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روز اول پنجمین کنگره نفت و نیرو به سخنرانی های رسمی 
وزیر نفت ومعاونان او و مهمانان خارجی حول محور نفت 
اختصاص یافت، اما در روز دوم چند نشست تخصصی 
برگزار شد و تا لحظات پایانی به واسطه موضوع های چالشی 
و جدید مطرح شده با استقبال حاضران در کنگره ادامه 
پیدا کرد. »تأمین مالی توسعه بخش های نفت و نیرو«، 
و  صنعت«  در  نوآوری  زیست بوم  و  »استارت آپ ها 
»چالش های محیط زیستی، پیشرفت یا عقبگرد« سه 
نشستی بود که هر کدام با میهمانان و سخنرانی متفاوت 
برگزار شد.در نشست تخصصی »تأمین مالی توسعه 
بخش های نفت و نیرو« که با محوریت انواع تامین مالی برای 
پروژه های پتروشیمی در شرایط تحریم و محدودیتهای 

اقتصادی برگزار شد، جعفر ربیعی، مدیرعامل هلدینگ 
خلیج فارس به عنوان رئیس این پنل تخصصی تاکید کرد: 
پتروشیمی ها سهم قابل توجهی از بازار بورس را در اختیار 
دارند و به عبارتی بورس به پتروشیمی ها بدهکارند. او با 
بازار سرمایه کشور در اختیار  20 درصد  اینکه  بیان 
شرکت های پتروشیمی است، افزود: بخش زیادی از سرمایه 
شرکت های پتروشیمی سودآور در بورس وجود دارد؛ یعنی 
به نوعی بورس به شرکت های پتروشیمی بدهکار است و 
این  شرکت ها باید بتوانند از این بازار مطالبه کنند. شرکت ها 
نباید از ورود به بورس بترسند؛ ممکن است ورود به این 
بازار محدودیتهایی داشته باشد، اما فواید آن بسیار بیشتر 

خواهد بود.

و چه گذشت؟ وز کنگره نفت و نیر در  دومین ر
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روایتی از      سوخت رسانی شرکت ملی
 پخش  فراورده های نفتی منطقه ایالم

باعشق در مسیر عشق
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رئیس جمهوری:

تداوم مصرف بنزین  پتروشیمی ها میلیون ها نفر را راهی بیمارستان ها می کرد
 تاکید نوبخت بر رویکرد متفاوت بودجه آینده

 برای هزینه های جاری از درآمدهای
نفتی استفاده نمی شود

رئیس جمهوری با بیان اینکه امروز در همه کالنشهرهای ایران از بنزین 
و گازوئیل یورو استفاده می شود، گفت: اگر تالش دولت یازدهم و 
دوازدهم برای هوای پاک و سالمت مردم ایران نبود، بنزین های تولید 
شده از پتروشیمی، میلیون ها نفر را راهی بیمارستان ها می کرد. به 
گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، دکتر حسن روحانی، روز 
سه شنبه )۲۳ مهرماه( در شصت و ششمین نشست وزیران بهداشت 
منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، با بیان اینکه اگر تالش 
دولت یازدهم و دوازدهم برای هوای پاک و سالمت مردم ایران نبود، 
بنزین های تولید شده از پتروشیمی، میلیون ها نفر را راهی بیمارستان ها 
می کرد، گفت: امروز در همه کالنشهرهای ایران از بنزین و گازوئیل 
یورو استفاده می شود: جلوگیری از آلودگی هوا به معنای تضمین 
سالمت مردم ایران است. وی افزود: اینکه در ایران روزانه ۱۰ روستا 
زیر پوشش شبکه گاز قرار می گیرد، به معنای بهداشت جامعه است و 
اینکه بوته های بیابان و شاخه های درختان بی جهت کنده نمی شود و 
سوخت های آلوده کننده وارد محیط اطراف نمی شود، به معنای حفظ 
محیط زیست است. رئیس جمهوری تصریح کرد: اینکه هر هفته بیش 
از ۳۰ روستا در کشور به آب آشامیدنی سالم دسترسی پیدا می کند و 
مردم از نعمت آب سالم، غذای کافی، سوخت پاک، هوای به نسبت 
سالم برخوردارند و به پزشکان کشور اعتماد وجود دارد به معنای تأمین 

بهداشت و آرامش جامعه است.
روحانی به موضوع تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران اشاره و عنوان 
کرد: آمریکا مرتکب جنایت ضدبشری شده و اقدامش تروریسم 
اقتصادی است، البته معنای این تروریسم اقتصادی این نیست که ملت 
ایران به زانو درآمده باشد، زیرا دانشمندان، محققان، کارآفرینان و 

تولیدکنندگان ما باوجود فشارهای بی سابقه اقتصادی و تحریم های 
ناعادالنه، تالش خود را مضاعف کردند و ما امروز به سمت خودکفایی 

کامل حرکت می کنیم.
رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه ۸۳ میلیون ایرانی جنایت آمریکا را 
فراموش نخواهد کرد، گفت: آمریکا شکست خورده این میدان خواهد 
بود و هست و در دنیای سیاست، اخالق و انسانیت، ایران پیروز و آمریکا 

شکست خورده است.

روحانی با بیان اینکه حتی در عرصه اقتصاد نیز موفقیت های خوبی به 
دست آورده ایم، افزود: پس از ۱۸ ماه فشار اقتصادی دائم و بی سابقه، 

شاهد کاهش نرخ تورم و رشد مثبت اقتصادی در کشور هستیم.
وی گفت: بازار سرمایه در بورس ۷۱ درصد رشد داشته است و در 
فرابورس نیز با ۷۲ درصد رشد روبه رو هستیم، مردم ایران از فشارها و 
تحریم های آمریکا نترسیدند، روح مردم شکسته نشد، آنها ایستادند و 

با شهامت، نشاط و سروقامت در صحنه ماندند.

 افزایش قیمت نفت به دلیل احتمال 
تشدید کاهش تولید اوپک

قیمت شاخص نفت خام برنت ساعت ۶ و ۴۰ دقیقه روز چهارشنبه )۲۴ 
مهرماه(، به ۵۸ دالر و ۹۵ سنت و قمیت شاخص دبلیوتی آی آمریکا به 
۵۲ دالر و ۹۷ سنت رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز، قیمت نهایی 
شاخص نفت خام برنت در روز سه شنبه )۲۳ مهر ماه( ۵۸ دالر و ۷۴ 
سنت و قیمت شاخص دبلیوتی آی آمریکا ۵۲ دالر و ۸۱ سنت بود. 
قیمت نفت در روز چهارشنبه همسو با رشد ارزش سهام افزایش یافت، 
زیرا سرمایه گذاران به احتمال توافق انگلیس با اتحادیه اروپا برای خروج 
از این اتحادیه امیدوار شدند و نشانه هایی مشاهده شد که سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش برای کاهش بیشتر 
تولید نفت آماده هستند. ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد مؤسسه اواندا گفت: 
به دلیل کاهش دو تهدید عمده برای تقاضای جهانی نفت، یعنی جنگ 
تجاری آمریکا و چین و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، قیمت نفت شاهد 

افزایش معامالت امیدوارانه است.

افزایش واردات نفت چین
واردات نفت چین در ماه سپتامبر امسال به دلیل رشد تقاضای فصلی 
افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز از پکن، واردات نفت چین 
در ماه سپتامبر امسال ۱۰.۸ درصد نسبت به پارسال افزایش یافت، زیرا 
پاالیشگران به دلیل سود پایدار و تقاضای چشمگیر سوخت، تولید خود 
را افزایش دادند. آمارهای اداره کل گمرک چین روز دوشنبه )۲۲ 
مهرماه( نشان داد واردات نفت این کشور در ماه سپتامبر امسال به ۴۱ 
میلیون و ۲۴۰ هزار تن، معادل ۱۰ میلیون و ۴۰ هزار بشکه در روز 
رسید. این در حالی است که واردات نفت چین در ماه اوت امسال ۹ 
میلیون و ۹۳۰ هزار بشکه در روز و در ماه سپتامبر پارسال ۹ میلیون و 
۵۰ هزار بشکه در روز بود. در ۹ ماه نخست سال ۲۰۱۹ میالدی، واردات 
نفت چین ۳۶۹ میلیون و ۴۰ هزار تن، معادل ۹ میلیون و ۸۷۰ هزار 
بشکه در روز بود که ۹.۷ درصد نسبت به دوره مشابه پارسال بیشتر بود.

 

وزیر نفت کویت:
بحث درباره افزایش ذخیره سازی

 زود است
وزیر نفت کویت اعالم کرد که اکنون برای بحث درباره افزایش احتمالی 
ذخیره سازی نفت بسیار زود است. به گزارش خبرگزاری رویترز از 
کویت، خالد الفاضل گفت: افزایش ذخیره سازی نفت )در سال ۲۰۲۰ 
میالدی( موضوعی نیست که الزم باشد اکنون درباره آن بحث کنیم، 
زیرا همچنان یک فرضیه است. وی افزود: اکنون درباره چگونگی واکنش 
به افزایش ذخیره سازی نفت، در صورت وقوع آنها، تنها گمانه زنی 
می کنیم. وزیر نفت کویت همچنین اعالم کرد که کمیته وزارتی نظارت 
بر توافق کاهش عرضه تولیکنندگان عضو و غیرعضو سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش به نظارت بر بازار ادامه می دهد تا 
بررسی کند که آیا تعمیق کاهش تولید نفت ضروری است یا خیر. 
الفاضل با تأکید بر اینکه هر تصمیمی باید با توافق همه اعضا گرفته شود، 
گفت: به دلیل اجرای توافق مطلوبی میان اوپک و غیر اوپک شاهد توازن 
در بازار نفت هستیم و این توازن باید ادامه یابد. وی همچنین اعالم کرد 
که قیمت نفت ۵۰ تا ۷۰ دالر برای هر بشکه قابل قبول است. سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش چندی پیش )ژوئن ۲۰۱۹( 
تصمیم گرفتند توافق خود برای کاهش تولید روزانه یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار بشکه نفت را تا پایان ماه مارس سال ۲۰۲۰ میالدی تمدید کنند.

بین الملل

شرکت ملی نفتکش ایران، اخبار و فیلم های منتشر شده درخصوص ادامه نشت نفت از کشتی 
SABITI و ایجاد آلودگی زیست محیطی این کشتی را تکذیب کرد.

به گزارش شرکت ملی نفتکش ایران، این شرکت با اعالم توقف نشت نفت از کشتی حادثه 
دیده SABITI اعالم کرد: فیلم ها و تصاویر منتشر شده در خصوص نشت نفت از این کشتی 

مربوط به روز حادثه )جمعه، ۱۹ مهر( و ساعات پس از اصابت راکت به آن است.
شرکت ملی نفتکش ایران با اعالم اینکه نشت نفت از کشتی SABITI چند ساعت پس از 
حادثه، با تالش و اقدامات فنی انجام شده از سوی پرسنل تالشگر این کشتی، متوقف شد 

اضافه کرد: با اقدامات و تدابیر فنی اتخاذ شده و لیست )List( کشتی، حفره های ایجاد شده 
توسط اصابت راکت به سطح باالی آب منتقل شد و در نتیجه نشت نفت کامال متوقف شد.

تصاویر و فیلم های موجود گویای توقف نشت نفت از کشتی است و برخالف اخبار منتشره 
و ادعاهای مطرح شده، این کشتی نفتکش ظرف ۳ روز گذشته هیچ گونه نشت نفت و آلودگی 

زیست محیطی نداشته است.
کشتی SABITI در حال حاضر در وضع کامال متعادل و ایمن از تنگه باب المندب عبور 

کرده و به زودی به آب های خلیج فارس وارد خواهد شد.

کشتی نفتکش SABITI روز جمعه ۱۹ مهرماه جاری در ۶۰ مایلی بندر جده عربستان 
هدف اصابت دو راکت قرار گرفت که در اثر این حمله بدنه و دو مخزن این کشتی آسیب 

دید.

 شرکت ملی نفتکش ایران:

نشت نفت از سابیتی صحت ندارد

عرضه فرآورده های 
هیدروکربوری در بورس 

انرژی ایران

رینگ داخلی این بورس، روز چهارشنبه )۲۴ 
مهرماه( شاهد عرضه کاالهای آیزوریسایکل و 
نفتای سبک پاالیش نفت تهران، برش سبک 
و رافینت شرکت پتروشیمی نوری، ریفورمیت 
و هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا 

و نفتای سبک پاالیش نفت آبادان است.
روز سه شنبه )۲۳ مهرماه( کاالهای برش 

سنگین، سوخت کوره سبک و نیتروژن مایع 
پتروشیمی تبریز، برش سنگین پتروشیمی 
جم، حالل ۴۰۲ پاالیش نفت تبریز، سی اس او 
پاالیش نفت شازند، متانول پتروشیمی زاگرس، 
متانول پتروشیمی شیراز و متانول شرکت 
متانول کاوه در رینگ داخلی و حالل ۴۰۲ 
پاالیش نفت اصفهان، رافینت پتروشیمی 
بیستون، گاز مایع پاالیش نفت تهران، گاز مایع 
پاالیش نفت الوان و گازوئیل شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ 
بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران 

معامله شد.
در این روز بیش از ۲۳.۱۷۲ تن فرآورده 
هیدروکربوری به ارزش بیش از ۹۹۸ میلیارد 
و ۴۶۷ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس 

انرژی ایران دادوستد شد.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه حمله به نفتکش ایرانی 
سابیتی اقدامی دولتی بوده است، گفت: براساس اطالعات 
دریافتی، حمله به نفتکش ایرانی توسط یک یا چند دولت 

انجام شده است.
به گزارش خانه ملت، محمدجواد ظریف درباره حمله به 
نفتکش ایرانی سابیتی در نزدیکی بندر جده عربستان، 
گفت: براساس اطالعات دریافتی، حمله به نفتکش ایرانی 
توسط یک یا چند دولت انجام شده، البته بررسی ها در 
حال انجام است، اما تا زمانی که به نتایج قطعی در این 

باره دست نیابیم، دولتی را متهم نمی کنیم.
وی افزود: حمله به نفتکش ایرانی اقدامی پیچیده بوده 

که حامی دولتی داشته و اقدامی دولتی بوده است.
دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، عصر دیروز 
)دوشنبه، ۲۲ مهرماه( در نشستی خبری با نمایندگان 

رسانه های داخلی و خارجی، درباره حمله به نفتکش 
ایرانی سابیتی، گفت: این حمله کاری بسیار شرورانه و 
غلط در منطقه بود، در حال بررسی هستیم که چه دولتی 
در این زمینه دخالت داشته است، به طور حتم یک دولت 
در این زمینه دخالت داشته و اقدام تروریستی نیست، کار 
یک فرد یا گروهک نیست، بلکه کار یک دولت است، اما 
برای تعیین اینکه این دولت چه کسی است و چگونه بوده، 
هنوز زود است و چنانچه به اطالعات دقیقی رسیدیم به 
مردم اطالع می دهیم و هر کشوری که این کار را کرده 

باید منتظر عواقبش باشد.
نفتکش ایرانی سابیتی متعلق به شرکت ملی نفتکش 
)NITC( صبح روز جمعه )۱۹ مهرماه( در دو انفجار 
جداگانه در ۶۰ مایلی بندر جده عربستان سعودی، دچار 

انفجار در بخش بدنه شد.

وزیر امور خارجه:

حمله به نفتکش 
ایرانی سابیتی 
اقدامی دولتی 
بود

رئیس سازمان برنامه و بودجه 
گفت: میزان یارانه های پنهان و 
آشکار به ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان 
می رسد؛ این یارانه ها، مالیات و 
دارایی های دولت، منابع جایگزین 
درآمدهای نفتی در سال آینده 
خواهند بود و برای هزینه های 
جاری از درآمدهای نفتی استفاده 
ایرنا،  گزارش  به  شد.  نخواهد 
محمدباقر نوبخت روز شنبه )۲۰ 
گشایش  حاشیه  در  ه(  مهرما
نمایشگاه مدیریت سبز، درباره 
اصالح ساختار بودجه گفت: اصالح 
ساختار بودجه در محورهای منابع 
تحت عنوان درآمدهای پایدار، 
مصارف تحت عنوان هزینه های 
و  اقتصادی  ثبات سازی   ، کارا

نهادسازی انجام می شود.
وی یادآور شد: قرار است در سال 
نفتی صرف  درآمدهای  آینده، 
تملک  و  نی  ا عمر ی  طرح ها

سرمایه های دارایی شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه 

درباره منابع جایگزین نفت در 
بودجه سال آینده گفت: منبع 
نخست شامل یارانه های پنهان و 
آشکار است که ۱۳۰۰ هزار میلیارد 
تومان برآورد می شود و منبع دیگر 
جایگزین نفت مربوط به مالیات 
است. برای حمایت از تولید، برای 
بنگاه های تولیدی تخفیف هایی 
قائل شدیم، اما به مالیات عایدی 
سرمایه توجه شده است که در 
مجلس  به  بودجه  قانون  قالب 

خواهد رفت.
نوبخت با بیان اینکه مولدسازی 
دیگر  منبع  دولت،  دارایی های 
درآمدی به شمار می رود، ادامه داد: 
درباره مصارف و هزینه های بودجه 
نیز کمیته ای تشکیل شده است که 
به بررسی همه هزینه ها مشغول 
هستند. هم اکنون ۹ هزار برنامه 
ردیف و بیش از یک هزار دستگاه 
مجلس  که  دارد  وجود  ردیف 
شورای اسالمی زمان کافی برای 

بررسی آنها ندارد.



معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت: طرح پتروشیمی 
هگمتانه بهار سال ۹۹ به بهره برداری می رسد. 

بهزاد محمدی، روز سه شنبه )۲۳ مهرماه( پس از بازدید از 
طرح پتروشیمی هگمتانه در نشستی با حضور سید سعید 
شاهرخی، استاندار همدان، شماری از مسؤوالن استانی و 
مدیران اجرایی این طرح گفت: با توجه به برنامه ریزی ها 
امیدواریم پتروشیمی هگمتانه که پی وی سی )PVC( گرید 
پزشکی مخصوص مصارف پزشکی و دارویی تولید می کند، 
هرچه زودتر به جمع مجتمع های پتروشیمی فعال کشور 

بپیوندد. 
وی افزود: در جریان بازدید امروز از طرح پتروشیمی 
هگمتانه شاهد بودیم عملیات تکمیل این پروژه با روحیه  و 
انرژی مضاعف در حال انجام است و مدیران این طرح با تالش 

و شتاب مناسبی مراحل پایانی پروژه را سپری می کنند.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی اعالم کرد که شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی مساعدت و همکاری الزم را در 
مسیر تکمیل و بهره برداری از طرح پتروشیمی هگمتانه 

انجام داده است.
محمدی با بیان اینکه گرید تولیدی پتروشیمی هگمتانه 
برای کشور اهمیت ویژه ای دارد، تصریح کرد: خوشبختانه 
با حمایت های وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
منابع مالی طرح پتروشیمی هگمتانه تامین شده است و 
برای  باید  مناسب  و  دقیق  برنامه ریزی  با  همکاران 

بهره برداری این طرح طبق موعد مقرر تالش کنند.
وی بر رعایت ضوابط و دستورعمل های بهداشت، ایمنی و 
محیط زیست )اچ اس ای( در همه مراحل ساخت، تکمیل 

و راه اندازی این طرح تاکید کرد و گفت: تاکنون چنین 
طرحی با تولید این گونه محصوالت در کشور نداشته ایم.

 مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه 
کارها در مسیر اجرای طرح پتروشیمی هگمتانه به مرحله 
تکمیل و راه اندازی نزدیک شده است، گفت: هم اکنون در 
کشور ۵۶ مجتمع پتروشیمی داریم که امیدواریم پنجاه و 

هفتمین آن پتروشیمی هگمتانه باشد. 
محمدی، پتروشیمی ابن سینا را از دیگر طرح های در حال 
اجرای استان همدان دانست و افزود: قرار است خوراک این 

واحد از خط لوله اتیلن غرب کشور تامین شود.
وی گفت: پتروشیمی ابن سینا الیسنس شرکت انگلیسی- 
هلندی ِشل را دارد و ۳۰۰ میلیون یورو در آن سرمایه گذاری 
شده است، با بهره برداری از پتروشیمی ابن سینا، برای 
استان همدان و استان های مجاور اشتغال پایدار ایجاد 

می شود.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی عنوان کرد: از طرح 
ساخت پتروشیمی ابن سینا نیز حمایت می شود و تالش 

می کنیم این طرح با قدرت به بهره برداری برسد.
خط لوله ۲ هزار و ۶۵۰ کیلومتری اتیلن غرب که از مبدا 
پارس جنوبی تا استان های آذربایجان غربی و شرقی امتداد 
دارد با عبور از ۱۱ استان، خوراک ۱۲ مجتمع پتروشیمی 
ساخته شده یا در حال ساخت واقع در استان های 
خوزستان، فارس، لرستان، کهکیلویه و بویراحمد، چهار 
محال و بختیاری، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و 

شرقی، ایالم و همدان را تامین می کند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعالم کرد:

وشیمی هگمتانه  ح پتر بهره برداری از طر
در سال ۹۹ 

                                    تحوالت صنعت نفت د  ر هفته ای که گذشت

روش های نوین جذب سرمایه در دستور 
کار قرار دارد

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: استفاده 
از انواع اوراق و روش های نوین تامین مالی به 
منظور جذب سرمایه مردمی برای شتاب بخشی 
به اجرای پروژه های نفتی و گازی در دستور کار 

قرار دارد.
مسعود کرباسیان گفت: شرکت ملی نفت ایران 
به عنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور به 
منظور تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای 
پروژه های نفت و گاز همواره تالش کرده تا با 
طراحی و تدوین روش های نوین جذب سرمایه 
نظیر اصالح قراردادها و جلب مشارکت عمومی 
از قبیل انتشار اوراق و بهره مندی از ظرفیت های 
جذب سرمایه، خال ناشی از حضور حامیان مالی 

و سرمایه گذاران خارجی را رفع کند.
وی ادامه داد: برای استفاده از منابع مالی خرد و 
بخش  در  خصوصی  بخش  و  مردم  کالن 
باالدستی صنعت نفت، باید به طور همزمان هم 
از ظرفیت ها و توانمندی های بخش خصوصی 
استفاده کرد و هم از منابع مالی مردمی بهره 
گرفت که طرح های دولت را از نظر اقتصادی 

توجیه کند.
کرباسیان با بیان اینکه می توان مشارکت مردم 
و بخش خصوصی در طرح های ملی صنعت نفت 
را با در نظر گرفتن یک سود مطلوب و معقوالنه 
جذب کرد، اظهار کرد: ذخایر نفتی منابع 
خدادادی و بر اساس قوانین نظام جمهوری 
اسالمی متعلق به ملت ایران است؛ از این رو 
برای تبدیل این منابع به ثروت های روزمینی که 
همه مردم از آن بهره مند شوند باید از خود مردم 

کمک گرفت.
برای  ایران،  نفت  ملی  به گزارش شرکت 
بهره گیری از منابع مردمی در سرمایه گذاری و 
اجرای پروژه ها راهکارهای اقتصادی و مالی 
متنوعی وجود دارد؛ در این میان یکی از 
مناسب ترین راهکارها که تجربه موفقی هم به 
دنبال داشته است، عرضه و فروش اوراق به 
مردم است و از این طریق ضمن تأمین منابع 
مورد نیاز پروژه های ملی، مردم هم در سود 
حاصل از بهره برداری از این پروژه ها سهیم 

می شوند.
معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه استفاده از 
انواع اوراق به منظور جذب سرمایه مردمی برای 
سرعت بخشی به اجرای پروژه های نفتی و گازی 
در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار 
می گیرد، اظهار کرد: هم اکنون با بانک های 
عامل در حال مذاکره هستیم، ضمن اینکه توان 
ارائه تضمین های الزم را هم در این زمینه 
داریم. کرباسیان با بیان اینکه در چند ماه اخیر 
حدود ۸ هزار میلیارد تومان از طریق بازار 
سرمایه برای پروژه های نفتی تامین مالی شده 
است، افزود: در این زمینه بورس با امکان اوراق 
قابل مبادله به کمک ما آمده است و می توانیم 
انواع اوراق مشارکتی، صندوق پروژه، منفعت و 
سلف نسبت به تامین مالی  مورد نیاز اقدام 
کنیم. به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت 
ایران، بر اساس تصمیم های اتخاذ شده، انتشار 
اوراق مشارکت متناسب با پیشرفت فیزیکی 

پروژه ها در نظر گرفته شده است.

امضای قرارداد ساخت واحد الفین پتروشیمی بوشهر

 قرارداد ساخت واحد الفین پتروشیمی بوشهر بین شرکت های پتروشیمی بوشهر و مشارکت 
مهندسی سازه – سازه پاد تهران امضا شد. قرارداد ساخت واحد الفین پتروشیمی بوشهر، 
روزشنبه )۲۰ مهرماه( بین شرکت های پتروشیمی بـوشهر و مشارکت مهندسی سازه – سازه 
پاد تهران امضا شد. این قرارداد شامل مهندسی، تأمین تجهیزات، ساختمان، نصب و راه اندازی 
واحد الفین با ظرفیت تولید ساالنه یک میلیون تن محصول است. خوراک مورد نیاز این طرح، 
گاز اتان است که بخش عمده آن از فاز یک پتروشیمی بوشهر تأمین می شود و عمده محصول 
اتیلن تولیدی نیز برای استفاده در واحدهای پایین دستی پتروشیمی بوشهر استفاده خواهد 
شد. شرکت پتروشیمی بوشهر به عنوان یکی از بزرگ ترین مجتمع های پتروشیمی کشور و 
خاورمیانه با سرمایه گذاری شستان در حال ساخت، تکمیل و راه اندازی است. این مجتمع 
مشتمل بر سه فاز است که فاز نخست آن شامل واحدهای شیرین سازی، استحصال اتان و 
تولید متانول، تولید اکسیژن و آب شیرین کن است که به زودی به بهره برداری کامل می رسد. 
فاز دوم طرح شامل واحدهای الفین، MEG، یوتیلیتی و آفسایت و فاز سوم نیز شامل 

واحدهای HDPE، اسیداستیک و VAM خواهد بود.

پس از پایان مراحل بارگیری و مهاربندی دو سکوی 
باقی مانده اصلی و اقماری فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی، 

این دو عرشه دریایی راهی آب های خلیج فارس شدند.
علی اصغر صادقی، قائم مقام طرح توسعه فازهای ۲۲ تا ۲۴ 
پارس جنوبی گفت: سکوی اصلی ۲۳ و سکوی اقماری 
۲۴B برای نصب در موقعیت مخزنی خود در میدان 
مشترک پارس جنوبی، با شناور FLB۱۲۴ همزمان 

راهی آب های خلیج فارس شدند.

وی با بیان اینکه عملیات انتقال هم زمان این دو سکوی 
گازی مقرر بود هفته آینده انجام شود، افزود: با تالش 
شبانه روزی گروه های مختلف عملیاتی در بخش کارفرما 
و پیمانکار پروژه، انتقال این دو ابرسازه ۲۵۰۰ تنی زودتر 
 FLB۱۲۴ از موعد پیش بینی شده انجام شد و شناور
حامل دو سکوی دریایی ۲۳ و ۲۴B بعدازظهر روز 
سه شنبه )۲۳ مهرماه( از یارد شرکت صنعتی دریایی ایران 

)صدرا( در بوشهر حرکت کرد.
این مقام مسؤول در شرکت نفت و گاز پارس اظهار کرد: 
برنامه  عملیات اجرایی نصب این دو سکو مطابق 
زمان بندی پس از پایان عملیات آماده سازی و استقرار 
شناور نصاب HL۵۰۰۰ در بلوک مخزنی این طرح، با 

اختالف یک هفته نسبت به هم به زودی آغاز می شود.
به گفته قائم مقام طرح توسعه فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس 
جنوبی، تولیدات گازی این دو سکو که در مجموع معادل 
نیمی از ظرفیت تولید اسمی باقی مانده هدفگذاری شده 
این طرح است، پس از پایان عملیات راه اندازی و 
بهره برداری با تزریق به شبکه سراسری بخشی از سوخت 

مصرفی زمستان امسال را تأمین خواهد کرد.

اخبار بین الملل
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نخستین محموله بنزین یورو ۵ پاالیشگاه الوان با حجم 
هشت هزار لیتر بارگیری و به منظور استفاده در داخل 

کشور به بندرعباس ارسال شد.
 این پاالیشگاه با اعمال تغییرات فرایندی در واحدهای 
واحد  از  بخشی  راه اندازی  و  بنزین سازی  و  تقطیر 
ایزومریزاسیون نفتای سبک، موفق به ارتقای استاندارد 
بنزین تولیدی از یورو ۲ به یورو ۵ شده است؛ بدون تردید 
بهبود کیفیت سوخت خودروها اعم از بنزین و نفت گاز در 
بهبود شرایط کیفی هوای کالنشهرها و در نتیجه سالمت 

ساکنان این شهرها نقش بسیار مهمی دارد.
مدیرعامل پاالیشگاه نفت الوان پیش از این از پایان طرح 
بهبود فرایند پاالیشگاه نفت الوان و تولید فراورده های با 
کیفیت در این پاالیشگاه، مطابق با استانداردهای اروپایی 

خبر داده بود.
حفظ و استمرار تولید، دستیابی به بازارهای جهانی، 
بهینه سازی مصرف انرژی و رعایت قوانین و استانداردهای 
فنی و زیست محیطی از جمله اهداف پاالیشگاه نفت الوان 
است که استفاده از توان و ظرفیت متخصصان و صنعتگران 
داخل کشور برای رفع نیازهای فنی و مهندسی، قطعات و 

تجهیزات سبب خودکفایی در این پاالیشگاه شده است.
شرکت پاالیش نفت الوان در سال ۱۳۵۵ با ظرفیت اسمی 
۲۰ هزار بشکه در روز به بهره برداری رسید که با اجرای 
طرح های بهینه سازی، ظرفیت آن هم اکنون به ۵۵ هزار 

بشکه در روز رسیده است.
فاز نخست طرح بهبود فرایند و بهینه سازی این پاالیشگاه 
با هدف افزایش ظرفیت از روزانه ۳۰ هزار بشکه به ۵۵ هزار 
بشکه در اردیبهشت ماه ۹۰ و واحد تصفیه هیدروژنی و 
ایزومریزاسیون نفتای سبک این پاالیشگاه نیز در تیرماه 

۱۳۹۲ به بهره برداری رسید.
واحد پاالیش هیدروژنی فراورده های میان تقطیر نفت 
سفید و نفت گاز این پاالیشگاه در فروردین ۱۳۹۴ و در 
سال ۱۳۹۶ واحد تولید گوگرد و واحد گوگردزدایی از 
نفت گاز و نفت سفید، به منظور تولید فراورده های مطابق 

با استاندارد یورو ۴ و یورو ۵ به بهره برداری رسید.
هم اکنون خوراک ۳۰ هزار بشکه )نفت خام( این پاالیشگاه 
توسط یک رشته خط لوله ۱۲ اینچ از مخازن شرکت نفت 
فالت قاره ایران در الوان از میدان های دریایی نفتی 
سلمان، رشادت، رسالت و بالل و ۲۵ هزار بشکه میعانات 

گازی آن نیز از پارس جنوبی تامین می شود.

با هدف شتاب بخشی به اجرای پروژه های باالدستی

ارسال نخستین محموله 
و ۵ پاالیشگاه  بنزین یور

الوان به بندرعباس

2 سکوی فازهای 22 تا 2۴ پارس جنوبی همزمان راهی خلیج فارس شدند
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مشعل   وزارت نفت در مسیر عمل به مسوولیت اجتماعی در حوزه 
آموزش و تربیت نیروی انسانی، پا را از ساخت مدارس فراتر گذاشته 
و در مناطقی همچون عسلویه، در راه ارتقای کیفیت فرایند تعلیم 
و تربیت، با هوشمندسازی مدارس ساخته شده نیز گام برداشته 

است.
اگر گذرتان به برخی از مدارس آموزشی قطب انرژی ایران بیفتد، با 
فضای متفاوتی در سیستم آموزشی مواجه می شوید. در بسیاری 
از این مدارس، دیگر خبری از تخته های سیاه روزگار تحصیلی ما یا 
حتی تخته های سفید رنگ موسوم به وایت برد دوران دانشگاهی 
نیست. جای تخته سیاه را صفحه الکترونیکی گرفته که عنوان 
هوشمند را به همراه دارد و گچ و تخته سیاه هم جایشان را به 
سیستم های جدید و متنوعی داده اند که از قابلیت های این شیوه 

نوین آموزشی است.
هوشمندسازی مدارس شهرستان عسلویه با هدف عمل به 
مسوولیت اجتماعی وزارت نفت به ثمر نشسته و براساس توافقنامه 
امضا شده میان سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و آموزش 
و پرورش عسلویه، حاال 100 مدرسه آن هوشمندسازی شده است؛ 
اقدامی که هم دانش آموزان و هم معلمان از آن خرسند هستند و 

ابراز رضایت می کنند.

