز، دریایی از نغمه ها و نواهاست که برای فرهنگ عاشورا و محرم به گوش می رسند. موسیقی عاشورایی در 
سال های گذشته رونق بسیار جدی داشته است؛ به طوری که همواره یکی از پرفروش ترین آثار موسیقایی در ایران مربوط به 
موسیقی محرم است. این بار هم نگاهی داریم به چند آلبوم عاشورایی در سبک های مختلف موسیقی که با رجوع به آنها دلمان 

باز هم بیش از پیش محرمی می شود. 

رستاخیز
  

درباره فیلم رستاخیز بحث های فراوانی پیش آمد. فیلمی که مستقیما درباب واقعه 
عاشوراست و آن را از چشم پسر حر بن یزید ریاحی روایت می کند. رستاخیز به کارگردانی 
احمدرضا درویش، اگر چه سیمرغ های بسیار زیادی در سی و دومین دوره جشنواره فیلم 
فجر را از آن خود کرد، اما هنوز اکران نشده است. صحنه های منحصر به فرد به همراه 
جلوه های ویژه بصری و فیلم برداری بسیار سخت فیلم رستاخیز، توجه هر مخاطبی را به خود 
جلب می کند. از جمله سیمرغ هایی که رستاخیز در سال 92 با خود به خانه برد، می توان به این 
موارد اشاره کرد: کارگردانی: احمدرضا درویش، فیلم: تقی علیقلی زاده، نقش مکمل مرد: بابک 
حمیدیان، فیلمبرداری: حسین جعفریان، موسیقی متن: استیون واربک، جلوه های ویژه میدانی: حمیدرضا سلیمانی، 

چهره پردازی: محسن موسوی، طراحی صحنه و لباس: مجید میرفخرایی. 

 سفیر
کمی بیشتر از سه سال از پیروزی انقالب اسالمی نگذشته بود که سینمای نوین پس 
از انقالب، کم کم داشت شکل می گرفت و فضای خود را از نظر هنری و فرهنگی خلق 
می کرد. فیلم سفیر که سال 1361 به کارگردانی فریبرز صالح، در نخستین دوره از 
جشنواره فیلم فجر به اکران در آمد. فیلمی که واقعه عاشورا را دستمایه کار هنری قرار 
داده بود و توانست با بازی های خاص و رویکرد مذهبی، مخاطبان زیادی را متوجه خودش 
کند. سفیر بازیگران بسیار زیادی داشت که از جمله مهمترین آنها می توان به فرامرز 
قریبیان اشاره کرد. او نقش قیس بن مسهر را بازی کرد. قیس بن مسهر با نامه ای از سوی 
امام حسین)ع( برای سلیمان بن صرد خزاعی راهی کوفه می شود که در راه توسط ماموران 
ابن زیاد، والی کوفه دستگیر و به زندان می افتد. در زندان به وی گفته می شود که در صورت 
سخنرانی علیه امام حسین)ع( از زندان آزاد خواهد شد، وی با پذیرفتن این شرط به روی منبر رفته اما... 
بازی های روان و داستان جذاب سفیر این فیلم را برای همیشه دیدنی کرده است. البته نخستین تجربه از 
ورود موضع عاشورا و محرم به صنعت سینمای ایران با مخاطرات زیادی روبه رو بوده است اما کارگردان 
اثر و بازیگران آن توانسته اند از عهده آن برآیند و فیلم شایسته ای را تولید کنند. از جمله بازیگران 

دیگر فیلم سفیر عبارتند از: عزت اهلل مقبلی، جالل پیشواییان و کاظم افرندنیا.

عصر روز دهم
 اگر چه فیلم عصر روز دهم مستقیما به واقعه عاشورا نمی پردازد 
اما چنانچه از نامش پیداست، پیوند موضوعی بسیار محکمی با عاشورا 
و فرهنگ محرم دارد. همه گره های این فیلم در ایام محرم باز 
می شود. فیلمی که آغازگر آن رسول مالقلی پور بود، اما زمانه 
مهلت نداد که آن را تمام کند؛ از این رو ادامه فیلم را مجتبی راعی 
کارگردانی کرد و به سرانجام رساند. فیلم درباره دختری است به 
نام مریم شیرازی که پزشک است و در ایام محرم برای پیدا کردن 
خواهر گمشده اش همچنین برای کمک به مردم عراق در امور 
پزشکی به کربال و نجف می رود اما در عصر روز دهم اتفاقاتی رقم 
می خورد که فیلم در اوج آن اتفاقات به پایان می رسد. فیلم عصر 
دهم تالش می کند تا در اثنای توجه به بافت داستان، مسائل 
فرهنگ دینی محرم شیعیان عرق را نیز به تصویر بکشد. فیلم که 

محصول سال 1387 است، نگاهی هم به اشغال عراق توسط 
امریکایی ها دارد و فرهنگ عاشورا را به فرهنگ ظلم ستیزی 

و مقابله با اشغالگران پیوند می زند. 
فیلم  این  اصلی  بازیگران 
عبارتند از:  هانیه توسلی، 
احمد مهران فر، آفرین 
عبیسی، سلیمه رنگزن و 

عبدالرضا الطائی.

 
شاید اگر خیلی سریع بخواهیم به فیلم ها و سریال هایی که درباره عاشورا و محرم 
ساخته شده اند، اشاره ای داشته باشیم، مختارنامه، شب دهم و روزواقعه را به ذهن و زبان 
بیاوریم، اما اینها، همه تاریخچه عاشورا محور در سینما و تلویزیون ایران نیست و تعداد 
آثار عاشورایی بیش از اینهاست. آثاری که شاید اندکی به فراموشی سپرده شده اند، اما 
در زمان خود کارهای مهم و فاخری بودند و هنوز هم ارزش دیدن دارند؛ آثاری که دیدن 
آنها می تواند ما را به خاطرات سال های نه چندان دورمان در محرم و صفر ببرد و البته اگر 

آنها را قبال ندیده باشیم، دیدنشان در ماه های محرم و صفر، خالی از لطف نیست. 

 نواها و 
نغمه ها

قاب های متحرک عاشورایی 

 من و
 زیبا

در سینمای ایران یک بار پیش آمده که پرویز پرستویی و 
شهاب حسینی با هم هم بازی شوند. فیلم »من و زیبا« همان 
یک مرتبه است. فیلمی به کارگردانی فریدون حسن پور که 
محتوای آن درباره عاشورا و فرهنگ محرم است. موسی با بازی 
پرویز پرستویی، شخص گنهکاری است که در سلسله حوادثی 
به سوی فرهنگ محرم و تعزیه می رود و توبه ای واقعی و الهی 
دارد. فیلم ساده و یکدست و روان است. هیچ پیچیدگی وجود 
برای  طبیعی  نورهای  از  استفاده  و  لوکیشن ها  ندارد. 
فیلم برداری، همچنین نوع بازی های پرستویی و حسینی بر 
جذابیت فیلم افزوده است. من و زیبا سال 90 اکران شده است. 

 به خاطر هانیه
به خاطر هانیه فیلمی است به کارگردانی کیومرث پوراحمد، 
فیلمی که فرهنگ عاشورا و محرم در تار و پود آن جریان دارد. 
به خاطر هانیه در بوشهر می گذرد و دمام زنی را به عنوان یک 
مناسک عاشورایی محور قرار داده است. اساسا در این فیلم، 
ساز دمام هم جزء بازیگران است و نمی توان آن را از 
زیبای  موسیقی  کرد.  تماشایی اش حذف  سکانس های 
محمدرضا علیقلی، نوع ترکیب بندی سکانس ها و لوکیشن های 
بکر جنوب توانسته یک فیلم سرحال و ماندنی را از خالق 
سریال قصه های مجید در حافظه فرهنگی و هنری ایرانیان 
ثبت کند. تجربه کارهای پور احمد نشان داده است که او 
توانایی خاصی در بازی گرفتن از کودکان دارد. در فیلم های 
پوراحمد و البته مجید مجیدی کودکان مانند حرفه ای ترین 
بازیگران تاریخ سینما، چنان در نقش خود غوطه ور می شوند 
که مشکل بتوان باور کرد که گاه برای نخستین بار است که 
جلوی دوربین می روند. دانستن بخشی از داستان این فیلم 
خالی از لطف نیست»ناخدا علو با چهارده مرد دیگر برای صید 
به دریا می روند ولی همه به جز ناخدا صید دریا می شوند و 
مردم ناخدا را مسبب مرگ عزیزانشان می دانند و به او و 
خانواده اش حمله می کنند و در این بین دختر خردسال ناخدا 
 هانیه فلج می شود،  ناخدا و خانواده اش تنگک را ترک می کنند 
و به بوشهر می روند. ناخدا علو نذر کرده که شب دهم محرم تا 
صبح دمام بزند تا هانیه شفا یابد اما مرگ امانش نمی دهد. پس 
از ناخدا پسر او تصمیم می گیرد تا نذر پدر را ادامه دهد تا 
شفای خواهر را بگیرد اما برای دمام 
زدن مشکل پیدا می کند...«. 
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همانطور که در شماره قبل اشاره کردیم، کاشان 7 هزار ساله، دارای 
هتل های سنتی زیادی است که در این شماره نیز به آنها پرداخته ایم.

مهینستان راهب کاشان:  این اقامتگاه که متعلق به دوران قاجار 
است، در سال 1389 مرمت و بازسازی آن آغاز شد و سال 1393 

به بهره برداری رسید. این بنا ساختمانی دو طبقه، سه حیاط 
اندرونی، بیرونی و حیاط خدمه دارد. با اینکه مهینستان 

راهب، دارای فضا و بافت تاریخی است؛ اما از امکانات 
مدرنی بهره می برد که ترکیب این دو عنصر متضاد 
می  تواند تجربه  اقامتی به یادمانی را برای مسافران به 

دنبال داشته باشد.

هتل سنتی اطلسی :  اقامت در این خانه که قدمتی 
بیش از 200 سال دارد، مطمئنا برای مسافران بسیار 
دلچسب خواهد بود. خانه اطلسی با اتاق های پنج 
دری، سرداب، حوض خانه و بادگیری که حاال آشیانه 
گنجشکان و کبوتران شده، نمادی از معماری قدیمی 
ایران است. این بنای سنتی با آن حیاط بزرگ و حوض 
پر از ماهی ، شما را غرق در آرامش می کند و اقامتی 

خاطره انگیز را برایتان رقم می زند.

هتل نگین :   از دیگر هتل های سنتی کاشان است که بنای 
آن در سال 1392 مرمت شد. این هتل زیبا توانسته محیطی 

آرام برای مسافران فراهم آورد. یکی از مزیت های هتل سنتی 
نگین، فاصله نزدیک آن با بناهای تاریخی، آرامگاه محتشمی و بازار 

کاشان است؛ اما نکته قابل اشاره درباره این هتل، این است که تمامی 
درآمد آن، از سوی موسسه خیریه نگین کاشان برای فرزندان 3 تا 18 

سال بی سرپرست یا بدسرپرست هزینه می شود. در این هتل زیبای دوست 
داشتنی، می توان به دور از استرس و در آرامش، حضور نسل های قبل را بخوبی 

لمس کرد.   عالوه بر هتل های سنتی که به 
کاشان  کردیم،  اشاره  آنها 

اقامتگاه های دیگری هم 
دارد که از جمله آنها 

هتل  به  ن  می توا
امیرکبیر،  سنتی 

نه  خا هتل 
کمال الملک، 

در باغ کاشان، 
 ، آمیرزا هتل 
نقلی و... اشاره 

کرد.

ین  ب تر محبو ز  ا یکی 
استان های کشور، گیالن است 
که ساالنه از گردشگران زیادی 
پذیرایی می کند. این استان 
سوغات بسیار شناخته شده ای دارد 
که از جمله آنها می توان به انواع صنایع 

دستی، کلوچه، نان  و شیرینی های محلی اشاره 
کرد.

رشته خشکار: این شیرینی چرب و سنتی سابقه  زیادی دارد و در برخی مناطق، تهیه 
آن یک شغل خانوادگی محسوب می شود.

باقلوای یاس: برخالف باقلواهای رایج که مغز آنها با هل معطر می شود، 
باقلوای گیالنی با گل یاس معطر شده است.

حلوای به: این حلوای محلی که نوع مرغوب آن بسیار خوشرنگ است، 
از سوی زنان روستایی و در دیگ های مسی سفید کرده، پخته می شود.

نان خلفه )کشتا(: گیالنی ها این نان محلی را روی گمج )نوعی ظرف 
سفالی که روی آتش گذاشته می شود( می پزند.

نان تمیجان: این نان باریک و بیضی شکل که آماده کردن خمیر آن روش خاصی 
دارد، از آرد برنج تهیه و روی تابه ای چدنی به نام ساچ پخته می شود.

پنیر سیاه مزگی: از محصوالت لبنی مورد عالقه  گیالنی هاست 
که در بین گردشگران هم طرفداران زیادی دارد. این پنیر با 
طعم بی نظیرش، با بهترین پنیرهای کشور فرانسه رقابت 

می کند.
زیتون: نام زیتون رودبار را همه شنیده اند. کشت زیتون 

در رودبار سابقه  طوالنی دارد.
بادام زمینی: آستانه اشرفیه با تولید 80 درصد بادام 
زمینی کشور، قطب تولید این محصول به شمار می رود و 

مرغوب ترین نوع بادام  زمینی را دارد. 
برنج: گیالنی ها، گران ترین و بهترین برنج ها را دارند )هاشمی، 

آستانه، طارم، دم سیاه، صدری و...(.
چای: یکی از عمده ترین و معروف ترین سوغات گیالن، چای 
الهیجان است که عطر و طعم آن به چای اصیل ایرانی 

معروف است.
میوه و سبزیجات: در باغ ها و زمین های گیالن، میوه و 
سبزیجات معطری می روید که مختص به این منطقه است. 
 ، فی با مبو با  ، فی با حصیر  : ستی د یع  صنا

رشتی دوزی)رودوزی های سنتی(، شال بافی، سفالگری، 
چوموش دوزی، عروسک بافی، نقاشي روي کدو، نمدبافی و... از 

صنایع دستی گیالن به شمار می رود.