سیدپیروز موسوی، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس می گوید: »ما در سازمان منطقه ویژه انرژي پارس، اصل را بر 
حمایت از تعلیم و تربیت گذاشته  ایم؛ زیرا اعتقاد داریم که آینده 
پارس جنوبي، متعلق به ساکنان توانمند و متخصص این مناطق 
است. هوشمندسازي مدارس موجود نیز با هدف کیفیت بخشی به 
آموزش و توانمندسازی دانش آموزان از مهم ترین فعالیت هاي 
سازمان منطقه ویژه پارس در زمینه ارتقاي زیرساخت هاي آموزشي 
به فناوري هاي روز بوده است. سرویس هاي منظمي نیز در قالب 
طرح روستا مرکزي برای ایاب و ذهاب دانش آموزان روستایي 

شهرستان عسلویه در اختیار مدارس قرار گرفته است.«
لزوم ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور بر هیچ کس 
پوشیده نیست. با به روز کردن مدارس به تجهیزات هوشمندسازی، 
استفاده از فناوری های نوین آموزشی و اهمیت دادن به توانایی های 
دانش آموزان می توان در این مسیر گام برداشت که وزارت نفت نیز 

در تسریع این مهم ایفای نقش می کند.
عبداهلل زارعی، معاون پشتیبانی توسعه مدیریت اداره آموزش و 
پرورش شهرستان عسلویه در این زمینه می گوید: »حدود 500 
کالس درس داریم که 100 مدرسه آن با کمک سازمان منطقه ویژه 
اقتصادی انرژی پارس هوشمندسازی شده است. تعدادی نیز با 

کمک اداره کل نوسازی، شوراها و شهرداری ها هوشمند شده و 
بعضی کالس ها هم نیمه هوشمند است.«

به گفته او، طبق توافقنامه سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس با آموزش و پرورش شهرستان عسلویه، 100 سیستم 
هوشمند یعنی 100 لپ تاپ،100 برد هوشمند و100 آی پروژکتور در 
اختیار آموزش و پرورش شهرستان عسلویه قرار گرفته و براساس 
توافق امضا شده، وزارت نفت به تعهدات خود در این زمینه کامال 

عمل کرده است.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اشاره به 
اقدام های انجام شده در این زمینه توضیح می دهد: »این سازمان با 
هدف عمل به مسوولیت هاي اجتماعي، طرح هاي مهمي را در حوزه 
پیراموني به مرحله اجرا درآورده و با توجه به رویکرد نگاه به آینده، 
حوزه اصلي طرح هاي مسوولیت اجتماعي سازمان منطقه ویژه 
پارس به نمایندگي از وزارت نفت، در زمینه آموزش و پروش و تعلیم 
و تربیت متمرکز شده است. این طرح ها مانند طرح نخبه پروري، با 
تاکید ویژه وزیر نفت، با هدف تامین و تربیت نیروهاي متخصص براي 
صنایع نفت و گاز منطقه از میان فارغ التحصیالن بومي منطقه اجرا 
شده اند. در این طرح با هماهنگي اداره کل آموزش و پرورش استان 
بوشهر استادان صاحب نام کنکور برای برگزاري کالس هاي آمادگي 

آزمون سراسري در سطح شهرستان هاي جنوبي استان بوشهر به 
کار گرفته شده اند که در مدت اجراي چند ساله این طرح، نتایج 
ملموسي در قبولي هاي کنکور شهرستان هاي عسلویه، جم، دیر و 

کنگان به دست آمده است.«
به گفته او، یکي دیگر از اقدام های سازمان منطقه ویژه پارس 
جمع آوري مدارس کانکسي شهرستان هاي جنوبي استان بوشهر 
بوده که این طرح نیز با هدف ترمیم زیرساخت آموزشي مناطق 
پیراموني نفت و گاز اجرا شده است؛ البته در کنار این طرح، ساخت 
مدارس جدید با توجه به نیاز این مناطق نیز همواره در دستور کار 
بوده که در قالب مصوبات سفر مقام معظم رهبري و هیات دولت 

اجرایي شده است.
در بازدید از یکی از همین مدارس )مدرسه پسرانه شهید باهنر( که 
از سوی وزارت نفت در سال های اخیر ساخته شده و حاال سیستم 
آموزشی هوشمند را تجربه می کند، با جنب وجوش و سروصدای 
دانش آموزانی همراه می شوم که سال تحصیلی آموزشی را پرانرژی 
آغاز کرده اند و در زمین چمن مصنوعی مدرسه یا در حال غلت زدن 
یا پا به توپ هستند و از سر و کله هم باال می روند. زنگ شیرین 
ورزش را پشت سر می گذارند. مدرسه 6 کالسه )اول تا ششم( و 
همگی هوشمند است. ساختمان سال 89 ساخته شده و 
هوشمندسازی به مرور انجام شده که نفت هم در آن مشارکت 

داشته است. 
از حیاط مدرسه با همراهی مدیر مدرسه به سراغ یکی از 
کالس های درس می رویم تا از نزدیک با سیستم آموزشی 
هوشمند اجرایی شده از سوی وزارت نفت آشنا شویم.  
مشاهدات و نظرخواهی از معلمان و دانش آموزان مدرسه 
شهید باهنر عسلویه نشان می دهد که در مدارس 
هوشمند، فرایندهای یاددهی – یادگیری تقویت می شود 
و مهارت های کلیدی دانش آموزان با تکیه بر فعالیت های 

گروهی ارتقا می یابد.
در کالس های درس از جمله ملزومات هوشمندسازی 
یک کالس درس لپ تاپ، رایانه، ویدئوپروژکتور و برد 
هوشمند است. به کمک ویدئوپروژکتور می توان 
تصاویر رایانه را در ابعاد بزرگ تر به نمایش درآورد و 
افزون بر حواس شنیداری، از حواس دیداری نیز در فرایند 
یاددهی – یادگیری بهره برد. با اضافه کردن برد هوشمند به 
کالس، یادگیری دانش آموزان از طریق شنیداری، دیداری و 
عملی انجام شده و دانش آموز عالوه بر دیدن و شنیدن، مطالب 
درسی را می تواند تجربه کند و عملی انجام دهد؛ این  نکته ای است 

که معلمان مدرسه به آن اشاره می کنند.
احمد توانگر، آموزگار پایه ششم مدرسه شهید باهنر شهرستان 
عسلویه، هوشمندسازی مدارس را اقدامی  مناسب می خواند که با 
همکاری سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به ثمر نشسته 

است. 
او درباره مزایای اجرای این طرح می گوید: »باید اعالم کنم که اکنون 
سطح آموزش در مقایسه با دوران آموزش به شکل قدیمی، ارتقا 
یافته است. برای ما معلم ها هم کار آموزش آسان تر شده است؛ چون 
با  این روش، بهتر می توان در زمینه آموزش و القای مفاهیم به 
دانش آموزان موثر بود واز طریق هوشمندسازی، براحتی می توان 
مفاهیم را با عکس و صوت و تصویر به دانش آموزان منتقل کرد.«  
یکی دیگر از آنان معتقد است: »برنامه هوشمندسازی مدارس، یکی 
از بهترین برنامه های نظام آموزشی کشور است که سبب می شود 
مفاهیم به شکل عینی از طریق فیلم ، تصاویر و صوتی و تصویری به 
شکل ملموس به دانش آموزان منتقل شود. دوره ای که تنها تخته و 
گچ، ابزارهای آموزشی بودند، واقعا باعث اتالف وقت بود و اکنون با 
وجود این تابلوی هوشمند در مدیریت کالس، معلم می تواند کوشاتر 

باشد و مطالب و مفاهیم را بهتر القا کند و دانش آموز بهتر درس را 
بفهمد. او که تمام دروس حتی هنر را هوشمند تدریس می کند، این 
نکته را یادآوری می کند که صرف هوشمندسازی و تهیه ابزار و 
وسایل آن کافی نیست و نیاز است معلمان هم به روز و هوشمند 

باشند. 

یادگیری  ما بهتر شده است 
حسن از دانش آموزان همین دبستان است، می گوید: »ما به جای 
تخته، یک تلویزیون بزرگ داریم. همه چیز مناسب است. فقط راه 

مدرسه دور است.«
احمد، عادل و دیگر هم شاگردی هایش نیز همین نظر را دارند. 
بنیامین می گوید: »پیش از این، یاد گرفتن درس ریاضی خیلی برایم 

سخت بود، ولی االن بهتر می فهمم.« 
در کالس درس دیگری که پنجمی ها هستند، معلم کالس می گوید: 
»سیستم هوشمند را 75 تا 80 درصد در یادگیری دانش آموزان 
موثرتر می دانم. این شیوه تدریس در فهم رسم شکل ها، الگوگیری 
برای ریاضی و امالی درسشان خیلی موثر است.« امیرحسن هم که 
دانش آموز سیستان و بلوچستانی است، از حضور در عسلویه 
خرسند است و می گوید: »از وقتی به عسلویه آمدم، چون اینجا 

امکانات بیشتری دارد، درسم بهتر شده است.« 
توسعه ضریب نفوذ شبکه ملی در مدارس، تولید و به کارگیری 
محتوای الکترونیکی متناسب با نیاز دانش آموزان، اصالح و به 
روزآوری روش های تعلیم و تربیت، گسترش بهره برداری از ظرفیت 
آموزه های مجازی و غیرحضوری با رعایت اصول تربیتی از طریق 
شبکه ملی اطالعات و ارتباطات از جمله اهداف سیسم نوین 

آموزشی هوشمندسازی مدارس اعالم شده است.
شهرستان عسلویه به گفته مسووالن آن حدود 11 هزار دانش آموز 
در مقاطع مختلف دارد. در مدرسه شهید باهنر 200 دانش آموز در 
دو نوبت صبح و عصر مشغول تحصیل هستند. پیش از ساخت این 
مدرسه از سوی صنعت نفت، 800 دختر و پسر در یک مدرسه 
مشغول درس خواندن بودند که با احداث مدرسه شهید باهنر 
پسرها به اینجا منتقل شدند. به گفته مسووالن مدرسه حدود 50 
نفر از دانش آموزان مدرسه را غیربومی ها، از جمله دانش آموزان 

کارکنان صنعت نفت شامل می شود.

سابقه هوشمندسازی
عبداهلل زارعی، معاون پشتیبانی توسعه مدیریت اداره آموزش و 
طرح  اجرای  و  سابقه  درباره  عسلویه  شهرستان  پرورش 
اهمیت  به  بنا  هوشمندسازی مدارس می گوید: »سال 95 
هوشمندسازی مدارس و نقش آموزش نوین در آموزش و پرورش 
و سیاست کلی وزارت آموزش و پرورش، هوشمندسازی مدارس 
آغاز شد. دانش آموز وقتی از سیستم هوشمند استفاده می کند، 
هوش، چشم و گوش او درگیر شده و به شکل ملموس می تواند از 
امکانات آن استفاده کند، حتی می تواند با بهره گیری از امکانات 
هوشمند، آزمایشگاه مجازی هم داشته باشد. کل تصاویر کالس و 
کتاب را ذکر کند و به جای آنکه معلم بخواهد تصویرسازی کند تا 
بسیاری از مفاهیم را به دانش آموزان بفهماند، دانش آموز از طریق 
هوشمندسازی راحت تصویر را می بیند. سیستم هوشمند باعث 
تسهیل آموزش برای معلم و دانش آموز شده است. امکان 
ذخیره سازی وجود دارد و دانش آموزانی که امکانات هوشمند از 
جمله موبایل و کامپیوتر دارند، می توانند محتوای آموزشی را ذخیره 

کرده و همراه خود داشته باشند.« 
او با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 200 کالس درس غیرهوشمند 
در عسلویه وجود دارد، اظهار امیدواری می کند که در سال های 

آینده، مدرسه غیرهوشمندی در این شهرستان وجود نداشته 
باشد. 

با وجود روند رو به بهبود در مسیر اجرای مسوولیت اجتماعی وزارت 
نفت که با ساخت مدارس مختلف همراه بوده است، آنچه از سوی 
مسووالن شهرستان عسلویه بر آن تاکید می شود، کمبود فضای 

آموزشی است.
 نماینده آموزش و پرورش عسلویه اشاره می کند: »خیلی از فرزندان 
کارکنان شرکت نفت فرزندانشان اینجا می آیند. با افزایش جمعیت، 
تعداد دانش آموزان بیشتر شده است. مدارس دخترانه و پسرانه ما 

دونوبته است.«
 زارعی می گوید: »تمایل داریم تمامی  کالس های درس را 
هوشمندسازی کنیم. اکنون از تعداد 520 کالس درس، حدود 100 
کالس با همکاری سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
هوشمندسازی شده که نتایج آن در خروجی فعالیت دانش آموزان 
و معلمان بسیار موثر بوده است. نیاز ما هوشمندسازی 200 کالس 
دیگر است. به هر حال ما اینجا در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، 

پایتخت انرژی اقتصادی و ویترین کشور هستیم.«
 او با بیان اینکه اینجا دیگر عسلویه 20 سال قبل نیست، همه نگاه ها 
به این سمت است و باید نگاه به افزایش سطح امکانات و 
زیرساخت های آن هم ویژه تر باشد، یادآور می شود: »اگر دانش آموز 
آموزش مناسب نبیند، در آینده برای صنعت نفت و کشور هم مفید 
نخواهد بود. او حرف هایش را این گونه به پایان می برد که شعار ما 

این است: »آموزش و پرورش را چو دریابی، ُدر یابی«
حسن جعفر ابراهیمی، مدیر مدرسه شهید باهنر با ابراز رضایت از 
اقدام های وزارت نفت می گوید: »تمام مشکالت با یک تماس با 

مجموعه های دولتی از جمله نفت حل می شود.« 
احمد، یکی از دانش آموزان پای تخته می آید تا ما هم با این سیستم 
آشنا شویم. معلم تکرار می کند و احمد امالی آن را می نویسد: خلیج 

فارس- تماشاخانه ،پارس جنوبی و ...
شور و اشتیاق مدرسه و جنب و جوش و سروصدای پسرها کار 
مصاحبه را سخت می کند. موقع عکس یادگاری که می شود، از سر 
و کول هم باال می روند تا جای مناسب تری در قاب داشته باشند و 
کسی از عکس جا نماند. پای صفحه ای که نام نفت پارس جنوبی و 
خلیج فارس را برای درس امال نوشته اند، یک قاب یادگاری برای آنها 
و نشریه مشعل ثبت می شود. دانش آموزانی که هر کدام، آرزوی 
فردایی روشن برای خود دارند، مثل عبداهلل که در آینده می خواهد 
مهندس نقشه برداری شود و احمد که دوست دارد مهندس نفت 
شود و دانش آموز دیگری هم که پدرش دریانورد است و می خواهد 

مثل او راه دریا را پیشه کند.
در میان صحبت ها زنگ مدرسه به صدا درمی آید و دانش آموزان 

نوبت عصر، یک به یک وارد مدرسه می شوند.

 سید پیروز موسوی : یكي دیگر از اقدام های 
سازمان منطقه ویژه پارس جمع آوري مدارس 
کانكسي شهرستان هاي جنوبي استان بوشهر بوده 
که این طرح نیز با هدف ترمیم زیرساخت آموزشي 
مناطق پیراموني نفت و گاز اجرا شده است؛ البته در 
کنار این طرح، ساخت مدارس جدید با توجه به نیاز 
این مناطق نیز همواره در دستور کار بوده که در 
قالب مصوبات سفر مقام معظم رهبري و هیات دولت 

اجرایي شده است

گزارش اختصاصی »مشعل« از اقدام های 
وزارت نفت در هوشمندسازی مدارس عسلویه
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روایتی از احیای مدارس سیل زده

»دوست داشتم در مراسم بازدید استاندار خوزستان از مدارس بازسازی 

شده بعد از سیل نوروز 98 بودید و جمله آن مرد روستایی را می شنیدید 

که گفت: به ما گفتند سیل نقمت است، اما االن فهمیدیم که سیل برایمان نعمت بود.« این جمله علی قربانی، مدیرکل 

نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خوزستان بود؛ مدیر جوان و خوش برخوردی که در سفر دو روزه ما به اهواز 

برای بازدید از مدارسی که پس از سیل 98 به همت این سازمان و همیاری مالی مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی 

مناطق نفت خیز شرکت ملی نفت ایران احیا شده بودند، پذیرای ما بود.

اولین روزهای سال 98 بود که کام بر همه ایرانیان که با امید و آرزو 
تعطیالت نوروز را سر می کردند، تلخ شد؛ خبر سیل و ویرانی نگذاشت 
که کاسه چشم کسی در سرتاسر ایران خشک بماند، اما مهر و وفای 
ایرانی که زبانزد مردم جهان است، نگذاشت که مردم سیل زده، این 
پاره های تن ایران، احساس تنهایی کنند. هنوز سیل فروکش نکرده 
بود که سیل کمک های مردمی از راه رسید و چراغ شب مردم بحران زده 
شد؛ ارگان های مختلف از اولین ساعات وقوع سیل برای کمک به مردم 
حاضر شدند و هرکس به نحوی کمک حال هم وطن خود شد.در این 
میان شرکت ملی نفت ایران هم خود را جدا از مردم ندید و پا به میدان 
گذاشت؛ آنطور که قربانی از آن روزها تعریف می کند، همچنان که مردم 
خسته از این بالی طبیعی اولین نقطه امیدشان صنعت نفت بود، مدیران 
این صنعت نیز خیلی زودتر از انتظار با ارگان های آسیب دیده تماس 

گرفتند و کمک های خود را دریغ نکردند.

فعالیت نفت از تخلیه آبی تا اسکان و بازسازی
هرچند که طیف کمک های صنعت نفت صرفاً به آموزش محدود 
نبود و از خدمات جابه جایی مردم گرفته تا اسکان و تخلیه آب 
از خانه های مردم و ... موارد متعددی را شامل می شد، بخش 
مهمی از این کمک ها معطوف به مدارس بود. به گفته قربانی 

تعدد ساختمان های مدارس، آموزش و به دلیل 
ن  ا میز ین  بیشتر ش  ر و پر
ساختمان های آسیب دیده را در 
جریان سیل فروردین 98 داشت 
و از طرفی با توجه به ضرب االجل 
بازسازی مدارس تا ابتدای مهرماه برای 
بازگشت دانش آموزان به مدارس فشار مضاعفی بر گردن 
ما بود و فرایند های ارزیابی خسارت و همچنین تعیین منابع الزم 
برای بازسازی حدود یک ماه زمان ما را گرفت و تا فروکش کردن سیل 
و خارج شدن خانواده ها از مدارسی که اصلی ترین محل اسکان افراد 
آسیب دیده بود، فرصت بسیاری از دستمان رفت.در جریان این سیل 
113 مدرسه آسیب دید که شامل 78 مدرسه نیازمند تعمیرات و 35 
مدرسه نیازمند تخریب و احداث مجدد بود. تجهیزات بیشتر این 
مدارس هم در جریان سیل آسیب دیده بودند که نیازمند سرمایه 
هنگفت برای باز خرید بود.از طرفی پراکندگی مدارس در نقاط مختلف، 
استان کار را برای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس وزارت 

آموزش و پرورش سخت کرده بود، ضمن آنکه بیشتر راه های مواصالتی 
به روستاها و شهرهای دور افتاده آسیب دیده بود و همه اینها مزید بر 
علت بود که غولی در مسیر بازگشایی مدارس تا ابتدای مهر سال 98 
متولد شود.وقتی در جریان بازدید از مدرسه صفاران 1 و 2 زکریای رازی 
روستای دغاغله صفاک، باوی از توابع شهرستان شوشتر استان 
خوزستان این مسئله را از دانش آموزان جویا شدیم، همه اظهار کردند 
که فکر بازگشایی مدارس تا ابتدای سال تحصیلی جاری برایشان محال 
بود و در اندیشه حضور در کالس های در چادر و یا کانکس های موقت 
را در سر می پروراندند.علی از دانش آموزان کالس سوم به ما گفت که 
بعد از سیل پدرش به او گفته بود که مدرسه خراب شده و دیگر از درس 
خبری نیست و باید برای کار همراه من شوی. ام کلثوم کالس چهارمی 
که از حضور در مدرسه نوساز بسیار خوشحال بود، برایمان از زیبایی های 
مدرسه جدید گفت و تعریف می کرد قبل از سیل کالس هایشان چقدر 
کهنه و فرسوده بوده است و حاال ساختمان نوساز و نورپردازی مناسب 

و تخته و میز و نیمکت و تجهیزات نوساز میزبانشان هستند.
اختصاص 50 میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی مدارس

برای تجهیز و نوسازی و بازسازی این مدارس، مدیریت نظارت بر 
طرح های عمرانی مناطق نفت خیز از سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس استعالم و برآورد قیمت خواسته بود و بعد از ارسال ارزیابی ها 
به این مدیریت، 50 میلیارد تومان برای این اقدامات از سوی شرکت 
ملی نفت ایران اختصاص یافت. به گفته علی قربانی، این میزان اعتبار 
به واقع تمام نیاز سازمان را برای تعمیر و تجهیز مدارس تأمین می کرد 
و همین دلگرمی بود برای اینکه زودتر دست به کار شوند و با تمام قوا به 
بازسازی مدارس بپردازند، اما این تنها دلگرمی نبود که شرکت ملی 
نفت ایران برای مردم صبور استان فراهم کرد؛ به گفته قربانی، پیش از 
این سیاست شرکت ملی نفت ایران در همکاری با این سازمان، ساخت 
مدارس جدید بود، اما پس از سیل فروردین ماه، سازمان با چالش 
دیگری روبه رو بود. عمده خیرین مدرسه ساز شرایط خاصی برای 
تخصیص منابع مالی دارند، این افراد عمدتاً می خواهند نامشان بر 
مدارس ساخته شده باشد و تعمیر و یا تأمین تجهیزات چندان به 
چشمشان مقبول نیست و این سنگی در مسیر بازسازی مدارس و 
تأمین تجهیزات از بین رفته بعد از سیل بود. بر همین اساس با مذاکراتی 
که با مسؤولین شرکت ملی نفت ایران انجام شد، این موضوع که اهمیت 
بسزا و حیاتی در احیای مدارس داشت، در دستور کار قرار گرفت. اما 
مسؤولیت های اجتماعی شرکت ملی نفت ایران در حوزه آموزشی تنها 

به بازسازی مدارس محدود نمی شود.

  اجرای 100 پروژه در استان های نفت خیز
 به گفته قربانی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان 
خوزستان، مجموعه وزارت نفت حتی پیش از وقوع سیل توجه ویژه ای 
به استان خوزستان داشته و شخص وزیر نگاه خاص خود را متوجه 
مسئولیت های اجتماعی در استان های نفت خیز کرده است و جدا از 
پروژه های بازسازی مدارس آسیب دیده ناشی از سیل، این وزارتخانه 
100 پروژه با مجموع اعتبار 150 میلیارد تومان در زمینه ساخت مدارس 
و اماکن ورزشی مربوط به مدارس در استان خوزستان در دست اجرا 
دارد و این همکاری معطوف به امسال و سال گذشته نیست، بلکه از 
گذشته بوده و قرار است ادامه داشته باشد.مدرسه چهار کالسه یحموره 
مربوط به روستای شعیبیه یحموره از توابع شوشتر، که حدود 6 ماه 
پیش میزبان ساکنان سیل زده روستا بود و حال و روز آموزشی نداشت، 
امروز به همت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز و لطف شرکت ملی 
نفت ایران، رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است. مدیر این مدرسه 
برایمان از روزهایی گفت که هیچ معلمی دلش نمی خواست در این 
مدرسه باشد و بعد از نوسازی و تجهیز صورت گرفته حاال شوق و 
خرسندی کادر آموزشی از حضور در چنین مدرسه ای کامال مشهود 
است. دانش آموزان پر شور این مدرسه از رنگ آمیزی، تعمیرات و 
تجهیزات نو مدرسه برایمان گفتند و تعریف می کردند در زمان سیل 
چگونه این مدرسه خانه اولشان شده بود و روزها و شب های بسیاری 
را در این مدرسه گذراندند تا کار تخلیه آب از خانه هایشان انجام شود.
روز دوم با رئوف نایب زاده، نماینده مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی 
مناطق نفت خیز در سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان 
خوزستان همراه شدیم و از مدارس تعمیر شده توابع شهرستان 
حمیدیه بازدید کردیم. آقای نایب زاده که از زحمت کشان و دلسوزان 
حوزه ساخت و تعمیر مدارس در استان خوزستان است، برایمان در 
رابطه با نحوه تخصیص اعتبار برای هر مدرسه توضیح داد و گفت: 
مدارس استان بر اساس تعداد کالس از سه تا 15 کالس طبقه بندی 
می شوند که در جریان سیل سال 98 میزان آسیب هر کدام متفاوت 
بود. بر همین اساس الزم بود اعتبارهای متفاوتی به هر مدرسه تعلق 
گیرد که این مسئله به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز استان سپرده 
شد. پس از شرح کار و واسپاری به پیمانکار کار، آغاز شد؛ با توجه به 
آنکه پشتیبان مالی پروژه شرکت ملی نفت ایران بود، پیمانکار 

به  که  می دانست 
مالی،  اسناد  ارائه  و  تکمیل  محض 

هزینه های خود را دریافت می کند و همین موضوع به روند اجرای 
کار سرعت بخشید.

ساخت مدرسه هایی بهتر از قبل
در جریان بازدید از مدرسه پنج کالسه امام علی )ع( روستای آلبومروح 
از توابع شهرستان حمیدیه بود که نایب زاده برایمان از شرایط اسفبار 
مدارس در روزهای سیل تعریف کرد؛ روزهایی که آب از پنجره کالس ها 
وارد شده بود و منطقه به شکل یک تاالب درآمده بود، همه تجهیزات 
و تأسیسات ساختمان از جمله لوله های آب و کابل های برق و تجهیزات 
آموزشی از جمله دستگاه های کپی و کامپیوترها و میز و نیمکت ها بال 
استفاده شده بودند و اگر همت و حمایت ارگان های مختلف نبود، دیگر 
رمقی برای آموزش این مناطق باقی نمی ماند.بابای مهمان نواز مدرسه 
که در خانه نقلی اش ما را مهمان چای و قهوه عربی کرد، برایمان گفت 
که در روزهای سیل برای سرکشی به ساختمان بازگشته و اشک در 
چشمانش جمع شده بود. او گفت که سیل همه چیز را برد و فکر 
نمی کرد مدرسه به حالت قبل بازگردد و حاال می بیند که حتی از قبل 
هم بهتر شده است.مدرسه 6 کالسه شهید جاسم اسعدی، آخرین 
مدرسه ای بود که ما در این سفر همراه دانش آموزانش شدیم. مدرسه ای 
در دل روستای دور افتاده شاکریه شهرستان سوسنگرد که شوق و 
شور آموزش و علم آموزی در بین همه دانش آموزان کامال مشهود است. 
بچه های این مدرسه که پیش تر نیز در زمان ساخت مهمانشان بودیم، 
بسیار از مدرسه جدیدشان لذت می بردند. آیت برایمان از لذت درس 
خواندن در مدرسه جدید تعریف کرد و گفت که هیچ وقت دلش 
نمی خواهد از مدرسه دل بکند. عباس خجالتی به ما گفت که مدرسه 
تا کجا زیر آب بوده و داشت در هم فرو می پاشید که مسؤولین به کمکش 
شتافتند و آن را از روز اول بهتر کردند.حاال که مهر روزهای پایانیش را 
پشت  سر می گذارند، دانش آموزان خوزستانی خوشحال و با انگیزه در 
کالس هایشان حاضر می شوند و دغدغه هایشان جز بازی های کودکانه 
و علم آموزی چیز دیگری نیست. امروز که نفت بر اساس وظیفه به 
مسؤولیت های اجتماعی خود پایبند بوده است، دل خانواده های مناطق 
نفت خیز را به آینده فرزندانشان گرم نگه داشته است؛ فرزندانی که 

گردانندگان آینده این صنعت پر افتخار و اقتصاد کشور خواهند بود.
منبع: روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران
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مشعل   نام »ارم« که تا پیش از این با سردر باغی تاریخی در شمال 
غربی شیراز شهره بود؛ حاال با نام یک میدان گازی در جنوب این 
استان با حجم ذخایری قابل توجه، نگاه ها را به خود جلب کرده 
است؛ میدان گازی ارم باغی پنهان در اعماق زمین.  این میدان 
گازی که شرکت ملی نفت ایران هفته گذشته از آن رونمایی کرد، 
با حجم درجا 19 تریلیون فوت مکعب )540 میلیارد مترمکعب( 
که 13 تریلیون فوت مکعب آن قابل برداشت است، معادل یک 
فاز میدان گازی پارس جنوبی است که طبق اعالم معاون توسعه 
و مهندسی شرکت ملی نفت ایران عایدی آن 40 میلیارد دالر 
خواهد بود. رضا دهقان که خبر کشف میدان گازی جدید را اعالم 
کرد، گفت: امروز می توانیم با اطمینان بگوییم که در انجام 

فعالیت های اکتشافی به خودکفایی کامل رسیده ایم.
اگر بخواهیم از ارزش میدان گازی ارم  بدانیم، تنها در یک مقایسه 
ساده به میزان 16 سال مصرف گاز پایتخت، ذخایر گاز طبیعی در 
خود نهان دارد و به عنوان صد و سی و سومین میدان گازی ایران 
به ثبت رسیده است که 6 درصد به ذخایر گازی کشور اضافه 
خواهد کرد. این میزان معادل 11 درصد مصرف گاز کشور و مصرف 

یک سال اتریش، مجارستان و رومانی است.  
باید بدانیم که  ۷5 درصد ذخایر گازی و ۲0 درصد کل ذخایر نفتی 
کشور پس از پیروزی انقالب اسالمی  کشف شده و امروز ایران با 
159 میلیارد بشکه ذخایر هیدروکربور مایع قابل  حدود 
استحصال در رتبه چهارم دنیا و با حدود 34 هزار میلیارد 
مترمکعب ذخایر گاز قابل استحصال در رتبه دوم دنیا قرار دارد 
و در مجموع با در نظر گرفتن کل ذخایر هیدروکربوری، در رتبه 

اول دنیا قرار گرفته  است. 

    موقعیت جغرافیایی
میدان گازی ارم در فاصله ۲00 کیلومتری جنوب شیراز، 60 
کیلومتری شمال عسلویه و ۲5 کیلومتری جنوب باختری 
شهرستان خنج قرار دارد و از اثبات یکپارچه بودن دو تاقدیس 
دنگ و باغون که در سازندهای کنگان و داالن باالیی با یکدیگر 
مرتبط بوده و مخزن گازی یکپارچه ای به طول 50 کیلومتر و 
پهنای میانگین 5 کیلومتر را به وجود آورده، تشکیل شده است.

   روند اکتشاف
پس از چند سال تالش کارشناسان مدیریت اکتشاف نفت، 
احتمال وجود ذخایر غنی هیدروکربوری در ناحیه ارم تایید شد 
و به منظور شناخت دقیق تر و ارزیابی های فنی، پروژه های 
لرزه نگاری و ثقل و مغناطیس سنجی در این ناحیه اجرا و سرانجام 
محل چاه عالمت گذاری شد. به دنبال آن، عملیات ساخت جاده 
دسترسی به طول 6 کیلومتر و احداث سلر و محوطه چاه اجرا و 

سپس عملیات حفاری در تیر سال 9۷ آغاز شد.
حفاری پس از 9 ماه با عبور از الیه  های رسوبی مشتمل بر سنگ 
آهک، دولومیت، شیل، مارن، گچ و ماسه سنگ در عمق 463۲ 
متری پایان یافت و پس از دریافت و تفسیر نمودارهای 
پتروفیزیکی و انجام الیه آزمایی، وجود گاز طبیعی در سازندهای 
مخزنی کنگان و داالن در میدان ارم اثبات شد. بر اساس 
محاسبات صورت گرفته، حجم گاز درجای این مخازن بالغ بر 19 
هزار میلیارد فوت مکعب است که بیش از 13 هزار میلیارد 
فوت مکعب آن قابل استحصال است.  نتایج آزمایش ها نشان 
می دهد که سیال مخزن کنگان و داالن باالیی حاوی گاز میعانی 
با درجهAPI 49 و میزان سولفید هیدروژن در گاز برابر۸00 
PPM و افق داالن پایینی دارای گاز میعانی سبک و شیرین با 

و   50 معادل   API درجه 
میزان سولفید هیدروژن در گاز 

برابر PPM 45 است که مرغوبیت این گاز را 
نشان می دهد. همجواری میدان ارم با میدان های 

گازی شانول و هما در نزدیکی پاالیشگاه گاز پارسیان و 
وجود زیرساخت های مناسب سبب می شود توسعه این 

میدان گازی برای جبران افت تولید این میدان و تامین خوراک 
پایدار پاالیشگاه گازی پارسیان مورد توجه قرار گیرد. معاون 
توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران که خبر کشف میدان 
گازی جدیدی با نام »ارم« را در جنوب استان فارس اعالم کرد، 
گفت: امروز می توانیم با اطمینان بگوییم که در انجام 

فعالیت های اکتشافی به خودکفایی کامل رسیده ایم.
رضا دهقان  توضیح داد: چاه اکتشافی این میدان را شرکت 
ملی حفاری ایران حفر کرد. این حفاری تابستان پارسال 
آغاز شد و بیش از 9 ماه به طول انجامید و پس از پردازش 
اطالعات، امروز با اطمینان می توانیم بگوییم که این 
تریلیون   19( فوت مکعب  میلیارد  هزار   19 میدان 
فوت مکعب یا 540 میلیارد مترمکعب( ذخیره گاز درجا 
دارد که 13 هزار میلیارد فوت مکعب آن قابل برداشت 
است. همچنین ذخیره درجای میعانات گازی این میدان 

3۸5 میلیون بشکه برآورد می شود.