سنگ آب های ندوشن

 سوغات گیالن

دستی صنایع  هتل های سنتی ایران

پدیده ای زیبا و منحصر به فرد
سفر به دل تاریخ

 
نخ دوزی 

یا گلدوزی، 
ز  ا یکی 

ی  ش ها و ر
آرایش  دیرینه 

جامه است که در میان 
زنان بلوچ، هنری رایج به 

شمار می رود. 
سوزن دوزی بلوچ، هنر ظریف و 

پرسابقه ای است که هیچ کس بدرستی 
نمی داند از چه زمانی در ایران رواج یافته است. با این 

وجود، باید گفت کار بلوچ دوزی که همان گل ابریشم 
دوخته بر پارچه هاست، در دوره ای با صنعت تولید ابریشم 
رابطه داشته است. بدون تردید سوزن دوزی بلوچستان را 
باید در زمره یکی از اصیل ترین صنایع دستی کشور به 
حساب آورد و یکی از ظریف ترین هنرهای دستی 
دانست که طی آن تمام یا قسمت اعظم پارچه 
از کوک و بخیه های رنگین پوشیده می شود.

این صنعت که در آن ذوق و خالقیت 
زنان سوزن دوز در طرح های سنتی محلی 
خالصه می شود، امروزه در میان صنایع 
هنری و سنتی کشور از مقام و مرتبه 
ست.  ا ر  ا د ر برخو الیی  با ر  بسیا
سوزن دوزی در هر منطقه با منطقه 
دیگر متفاوت است و نام مخصوص به 
خود را دارد. از انواع دوخت های 
سوزن دوزی می توان از چوطل دوزی، 
آسان تانکه، بالمدک، کپ وجلت، 
محسم سندکی، چکن و پرکار الهاری 
و پرکار و... نام برد. کیف، جای جوراب، 
قوطی سیگار،کیف پول خرد، جلد عینک، 
کاغذی،  دستمال  جای  کلید،  جای 
دستمال سفره، شلوار، کت، مانتو، کراوات، 
پارچه، کفش، کمربند، آباژور، چکمه، شلیته، 
بلوز، کاپشن، جلد آلبوم، قاب عکس و... از 

نمونه های سوزن دوزی است.
از انواع نقش ها نیز می توان از نقوش 
انسانی، حیوانی، گیاهی، هندسی و غیره نام 

برد. 

سوزن دوزی بلوچ

زیتوننان   خلفهباقلوای یاس

مسجد  باقیمانده  قسمت 
آمنه گل، اتاق کوچکی است که سنگ نوشته ای با 

خط نسخ دارد که به سازنده و بانی مسجد اشاره کرده است.
قنات تاریخی 

قنات ها، باارزش ترین سازه های تاریخی هستند که نقش زیادی در 
پیدایش شهرها و تمدن ها داشته اند. شاید به همین دلیل است که 
جایگاه خاصی در میان بناهای تاریخی دارند.  قنات تاریخی ندوشن که 
قدمت آن به دوره ایلخانان برمی گردد، سازه  ای ارزشمند است که 
عمیق ترین بخش آن 48 متر عمق دارد. در طول این قنات، ۵1 حلقه چاه 

برای الیروبی و تصفیه هوای داخل قنات ساخته شده است. 
برج چهاردر

این برج که به دوره افشاریان مربوط است، از لحاظ ارتفاع و کاربرد با دیگر 
برج های ندوشن فرق دارد. برج چهاردر، ساختمانی یک طبقه با ارتفاعی 
کم است که در داخل این بنای مربعی شکل، پلکانی دیده می شود که به 
پشت بام برج راه دارد و در گذشته از آن برای دشتبانی استفاده می کردند.

قلعه سفید
قلعه تاریخی سفیدکه از سنگ و خشت ساخته شده، در فاصله کمی از شهر 

قرار گرفته و متعلق به دوران افشاریه است.
آب انبار شاه عباسی

این آب انبار که جزو آثار بجا مانده از دوران صفویه است، سقف آجری 
گنبدی شکل دارد که در دو طرف آن، بادگیری چهاروجهی دیده می شود 

که بر زیبایی هایش افزوده است.
مسیر دسترسی به ندوشن

دره سنگ آب های ندوشن در روستایی به نام نیوک از توابع شهرستان میبد 
قرار گرفته و در 13 کیلومتری جاده ندوشن به میبد واقع شده است. بهترین 
مسیر برای رسیدن به این منطقه، حرکت از یزد و جاده فوالد است. پس از 
۵۵ کیلومتر حرکت در این جاده در انتها، وارد جاده ای می شوید که میبد 
را به ندوشن متصل می کند. با رسیدن به این تقاطع باید به سمت چپ بروید. 
در ابتدای این مسیر روستای نیوک را می بینید. حدود ۵ کیلومتر بعد از این 
روستا، در سمت چپ جاده، مسجد حضرت ابوالفضل)ع( قرار گرفته است. 
خودرویتان را کنار این مسجد پارک و خود را برای یک پیاده روی 1/۵ 
کیلومتری آماده کنید. بعد از یک پیاده روی 30 دقیقه ای و با عبور از تپه های 
رنگی، به دامنه کوه های کوچک می رسید. پس از آن، به سمت راست 
حرکت کنید. آبرا  هه های آهکی که در مسیرتان دیده می شود، نشانه ای 

مطمئن برای رسیدن به مقصد است. پس از 30 دقیقه پیاده روی، 
شکاف  همان  که  می کند  خودنمایی  کوه  دل  در  شکافی 

سنگ آب هاست، این یعنی به مقصد رسیده اید.
نکته: به هیچ  عنوان بر لبه های حوضچه ها قدم نگذارید که به 

آسیب دیدگی شان منجر شود. با رعایت برخی نکات، به 
حفظ این اثر طبیعی ملی کمک کنید.

یکی از زیباترین پدیده های زمین شناسی ایران که 
در نوع خود بی نظیر و منحصر به فرد است، چشمه های 

آهک ساز »نیوک« ندوشن و دره آب شور مجاور آن است. 
بدون شک همه آنهایی که اهل سفر هستند، با یزد و جاذبه های 
دیدنی اش آشنایی دارند، اما شاید کمتر به پدیده کمیاب سنگ آب های 
ندوشن که نمونه های نادری از آن در ایران و جهان وجود دارد، توجه 
کرده باشند. سنگ آب »اشنیز« ندوشن، یکی از پدیده های زیبای 
وصف ناپذیر استان یزد است که می توان آن را نمونه خیلی کوچک باداب 
سورت دانست.  یکی از شگفت انگیزترین منطقه های طبیعی ندوشن، دره 
سنگ آب هایش است؛ جایی که چشمه های آب آن شکلی پلکانی به خود 
از سر هر  که هوش  کرده اند  را خلق  زیبا  بسیار  نمایی  و  گرفته اند 
بازدیدکننده ای می برد. از ویژگی های سنگ آب ندوشن می توان به خواص 
درمانی و رفع امراض پوستی آن اشاره کرد.  وجود جریان آب دائمی در دل 
بیابان های یزد و دارا بودن چند گونه  گیاهی و جانوری، زیبایی و شگفت انگیز 
بودن این اثر طبیعی ملی را دوچندان کرده است. سنگ آب های ندوشن، 
یکی از بی نظیرترین ژئوتوپ های طبیعی استان یزد است که نمی توان با 
سفر به این استان از دیدن آن به راحتی گذشت. دره سنگ آب های ندوشن 
در آبان 1394 در فهرست میراث طبیعی ملی کشور به ثبت رسیده است.

 روستای ندوشن با آثار و نشانه های فرهنگی، تاریخی و طبیعت بکر خود 
یکی از مناطق دیدنی یزد است. این روستای چند هزار ساله، عالوه بر 
سنگ  آب های منحصر به فرد، جاذبه های دیگری هم دارد که نباید از دیدن 

آنها غافل شد.
مسجد جامع 

با حضور در این مسجد، گویی وارد یک موزه تاریخی تمام عیار شده اید. به 
محض ورود و با دیدن منار جنبان، ستون های سنگی، در و دیوار کنده کاری 
شده  و کتیبه های سنگی و کتاب خطی در مسجد جامع ندوشن، در می یابید 
که اینجا در دل خود تاریخی نهفته دارد. این مسجد، یکی از قدیمی ترین 

مساجد یزد است که در سده 8 بنا شده است.
 منبری ۹۰۰ ساله

این منبر که امروز برخی از قسمت های آن در موزه هنرهای زیبای 
»متروپولین« شهر نیویورک خودنمایی می کند، قدمتی 900 ساله دارد که 
باقیمانده اجزایش بعد از مرمت در مسجد جامع ندوشن نگهداری می شود. 
جنس این منبر 2 متری از چوب گردوست و در تزیین آن از هنر معرق، 

منبت و گره چینی استفاده شده است. تاریخ ساخت این منبر چوبی به 
قرن 6 برمی گردد.

 مسجد آمنه گل
در میان بافت قدیمی ندوشن، مسجد دیگری دیده می شود که 

با نمایی خشتی و سقف آجری گنبدی شکل، معماری قرن 
8 هجری را پیش رویتان قرار می دهد؛ البته تنها 

)بخش دوم(

مشعل شماره 941



35

این حیوان ریزجثه پرجنب و جوش که از خانواده قرقاول است، گوشت لذیذی دارد که بسیار پرخاصیت است. در طب سنتی هم به 
خواص گوشت بلدرچین اشاره شده است، در حالی که بیشتر افراد از فواید مصرف  آن  آگاه نیستند، به همین بهانه در ادامه به برخی 

خواص و فواید گوشت بلدرچین اشاره کرده ایم. 

ژله ویترینی گل رز 

 توصیه
 درست است که گوشت بلدرچین فواید زیادی دارد، اما زیاده روی
 در مصرف آن می تواند مشکالت بسیاری را ایجاد کند. این
 :مشکالت عبارتند از
مشکالت کلیوی -
تشکیل سنگ کلیه -
جلوگیری از جذب مواد مغذی -
صدمه دیدن متابولیسم -
تجمع کلسترول -
پایین آمدن فشار خون -
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مواد الزم: 
ژله آلوئه ورا: 2 بسته 

ژله هلو :یک و نیم بسته 
بستنی لیوانی وانیلی :یک عدد 

طرز تهیه گل رزها:
یک بسته ژله هلو را با یک دوم لیوان آب جوش حل و بعد روی حرارت کتری بن ماری 
می کنیم. در همان حالت 2 قاشق غذاخوری بستنی را اضافه می کنیم. خیلی هم نمی زنیم، 
چون می خواهیم دو رنگ شود. ظرفی 2۵×1۵ انتخاب و آن را خیس می کنیم، سپس کیسه 
فریزر را ته ظرف پهن کرده و ژله را رویش می ریزیم. به مدت یک ربع در یخچال می گذاریم. 
حاال ژله ما آماده است. برای اینکه آن را به شکل گل دربیاوریم، باید یک برش صاف و یه 

برش دالبر بزنیم.

روش تهیه ژله
برای این مدل قالب که ژله به سختی از آن جدا می شود، یک بسته ژله آلوورا را با یک لیوان 
آب جوش حل و بن ماری می کنیم تا سفت تر شود و راحت از قالب در بیاید. کف قالب را 
خوب چرب می کنیم و ژله را می ریزیم، وقتی نیم بند شد گل رزهایمان را رویش می چینیم، 
سپس بسته بعدی آلوورا را با یک و نیم لیوان آب جوش حل و بن ماری می کنیم، وقتی خنک 
شد طی دو مرحله روی گل رزها می ریزیم تا گل ها باال نیاد و در آخر هم پنج قاشق ژله هلو 
را با سه چهارم لیوان آب جوش حل و بن ماری می کنیم، وقتی خنک شد، دو قاشق غذاخوری 
بستنی وانیلی را که به دمای محیط رسیده به آن اضافه می کنیم و خوب هم می زنیم تا 
یک رنگ در بیاید و روی مابقی ژله می ریزیم. وقتی ژله خوب بست، آن را به مدت نیم ساعت 
بیرون می گذاریم تا به دمای محیط برسد، سپس روی آن را کمی سشوار می گیریم تا به 

راحتی برگردد. حاال ژله شما آماده است.

خوراک بلدرچین
مواد الزم:

بلدرچین: ۵ عدد
پیاز: 2 عدد بزرگ

سیب زمینی: یک عدد
فلفل دلمه ای: یک عدد

قارچ: 3 عدد خرد شده
کره : یک قاشق سوپخوری

رب انار: یک قاشق سوپخوری
رب گوجه فرنگی: یک قاشق سوپخوری

نمک، فلفل و زردچوبه: به میزان الزم
روغن مایع: به میزان الزم

رزماری )اختیاری(

طرز تهیه 
پیازها را خیلی ریز خرد می کنیم و با یک قاشق 
سوپخوری کره و یک قاشق روغن مایع روی 
حرارت مالیم گاز تا جایی که آبش گرفته شود، 
سرخ می کنیم. بلدرچین ها ی تمیز و  شسته شده 
را اضافه می کنیم و کمی تفت می دهیم تا طالیی شود. 
نمک، فلفل سیاه و زردچوبه را اضافه کرده و یک عدد فلفل 
دلمه ای که نگینی خرد شده را روی بلدرچین ها می ریزیم. 
یک لیوان پوره گوجه فرنگی یا یک قاشق سوپخوری رب 
گوجه فرنگی هم به دیگر مخلفاتمان اضافه می کنیم. تا سرخ 
شدن رب به تفت دادن مواد ادامه می دهیم. بوی خامی رب  که 
گرفته شد، کمی آب جوش به غذا اضافه می کنیم تا روی 
بلدرچین ها را بپوشاند.  سیب زمینی را درشت خرد کرده 
و به ظرف غذایمان اضافه می کنیم و روی شعله مالیم 
می گذاریم تا جا بیفتد. در 10 دقیقه پایانی هم قارچ 
خرد شده و یک قاشق سوپخوری رب انار اضافه 
می کنیم. افزودن رب انار در آخرین مرحله 
و  خورش   رنگ  می شود  باعث  پخت، 
سیب زمینی تیره نشود. در صورت داشتن 
رزماری می توانید در 10 دقیقه اول پخت، یک شاخه 
آن را روی بلدرچین ها بگذارید، این کار عطر خوبی 

به غذای شما می دهد. 

ر

حلوای دورنگ
 سنتی

مواد الزم:
آرد :دو و یک دوم پیمانه

کره :100گرم
پودر قند :یک پیمانه

پودرهل : یک قاشق سوپخوری
پودر کاکائو :یک قاشق چایخوری

پودر پسته : برای تزیین
وانیل : به میزان الزم

طرز تهیه:
آرد را درون قابلمه می ریزیم و روی حرارت کم می گذاریم و مدام هم 
می زنیم تا بوی خامی آرد گرفته شود و کمی هم رنگش تغییر کند )تقریبا 
4۵ دقیقه(، سپس کره را کم کم اضافه می کنیم )این مرحله خیلی مهم 
است، باید مواظب باشیم که مواد نه خیلی سفت شود و نه حالت شل پیدا 
کند(. اول ۵0 گرم کره را اضافه می کنیم، بعد ۵0 گرم بعدی را تا جایی که 
نیاز باشد کم کم اضافه می کنیم، کره را به مدت یک دقیقه باید تفت 
بدهیم. آن را از روی حرارت برمی داریم و صبر می کنیم تا کمی از حرارت 
بیفتد. پودر قند و پودر هل را اضافه می کنیم و خوب هم می زنیم. در این 
مرحله باید سرعت عمل داشته باشیم تا مواد سرد نشود، چون موادمان 
حالت خمیری ندارد، اگر سرد شود، نمی توان در ظرف آن را فشرده کرد. 
نصف مواد آماده را برمی داریم و تا قالب گرم است، درون آن می ریزیم، 
سپس با پشت قاشق فشار می دهیم تا خوب فشرده شود.)برای این کار 

می توان از ظرف پیرکس مستطیلی استفاده کرد( 
به نصف دیگر مواد پودر کاکائو اضافه می کنیم و با قاشق خوب هم می زنیم 
تا با هم مخلوط شوند. حاال این مواد کاکائویی را روی مواد قبلی می ریزیم 
و کار قبلی را تکرار می کنیم. با پشت قاشق فشار می دهیم تا مواد خوب 

فشرده و منسجم شود. در آخر هم روی آن پودر پسته می پاشیم.
مي توانید اول حلوای کاکائویي را بریزید، سپس حلواي ساده یا اینکه اول 
حلوای ساده را بریزید بعد کاکائویی، این بستگی به سلیقه شما دارد. ظرف 
حلوا را داخل یخچال قرار می دهیم تا خنک شود. زمانی که خوب خنک 
شد، آن را بیرون می آوریم و اجازه می  دهیم به دمای محیط برسد، حاال 
حلوای آماده را به صورت لوزی برش می زنیم و در ظرف مورد نظر 

می چینیم.
 نکته: به جای کره می توانید از روغن جامد یا مخلوطی از روغن جامد و 
روغن مایع )نصف نصف ( هم استفاده کنید، ولی حلوا با کره حلوا لطیف تر 

می شود.
حتما صبر کنید که آرد و کره کمی از حرارت  بیفتد، بعد پودر قند را اضافه 

کنید.
به هیچ وجه آرد را با حرارت متوسط یا زیاد تفت ندهید، چون رنگش زود 

عوض می شود و حلوا بو و طعم سوختگی می گیرد.
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فواید مصرف گوشت

ن ها ا ستخو ا یت  تقو
گوشت بلدرچین حاوی فسفر و کلسیم است. دو ماده مغذی که فواید زیادی برای سالمت استخوان ها دارند. 

با مصرف گوشت بلدرچین می توان از ابتال به پوکی استخوان جلوگیری کرد.

بدن بافت های  ترمیم 
از دیگر فواید استفاده از گوشت بلدرچین، باید به ترمیم بافت های آسیب دیده بدن اشاره کرد. پروتیین موجود در 
گوشت بلدرچین به بازسازی بعضی از بافت ها و سلول ها کمک می کند و می تواند میزان تولید هورمون ها و آنزیم ها 

را در بدن افزایش دهد.

رفع مشکالت گوارشی
اختالل در دستگاه گوارش، فرایند هضم و جذب مواد غذایی را مشکل می کند و ریسک

 مشکالت گوارشی را باال می برد.  مطالعات انجام شده، نشان داده که مصرف منظم گوشت بلدرچین می تواند 
بسیاری از این مشکالت را برطرف کند و دستگاه گوارشی را در وضعیت مطلوبی قرار دهد.

یمنی ا سیستم   ه  یت کنند تقو
مصرف منظم گوشت بلدرچین به دلیل دارا بودن  ترکیبات مغذی، تقویت کننده سیستم  ایمنی بدن است. 
محققان می گویند  مصرف گوشت این پرنده کوچک،باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می شود و  ابتال به 
بیماری ها را به طور قابل توجهی کاهش می دهد. عالوه بر این، داشتن سیستم  ایمنی قوی باعث می شود 

باکتری ها و انگل هایی که احتمال ورود آنها به بدن وجود دارد نیز نابود شوند.

نی کم خو با  بله  مقا
آهن موجود در گوشت بلدرچین، کمبود خون در بدن را جبران می کند و 

نقش زیادی در مقابله با بیماری های کم خونی دارد.

مراقبت از پوست
گوشت بلدرچین نه تنها دارای ویتامین A و ویتامین B است، بلکه 
ویتامین E هم دارد. ویتامین E موجود در گوشت بلدرچین در 
جلوگیری از پیری زودرس بسیار موثر است. همچنین با مصرف 

گوشت بلدرچین می توانید به بازسازی پوست نیز کمک کنید.

سالمت قلب
پروتیین موجود در گوشت بلدرچین، سطح کلسترول بد خون )LDL( را در بدن پایدار می کند. به 

همین دلیل متخصصان، استفاده از گوشت بلدرچین را برای سالمت قلب توصیه می کنند. 

تنفسی ت  مشکال
یکی از مهم ترین فواید گوشت بلدرچین، برطرف کردن مشکالت تنفسی است. محققان معتقدند که 
مصرف گوشت بلدرچین می تواند به رفع مشکالتی چون آسم، توبرکلوزیس و دیستروفی عروقی 

کمک کند.

ژی بدن تامین انر
گوشت بلدرچین دارای مقادیر زیادی ویتامین B2 است که می تواند کربوهیدرات ها را به قند تبدیل 

کند. این قندها به عنوان ماده انرژی زا از سوی بدن مورد استفاده قرار می گیرند.

آشپزی

    شهال خاتون آباد

    سیده فاطمه عباسی

    آتینا عالی
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با تغییر فصل و کاهش دمای هوا، طبع افراد نیز با تغییراتی مواجه 

می شود؛ از این رو توصیه هایی در طب سنتی آمده که می توان با 

به کارگیری آنها از ابتال به بیماری های فصلی جلوگیری کرد.

خودداری از مصرف غذاهای بسیار گرم

همان طور که می دانید، مزاج پاییز سرد  وخشک است، بنابراین 

در این فصل از انجام هر عملی که باعث خشکی بدن می شود، 

بپرهیزید. از جمله این موارد می توان به غذاهای بسیار گرم، 
گوشت های مانده و ادویه جات با گرمی زیاد اشاره کرد. 

پرهیز از نوشیدن آب سرد

 آشامیدن آب سرد باعث ضعف حلق و تارهای صوتی می شود و 

با توجه به شیوع بیماری های تنفسی در پاییز، توصیه می شود از 
نوشیدن آب سرد در این فصل خودداری کنید. 

قرار ندادن سر در معرض هوای مستقیم 

در فصل پاییز بهتر است سر خود را بپوشانید. قرار گرفتن سر در 

معرض هوای مستقیم، به خصوص در اوایل صبح که هوا سرد 

است، باعث بسته شدن منافذ پوستی می شود. این اتفاق مانع 

دفع بخارهای بدن می شود و با تجمع آنها در سر، بیماری های 
زیادی از جمله زکام و سرفه شما را تهدید می کند.

دوری از مکان های سرد

 اجتناب از خوابیدن در مکان ها سرد و استحمام با آب سرد، به 

دلیل بسته شدن منافذ پوستی و عوارض ناشی از آن،  می تواند 
باعث بیماری شود.
تعادل در مصرف میوه

 زیاده روی در مصرف میوه های فصلی باعث ایجاد مشکالت 

زیادی می شود، بنابراین بهتر است در پاییز تعادل در مصرف میوه 
را رعایت کنید.

رطوبت بدن

 به دلیل خشکی فصل پاییز و تاثیر ناخوشایند آن روی بدن، 

توصیه می شود از عواملی که باعث ایجاد رطوبت در بدن 

می شوند، کمک بگیرید. از جمله این عوامل می توان به استحمام 

اشاره کرد. عملی که برای رطوبت بخشی مناسب، بهتر است یک 

روز در میان حمام کرد، البته با آب نیم گرم، زیرا آب بسیار گرم 

باعث کاهش رطوبت و افزایش خشکی بدن می شود. چرب کردن 

بدن با روغن بنفشه و بادام نیز از مواردی است که می تواند به 
افزایش رطوبت بدن و کاهش خشکی آن کمک کند.

غذاهای مناسب فصل

 برای حفظ سالمت و اینکه میزان مضرات این فصل به حداقل 

برسد، بهتر است در پاییز از غذاهایی با مزاج گرم و تر استفاده 

شود. گوشت گوسفند، مرغ و شیرینی های طبیعی مانند مویز، 

انجیر، کشمش، شیرینی های تهیه شده از بادام و شکر مناسب 

است. در فصل پاییز باید از مصرف غذاهای سودازا مثل عدس، 
بادمجان، گوشت گوساله  و فست فودها پرهیز کرد.

استفاده از عطر

 در این فصل برای تقویت روح بهتر است از عطرهای مالیم 
استفاده کنید. 

توصیه های 
طب سنتی 

مریم گلی که نام علمی آن )سیج( است، گیاهی از خانواده  نعناعیان است که اثرات 
شگفت انگیزی بر سالمت انسان دارد. این گیاه، سرشار از روغن های فرار و 
فالونوئیدهاست. مریم گلی به واسطه ویژگی هایی چون محرک، آنتی بیوتیک، 

قابض و ضدنفخ بودن، برای اهداف دارویی مورد استفاده قرار می گیرد.  از جمله فواید 
این گیاه می توان به بهبود خلق و خو، تسکین اضطراب، درمان گلودرد، تقویت سیستم ایمنی، 

کمک به کاهش وزن، بهبود خواب، کمک به هضم غذا، جلوگیری از آلزایمر، کاهش التهاب، کاهش سطح 
کلسترول و فشارخون، بهبود سالمت استخوان ها و... اشاره کرد.  از مریم گلی تازه یا خشک می توان 

برای خوش عطر و طعم شدن غذا استفاده نیز کرد. 
نکته: مصرف این گیاه به زنان باردار و شیرده توصیه نمی شود.

فصل پاییز با تمام زیبایی های دل انگیزش از راه رسیده و همه چیز حال و هوای پاییزی به خود گرفته است.  پاییز فصل 

رنگ هاست، فصلی که طبیعت بی اختیار لباسی رنگارنگ به تن می کند تا بیشتر از دیگر فصل ها به چشم بیاید. عالوه بر هزاررنگی طبیعت 

از تنوع رنگ، طعم و خواص میوه های پاییزی هم نمی توان به سادگی گذشت، از خوردن آنها غافل شد و خواص درمانی شان را نادیده 

گرفت.  مصرف میوه های پرخاصیت، نقش زیادی در پیشگیری از ابتال به بیماری های فصلی دارد. بنابراین تغذیه مناسب در پاییز و زمستان 

می تواند به کمکتان بیاید و سالمتتان را تضمین کند. در ادامه به خواص انواع میوه ها و سبزیجات پاییزی که خواص زیادی دارند، اشاره 

کرده ایم که با مصرف آنها می توانید از بیماری های فصلی در امان بمانید.

ه فرنگی تر
 کمتر کسی است که نداند 

مصرف سیر و پیاز در پیشگیری از 
بیماری های قبلی موثرند، زیرا پلی فنول موجود در آنها از رگ های 

خونی در برابر آسیب اکسیداتیو محافظت می کند. تره فرنگی هم که 
از خانواده پیاز است، سرشار از ویتامین K بوده و خاصیت ضدسرطانی 

دارد. مصرف پیاز می تواند به سالمت استخوان ها هم کمک کند.

انگور
 این میوه که در رنگ ها و سایزهای مختلف در بازار وجود 
دارد، منبع غنی پلی فنول ها و ویتامین K است. انگور 
مقدار قابل توجهی آنتی اکسیدان در خود گنجانده 
و یک ضد سرطان قوی به شمار می آید. از دیگر 
خواص انگور می توان به جلوگیری از آلزایمر، 
بیماری های قلبی و کاهش کلسترول اشاره کرد. این 
میوه تقویت کننده  خلق و خو است و به سالمت بدن 

کمک می کند.