   ذخیره گاز مرغوب و شیرین
دهقان   گازمیدان ارم  را مرغوب و شیرین توصیف کرد و با بیان 
اینکه ضخامت الیه گازی ارم حدود 400 متر است و این ضخامت 
باالیی برای یک مخزن گازی به شمار می رود، افزود: یک محاسبه 
اقتصادی نشان می دهد که بیش از 40 میلیارد دالر عایدات 

حاصل از گاز و میعانات گازی این میدان خواهد بود.
وی ادامه داد: متاسفانه یا خوشبختانه چون میدان پارس جنوبی 
را به عنوان بزرگترین میدان گازی جهان در اختیار داریم، 
کشف های دیگر خیلی به چشم  نمی آید، در حالی که اگر این 
کشف در کشورهای دیگر صورت گیرد، بسیار جدی گرفته 

می شود. به گفته او، بخشی از این اعداد پیش تر در قالب کشف 
میدان باغون اعالم شده بود و حاال مشخص شده که باغون 

هم بخشی از میدان ارم است.
وی اظهار کرد: در جنوب استان فارس، زیرساخت های 
مناسبی وجود دارد که با تکیه بر آن، می توان این گاز را 
به راحتی فراورش و خوراک خوبی برای پاالیشگاه گاز 
پارسیان تهیه کرد که در این باره، شرکت ملی نفت ایران، 

در آینده تصمیم گیری می کند.
دهقان گفت: کشف این میدان بزرگ را به ملت ایران و 

مجموعه شرکت ملی نفت ایران تبریک عرض می کنم و به 
نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران قول می دهم این 

تالش ها پایدار بماند و دوباره شادی را به ملت عزیزمان 
تقدیم کنیم.او با بیان اینکه  اکتشاف به عنوان نخستین حلقه 

زنجیره تولید ارزش نفت و گاز حائز اهمیت است، افزود: 
خوشبختانه نه تنها در بخش اکتشاف، بلکه در بخش توسعه نیز 
به توان داخل تکیه کرده ایم که مصداق بارز آن، اجرای طرح 
نگهداشت و افزایش توان تولید نفت و همچنین اجرای پروژه 
راهبردی انتقال نفت خام گوره به جاسک با بهره مندی از 

ظرفیت های پیمانکاران ایرانی است. 
منابع کشف نشده در کشور فراوان است و با اتکا به توان 

داخلی، کشف منابع هیدروکربوری ادامه دارد. 

کشف یک میدان گازی جدید در استان فارس
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سید صالح هندی، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در 
مراسم امضای دو قرارداد لرزه نگاری اکتشافی با شرکت های 
ایرانی گفت: شورای عالی اکتشاف به عنوان باالترین مقام 
تصمیم گیری در زمینه اکتشاف در صنعت نفت، تعهداتی را به 
عهده مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران گذاشته که با 
توجه به سپری شدن نیمی از برنامه پنج ساله در پایان شهریور 
امسال، مدیریت اکتشاف موفق شده است در این بازه زمانی، 
تعهدات اکتشافی خود را در بخش هیدروکربور مایع )نفت، 
مایعات و میعانات گازی( به میزان 130 درصد و در بخش گاز به 
میزان 1۷0 درصد محقق کند.وی با اشاره به امضای قرارداد با دو 
شرکت ایرانی به منظور انجام لرزه نگاری در پروژه های باشت و 
پانیذ گفت: مدیریت اکتشاف به واسطه ماموریت ذاتی خود، باید 
همه حوضه های رسوبی کشور را تعیین تکلیف کند و از آنجا که 
اطالعات  اکتشاف،  در  نیاز  مورد  اطالعات  ابتدایی ترین 

ژئوفیزیکی و زمین شناسی است، انجام عملیات  مختلف ثقل و 
مغناطیس سنجی و لرزه نگاری اجتناب ناپذیر است.هندی با 
تاکید بر اینکه تسلیم تحریم ها نمی شویم گفت: بخشی از 
لرزه نگاری ها مانند پروژه پانیذ، پیچیدگی های زیادی دارد که 
بر مبنای آن قرار بوده شرکت های خارجی، اجرای چنین 
پروژه هایی را عهده دار شوند؛ اما در شرایط حاضر، مدیریت 
اکتشاف این پروژه ها را با همکاری شرکت های ایرانی پیش 
خواهد برد.به گفته او، در مجموع، برگزاری مناقصه مربوط به 14 
قرارداد لرزه نگاری و ثقل و مغناطیس سنجی برای سال جاری 
در دستور کار قرار دارد که از این میان، تاکنون هفت قرارداد 
تعیین تکلیف شده و امیدواریم تا پایان سال تکلیف دیگر 
قراردادها هم مشخص شود.وی مجموع سرمایه  مورد نیاز برای 
اجرای این قراردادها را ۲ هزار و ۲00 میلیارد تومان عنوان کرد 
و افزود: این قراردادها در نقاط مختلف کشور اجرا می شود و در 

برخی مناطق که ورود نکردیم، مانند بندر جاسک، جازموریان، 
بستان آباد، میانه و...نیز وارد می شویم.به گفته او، مدیریت 
اکتشاف شرکت ملی نفت ایران از سال 95 رویکرد سازمانی 
خود را از رویکرد وظیفه ای به رویکرد پروژه محور تغییر داد و 
همچنین رویکردهای جدید را در اکتشاف منابع هیدروکربوری 
در دستور کار قرار داد که مجموعه این اقدام ها به ثمر نشسته 
و اثربخشی خود را در افزایش میزان اکتشافات بویژه طی یک 
به  اشاره  با  همچنین  است.هندی  داده  نشان  اخیر  سال 
قراردادهای لرزه نگاری، به مطالعات بلوک های اکتشافی گفت: 
در این زمینه پیش از این سند همکاری با شرکتی ایرانی امضا 
شده و هم اکنون در آستانه امضای قرارداد هستیم. همچنین 
برای نخستین بار مطالعه اکتشافی مشترکی را با همکاری 
شرکتی ایرانی در دستور کار قرار می دهیم. این همه نشان 

می دهد در حوزه اکتشاف به خودباوری رسیده ایم.

مدیرعامل  منوچهری،  غالمرضا 
شرکت  اینکه  بیان  با  اویک  شرکت 
عملیات اکتشاف نفت به عنوان طرف 
قرارداد با مدیریت اکتشاف در پروژه 
لرزه نگاری باشت با یک شرکت خدماتی 
فعال ایرانی، سرمایه گذاری مشترک 
انجام داده و در حال تبدیل شدن به یک 
شرکت  گفت:  هستند،  واحد  شرکت 
حفاری صبا در این مسیر، همراه این 
تغییر  با  امیدواریم  شرکت هاست که 
ساختار ایجادشده، بتوانند پاسخگوی 
نیازهای شرکت ملی نفت ایران باشند.

وی تمرکز بر توسعه فعالیت های اکتشافی 
در شرایط فعلی کشور را مطلوب دانست 
و گفت: مهم، بالفعل شدن ظرفیت های 
نجام  ا که  است  گاز  و  نفت  عظیم 
فعالیت های اکتشافی، آغازگر این مسیر 
است.به گفته وی، الزمه تعامل بیشتر 
کارفرما و پیمانکار و سرعت بخشی به 
انجام ماموریت ها، کاهش ایستگاه های 
کاری و فعالیت های بروکراتیک است که 
باید در دستور کار قرار گیرد.منوچهری 
به بخش  به منظور رونق بخشی  گفت: 
داخلی، این شرکت با شرکت لوله گستر 
اسفراین، ماشین سازی اراک و... در بخش 
پتروشیمی،قراردادهای  و  باالدستی 
همکاری امضا کرده است. در استان 
خوزستان نیز ضمن اتکا به ظرفیت های 
موجود، تالش کرده ایم با کارگاه ها و 
کارخانجات محلی قرارداد امضا کنیم و از 
توان مشاوران محلی بهره ببریم.وی با 
بیان اینکه اویک در زمینه های کاری 
مختلف از جمله خطوط لوله انتقال و 

جریانی، نیروگاه ها، سیستم های کنترل 
یکپارچه، انواع کمپرسورها، تجهیزات 
ایرانی  شرکت های  با  و...  سرچاهی 
قرارداد امضا کرده است، گفت: در دوره 
جدید افزون بر اینکه ۲ هزار میلیارد 
تومان با بخش خصوصی قرارداد امضا 
شده، در حال حاضر هم ۲ هزار میلیارد 
تومان قرارداد در دستور کار این شرکت 
مدیرعامل  عساکره،  دارد.امید  قرار 
شرکت توسعه انرژی و نفت نگین آفاق 
کیش )تنکو( هم با بیان اینکه رویکرد 
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران 
از تمرکز بر ساختارهای مخازن ساده 
نظیر زاگرس و خلیج فارس به سمت 
است،  تغییر کرده  پیچیده تر  مخازن 
گفت: انجام اولویت های توسعه ای در 
ساختارهای پیچیده ای نظیر کپه داغ، 
ایران مرکزی و دشت مغان، به تجهیزات 
فنی به روز و نیروی انسانی متخصص و 
زبده نیاز دارد که خوشبختانه این شرکت 
ی  ها ز نیا مین  تا ی  ا بر ند  ا می تو
سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز،  به 
نحو موثرتری ورود کند.وی با بیان اینکه 
شرکت های  ز  ا یکی  تنکو  شرکت 
تاییدشده در گروه شرکت های اکتشاف 
و تولید )E&P( است، گفت: با توجه به 
اهمیت مقوله اکتشاف، در این شرکت 
نگهداشت،  و  توسعه  بخش  بر  عالوه 
دپارتمانی برای اجرای طرح های اکتشافی 
و امور لرزه نگاری هم ایجاد شده که از 
طریق تعامل با استادان اکتشاف و در 
اکتشاف  مدیریت  راهبردهای  مسیر 

شرکت ملی نفت ایران فعالیت می کند.

 تغییر ساختار
 برای پاسخگویی به نیازهای صنعت نفت

پروژه »باشت« نیز با هدف شناسایی پتانسیل های جدید 
اکتشافی با رویکرد سیاست اقتصاد مقاومتی از منویات مقام 
معظم رهبری، به مرحله اجرا رسیده است. مدیریت اکتشاف 
شرکت ملی نفت ایران با اتکا به توان مهندسان و شرکت های 
داخلی به منظور کاهش هزینه و ریسک اکتشاف منابع 
هیدروکربنی، 860 کیلومتر لرزه نگاری دوبعدی را با بودجه ای 
حدود 1400 میلیارد ریال در پهنه استان های کهگیلویه و 
بویراحمد، فارس و خوزستان در محدوده ای به وسعت 5 هزار 
کیلومتر مربع به مدت 28 ماه توسط شرکت عملیات اکتشاف 
اجرا خواهد کرد. این پروژه در فاز داده برداری 20 ماهه، 
ساختمان های مهمی در حوضه رسوبی دزفول جنوبی را 
همچون رازی، دیل، پهن، مورد، سراب، ارجان و میشا پوشش 
می دهد که هدف آن تعیین هندسه دقیق ساختمان ها و عمق 
دستیابی به اهداف اکتشافی همچون آسماری، بنگستان و 
خامی است. همچنین به منظور پرهیز از آسیب های احتمالی 

زیست محیطی، تمهیدات ویژه ای درنظر گرفته شده است.

پروژه باشت؛ رویکرد 
اقتصاد مقاومتی

تحقق باالی 
100 درصدی 
تعهدات 
اکتشافی نفت 
و گاز

مشعل    سالن شهید بهشتی وزارت نفت با ترافیک 
امضای قراردادهای نفتی همراه است تا با توان داخلی 
مسیر توسعه ای صنعت نفت کشور تداوم یابد. هفته 
گذشته نیز همزمان با اعالم کشف میدان گازی ارم، 
قرارداد ۲ پروژه لرزه نگاری با دو شرکت ایرانی به امضا 
رسید؛ پروژه لرزه نگاری دوبعدی »باشت« با شرکت 
عملیات اکتشاف نفت و پروژه لرزه نگاری سه بعدی 
»پانیذ« با شرکت تنکو. قرارداد پروژه لرزه نگاری دوبعدی 
»باشت« از سوی سیدصالح هندی، مدیر اکتشاف شرکت 
ملی نفت ایران و علیرضا بهبهانی نیا، رئیس هیات مدیره 
شرکت عملیات اکتشاف نفت )زیرمجموعه اویک( و 
قرارداد پروژه لرزه نگاری سه بعدی »پانیذ« بین هندی و 
امید عساکره، مدیرعامل شرکت توسعه انرژی و نفت 

نگین آفاق کیش )تنکو( امضا شد.

 پروژه پانیذ، بزرگترین پروژه لرزه نگاری سه بعدی 
 آبی- خاکی کشور است که در پهنه ای به وسعت دو هزار 
کیلومتر مربع از شهرستان های شادگان، آبادان، ماهشهر 
و دارخوین و با اعتباری بالغ بر 3 هزار میلیارد ریال اجرا 
خواهد شد و مدت زمان اجرای آن 3۲ ماه در نظر گرفته 

شده است.
 در فاز داده برداری این پروژه، بخش قابل توجهی از 
حوضه رسوبی دشت آبادان پوشش اکتشافی داده 
می شود و پوشش لرزه نگاری سه بعدی دشت آبادان تا حد 
زیادی تکمیل خواهد شد، همچنین ارتباط ساختارهای 
شرق کارون با ساختمان های مجاور بررسی و پیش بینی 
می شود تله های هیدروکربوری از نوع چینه ای شناسایی 

شوند. 

بزرگترین پروژه لرزه نگاری 
سه بعدی آبی-  خاکی

اکتشاف
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روایتی از   
  سوخت رسانی شرکت ملی

 پخش  فراورده های نفتی منطقه ایالم

اربعین، نمایش حضورقلب وعرض ارادتی است به سرور وساالر شهیدان کربال؛ به گونه ای که مرد و زن، پیر و جوان، خرد و کالن، ید واحده ای 
می شوند تا با امام آزاده خود پیمانی دوباره ببندند و آزادی و آزادگی را مشقی دیگر کنند در نینوای حسین)ع(.  بافرارسیدن اربعین حسینی، 

عاشقان حضور درسرزمین آزاده کربال، سیلی می شوند خروشان برای زیارت بارگاه حضرت اباعبداهلل الحسین)ع(، این بزرگمرد تاریخ آزادی و 
آزادگی.  موکب ها برپا می شوند، یکی پس ازدیگری و هرکس با هربضاعت می کوشد تا میزبانی قابل باشد برمیهمانانی که بر او وارد می شوند.  این روزها، 

سازمان ها وشرکت های خدمت رسانی همچون شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران که تامین و توزیع انواع فراورده های نفتی را در سراسر کشوربه 
عهده دارند، سهمی برای خود قائل می شوند تا از افتخار خدمت رسانی به مسافران سرزمین عشق بی نصیب نمانند.  گزارش پیش رو روایت گونه ای است از فعالیت های شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی منطقه ایالم درسفر به مرز مهران و گفت وگو با اصغر چاغروندی، مدیراین منطقه برای خدمت رسانی هر چه بهتربه زائران کربالی معلی درحوزه سوخت رسانی. 

مهران، نزدیک ترین 
مرز   

روزکامال باال آمده است، مردم 
ند  ا ه  شد ر ا بید م  یال ا شهر
خبری  هم  صبح  وازخنکای 
نیست. ایالم تامهران به لحاظ 
مسافت، ۸5 تا90 کیلومتر و از نظر 
زمان پیمایش، البته درشرایط عادی 
وخلوت جاده، یک ساعت و ربع فاصله 
دارد.  مهران، نزدیک ترین مرزبه خاک عراق وکربالی 
معلی است؛بنابراین زائران زیادی، این مرز رابرای سفربه 
کربال و زیارت بارگاه امام حسین )ع( برمی گزینند.  به 
برای یک خدمت رسانی  نظر می آید همه مقدمات 
که  مقدماتی  باشد؛  آماده شده  زائران  به  مطلوب 
پیشینه ای دارد وعقبه ای نزدیک به چندماه.  ترجیح 
براین است که ابتدا ازمرز مهران وآمادگی های انجام 
شده دراین مرز گزارش تهیه شود وگفت وگو باعلی 
اصغر چاغروندی، مدیر شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی منطقه ایالم نیز در مسیرانجام گیرد و چنانچه 
حرف ناگفته ای هم باقی ماند، این گفت وگو دربازگشت 
به ایالم، در دفترکارش کامل شود.  مقصد، مرز »مهران 
است. خودرو سمند آقامجتبی یزدانی، مرکب راه 
می شود و چاغروندی همراه می شود دراین راه تاهم 
پاسخگوی پرسش هایم باشد وهم سرکشی داشته 
باشدبه نیروهای مستقر در مرز، برای رفع مشکل 
احتمالی آنان.  او 56ساله و زاده همین دیار)ایالم(
است وسابقه حضورش درصنعت نفت به حدود۲4سال 
پیش و شروع مسؤولیتش به عنوان مدیر شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی منطقه ایالم نیز به پنج سال 
قبل باز می گردد.  درطول مسیر، تلفن همراهش، 
بی وقفه زنگ می خورد ودرهمه تماس ها، موارد الزم 
را به مخاطب آن سوی خط یادآور می شود. این 
مکالمات گاه طوالنی است و گاه کوتاه.  مدیرشرکت 
ایالم  منطقه  نفتی  ورده های  فرا پخش  ملی 
ازمحرومیت استان ایالم واعتبارات مالی کم آن 
می گوید وادامه می دهد: توسعه اقتصادی، نیاز اصلی 
استان ایالم است واربعین وبرگزاری آئین باشکوه آن 
می تواند عاملی مهم برای رونق اقتصادی دراین 
استان باشد.  جاده شلوغ ترشده است. برخی پای 
پیاده، بعضی سواره، برخی با خودروی شخصی 
وبعضی با اتوبوس و تاکسی بین شهری، شوق آن 
دارند تا هرچه زودتر خود را به مرز مهران برسانند و 
باگذر از این مرز، درسرزمین نینوا با امام شهیدان، بیعتی 
دوباره کنند.  هوا گرم شده است وبا نزدیک ترشدن به 
است  الزم  که  آنقدر  می شود،  گرمترهم  مهران، 
کولرماشین روشن شود.  چاغروندی می گوید: مهران، 
)تقریبا  ازمرزعراق  کمی  بافاصله  ایالم  درغرب 
1۲کیلومتر( در زمره سه شهرگرمسیراستان ایالم است 
و دمای هوا در آن به 50 درجه هم رسیده است.  درمسیر، 
تریلروکامیون هایی دیده می شوند که دراندک فرصت 
اباعبداهلل  حضرت  اربعین  برگزاری  تا  مانده  باقی 
الحسین)ع(، تجهیزاتی رابه آن سوی مرزمهران منتقل 
کنند. تجهیزاتی که موکبی خواهد شد، برای میزبانی و 
پذیرایی ازعاشقانی که پیاده، پای در وادی حرم عشق 
می گذارند؛ تا جانی تازه بگیرند برای ادامه راه در این سفر 
معنوی.  تابلوهای کنارجاده نشان می دهند که هنوزتا 
مرزمهران راه زیادی مانده؛ بنابراین، فرصت گپ وگفت 
درباره اربعین و سوخت رسانی دراین ایام فراهم است. 

زنجیره ای هماهنگ برای یک کار خوب
مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه ایالم 
می گوید: برای پنجمین سال متوالی است که دراستان 
ایالم این مسئولیت را به عهده دارم و از این که خدمت 

رسان زائران کربالی معلی هستم، بسیارخوشحالم. 
چاغروندی ادامه می دهد: سوخت رسانی درهمه اوقات 
سال به طورمنظم و بدون وقفه انجام می شود، اما در 
عبداهلل  با  ا حضرت  اربعین  مانند  مناسبت هایی 
الحسین)ع( که خیل کثیری از زائران برای زیارت به 
کربالی معلی مشرف می شوند، این مهم به گونه ای ویژه 
انجام می شود و به برنامه ریزی ویژه تری نیز نیاز دارد.  
وی با بیان این که در انجام یک فعالیت و ارائه یک 
کارخوب، زنجیره ای از افراد دخیل هستند، اضافه 
می کند: درتامین و توزیع به موقع سوخت به ویژه 
درچنین موسمی که شمارفراوانی زائرازمرزمهران به 
سمت کربال عازم می شود، این زنجیره وجود داردوبه 
نحو هماهنگ باهم عمل می کنند که هیچ خللی درهیچ 
بخشی ایجاد نشود.  او می گوید: نیروی انتظامی، پلیس 
راهور، هنگ مرزی، بسیج، ناوگان حمل و نقل مواد 
سوختی، جایگاه داران، اورژانس، آتش نشانی و. . هریک 
حلقه هایی ازاین زنجیره هستند که درتعامل بایکدیگر، 
این حرکت خودجوش، همچون  تا  تالش کرده اند 
شود.   انجام  مطلوب  نحوی  به  گذشته  چهارسال 
مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه ایالم 
اظهار می کند: به منظور خدمت رسانی هرچه بهتر به 
زائرانی که برای زیارت وحضور درآئین معنوی اربعین از 
تک  باتک  می شوند،  عراق  واردخاک  مهران  مرز 
نهادهاوسازمان های دست درکار، نشست های متعددی 
ازچندماه قبل برگزارشده وبه اذعان آنها فعالیت دراین 
حوزه)سوخت رسانی( به گونه ای روان انجام شده است 
واین روند تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت.  زنگ 
تلفن همراه، چند دقیقه ای مانع ادامه این گپ وگفت 
می شود. با گویشی که بیشتر به »لری« شبیه است، 
صحبت می کند. انگار برنامه کمی جلوترافتاده است 
واتوبوس های حامل کاروان های زائرین، زودتراز موعد 
به مرز رسیده اند واین یعنی ازدحام احتمالی درجایگاه. 
اما انگار مشکل، خاصی نیست چون بارد وبدل شدن 
چندجمله کوتاه، مکالمه موبایلی تمام و گفت وگو ازسر 
گرفته می شود.  چاغروندی درادامه اظهار می کند: بیش 
از60درصد زائرانی که در موسم اربعین به خاک عراق 
وارد یا ازآن خارج می شوند، مرزمهران را برمی گزینند؛ 
به این دلیل که نزدیک ترین مرز به عراق و عتبات 

عالیات است.
  مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه ایالم 
با بیان این که هرچه به برگزاری مراسم اربعین حسینی 
نزدیک تر می شویم، خودروهای بیشتری وارد مرز 
مهران می شوند، تصریح می کند: ازآنجا که درچنین 
زمان هایی، تامین و توزیع سوخت به موقع، اهمیت 
خاصی دارد و آمادگی جایگاه ها ازهرحیث)ایمنی، 
سالمت بودن تجهیزات جایگاهی و. . . (اهمیت دارد، 
خوشبختانه این مهم باتوجه به برنامه ریزی هاوتعامل 
باجایگاه داران و ناوگان حمل مواد سوختی به بهترین 

نحو ممکن انجام شده است.
 وی با بیان این که همه جایگاه های عرضه سوخت 
ازمدت ها قبل آماده شده اند، ادامه می دهد: کارت های  
سوخت جایگاه ها برای عرضه سوخت به خودروهای 
سبک وسنگین دراختیارجایگاه داران قرارگرفته و 
درکل، تمهیدات الزم برای سوخت رسانی روان و بدون 

ازدحام، پیش بینی شده است. 

نشریه کارکنان صنعت نفت ایران



استقرار جایگاه های سیار  
چاغروندی با اشاره به راه اندازی جایگاه های سیارسوخت رسان نیز می گوید: 
با توجه به پیش بینی ورود شمار زیادی زائر به مرز مهران، عالوه بر آماده سازی 
جایگاه های عرضه سوخت واقع درمسیرهای مواصالتی، جایگاه های 
سیارعرضه سوخت نیز پیش بینی و در مکان های پر تردد نصب و راه اندازی 
شده است.  این جایگاه ها که عرضه کننده بنزین و گازوئیل است، 
بنابرجانمایی های انجام شده تا آخرین ساعات هماهنگی برای نظم دهی 
هرچه بیشتر، در چند نقطه استقراریافته اند تا سوخت رسانی به خودروهای 
سبک وسنگین به نحوی مطلوب انجام شود.  وی به نکته مهم  دیگری هم 
درهمسویی باصیانت ازمحیط زیست اشاره می کند و آن توزیع گازوئیل یورو4 
درجایگاه ها و ذخیره سازی مناسب دراین بخش است.  مدیرشرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی منطقه ایالم می گوید: در شهر مهران چند پارکینگ 
عمومی ازجمله »برکت« و»اربعین« با وسعت زیاد برای خودروهای سواری 
و اتوبوس های بین شهری و پایانه ای هم برای اتوبوس های شرکت واحد که 
انتقال زائران را از چند کیلومتری مرز به نقطه صفرمرزی انجام دهند، 
پیش بینی شده است. باتوجه به حجم زائر ورودی به مهران و انتقال آنها به 
وسیله چند صد دستگاه اتوبوس شرکت واحد به نقطه صفر مرزی، به طورحتم 

گازوئیل یورو4 می تواند کمک مهمی به محیط زیست محسوب شود. 

تامین سوخت موکب داران در آن سوی مرز
چاغروندی همچنین از تامین سوخت موکب داران درایام اربعین دراین سو 
وآن سوی مرزخبرمی دهد و اظهار می کند: درایام اربعین، موکب های 
متعددی برپا می شوند که سوخت مورد نیازشماری ازآنها به ویژه درخاک 
عراق ال پی جی است. به همین منظور، باتعامل شرکت های توزیع کننده، 
کپسول های گاز به مقدارکافی تامین و با دریافت رسید از سوی این شرکت ها، 
در اختیارموکب داران قرارداده شده است.  برای موکب داران داخلی 
نیزچهاردستگاه خودروحامل کپسول گازمایع در مسیر موکب ها مستقر شدند 
تا سوخت مورد نیاز آنها نیز تامین شود.  مجوزی هم ازستاد مرکزی اربعین 
برای ارسال سوخت به خاک عراق داده شد تاسوخت مورد نیازموکب های 
برپا شده در آن سوی مرز مهران و اتوبوس هایی که زائران را ازنقطه صفرمرزی 

داخل خاک عراق به کربال انتقال می دهند، تامین شود.  تابلوحاشیه جاده سه 
راهی صالح آباد را نشان می دهد. سه راهی که در آن موکبی برپاست، موکبی 
در دل یک ساختمان باهمه تجهیزات مورد نیاز برای پذیرایی از زائرانی که 

به عشق موالیشان حسین)ع(، کیلومترها پیاده روی کرده اند. 

گپی با موکب دار عاشق حسین)ع(
توقفی کوتاه و گفت وگو با شهرام زنگنه که از بچه های جنگ در دوران دفاع 
مقدس است، خالی از لطف نیست.  زنگنه و برخی همرزمان او که امروز پا به 
سن گذاشته اند، این موکب را اداره می کنند وباعشق به امام حسین)ع(، آماده 
پذیرایی از زائران هستند. کریم اهل بیت امام حسن مجتبی)ع( نامی است که 
برپارچه سبز نصب شده بر سردر موکب، خودنمایی می کند.  زنگنه62 ساله 
می گوید: من به اتفاق خانواده، خواهران وبرادران، همچنین همرزمانم، پنجمین 
سالی است که موکب پذیرایی از زائران را برپا کرده ایم و در نجف نیز این حرکت 
هشت ساله شده است.  موکب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی)ع( به 
گازشهری وصل است و درایام اربعین، عالوه برصبحانه، روزانه8هزارپرس غذای 
گرم توزیع می کند. کاری سخت که با عشق انجام می شود.  زنگنه بااشاره به 
اینکه موکب، ظرفیت پذیرش دوهزار نفر زائر را دارد، ادامه می دهد: 
خدمت رسانی به این تعداد زائر به برکت اربعین، به خوبی انجام می شود 
وشرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه ایالم، کمک حال وی 
وهمکارانش بوده وازهیچ همکاری مضایقه نکرده است. گفت وگوبا زنگنه اگرچه 

کوتاه اما تاثیر گذاربود؛چون به کاری که انجام می داد، اعتقاد و باورداشت. 

تامین سوخت بالگردها با استقرار مرکز سوخت گیری
 تامهران راه زیادی نمانده است. جاده ایالم- مهران و ادامه گپ وگفت با 
چاغروندی. سمت راست جاده، دسته های چند نفره و گاه یک نفره با 
پرچم های سیاه منقش به »یاحسین« به سوی مرز حرکت می کنند.  
مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه ایالم، تامین سوخت 
بالگردهای امداد )هالل احمر، اورژانس(، نیروی انتظامی و ارتش را بخش 
دیگری ازفعالیت های این مجموعه برمی شمارد و می افزاید: دراین زمینه 

نیز با استقراریک مرکزسوخت گیری دراستادیوم مهران، سوخت به میزان 
کافی تامین شد و دراختیار بالگردهای بخش های یاد شده قرارگرفت.  
چاغروندی ادامه می دهد: درایام اربعین، پنج تیم عملیاتی-ایمنی ازمناطق 
معین )تهران، چالوس، ساری، گیالن و کهگیلویه و بویراحمد( دراستان 
ایالم حضوریافتند تا نظارت دقیقی برعملکرد ایمن جایگاه های عرضه 
سوخت داشته باشند. عالوه براین، سه تیم عملیاتی از منطقه ایالم 
نیزتاپایان اربعین به گشت زنی درمسیر جاده ای پرداختند تادرصورت ایجاد 
گره ترافیکی ناشی ازسوخت، به رفع آن اقدام کنند.  وی بااشاره به 
برگزاری منسجم اربعین امسال تصریح کرد: در حوزه سوخت رسانی نیز 
این انسجام وجود داشت و همه مجموعه شرکت پخش فراورده های نفتی 
منطقه ایالم باهمکاری سازمان ها ونهادها تالش کردند که این رخداد 

مهم، به بهترین شکل ممکن برگزارشود. 

استفاده از تجربیات
باورود به شهرمهران، شلوغی جمعیت وخودرو نیز بیشتر می شود. 
بی شمارخودرو درپارکینگ های اربعین، برکت و خیابان های فرعی مهران 
پارک شده است. خاک جمع شده روی بیشترآنها نشان می دهد برخی حرکت 
خود رابه سمت کربال زودتر آغاز کرده اند.  مدیرشرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی منطقه ایالم استفاده ازتجربیات سال های گذشته را بسیار ارزنده می داند 
و می گوید: به طورحتم تجربه در هر زمینه ای راه گشاست و می تواند به 
سهولت انجام فعالیت ها منجر شود. در اربعین امسال نیز با تکیه برتجربه 
سال های گذشته، راهکارهای کاربردی تری برای تامین و توزیع روان تر 
سوخت پیش بینی و عملیاتی شد.  وی ادامه داد: با توجه به تجربه سال قبل 
و پیش بینی تعدد عبور خودرو ازمرزمهران، امسال هم تانکرهای ذخیره 
سوخت، در جایگاه های توزیع کننده پیش بینی شد تا وقفه ای در روند سوخت 
رسانی ایجاد نشود.  بهره گیری ازجایگاه های سیارسوخت رسان و استقرار آنها 
درنقاطی که احساس می شد گره ترافیکی ایجاد کند، راهکار و تجربه ای 
دیگری است که اربعین امسال نیز از آن بهره گرفته شد.  این باتوجه به 
جانمایی های انجام شده درمکان هایی مانند تاسیسات سیست ترابر، پارکینگ 

اربعین، ورودی شهر مهران )جنب جایگاه سی ان جی شهرداری( منطقه رضا 
آباد استقراریافتند تاعالوه بر روان سازی درفرآیند سوختگیری، از ایجاد 

ترافیک مسیرجلوگیری شود. 

همه چیز تحت کنترل است
راه زیادی تا مرزمهران باقی نمانده است؛ برای کنترل هر بهترمسیر، به جز 
اتوبوس انتقال زائران به مرز، هیچ خودروی دیگری حرکت نمی کند. هر چه 
هست زائراست که به شوق دیدارحرم حسینی، سر از پا نمی شناسد.  اینجا 
مرزمهران است، مرزی که شمار زیادی زائر از آن عبورکرده اند که خود رابه 
بارگاه سرآمد شهدای کربال، حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( برسانند.  وقتی 
سخن ازمرزبه میان می آید، حتی درچنین ایامی، هستند افراد سود جویی که 
بخواهند ازچنین فرصت هایی برای سوداگری استفاده کنند.   چاغروندی 
دراین باره بااشاره به این که استان ایالم ازمعدود مناطق مرزی است که 
قاچاق سوخت درآن انجام نمی شود. می افزاید: این استان تنهایک مرز 
رسمی دارد که هم ازسوی نیروهای مرزی)هنگ مرزی، گمرک و...( کنترل 
دقیق می شود وهم ازسوی کارکنان کنترل باک شرکت ملی پخش 

فراورده های نفتی ایالم مستقر در مرز؛ بنابراین هیچ گونه جا به جایی سوخت 
خارج از شبکه سوخت دراین مرز انجام نمی شود.  درایام اربعین )ازابتدا تا انتهای 
مراسم(، باتوجه به این که ترددی ازسوی خودروهای ترانزیت وغیرزیارتی انجام 
نمی شود، این اتفاق)عرضه خارج از شبکه سوخت( به طورکلی »کان لم یکن« 
است.  خودروهایی هم که حامل تجهیزات موکب داران است، بامجوزخارج و 
از سوی نیروهای مرزبانی، گمرک وکارکنان شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی منطقه ایالم مستقر درمنطقه کنترل می شوند.  درمرزمهران، مجموعه ای 
هم با عنوان کارکنان کنترل باک درکانکسی که محل خواب واستراحت شان 
است، مستقرهستند. فعالیت آنها به واسطه اربعین به طورموقت تعطیل است، 
اما حضورشان خیر. دیداروگپ وگفتی چند دقیقه ای باآنها ازسوی مدیرمنطقه 
به وجدشان می آورد. برخی شان درخواستی هم دارند مثل »رفتن به 

مرخصی« البته اگر شرایط اجازه دهد. 

سخن جایگاه داران
بخشی دیگرازخدمت رسانی به زائران، آمادگی جایگاه داران سوخت 
است؛موضوعی که ناصر رحیمی، صاحب جایگاه عرضه سوخت صدف) 
6 کیلومتری مهران(به عنوان نماینده ای ازاین سلک درمسیر برگشت به 
آن اشاره و تاکید کرد: خوشبختانه باتعامل خوب میان شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی ایران وجایگاه داران، هیچ مشکلی درتامین و عرضه به 
موقع سوخت برای خودروهای انتقال دهنده)سواری، اتوبوس( زائرایجاد 
نشده و کار به بهترین شکل ممکن انجام می شود.  وی تصریح کرد: همه 
تالش او و همکارانش این بوده است که اربعین امسال نیز به بهترین شکل 
ممکن برگزارشود وآنها نیز باارائه یک خدمت خوب و شایسته در این 
برگزاری خوب، سهمی داشته باشند.  منصویان نیزکه در12کیلومتری 

مرزمهران با موضوع عرضه سوخت در جایگاه رو به روست، حرف هایی 
مشابه رحیمی گفت و اظهار کرد: تامین و توزیع به موقع سوخت، موجب 

شد تا سوخت رسانی نیز به بهترین نحو ممکن انجام شود. 