رنگی نا
 این میوه خوشمزه که طعم های ترش و 
شیرینی دارد، به دلیل دارا بودن ویتامین های 

C، B2 ،B1 و A، پروتئین، قند، فسفر و کلسیم 
از ارزش غذایی باالیی برخوردار است. برای درمان سرماخوردگی و 

سرفه هم می توان نارنگی مصرف کرد، چون سموم بدن را دفع و خون 
را تصفیه می کند. 

یی ا حلو و  کد
خواص تغذیه ای این گیاه بسیار زیاد است. کدو 

حلوایی سرشار از بتاکاروتن است که در بدن به 
ویتامین A تبدیل می شود و در حفظ سالمت 
پوست، چشم و استخوان ها بسیار موثر است. 
مصرف کدو به دلیل دارا بودن ویتامین C و فیبر 

به تقویت سیستم ایمنی بدن منجر می شود.

لو ما خر
 این میوه انرژی زاست و کالری باالیی دارد. حاوی 

ویتامین C، پتاسیم و منیزیم باالیی است. به 
درمان فشار خون، تقویت بینایی و رفع 
کم خونی کمک می کند. البته عدم تعادل در 

مصرف این میوه باعث یبوست می شود. 

لک ا لز زا
یکی از میوه های پاییزی بسیار خوشمزه است که در درمان 
بیماری های قلبی - عروقی و تنظیم فشار خون موثر است. 

 C و B این میوه کوچک جنگلی سرشار از ویتامین
است و به دلیل داشتن آنتی اکسیدان های فراوان 

به کاهش گرفتگی عروق کمک می کند. 
مصرف زالزالک در درمان فشار خون و 

دیابت نیز موثر است.

بی گال
این میوه که منبعی غنی از ویتامین C و 

سولفات مس است، می تواند فیبر مورد نیاز 
بدن را هم تامین کند. آنتی اکسیدان های 
موجود در گالبی، مشکالت و بیماری های 
زیادی را برطرف می کند و باعث افزایش 

ایمنی بدن می شود.

کلی و بر کلم 
این  در  موجود  روی   

توان  افزایش  به  سبزی 
بر  ا بر ر  د ن  بد عی  فا د

بیماری هایی مثل سرماخوردگی و آنفلوانزا منجر 
می شود. فیبر موجود در این کلم هم برای حفظ 

سالمت دستگاه گوارش بسیار مفید است.

شلغم
شلغم یکی از ریشه های خوراکی است که 

می تواند جایگزین مناسبی برای 
تربچه  و کلم باشد. شلغم منبع 

 k و   A ویتامین های  غنی 
محسوب می شود.

ر نا ا
 مطالعات نشان می دهد مصرف انار می تواند 
از آسیب های گردش خون جلوگیری کند و 
به کاهش تجمع چربی های مضر در عروق 
منجر شود. در حقیقت باید گفت مصرف 

منظم انار سالمت 
قلب را به دنبال 

دارد.

سیب
 با اینکه سیب در تمام طول سال در بازار وجود دارد، اما از 
انواع آن به عنوان میوه پاییزی استفاده می شود. سیب  
دارای فیبر و آنتی اکسیدان های باالیی است به همین دلیل 
با مصرف این میوه می توان از بیماری هایی چون سرطان، 

دیابت و  انواع بیماری ها پیشگیری و  آنها را کنترل کرد. 
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تغییر 
ساعت در ایران و در ابتدای 

با  پاییز موضوعی است که همیشه 
حواشی زیادی همراه بوده و همواره مخالفان و 

موافقان زیادی داشته است. با این حال عالوه بر 
ایران، کشورهای دیگری هم هستند که ساعت رسمی 
خود را تغییر می دهند. تغییری که شاید خیلی ها 
دالیلش را ندانند. پس اگر شما هم جزو آن دسته از 

افرادی هستید که به دنبال چرایی تغییر ساعت 
هستند، چند دقیقه وقت بگذارید تا به 

چرایی این مسئله پی ببرید.

بحران انرژی
ایده ابتدایی تغییر ساعت در سال 

۱۸۹۵ از سوی جرج ورنون هادسون مطرح 
شد و برای نخستین بار در جنگ جهانی اول به اجرا 

درآمد. بیشتر کشور ها در زمان های مختلف ساعت 
رسمی شان را تغییر داده اند و از این شیوه بهره برده اند.  
با به وجود آمدن بحران انرژی در دهه ۱۹۷۰ میالدی، 
استفاده از ساعت تابستانی به طور گسترده  

افزایش یافت. در حال حاضر نیز آمریکای 
شمالی و اروپا از این شیوه استفاده 

می کنند. 

کاهش مصرف انرژی
استفاده از شیوه تغییر ساعت با انتقادها و البته 

تمجیدهای فراوان روبه رو بوده است. بهره برداری از زمان 
بعد از ساعات کاری و افزایش طول روز، شاید مزایای زیادی داشته 

باشد، اما در برخی موارد هم باعث ایجاد اخالل شده، به همین دلیل 
تغییر ساعت مخالفان و موافقان زیادی دارد که هر کدام دالیل و 

استدالل های خود را دارند. با این حال، هدف ابتدایی تغییر ساعت تابستانی، 
کاهش مصرف انرژی در ساعات اوج مصرف بود، در آن دوره ای که از المپ های 
رشته ای استفاده می شد، اما با پیشرفت تکنولوژی، گرمایش و سرمایش مدرن 
به وجود آمد، همین دلیل کافی بود تا مخالفان، تغییر ساعت را کاری غیرضروری 
بدانند. افزون بر این، تغییر ساعت امروزه با چالش های دیگری نیز روبه رو شده 
است. پیچیده تر شدن حفظ زمان، موجب اختالل در مالقات ها، پرداخت 

صورت حساب ها، حسابرسی، تجهیزات پزشکی و تجهیزات سنگین، 
همچنین الگوی خواب افراد می شود. نرم افزارها به طور معمول 

می توانند ساعت را به طور خودکار تنظیم کنند، در حالی که 
این قابلیت، به خصوص در زمان تغییر ساعت 

محدود و دارای خطاست.

تغییر 
ساعت تابستانی 

ساعت  تغییر  کشورها،  بیشتر  در 
تابستانی وجود دارد که برای صرفه جویی در 

زمان نور روز )DST(  انجام می شود. این تغییر 
ساعت، معموال آغاز  بهار هر سال انجام و در پاییز نیز 
به حال عادی برگردانده می شود. بسیاری از کشورها 
برای بهینه سازی مصرف انرژی خود، در فصل های 
بهار و تابستان، ساعت رسمی  را تغییر می دهند 

یک ساعت به جلو. 

استفاده از 
نور خورشید 

برای نخستین  بار در سال ۱۷۸4 استفاده بهینه از نور 
خورشید در طول روز در فرانسه مطرح شد. بنیامین فرانکلین، 

وزیر مختار آمریکا در فرانسه در این سال مقاله ای در یکی از مجالت 
فرانسه چاپ کرد و از مردم خواست که صبح ها یک ساعت زودتر از خواب 

بیدار شوند. او معتقد بود با استفاده از این روش، مردم می توانند روزها از 
روشنایی طبیعی نور خورشید استفاده و شب ها شمع کمتری مصرف کنند. با 
این حال فرانکلین پیشنهادی مبنی بر تغییر ساعت رسمی ارائه نکرده بود.  
پیشنهاد تغییر ساعت برای اولین بار در سال ۱۹۰۷ در انگلستان از سوی ویلیام 
ولت داده شد، هرچند که در آن مقطع عملی نشد.  برای اولین بار در سال 
۱۹۱6 تغییر ساعت رسمی برای صرفه جویی در مصرف انرژی در کشور 

آلمان عملی شد و بعدها برخی دیگر از کشورها از جمله آمریکا، 
انگلستان و بعضی از کشورهای اروپایی نیز این کار را انجام دادند.  

یکی از دالیلی که این دولت ها را به استفاده از این شیوه 
متقاعد کرد، کمبود شدید انرژی به دلیل جنگ 

جهانی اول بود. 

تغییر ساعت 
در 77 کشور 

در حال حاضر ۷۷ کشور دنیا با استفاده از این 
تکنیک، ساعت رسمی خود را تنظیم می کنند، اما زمان عقب 

و جلو کشیدن ساعت در این کشورها یکسان نیست.  کشورهای 
اروپایی از آخرین یک شنبه ماه مارس تا آخرین یک شنبه ماه اکتبر و 

آمریکا و کانادا نیز از دومین یک شنبه ماه مارس تا اولین یک شنبه ماه نوامبر 
)به مدت هفت ماه( ساعت رسمی خود را جلو می کشند.  در مقاطع زمانی 

مختلف، برخی کشورها تغییر ساعت رسمی خود را در بازه زمانی بیشتری انجام 
داده اند؛ به طور مثال می توان به کشور آمریکا اشاره کرد. این کشور در سال های 
۱۹۷۵ و ۱۹۷6، زمان تغییر ساعت رسمی را دو ماه جلو انداخت و دولت انگلستان 
نیز در خالل جنگ جهانی دوم، ساعت ها را دو ساعت جلو می کشید.  این در 

حالی است که بررسی ها نشان داده اند که این تغییر ساعت، بیشتر تاثیر 
اسمی دارد نه واقعی. با اینکه در حال حاضر بسیاری از کشورها ساعت 

رسمی خود را تغییر می دهند، اما کشورهای پیشرفته و 
پرجمعیتی مثل ژاپن، چین و هند، اعتقادی به این تغییر 

ندارند و آن را اعمال نمی کنند.

تغییر ساعت در ایران 
در ایران هم برای نخستین بار در سال ۱۳۵۷ 

ساعت رسمی کشور به ساعات تابستانی و زمستانی تقسیم 
شد، اما در ادامه به حال تعلیق در آمد. در سال ۱۳۷۰ براساس 

محاسبات، هیات وزیران مصوبه ای را تصویب کرد که طی آن ساعت رسمی 
کشور در اول فروردین ماه یک ساعت جلو کشیده شود و در ۳۱ شهریورماه به 

حالت اول بازگردد. در اسفند سال ۱۳۸4، این مصوبه باطل شد.  پس از آن در 
سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸6 نمایندگان مجلس شورای اسالمی، طرح هایی را در دستور 
کار قرار دادند تا دولت را مکلف به تغییر ساعت رسمی کشور در شش ماه نخست 
سال کنند که در نهایت این طرح ها به صورت قانون در نیامدند.  این در حالی بود که 
منابع مختلف پیشنهادهای مختلفی مثل تاریخ هایی جدید برای آغاز و پایان تغییر 
ساعت در سال را مطرح می کردند. با این حال در روز ۳۱ مرداد ۱۳۸6 قانونی 

مشتمل بر یک ماده واحده مبنی بر تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب 
مجلس شورای اسالمی رسید. بنا بر این قانون، ساعت رسمی کشور 

هر سال ساعت ۲4 روز اول فروردین یک ساعت جلو کشیده 
می شود و در ساعت ۲4 آخرین روز شهریور به حالت 

قبلی برگردانده می شود.

حقایق جالبی درباره 
کشور پنهاورمان ایران 

وجود دارد که شاید کمتر کسی از آنها 
آگاهی داشته باشد. 

 گربه  ایرانی یکی از کهن ترین نژادهای گربه در جهان است. 
خاستگاه این حیوان در فالت های مرتفع ایران بود، جایی 
که خز ابریشمی و بلندشان از آنها در برابر سرما محافظت می کرد. 
 ایران یکی از قدیمی ترین تمدن های بشری جهان است 
که تاریخ سکونت در آن به 4۰۰۰ سال قبل از میالد مسیح 

برمی گردد.
معنای »سرزمین  به  فارسی  زبان  در  ایران  واژه   

آریایی ها«ست.
 پرچم سه رنگ )سبز، سفید، قرمز( ایران در سال ۱۹۸۰ 
انتخاب شد. سبز رنگ اسالم و نشانگر رشد است. سفید 

نماد صداقت و صلح و قرمز نیز نماد شجاعت و شهادت است. 
 ایرانی ها بیش از ۲۵۰۰ سال است که قالیچه  می بافند. 
بافندگان از سر عمد اشتباهاتی در بافت قالیچه مرتکب 

می شوند تا نشان دهند فقط خداست که بی عیب و نقص است. 
 ایران با مساحت کل ۱.64۸.۱۹۵ کیلومترمربع، هجدهمین 

کشور بزرگ جهان است. 
 در فرهنگ ایرانی، شعر و شاعری در فرهنگ جایگاه 
خاصی دارد. بیشتر ایرانی ها می توانند ابیاتی از اشعار 
معروف فارسی از جمله معروف ترین مجموعه  شعر ایرانی – 

شاهنامه- را از بر بخوانند.
 اکثریت جمعیت ایران را فارس ها تشکیل می دهند )6۵ 
درصد(، پس از آن آذری ها )۱6 درصد(، کردها )۱۰ درصد(، 
لرها )6 درصد(، بلوچ ها، عرب ها و ترکمن ها )۲ درصد( و سایر اقوام 

نیز یک درصد.
 در  سال ۲۰۰۷، ایران بزرگترین فرش دستباف جهان را 
برای مسجدی در امارات متحده  عربی بافت. این فرش به 

اندازه  یک زمین فوتبال بود.
 دشت کویر، داغ ترین نقطه ثبت شده روی کره زمین، در 
ایران قرار گرفته است. این کویر در سال ۲۰۱6 در یونسکو 

به عنوان اولین مکان میراث طبیعی جهان به ثبت رسیده است.
 ایرانی ها پیشگامان سیستم تهویه، خنک کننده و یخچال 
هستند. این سیستم قدمتی 4۰۰ ساله دارد. یخچال های 
خنک کننده)چاله یخ( ایرانی ها از یک فضای ذخیره زیرزمینی 
بزرگ تشکیل می شود که گاهی حجم آن از یک میلیون و ۸۰۰ 

مترمکعب عبور می کرد. 
 اولین آسیاب  بادی عمودی را ایرانی ها ساخته اند. قدمت 
این وسیله خودکار که برای آسیاب کردن دانه ها و پمپاژ 

آب استفاده می شود، به ایران باستان برمی گردد.
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مرحله نهایی بیست و 
سومین دوره مسابقات 

دوومیدانی قهرمانی 
باشگاه های کشور در بخش 

آقایان که با حضور باشگاه های 
آسان پرداخت، فوالد مبارکه 

سپاهان، مس سرنگون  و ... برگزار 
شد، دوومیدانی کاران نفت تهران 
در چند رشته موفق به کسب 
عناوین قهرمانی شدند و درنهایت 
با کسب مجموع 257/5 امتیاز در 
رتبه پنجم قرار گرفتند

رئیس ورزش قهرمانی شرکت ملی نفت ایران:

 )JSKA(در سیزدهمین دوره مسابقات کاراته سبک شوتوکان
قهرمانی کشور، فرزند یکی از کارکنان شرکت ملی حفاری ایران در رده 
نونهاالن موفق به کسب چند مقام در سبک های مختلف این رشته شد.

هانیه سعیدی در این مسابقات که در شهر نجف آباد استان اصفهان 
برگزار شد، در وزن ۴۴ کیلوگرم با غلبه بر حریفانی از استان های مختلف 
در رشته کومیته مقام اول و در رشته های کاتا تیمی و کاتا انفرادی مقام 

سوم را کسب کرد.
او پس از قهرمانی در این مسابقات گفت: »سطح کیفی این دوره از 
مسابقات باال بود و ورزشکارانی از استان های تهران، خوزستان، ایالم، 
چهارمحال و بختیاری و ... حضور داشتند که کار را برای قهرمانی خیلی 

سخت کرده بود.«
 سعیدی در خصوص مقام های قبلی خود گفت: »پیش از این در 
مسابقات قهرمانی انتخابی کاراته سبک شوتوگان )JSKA( رشته 
کومیته و کاتا استان خوزستان که در ۱۱ مرداد امسال در رده سنی 
نونهاالن در وزن ۴۵ کیلو برگزار شد، توانستم دو مقام سوم کسب کنم.«
سعیدی ۱۱ سال سن دارد و از کودکی وارد این رشته ورزشی شده 
است. او تاکنون توانسته در رقابت های استانی و کشوری پنج مقام 
قهرمانی به دست آورد. پدر هانیه سعیدی از کارکنان مدیریت خدمات 
شرکت ملی حفاری ایران است و هم اکنون در دستگاه حفاری ۷۵ 

فتح مشغول خدمت است.

قهرمانی فرزند نفتی در مسابقات 
کاراته ایران

فستیوال مدارس فوتبال زیر ۱2 سال با 
حضور 300 فوتبالیست نونهال در اهواز برگزار 
شد. مدیرعامل باشگاه فرهنگی – ورزشی 
مناطق نفت خیز جنوب در مورد برگزاری این 
رشته و اهمیت به ورزش نزد فرزندان نفتی 
از  نفر   300 فستیوال  این  »در  گفت: 
فوتبالیست های نونهال نفت اهواز در رده سنی 
زیر ۱2 سال باهم رقابت می کنند تا از بین آنها 
تیم های  و  باتجربه  مربیان  نظارت  با 

استعدادیابی، تعدادی انتخاب شوند.«
هدایت یزدی افزود: این نفرات به عنوان 
تیم منتخب مدارس فوتبال نفت اهواز در 
فستیوال مدارس فوتبال استان خوزستان 
حاضر خواهند شد تا با همراهی مربیان خود 

بتوانند توان خود را به نمایش بگذارند.
وی در خصوص هدف از برگزاری این 
فستیوال گفت: »این فستیوال به مدت یک 
روز برگزار شد و نونهاالن در قالب چند تیم 
حضور دارند؛ اما اهداف برگزاری این رویداد، 
در مرحله اول پر کردن اوقات فراغت، آموزش 
و استعدادیابی و در مرحله دوم پشتوانه سازی 

برای تیم های رده باالتر باشگاه، با تکیه بر اصل 
بازیکنان  آماده سازی  و  تمرین  برنامه 
پایه هاست؛ البته در کنار این امر تالش 
می کنیم در موضوع استعدادیابی، بازیکنان 
پایه در فوتبال موردتوجه و اهتمام جدی قرار 

گیرند.«
یزدی در پایان گفت: »قطعاً خروجی این 
رویدادها، معرفی بازیکنان توانمند فوتبال به 
رده های باالتر و دعوت از آن ها برای اردوی 
تیم های ملی پایه خواهد بود و در این زمینه 
باشگاه فرهنگی - ورزشی مناطق نفت خیز 
جنوب، یکی از باشگاه های موفق در تربیت و 
تعالی تیم های پایه فوتبال محسوب می شود.«

یزدی،  هدایت  حضور  با  مراسم  این 
مدیرعامل باشگاه فرهنگی - ورزشی مناطق 
نفت خیز جنوب؛ ناصر مطلق، مدیر فنی 
تیم های فوتبال نفت اهواز؛ اکبر قراچه، 
مسؤول تیم های پایه فوتبال نفت اهواز، 
تعدادی از مسؤوالن، پیشکسوتان و مربیان 

پایه فوتبال برگزار شد.

 گروه کوهنوردی آقایان شرکت پاالیش نفت تبریز به سرپرستی غالمرضا 
لطفی، پرچم پاالیشگاه تبریز را بر فراز بام آذربایجان به اهتزاز درآوردند. 

 کارکنان پاالیشگاه تبریز به صورت تیمی با هدف اهتمام به ورزش همگانی 
و نشاط و سالمت کارکنان و نیز در کاری نمادین و باانگیزه حفظ محیط    زیست، 

به قله سبالن در ارتفاعات زاگرس صعود کردند.
کوهنوردان شرکت پاالیش نفت تبریز بعد از صعود به قله در کاری ارزشی، 
زباله های کوه را جمع آوری کردند و نشان دادند که کارکنان پاالیشگاه تبریز 

در کنار امر به ورزش، حامی توسعه پایدار هم هستند.

فستیوال فوتبال مدارس نفت اهواز با 
حضور فوتبالیست های کوچک   اهتزاز پرچم پاالیشگاه تبریز 

بر فراز سبالن 
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مهدی موسوی، بازیکن شایسته نونهاالن و 
نوجوانان نفت و گاز گچساران از سوی محمد 

یاوری، سرمربی کهنه کار تیم ملی جمهوری 
اسالمی ایران به تیم ملی نونهاالن دعوت شد و قرار 

است خود را به اردوی تیم ملی معرفی کند.
او عالوه بر اینکه کاپیتان نونهاالن فوتبال نفت و گاز 
گچساران است، به دلیل توانمندی اش، یکی از بازیکنان 

تأثیرگذار تیم نوجوانان نفت و گاز گچساران در مسابقات 
امسال استان بوده که با زدن 9گل درخشش خیره کننده ای 

در تیم نوجوانان هم داشته است.
باشگاه نفت و گاز گچساران در رده های پایه، همواره 
سکوی پرتاب بازیکنان شاخص و بومی به تیم های ملی 

جمهوری اسالمی بوده است.
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کاپیتان تیم فوتبال 
نونهاالن نفت و گاز 

گچساران در تیم ملی 
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     مسابقات دوومیدانی لیگ برتر با پنجمی نفت تهران به پایان رسید. سطح 
مسابقات چطور بود؟

به جرأت می توانم بگویم که مسابقات امسال، سطح کیفی باالیی داشت و درواقع 
یکی از بهترین لیگ های برتر برگزارشده طی چند سال گذشته بود. دونده ها 
در تیم ها بخوبی تقسیم شده بودند و حداقل ۱۰ تیم رقابت خوبی باهم برای 
قهرمانی داشتند. تیم نفت هم با توجه به شرایط موجود و ظرفیتی که داشت، 
خوب نتیجه گرفت؛ چون ما با ترکیبی جوان در رقابت ها حضور پیدا کردیم که 
این عنوان رضایت بخش بود؛ البته باید بگویم که با تیم های باالی سرخودمان 
فاصله کمی داشتیم و اگر کمی خوش شانس بودیم، می توانستیم روی سکو 

برویم.

    آینده دوومیدانی نفت را چگونه می بینید؟
همان طور که گفتم، ما امسال تیم جوان و خوبی داشتیم که این دونده ها 
سرمایه های نفت هستند و در سال های دیگر در لیگ بیشتر 
خواهند درخشید. ما باید به تیم های پایه بیشتر اهمیت 
بدهیم و به قولی خوب کارکنیم تا موفق تر باشیم؛ البته 

این خوب کار کردن و موفق بودن بودجه مناسب تری 
می خواهد تا بعد از پرورش، جوانان نفتی 

راهی تیم های دیگر نشوند.

    پس در فصل آینده، نفت 
دوباره روی سکو می رود؟

چراکه نه. ما این توان راداریم که 
روی سکو برویم. به عبارتی 
که  است  این  ما  سیاست 

فرزندان کارکنان را که در دوومیدانی استعداد دارند، شناسایی کنیم. سپس 
این استعدادها را پرورش دهیم و به سطح مسابقات برسانیم. 

     کشف این استعدادها با فراخوان است؟
پیش ازاین مسابقات داخلی بین شرکت ها برگزار می کردیم که دراین بین دونده 
خوبی پیدا می شد و درواقع استعدادها را از نزدیک و در مسابقات می  دیدیم، اما 
االن نمی توانیم فرزندان نفتی را شناسایی کنیم. بنابراین مجبوریم فراخوان 
بزنیم. اگر شرایطی فراهم می شد که بتوانیم با برگزاری مسابقات شرکتی، 
فرزندان را ببینیم، استعدادهای بیشتری را می شد کشف کرد. برگزاری این 
مسابقات نه تنها به دوومیدانی؛ بلکه به تمام رشته ها کمک می کند که فرزندان 
نفتی مستعد را بشناسیم و با آموزش وپرورش آنها به تیم های قهرمانی 
کمک کنیم. وقتی در بخشنامه ها اعالم شده که باید حداقل 6۰ تا ۷۰ 
درصد تیم ها را شرکتی ها تشکیل دهند، این بهترین راه است که 

تیم ها از فرزندان نفتی تغذیه شوند.

    اگر حرف خاصی باقی مانده؟
من باید از مدیران ورزش نفت و نیز دیگر مدیران شرکت که در این شرایط 
و با تمام مشکالت به ما کمک می کنند تا تیمی درخور نام نفت در 
مسابقات شرکت کند، تشکر کنم؛ البته همین طور از نشریه 
»مشعل« که به ورزش می پردازد و انعکاس اخبار باعث رشد 
و پیشرفت و کمک به ما می شود، تشکر ویژه دارم. سعی 
می کنیم با توجه به شرایط موجود و با استفاده از تمام 
ظرفیت ها بهترین تیم ها را متشکل از جوانان جویای نام 
نفتی راهی مسابقات کنیم تا بازهم نفت در ورزش، 

پرچم دار باشد.

بیست و سومین دوره مسابقات لیگ برتر دوومیدانی قهرمانی باشگاه های 
ایران به پایان رسید و تیم همیشه مدعی نفت تهران که بیش از ۱4 عنوان 
قهرمانی را با خود یدک می کشید، در این فصل با جوانگرایی و اتکا و 
سرمایه گذاری روی فرزندان نفتی و جوانان جویای نام در رتبه پنجم جدول 
قرار گرفت. مرحله نهایی بیست و سومین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی 
باشگاه های کشور در بخش آقایان که با حضور باشگاه های آسان پرداخت، 
فوالد مبارکه سپاهان، مس سرنگون، پلیمر خلیج فارس، نفت تهران، مس 
کرمان، دانشگاه آزاد فارس، دانشگاه یزد، دانشگاه علوم پزشکی ایران و 
مقاومت تهران در ورزشگاه آفتاب انقالب تهران برگزار شد، دوومیدانی کاران 
نفت تهران در چند رشته موفق به کسب عناوین قهرمانی شدند؛ درنهایت 
با کسب مجموع ۲۵۷/۵ امتیاز در رتبه پنجم قرار گرفتند. تیم آسان پرداخت 

قهرمان این دوره از رقابت ها شد.
نتایج دوومیدانی کاران نفت در روز پایانی مسابقات در ادامه می آید.

  مشعل   تیم دوومیدانی نفت تهران کسب ۱4 عنوان قهرمانی در لیگ برتر ایران و نیز کسب عناوین برتر بین المللی را در کارنامه خود دارد و با توجه به 
بومی سازی و جوانگرایی در بیست و سومین دوره لیگ برتر دوومیدانی باشگاه های ایران به مقام پنجم رسید.  در همین زمینه با ایرج ایری، رئیس ورزش 
قهرمانی شرکت ملی نفت ایران که از قهرمانان دوومیدانی سابق ایران و نیز سرمربی سابق نفت تهران بوده، در خصوص وضعیت نفت تهران و عنوان کسب شده 
گفت وگو داشتیم. ایری در این گفت وگو به سرمایه گذاری روی فرزندان نفتی اشاره داشت و اینکه برگزاری مسابقات داخلی باعث می شود، با استعدادیابی و 

پرورش استعدادها بتوانیم تیم خوب را برای مسابقات آماده کنیم. 