ناگفته ای باقی نمانده است
ساعت ازسه گذشته است. قراربود اگرحرف ناگفته ای ماند، به بعد موکول 
وتکمیل شود اما به نظر می رسد نکته ناگفته ای باقی نماند و به همه موارد 
درباره سوخت رسانی ایام اربعین اشاره شد.   چاغروندی به عنوان 
مدیرمجموعه پخش فراورده های نفتی ایالم، زنگنه، موکب داری که باعشق 
به امام حسین)ع(واهل بیت، سال هاست موکب برپامی کند تاخدمت رسان 
زائران باشد، همچنین رحیمی و منصوریان نیز به عنوان نماینده های حوزه 
عرضه سوخت، حرف های خود را زدند؛ حرف هایی که هدفی واحد داشت 
وآن خدمت بود به زائران عاشق امام حسین)ع( خدمتی باعشق درمسیر 

عشق. 

نکته مهم در اربعین امسال توزیع گازوئیل یورو 4 است. 
باتوجه به حجم قابل توجه زائران و انتقال آنها به وسیله 

چند صد دستگاه اتوبوس به نقطه صفر مرزی، توزیع 
این فرآورده نفتی، نکته بسیار مهمی در همسوئی 

با محیط زیست و صیانت از آن است
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یکی دیگر از نشست های تخصصی دومین روز کنگره نفت و نیرو موضوع »چالش های محیط 
زیستی، پیشرفت یا عقبگرد« بود که مثل همیشه با موضوع بنزین و ابهام ها و شایعه ها درباره 
کیفیت آن همراه بود و علیرضا صادق آبادی به آنها پاسخ داد. مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی با اشاره به تولید روزانه ۹1 میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو در 
کشور گفت: در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس هم اکنون روزانه 4۵ میلیون لیتر بنزین با کیفیت 
تولید می شود که از لحاظ مولفه های آالیندگی استاندارد یورو ۵ را دارد )میزان گوگرد تا ۵۰ 
پی پی ام( و میزان گوگرد آن از شاخص استاندارد یورو ۵ نیز کمتر و در حد ۰.۵ پی پی ام است. 
وقتی این بنزین با بنزین تولیدی در دیگر پاالیشگاه ها مخلوط می شود، میزان گوگرد آن به 
24.۵ پی پی ام می رسد که این عدد را سازمان ملی استاندارد نیز تایید کرده است.وی با بیان 
اینکه هم اکنون به طور میانگین روزانه 1۷ میلیون لیتر بنزین یورو در پاالیشگاه امام خمینی )ره( 
شازند، 12 میلیون لیتر بنزین یورو در پاالیشگاه اصفهان، 12میلیون لیتر بنزین یورو در 

پاالیشگاه بندرعباس و ۳ میلیون لیتر بنزین یورو در تبریز تولید می شود، اظهار کرد: در مجموع 
با احتساب پاالیشگاه ستاره خلیج فارس روزانه ۹1 میلیون لیتر بنزین با کیفیت استاندارد یورو 
در کشور تولید می شود که به لحاظ آالیندگی ها )الفین، آروماتیک، بنزن و گوگرد( در کیفیت 
کامال استاندارد قرار دارد.معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش فراورده های نفتی تاکید کرد: 
روزانه 28 میلیون لیتر نفت گاز یورو در پاالیشگاه های اصفهان، امام خمینی )ره( شازند و تهران 
تولید می شود که میزان گوگرد آن تا چند سال گذشته حدود 1۰ هزار پی پی ام بود و امروز به 
کمترین حد ممکن رسیده است.به گفته صادق آبادی، با افزایش سطح تولید نفت گاز یورو در 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به روزانه 1۵ میلیون لیتر )حدود 4 پی پی ام( و در پاالیشگاه اصفهان 
به روزانه 2۰ میلیون لیتر، میزان نفت گاز تولیدی یورو )گوگرد کمتر از 1۰ پی پی ام( در کشور 
به روزانه ۷۳ میلیون لیتر خواهد رسید.مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران درباره اتهام هایی که درباره پایین بودن کیفیت سوخت به وزارت نفت مطرح می شود،  

گفت: آلودگی هوا به هیچ وجه ناشی از سوخت نیست و ما با استانداردهای بین المللی می توانیم 
این موضوع را اثبات کنیم. تا زمانی که درد را درست تشخیص ندهیم، نمی توانیم مشکل را حل 
کنیم و در بحث کیفیت سوخت نیز، این یک واقعیت است که سوخت خوب با احتراق بد، 
آالیندگی ایجاد می کند.وی با تاکید بر اینکه وزارت نفت، شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی،  سازمان ملی استاندارد و سازمان های بازرسی همواره بر بنزین توزیعی در 
کشور پیش و پس از توزیع نظارت می کنند، گفت: اگر گوگرد بنزین تولیدی در کشور تا این 
حد باالست، پس واحدهای گوگردزدایی در پاالیشگاه ها با این حجم از سرمایه گذاری و تاسیسات 
چه می کنند؟ محمدرضا صدیقی، عضو هیات مدیره و مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز 
ایران نیز به عنوان یکی از اعضای این نشست تخصصی درباره بحث نفت کوره ارسالی به نیروگاه ها 
نیز، گفت: هم اکنون ۹8.۵ درصد جمعیت شهری و ۷6.۵ درصد جمعیت روستایی از گاز طبیعی 

استفاده می کنند.

روز اول پنجمین کنگره نفت و نیرو به سخنرانی های رسمی وزیر نفت ومعاونان او و مهمانان خارجی حول محور نفت اختصاص یافت، اما در روز دوم 
چند نشست تخصصی برگزار شد و تا لحظات پایانی به واسطه موضوع های چالشی و جدید مطرح شده با استقبال حاضران در کنگره ادامه پیدا کرد. 
»تأمین مالی توسعه بخش های نفت و نیرو«، »استارت آپ ها و زیست بوم نوآوری در صنعت« و »چالش های محیط زیستی، پیشرفت یا عقبگرد« سه 

نشستی بود که هر کدام با میهمانان و سخنرانی متفاوت برگزار شد.

در نشست تخصصی »تأمین مالی توسعه بخش های نفت و نیرو« که با محوریت انواع تامین 
مالی برای پروژه های پتروشیمی در شرایط تحریم و محدودیتهای اقتصادی برگزار شد، جعفر 
ربیعی، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس به عنوان رئیس این پنل تخصصی تاکید کرد: پتروشیمی ها 
سهم قابل توجهی از بازار بورس را در اختیار دارند و به عبارتی بورس به پتروشیمی ها بدهکارند. 
او با بیان اینکه 2۰ درصد بازار سرمایه کشور در اختیار شرکت های پتروشیمی است، افزود: بخش 
زیادی از سرمایه شرکت های پتروشیمی سودآور در بورس وجود دارد؛ یعنی به نوعی بورس به 
شرکت های پتروشیمی بدهکار است و این  شرکت ها باید بتوانند از این بازار مطالبه کنند. شرکت ها 
نباید از ورود به بورس بترسند؛ ممکن است ورود به این بازار محدودیتهایی داشته باشد، اما فواید 
آن بسیار بیشتر خواهد بود.وی با اشاره به اینکه تعداد زیادی از پروژه های پتروشیمی در حال 

اجراست که مشکل تأمین مالی دارند، افزود: بعضی از این پروژه ها به دلیل کمبود منابع مالی، چند 
سال از برنامه راه اندازی عقب  هستند، همچنین تعداد زیادی پروژه در دست بررسی و مطالعه قرار 
دارند و همه آنها برای آغاز عملیات اجرایی نیازمند تأمین مالی هستند؛ برنامه و تصمیم ما این 
است که پروژه جدیدی را شروع نکنیم مگر اینکه در همه ابعاد آن اقتصادی باشد. وی به اهمیت 
ساخت داخل اشاره و اظهار کرد: گفته می شود هم اکنون حدود 2 هزار تریلیون تومان نقدینگی 
در کشور وجود دارد، چرا به جای اصرار از بانک های داخلی و خارجی برای دریافت وام با هزاران 
شرط و عبور از شرایط سخت بسیار از این نقدینگی برای اجرای پروژه ها استفاده نمی شود؟ بانک 
مرکزی محدودیت های بسیاری را برای شرکت هایی که صادرات دارند، به منظور اجرای 
پروژه هایشان اعمال کرده است و شرکت ها باید ارز حاصل از صادراتشان را در سامانه نیما عرضه 

کنند، سپس به عنوان متقاضی در صف استفاده از این ارز برای پروژه هایشان باشند، در صورتی 
که پروژه ها به  منظور توسعه کشور اجرا می شوند.او به تجربه موفق حضور هلدینگ خلیج فارس 
در بورس اشاره و تصریح کرد: با عرضه اولیه شرکت ها در بورس می توان منابع مالی خوبی کسب 
کرد؛ دو شرکت از زیرمجموعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس پارسال و امسال وارد بورس 
شدند و حداقل هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از این عرضه منبع جمع شد. او یادآور شد: هلدینگ 
خلیج فارس می تواند تجربه های خود را در مورد انتشار اوراق مبتنی بر سهام در بورس را در اختیار 
شرکت های عالقه مند قرار دهد.وی ادامه داد: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس پارسال برای 
نخستین بار یک هزار اوراق مبتنی بر سهام را در بازار عرضه کرد؛ این شرکت امسال نیز از همین 

طریق در نظر دارد 2 هزار میلیارد تومان اوراق عرضه کند.

و  »استارت آپ ها  تخصصی  نشست 
زیست بوم نوآوری در صنعت« برنامه دیگر 
این کنگره بود و سیدمحمد صاحب کار، 
رئیس مرکز شرکت ها و موسسه های دانش 
بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در این نشست، با اعالم این خبر 
تا  است  شده  دریافت  مصوبه ای  که 
شرکت های دانش بنیانی که برای نخستین 
بار محصولی راهبردی را در کشور تولید 
می کنند، از تشریفات مناقصه معاف شوند، 
گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری فعالیت چهار هزار و 6۰۰ شرکت 
دانش بنیان در حوزه های مختلف صنعتی و 
فناوری را تایید کرده است، اما هر دو تا سه 
این  سنجش  معیارهای  بار  یک  سال 
شرکت ها سختگیرانه تر می شود و بسیاری 
از این فهرست حذف می شوند. صاحب کار با 
بیان اینکه معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در محورهای مختلف برنامه های 
را  دانش بنیان  کار شرکت های  تسهیل 
پیگیری می کند، گفت: تأمین مالی، مالیات، 
واردات و صادرات، همکاری با سازمان تأمین 
اجتماعی، همکاری با شهرداری ها، جواز 
تأسیس و بهره برداری در نزدیکی شهرهای 
بزرگ با رعایت مسائل زیست محیطی، 
همکاری با ستاد نیروهای مسلح به منظور 
این  در  سربازی  دوران  کردن  سپری 
از مهم ترین محورهای مورد  شرکت ها 
بررسی برای این شرکت هاست. همچنین از 
مراجع قانونی مصوبه ای اخذ شده است تا 
شرکت دانش بنیانی که برای نخستین بار 
تولید  در کشور  را  راهبردی  محصولی 
می کند، از تشریفات مناقصه معاف شوند.در 
زرنوخی،  رضا  همچنین  نشست  ین  ا
مدیرعامل صندوق مالی توسعه تکنولوژی 
اینکه سرمایه گذاری  بر  تاکید  با  ایران 
خطرپذیر در ایران فرآیندی رو به رشد 
است، گفت: کشورهای آسیایی در زمینه 
جذب سرمایه  خطرپذیر مورد اقبال دیگر 
کشورهای جهان واقع شده اند و ایران نیز در 
این زمینه فرآیندی رو به رشد دارد. انجمن 

سرمایه خطرپذیر ملی این واژه را به عنوان 
پول های فراهم شده برای سرمایه گذاری 
ازسوی افراد حرفه ای در نظر گرفته است، 
ضمن آنکه این امکان برای کمک اقتصادی 
قابل مالحظه در کنار کمک های مدیریتی 
به شرکت های جوان و باانگیزه ای که توان 
بالقوه برای توسعه دارند، تعریف شده است. 
وی تصریح کرد: از سال 2۰1۳ تا سال 
بحث  در  نرژی  ا ه های  حوز  2۰18
سرمایه گذاری خطرپذیر در سراسر جهان 
سهم بسیار خوبی داشته اند و این موضوع در 
ایران نیز رو به رشد است. اکنون 6 سال از 
حضور سرمایه گذارهای خطرپذیر در ایران 
می گذرد و ایفای نقش محوری صنعت نفت 
در به کارگیری نوآوری و فناوری، طراحی 
ساختار مناسب سرمایه گذاری خطرپذیر با 
رویکرد سرمایه گذاری جسورانه شرکتی 
ی  فیت ها ظر یی  سا شنا  ، )C V C (
شرکت های نوپا و استارت آپ ها در این 
زمینه بسیار موثر است.همچنین محمد 
مصطفوی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
صنعت نفت، درباره تغییراتی که استارت 
آپ ها در اقتصاد دنیا به وجود آورده اند، 
گفت: در دهه ۹۰ استارت آپ ها در آمریکا و 
به تبع آن اروپای غربی بسیار موفق بودند. 
این  اهمیت  به  نیز  نفتی  شرکت های 
شرکت ها پی برده اند و صنعت نفت نیز وارد 
دوران تغییرات فناوری شده است.مصطفوی 
با تأکید بر اینکه گروه های خالق برای حفظ 
حیات خود به منابع مالی نیاز دارند که ایده 
خود را به نتیجه برسانند، تصریح کرد: تأمین 
مالی بانک ها الگوی دارایی محور است و این 
استارت آپ ها دارایی ندارند که به عنوان 
تضمین بگذارند.رشید قانعی، رئیس هیات 
مدیره شرکت شتاب دهنده آبان نیز، در این 
جدید  مفهوم  به  ه  ر شا ا با  نشست 
استارت آپ ها یادآور شد: این تیم ها محصول 
یا خالقیتی دارند که مشکل بزرگی را 
برطرف می کند و در عین حال کسب وکار 
وسیعی را نیز به وجود می آورند.وی به 
اعتماد یک شرکت پتروشیمی به یکی از 

شرکت های استارت آپی در سه سال گذشته 
شرکت  این  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره 
استارت آپی موفق به تولید محصولی شد تا 
فشار باالی ایجاد شده در خطوط انتقال را 
با هزینه سرمایه گذاری بسیار پایینی رفع و 
در کنار آن ارزش افزوده باالیی ایجاد کند.
مدیرعامل شرکت  علی صادقی مجرد، 
شتاب دهنده »صماتک« هم در این نشست 
تخصصی گفت:در نشست هایی که با آقای 
زنگنه داشتم، متوجه شدم ایشان به دنبال 
رویکردی برای ورود ایده ها و نوآوری ها به 
ست  ت ها مد  . هستند نفت  صنعت 
استارت آپ ها و نخبگان نفتی به دنبال 
امروز مشکل  مسائلی هستند که شاید 
صنعت نفت نباشد، اما تا چند سال آینده به 
مسائل کلیدی نفت تبدیل خواهد شد.بر 
اساس این گزارش، سعید محمدزاده، معاون 
وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و 
اساس  بر  اینکه  اعالم  با  هم  فناوری 
شاخص های معتبر جهانی در زمینه نوآوری 
ایران در سال 2۰1۹ از بین 12۹ کشور رتبه 
61 را به خود اختصاص داده است، گفت: 
خروجی های  در  ایران  جهانی  جایگاه 
خالقانه، دانش و فناوری، خلق دانش، 
دارایی های نامشهود، اثرگذاری دانش، 
زیرساخت های عمومی، آموزش دانشگاهی 
و سرمایه انسانی و تحقیقات مناسب است. 
در عین حال جایگاه ایران در شاخص های 
رقابت پذیری از بین 14۰ کشور 8۹ است و 
افزایش رقابت پذیری در کشور در گرو رشد 
همه ارکان یادشده در کنار یکدیگر است.
وی با بیان اینکه 6۷ درصد از کارهای 
دانشگاهی مرتبط با صنعت نفت و انرژی 
است، اما تنها 1.2 درصد از صندوق های 
سرمایه گذاری در حوزه نفت و انرژی فعال 
هستند، اظهار کرد: در جهان، توسعه ها با 
نوآوری شتاب داده می شوند و در صنعت 
نفت ایران نیز در صورت به کارگیری نخبگان 
و خبرگان در کنار زیست بوم نوآوری وزارت 
نفت، شاهد تاثیرگذاری فراوانی در توسعه 

صنعت و نوآوری خواهیم بود.
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 استارت آپ ها تا چند سال آینده به مسئله کلیدی نفت تبدیل می شود

و برای ۹۱ میلیون  استاندارد یور
لیتر بنزین داخلی 

وشیمی  بورس به شرکت های پتر
بدهکار است



ضربه گیرهای سکوهای ایالم 1 و2 
شرکت نفت فالت قاره ایران به همت 
بازسازی  و  تعمیرات  متخصصان 
تاسیسات دریایی این شرکت ساخته و 
نصب شد. به دلیل نامساعد بودن آب وهوا، 
 ضربه گیرهای سکوی ایالم دچار فرسود 
گی مقطعی شده بودکه می توانست 

مشکالتی رابرای پهلوگیری شناورها و صدمه زدن به 
پایه های اصلی سکوها در شرایط نامساعد دریا ایجاد کند.

با توجه به این مهم وبه درخواست مسؤوالن سکوی ایالم، 
کارکنان باتجربه واحد تعمیرات وبازسازی تاسیسات 
ازبررسی های الزم،  دریایی منطقه سیری، پس 
ضربه گیرهای مورد نیاز در کارگاه منطقه طراحی، ساخته 
و نصب شد. این عملیات باهمکاری گروه غواصی منطقه 
الوان در نصب ضربه گیرها در محل های مورد نظر با 

موفقیت پایان یافت.

پاکسازی لکه های نفتی اطراف خارک 
شرکت نفت فالت قاره ایران اعالم کرد: هم اکنون هیچ گونه 
نشت نفت یا اثری ازلکه های نفتی درخلیج فارس و اطراف 

جزیره خارک وجود ندارد. در توضیحات 
شرکت نفت فالت قاره ایران آمده است: 
»در روز 22 شهریورامسال ماه، خط لوله 
24اینچ میدان ابوذر به جزیره خارک در 
فاصله 2.۵ مایلی سواحل این جزیره 
دچارنشتی شدکه بالفاصله جست  و جو 
برای یافتن محل نشتی توسط نیروهای 
بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت نفت فالت قاره 
ایران آغاز شد و پس از شناسایی محل دقیق، اقدام های 
فوری برای رفع آن در دستور کار قرار گرفت. در ادامه این 
توضیحات آمده است: پس ازکنترل نشتی، باحضور 
کشتی های حاوی مایع OSE، مراحل امحای لکه های 
نفتی با پاشش مایع مورد نظر انجام شد. پس ازچند روز 
مقداری از لکه های نفتی به سواحل جزیره خارک رسید 
که توسط خودروهای آتش نشانی موجوددرجزیره 
جمع آوری شد؛ به طوری که هم اکنون هیچ اثری از این 
لکه ها وجود ندارد. شرکت نفت فالت قاره ایران از دیرباز، 
متعهد به رعایت الزام های ایمنی و زیست محیطی بوده و 
این موضوع را همواره به عنوان اولویت در دستور کار خود 

قرار داده است.«

ومهندسی  امورفنی  معاون 
شرکت ملی حفاری ایران از ارائه 
سه هزار و 88 مورد خدمات 
به  کت  شر ین  ا نبی  جا
مناطق  نفتی  شرکت های 
خشکی و دریایی کشور، در نیمه 
نخست امسال خبر داد. مهران 

مکوندی گفت: خدمات جانبی صنعت حفاری 
افزون بر 2۰ سرویس تخصصی است که عملیات 
حفاری جهت دار و افقی، حفاری باهوا، حفاری 
فروتعادلی، نمودارگیری سطحی ودرون چاهی، 
چاه پیمایی، همچنین اسید کاری گسترده و ویژه، 
سیمان کاری، تزریق پذیری، لوله مغزی  سیار، 
آزمایش چاه باساق مته، نصب آویزه، آزمایش 
بهره دهی چاه و لوله گذاری چاه، بخش هایی از آن 
به شمار می روند. وی با بیان این که هر یک از این 
خدمات تکنیک و کاربرد خاصی در عملیات حفر 
و تکمیل چاه دارد، اظهار کرد: دربازه زمانی یاد 
شده، 14 هزارو82مترحفاری جهت داروافقی 
و222مترمغزه گیری روی۳4 حفره، 2۳۵عملیات 

 2۳6 سطحی،  نمودارگیری 
نمودارگیری درون چاهی و1۷2 
عملیات چاه پیمایی درحوزه 
مدیریت خدمات ویژه حفاری 
انجام شده است. معاون امور فنی 
و مهندسی شرکت ملی حفاری 
گفت: در مدت پیش گفته اجرای 
46مورداسیدکاری گسترده و ویژه، ۵۷۰مورد 
سیمانکاری چاه ها، ۹۳۳مورد تزریق  پذیری، 
1۵1موردعملیات لوله مغزی سیار، 2۵1 مورد 
آزمایش چاه باساق مته، 28مورد نصب آویزه، 
۵۰مورد آزمایش بهره دهی چاه و 2۷۳ مورد 

لوله گذاری چاه نیزانجام شده است.
مکوندی افزود: برنامه ریزی و اجرای 2۳ مورد 
عملیات کامل و ویژه حفاری با هوا به متراژ دو هزار 
و 126متر و 26 مورد عملیات کامل و ویژه حفاری 
به  )U B D ( ل  د تعا و فر ش  و ر به 
متراژ۳4۰مترازدیگر خدمات تخصصی انجام شده 
که درمقایسه با6ماه نخست سال قبل افزایش 

نسبی داشته است.

مدیرعامل شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدسلیمان از 
تحقق 1۰۵.۷ درصدی برنامه 
تولید تکلیفی این شرکت در نیمه 
نخست امسال خبر داد. قباد 
دراین مدت،  ناصری گفت: 
بازرسی فنی 4 هزار و ۹۹۹ نقطه 

از تاسیسات و خطوط لوله به روش آلتراسونیک 
انجام و ۷۰ نقطه معیوب تعمیر و بازسازی شده 
است. وی تعمیرات اساسی 2۵ الکتروپمپ، 
18دیزل ژنراتور، 1۵ کمپرسور، 66 مورد تمیزکاری 
محوطه چاه وتعمیرخط لوله 6اینچ نفت کبودرا 
بخش دیگری از اقدام های این شرکت در نیمه 
نخست امسال برشمرد. ناصری گفت: 4۹۰مورد 
آزمایش های سرچاهی، ایمن سازی چاه های ۳12 
و ۳1۳ ژوراسیک وتوپکرانی خط لوله انتقال نفت 
لب سفید نیزبخش دیگری از فعالیت های انجام 
شده درجهت نگهداشت توان تولید در مدت 6 ماه 
نخست امسال بوده است. مدیرعامل شرکت 
بهره برداری نفت و گازمسجدسلیمان، همچنین 

بااشاره به اجرای طرح توسعه 28 
مخزن درحوزه عملیاتی این شرکت 
اظهارکرد: 6 بسته قراردادی از این 
طرح شامل کبود، زیالیی، اللی 
آسماری، اللی بنگستان، قلعه نار و 
باالرود در این شرکت اجرا خواهد 
شد. وی گفت: با زمینه های اجرایی 
دو بسته از این طرح آغازشده وچهاربسته نیز 
درمرحله تشریفات مناقصه قرار دارد. به گفته 
ناصری بااجرای این6بسته، ظرفیت تولیدنفت 
شرکت بهره برداری نفت وگازمسجدسلیمان۳۹.1 
هزار بشکه در روز افزایش می یابد. مدیرعامل 
شرکت بهره برداری نفت وگازمسجدسلیمان، 
احداث واحد بهره  برداری کبود وقلعه نار، افزایش 
ظرفیت انتقال نفت قلعه نار، بازسازی جاده های 
عملیاتی، احداث خط لوله نفت لب سفید به پلنگان، 
احداث ساختمان اداری، همچنین نوسازی 
تاسیسات روزمینی ونصب پمپ های ارسالی 
واحدهای بهره برداری هفت شهیدان واللی رادیگر 

پروژهای دردست اقدام این شرکت عنوان کرد.
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   پخش فرآورده های 
نفتی منطقه تربت حیدریه  
 اهمیت 
 سوخت رسانی 
با وجود 
ظرفیت های بالقوه

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تربت حیدریه گفت: ظرفیت های تولیدی 
زعفران، پسته وکشمش، همچنین معادن آهن پالسری، اهمیت سوخت رسانی در رونق بخشی 

به اقتصاد منطقه تربت حیدریه را دو چندان کرده است.
جوادبلندی در گفت وگو با »مشعل« با بیان این که تربیت حیدریه در بخش کشاورزی، بزرگترین 
تولیدکننده زعفران ایران، بزرگترین تولیدکننده پسته و کشمش خراسان، همچنین بزرگترین 
تولید کننده ابریشم کشوراست، افزود: این منطقه همچنین با42شرکت معدنی فعال 
درشهرستان خواف)هم مرز با افغانستان(، ظرفیت های بالقوه خوبی دارد که می توانند رونق 

بخش اقتصاد دراین منطقه باشند.
بلندی همچنین بااشاره به احداث خط ریل تربت حیدریه به افغانستان و ایجاد زیرساخت های 
مطلوب برای افزایش توان عملیاتی ناوگان حمل و نقل، صادرات فراورده های نفتی از مبدأ تربت 

حیدریه را یکی دیگر از ظرفیت های مهم این حوزه عملیاتی عنوان کرد.

وی درباره عملیات دریافت وتوزیع فراورده های نفتی منطقه تربت حیدریه نیز گفت: ساالنه به 
طور میانگین، یک میلیارد و۳۰۰میلیون لیتر انواع فراورده نفتی )بنزین، نفت گاز، نفت سفید و 

نفت کوره( دریافت و توزیع می شود.
مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تربت حیدریه همچنین توزیع میانگین 

گازطبیعی فشرده )سی ان جی( را بیش از۷۰میلیون متر مکعب اعالم کرد.
وی مصرف انواع فراورده نفتی این حوزه عملیاتی را در6ماه نخست امسال ۳۵2 میلیون لیتراعالم 

و اظهار کرد: این میزان درمقایسه با مدت مشابه سال قبل، پنج درصد افزایش داشته است. 
بلندی همچنین با بیان این که در بازه زمانی یاد شده، 46 میلیون و ۵۰۰هزارمترمکعب 
سی ان جی از طریق 182نازل فعال درجایگاه های عرضه سوخت، توزیع شده است، تصریح 
کرد: این میزان توزیع سی ان جی موجب صرفه جویی درمصرف همین مقدار بنزین شده است.

مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه تربت حیدریه تصریح کرد: درحوزه عملیاتی 

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه تربت حیدریه 62 جایگاه اختصاصی، 
12۰فروشندگی وتعاونی روستایی و۳2باب جایگاه سی ان جی، سوخت رسانی دربخش های 

مرتبط را انجام می دهند.
وی درباره ناوگان حمل و نقل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه تربت حیدریه 
نیزگفت: این منطقه عملیاتی با18۵نفتکش باظرفیت های مختلف، تحویل و توزیع سوخت را 

انجام می دهد.
منطقه تربت حیدریه یکي ازمناطق سی و هفت گانه شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ایران 

است که درشمال شرق، درمحورترانزیتی جنوب به شمال کشور قرار دارد.
این منطقه عملیاتی مشتمل بر۹شهرستان )تربت حیدریه، مه والت، رشتخو ار، کاشمر، 
خلیل آباد، گناباد، بجستان وخواف( است و با بهره گیری از چهار ناحیه عملیاتی زیرپوشش، 

سوخت رسانی به جنوب خراسان رضوی و بخشی ازخراسان جنوبي را به عهده دارد.

    منطقه 3 عملیات انتقال گاز ایران
عملیات تعمیری روی خط لوله 

سوم سراسری

عملیات تعمیرات ۵۵ کیلومترازخط لوله سوم 
سراسری باهدف افزایش ایمنی وپایداری شبکه 
انتقال گازدرمحدوده مرکز بهره برداری خطوط لوله 

کوه نمک استان قم انجام شد.
حیدرعلی صادق پور، مدیرمنطقه ۳ عملیات انتقال 
گازگفت: تعمیرات خط لوله سوم سراسری مطابق 
برنامه زمان بندی و براساس گزارش پیگرانی 
هوشمند، درمدت زمان کمتر از پنج ماه با مدیریت 
مرکز بهره برداری خطوط لوله کوه نمک ومشارکت 
مستقیم مرکز بهره برداری خطوط لوله ساوه، 
همچنین پشتیبانی دیگر واحدهای ستادی منطقه 
۳ عملیات انتقال گاز به صورت شبانه روزی و بی وقفه 

انجام شده است.
وی با اشاره به اهمیت خط لوله سوم سراسری ونقش 
مهم آن در انتقال گازبه شمال وشرق وغرب کشور 
اظهارکرد: با انجام این عملیات، خط لوله مزبوراکنون 
بدون هیچ محدودیتی عملیاتی شده است و در 

سرویس قرار دارد.
مدیرمنطقه۳عملیات انتقال گازهمچنین بااشاره به 
صرفه جویی های انجام  شده دربخش مدیریت 
مصرف گازدر زمان انجام تعمیرات یادآورشد: 
عملیات گسترده تعمیرات خط لوله سوم سراسری 
با هدف افزایش پایداری شبکه انتقال گاز انجام شده 

است.

   شرکت نفت و گاز پارس    

   شرکت بهره برداری نفت و گاز ارونداننصب هم زمان دو سکوی فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی
توزیع 450 بسته کمک آموزشی

شرکت نفت و گاز اروندان 4۵۰ بسته کمک آموزشی را درمدارس 
شلمچه و دشت آزادگان توزیع کرد. این شرکت به مناسبت بازگشایی 
مدارس ودرادامه توزیع هزاربسته کمک آموزشی باهدف حمایت از 
دانش  آموزان بی بضاعت مناطق محروم پیرامون حوزه های عملیاتی 
خود، بسته های کمک آموزشی را درمدارس روستایی مناطق 
شلمچه و دشت آزادگان توزیع کرده است. این اقدام باهمکاری 
اداره های آموزش و پرورش مناطق یادشده ودر جهت عمل به 
مسؤولیت های اجتماعی در مناطق محروم حوزه غرب کارون از 

سوی شرکت نفت و گاز اروندان انجام شده است.

   پاالیشگاه الوان
تولید بر پایه استانداردهای اروپایی

مدیرعامل پاالیشگاه نفت الوان از خاتمه طرح بهبود فرایند پاالیشگاه 
نفت الوان و تولید فراورده های باکیفیت دراین پاالیشگاه، مطابق با 
استانداردهای اروپایی خبر داد. محمدعلی اخباری درحاشیه بازدید 
تعدادی ازنمایندگان مجلس شورای اسالمی ازطرح بهبود فراینداین 
پاالیشگاه گفت: بااجرای این طرح، بنزین یورو ۵ که مطابق با 

استانداردهای اروپایی است، درپاالیشگاه الوان تولید می شود.
وی حفظ واستمرار تولید، دستیابی به بازارهای جهانی، بهینه سازی 
مصرف انرژی و رعایت قوانین واستانداردهای فنی و زیست محیطی 
را ازاهداف این پاالیشگاه عنوان واظهارکرد: استفاده ازتوان متخصصان 
پاالیشگاه الوان وصنعتگران داخل کشوربرای رفع نیازهای فنی و 

مهندسی، قطعات و تجهیزات، موجب خودکفایی شده است.
عبدالهادی مطلق، رئیس هیئت مدیره شرکت پاالیش نفت الوان 
نیز گفت: شرکت پاالیش نفت الوان افزون برتوجه به مسؤولیت های 
تولیدی به منظورتولید مستمر فراورده های نفتی باکیفیت، توجه 
ویژه ای نیزبه مسؤولیت های اجتماعی درجزیره الوان دارد و 
اقدام هایی نظیرایجاد اشتغال و جذب نیروهای بومی، تامین آب 
آشامیدنی و گاز مصرفی اهالی جزیره و توسعه زیرساخت های 
آموزشی و مشارکت در برنامه های فرهنگی نیز با همین هدف انجام 

می شود.
وی افزود: توسعه فضای سبز، کاهش ضایعات و کاهش گازهای 
آالینده خروجی به کمترازحد استانداردهای تعیین شده ازسوی 
سازمان محیط زیست واجرای طرح افزایش ظرفیت وبهبودکیفیت 
بنزین براساس استاندارد اروپا ازجمله طرح های پاالیشگاه نفت الوان 

به منظور حفظ و صیانت از محیط زیست است.
حسین امیری خامکانی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی نیز دراین بازدید باقدردانی ازاقدام های انجام شده در 
پاالیشگاه الوان گفت: با توجه به شرایط کشور، استفاده ازظرفیت های 
ملی در توسعه پاالیشگاه ها ضرورت دارد و طرح آن در مجلس در 

حال بررسی است.
وی گفت: اصالح الگو و مدیریت مصرف راهبردی است و وضع قوانین 
جدید درشرایط تحریم وجنگ اقتصادی، در شورای هماهنگی سران 

قوا پیگیری می شود.

قائم مقام طرح توسعه فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی ازعملیات انتقال هم زمان دوسکوی 
گازی اصلی واقماری این طرح به موقعیت میدان پارس جنوبی خبر داد. علی اصغر 
صادقی بااشاره به عملیات بارگیری سکوی اقماری »24 بی« گفت: این سکو به همراه 
سکوی اصلی فاز2۳ درعملیاتی مشترک، یارد شرکت صنعتی دریایی ایران )صدرا( در 
بوشهر رابه مقصد میدان گازی پارس جنوبی ترک می کنند. صادقی بابیان این که سکوی 
فاز2۳ پارس جنوبی، ماه گذشته روی شناور حمل  کننده بارگیری شده بود، اظهارکرد: 
این سکو مطابق برنامه تعیین شده، هم زمان باسکوی اقماری »24 بی« پس ازانتقال به 
موقعیت مخزن پارس جنوبی درخلیج فارس، نصب می شود. وی تصریح کرد: با 
بهره برداری هریک ازاین سکوها باظرفیت ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز، فازهای 22 تا 
24 پارس جنوبی به ظرفیت تولید اسمی ونهایی روزانه ۵6میلیون مترمکعب گاز از 
بخش فراساحل می رسد. قائم مقام طرح توسعه فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی افزود: 
این دو سکو مربوط به مرحله دوم بخش فراساحل طرح توسعه فازهای22 تا 24پارس 
جنوبی است وتولیدات گازی آنها پس ازعملیات راه اندازی و بهره برداری، درمجموع 
شامل 28میلیون مترمکعب گازترش )برابر بایک میلیارد فوت مکعب(، معادل نیمی 
ازظرفیت تولید اسمی هدف  گذاری  شده در این طرح است. مرحله نخست بخش 

فراساحل فازهای 24-22 پارس جنوبی شامل دو سکوی 22 و24ای باظرفیت تولید 
روزانه28میلیون مترمکعب گاز ترش و پاالیشگاه خشکی این طرح سال گذشته به 

بهره برداری رسیده اند.

شمار سکوهای تولیدی پارس جنوبی به 3۹ می رسد
معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس از نصب و راه اندازی 6 سکوی 
جدید پارس جنوبی تاپایان امسال خبر داد وگفت: با بهره برداری ازاین سازه ها، تعداد 
سکوهای درحال تولید پارس جنوبی به۳۹ می رسد. یحیی رشیدی در مراسمی با 
حضور آتش نشانان این شرکت، تولید ایمن و پایدار گاز را هدف و اولویت اصلی 
کارکنان عملیات تولید عنوان و اظهار کرد: ایمنی، پایه اصلی تولید گاز در پارس 
جنوبی است وعمل به رهنمودهای آن، سبب پایداری تولید در طول زمان می شود. 
وی با اشاره به این که ظرفیت تولید گاز از پارس جنوبی درپنج سال اخیر روند  
افزایشی چشمگیری داشته وبیش از دوبرابرشده است، افزود: این دستاورد بزرگ 
بدون اجرای الزام های ایمنی درفرایند تولید تحقق نمی یافت. معاون عملیات و 
پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس به افزایش ظرفیت تولید گاز پارس جنوبی با 

بهره برداری از 6سکو در سال گذشته اشاره و تصریح کرد: امسال هم با نصب و 
بهره برداری ازسکوهای جدید پارس جنوبی، ظرفیت تولید ازفازهای توسعه یافته 
پارس جنوبی بیشتر خواهد شد. به گفته وی، تاکنون ۳۳سکوی پارس جنوبی به 
بهره برداری رسیده که از این میزان 2۷سکو دراختیارمدیریت تولید وعملیات قرار 
دارد و واگذاری 6 سکوی درحال تولید به این مدیریت نیز به  زودی پایان می یابد. 
رشیدی تولید ایمن و پایدار گاز از سکوهای فراساحلی را مهم ترین وظیفه عملیات 
تولید این شرکت درپارس جنوبی عنوان اظهارکرد: باید به تناسب افزایش 
تعدادسکوهادرسال های اخیر، نظارت مداوم بر پیاده سازی شاخص های ایمنی نیزبه 
منظور حفاظت از نیروی انسانی وتاسیسات درعملیات تولید، ضرورت بیشتری یابد 
و آموزش های بهداشت، ایمنی ومحیط زیست نیزبه طور مستمر ادامه یابد. وی 
همچنین افتخارآفرینی و کسب مقام قهرمانی آتش نشانان شرکت نفت و گازپارس 
درچهارمین دوره ارزیابی عملکرد آتش نشانان وزارت نفت را را نتیجه راهبری توانمند 
اچ اس ای وتبحر آتش نشانان این شرکت عنوان واظهارکرد: توجه به رویه ها 
ورویکردهای ایمنی محور، پیش ازتولید پایدار گاز الزامی و نیازمند آمادگی و مهارت 

همیشگی کارکنان است.  

    پخش فراورده های نفتی منطقه خراسان رضوی
مصرف دو برابری نفت گاز یورو 4

نیمه نخست امسال مصرف نفت  گازیورو4منطقه خراسان رضوی، نسبت به مدت 
مشابه پارسال، 1۰۹ درصد افزایش یافت. مدیرشرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی منطقه خراسان رضوی گفت: در این بازه زمانی، بدون درنظر گرفتن مصرف 
نیروگاه ها، 42۹میلیون و 8۹1 هزار لیتر نفت گاز یورو 4 درخراسان رضوی توزیع 
شده است. علی اصغر اصغری با بیان این که بیشترین مقدار افزایش مصرف این 
فراورده نفتی مربوط به مردادماه بوده است، این میزان افزایش را ۳۵2 درصد اعالم 
کرد. به گفته وی، کمترین مقدارافزایش نفت گازیورو4نیزمربوط به فروردین  ماه 
است که از افزایش 18 درصدی آن حکایت دارد. اصغری ادامه داد: دلیل افزایش 
مصرف این فراورده، افزایش مناطق توزیع نفت گاز یورو 4 است، به طوری که پارسال 
تنها در شهر مشهد از این سوخت استفاده می شد، اما امسال در بیشتر 
شهرستان های این منطقه به  صورت حداکثری ودرشهرهای نیشابور وقوچان به 
صورت 1۰۰درصد این فراورده توزیع می شود. هم اکنون 1۳4 جایگاه عرضه گاز 
طبیعی فشرده )سی ان جی(، ۵۳ جایگاه عرضه بنزین و۷۳جایگاه عرضه بنزین و 

نفت گاز )دومنظوره( سوخت رسانی در خراسان رضوی را انجام می دهند.

    شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان  
تحقق 105.7 درصدی برنامه تولید 

    شرکت نفت فالت قاره ایران
طراحی ونصب ضربه گیرهای سکوی دریایی 

     شرکت ملی حفاری ایران 
3088 خدمات جانبی به شرکت های بهره بردار
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مدیرعامل شرکت گازخراسان رضوی ازجذب بیش از۳1 
هزارمشترک جدید گاز از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه 
خبرداد. سید حمیدفانی بابیان این که خراسان رضوی رتبه 
دوم جذب مشترکان گاز درکشور رابه خود اختصاص داده 
است، افزود: مشترکان جدیدگاز خراسان رضوی شامل21 

هزارمشترک شهری و1۰هزارمشترک روستایی است.
به گفته فانی، شهریورماه امسال، هفت هزار و11۵مشترک 
جذب شده اند که 62 درصد آنها مربوط به بخش شهری 
است. وی بابیان این که جذب مشترکان جدید گاز با توسعه 
شبکه گازدرون  شهری و درون روستایی محقق می شود، 
تصریح کرد: براین اساس درنیمه ماه نخست امسال، 
یک هزار و416کیلومترشبکه گازرسانی احداث و 16هزار و 

۳82 علمک نیز نصب شده است.
مدیرعامل شرکت گازخراسان رضوی گفت: این شرکت 
دومیلیون  جذب  با  امسال  ماه  شهریور  تاپایان 

و2۹۹هزارمشترک گاز، رتبه دوم تعداد مشترکان گازکشور 
را به خود اختصاص داده است.

به گفته فانی، میانگین گازرسانی به روستاها وشهرهای واجد 
شرایط در استان خراسان رضوی به ترتیب دودرصد 
و1۳درصد ازمیانگین ضریب نفوذ گاز در کشور باالتر است.

مانور واکنش درشرایط اضطرار و پدافند غیرعامل با هدف 
ارزیابی توان عملیاتی کارکنان، همچنین حفظ پایداری و 
کاهش آسیب پذیری در شرایط بحران، در انبار نفت 
ایثارگران برگزار شد. مدیرشرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی منطقه همدان با اشاره به انجام این مانور در مراحل 
مختلف ازجمله خاموش کردن آتش واقعی در محوطه انبار 
نفت، خاموش کردن آتش فرضی دریکی از سکوهای تخلیه 
فراورده نفتی، مهارآتش فرضی درمخزن بنزین و نجات 
مصدومان فرضی انجام شده است، انجام چنین عملیاتی را 
برای ارزیابی توان نیروهای عملیاتی برای مقابله با حوادث 
غیرمترقبه مهم و ضروری خواند. امین روستایی تصریح 
کرد: دراین مانور آمادگی عمومی کارکنان واحدهای 
عملیاتی و واحد بهداشت، ایمنی ومحیط زیست، ارزیابی و 
وسایل و تجهیزات نیزبرای مقابله با حوادث در شرایط 
اضطرار، آزمایش شد. وی سنجش میزان هماهنگی 

وهمکاری نیروهای شاغل درتأسیسات و عملیات انبار نفت 
ایثارگران بانیروهای امداد و نجات )سازمان آتش نشانی 
شهر، اورژانس وهالل احمر( و رفع نواقص احتمالی را از 
دیگر اهدف  برگزاری این مانور عنوان کرد. روستایی 
اطالعات  به روزرسانی  تمرین مستمر،  با  تاکیدکرد: 
وظرفیت های موجود، همچنین اقدام سریع درشناسایی 
وحذف نقاط ریسک، امکان بروز حادثه  به پایین ترین سطح 
ممکن می رسد ودراجرای مانورها، به این موارد توجه 
ویژه ای می شود. مانور واکنش درشرایط اضطراروپدافند 
غیرعامل بامشارکت واحدهای بهداشت، ایمنی ومحیط 
زیست مناطق کردستان، کرمانشاه، لرستان، مرکزی و 
قزوین، همچنین نمایندگان اداره کل راهداری وحمل و 
نقل جاده ای، سازمان های امدادی، سازمان آتش نشانی 
وخدمات ایمنی شهرداری ها، نیروی انتظامی، اورژانس 

وجمعیت هالل احمر برگزار شد.
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نشریه کارکنان صنعت نفت ایران
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    مناطق 
نفت خیز جنوب  
خدمت رسانی 
ستاد اربعین 
صنعت نفت به 
زائران

ستاد اربعین صنعت نفت جنوب در تازه ترین گزارش ازاقدام های این ستاداعالم کرد: 
1۵دستگاه تانکربرای تامین آب مواکب اربعین حسینی در مرزهای چذابه و شلمچه 
اختصاص داده است. آبرسانی به موکب های مستقر درمرزهای شلمچه با استفاده از این 

تانکرها به میزان روزانه۵۰۰هزارلیتر انجام می شود و باتوجه به اهمیت آبرسانی، این 
تانکرها دو یا سه نوبت در روز برای آبگیری در مسیر تردد می کنند. تانکرهای یادشده، 
باهماهنگی ستاداربعین استان خوزستان، آبرسانی در پایانه  های مرزی چذابه و شلمچه 

را انجام داده اند.

استقرار 20کانکس در معابر منتهی به شلمچه و چذابه
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب درباره دیگر اقدام های ستاد اربعین صنعت 
نفت گفت: 2۰ دستگاه کانکس برای مصارف گوناگون)کانکس های استراحت، بازرسی، 
غذاخوری وبهداشتی( در معابر منتهی به مرزهای شلمچه وچذابه مستقرشده است و۳۰ 
تا4۰ دستگاه ماشین آالت سنگین وسبک به منظورسرویس دهی دراین مناطق استقرار 
یافته اند. احمد محمدی، همچنین بااشاره به استقرارجایگاه سوخت سیار درپایانه مرزی 
چذابه درباره بهسازی ومرمت جاده ها اشاره و تصریح کرد: با توجه به وقوع سیل اوایل 
امسال وتخریب برخی جاده های دسترسی منطقه، ماشین آالت راهسازی برای مرمت 
آنها اختصاص داده وباکمک مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز، 

جاده ها بهسازی شد.

خدمت رسانی تا 5 روز پس از اربعین
محمدی بابیان این که ستاد اربعین صنعت نفت درجنوب کشور با الهام گرفتن از برنامه های 
اجراشده در زمان وقوع سیل خوزستان، با هدف افزایش هماهنگی میان شرکت ها و بهبود 
کارایی تشکیل شده است، اظهار کرد: این ستاد، خدمات رسانی به زائران را تا پنج روز پس 

از اربعین هم ادامه خواهد داد.
 وی اظهارکرد: شرکت های تابع وزارت نفت دراستان خوزستان در سال های گذشته هم 
برای راحتی زائران کربال دراین پیاده روی عظیم تالش می کردند، اما این تالش ها به صورت 
جزیره ای بود، نظم مناسبی وجود نداشت و گزارش کارهای انجام شده به صورت جامع 
ارائه نمی شد.  وی با اشاره به ارائه پیشنهاد راه اندازی ستاد اربعین صنعت نفت در جنوب 
کشور از سوی شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب تصریح کرد: با استقبال شرکت های 
صنعت نفت منطقه و پذیرش این پیشنهاد، این ستاد نیز شکل گرفت و هم اکنون خدمت 

رسانی می کند.

تخصیص انواع ماشین آالت و استقرار گروه های پزشکی
سیدعبداهلل موسوی، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران نیز در تشریح بخش دیگری از 

اقدام های ستاد اربعین صنعت نفت اظهار کرد: باتوجه به اجتماع پرشور زائران کربال، 1۳ 
دستگاه خودرو یخچال دار برای حمل و توزیع یخ درمناطق مرزی شلمچه و پنج دستگاه 
کامیون اتاق دار نیز به منظورحمل آب آشامیدنی به آن سوی مرز ازسوی این شرکت تامین 
وخدمات رسانی دراین موقعیت ها با هماهنگی ستاد اربعین صنعت نفت در جنوب انجام 

می شود.

 به گفته وی، تخصیص دو دستگاه خودرو سبک، تعدادی تریلر، جرثقیل و خودروهای 
ویژه برای حمل کانکس  و امکانات برای برپایی مواکب و اعزام نیروی تخصصی در این 
زمینه، همچنین تهیه دوهزار قوطی غذای کنسروشده واعزام گروه های فرهنگی و رسانه ای، 
بخش های دیگری از اقدام های شرکت ملی حفاری ایران برای تامین نیازهای درخواستی 
ستاد اربعین است. موسوی به ارسال 2۰ دستگاه کانکس خوابگاهی، بهداشتی و آشپزخانه 
کامل با ملزومات و متعلقات الزم نیز اشاره و تصریح کرد: حسب اعالم نیازستاد اربعین 
حسینی استان خوزستان وباهماهنگی ستاد اربعین صنعت نفت، کانکس های خوابگاهی 
وبهداشتی برای اسکان ماموران پلیس راهور، نیروهای انتظامی، حراستی و مواکب صنعت 
نفت در نظر گرفته شد.وی همچنین استقرارگروه های پزشکی جهادی را در موقعیت های 

الزم، یکی دیگر از اقدام های این شرکت بنا به درخواست ستاد اربعین برشمرد. 

   پخش فراورده های نفتی منطقه یزد    

   پاالیشگاه ایالمصرفه جویی 51 میلیون لیتر بنزین با سی ان جی
بومی سازی ریبویلر پشتیبان برج 

متان زدا

کارکنان پاالیشگاه گازایالم موفق به طراحی وساخت ریبویلر 
پشتیبان برج متان زدا شدند. یوسف عزتی، رئیس مهندسی عمومی 
واجرای طرح های پاالیشگاه گاز ایالم گفت: در طراحی و ساخت 
 BAHX اولیه ریبویلر برج متان زدا، از مبدل سه جریانه با فناوری
استفاده شده که فناوری ساخت آن در اختیار چند سازنده محدود 
در دنیاست. وی افزود: روزآمد بودن فناوری این ریبویلر و نبود امکان 
تعمیر آن در داخل از سویی و ضرورت وجود آن برای تولید پایدار 
پاالیشگاه از سوی دیگر، موجب شد تا ساخت آن در دستور کار قرار 
گیرد. عزتی بااشاره به طراحی وساخت یک مبدل پشتیبان از نوع 
پوسته و لوله )با بهره گیری از فناوری Tube Insert ( با تکیه بر 
توان سازندگان داخلی تصریح کرد: بانصب و راه اندازی این 
تجهیزدرفرایند تعمیرات اساسی امسال پاالیشگاه ایالم، گامی 
دیگردرجهت تولید پایدار و رونق تولید، با اتکا به توان ساخت داخل 

برداشته شده است.
5هزار نفر - ساعت فعالیت بازرسی فنی 

 رئیس بازرسی فنی شرکت پاالیش گاز ایالم از انجام پنج هزار
 نفر-ساعت بازرسی فنی در بازه تعمیرات اساسی امسال این 
پاالیشگاه خبرداد. بهزاد پرچم پورباتاکید براین که بازرسی فنی ضامن 
افزایش ضریب اطمینان عملکرد تجهیزات درجهت تولید پایداراست، 
افزود: این بازرسی ها درچهاربخش مکانیک، جوشکاری، خوردگی، 
برق وابزار دقیق انجام شده است. پرچم پور، صدور دستورعمل 
جوشکاری 488 اینچ–جوش برای جوش های معیوب، انجام سه 
هزار اینچ –جوش آزمون رادیوگرافی و انجام 6۳4 اینچ –جوش تست 
مایعات نافذ را بخشی از فعالیت های بازرسی فنی در فرایند تعمیرات 
اساسی امسال پاالیشگاه گاز ایالم برشمرد. وی افزود: صدور 
دستورعمل رنگ آمیزی ونظارت بر اجرای بیش از1۰ تجهیز، 
ضخامت سنجی بیش از۵۰مورد تجهیز ثابت و پایپینگ، همچنین 
صدوردستورعمل تعمیراتی درموارد کاهش ضخامت، دیگراقدام های 

شاخص بازرسی فنی در برنامه تعمیرات امسال بوده است.

   پتروشیمی شهید تندگویان
رشد 25 درصدی ظرفیت تولید

مدیرعامل پتروشیمی شهیدتندگویان از افزایش 2۵ درصدی 
ظرفیت تولید این شرکت در6ماه نخست امسال نسبت به مدت 
مشابه در سال قبل خبرداد. سیدرضا قاسمی شهری گفت: نبود 
هیچ گونه مشکل درتأمین نیازپت کشور، گواه این موضوع است که 
تحریم ها تأثیری بر روند تولید این شرکت نداشته است. وی در مورد 
طرح های توسعه ای شرکت پتروشیمی شهید تندگویان افزود: این 
شرکت اجرای واحدی با ظرفیت روزانه 4۵۰ تن را که محصول 
آمورف را به باتل گرید تبدیل می کند، در دستور کار دارد و به احتمال 
زیاد با یک شرکت داخلی برای انجام آن همکاری خواهد کرد. 
قاسمی شهری تصریح کرد: مطالعات اقتصادی و امکان سنجی اولیه 
اجرای دو واحد MEG به ظرفیت ساالنه 2۰۰هزار تن نیز در دست 

تهیه است که به طورمستقیم از متان به MEG برسیم.

مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه یزد 
از صرفه جویی ۵1 میلیون لیتر بنزین در نیمه نخست 

امسال در این منطقه خبر داد.
عبدالرضا انتظاری گفت: درفصول بهار و تابستان 
امسال با مصرف ۵1 میلیون مترمکعب گازطبیعی 
)سی ان جی( دراستان یزد، همین مقدار در مصرف 

بنزین صرفه جویی شده است.
وی افزود: نیمه نخست امسال روزانه به طور میانگین 
بیش از دو هزار و ۷۰۰ خودرو درجایگاه های عرضه 
گاز طبیعی فشرده )س ان جی( استان سوخت گیری و 
سوخت مورد نیاز خود را در زمانی کمتر از پنج دقیقه 

دریافت کرده اند.
یزد46جایگاه  دراستان  این که  بابیان  انتظاری 
سی ان جی ارائه دهنده خدمات به خودروهاست، 

اظهارکرد: ازاین تعداد 2۳ جایگاه درمحدوده شهر یزد 
قراردارد به طوری که دسترسی شهروندان به مجاری 
عرضه را افزایش ومدت انتظارسوخت گیری آنها را به 

کمتر از پنج دقیقه کاهش داده است.
مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه یزدبا 

تاکید بر این که مصرف سی ان جی افزون برهزینه کمتر 
نسبت به بنزین، ازآلودگی هوا نیزجلوگیری می کند، 
افزود: به زودی درشهرستان بهاباد که فاقد جایگاه 
سی ان  جی است، یک جایگاه سی ان جی به بهره برداری 

می رسد.
انتظاری همچنین ازتوزیع 1۰6میلیون لیتر بنزین 
یورو 4 درجایگاه های منتخب مسیر ترانزیت استان 

یزد نیمه نخست امسال خبرداد.
وی با اشاره به این که عالوه بر سوخت رسانی پایدار، 
حفاظت ازمحیط زیست نیز یکی از اهداف مهم شرکت 
ملی پخش فراورده های نفتی یزد است، افزود: توزیع 
سوخت پاک مانند سی ان جی و نفت گاز با استاندارد 
یورو4 دربخش حمل و نقل موارد مهمی هستند که 

در دستور کار این شرکت قراردارند.

   شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
3 هزار قلم کاالی پرمصرف نفت در نوبت ساخت داخل

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، فهرستی جدید شامل ۳ هزار 
قلم کاالی پرمصرف عملیات تولید نفت را به سازندگان ایرانی عرضه 
می کند. مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در نشست 
شورای سیاستگذاری یازدهمین نمایشگاه ساخت تجهیزات صنعت 
نفت گفت: این فهرست بخشی دیگراز کاالهای اساسی نفت را شامل 
می شود که با لحاظ نیازهای عملیاتی و در نظر گرفتن توجیه 
اقتصادی برای سفارش دهنده و سازنده تنظیم شده است.احمد 
محمدی بااشاره به ظرفیت وقابلیت تبدیل این نمایشگاه به 
نمایشگاهی درابعاد بین المللی گفت: ازاین ظرفیت بالقوه باید برای 
ایجاد پیوند بیشتر میان صنعت، سازندگان ومراکز دانشگاهی و 
افزایش سهم ایران در بازار بزرگ کاالی نفت بهره گرفته شود. 
محمدی بادعوت ازشرکت های اکتشاف و تولید )E&P( مراکز 
پژوهشی و دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان برای حضوردراین 
نمایشگاه، همچنین همراهی باسازندگان یادآورشد: درچشم انداز 

آینده، هرگونه تحول و پیشرفتی در کار صنعت نفت منوط به 
همکاری و هماهنگی میان این گروه هاست.

نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان با 
حمایت مجموعه وزارت نفت و مشارکت بخش خصوصی، آذرماه 
امسال در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اهواز برگزار می شود.

    پخش فراورده های نفتی منطقه همدان  
سنجش توان عملیاتی در انبار نفت ایثارگران

    گاز استان خراسان رضوی 
جذب 31 هزار مشترک جدید گاز

www.mashal.ir
اخبار 4 شرکت اصلی

شیرکنترل)چک ولو( خط لوله ۳۰ اینچ حد فاصل مرکز 
انتقال نفت شهید زنگنه –تنگ فنی تعویض شد. معاون فنی 
شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه خوزستان گفت: 
این چک ولو که به دلیل اشکال درسیستم مکانیکی دریچه 
)فالپر(، عبور پیگ های درون خط را با مشکل روبه رو کرده 

بود، پس از یک بررسی دقیق، در مدت زمانی کمتر از ۳6 
ساعت تعویض شده است.

هاشمی زاده بااشاره به انجام این عملیات درکیلومتر ۳2خط 
لوله یادشده )منطقه جغرافیایی حسینیه شهرستان 
اندیمشک( اظهار کرد: در فرایند انجام این عملیات، ابتدا 
نفت خام موجود درخط لوله ۳۰ اینچ به طورکامل به صورت 
رسید برگشتی به مخازن مرکز انتقال نفت شهید زنگنه در 
دستور کار قرار گرفت.  وی برشکاری وجوشکاری ایمن روی 

خط لوله مزبور را دیگر مراحل انجام این عملیات برشمرد.
هاشمی زاده گفت: درانجام عملیات تعویض چک ولو خط 
لوله ۳۰ اینچ حد فاصل مرکز انتقال نفت شهید زنگنه –تنگ 
فنی، واحدهای عملیاتی، فنی، بازرسی فنی و روسای مرکز 

انتقال بیدرویه و سبزآب حضور داشتند.
وی تاکید کرد: این عملیات در شرایطی ایمن و بدون ریخت 

و پاش مواد نفتی انجام شده است.

    خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه خوزستان
تعویض شیر کنترل خط 30 اینچ
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نگاهی به آموزه های زیارت نامه ای که به امام حسین )ع( اختصاص دارد

عباس آزاد   زیارت، حضوری عارفانه و مشتاقانه در بارگاه 
پاکان جهان و تشرف به حرم های مقدس و نورانی آنان است. 
زیارت، هویت وجودی خویش را بازیافتن و از زالل حضور یار 
سیراب شدن و شبیه امام شدن است. زیارت، دانشگاه 
انسان سازی و معنویت و مکتب خودسازی و معرفت است. 
زیارت، فرصت طالیی طهارت و پاکی اخالق و موعد توبه و 
پاک سازی درون است. زیارت، دارای حکمت و فلسفه های 
متعددی است و اسرار و آثار گرانقدری در آن وجود دارد که 
اندیشه و نگارش در مورد آنها مجال گسترده ای می طلبد. در 
این  بین اهمیت زیارت اربعین به گونه ای است که در حدیثی 
از امام حسن عسکری )ع(، از زیارت اربعین به عنوان یکی از 
نشانه های مؤمن یادشده است. آن حضرت دراین باره 
می فرماید: »مؤمن پنج نشانه  دارد: 1. پنجاه ویک رکعت نماز 
)واجب و نافله( در طول شبانه روز. 2. انگشتر در دست راست 
کردن. 3. زیارت اربعین امام حسین )ع( . 4. پیشانی بر خاک 
گذاردن. 5. بلند گفتن »بسم اهلل الرحمن الرحیم« در نمازها.
متن زیارت اربعین را حضرت امام صادق)ع( به صفوان بن 
مهران )معروف به صفوان جمال( آموخته و فرموده است که این 
زیارت نامه را هنگامی که آفتاب روز اربعین برآمد، بخواند. این 
توصیه، اهمیت این زیارت مأثور را می رساند که مرحوم شیخ 
عباس قمی رحمه اهلل آن را در کتاب مفاتیح الجنان خود آورده 
است. محور این دعا براساس ویژگی های امام حسین )ع( و 
بیان مجاهدت های آن حضرت است. آشنایی با این دعا تأثیر 
فراوانی در افزایش شناخت نسبت به حضرت سیدالشهدا )ع( 
خواهد داشت. در این نوشتار، به بخش هایی از این دعای 

شریف می پردازیم.

سالم آغاز زیارت 
ِّی اهلِل َو َحبیبِه؛ السالُم علی َخلیِل اهلِل و  الْم علی َول اَلسَّ
نَجیبه...؛ سالم بر ولی خدا و دوست او؛ سالم بر محبوب خدا 
و برگزیده او...« سالم، یکی از نام های خدای مهربان است. 
هنگامی که زائر این نام خدا را بر زبان جاری می کند، 
می خواهد بگوید: ای امام! خداوند حافظ مرام و مکتب تو 
باشد و آن را از گزند دشمنان سالمت بدارد. همچنین سالم 
به معنای اظهار تسلیم شدن در برابر فرمان امام )ع( است. 
گذشته از این دو معنا، سالم به معنای تعهد به آسایش و 

و  آسان ترین  ساده ترین،  کردن،  سالم  است.  امنیت 
ارزشمندترین وسیله برای ابراز ارادت، تکریم و تعظیم 
مخاطب و تحکیم پیوندهای اجتماعی است. سالم، نوعی 
تحیت و درود است و اصل »تحیت« به معنای طلب حیات 
برای مخاطب است، خواه حیات ظاهری باشد یا حیات 
باطنی، مادی باشد یا معنوی. سالم بر امام حسین )ع( به 
معنای باور داشتن به حیات معنوی آن حضرت و شنیدن 
سالم ما از سوی ایشان است، چنان که در مفاتیح الجنان در 
فصل آداب زیارت، در قسمت اذن دخول حرم های شریف 
می خوانیم: »خدایا من در غیبت صاحب این مزار و حرم 
شریفـ  مانند حیات مبارک اوـ  معتقد به احترامش هستم. 
خدایا، من می دانم رسول تو )ص( و معصومین )ع( زنده اند 
و پیش تو روزی می خورند، مرا می بینند، کالم مرا می شنوند 
و سالمم را جواب می دهند، ولی تو کالم آنها را از گوش من 
پوشاندی.«... از آنجاکه همه انسان ها اعم از معصوم و غیر 
معصوم، به لحاظ قوس صعود در حال حرکت به سوی کمال 
مطلق هستند و این کمال جویی و ترفیع درجه، در بهشت 
نیز ظهور دارد، سالم های ما به معصومین )علیهم السالم(، 
مایه ترفیع درجات می شود.افزون براین، سالم برای خوِد 

سالم کننده نیز اجر، منزلت و رفعت درجه خواهد داشت.

احیای فرهنگ شهادت
در این زیارت کوتاه چندین بار از واژه های مقدس جهاد و 
شهادت و جان نثاری درراه احیای ارزش های الهی، سخن به 
میان آمده است. در نظام ارزشی اسالم، شهادت درراه خدا یک 
معیار اصیل و معنوی است که سایر امتیازهای انسانی و اعمال 
صالح فرد مسلمان را تحت الشعاع قرار می دهد و در طبقه بندی 
ارزش ها و اصول اسالمی، جایگاهی بس رفیع دارد. رسول 
گرامی اسالم )ص( در این مورد می فرماید: »باالتر از هر نیکی، 
نیکی دیگری است تا اینکه شخص درراه خدا به شهادت برسد. 
هنگامی که درراه خدا به شهادت رسید، دیگر باالتر از آن نیکی 
وجود ندارد«در زیارت اربعین از »شهادت« به عنوان نشانه 
گرامیداشت و اِکرام خداوند به امام حسین )ع( یادشده است. 
چنان که دراین باره می خوانیم: »اَکَرمَتُه بِالَشهاَدة؛ او را به واسطه 

شهادت، گرامی داشتی«.
صائب تبریزی می گوید:

گردن مکش ز تیغ شهادت که این زالل   
  از جویبار ساقی کوثر گذشته است.

شهادت، از اسراری است که نامحرمان را به آن راهی نیست و از 
مقام هایی است که تنها »برگزیدگان« بدان دست می یابند. 
شهادت، حیاتی است روحی که مردگان قادر به ادراک آن 
نیستند و نوری است قدسی که شب پره ها را به وصل آن، راهی 
نیست. شهادت، حقیقتی است که در دل خود، »ایثار«، 
و  تجاوز  به  »اعتراض  طلبی«،  »کمال  »ستم ستیزی«، 
زیاده خواهی« و »عدم تسلیم در برابر زور« را نهفته دارد. 
شهادت، »فریادی رسا« در کویر سوزان جهان مادی است که 
هیچ گاه خاموش نمی شود و چشمه جوشانی در دل تیرگی ها و 
تباهی هاست که هیچ گاه از جوشش نمی ایستد. شهید مطهری 
براین باور است که »پشت سر هر شهادتی یک روشنایی پیدا 
می شود. این سخن، سخن بسیار درستی است و ارزش شهید و 
شهدا را ثابت می کند. ازنظر اجتماعی، َمَثل شهید و شهادت که 
روشنی ایجاد می کند، َمَثل یک سلسله کارهای خیر فردی است 
که در قلب فرد، ایجاد روشنی می کند. نظیر ایثار، انصاف دادن، 
مبارزه با هوای نفس، در حقیقت شهادت برای اجتماع، نوعی 

تصفیه نفس است برای اجتماع«.

عشق را افسانه کردی یا حسین   
عقل را دیوانه کردی یا حسین   

در ره معبود بی  همتای خویش   
همتی مردانه کردی یا حسین   

گرد شمع بی  زوال خویشتن   
عالمی پروانه کردی یا حسین   

جان و مال و هستی خود را فدا   
در ره جانانه کردی یا حسین  

امام حسین )ع( و پاکی نسل
یکی از موضوع های مطرح شده در زیارت اربعین، پاکی نسلی 
است که آن حضرت از آن به دنیا آمد. دراین باره در این زیارت 
چنین می خوانیم: »َواجَتبیَتُه بِطیِب الِوالَدِة؛ و او را به پاکی 

نسل، برگزیدی«.
درباره پاکی والدت و نسل امام حسین )ع( در بخش دیگری 
ََّک ُکنَت نوراً فی  از دعای اربعین چنین می خوانیم: »اَشَهُد اَن
ْسَک الجاِهلیُة  َرِة، لَْم تَُنجِّ األصالِب الشاِمَخِة و االَرحاِم الُمَطهَّ
بِاَنجاِسها و لَم تُلِبسَک الُمدلَِهّماُت من ثِیابِها؛ گواهی می دهم 
که تو نوری بودی در اَصالب پدراِن عالی رتبه و ارحام مادران 
پاک طینت، که پلیدی های جاهلیت، دامن تو را فرانگرفت و 

جامه های تیره عصر جاهلیت، تو را نپوشانید«.