باکسب ۵ عنوان نخست و دوم و سوم

 دوومیدانی نفت تهران 
در جایگاه پنجم لیگ برتر جای گرفت

4۰۰متر با مانع
رضا ملک پور با کسب رکورد ۵۱.۵۲ دوم 

شد.
 پرتاب نیزه 

ایوب آرخیبا با پرتاب ۷۰.۲۹ متر سوم شد.

 ۸۰۰ متر 
 ۱:4۹.۹۳ با کسب زمان   علی عالمی 

نایب قهرمان شد.

پرتاب دیسک 
سجاد پیرآیقرچمن با پرتاب ۵۷.6۳ متر 

دوم شد.

 4 در 4۰۰ متر امدادی 
 نفت تهران با زمان ۳:۱۵.۱۷ قهرمان شد. 



سرمربی تیم فوتسال بانوان ملی حفاری گفت: ما 
برای قهرمانی در لیگ تالش می کنیم؛ اما اولویتمان 

صعود به مرحله پلی آف است.
مینا بارانی پس از پیروزی تیمش مقابل شهروند 
ساری اظهار کرد: هر 2 تیم بازی خیلی خوبی به نمایش 
گذاشتند و من به باشگاه شهروند برای این تیم خوب 
تبریک می گویم. ما برای برد وارد میدان شدیم و 

خوشحالم که به هدفمان رسیدیم.
وی بابیان اینکه شهروند ساری، خیلی خوب برابر ما 

مقاومت کرد و بازیکنان این تیم جنگنده ظاهر شدند، 
گفت: حریف، تیم بسیار خوبی بود و قطعاً در آینده 

بازی های بهتری از آنها می بینیم.
بارانی با اشاره به اینکه انگیزه شاگردانش برای 
رسیدن به صدر جدول باعث شد با تمام وجود بازی 
کنند، افزود: بازیکنان ما هم قسم شده بودند که با 
دست پر از میدان خارج شوند تا به بردهای بعدی امیدوار 
باشیم. ما با صدر به اندازه یک بازی فاصله داریم و با توجه 
به بازی عقب افتاده می توانیم این فاصله را جبران کنیم.

سرمربی حفاری درباره اینکه رسیدن به صدر چقدر 
مهم است، گفت: همان طور که می دانید بازی ها در 2 
مرحله برگزار می شود و در حال حاضر انگیزه تیم ها این 
است که بتوانند جزو چهار تیم صعودکننده به مرحله 
پلی آف باشند و در ادامه شاهد جنگ اصلی بین چهار 
تیم باشیم.  بارانی بابیان اینکه ما هم مانند سایر تیم ها 
به دنبال قهرمانی هستیم، گفت: در ادامه تالش 

می کنیم نقاط ضعفمان را برطرف کنیم و باقدرت 
بیشتر در برابر رقبا ظاهر شویم.

بانوان فوتسالیست ملی حفاری اهواز با یک 
پیروزی دیگر در لیگ برتر فوتسال بانوان باشگاه های 

ایران، یک قدم دیگر به صدر جدول نزدیک تر شدند.
تیم فوتسال بانوان ملی حفاری اهواز در هفته هفتم 

لیگ برتر فوتسال بانوان باشگاه های ایران در خانه، 
میزبان تیم شهروند ساری بود که توانست این تیم 
را شکست دهد.شاگردان مینا بارانی در روزی که 
حاکم توپ و میدان بودند، موفق شدند در یک بازی 
پرگل حریف خود را با نتیجه 3 بر صفر شکست 
دهند تا به یک قدمی صدر جدول برسند. تیم 
فوتسال بانوان ملی حفاری با گل های فاطمه پاپی، 
تاراجانی نژاد و الهام عنافچه، شهروند ساری را 
شکست داد.حفاری با این پیروزی ۱3 امتیازی شد 
و در رده چهارم قرار گرفت؛ این تیم با توجه به یک 
بازی کمتر از سایر تیم ها می تواند با پیروزی در بازی 
عقب افتاده، خود را در صدر جدول ببیند.تیم 
فوتسال پاالیش نفت آبادان که روزگاری مدعی 
قهرمانی بود و همیشه در صدر جدول به سر می برد، 
در ادامه کسب نتایج ضعیف خود در اصفهان با 
نتیجه 3 بر صفر به تیم نامی نو باخت تا در انتهای 
جدول قرار بگیرد. شکست پاالیش نفت آبادان این 
روزها طبیعی شده و این تیم وضعیت خوبی در لیگ 

ندارد.

نشریه  کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 941  
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بانوان فوتسالیست حفاری یک قدم تا صدر

درحالی که نفت و گاز گچساران در صدر 
جدول لیگ دسته دوم یکه تازی می کند، 
دیدار دو تیم فوتبال ملی حفاری اهواز و نفت 
امیدیه در هفته دوم مسابقات لیگ دسته 
دوم با برتری آبی پوشان امیدیه ای خاتمه 
یافت تا نخستین دربی نفتی ها برنده داشته 

باشد.
 در هفته دوم مسابقات لیگ دسته دوم 
باشگاه های کشور تیم فوتبال نفت امیدیه 
توانست با نتیجه یک بر صفر تیم ملی حفاری 
اهواز را شکست دهد تا برنده دربی نفتی ها 
باشد. دربی نفتی ها به میزبانی ملی حفاری 
برگزار شد که تیم فوتبال نفت امیدیه 
توانست با ارائه یک بازی برتر که حتی یک 
پنالتی را هم از دست داد، به پیروزی برسد 

تا نخستین برد نفت امیدیه رقم بخورد.

تک گل این دیدار را محمد مجرد به ثمر 
رساند. نفت امیدیه و ملی حفاری هرکدام با 
یک پیروزی و یک شکست و کسب 3 امتیاز 
در رتبه های ششم و هفتم جدول قرار دارند.
نفت و گاز گچساران دیگر تیم نفتی 
حاضر در این رقابت ها که در همین گروه 
قرار دارد، در هفته دوم به کرمانشاه رفته بود 
و موفق شد تیم بعثت این شهر را با نتیجه 2 
بر ۱ شکست دهد تا با کسب دومین پیروزی 
6 امتیازی شود و به تنهایی در صدر جدول 
نادریان  یوسف  شاگردان  بگیرد.  قرار 
درحالی که نتیجه بازی را از میزبان خود 
عقب بودند، موفق شدند برنده بازی باشند. 
جواد نصیر و محمد بختیاری گل های برتری 
نفت و گاز گچساران را در این دیدار به ثمر 

رساندند.

تیم هندبال نفت و گاز گچساران با شکست خیبر اراك به نخستین 
پیروزي خود در فصل جدید لیگ برتر هندبال باشگاه های ایران 

دست یافت.
تیم هندبال نفت و گاز گچساران که برخالف فصول گذشته لیگ 
را خوب شروع نکرده بود، در هفته چهارم لیگ برتر هندبال باشگاه های 
ایران طلسم ناکامی ها را شکست و در روزی که در خانه میزبان تیم 
خیبر اراك بود، موفق شد این تیم را با ارائه یک بازی برتر با نتیجه 
نزدیک 23 بر 2۱ شکست دهد تا نخستین بردشان در لیگ رقم 

بخورد.
نفت گچساران با کسب این پیروزي 3 امتیازي شد و در مکان 

چهارم جدول رده بندی گروه دوم این مسابقات قرار گرفت.
 لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور با حضور ۱۱ تیم در 2 گروه 

برگزار می شود.  

نخستین پیروزي نفت گچساران
 در لیگ برتر هندبال 

 امیدیه برنده  دربی نفتی ها
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سرمربی تیم فوتسال بانوان ملی حفاری:

اولویت ما صعود به پلی آف است 
حامد حدادی، سنتر تیم نفت آبادان در جمع برترین بازیکنان 
مسابقات جام باشگاه های بسکتبال آسیا ۲۰۱۹ قرار گرفت. 
مسابقات جام باشگاه های بسکتبال آسیا ۲۰۱۹ بانکوک، با 
قهرمانی تیم آلوارک ژاپن  و سومی  تیم پاالیش نفت آبادان به 
از سوی  رقابت ها  این  منتخب  تیم  ترکیب  تا  پایان رسید 
فدراسیون آسیا معرفی شود. تیم پاالیش نفت آبادان در این 
مسابقات، عنوان سومی  را از آن خود کرد تا حامد حدادی، سنتر 
نام آشنای نماینده ایران نیز در ترکیب تیم منتخب رقابت ها قرار 
بگیرد. حامد حدادی  با ۱۷.4 امتیاز، ۱۰.4 ریباند، ۳.4 پاس گل و 
۱.4 توپ ربایی و یک دفاع در جمع بهترین ها قرا گرفت تا پاالیش 

نفت آبادان، یک عنوان دیگر از این مسابقات را کسب کند.

سرمربی بسکتبال تیم پاالیش 
نفت آبادان، کسب مقام سومی  در 
نخستین تجربه جام باشگاه های آسیا 
را نتیجه ای خوب قلمداد می کند؛ اما 
درعین حال می گوید که برای قهرمانی 
به تایلند رفته بودند و با بدشانسی به این 
مقام نرسیدند.حماد سامری، سرمربی تیم 
با توضیح  آبادان  بسکتبال پاالیش نفت 
تیم بسکتبال  بیشتر در خصوص حضور 
پاالیش نفت آبادان در این رقابت ها و کسب 

مقام سوم گفت: در گروه سختی قرار گرفته بودیم. 
میزبان و تیم مدعی المحرق در گروه ما بودند که با 
بازی های خوب بچه ها و شناخت خوبی که از آنها داشتیم 
و نیز آنالیز حریفان با سه پیروزی موفق شدیم مقتدرانه 

به مرحله نیمه نهایی صعود کنیم.
در نیمه نهایی، مقابل نایب قهرمان فصل گذشته قرار 
گرفتیم، آنها چند بازیکن خارجی و آمریکایی داشتند 
که بازیکن آمریکایی آنها بهترین بازیکن مسابقات 
شد.نمی خواهم بهانه بیاورم؛ اما آنها خیلی بهتر از ما 

تجهیز شده بودند.

 در مقابل نماینده ژاپن خیلی خوب بازی کردیم؛ ولی 
بدشانس بودیم و در روزی که می توانستیم برنده بازی 
باشیم و به فینال برویم، متاسفانه با اختالف کمی  بازی 
را واگذار کردیم و به جای حضور در فینال، به دیدار 
رده بندی رفتیم.در بازی رده بندی هم دوباره با المحرق 
بازی کردیم که بچه ها خوب کارکردند. باالخره بازی 
تکرار بود و آنها ما را خوب آنالیز کرده بودند؛ اما 
به هرحال موفق شدیم با یک برد خوب دیگر به مقام 
سوم برسیم و این مقام سومی  را به هواداران نفت و مردم 

خوب آبادان تقدیم می کنیم.

 سرمربی نفت آبادان: برای قهرمانی به تایلند رفته بودیم

حامد حدادی ، در تیم منتخب 
بسکتبال باشگاه های آسیا

 تیم بسکتبال پاالیش نفت آبادان که با 
کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر بسکتبال 
نماینده  به عنوان  باشگاه های کشورمان 
ایران در جام باشگاه های بسکتبال آسیا 
تایلند ۲۰۱۹  حضور پیدا کرده بود، موفق شد 
با پیروزی در آخرین بازی خود در این 

تورنمنت، به مقام سوم آسیا دست پیدا کند. 
تیم بسکتبال پاالیش نفت آبادان در گروه 
نخست این رقابت ها با تیم های المحرق 
بحرین، فوبون براوز از چین تایپه و هایتک 
بود. همگروه  میزبان  تایلند  از  بانکوک 
شاگردان حماد سامری در مرحله گروهی 
و  را شروع  کار  مقتدرانه  رقابت ها  این 
مقتدرانه هم از گروه به عنوان تیم نخست 
صعود کردند. آنها ابتدا با نتیجه ۸۵ بر 64 
مقابل تیم المحرق بحرین به برتری رسیدند 
تا شروع مقتدرانه ای در این رقابت ها داشته 
باشند. سپس تیم فوبون براوز از چین تایپه 
را با نتیجه  6۸ بر 66 شکست دادند و در 
آخرین بازی مرحله گروهی به مصاف تیم 
میزبان رفتند که موفق شدند با نتیجه ۷۱ 
بر6۲ به پیروزی برسند تا به عنوان تیم 
نخست راهی مرحله نیمه نهایی شوند. 
پاالیش نفت آبادان در مرحله نیمه نهایی 
به مصاف نایب قهرمان فصل گذشته 

تیم آلوارک ژاپن رفت و  درحالی که در دو 
کوارتر نخست، بازی خوبی انجام داده بود، 
درنهایت با نتیجه ۸۰ - ۷۳  شکست خورد 
بازماند.  مسابقات  فینال  به  صعود  از  و 
شاگردان حماد سامری در آخرین دیدار خود 
طی این رقابت ها و در مرحله رده بندی، در 
المحرق  تیم  به مصاف  دیداری تکراری 
بحرین رفتند و موفق شدند در دیداری 
جذاب، حریف خود را با نتیجه ۸۱ بر 6۹ 
شکست دهند تا به مقام سوم آسیا دست 
پیدا کنند.نفتی ها ابتدا در کوارتر اول با 
نتیجه ۳۰ بر ۲۵ پیروز شدند؛ اما در کوارتر 
دوم با نتیجه ۲۳ بر ۲۰ باختند؛ اما درکوارتر 
سوم و چهارم جبران کردند و با نتایج ۱۷ بر 
۱۲ و ۱4 بر ۹ پیروز و برنده بازی شدند.   در 
پایان این بازی سعید داورپناه، گارد تیم نفت 
آبادان با کسب ۳۱ امتیاز، ۲ ریباند، 4 پاس 
گل، ۳ توپ ربایی و تاثیرگذاری ۳۳، بهترین 

بازیکن زمین شد.

بازیکنان ما هم قسم شده 
بودند که با دست پر از میدان 
ج شوند تا به بردهای بعدی  خار
امیدوار باشیم. ما با صدر 
به اندازه یک بازی فاصله داریم و 
با توجه به بازی عقب افتاده 
می توانیم این فاصله را جبران 
کنیم
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»هفت دقیقه تا پاییز«، سومین فیلم سینمایی علیرضا امینی است که در 
سال ۱3۸۸ اکران شد. محسن تنابنده، نویسنده و بازیگر این فیلم است که 
برای بازی در این فیلم، برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد 
جشنواره فیلم فجر شد. هدیه تهرانی و حامد بهداد، دو بازیگر مطرح این فیلم 

هستند. 

»هفت دقیقه تا پاییز«،

این کتاب را که نسیم مرعشی نوشته، برنده جایزه ادبی جالل آل احمد شده و 
تاکنون بیش از 39 بار تجدید چاپ داشته است. این کتاب زندگی سه دختر جوان 
به نام های شبانه، روجا و لیال را روایت می کند که سرشار از دغدغه های دخترانگی 
هستند. به همین دلیل ممکن است برای بسیاری از دختران جوان از جذابیت 
باالیی برخوردار باشد. این کتاب از دو بخش با عنوان تابستان و پاییز تشکیل شده 
و هر یک از این دو بخش نیز از سه فصل مجزا برخوردار است. هر یک از فصول 
این کتاب از سوی یکی از شخصیت های اصلی داستان روایت می شود. از نقاط 
قوت کتاب، سبک نوشتاری خوب داستان و خوش خوان بودن آن است و داستان 
بسیار قابل لمس و هم ذات پنداری با هر سه شخصیت آسان است، به طوری که 
می شود هر سه شخصیت را در وجود خود پیدا کرد. در این داستان، هیچ 

شخصیتی قهرمان یا مطلقا خوب یا بد نیست، همه خودشان هستند. 
قسمت هایی از متن:

فکر این که چرا به اینجا رسیدیم، کجا را اشتباه کردیم، کجای خلقت و با کدام 
فشار شالوده مان ترك خورد که بدون این که بدانیم برای چه، با یک باد، طوری 
آوار شدیم روی خودمان که دیگر نمی توانیم از جای مان بلند شویم، نمی توانیم 
خودمان را بتکانیم و دوباره بایستیم و اگر بتوانیم، آنی نیستیم که قبل از آوار 
بوده ایم. اشتباهِ کدام طراح بود که فشارها را درست محاسبه نکرد و سازه مان را 
طوری غیرمقاوم ساخت که هر روز می تواند برای شکستن مان چیزی داشته باشد؟ 
فکر زندگی بی خنده و بی آرزو تکه تکه ام می کند. مثل لکه ی زشت زرد ماست، 

روی پیشخان آشپزخانه.
 وقتی سکوت می کنم یعنی موافقم؟ نه، نیستم. من وقتی موافق باشم سکوت 
نمی کنم، می خندم. دهانم را باز می کنم و می گویم بله، موافقم. اما سکوت، می دانم 
که نمی کنم. شاید آن روز هم سکوت کرده بودم که فکر کردی با رفتنت موافقم. 
ساکت نشسته بودم و چمدانت را می بستم. موافق نبودم، فقط ساکت بودم؛ و تو 

بدون من رفتی.

پاییز فصل آخر سال است
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آسمانش را گرفته تنگ در آغوش
ابر؛ با آن پوستین سردِ نمناکش

باغ بی برگی،
روز و شب تنهاست،

با سکوت پاِك غمناکش
سازِ او باران، سرودش باد

جامه اش شوالی عریانی ست
ور جز اینش جامه ای باید 

بافته بس شعله ی زر تا پودش باد 
گو بروید، هرچه در هر جا که خواهد، یا نمی خواهد 

باغبان و رهگذاری نیست 
باغ نومیدان

چشم در راه بهاری نیست
گر زچشمش پرتو گرمی نمی تابد 
ور برویش برگ لبخندی نمی روید 

باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست؟
داستان از میوه های سربه گردون سای

اینک خفته در تابوت پست خاك می گوید 
باغ بی برگی

خنده اش خونی است اشک آمیز
جاودان بر اسب یال افشان زردش می چمد در آن 

پادشاه فصل ها، پاییز
مهدی اخوان ثالث )م. امید(

مشعل شماره ۹4۱

پاییز، تنهایی 

این هفتمین آلبوم احسان خواجه امیری، 
خواننده پاپ ایرانی است که در سال ۱۳۹۳ 
منتشر شد. بیشتر قطعات این آلبوم را 
روزبه بمانی سروده و زهرا عاملی و حسین 
غیاثی از دیگر ترانه سرایان این آلبوم 
هستند. علیرضا افکاری، احسان 
خواجه امیری، مهرداد نصرتی 
کهن دیری،  علیرضا  و 
آهنگ های قطعات این 
آلبوم را ساخته اند. 
»پاییز، تنهایی«، 
۱۲ قطعه  شامل 

است.

مشعل   حتما زیاد شنیده اید که پاییز با خود دلتنگی و 
افسردگی می آورد؛ خیلی ها نیمه دوم سال را دوست ندارند و 
به عکس خیلی از مردم در انتظار پاییز می مانند و نوستالژی 
زیادی با ریزش برگ ها و پیاده روی های عصرگاهی و باران و 
آسمان ابری دارند؛ اما آیا این حال و هوای متفاوت، شرایط 
روحی ما آدم هاست یا تقصیر پاییز است؟ بسیاری از دیدگاه ها 
دلیل این اتفاق را کوتاهی روز و نور و حضور خورشید می دانند 
و معتقدند که این شرایط طبیعی روی هورمون ها و بسیاری از 
مکانیزم های روانی آدم ها اثراتی دارد. این اثرات لزوما منفی 
نیستند و متناسب با شرایط جسمی و روحی هر فرد واکنش ها   
مختلف  است، اما اثر منفی نور کم و دسترسی نداشتن به تابش 
مستقیم نورخورشید از آن مواردی است که غیر قابل انکار 
نیست. خوب است که برخی از عوارض پاییز و حال و هوای 

روزهای پاییزی را مرور کنیم.

افسردگی پاییزی

با شروع این فصل، دوباره دلتنگی ها و خاطرات به آدم 
برمی گردد و اگر این دلتنگی زیاد و رنگ خاطرات هم غمگینانه 
باشد، می تواند فرد را منزوی و گوشه گیر کند و عاملی برای 
شروع یا استمرار افسردگی باشد. کارشناسان البته غم و 
اندوهی را که تنها نشات گرفته از کم شدن تابش نور خورشید 
و روزهای کوتاه و آسمان ابری است، »افسردگی پاییزی« 
نامگذاری کرده اند که زودگذر است. ممکن است روزمرگی در 
امور زندگی و کار و دچار شدن به تکرار را در ایام دیگر سال هم 
داشته باشید؛ اما در روزهای پاییزی که طول روز کوتاه است، 
این شرایط بیشتر احساس می شود و افکار منفی و سرزنشگر 

به ذهن آدمی رسوخ می کند.
پزشکان می گویند معموال در فصولی مانند پاییز و زمستان که 
تابش نور خورشید کم می شود و طول روز کاهش می یابد، ترشح 
برخی ناقل های عصبی در بدن برخی افراد دچار اختالل می شود 
و در نتیجه این شرایط روحی، افراد اشتهای خود را از دست 
می دهند و انرژی بدن آنها کاهش پیدا می کند. کمبود نور 
خورشید باعث کاهش سروتونین می شود که تنظیم خلق و 
خوی را به هم می ریزد. هنگامی که این عناصر بدرستی کار 
نمی کنند، ممکن است متوجه افسردگی یا نشانه های دیگر 
مانند خستگی شوید. عوامل دیگری نیز وجود دارد؛ به عنوان 
مثال، سطح مالتونین می تواند تحت تاثیر تغییر در فصل باشد 

و الگوهای خلق و خوی فرد را تحت تاثیر قرار دهد.
در چنین شرایطی ممکن است فرد برای مدتی کوتاه، احساس 
بی ارزشی، ناامیدی، انرژی کم و کندی، اختالل در خواب، تغییر 
در وزن یا اشتها و دشواری در تمرکز کند؛ البته این تغییرات 
نمی تواتد ناشی از تغییرات آب و هوا و روز و شب باشد؛ بلکه 
خود فرد نیز تاثیر زیادی در بروز این شرایط دارد. محققان 
معتقدند، زنان و جوانان بیشتر در معرض این مدل از افسردگی 

فصلی قرار دارند.

بیماری های پاییزی 

تغییرات چشمگیر آب و هوایی طی فصل پاییز، بویژه نوسانات 
دمایی سریع و وزش بادهای سرد می تواند سیستم ایمنی 
بسیاری از افراد را تضعیف کند. برخی تغییرات آب و هوایی در 
فصل پاییز موجب افزایش فشار بارومتریک می شود و افراد 
مستعد میگرن از پیامدهای این شرایط رنج خواهند برد. محیط 

در واقع موجب ترکیبی از افزایش فشار در مغز و کاهش کارایی 
گیرنده های درد در مغز خواهد شد. در عین حال انجام 
فعالیت های روزانه یا ورزش، تنها دالیلی نیستند که می توانند 
موجب افزایش ضربان قلب فرد شوند. با کاهش دمای هوا، بدن 
برای حفظ گرمای خود، رگ های خونی را منقبض می کند که 
این شرایط می تواند افزایش اندک فشار خون را به همراه داشته 
باشد. این میزان اندک افزایش فشار خون برای افراد سالم 
نگران کننده نیست، اما افراد مبتال به پرفشاری خون ممکن 
است برای پرهیز از یک حمله قلبی ناگهانی، نیازمند تعدیل در 
انجام فعالیت های خود طی فصل پاییز باشند. همچنین گفته 
شده که پاییز می تواند موجب افزایش قند خون شود و افراد 
مبتال به دیابت باید به این نکته توجه داشته باشند. کاهش دما 
می تواند استرس و فشار بیشتری را به بدن وارد کند. این 
استرس، اغلب بدن را وارد حالت جنگ یا گریز می کند که 
ترشح هورمون هایی مانند آدرنالین و کورتیزول را در پی دارد. 
این هورمون ها کبد را به تولید گلوکز بیشتر برای تامین انرژی 
تشویق می کند که می تواند به افزایش بیش از حد سطوح قند 

خون منجر شود.
در عین حال زمانی که هوا سرد می شود، احتماال برخی افراد 
متوجه خشکی پوست بدن خود می شوند؛ اگرچه شاید به اندازه 
تابستان تعریق را تجربه نکنند، اما این به معنای آن نیست که 
بدن طی ماه های سرد سال مستعد کم آبی نیست. افراد طی 
روزهای سرد سال تمایل بیشتری به مصرف نوشیدنی های 
حاوی کافئین مانند چای و قهوه دارند که ادرارآور است و این 
از جمله مواردی است که می تواند احتمال کم آبی بدن را افزایش 

دهد.
چطور از پاییز لذت ببریم؟

بهترین راه برای دوری از این احساس، آن است که به زیبایی ها 
و حال و هوای دلنشین پاییزی دل بسپاریم، بخصوص زمان 
بیشتری را در دل طبیعت باشیم و ارتباط عاطفی با دیگران و 
اعضای خانواده را بیشتر کنیم. درست است که هوا سرد است 
و شب زود فرامی رسد؛ اما می توان با برنامه ریزی، برای 

دورهمی های خانوادگی و دوستانه وقت گذاشت. 
ورزش و استراحت های به موقع را رها نکنید، غذای سالم 
بخورید و به سالمت خود اهمیت دهید. چرا که با اولین بیماری 
و آنفلوانزا مجبور می شوید در خانه تنها بمانید. در عین حال 
تالش کنید از اضطراب و موضوعات نگران کننده که موجب 
می شود خودتان را سرزنش کنید، دور بمانید. یکی دیگر از 
راه های ابتال به جلوگیری از افسردگی پاییزی یا کم کردن اثرات 
آن، این است که برای چند ماه آینده و روزهای بلند و شب های 
کوتاه آن برنامه ریزی داشته باشید تا احساس تنهایی و 
بیهودگی به سراغتان نیاید.  پاییز، فصل رنگ است و استفاده 
از رنگ های گرم در دکوراسیون خانه و محل کار، بخصوص در 
میان لباس هایی که هر روز می پوشید، اهمیت زیادی دارد. 
روسری، شال و شال گردن، مانتو یا کفش و کیف هایی که با 
رنگ های گرم پاییزی تطابق داشته باشد، روحیه شما را شاد 
می کند و این همراهی با طبیعت، آرامتان می کند. در عین حال 
می توانید انفرادی یا گروهی و خانوادگی دل به طبیعت یک 
پارک کوچک یا جنگل های شمال کشور بسپارید تا طبیعت و 
زیبایی های آن آرامتان کند و انرژی های منفی را از جسم و جان 
شما بزداید. می توانید عکس های زیبایی از طبیعت و خودتان 

در طبیعت بگیرید و خاطرات زیبایی از آن بسازید. 
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با استفاده از این اپلیکیشن اندرویدی می توانید 
تقریبا به هر گونه اطالعات مرتبط با باتری دستگاه که 

به آن فکر می کنید، دسترسی داشته باشید. این برنامه 
لیستی از اطالعات جامع را در اختیار کاربر قرار می دهد 
و بدون تردید یکی از کاربردی ترین برنامه های اندرویدی 

کنونی موجود محسوب می شود.