امام حسین )ع( وارث پیامبران
یکی از ویژگی هایی که از حضرت سیدالشهدا)ع( در زیارت 
اربعین یادشده، این است که امام حسین )ع(، وارث پیامبران 

َمواِریَث  اَعَطیَتُه  »َو  االَنبیاء؛ ]خدایا[ تو میراث است 
همه پیامبران را به او اعطا 

کردی.
در دعای وارث نیز از امام 
نه  ین گو ا  ) ع ( حسین 
پیامبران  وارث  به عنوان 
الُم  »السَّ است:  یادشده 
َعَلیَک یا واِرَث آَدَم َصْفَوِة 
الُم َعَلْیَک یا واِرَث  اهللِ، السَّ
الُم َعَلْیَک  نُوٍح نَِبی اهللِ، السَّ
یا واِرَث ابراهیَم َخلیِل اهلِل، 
الُم َعَلْیَک یا واِرَث ُموسی  السَّ
َعَلْیَک یا  الُم  السَّ اهلِل،  َکِلیِم 
الُم  واِرَث ِعیسی ُروِح اهللِ، السَّ
ٍد َحبیِب  َعَلْیَک یا واِرَث ُمَحمَّ
اهلِل؛ سالم بر تو ای وارث آدم، 
برگزیده خدا، سالم بر تو 
ای وارث نوح، پیامبر 

خدا، سالم بر تو ای وارث ابراهیم، دوست خدا، سالم بر تو ای 
وارث موسی، هم سخن خدا، سالم بر تو ای وارث عیسی 

روح اهلل، سالم بر تو ای وارث محمد، محبوب خدا«.
بدیهی است، منظور از ارث بردن امام حسین )ع( از پیامبران، 
بهره داشتن آن حضرت از همه ویژگی های زیبایی است که 
در پیامبران دیگر، بازتاب یافته است. به عبارت دیگر، حضرت 
سیدالشهدا)ع( همه ویژگی هایی را که در پیامبران دیگر 
وجود داشت، یکجا در خود جمع کرد. چنان که شاعر به 

زیبایی دراین باره سروده است:
حسن یوسف، َدم عیسی، ید بیضا داری 

 آنچه خوبان همه دارند، تو تنها داری

بذل جان برای رهایی انسان
در این زیارت نامه، فلسفه شهادت حضرت سیدالشهدا )ع(، 
چنین تبیین شده است: َو بََذَل ُمهَجَتُه فیَک لََیْسَتْنِقَذ ِعَباَدَک 
اللَِة و خونش را درراه تو داد تابندگانت  ِمَن الَجهالَِة َو َحیَرِة الضَّ

را از جهالت و حیرت گمراهی بَِرهاند.
زیارت اربعین، در حقیقت، راه خدا را به راه آگاه سازی و 
هدایت مردم، تفسیر می کند؛ بنابراین، »بََذلُْتم أنُْفَسُکم فی 
َمْرضاتِه«، به این معناست که اهل بیت )علیهم السالم(، همگی 
درراه آگاه سازی و هدایت مردم به سوی خدا و ارزش های 

دینی، جان خود را بذل کردند.
امام رضا )ع( درباره جایگاه امام در هدایتگری و رهانیدن 
آدم ها از نادانی و گمراهی، وجود او را به ماه و ستاره مانند کرده 
که در شب های ظلمانی، مایه هدایت انسان ها و سبب رهانیدن 
آنان از تباهی و گمراهی است: »امام، ماه درخشنده و چراغ 
پرتوافکن و روشنایی تابنده و ستاره راهنما در ناپیدایی 
شب های ظلمانی و راهنمای هدایت و نجات بخش از تباهی 
است. امام، شعله فروزنده بر تپه و گرمی ده بر سرمازده و 

راهنما در مهلکه هاست«.

بازتاب تولی و تبری در زیارت اربعین
در بخشی از زیارت اربعین، موضوع تولی و تبری مطرح شده 
و زیارت کننده، خداوند را براین موضوع گواه می گیرد که وی 
با دوستان امام حسین )ع(، دوست و با دشمنانش، دشمن 

است: »اَلّلُهمَّ اِنّی اُشِهُدَک اَنّی َولِیٌّ لَِمن واالُه َو َعُدوٌّ لَِمن عاداُه: 
پروردگارا! تو را گواه می گیرم که من با همه کسانی که با او )امام 
حسین( دوست  هستند، دوست هستم و با همه کسانی که با 

او دشمن هستند، دشمن هستم. 
همچنین در بخش دیگری از زیارت و در زیارت جامعه کبیره 
و زیارت عاشورا و زیارت های دیگر، این تعبیر دیده می شود: 
»َفَمَعکْم َمَعکْم الَمَع َعُدوِّکْم«؛ این یعنی داشتن موضع، اعالم 
موضع، پایداری بر سر موضع، همسو نشدن با دشمنان و 

حمایت از خط ائمه.
مقام معظم رهبری می فرماید: تولی و تبری، مسلمانان را به 
هم مرتبط می کند، به گونه ای که هیچ عاملی نتواند آنان را از 
یکدیگر جدا کند... همچون عده ای کوهنورد، که باید از 
یک راه سخت گذر کوهستانی و پرپیچ وخم و گردنه بگذرند تا 
به قله کوه برسند. اینها به همدیگر می چسبند و کمرهایشان 
را به هم محکم می بندند که اگر یکی از آنها افتاد، بقیه او را 
نگه دارند. این حالت، نمایشگر حالت به هم پیوستگی و 
جوشیدگی شدید مسلمانان است که از آن در قرآن و حدیث، 
به »تولی و تبری« تعبیر می شود. وقتی اهمیت تولی و تبری 
آشکار می شود که بدانیم محبت قلبی نسبت به کسی، 
گرایش قلبی به او را نیز در پی دارد و گرایش قلبی نیز 
به طور طبیعی، به همانندسازی با محبوب و الگوسازی او 
در اخالق و رفتار می انجامد. درنتیجه، آنچه از محبوب 
جلوه می کند، در شخص ُمحب نیز بروز می کند. براین 
اساس، اسالم، سازوکار فرهنگی و اخالقی مهمی به نام 
تولی و تبری را بنیان نهاد تا براثر آن، پیروانش جهت گیری 
دوستی های خویش را انسان های صالح و شایسته قرار 
دهند و در پی آن، بذر ویژگی های زیبا و رفتار شایسته را 
با تولی آنان در دل وجان خویش بکارند و از آن سو نیز 
آن،  به وسیله  تا  است  فرموده  بیان  را  تبری  موضوع 
پیروانش در برابر آسیب های اخالقی و رفتاری برآمده از 

دوستی، با انسان های ناشایست و ستمگر، ایمن بمانند.
زیارت اربعین، نوعی »تجدید میثاق« با امام حسین )ع( و 
اهل بیت و امامان معصوم )علیهم السالم( است. توفیق الهی 
نصیبمان باد تا در اربعین حسینی، آن امام شهید را با این 
زیارت نامه زیبا و پرمعنا که آموزه حضرت صادق)ع( به شیعه 
است، در کنار حرم باصفایش زیارت و عرض ادب کنیم؛ آمین.

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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از نیستان
شاید در میان همه صداهای موسیقایی هیچ صدایی به اندازه ساز نی 

رساندن نتواند بازگوکننده حزن و اندوه باشد. حزن و اندوهی که به واسطه به شهادت 
خوبترین های تاریخ بر دل آدمی سنگینی می کند. آلبوم عاشورایی از نیستان، فقط تکنوازی نی است. در 
این آلبوم عاشورایی همه چیز بر عهده ساز نی قرار دارد هم سخن می گوید و هم نغمه پردازی می کند و در 
عین حال نوحه می خواند. نوزاندگی نی آلبوم از نیستان را داوود ورزیده، از شاگردان برجسته استاد نی نوازی 
ایران، حسن ناهید، بر عهده دارد. داود ورزیده نوازنده توانایی است که در بسیاری از آلبوم های موسیقی 
ایرانی هم تکنوازی داشته و هم، هم نوازی. از جمله آثار دیگر این هنرمند موسیقی ایرانی می توان به آثاری 
چون: سه نوازی در آرامش، به همراهی عودنوازی حسین بهروزی نیا و سنتور نوازی جاوید افسری نیا و نای 

کوبان به همراهی دف نوازی بهنام سامانی و تنبک نوازی رضا سامانی اشاره کرد.
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نگاهی به فرهنگ عاشورایی در الحان 
هنرمندان موسیقی ایران / بخش چهارم  

صدای 
وان کربال  کار
می آید  
 علی بهرامی    سال هاست که فرهنگ و هنر ایران خود را مدیون 
حضرت اباعبداهلل )ع( می داند. شعر و موسیقی به عنوان دو عنصر 
اصلی هنر ایرانیان، پای ثابت ارادت به ساحت حضرت امام 
حسین)ع( و یاران باوفای ایشان هستند. در همین زمینه، 
هنرمندان موسیقی کشورمان به خلق آثار بسیار زیادی در 
باره محرم و عاشورا مبادرت ورزیده اند. آثاری که اگر یک 
سال تمام نیز بتوان درباره آنان سخن بگوییم، دچار ضیق 
وقت می شویم. به هر حال آنچه در این چند شماره برایتان 
معرفی کردیم تنها جلوه ای کوچک از دریای ارادت 
هنرمندان سرزمین مان به امام شهیدشان است. این 
شماره هم گوشه ای دیگر از آلبوم ها و مجموعه های 
موسیقایی را به شما معرفی می کنیم. مجموعه 
هایی که قطعا هر کدام، روایت ها و داستان های 
خلق شدنشان هم شنیدن دارد چه رسد به 

محتوای هنری شان. 

ذبح نور  
سید عبدالرضا موسوی طبری کار موسیقی آلبوم ذبح نور را به 

عهده داشته و قطعات آن را خوانندگی کرده و اغلب اشعار آن را سروده 
است. قطعاتی که نوازندگانی شاخص چون احسان ذبیحی فر با کمانچه، سعید 

نایب محمدی با عود و دف، فرهاد زالی با نی و همایون نصیری با سازهای کوبه ای در آنها 
حضور دارند. نوازندگی های دقیق و اشعار  فاخر از جمله برجستگی های این آلبوم 

عاشورایی است. این آلبوم 11 قطعه دارد، این قطعات، »غم کربال«، »روز واقعه«، »کوفه«، 
»علمدار«، »برادر«، »بر خویش بگرییم«، »فلک«، »زائر«، »باغ کربال«، »وداع« و »عید و 
اربعین« نام دارند. سه قطعه از آلبوم با شعر مشهور محتشم کاشانی » روزی که شد به نیزه 
سر آن بزرگوار«، شعری از اسداهلل غالب دهلوی؛ شاعر هندی و یکی از نوحه های قدیمی 

مازندرانی ساخته شده اند.

فریاد سوخته 
توجه و بازخوانی نغمه ها، سبک ها و دم های قدیمی می 
تواند فضای موسیقایی فرهنگ محرم را تنوع ببخشد. نمی 
توان گفت آثار قدما تکرار اند، زیرا در هر تکرار تجلی رخ 
می دهد که بر غنای هنری کشورمان در حوزه موسیقی 
مذهبی می افزاید. نوحه های جدید جایگاه خود را دارند 
اما بازخوانی و التفات به نوحه های قدیمی می تواند برکات 
زیادی برای فرهنگ بلنده عاشورا در کشورمان داشته باشد. 
آلبوم عاشورایی فریاد سوخته که با همین دغدغه بازخوانیها و 
یاد گذشته، تهیه شده است، ده قطعه دارد. قطعاتی که با فضایی 
تلفیقی در سنتی و پاپ می کوشند تا بار دیگر نغمه های قدیمی 
عاشورایی مرکز ایران را به گوش مخاطبان خود برسانند. علی 
انسانی، اسماعیل امینی، یغمای جندقی، اکبر ناظم و سعید 
میرزایی از جمله شاعران این آلبوم هستند. مسعود کهریزی 
خواننده فریاد سوخته است و شهرام مظلومی نیز نظیم قطعات 

آن را به عهده داشته است. 

آواز سبز  
آلبوم آواز سبز ، تالشی است در جهت حفظ و نگهداری نغمه های 
شبیه خوانی در تعزیه. هنر تعزیه هنوز هم از پس هزار سال حضور مدام 
و پر فراز و نشیب اش در فرهنگ ایرانیان، جلوه های خاص عاشورایی 
خودش را دارد. بخش بسیار زیادی از موسیقی کالسیک ایرانی،  مدیون 
آواز خوانان تعزیه است و عموما بسیاری از آوازخوانان ایرانی در تعزیه ها 
شرکت می کردند و نقشی را به  عهده داشته اند. آلبوم آواز سبز که حال 
پژوهش ها و تحقیق های احمدرضا نوری است، تعزیه خوانان بسیار 
مشهوری دارد. استاد رضا حیدری، استاد محمدرضایی و استاد 

اسماعیل محمدی از نام های بزرگ تعزیه ایرانی، کافی 
هستند تا عالقمندان به موسیقی های عاشورایی 

مجاب شوند تا آلبوم آواز سبز را بشنوند. آلبومی 
که صالبت تعزیه و هنر موسیقی مذهبی از تک 

تک لحظات اش به گوش می رسد. 

عاشورا شعری  
اگر به شعر عاشورایی عالقه دارید، 
این آلبوم را از دست ندهید. این آلبوم 
موسیقایی شعر محور است و در 
دوزبان ترکی آذری و فارسی اشعار 
بسیار زیبایی از شاعرانی چون : »سید 
ا  »میرز ر«،  شهریا حسین  محمد 
عبدالرحیم هندی«، »حالی اردبیلی«، »میرزا 
محمدتقی حجه االسالم« و »واقف سرابی« دکلمه 
شده است. البته موسیقی در کنار این اشعار حضور 
دارد و اصغر فردی ضمن دکلمه برخی از اشعار 
موسیقی ها را گردآوری کرده ، اما  محوریت کار با شعر 
است. باالترین و بهترین ویژگی این آلبوم موسیقایی، 
نوحه خوانی مرحوم سلیم موذن زاده در آن است؛ 
نوحه خوانی با صالبت که اجراهای او در تاریخ نوحه 
خوانی و مداحی ایران مانندی ندارد. شنیدن اشعاری 
قوی درباره محرم به عالوه صدای پرصالبت سلیم 
موذن زاده و نغمه های گردآوری شده موسیقایی 

عاشورا شعری را بسیار شنیدنی کرده است. 

خونین دالل 
آلبوم عاشورایی »خونین دالن« از جمله آثار موسیقایی عاشورا 
محور و بسیار فاخر کشورمان است. این آلبوم بازخوانی نوحه های 
»حسین بابای مشگین« است که در سه سی دی عرضه شده است. 
»حاج عباس کیاماری« و فرزندش »فرهاد کیاماری« نوحه های حسین 
بابای مشگین را باخوانی کرده اند، اما »حسین بابای مشگین« با ابداع 
سبک »زمینه خوانی« تحولی در سبک عزاداری به وجود آورد. در 
»زمینه خوانی« هر نوحه شرح حال کامل یکی از شهدای کربال یا 
ائمه معصومین با استناد به مقاتل و احادیث سروده می شد. 
»حسین بابای مشگین« مجموعه نواهای این اثر را با تسلط بر 
دستگاه های موسیقی و ردیف آوازی، آهنگ سازی کرده و اینک 
پس از گذشت سال ها و با روایت نسل به نسل این نوحه ها 
بازخوانی شده است. از جمله قطعات این آلبوم می توان به عالم زر 

در دستگاه ماهور، اربعین در دستگاه همایون، اتمام حجت امام)ع( در 
مایه دشتی و حضرت علی اکبر در دستگاه ماهور اشاره کرد. تطابق 
سبک اجرای این آلبوم با ردیف های موسیقی ایرانی از جمله ویژگی 

برجسته »خونین دالن« است.

سر به نی 
این آلبوم عاشورایی نیز، تالشی است در جهت ارائه روایتی 
موسیقایی از واقعه عاشورا. آلبومی که ساز نی در آن، سازی 

محوری محسوب می شود. سر به نی، ساز بندی کوچکی دارد و 
عالوه بر نی که شهرام مظلومی آن را می نوازد،  از دو ساز کوبه ای 

نیز استفاده شده است. شاید بارزترین ویژگی آلبوم سر به نی، بهره 
گیری از اشعاری بسیار قوی و فاخر از شاعرانی چون »شهرام صالحی«، »عمان 
سامانی«، »صامت بروجردی« و »الشیخ فاضل عباس الحیاوی« باشد. اشعاری که 

دو خواننده توانای موسیقی سنتی ایرانی، »حسین علیشاپور« و »علیرضا فتحی 
پور«آنها را خوانده اند. این آلبوم موسیقایی اگر چه سازبندی بسیار کوچکی دارد، 
اما در حال و هوایی کامال عاشورایی، ملودی های بسیار بدیعی را به گوش مخاطب 
می رساند. ملودی هایی که در تداعی یاد و فرهنگ محرم بسیار موفق هستند. 

ترنم اشک 
خیلی وقت ها دلمان که هوای کربال می کند، دوست داریم 
روضه ها و مداحی های کوتاهی گوش کنیم و عاشورایی شویم. 
مداحی هایی که تنوع در نغمه ها داشته باشند و خوانندگان 
مختلفی آن ها را اجرا کنند. همه اینها که گفتیم، در مجموعه سه 
قسمتی آلبوم موسیقایی ترنم اشک وجود دارد. سه سی دی که 
هر کدام از آنها دریایی از نغمات عاشورایی هستند. سماواتی، 
میرداماد، کریمی، سلحشور، انسانی، کوثری و ... بسیاری 
خوانندگان و روضه خوانان دیگر معاصر ایران در این مجموعه 
حضور دارند. تولید کننده مجموعه ترنم اشک، رضا مهدوی ، 

نوازنده سنتور و آهنگساز موسیقی ایرانی و همین مسئله 
کافی است تا مطمئن شویم، غنای موسیقایی نوحه ها 

و روضه ها مدنظر قرار گرفته است. ترنم » اشک« ، 
یکی از بهترین پیشنهادهایی است که می توان 
برای شنیدن موسیقی در محرم و صفر به کسی 

داد، پس به پیشنهادمان فکر کنید. 



   از چه زمانی دوربین به دست 
گرفتید و در چه سالی و چگونه وارد صنعت نفت 

شدید؟
سال 56 دوربین به دست شدم. قبل از ورودم به صنعت نفت، 
عکاسی را بلد بودم و در خانه دستگاه چاپ داشتم اما اگر بخواهم 
به طور حرفه ای بگویم، در وزارت نفت بود که پیگیر جدی کار 
عکاسی شدم. ماه های پایانی سال 1361 از سربازی برگشته 
بودم، سال 1362، برادر بزرگترم که در کمیته امداد شاغل بود، 
درخواست اشتغال مرا به رییس کمیته امداد استان تهران داد و 
او نیز مرا برای کار به وزارت نفت معرفی کرد. مرحوم محمدصادق 
بخشیان که رییس امور کارکنان وقت ساختمان مرکزی بود، مرا 
به مرحوم مرآتی در زیر زمین ساختمان مرکزی جدید که 
چاپخانه بود، معرفی کرد. به من گفت بیا محل کارت را نشان 
بدهم. وسط چاپخانه یک اتاق دوازده متری عجیبی قرار داشت. 
یکی از دیوارها سوراخ بود و یک لنز بزرگ به قطر چهل سانت از 
آن بیرون بود. گفتم من با دوربین های کوچک کار می کنم نه با 
یک دوربین اتاقی! گفت پس تو باید روابط عمومی بروی تو به 
درد ما نمی خوری، اینجا لیتوگرافی است! آقای بخشیان این بار 
مرا به مدیرکل وقت روابط عمومی- که آن زمان رییس روابط 
عمومی محسوب می شد – معرفی کرد. دهم آذرماه سال هزار و 
سیصد و شصت و دو، رفتم پیش آقای سید محمد صحفی، از 
من سوال هایی درباره عکاسی کرد و گفت باید نمونه عکس هایت 
را بیاوری. فردای آن روز نمونه هایی را آوردم، روی میز به آنها که 
نگاه می کرد، درباره بعضی شان سوال می پرسید. تا اینکه یک 
عکس دید که مربوط به نمازجمعه تهران بود. عکسی از رهبر 
انقالب که رئیس جمهور و امام جمعه وقت بودند و آن را از فاصله 
ای دو متری گرفته بودم. آقای صحفی تعجب کرد و گفت چطور 
این عکس را گرفتی و من هم توضیح دادم، او مطمئن شد که 
عکس ها را خودم گرفته ام. همان موقع مرا به گوشه حیات 
ساختمان مرکزی برد و به رحمت اهلل رحیمی، رئیس وقت 
سمعی بصری روابط عمومی که شامل واحدهایی چون عکس، 
فیلم و نمایشگاه می شد، معرفی کرد. آقای رحیمی کاغذ کوچکی 
برداشت و مرا به آقای علی اکبر قدس، مسئول واحد عکاسی 
معرفی کرد و از آن روز، یعنی یازدهم آذر 1362 به عنوان عکاس 
وارد صنعت نفت شدم. من از همانجایی که استخدام شدم، 
بازنشسته شدم و همیشه در سمعی - بصری باقی ماندم و تنها 
کسی هستم که در این چهار دهه به عنوان عکاس آمدم و با عنوان 

عکاس بازنشسته می شوم. 

   مسیر کاریتان چگونه ادامه پیدا کرد؟ چه 
ماموریت هایی می رفتید و فعالیت هایتان چه گستره ای 

داشت؟
با ورود من، در واحد عکاسی سه نفر شدیم. آن زمان ما، روابط 
عمومی کل صنعت نفت بودیم و در واقع وزیر نفت، مدیرعامل 
شرکت ملی نفت هم بود و شرکت های گاز و پتروشیمی عکاس 
نداشتند، پاالیش و پخشی هم در کار نبود و اساسا روابط عمومی 
خاصی در شرکت ها وجود نداشت. شرکت ها هر زمان کار عکاسی 
داشتند، نامه می زدند و تقاضای عکاس می کردند، ضمن اینکه 
تمام کار عکاسی مجله پیک نفت هم با ما بود. همچنین کار عکس 
نشریه ایران پترولیوم را هم انجام می دادیم و عکس هایی هم برای 
بروشورها، کاتالوگ، کتاب ها و نشریات ادواری تهیه می کردیم؛ 
البته پوشش عکس نمایشگاه ها هم وجود داشت. نخستین 
افتتاحیه بزرگی که پس از ورود من به صنعت نفت رخ داد، افتتاح 
پاالیشگاه بزرگ گاز خانگیران)شهید هاشمی نژاد( بود. البته در 
آن زمان مرا به ماموریت بیرون از تهران نمی فرستادند و من در 
ماه های ابتدایی حضورم صرفا داخل تهران به عکاسی 

می پرداختم. 
   چه زمانی به ماموریت های خارج از 

تهران و ماموریت های عکاسی در 
مناطق عملیاتی رفتید؟

اولین ماموریتم را بهار سال 63 رفتم. ایران، دو یدک کش 
چندمنظوره به نام های شفق و نیایش از هلند خریده بودو تحویل 
آن کنار جزیره سیری بود. از جزیره سیری با همان دو یدک کش 

رفتیم الوان و از تمام این مراحل صنعتی، عکس تهیه کردم. 

   با توجه به درگیری های صنعت نفت در هشت 
سال دفاع مقدس، چه زمانی پایتان به جنگ باز شد و 
عکاسی در شرایط جنگی را در چه فضایی تجربه کردید؟

از سال 63 عکاسی هایمان به جنگ مرتبط می شد، اما 
اختصاصا برای ثبت وضعیت جنگ نمی رفتیم بلکه گزارش هایی 
را در مناطق جنگی و درباره کارکنان تهیه می کردیم. برای مثال 
سال 1363 برای اینکه درباره کارکنان شاغل درخارک گزارشی 
تهیه کنیم، رفتیم جزیره. همان زمان خارک را به شدت بمباران 
می کردند. در آنجا همیشه آژیری که زده می شد، قرمز بود. اما 
معنا و مفهوم آن متفاوت بود. در خارک چون به عراقی ها نزدیک 
بودیم، به محض اینکه نیروهای ایرانی متوجه می شدند که 
هواپیمایی در عراق بلند شده است، آژیر قرمز به صدا در می آمد، 
بدین معنا که هواپیماها به قصد عملیات هوایی در ایران، به پرواز 
درآمده اند. اگر تا پیش از پانزده دقیقه، آژیر قرمز دوم زده می شد، 
متوجه می شدیم که آمده اند خارک را بزنند. خارک پمپ نداشت 
چون مخازن نفتی را روی بلندی ساخته اند و وقتی نفت 
می خواهد به فروش برسد، از لوله های بزرگی وارد اسکله می شود،  
همین اختالف سطح، نفت را هدایت می کند. چهار لوله 56 
اینچی از بلندی مذکور به سمت اسکله می رفت، از هر بیست 
باری که بعثی ها می آمدند و خارک را می زدند، قصدشان زدن 
همین لوله ها بود، چون به محض زدن این لوله ها، صادرات نفت 
کشور قطع می شد. با همکاران رفتیم کنار همین لوله ها. ایستادیم 
تا من چند عکس بگیرم و گفتند که فالنی دور نشو تا هر زمان 
آژیر قرمز دوم را زدند برویم و پناه بگیریم. آژیر قرمز اول را زده 
بودند که رفتم برای عکاسی. روی لوله ها بودم و عکاسی می کردم 
که آژیر قرمز دوم را زدند. همراهانم در خودرو منتظر ماندند و 
چون شیشه ها را باالکشیده بودند، صدای آژیر قرمز دوم را 
نشنیدند. من که داشتم از زاویه های دلخواهم عکاسی می کردم، 
با شنیدن صدای آژیر قرمز دوم، سریعا خودم را به خودرو آنها 
رساندم و گفتم آژیر دوم را زده اند. با سرعت از محل لوله ها دور 
شدیم و کنار اسکله وارد پناهگاه شدیم. پناهگاهی که در حقیقت 
اتاق جنگ جزیره خارک بود.  از سال 64 به بعد دیگر برای ثبت 
وقایع جنگ می رفتیم و عکاسی می کردیم. از این سال وضعیت 
کمی تفاوت داشت و خود جنگ، سوژه عکاسی ما بود. دیگر 
می رفتیم لحظات جنگ را در صنعت نفت، ثبت کنیم. هر باری 
که ناگهان خبر می آمد که فالن منطقه عملیاتی را زده اند، 
خودمان را به آنجا می رساندیم و عکاسی می کردیم.  اردیبهشت 
65 ناگهان خبر دادند که پاالیشگاه نفت تهران را زدند. رفتیم 
روی پشت بام ساختمان مرکزی و دود عظیمی همه جا را گرفته 
بود. با عجله ای که برای ثبت لحظات جنگی داشتیم، با سرعت 
هر چه تمام تر خودمان را به پاالیشگاه رساندیم. نخستین عکسی 
که گرفتم، از یک کیلومتری پاالیشگاه بود و بعد از آن تا حدود 4 
ساعت از نقاط مختلف پاالیشگاه عکاسی کردم. در پاالیشگاه 
اصفهان هم برای عکاسی رفته بودیم و ناگهان هواپیمای عراقی 
دوباره حمله کرد. همه بچه های سمعی - بصری ایستادند و از این 
حمله فیلم گرفتند، همگی با جان مان بازی کردیم. بعدها در 
بازدیدی که آقازاده، وزیر نفت وقت، از واحد سمعی - بصری 
داشت، به طور اتفاقی فیلم مذکور را دید و از اینکه همکاران واحد 
سمعی بصری در زمان حمله هواپیماها فرار نکرده اند، بسیار 

متعجب شد. وزیر وقت نفت در نامه ای به طور اختصاصی از 
کارمندان سمعی بصری به خاطر ثبت وقایع جنگ، تقدیر 
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عکاس آمدم  و 
وم  عکاس می ر

گفت وگوی »مشعل« با سید مصطفی حسینی 
عکاس پیشکسوت صنعت نفت 

علی بهرامی    شنیده بودم 
که تا چند روز دیگر قرار 
است بازنشسته شود. پرس 
و جو کردم، صحت داشت. 
 ، حسینی مصطفی  سید 
عکاس پیشکسوت صنعت 
نفت بعد از نزدیک چهار دهه 
یکم  و  سی  روز  خدمت، 
شهریور 1398 بازنشسته 
از  دریایی  حسینی،  شد. 
خاطره است؛ خاطراتی ناب 
از صنعت نفت. درخواست 
مصاحبه را که می شنود، با 
اشتیاق می پذیرد و من نیز با 
پای  چندان  دو  اشتیاقی 
صحبت هایش می نشینم. از 
و  ید  می گو جنگ  ز  غا آ
جنگ  ز  ا  ، ن ها ا ر بمبا
نفت کش ها تا سازندگی. او 
توسعه عسلویه را از آغاز 
ی  ا صد و  ست  ا ه  ید د
ی  ها پیما ا هو ی  سا آ عد ر
متری،  چند  از  که  جنگی 
گوشش را حسابی آزار داده 
اما نتوانسته دوربین را از 
دستش بیندازد. خاطراتی 
فراوان دارد، شیرین و تلخ، 
عبرت آموز و تاریخی، همه 
چیز در صحبت هایش نمود 
دارد. این گفت وگو حاصل 
نزدیک به شش ساعت گپ 
عکاس  این  با  گفتمان  و 
پیشکسوت است. خودتان 
حساب کنید از شش ساعت 
دو صفحه درآوردن اجمال 

در اجمال می شود. 

کرد و این نامه تقدیر در نشریه »پیک نفت« 
آن زمان هم منتشر شد. 

   عکس های معروفی دارید که شهرت جهانی 
دارند و مربوط به بمباران سه نفتکش در تنگه هرمز 
هستند، چه شرایطی پیش آمد که توانستید آن عکس ها 

را تهیه کنید؟
بعثی ها آنقدر خارک را زده بودند که کمتر کشوری 
می پذیرفت نفتکش خود را برای انتقال نفت به خارک بفرستد. 
اردیبهشت 1367 بود که در جزیره الرک در تنگه هرمز 
نفتکش های غول پیکر می آمدند و نفت ایرانی خریداری شده 
خودشان را از آنجا تحویل می گرفتند. در این شیوه فروش نفت، 
دیگر به اسکله نیازی نبود. حوالی ظهر، بعثی ها سه نفتکش با 
نام های آرگوسیا، سیوایس جاینت و بارسلونا را بمباران کردند. 
حدود 10 شب تازه رسیدیم به بندرعباس و از آنجا با یدک کش 
رفتیم به سمت محل حادثه. تقریبا ساعت 2 یا 3 صبح بود که 
در محل بمباران حاضر شدیم ، در دل آن تاریکی و ظلمات تنها 
یک شعله دیده می شد. منتظر ماندیم تا صبح شود. با دمیدن 
سپیده صبح، عمق فاجعه را دیدیم و شروع به عکاسی کردیم. 
دود و آتش همه جا را گرفته بود و این سه نفتکش، یک هفته 
می سوختند. یک سکوی ایرانی روی دریا بود که در حقیقت دفتر 
کار شرکت ملی نفتکش محسوب می شد. از آنجا هلیکوپتر دادند 
و عکس هایی که دیده اید را توانستم در زاویه ای بسیار مناسب، 
تهیه کنم. سه روز در محل حادثه بودیم و عکس های زیادی 
گرفتم. عکس ها را چاپ کردیم و به همه دنیا مخابره شد. جهاِن 
آن روز، از فاجعه ای که بعثی ها در تنگه هرمز مرتکب شدند، با 

خبر شد.

   پس از جنگ چه تحوالتی در عکاسی نفت 
پیش آمد؟ فضای سازندگی و پیشرفت صنعت نفت را 

چگونه به ثبت می رساندید؟
بنیان عکاسی صنعتی، از دل نفت به وجود آمد. در همین 
باره حتی در روابط عمومی، آرشیو بسیار قوی وجود داشت که با 
دقت و نظم خاصی ایجاد شده بود و البته ما هم آن را با عکس های 
جدیدی که می گرفتیم، پربار تر می کردیم. پس از جنگ با آغاز 
بازسازی ها و توسعه های صنعتی در نفت، فضای مناسبی برای 
عکاسی وجود داشت؛ بازسازی ها، با سرعت بسیار و توانمندی 
خاصی به انجام رسید. برای نمونه پاالیشگاه تهران قرار بود 4 ماهه 
بازسازی شود در حالی که به همت اهالی صنعت نفت، چهل و 
پنج روزه بازسازی شد. بعد از عکاسی از بازسازی ها، عکاسی 
کارهای توسعه ای را شروع کردیم. برای نمونه می توانم به 
پاالیشگاه بندرعباس، قسمت اعظم پاالیشگاه های اراک و کنگان 

و  همچنین تاسیسات عسلویه که پیش از جنگ 
وجود خارجی نداشت، اشاره کنم. تقریبا از 

سال 72 یا 73 بود که برای عکاسی به 
عسلویه می رفتیم. کار صنعتی در عسلویه 
تازه آغاز شده بود و این عکاسی ها در حالی 
انجام می شد که شرکت نفتی ها در منطقه 

نخل تقی، یک خانه دو طبقه اجاره کرده 
بودند و ما بعد از عکاسی برای 

استراحت به آنجا می رفتیم. 
در دوره وزارت اول آقای 

زنگنه به قدری کار در 
سرعت  با  عسلویه 
پیش می رفت که اگر 
دوماه برای عکاسی 
نمی رفتیم، فضای 
کاری مان را 

گم می کردیم. یعنی نمی دانستیم کجا 
هستیم و پیش از آن کجاها را عکاسی کرده بودیم. 

پیشرفت در آن زمان فوق العاده سریع بود.

   از آرشیو قوی عکس روابط عمومی وزارت نفت 
گفتید، اساسا این آرشیو به چه کاری می آمد؟ بانک 

عکس از کجا رقم خورد؟
بنیان این آرشیو از حدود هفتاد سال پیش گذاشته شده بود 
و واقعا باید گفت دست کسانی که با دقت چنین میراثی را برای 
نفت تهیه کرده بودند، درد نکند. پس آرشیو عکس صنعت نفت 
از ابتدای فعالیت صنعت نفت تاسیس شده بود تا  رسید به سال 
57 که در آن سال آرشیو پاکسازی شد.کار اشتباهی که به واسطه 
آن بخشی از تاریخ مملکت را از بین رفت. بعدها هم بی مهری های 
زیادی نسبت به آرشیو عکس وزارت نفت پیش آمد و به آرشیو 
اهمیتی داده نمی شد تا جایی که پست مسئول آرشیو را از روابط 
عمومی حذف کردند. من در حد توانم تالش کردم و توضیح دادم 
که آرشیو موجود وزارت نفت که از سال 57 به بعد باز هم به آن 
عکس هایی اضافه شده بود، چقدر اهمیت دارد. اویل دهه هشتاد، 
ساختار روابط عمومی تغییر کرد و آرشیو، سال ها در بالتکلیفی 
بود. البته تا حدی که می توانستیم و تا جایی که امکان داشت، از 
ضربه هایی که به آرشیو می خورد، جلوگیری می کردیم. با جا به 
جایی های بسیار زیادی که در سال های پس از جنگ برای آرشیو 
عکس صنعت نفت اتفاق افتاد، مشکالت زیادی برای این اسناد 
تاریخی و فرهنگی پیش آمد. با تغییر فضای فناوری در عکاسی، 
تالش کردم روابط عمومی را متقاعد کنم که یک اسکنر بدهند 
و من بتوانم همه آرشیو را دیجیتالی کنم، اما خودشان تصمیم 
گرفتند برای بخش بسیار جزیی از آن، این کار را بکنند که کار 
بسیار ضعیفی از آب درآمده بود و نه تنها برای چاپ بلکه برای 
دیدن در رایانه هم مناسب نبود. در تمام این سال ها آرشیو عکس 
وزارت نفت با فراز و نشیب های فراوانی همراه شد، اما باالخره 
توانستم بخش های زیادی از آن را دیجیتالی کنم. بانک عکس، 
ادامه آرشیو عکس صنعت نفت است از زمان تاسیس آن در ایران 
تا همین حاال. توصیه می کنم که آیندگان، آرشیو عکس نفت که 
نه تنها تاریخ صنعت نفت بلکه بخشی از تاریخ مملکت مان است 
را جدی بگیرند و با نظم و اسلوب صحیحی آن را حفظ کنند 
چون تمام لحظات گذشته و اکنون ما در صنعت بزرگ نفت، در 

عکس ها ثبت و ضبط شده اند.

  در پایان اگر صحبتی دارید،بیان بفرمایید؟
مشکل عکاسی امروز در صنعت نفت این است که بیش از 
هر چیزی، به خبر وابسته شده است و کسی به فکر ثبت تاریخ 
صنعت نفت نیست. اگر چه خبر امر مهمی است، اما به جز اخبار 
خیلی خاص، برخی اخبار تاریخ مصرف دارد. بیش از عکاسی 
خبری، این ثبت وقایع است که اهمیت باالیی دارد. فکر 
می کنم باید عکس در صنعت نفت به سمت و نگاه تاریخی 
برود. رویکرد و نگاه تاریخی برای عکاسان الزم است. این 
نگاه است که عکس ها را ماندگار می کند. از روی یک آرشیو 
و روند آن باید فهمید در صنعت نفت چه پیش آمده و چگونه 
پیشرفت کرده است. به عکاسان صنعت نفت پیشنهاد 
می کنم که با عکاسی زندگی کنند نه 
اینکه عکاسی فقط برای شان شغل 
و رفع تکلیف باشد. عالقه در 
عکاسی، شرط اصلی است، من 
اگر یک بار دیگر جوان شوم، 
باز هم همین کار را  دنبال 
عکاس  و  می کنم 

صنعت نفت 
می شوم.
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وند آماده سازی تداوم ر
 موزه صنعت نفت غرب کشور

به کوشش مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت 
نفت، فعالیت هاي آماده سازي موزه صنعت نفت غرب 
کشور )موزه حلب سازي و حلب پرکني کرمانشاه( در 

حال انجام است.
امیر کریمي، نماینده موزه ها و مرکز اسناد صنعت 
نفت در موزه غرب کشور )موزه حلب سازي و حلب 
پرکني کرمانشاه ( در خصوص انجام فعالیت هاي 
آماده سازي این موزه گفت: از ابتداي سال جاري تا 
کنون، حدود 395 متر مربع دیوارچیني و نصب 
نرده هاي فلزي به منظور حفظ حریم موزه صنعت 
نفت غرب کشور )موزه حلب سازي و حلب پرکني 
کرمانشاه( در محوطه مربوط به این موزه صورت 
گرفته است. ضمن آنکه 133 عدد چراغ ضد انفجار با 
پایه هاي اصلي آن نیزبر روي دیوار موزه نصب شده 

است.

وي با اشاره به نصب تابلوهاي سر در اصلي و 
)موزه  کشور  غرب  نفت  صنعت  موزه  محوطه 
حلب سازي و حلب پرکني کرمانشاه( افزود: براي راه 
اندازي این موزه تا کنون حدود 100 متر مکعب 

خاکبرداري و تسطیح محوطه انجام شده است.
 کریمي در ادامه به پاکسازي و الیروبي 3 مخزن 
موجود در محوطه موزه اشاره کرد و یادآورشد: موزه 
صنعت نفت غرب کشور، در شهر کرمانشاه و در محل 
پاالیشگاه  پرکنی  و حلب  کارخانه حلب سازی 
کرمانشاه تاسیس می شود. این موزه با توجه به قدمت 
حدودا یکصد ساله کارخانه حلب سازي و نقش آن در 
توزیع فراورده های نفتی در سراسر کشور طی 
دهه های گذشته، به نمایش گوشه ای از تاریخ صنعت 
نفت، با اولویت تاریخ این صنعت در غرب کشور، 

اختصاص خواهد یافت.

مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی، یکی از معتبرترین و 
غنی ترین منابع آرشیوی ایران و دارای اعتباری علمی در سطح منطقه ای 

و جهانی است.
این مرکز با دارا بودن 14 میلیون برگ سند از قرن ششم هجری تا 
به امروز، یکصد هزار قطعه عکس تاریخی و تهیه و آرشیو بیش از 20 
هزار ساعت تاریخ شفاهی ضبط شده، یکی از مراکز مهم مراجعه 

پژوهشگران و عالقه مندان به مباحث تحقیقی و علمی است.
در حوزه نشریات نیز این مرکز، بزرگترین آرشیو مطبوعات کشور از 
سال1264 تا به امروز را در خود ذخیره دارد و از نظر موضوعی، واجد 

غنی ترین آرشیو موضوعی مطبوعات کشور است.
آرشیو موضوعی »نشریات حوزه صنعت نفت« این مرکز بسیار غنی 
بوده و با دارا بودن بیش از 120 عنوان نشریه تخصصی حوزه نفت، گاز 
و پتروشیمی  به زبان های فارسی و انگلیسی، مرکز و مرجعی مهم در این 

زمینه محسوب می شود.
قدیمی ترین نشریه تخصصی نفتی که در این آرشیو موجود است، 
نشریه ای به زبان انگلیسی است که از سوی کمپانی نفت انگلیس و ایران، 
در لندن چاپ می شده است. این مجله که نخستین شماره آن در سال 
1924 منتشر شده »The NAFT A.P.O.C Magazine« نام 
دارد و نسخه هایی از سال1928)1307خورشیدی( و بعد از آن در آرشیو 
مطبوعات آستان قدس موجود است. این مجله مطالب و عکس های قابل 
توجهی درباره فعالیت صنعت نفت در ایران دارد و از کیفیت چاپ 
مناسبی برخوردار است. بیش از 90 سال پس از انتشار، این مجله 

همچنان می تواند مرجع اطالعاتی مفیدی برای محققان باشد.
اولین مجله در زمینه نفت و گاز موجود در آرشیو به زبان فارسی 
»مجله نفت« نام دارد که از سوی شرکت ملی نفت ایران در سال1330 
منتشر می شده و عالوه بر مقاالت و گزارش ها، برخی سخنرانی ها و 
گفتارهایی را که در رادیو تهران با موضوع »نفت« پخش می شده نیز 
پوشش داده است.پس از ملی شدن صنعت نفت، شاهد رشد انتشار 
مجالت تخصصی در زمینه نفت هستیم.در آرشیو آستان قدس طی 
سال های 1330 تا1357 تعداد 16 عنوان نشریه تخصصی در این زمینه 
وجود دارد؛ نشریاتی همچون خبرهای روز)1326(، آبادان)1331(، 
مشعل   ،)1339 ( پاالیش   ،)1338 نفت) آیینه   ،)1335 نفت)
آبادان)1340(، نامه صنعت نفت)1340(، اخبار ماهانه شرکت ملی نفت 
ایران)1341( و نفت جنوب)1357( از جمله نشریاتی هستند که به پیش 
از انقالب اسالمی مربوط بوده و تمامی این نشریات در شهرهای آبادان و 
تهران به چاپ می رسیده اند.پس از پیروزی انقالب، چاپ نشریات این 
حوزه گسترش فزاینده ای یافته و آنچه در این زمینه به دست کارشناسان 
توانمند آرشیو مطبوعات آستان قدس شناسایی و جذب شده، بیش از 
100 عنوان مجله و روزنامه تخصصی به زبان های فارسی و انگلیسی 
است.اولین نشریه ای که از این دوره در آرشیو مذکور موجود است؛ »پیک 
نفت« نام دارد که سال1358 از سوی شرکت ملی نفت ایران منتشر 
می شده است. درحال حاضر)یکم مرداد 1398( بیش از 20 عنوان نشریه 
علمی  و پژوهشی به تحلیل مسائل نفتی ایران می پردازند که نمونه هایی 
از این نشریات نیز در آرشیو موجود هستند. دانشجویان دانشکده های 
وابسته به صنعت نفت نیز نشریاتی در این حوزه چاپ کرده و می کنند 
که 19 عنوان از این نشریات دانشجویی در آرشیو آستان قدس وجود 

دارد. از این نمونه نشریات دانشجویی موجود در آرشیو می توان به 
گام اول)1389(، فلر)1389(، نفت پاالیش و پتروشیمی)1390(، 

نفت به زبان ساده)1391( و نپتا)1395( اشاره کرد.

نشریه  کارکنان صنعت نفت ایران
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نشریات نفتی موجود در آرشیو 

مطبوعات آستان قدس رضوی

موزه نفت

خاورمیانه با طعم نفت
خاورمیانه از اواسط قرن 20 مرکز توجه جهاني و 
شاید حساس ترین منطقه جهان به دلیل برخورداري از 
ذخایر عظیم نفت شد و اکنون یک منبع انرژي براي 
جهان به شمار مي رود. بسیاري از جامعه شناسان، 
بنیان هاي تجدد در خاورمیانه و از جمله در ایران را 
متاثر از این رخداد تاریخي مي دانند. قدرت اله عاقلي 
زمینه  در  کشور  برجسته  هنرمندان  جمله  از 
مجسمه سازي است و مجموعه آثاري را در واکنش به 
پدیده خاورمیانه خلق کرده است. تصویري که مشاهده 
مي کنید، اثر هنري متعلق به این هنرمند و از مجموعه 
خاورمیانه است که از فلز برنج و برنز پتینه براق تهیه 
شده و قرار است در موزه هاي صنعت نفت در معرض 

دید عموم قرار گیرد.
از مجموعه خاورمیانه )سال 1393(

جنس: برنج و برنز پتینه براق
ابعاد: 53×20×27 سانتي متر 

راه اندازی موزه های 
صنعت نفت به 
صورت موضوعی  

مدیر موزه ها و مركز اسناد صنعت 
نفت اعالم كرد: 

مدیر موزه ها ومرکز اسناد صنعت نفت با بیان اینکه 
موزه هاي صنعت نفت به صورت موضوعي راه اندازي مي شود، 
تصریح کرد: هیچ کدام از موزه هاي صنعت نفت، شبیه به 
یکدیگر نیستند و در راه اندازي موزه ها، موضوع نقش قابل 
توجهي دارد.بعدازظهر چهارشنبه 17 مهرماه، کامران دهقاني، 
مدیرکل تشکیالت، روش ها و تعالي سازماني به همراه هیاتي 
از این اداره کل از مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت 
در شهرري بازدید کردند. در این بازدید که از مرکز اسناد، 
گنجینه اشیا و گمرک انبار نفت ري صورت گرفت، اکبر 
نعمت الهي، مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت با اشاره به 
راه اندازي چهار موزه صنعت نفت در شهرهاي سبزوار، تهران 
و آبادان)دو موزه(  در خصوص راه اندازي موزه نفت سوزها در 
کرمان گفت: ساختمان این موزه که عمارت کنسولگري 
انگلیس بود، طي سال هاي گذشته در معرض نابودي کامل 
قرارداشت و مدیریت موزه ها ومرکز اسناد صنعت نفت با توجه 
به قدمت این عمارت که مربوط به دوره زندیه است، عملیات 
احیا، بازسازي و مرمت آن را آغاز کرد و هم اکنون این عمارت 
به صورت کامل بازسازي و احیا شده و قرار است به عنوان موزه 
نفت سوزها به بهره برداري برسد.وي توضیح داد: وسایل نفت 

سوزي که در گذشته مورد استفاده قرار مي گرفتند و اکنون 
دیگر کاربردي ندارند، در این موزه به در معرض دید عموم قرار 
مي گیرد. به گفته مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت، 
یخچال، رادیو، اتو، اسالیدشو، انواع خوراک پزي ها و گردسوزها 
که همگي آنها با نفت کار مي کنند در این موزه به نمایش در 
خواهند آمد. نعمت الهی در ادامه در خصوص راه اندازي 
موزه هاي صنعت نفت در مشهد توضیح داد: در شهر مشهد، 
انبار شماره یک فراورده هاي نفتي به دلیل قدمت باالي آن در 
حال تعطیل شدن بود که مدیریت موزه ها و مرکز اسناد 
صنعت نفت آن را براي تبدیل کردن به موزه صنعت نفت در 
شرق کشور در اختیار گرفت و هم اکنون مرمت آن براي تبدیل 
شدن به موزه بزرگ پخش فراورده هاي نفتي کشور آغاز شده 
است. مدیر موزه ها ومرکز اسناد صنعت نفت با بیان اینکه 
موزه هاي صنعت نفت به صورت موضوعي راه اندازي مي شود، 
تصریح کرد: هیچ کدام از موزه هاي صنعت نفت شبیه به 
یکدیگر نیستند. به طور مثال در تهران موزه بنزین خانه، در 
کرمان نفت سوزها، در مشهد پخش فراورده هاي نفتي و در 
کرمانشاه کارخانه حلب سازي و حلب پرکني موضوع اصلي 

شکل گیري موزه هستند.

 اسکله پاالیشگاه آبادان ثبت جهاني مي شود
نعمت الهی تصریح کرد: براي جلوگیري از تخریب بنا ها و 
میراث ماندگار صنعت نفت در کشور هر مکاني را که اهمیت 
تاریخي براي صنعت نفت داشت، ثبت ملي کرده ایم. بر این 
اساس با تالش هایي که صورت گرفته، تاکنون 124 بنای 
صنعت نفت در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است، ضمن 
آنکه در تالش هستیم برخي از نقاط مورد نظر را که ثبت ملي 
شده، از جمله اسکله پاالیشگاه آبادان که نقش قابل توجهي در 
جنگ جهاني دوم داشته، ثبت جهاني کنیم.وي افزود: برخالف 
نظر عده اي که پاالیشگاه آبادان را نخستین پاالیشگاه کشور 
مي دانند، نخستین پاالیشگاه کشور در شهر مسجدسلیمان در 
منطقه بي بیان بوده که قرار است این پاالیشگاه به عنوان موزه 
اکتشاف و تولید نفت راه اندازي شود.نعمت الهی اضافه کرد: 
ساختمان این موزه آماده شده و در صورت تامین اعتبار الزم 

در نیمه نخست سال آینده به بهره برداري مي رسد.
 حفظ میراث اسناد صنعت نفت

نعمت الهی در ادامه به حفظ میراث اسناد صنعت نفت اشاره 
کرد و افزود: در کنار اقدام هاي الزم براي راه  اندازي موزه هاي 
نفت حفظ اسناد صنعت نفت نیز در دستور کار قراردارد و بر 

این اساس مرکز اسناد مدیریت موزه ها راه اندازي شده است. 
وی با بیان اینکه اسناد قدیمي مربوط به قبل از انقالب اسالمي 
در اولویت جمع آوري هستند، توضیح داد: تمام اقدام هاي الزم 
براي احیا و مرمت اسناد صنعت نفت که جمع آوري شده، به 
صورت حرفه اي انجام مي شود و پس از آن اسناد مذکور در 
گنجینه اسناد صنعت نفت به منظور استفاده در موزه های 
صنعت نفت قرار مي گیرد.مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت 
نفت یادآورشد: تاکنون 25 میلیون برگ سند در مرکز اسناد 
صنعت نفت جمع آوري شده است، ضمن آنکه گردآوري اسناد 
مربوط به این صنعت هنوز ادامه دارد. وي همچنین به 
گردآوري اشیای قدیمي صنعت نفت از انبارها و سلویج هاي 
مناطق مختلف صنعت نفت اشاره کرد و افزود: این اشیا 
جمع آوري   و پس از آن بازسازي می شود و در نهایت در 
موزه هاي صنعت نفت در معرض دید عموم قرار مي گیرد. 
گفتني است، در این بازدید کامران دهقاني، مدیرکل 
تشکیالت، روش ها و تعالي سازماني و هیات همراه از نزدیک با 
فعالیت های مرکز اسناد و واحد اشیا آشنا شده و در جریان روند 
گردآوری، مرمت و ساماندهی مستندات تاریخی صنعت نفت 

ح  عکسقرار گرفتند. شر

نفت سوز های وطنی 
چگونه خلق شدند؟

قسمت پایانی

را ه اندازی مجدد كارخانه به خواست نهضت 
مقاومت

کارخانه سماور و چراغ عالی نسب در شرایطی که تقاضای 
زیادی برای خرید آن وجود داشت، تعطیل شده بود و استاد 
عالی نسب در حال برآورد شرایط و مشورت با اطرافیان برای 
راه اندازی کسب و کار جدید بود که پیغامی  از سوی مرحوم آیت ا... 
سیدرضا زنجانی و مرحوم آیت ا... سیدمحمود طالقانی برای شرکت 
در جلسه مخفی نهضت مقاومت ملی دریافت کرد. در کتاب 
»میرنامیرا« در خصوص محتوای آن جلسه به نقل از خود استاد 
آمده است: »در آن جلسه مرحوم طالقانی به نمایندگی از اعضای 
نهضت مقاومت سخن می گفت و خطاب به من گفت که از 
شجاعت و غیرت شما در تعطیل کردن کارخانه در اعتراض به 
کودتا سپاسگزاریم؛ اما بررسی های چند ماهه ما نشان می دهد که 
دولت کودتا، حال که از این سطح از حمایت های بین المللی هم 
برخوردار است، به این زودي  ها ساقط نخواهد شد. بنابراین مبارزات 
ملت ایران در دور جدید براساس پیش بینی و تحلیل  ها، مبارزاتی 
درازمدت خواهد بود. این مبارزه درازمدت به ابزار هایی نیاز دارد که 
یکی از آنها حمایت  های مالی و دیگری برخوردار بودن از یک 
محمل خوب برای حمایت از مبارزان و نیز احیانا تشکیل برخی 
جلسات در پوشش کارخانه است. شخصاً به نمایندگی از همه 
آقایان و به نام نهضت مقاومت از شما می خواهم که مجددا کارخانه 

را را ه اندازی   و ارتباط خود را با ما حفظ کنید.«
در واکنش به این تقاضا، کارخانه سماورسازی عالی نسب 
را ه اندازی و با آزادسازی قابل توجه واردات پس از کودتا، تالش 
جدیدی برای رقابت با کمپانی  های بین المللی از سوی کارخانه 

عالی نسب شدت گرفت.
پورمیکاییل دستاورد فنی این دوران برای 
میرمصطفی عالی نسب را ثبت پنج اختراع به 

نام خود و برای کارخانه عنوان می کند و می افزاید: او در این 
مدت چند مشاور سوئیسی را نیز به خدمت گرفت و با انجام 
مطالعات دقیق دستاورد های مهمی  در مدیریت صنعتی مدرن 
از خود به جا گذاشت. وقتی سوئیسی  ها کیفیت کارخانه را 
دیدند، تقاضای مشارکت و سرمایه گذاری مشترک داشتند؛ اما 
استاد می خواست این صنعت به معنای دقیق کلمه »ملی« باقی 
بماند. بنابراین به استخدام آنها و اخذ دانش و مهارت  هایشان 
بسنده کرد. در این دوران ارتباط عالی نسب با نهضت مقاومت 
ملی ادامه داشت. کمک به مهندس بازرگان و مهندس سحابی 
برای را ه اندازی مدرسه کمال، تامین مالی هزینه  های پژوهشی 
عالمه امینی برای تدوین مجموعه بی نظیر الغدیر، کمک به 
را ه اندازی مجله مکتب اسالم و... از سوی زنده یاد عالی نسب انجام 
و تالش  های وی و همرزمانش در کنار دیگر مبارزان انقالبي به 

پیروزی انقالب اسالمی ایران منجر شد.
میرمصطفی عالی نسب، خالق نفت سوز های وطنی

عالی نسب که دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان او را »پرچمدار 
اقتصاد ملی ایران« می نامد، در سال 1384 و پس از 86 سال 
زندگی در دوران سرنوشت ساز ایران از ملی شدن صنعت نفت تا 
انقالب اسالمی  و جنگ تحمیلی، در حالی که سال  های آخر عمر 
درگیر بیماری بود، از دنیا رفت.بررسی فعالیت  های او که خالق 
نفت سوز هاي وطني به شمار مي آید، در زمینه تولید و اقتصاد ملی 
نشان از ماندگاری فعال اقتصادی و کارآفرینی دارد که 
جهت گیری  های اقتصادی اش را در تمام دوره  های حساس 

سیاسی با انتخاب  های ملی و مردمی  پیوند داد.

میراث ماندگار عالی نسب
شرکت عالی نسب با تالش سهامداران و اعضای هیات مدیره 
که همگی اعضای خانواده و منسوبان زنده یاد عالی نسب هستند، 
همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.بعد از ارائه توضیحات در 
خصوص تصمیم موزه  های صنعت نفت برای معرفی چهره  های 
ماندگار و کارآفرینی همچون مرحوم عالی نسب در موزه 
نفت سوز های کرمان، پورمیکاییل، ضمن استقبال از این موضوع، 
عکس  ها و اطالعات ارزشمندی از تاریخچه فعالیت و فناوری به 
کارگرفته شده در محصوالت عالی نسب را در اختیار ما قرار داد. 
برندی که امروز با پیش بینی دقیق و درست زنده یاد عالی نسب 
خط تولید خود را به ساخت محصوالت گازسوز و برقی تغییر داده 
است؛ اما نام عالی نسب تا همیشه با نفت سوز های آن شرکت در 

تاریخ ثبت است.صنعت تولید محصوالت نفت سوز در ایران، 
مشاهیر و نام آوران دیگری نیز دارد که درآینده به آنها 

پرداخته خواهد شد.
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 کیک ماست و 
زعفران

کیک ماست و زعفران، کیکی ساده و خوشمزه با طعم اصیل ایرانی است.

مواد الزم 
شکر دانه ریز: یک پیمانه

تخم مرغ: چهار عدد
روغن مایع: یک پیمانه

ماست: سه چهارم پیمانه
آرد سفید قنادی الک شده: 2 پیمانه

بیکینگ پودر: 2 قاشق چایخوری
زعفران دم کرده: 4 قاشق چایخوری

طرز تهیه
فر را روی درجه 180 یا درجه ای که همیشه کیک می پزید، روشن بگذارید. 

قالب گرد 23 سانتی یا هر قالب دیگری را چرب و آردپاشی کنید.
تخم مرغ ها را همراه با شکر بزنید تا حجم آن دو برابر، غلیظ و کشدار شود. 
روغن، ماست و زعفران را اضافه کنید و چند ثانیه بزنید تا مخلوط شود. آرد را 
همراه بیکینگ پودر الک شده، کم کم به مواد اضافه کنید و با لیسک یا کفگیر 
به صورت دورانی هم بزنید. مواد آماده شده کیک را داخل فر از پیش گرم شده 
به مدت 40 تا 50 دقیقه یا تا زمانی که خالل دندان از وسط کیک تمیز بیرون 
بیاید، بگذارید تا پخته شود. بعد از پختن آن را از فر بیرون بیاورید و درون ظرف 

مورد نظرتان قرار دهید و تزیین کنید.

نشریه کارکنان صنعت نفت ایرانمشعل شماره 943

www.mashal.ir
آشپزی

    شهال خاتون آباد

    مریم نظری

مافین ها، نان ها یا کیک هایی هستند که در سایز کوچک تهیه می شوند. این خوردنی های خوشمزه یک نفره به دلیل 
اینکه در قالب هایی شبیه به فنجان پخته می شوند، به کیک های فنجانی هم معروفند.  دو نوع مافین معروف در عالم 
شیزینی پزی وجود دارد؛ آمریکایی و انگلیسی. ما ایرانی ها هم یک نمونه مافین داریم که همان کیک یزدی خوشمزه  
خودمان است.  مافین، این شیرینی به ظاهر ساده، اما بسیار خوشمزه در بیشتر کشور ها هنگام صبحانه سرو می شود، 
اما با کمی تغییر در مواد آن می توان در وعده های دیگر هم میل کرد. خمیر مافین را می توانیم برای درست کردن 
کیک های کوچکی استفاده کنیم که شیرین نیستند، اما درونشان پر از مواد مفید و مغزی است که به دلیل شکل 

زیبایشان همه از کوچک ترها گرفته تا بزرگ ترها به خوردن آن عالقه مند هستند. 

فین ما ع  ا نو ا
مافین ها انواع مختلفی دارند که می توان با مواد مورد نظر هم کیک های فنجانی خوش عطر و طعم تهیه کرد و هم نان های مغذی. از انواع 

مافین ها نیز باید به مافین مرغ، سبزیجات، گوشت، شکالتی و... اشاره کرد. 

فین ما تهیه  مهم  ت  نکا
 برای اینکه بتوانید مافین های خوشمزه ای تهیه کنید، رعایت نکات زیر ضروری است: 

 قالب های براق فلزی به طالیی شدن کامل مافین ها کمک می کند.
  هر قالب را دو سوم پر کنید تا به اندازه پف کند.

  قالب ها را خوب چرب کنید.
 برای جلوگیری از سوختن کناره مافین ها، دو سوم از قالب مافین را با آب پر کنید. 

  برای ریخته مایه مافین می توانید از قاشق بستنی)اسکوپ ( استفاده کنید تا همه یک اندازه شوند.
  هم زدن بیش از حد و باال بودن بیش از اندازه فر، باعث حفره دار شدن مافین های شما می شود.

با تهیه این خوردنی های کوچک خوشمزه و سرو آن در وعده های صبحانه، ناهار یا شام می توانید خانواده را برای لحظاتی گردهم آورید و از کنار هم بودن لذت ببرید.
در این شماره قصد داریم طرز تهیه مافین کدو، قارچ و سیب زمینی را آموزش   دهیم. البته طعم کدو سبز مورد پسند همه نیست و بچه ها هم گاهی از خوردن آن امتناع می کنند، با این 

حال با تهیه مافین خوش عطر و طعمی  که از مواد مغذی چون کدو، قارچ و سیب زمینی درست شده، شاید این مشکل به کلی حل شود.

چ و سیب زمینی مافین کدو، قار
دریا دیماج

مواد الزم
کدو سبز نگینی خرد شده: 3 عدد 

قارچ خرده شده: 200 گرم 
فلفل دلمه نگینی خرد شده: یک عدد 

ذرت پخته: یک پیمانه 
پیاز بزرگ نگینی خرد شده: 2 عدد

سیب زمینی نگینی سرخ شده: 2 پیاله متوسط 
رب گوجه فرنگی: 2 قاشق سوپخوری 

نمک، فلفل و ادویه به دلخواه
مواد الزم برای خمیر مافین

شیر جوشیده ولرم: یک و نیم لیوان

شیره انگور: یک قاشق سوپخوری
تخم مرغ: یک عدد 

روغن زیتون: 6 قاشق غذاخوری 
آرد: سه و نیم لیوان 

خمیرمایه: یک قاشق سوپخوری 
طرز تهیه خمیر 

برای تهیه خمیر؛ شیر ولرم، شیره انگور، تخم مرغ و روغن زیتون را با هم 
مخلوط می کنیم، سپس آرد و خمیر مایه فوری را به موادمان می افزاییم. 

دو ساعت به خمیر آماده شده در دمای اتاق استراحت می دهیم. 

طرز تهیه مواد مافین
ابتدا پیاز ها را با مقدار کمی روغن سرخ می کنیم. پیاز که طالیی شد، کدو 
سبز را اضافه کرده و خوب تفت می دهیم. نمک، فلفل و زردچوبه را اضافه 
می کنیم و می گذاریم با پیاز خوب تفت بخورد. سپس فلفل دلمه ای نگینی، 
قارچ خرد شده و ذرت را اضافه می کنیم و تفت می دهیم، حاال نوبت اضافه 

کردن رب است. اجازه می دهیم رب هم با خوب تفت بخورد و به خورد 
موادمان برود. به سراغ خمیر آماده شده می رویم. در این مرحله بعد از ورز 
دادن خمیر، آن را دو قسمت می کنیم، یکی را مانند پیتزا باز و قسمت دیگر 
را به گلوله های کوچک تقسیم می کنیم. حاال نوبت قرار دادن خمیر داخل 
قالب است؛ قالب مافین را ابتدا با کره چرب می کنیم. خمیرها را به صورت 
دایره های کوچک باز و داخل قالب مافین می گذاریم و از مواد پر می کنیم. 
روی آن را سیب زمینی سرخ شده می ریزیم و خمیر را می بندیم. این کار 

را تا تمام شدن آخرین تکه خمیر انجام می دهیم.
نوبت به تکه بزرگ رسیده که مواد را رویش بریزیم. سیب زمینی سرخ شده 
را فراموش نکنید. در پایان اطراف خمیر را به سمت داخل برگردانید تا بعد 
از پخت شکلی زیبا به خود بگیرد. با آغتشه کردن خمیر آماده شده به 
تخم مرغ و پاشیدن کنجد، آن را داخل فر  قرار داده و اجازه می دهیم 45 
دقیقه با حرارت 180 درجه سانتی گراد بپزد.  این مافین به قدری خوش عطر 
و طعم است که حتی اگر کدو هم دوست نداشته باشید، نمی توانید از 

امتحان کردنش به راحتی بگذرید.

مواد الزم
 ژله آلوئه ورا: یک بسته

ژله با طعم دلخواه، میوه یا کمپوت دلخواه: یک بسته یا یک قوطی

طرز تهیه
یک بسته ژله آلوئه ورا را با یک لیوان آب جوش حل می کنیم و روی بخار آب  جوش قرار مي دهیم 
تا ژالتین به خوبی حل و ژله شفاف شود، سپس نصف لیوان آب سرد را به آن اضافه مي کنیم. 
قالب مورد نظر را کج مي کنیم و میوه یا کمپوت را داخل قالب می ریزیم و ژله آلوئه ورا را هم 
روی آن، حاال قالب را به صورت مایل داخل یخچال قرار می دهیم تا ژله خودش را بگیرد. تا 
بستن این ژله، طبق دستور باال یک ژله دیگر با طعمی متفاوت درست می کنیم و روی ژله 
قبلی می ریزیم، حاال قالب را دوباره داخل یخچال قرار می دهیم. البته این بار به صورت عادی 

)صاف(، بعد از بستن ژله، آن را در ظرف مورد 
نظر برمی گردانیم و از شکل زیبایی 

که به خود گرفته لذت می بریم. 
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در طب سنتی دلیل آبریزش بینی افزایش رطوبت مغز و 

سینوس ها بیان شده است. بنابراین بدن با تخلیه این رطوبت 

می تواند به شادابی و سرزندگی مغز کمک کند. طب سنتی با 

مصرف آنتی هیستامین و پیشگیری از آب ریزش بینی موافق 
نیست و بیشتر روی درمان آن اصرار دارد. 

در این طب چهار راه برای درمان آبریزش بینی وجود دارد:

روش اول: کمی زنجبیل یا دارچین به غذا اضافه کنید. این گیاهان 

گرم و خشک هستند  و می توانند رطوبت بدن را کاهش دهند.
 

روش دوم: می توان از روغن های موضعی گرم کننده مثل روغن 

بادام تلخ یا روغن نعنا  فلفلی استفاده کرد. این روغن ها را باید 

روی سینوس ها مالید تا گرم شوند. در حقیقت این کار مثل بستن 
پیشانی با یک شال گرم است.

روش سوم: با استفاده از برخی روغن ها  که بهترین آن روغن گل 

بنفشه و روغن سیاه دانه است، می توان آبریزش بینی را درمان 
کرد.

روش چهارم: بخور اکالیپتوس و آویشن هم به گرمی سینوس و 
خارج شدن عفونت های بدن می انجامد. 

طب سنتی بر این باور است که استفاده از این روش ها، عالوه بر 

اینکه آبریزش بینی را درمان می کند، در کاهش رطوبت مغز نیز 
بسیار موثر است.

از نظر حکمای طب سنتی پیشگیری از آبریزش بینی بدون یافتن 

علت و درمان کردن آن، باعث کاهش حافظه و شدیدتر شدن 
سینوزیت می شود.