اپلیکیشن های کاربردی  
 این برنامه، بیش از ۱۰۰ ها تصویر زمینه را در اختیار شما قرار 
می دهد، اما وجه تمایز این اپلیکیشن با سایر نرم افزارهای وال 
پیپر در این است که تصاویر موجود در این نرم افزار، همگی از 
عمق زیاد رنگ مشکی برخوردار هستند که برای نمایشگرهای 

»امولد« بسیار مناسب است. 

7 مهر، روزی است که به بهانه رشادت های آتش نشانان، روز ملی 
آتش نشانی و ایمنی نامگذاری شده است. سال 1359 درست در 
همین روز بود که پاالیشگاه آبادان در جنگ ایران و عراق از سوی 
دشمن مورد حمله هوایی قرار گرفت. پس از این اتفاق، آتش نشانان 
برای اطفای حریق وارد عمل شدند؛ اما این بار آتش تنها دشمن آنها 
نبود؛ بلکه در حین اطفای حریق بار دیگر این پاالیشگاه بمباران شد و 
تعداد زیادی از آتش نشانان در این حادثه شهید شدند.
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MNML Screen Recorder
این برنامه، یک نرم افزار فیلمبرداری از صفحه 
نمایش است که براحتی از نوار اعالن فعال می شود. 
نکته قابل توجه در این برنامه، نبود هیچ گونه تبلیغات 

و کیفیت باالی فیلمبرداری در آن است.

لیال عبداهلل زاده، مشاور مدیر اکتشاف شرکت ملي نفت 
ایران در امور زنان و خانواده است که علي رغم تصدي 
مسؤولیت »کارشناس پژوهش در امور مهندسي نفت«، 
مسؤولیت مشاور مدیر در امور زنان و خانواده و چند وظیفه 
دیگر را هم به عهده دارد. وظایفي که به گفته او چارت 
سازماني و منفعت مادي ندارند؛ اما او و دیگر زنان همکارش 
در مدیریت اکتشاف، سال هاست که آن وظایف را انجام 
مي دهند.  او حدود 20 سال سابقه کار در مدیریت اکتشاف 
دارد و شروع به کارش هم از سال ۷۸ با مدیریت اکتشاف 
بوده و از سال 9۴ نیز به عنوان مشاور مدیر در امور زنان و 
خانواده معرفي شده است. رشته تحقیقي او شیمي بوده و 
سال ها قبل همانند بسیاري از کارکنان نفت از طریق آزمون 

جذب نفت شده است. عبداهلل زاده همواره به دنبال امور 
اجرایي بوده است، به همین دلیل پیگیري ارتقاء جایگاه 
زنان شاغل در مدیریت اکتشاف و سایر مسؤولیت هاي 
اجتماعي را به عهده گرفته است.  او فرهنگ سازي و تغییر 
نگرش مدیران، شناسایي زنان توانمند و تهیه بانک 
اطالعاتي از آنها، ارتقاء توانمندي هاي زنان شاغل، پیگیري 
مطالبات آنها و ... را از مهمترین وظایف امور زنان و خانواده 
بر می شمرد و می گوید: موفقیت در برگزاري نشست هاي 
تخصصي و کارگاه هاي آموزشي در حوزه زنان و خانواده 
نشانه توجه مدیریت اکتشاف به این حوزه است، چرا که از 
زمان تصوي این مسئوولیت تاکنون ۱9 نشست و کارگاه 
برگزار شده است.  او می افزاید: به جز برخي کارگاه ها، که 

در حوزه سالمت خانم هاست، سایر کارگاه ها با حضور 
همکاران مرد و زن برگزار شده و اتفاقا همکاران مرد از 
برگزاري کارگاه ها و دریافت فایل جلسات استقبال میکنند 

و این فایل ها را در اختیار خانواده خود قرار مي دهند. 

 مشارکت آقایان در کارگاه ها چشمگیر است
او مي گوید: در آخرین کارگاه آموزش توان افزایي که با 
۴0 درصد  برگزار شد،  استرس  مدیریت  موضوع 
شرکت کنندگان، آقایان بودند و این توجه و همراهي قوت 
قلبي براي او و همکارانش بوده است. عبداهلل زاده مي افزاید: 

کارگاه ها عموما با محوریت توان افزایي زنان شاغل و 
مهارت هاي ارتباطي درون خانواده بوده و برترین کارگاه با 
محوریت خانواده و با رویکرد تئوري انتخاب و با تدریس 
دکتر علي صاحبي برگزار شد و مدیران و همسران آنها در 
آن حضور داشتند و استقبال زیادي از آن صورت گرفت. 

او یکي دیگر از کارگاه هاي مورد استقبال را »تحکیم بنیان 
خانواده براي همسران همکاران اقماري« عنوان مي کند و 
ادامه میدهد: کارگاه هایي براي توان افزایي فردي، شغلي و 
اجتماعي زنان شاغل و نقش زنان در توسعه، ارتقای سالمت 
و بهبود کیفیت زندگي با رویکرد خودمراقبتي نیز برگزار 

شده که بیشتر درباره پیشگیري از بیماري هاي جسمي و 
روحي و آسیب هاي اجتماعي مبتال به خانم ها بوده است. 
عبداهلل زاده مي گوید: تالش مي کنیم در هر سال حداقل ۵ 
کارگاه متناسب با نیازهاي کارکنان و رویکردهاي سازمان 
برگزار شود که البته موضوعات ارتقای توانمندي زنان و 

خانواده و خودمراقبتي در اولویت قرار دارد. 
مشاور امور زنان و خانواده مدیریت اکتشاف شرکت ملي 
نفت، با بیان اینکه خدمات مشاوره اي به همکاران، از سوی 
افرادي مسلط و با تعامل خوب که از کیفیت عملکرد باالیي 
برخوردار هستند، انجام مي شود، می گوید: به عنوان نمونه 

دکتر اسکیان، داراي مدرك دکترا روانشناسي به عنوان 
مشاور در امور خانواده یک روز در هفته به شرکت مي آیند 
و مشاوره مي دهند و جالب است بدانید که وقت هاي این 
مشاور با توجه به استقبال همکاران تا دو ماه آینده پر است. 
این در حالي است که در ابتدا فرهنگ مشورت با مشاور 
بسیار ضعیف بود و پیش بیني استقبال کمي مي شد، اما با 
فرهنگ سازي صورت گرفته، استقبال زیادي از مشاوره ها 
شد و 30 درصد از مخاطبان این مشاور را آقایان تشکیل 
مي دهند و بسیاري از کارمندان مراجعه مي کنند و خواستار 

ادامه این روند هستند.

 نگاه مثبت مدیریت اکتشاف به ما انگیزه داد
او ادامه مي دهد: علي رغم شرایط بودجه و محدودیت هاي 
مالي به وجود آمده با مساعدت مهندس هندي، مدیریت 
اکتشاف شرکت ملي نفت ایران و همکاري خانم اسکیان، 

این ارتباط مستمر باقي مانده است. 
عبداهلل زاده به همراهي و دید مثبت مدیریت فعلي اکتشاف 
شرکت ملي نفت و نگاه متفاوت و مثبت تر مهندس محمد 
صالح هندي که زمینه انگیزه بیشتر را فراهم کرده، اشاره 
دارد و مي گوید: وجود جایگاه مشاور امور زنان و خانواده و 
اجراي ماموریت هاي مختلف، نگاه ها را به این حوزه تغییر 
داده و در عین حال افزایش حضور خانم ها در شرکت هاي 
تابعه و وابسته به وزارت نفت، سطح باالي تحصیالت و 
توانمندي ها و ... نگاه مدیران ارشد و میاني را به حضور زنان 
تغییر داده است. پیش از این تصور بر این بود که خانم هاي 
شاغل صرفا در سمت منشي گري فعال هستند و زنان 
عمدتا براي سمت هاي غیر فني معرفي مي شدند، اما با 
تالش هاي انجام شده االن این نگاه کمرنگ تر شده و در 
مدیریت اکتشاف، مدیران دید مثبت و همراهي خوبي با 
زنان شاغل و توانمند دارند. او تاکید دارد که بسیاري از زنان 
به دلیل عدم انتصاب مسؤولیت هاي رده سرپرستي و در 
نتیجه عدم تجربه کافي  مسؤولیت هاي حساس را در 

شرکت هاي سازمان ها نمي پذیرند و مي گوید: عدم اعتماد 
و حمایت از سوي خانواده و همسر، بي اعتمادي برخي از 
رؤسا به کارمند زن و... هنوز هم وجود دارد که با فرهنگ 
سازي تالش داریم این نگاه را تغییر دهیم. در عین حال 
برخي از دوره هاي آموزشي و ماموریت ها در داخل یا خارج 
از کشور برگزار مي شود که زنان براي حضور در آنها موفق 
به جلب موافقت خانواده خود نشده و زمینه بهبود شرایط 

شغلي آنها فراهم نمي شود. 
 او با بیان اینکه تفاوت نگاه بین همکاران مرد و زن در میان 
مدیران ارشد کمرنگ شده؛ اما هنوز وجود دارد و الزم است 
زنان موفق نفت را بیشتر معرفي کنیم، ادامه مي دهد: 
بزرگترین چالش زنان، عدم برخورداري از امکانات و مزایا 
به صورت عادالنه است. به عنوان نمونه علي رغم اینکه 
همکاران زن و مرد سرانه مساوي در بیمه پرداخت مي کنند 
اما کارمندان زن امکان استفاده از تسهیالت درماني براي 
فرزندانشان را ندارند که به نظر مي رسد در این خصوص و 

موارد مشابه باید در قوانین بازنگري صورت گیرد. 

 امیدواریم کالس های تعطیل شده دوباره 
فعال شود

او با اشاره به برگزاري کالس هاي آموزشي و ورزشي براي 
بانوان در این مجموعه مي گوید: تاکنون کالس هاي 
بدنسازي، یوگا، تیراندازي و اردوهاي ورزشي را براي بانوان 
برگزار کردیم و شرایط استفاده از استخر براي کارکنان 
فراهم شده است. البته برخي کالس ها مثل یوگا و بدنسازي 
به دلیل مشکالتي فعال تعطیل هستند که خواستار و پیگیر 
برگزاري مجدد آنها هستیم. همچنین برگزاري کارگاه 
آموزشي در پارك گیاه شناسي از دیگر اقدامات بوده که با 

استقبال همکاران رو به رو شد. 
او با اعالم اینکه هر سال دو بار نمایشگاه عفاف و حجاب در 
مدیریت اکتشاف شرکت ملي نفت برگزار مي شود، 
مي افزاید: این نمایشگاه در راستاي ترویج فرهنگ عفاف و 

حجاب و تاکید بر فرم و پوشش اداري و تسهیل خرید براي 
همکاران برگزار مي شود. همچنین اقدام هاي دیگري 
همچون برگزاري »جشنواره غذاي سالم«، »اولین برنامه 
ژئوتوریسم«، »اولین جشنواره یلدا« و »نمایشگاه عکاسي 
تخصصي زمین شناسي« را هم انجام داده ایم که همه آنها 

پربار بود و استقبال زیادي از آنها صورت گرفت. 
عبداهلل زاده با اشاره به امور خیریه اي که از گذشته در 
مدیریت اکتشاف وجود داشته است، می گوید: از سال 96 
و از زماني که آقاي هندي در این مدیریت حضور داشتند، 
پیشنهاد شوراي نیکوکاري مطرح و با مساعدت هاي وي 

اساسنامه آن تنظیم و کار رسمیت پیدا کرد. 
او می افزاید: از گذشته وام هایي با مبلغ کم براي امور 
ضروري وجود داشت؛ اما در ادامه محور اصلي امور خیریه، 
»کمک به آموزش و تحصیل کودکان مناطق محروم 
تهران« شد و در اولین اقدام، فرزندان ایتام و کودکان 
بدسرپرست یا بي سرپرست در دستور کار قرار گرفتند و 
در حال حاضر سه مدرسه در جنوب تهران را پوشش 
مي دهیم که یکي از این مدارس ۴9 کودك با بیماري 
خاص دارد. بتازگي هم با بیمارستان مفید مذاکراتي 
داشتیم و قرار شد در حد توانمان چند کودك را تحت 

پوشش داشته باشیم. 
او می گوید: درعین حال براي افزایش درآمدهاي خیریه 
از نیروهایي که فعالیت و توانمندي هنري دارند، 
درخواست همکاري کردیم و به کمک آنها کالس هاي 
آموزش نقاشي و ویتراي برگزار و هزینه برگزاري آن را به 
حساب شوراي نیکوکاري واریز مي کنیم. همچنین در 
کنار این کارها نمایشگاه خیریه براي فروش محصوالت 
هنرجویان و هنرمندان برگزار مي کنیم و درآمد آن هم 
به خیریه )شوراي نیکوکاري( اختصاص مي یابد؛ البته این 
درآمدها جدا از کمک هاي همکاران مدیریت اکتشاف 
است که معموال به صورت ماهیانه و مستمر به حساب 

خیریه واریز مي شود. 

 گفت وگو با مشاور امور زنان و خانواده 
 مدیریت اکتشاف  شرکت ملی نفت 

محدودیت ها را کمرنگ کرده است
مشعل: امور زنان و خانواده، به عنوان یکي از بخشهاي الزم، اما کمتر پرداخته شده شرکت هاي 

زیرمجموعه هاي دولتي و از جمله صنعت نفت، تحوالت و برنامه هاي ریز و درشت زیادي دارد که یا 
گفته نشده و یا در میانه خبرهاي مهمتر عموما نادیده گرفته شده است. افزایش تعداد کارکنان زن و 

موفقیت هاي قابل توجه و چشمگیر آنها در موقعیت هاي مختلف کاري آنقدر بوده که دیگر نمي توان از 
کنار این بخش جدایي ناپذیر شرکت ها و سازمان ها بي تفاوت عبور کرد.