توصیه های 
طب سنتی 

 درمان آبريزش بینی 

 رازیانه گیاهی معطر است که ارتفاع آن به 2 متر می رسد. ساقه های این گیاه 
شیارهای هم ردیف و موازی دارد که برگ های آن نازک و نخی شکل است. گل های بادیان 
زرد و به صورت خوشه در انتهای ساقه ظاهر می شود و به دو صورت وحشی و زراعی در 
ایران وجود دارد. تمام قسمت های گیاه بادیان دارای خاصیت درمانی است، اما بیشترین 
قسمتی که مورد استفاده قرار می گیرد، بذر آن است. بادیان یا همان رازیانه خواص  زیادی 
دارد؛ ضدسرطان و ضدالتهاب است. فشار خون و کلسترول را کاهش می دهد. منبع غنی 
کلسیم است و خواص آنتی اکسیدانی دارد. سازنده گلبول های قرمز است و خواص 

ضدپیری دارد. به هضم غذا و کاهش وزن کمک می کند و...

باديان)رازيانه(

  با آغاز فصل پاییز و کوتاه شدن روزها، خستگی و کسلی هم کم کم خود را نشان می دهد، احساسی که باعث می شود کم انرژی و بی حوصله شویم، اما با مصرف 
خوراکی های مغزی می توان خستگی پاییزی را از بین برد. روزهای کوتاه و هوای ابری و بارانی پاییزی در کنار ترافیک سنگین این فصل، بیشتر افراد را کم انرژی و 
خسته می کند. البته این حسی طبیعی است که بیشتر در فصل پاییز خود را نشان می دهد، احساسی که با زبان بی زبانی به شما می فهماند که باید در پاییز خوراکی های 

انرژی بخشی بخورید تا کسلی و خستگی از شما دور شود.  در ادامه برخی از این خوراکی ها پرانرژی را برایتان آورده ایم.

شربت آبلیمو
لیموی تازه، خود یک ماده انرژی زای سالم و کم کالری است. 
خوردن آبی که به آن لیمو و تکه های نعنای تازه اضافه 
کرده اید، نه تنها باعث جلوگیری از کم آبی پاییزی می شود، 
بلکه احساس خستگی را از شما دور می کند و انرژی مورد نیاز 
سلول های بدنتان بدون خوردن چربی و شیرینی اضافه، تامین خواهد 
شد. این شربت را می توانید با عسل طبیعی)به جای شکر( شیرین کنید 

تا نه چاق شوید و نه قند خونتان ناگهان باال برود.

آجیل
استفاده از انواع آجیل، احساس گرسنگی و ضعف شما را 
برطرف می کند. چربی طبیعی آجیل ها در کنار فیبر و 
پروتئین  آنها به افزایش انرژیتان کمک می کند. اگر در 
طول روز ناگهان احساس ضعف و خستگی کردید، خوردن 

انواع آجیل را فراموش نکنید.

شکالت تلخ
مصرف شکالت های کاکائویی که 
یکی از بهترین خوراکی های برطرف 
کردن خستگی هستند هم 
توصیه دیگری است. البته 
بین  ز  ا ست  ا بهتر 
شکالت های کاکائوی، 
نوع تلخ شان را انتخاب کنید، 
زیرا نه تنها خستگی تان را برطرف 
هم  و  نمی شوید  چاق  هم  بلکه  می کنند، 
دندان هایتان آسیب نمی بیند. شکالت های تلخ 
منبع غنی آنتی اکسیدان است که به افزایش 

انرژی و بهبود خلق وخو کمک می کنند.

ساالد میوه
میوه های تازه، به ویژه میوه های قرمز و بنفش که سرشار از آنتی اکسیدان هستند هم 
گزینه خوبی است. مصرف این میوه ها به شما انرژی می دهد و سیستم ایمنی بدنتان 
را تقویت می کند. گنجاندن این میوه ها به صورت ساالد یا اسموتی در برنامه غذایی 

پاییزی هم می تواند در پیشگیری از کرختی وکسلی پاییزی موثر باشد.

نان تست سبوس دار
برای جلوگیری از ضعف بدن و افت 

ناگهانی انرژی، در پاییز به مصرف 
غالت کامل نیاز است. با خوردن 
افت  به  سبوس دار  نان های 
ر  چا د ن  خو قند نی  گها نا
نمی شوید. در حالی که استفاده 
از نان هایی که با آرد تصفیه 

تهیه  غالت  بدون  و   شده 
می شوند، می توانند به نوسان 

آزاردهنده قندخون بدن بینجامند.

اسفناج
اسفناج، جزو سبزیجات انرژی زاست. 

این گیاه آهن فراوان دارد و به افزایش 
و کاهش  گلبول های قرمز خون 
خستگی و ضعف بدن کمک می کند. 

پس مصرف اسفناج را هم از فراموش 
نکنید.

شبنم اعماری   مطمئنا برای همه ما پیش آمده که در بهترین شرایط و حتی در بهترین 
روزهایمان هم احساس خستگی و خواب آلودگی کنیم. کمبود انرژی در میانه روز امری 
عادی است که البته می توان با یک چرت کوتاه چند دقیقه ای آن را برطرف کرد. اگر به هر 
دلیلی نتوانسته اید خواب شبانه  خوبی داشته باشید، چرت کوتاه میانه روز می تواند بهترین 
راه حل برای بهبود خلق و خو و سطح انرژی شما باشد. البته این چرت کوتاه برای آنهایی 
که معموال شب ها برای خوابیدن با مشکل مواجه هستند گزینه خوبی نخواهد بود، چون 

ممکن است در چرخه خواب اختالل ایجاد کند.

یک چرت حرفه ای 
چرت زدن را همه دوست دارند؛ پشت میز، روی صندلی اتوبوس و مترو، صندلی های انتظار 

و... .
یک چرت کوتاه 10، 20 دقیقه ای می تواند در بازیابی انرژی تان بسیار موثر باشد.

چرت های کوتاه بهتر است پیش از ساعت 2 بعدازظهر باشد، زمان ایده الی که در خواب 
شبانه  خللی ایجاد نمی کند.

البته فراموش نکنید که چرت زدن به معنای خوابیدن نیست. اگر امکان چرت کوتاه برایتان 
فراهم بود که چه بهتر، اما اگر چشم هایتان بسته شد، اما به خواب نرفتید هم چیزی را از 
دست نداده اید، چون یک استراحت مفید انجام داده اید که روز به سرحالی تان کمک 

می کند. 
چرت زدن های کوتاه عالوه بر اینکه باعث بازیابی انرژی و سرحالی تان می شود، مزایای 

دیگری هم دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره کرده ایم.

محافظت از قلب 
یک استراحت کوتاه چند دقیقه ای در طول روز می تواند برای سالمت قلب شما مفید باشد. 

براساس مطالعه منتشر شده در نشریه Heart در سپتامبر 2019، شرایط بیش از 3 
هزار و 600 نفر بررسی و در آن مشخص شد که خطر حمله قلبی یا سکته مغزی در 

افرادی که یک یا دو بار در هفته چرت می زدند، تقریبا نصف آنهایی بود که هیچ 
وقت این کار را انجام نداده اند. محققان بر این باورند که چرت زدن های گاه بی 
گاه به کاهش استرس کمک می کند و خطر حمله های قبلی را کاهش می دهد.

تقویت سیستم ایمنی 
پژوهشگران همانطور که معتقدند استرس با برخی نشانگرهای زیستی در ارتباط است و 
تاثیر منفی بر سیستم ایمنی بدن دارد، به همان اندازه هم باور دارند که چرت زدن می تواند 

تاثیرات منفی محیطی را کاهش دهد و به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک کند.

تقویت حافظه 
در بین فواید شناختی چرت زدن، تقویت مغز و حفظ اطالعات جایگاه ویژه ای دارد. بر 
اساس تحقیقات انجام شده، محققان به این نتیجه رسیده اند که چرت زدن همانطور که 

باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می شود، به تقویت حافظه نیز کمک می کند. 

تقویت استقامت بدنی
تحقیقات ثابت کرده اند که چرت زدن، همانطور که برای فرایندهای ذهنی مفید است روی 
استقامت و عملکرد بدن نیز تاثیر می گذارد. به عنوان مثال چرت زدن ممکن است بخش 
مهمی از رژیم ورزشکارانی باشد که طی تمرینات و مسابقات با محدودیت هایی در زمینه 

خواب مواجه هستند.

 یک چرت کوتاه روزانه  
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و اما مسواک

امروزه انواع و اقسام خمیردندان ها را می توان در مارک های مختلف 

در بازارها و فروشگاه ها پیدا کرد. خمیردندان هایی که هر کدام عطر و طعم خاصی 

دارند و شرکت های سازنده  آنها مدعی  اند که در نوع خود بهترین هستند؛ از 

خمیردندا ن های زغالی گرفته تا خمیردندان های سفیدکننده، گیاهی و... . بهداشت 

دهان و دندان از گذشته تاکنون اهمیت زیادی داشته، به طوری که گفته می شود 

تاریخ استفاده از خمیر دندان در میان مصریان باستان به 3 تا 3500 سال قبل 

از میالد مسیح بازمی گردد. مصریان باستان از پودری که حاوی سنگ نمک 

خرد شده، نعناع و فلفل خشک بود استفاده می کردند و برای تمیزی دهان 

آن را روی دندان هایشان می مالیدند.  پس از آن، ایرانیان حدود هزار سال 

پیش از میالد مسیح به این پودر، پوسته  سوخته الک حلزون یا صدف 

و گیاهان مختلف و عسل را اضافه کردند و مورد استفاده قرار دادند.

نخستین طعم دهنده

استفاده از خمیر دندان در میان رومیان و یونانیان نیز رایج بود. آنها هم از خمیری که 

حاوی استخوان های خرد شده، پوسته های صدف، پوسته های تخم مرغ و پودر زغال 

بود، برای تمیز کردن دندان هایشان استفاده می کردند و به نظر می رسد که رومی ها 

اولین قومی بودند که به ترکیب خمیردندان طعم دهنده اضافه کردند تا بوی 

نامطبوع دهان را برطرف و کاربری خمیر را آسان تر کنند.  500 سال پیش از میالد 

ک دریا، 
هند و چین هم برای از بین بردن بوی بد دهان، از پودرهایی که حاوی نم

جنسینگ و خوشبوکننده های گیاهی بود، استفاده می کردند.

خمیرهای تمیزکننده
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ث می شد همه اق

ه باع
سئله ای ک

م

اضافه شدن فلوراید

 درمان 
در نیمه دوم قرن بیستم، خمیردندان های مدرن برای کمک به پیشگیری و

ن و دندان توسعه پیدا کردند 
ی مثل حساسیت های دها

بیماری ها و شرایط خاص

ی کند.
تا از فساد دندان ها جلوگیر

و فلوراید به ترکیب آنها اضافه شد 

دکننده 
د در خمیر دندان شامل توسعه خمیر دندان های سفی

پیشرفت های جدی

را در برابر پوسیدگی، 
ت بیشتری 

و خمیر دندان حاوی تریکوسان است که حفاظ

گ، 
د، رن

الً از فلورای
ها معمو

 و... ایجاد می کند. امروز خمیر دندان 
ک دندانی

پال

ه و... تشکیل شده اند.
طعم دهنده، شیرین کنند

نسخه های جدید

ی اولیه 
ه در نسخه ها

غاز شد ک
۱۸ آ

ی 00
ن از سال ها

ی، توسعه خمیردندا
س از نمونه های قدیم

پ

ها را تشکیل 
ی خمیردندان 

س نیز اجزای اصل
وراک

م و ب
ربنات سدی

ودر بی ک
ود. پ

حاوی صابون ب

د و 
درآی

روزی 
ل ام

د تا هم به شک
ضافه ش

ه دیگر اجزای آن ا
ن نیز ب

م گلیسیری
د و کم ک

دادن

زار عرضه 
ار داخل شیشه و به شکل کرم به با

ه اولین ب
ود. خمیری ک

ک خمیر ش
ع خش

م مان
ه

رفتند.  سال های 
ش در نظر گ

ستیکی برای
ل، قالب های پال

د از گذشت چند سا
ما بع

شد، ا

د در خمیردندان شوند. موادی 
اد دیگری جایگزین صابون موجو

د تا مو
ی طول کشی

زیاد

ود. 
ده می ش

ها دی
م در خمیردندان 

وز ه
 دادند، شکلی که امر

که به خمیر شکل نرم تری

مراقبت از دهان و دندان

ن و دندان است که از 
ت پاکیزگی دها

اره کرد، اهمی
ر پایان باید به آن اش

نکته جالبی که د

ن در اشکال 
ت. امروز خمیردندا

ن تاکنون ادامه داشته اس
 و زمان اجدادما

دوران باستان

د دارد، خمیردندان هایی که 
ی و بهداشتی وجو

داروی
ی از خواص 

ف با طیف وسیع
مختل

ت. همان چیزی که اجدادمان 
ها و بهداشت دهان اس

ت از دندان 
هدف نهایی شان مراقب

 بیابند و به آن اهمیت 
ی پاکیزگی دندان هایشان

د تا ماده ای برا
را به تکاپو انداخته بو

دهند.

پیدایش مسواک هم مانند خمیردندان در نوع خود جالب توجه است. بابلی ها و 
مصری ها اولین بار با خرد کردن انتهای یک شاخه، توانستند چیزی شبیه به مسواک 

را بسازند.
عالوه بر این دو قوم، چینی ها نیز مسواکی طراحی کردند که از شاخه درختان معطر 

ساخته می شد.
گفته می شود، چینی ها اولین مسواک طبیعی خود را از موی خوک ساختند. این 
مسواک مویی وقتی از چین به اروپا برده شد، اروپایی ها با اقتباس از طرح آن، به جای 

استفاده از موی خوک از موی اسب  که نرم تر بود، استفاده کردند.
ویلیام آدیس اولین کسی بود که مسواک را ساخت. او که به جرم آشوب و اغتشاش، 
دوران محکومیتش را در زندان می گذراند، به دنبال راهی برای تمیز کردن دندان هایش 
بود. این زندانی آشوبگر تکه ای از استخوان غذایش را کنار گذاشت، سوراخ های کوچکی 
روی آن ایجاد کرد و بعد تارهای نخی را که از نگهبان گرفته بود، گره زده و داخل 

سوراخ ها فرو برد و با چسب آنها را چسباند.

آدیس بعد از آزادی از زندان شروع به تولید مسواک کرد. در آن زمان مسواک بسته به 
نوع پرزی که در آن به کار رفته بود، کیفیت متفاوتی داشت و در قیمت های مختلف 

به فروش می رسید.
تا قبل از اختراع نایلون، برای ساخت مسواک از موی طبیعی حیوانات استفاده می شد 
و پس از تولید نایلون، ساخت مسواک مدرن آغاز شد و بعد از آن نیز مسواک با ساختار 

نایلونی نرم تر تولید شد. اولین مسواک برقی هم در سال 1939 ساخته شد. 
در حال حاضر در بازارها و فروشگاه ها هر دو مسواک دستی و الکتریکی به شکل 
و اندازه های متفاوت دیده می شود که معموال از دسته های پالستیکی یا چوبی ساخته 
شده اند. موی  مسواک ها هم معموال مصنوعی هستند و از بافتی نرم تشکیل شده اند، 

سرهای مسواک با توجه به نوع سن متغییر است. 
اصول اساسی مسواک از زمان مصریان و بابلیان تاکنون تغییر چندانی نکرده و همچنان 
یک دسته برای گرفتن و یک برس برای شست وشوی دندان است که با آن می توان 

دندان ها را تمیز کرد. 



 مجلس باید برای تیم های نفتی نشریه  کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 943  
در شهرهای مرزی تبصره قائل شود

ورزش نفت

   قبل از ابالغیه وزیر، شما از مدیرعاملی پارس جنوبی استعفا کرید. گویا 
خبر داشتید که قرار است چه شود؟

من چند سال در خدمت باشگاه پارس جنوبی جم بودم و خدا کمک کرد مقام های 
زیادی در فوتبال، فوتبال ساحلی و ووشو در سطح کشوری و بین المللی کسب کنیم. 
در این اواخر احساس کردم باشگاه برای حرکت بهتر به انرژی بیشتر و جدید نیاز 
دارد و از سوی دیگر مشکالت مالی باعث شد که دیگر به کار ادامه ندهم. باور کنید 
تابه حال این قدر در لیگ برتر به اندازه دو فصل گذشته تحت فشار نبودم. خدا را شکر 

دوستان هستند و به تیم کمک می کنند. 

   ابالغیه جدید وزیر نفت در مورد سه تیم نفتی حاضر در لیگ برتر به موضوع 
روز تبدیل شده است، تا جایی که نگرانی هایی   بین اهالی فوتبال بخصوص هواداران 

این تیم ها در شهرهایشان ایجاد شده است. نظر شما در این مورد چیست؟
به موضوع مهمی اشاره کردید. من هم واقعاً نگران این 3 تیم هستم؛ اما باید 
بدانید که اصل ماجرا چیست! وزیر نفت بخشنامه ای را ابالغ کرده است که از 
سوی وزارت نفت نبوده؛ بلکه وزیر نفت به مصوبه مجلس عمل کرده است. 
بنابراین ایشان مقصر نیست. 3 تیم پارس جنوبی جم، نفت آبادان و نفت 
مسجدسلیمان در کنار بزرگترین تأسیسات عظیم نفت و گاز قراردادند. این 3 تیم 
در شهرهای بزرگی نیستند. مردم و جوانان این شهرها مثل تهران، اصفهان و 
شیراز تفریح و سرگرمی گوناگون و زیادی ندارند. زمانی که تیم ما در لیگ دو 
تشکیل شد و تا به امروز که به لیگ برتر رسیده، شاهد حضور هزاران نوجوان 
و جوان جمی در آکادمی فوتبال باشگاه هستیم که اغلب فرزندان نفتی و مردم 
بومی جم هستند. حاال این بخشی از کار است. من نمی خواهم در مورد ووشو 
و فوتبال ساحلی صحبت کنم؛ اما چرا این همه 
توضیح دادم، برای اینکه به این نکته برسم که 

ما در زمان حضور آقای زنگنه تشکیل شد و تیم 
بعد مدارج ترقی را طی کرد و این آکادمی ها 
و موفقیت ها به دست آمده است. بنابراین 
ایشان با ورزش و فوتبال مخالف نیستند؛ 
اما در مقابل همان طور که گفتم، قانون 

دست ایشان را بسته است. 

بیشتر توضیح می دهید؟   
خوشبختانه یا متأسفانه قوانین جاری کشور که مصوبه مجلس در 
سال ۸9 است، باعث شده دولت نتواند برای ورزش حرفه ای هزینه 
کند. بنابراین نه تنها من که نیروی آقای زنگنه هستم؛ بلکه خود 
ایشان هم نمی تواند برای ورزش هزینه کند. قانون، دولت را منع 
کرده و همین باعث ابالغیه شده است. ما اگر تیم داری یا در 
ورزش حرفه ای هزینه کنیم، به مشکل می خوریم. صعود 3 تیم 
نفتی به لیگ برتر تحت حمایت وزارت نفت بوده و باافتخار 
هم این کار را به خاطر مردم کرده است؛ اما فردا من 
به عنوان کارمند نفت یا رئیس منطقه ویژه انرژی پارس 
باید به نهادهای نظارتی پاسخ دهیم که چرا تیم داری 
و برای ورزش حرفه ای هزینه کردیم. از این رو 
بازهم تأکید می کنم که قانون و مصوبه مجلس 

دست وزیر و ما را بسته است.

   اینجا این سؤال پیش می آید که چرا 
وزارت ورزش برای پرسپولیس و استقالل 
می تواند هزینه کند یا وزارت صمت در هزینه 
کردن برای تیم های صنعتی مشکل ندارد و منع 

نشده است؟
در مورد پرسپولیس و استقالل 
باید بگویم که این دو 

تیم، مجوز هیات وزیران رادارند؛ اما تیم های صنعتی مثل فوالد یا سپاهان از سوی 
دولت تأمین منابع مالی نمی شوند؛ بلکه این وزارتخانه، شرکت های خصوصی بسیاری 
در زیرمجموعه خود دارد که مالکیت بخش اعظمی از این شرکت ها خصوصی و بخش 
کم دولتی است که بخش خصوصی آن غالب و تصمیم گیرنده است و بخش دولتی 
فقط هدایت گر است، بنابراین برای تأمین بودجه و هزینه در ورزش حرفه ای مشکلی 
ندارند؛ چون خصوصی به حساب می آیند. این را هم باید اضافه کنم که در وضعیت 
فعلی، بخش خصوص نمی تواند به تنهایی تیم داری کند. نمونه های آن هم زیاد است 
که سرانجامی نداشته اند. بنابراین باید چنین شرکت هایی به عنوان اسپانسر به تیم ها 

کمک کنند. ما باید واقعیت را به مردم بگوییم.

   خب با این اوصاف، راهکار چیست؟ آیا می شود مثل سپاهان و فوالد عمل 
کرد و از وزارت صمت الگوبرداری کنیم تا مشکل تیم های نفتی هم حل شود؟

ما ۱0 تیم فوتبال در وزارت نفت داریم که در لیگ های مختلف مشغول به فعالیت 
هستند که 3 تیممان در لیگ برتر هستند و به مشکل خورده اند. وزارت نفت در این 
مدت با افتخار از تمام تیم هایش حمایت کرده و در ادامه هم از تیم هایش حمایت 
می کند. مجلس نزدیک به ۱0 سال پیش قانونی را تصویب کرده که هیچ راه برگشتی 
ندارد؛ اما به گفته امام جمعه مسجدسلیمان می توان برای حل مشکل راهکار ارائه 
کرد. من فکر می کنم نماینده های مجلس باید یک تبصره برای شهرهای مرزی و 
نفت خیز بگذارند تا بشود به آنها خدمات این چنینی داد. این کار 2 یا 3 نماینده 
نیست. من با نماینده هر 3 شهر در مجلس صحبت کردم و آنها هم استقبال کردند؛ 
اما گفتند که چون قانون قبالً با حداکثر آرا تصویب شده، باید تمام نماینده ها، اعضای 
فراکسیون ها و کمیسیون انرژی به این موضوع ورود کنند تا تیم هایی مثل نفت که 
در مناطق محروم و مرزی هستند، از این قانون مستثنا شوند یا تبصره ای بگذارند 
که بشود به آنها از یک ردیف بودجه با حساب وکتاب و شفاف کمک کرد؛ در مورد 
الگوبرداری از تیم های صنعتی هم باید بگویم که می توان بخوبی از آنها الگوبرداری 
کرد. همان طور که گفتم، آنها ثبت شرکت خصوصی شده اند که زیرمجموعه 
خودشان است و به فوتبال هم کمک می کنند. در نفت هم ما شرکت های پتروشیمی 

زیادی داریم که می توانند حامی مالی فوتبال باشند. 
شرکت های پتروشیمی  خصوصی شده اند و تعدادشان هم در خوزستان و بوشهر 
زیاد است. این شرکت ها می توانند به ورزش ورود کنند و به کمک فوتبال نفت بیایند؛ 
اما بازهم تأکید می کنم که نماینده های مجلس به خاطر مردم خوزستان و بوشهر هم 
که شده، دوباره به این موضوع ورود کنند تا مردم این شهرها در استرس و نگرانی 

زندگی نکنند. 

رئیس امور ورزش منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس: 

وزیر نفت به قانون عمل کرده است

وزیر نفت در راستای تمکین به قانون، طی ابالغیه ای اعالم کرد که دیگر 
حاضر به تیم داری نیست و نه تنها به بخش ورزش حرفه ای نمی تواند کمکی 
کند؛ بلکه تا آذر امسال تیم های نفت آبادان، نفت مسجدسلیمان و پارس 
جنوبی جم را هم باید طبق مراحل قانونی، به بخش خصوصی واگذار کند.
در سال ۸9 مجلس طی یک مصوبه )بند ب ماده ۱۱7( دولت را از هزینه 
کردن در ورزش حرفه ای منع کرد و از سال 90 این قانون اجرایی شد. بر 
همین اساس، وزیر نفت طی ابالغیه  ای جدید، متذکر شد که نمی تواند در 
ورزش حرفه ای هزینه کند و قادر نیست طبق قانون، به این سه تیم پول 

بدهد.با این ابالغیه، وزارت نفت و به دنبال آن وزیر نفت در روزهای گذشته 
مورد هجمه رسانه ای قرار گرفتند، غافل از اینکه وزیر با عمل کردن به قانون، 
چنین دستوری را صادر کرده است. به همین منظور بهرام رضاییان، رئیس 
امور ورزش و تربیت بدنی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و مدیرعامل 
سابق باشگاه پارس جنوبی جم گفت وگویی با خبرنگار »مشعل« داشت که 
به نکات مهمی اشاره و تأکید کرد: وزیر نفت فقط طبق قانون عمل کرده و 
برای حل شدن مشکل، مجلس باید قدم برداد. در ادامه این گفت وگو را 

می خوانیم. 

اردوی کوهنوردی و آب نوردی کارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 40
ایران در تنگ آکواریوم فورگ واقع در شهرستان داراب، به میزبانی منطقه فارس 

انجام شد.
 علی حسینی، مسؤول امور ورزش منطقه فارس با اعالم این خبر افزود: در این 
اردو، حدود 50 نفر از کارکنان مناطق 12گانه حضور داشتند و مسیر کوهپیمایی 
را به سمت پل فورگ، یکی از بلندترین پل های ایران آغاز کرده و در ادامه  
کوهپیمایان و آب نوردان از کوه ها، نیزارهای بلند، آب های روان چشمه پنجعلی، 

صخره ها و آبشارهای واقع در مسیر عبور کردند.
مسؤول امور ورزش منطقه، هدف از این اردو را افزایش روحیه و میزان 

رضایت مندی کارکنان بر اساس تقویم ورزشی شرکت دانست.
در این صعود احمدی پور، معاون عملیاتی مدیر خطوط لوله؛ اسماعیل طاهر، 
معاون منابع انسانی شرکت و میرزایی، رئیس امور ورزش و تربیت بدنی شرکت به 
همراه ورزشکاران حضور داشتند. وی در پایان گفت: این اردو با همکاری واحدهای 

خدمات رفاهی، روابط عمومی، ترابری و حراست منطقه انجام شد.

کوهنوردی   مناطق 12 گانه کارکنان خطوط لوله 
01

02

قهرمانی فرزندکاراته کا    همکار نفتی
فرزند همکار نفتی درشرکت خطوط لوله و 
ایران منطقه جنوب شرق، در  مخابرات نفت 
مسابقات بین المللی رشته کاراته موفق به کسب 
مدال طال در رشته کومیته و مدال نقره در رشته 

کاتا شد.
امیرحسین کهنوجی، فرزند همکارایستگاه 
مخابراتی الشکار در مسابقات بین المللی کاراته 
کشور که با حضور 850 ورزشکار داخلی و خارجی 
در مشهد مقدس برگزار شد، توانست پس از پشت 
سر گذاشتن حریفان در رشته کومیته، به مدال 
طال دست پیدا کند و بر سکوی قهرمانی 
بایستد. این ورزشکار در رشته کاتا 

نیز مدال نقره گرفت وحکم قهرمانی خود را 
دریافت کرد.

امیرحسین کهنوجی با 10 
سال سن از تیم باشگاه مس 
سنی  رده  در  و  رفسنجان 
مسابقات  این  در  نونهاالن 
شرکت کرد. او پیش از این نیز 
موفق به کسب 2 مدال طالی 
استانی دررشته کاتا و کومیته 
شده و توانسته بود جواز حضور در 
مسابقات بین المللی این رشته را 

کسب کند.
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شروع لیگ برتر فوتبال بانوان 
باشگاه های ایران با جشنواره گل 

دختران گاز ایالم همراه شد.
تیم فوتبال بانوان گاز ایالم که 
اول  سطح  در  است  سال  چند 
فوتبال بانوان ایران فعالیت می کند، 
در شروع فصل جدید این رقابت ها 
بسیار پرقدرت ظاهر شد و برای 
نشان  و  خط  خود  حریفان 

کشید.
تیم فوتبال بانوان 

این  نخست  هفته  در  ایالم  گاز 
رقابت ها در خانه میزبان تیم ذوب 
آهن اصفهان بود که موفق شد این 
تیم اصفهانی را در دیداری جذاب و 
پرگل با نتیجه 5 بر صفر شکست 

دهد. 
زهرا حاتم نژاد، مهاجم کهنه کار 
فوتبال بانوان که به عضویت گاز 
ایالم در آمده است، در این بازی 
یک تنه ۴ گل برای پاالیش ایالم زد 
و یک گل نیز سهم کوثر عنبری بود.

یک دوره مسابقات تنیس روی 
میز، میان  کارکنان پتروشیمی 
بندرامام به مناسبت هفته دفاع 
مقدس از آخرین روزتابستان تا 

اواسط مهر برگزار شد.
ی  و ر تنیس  ت  بقا مسا  
میزکارکنان پتروشیمی بندرامام 
صورت  به  تیم   6 شرکت  با 
دوره ای برگزار شد که در 
مسابقات،  این  پایان 

شرکت بسپاران، عنوان قهرمانی را 
کسب کرد، ستاد نایب قهرمان شد 
و بهداشت و درمان عنوان سومی 

را کسب کرد.
در قسمت انفرادی این دوره از 
مسابقات هم سید حسین تقوی 
قهرمان و محمود کاله کج نایب 
قهرمان شد و  نژادجعفریان و 
بهمنی عنوان سوم مشترک را 

کسب کردند.

 خط و نشان بانوان گاز ایالم
 در لیگ برتر فوتبال 

برگزاری مسابقات تنیس روی میز در 
پتروشیمی بندر امام  قوانین جاری کشور که مصوبه مجلس 

در سال ۸9 است، باعث شده 
دولت نتواند برای ورزش 
حرفه ای هزینه کند. 
بنابراین نه تنها من که 

نیروی آقای زنگنه هستم؛ 
بلکه خود ایشان هم نمی تواند 

برای ورزش هزینه کند. قانون، 
دولت را منع کرده و همین 
باعث ابالغیه شده است. ما اگر 
تیم داری یا در ورزش حرفه ای 

هزینه کنیم، به مشکل 
می خوریم
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تمام هدف ما بهبود سالمت کارکنان 
و داشتن شناسنامه ورزشی و سالمت 
است. در این طرح افراد پس از 
کسب نتایج اولیه، برای اخذ برنامه 
و مشاوره تغذیه ای و ورزشی حاضر 
می شوند

فرزند همکار نفتی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب - اهواز مقام 
سوم مسابقات تنیس روی میز قهرمانی هوپس کشور را کسب کرد. 

یکتا لرکیان، فرزند کارمند شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب - اهواز 
که در مسابقات قهرمانی هوپس دختران کشور در قزوین به نمایندگی از 
استان خوزستان شرکت کرده بود، موفق شد در پایان این رقابت ها با 
پشت سر گذاشتن رقبایش به مقام سوم این مسابقات دست پیدا کند 

و صاحب گردن آویز و مدال برنز شود. 

مقام سوم فرزند نفتی در تنیس
 روی میز کشور

اولین همایش پیاده روی محیط زیستی 
به مناسبت روز جهانی بدون خودرو در 

منطقه فارس برگزار شد.
به مناسبت روز جهانی بدون خودرو، 
کارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران منطقه فارس در اولین همایش 

پیاده روی محیط زیستی حضور یافتند. 
محمد علی بردبار، سرپرست روابط 
عمومی منطقه با اعالم این خبر افزود: به 
مناسبت روز جهانی بدون خودرو،کارکنان 

منطقه فارس، از منازل سازمانی تا شرکت 
را پیاده روی کردند.

وی درباره هدف برگزاری این همایش 
گفت: این طرح با هدف ایجاد نشاط و 
سالمت جسمی و روحی و توسعه فرهنگ 
پیاده روی و دوچرخه سواری برگزار شد. 

بعد از این پیاده روی، کارکنان در ابتدای 
ورود به شرکت، با تغذیه ای سالم پذیرایی 

شدند.

همایش پیاده روی کارکنان خطوط
 لوله فارس

01

ر  د نفتی  ر  همکا
شرکت ملی نفت ایران 
به صورت  شد  موفق 
انفرادی به بام ایران 
منصور  کند.  صعود 
رشیدی از همکاران 
حد  ا و ر  د نفتی 
پشتیبانی شرکت ملی 
ز  ا که  ن  یرا ا نفت 
تیم  ی  عضا ا
کوهنوردی شرکت 

ملی نفت ایران هم 
به شمار می رود، 
روز  آخرین  در 

تابستان موفق شد 
به صورت انفرادی و از مسیر 

جبهه جنوبی طی دو روزبه قله 5671 
متری دماوند صعود کند. منصور رشیدی 

بعدازاین صعود موفق به اخذ گواهی صعود به 
قله دماوند از فدراسیون کوهنوردی شد و این 
نفتی حکم  این کوهنورد  برای  فدراسیون، 
قهرمانی صادر کرد که طبق اساسنامه فدراسیون 
کوهنوردی جمهوری اسالمی ایران، این 
صعود، معادل مقام سوم قهرمانی کشور 

است.

03
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صعود انفرادی همکار نفتی 
به بام ایران

04

مشعل    ماده 3 سالمت و شناسنامه ورزشی و سالمت کارکنان، یکی ازاصلی ترین دغدغه های امور ورزش وتربیت بدنی شرکت ملی نفت ایران است تا بتواند 
با اجرای این طرح، گامی بلند در مسیر بهبود سالمت کارکنان همراه با امر به ورزش برداشته باشد. امور ورزش و تربیت بدنی شرکت ملی نفت ایران با توجه به 
ابالغیه وزیر نفت و همچنین تأکید  مدیر عامل شرکت ملی نفت؛ رضا خلیلی، معاون مدیر عامل و ناصر موالیی، مدیر توسعه منابع انسانی در خصوص اجرای ماده 
3 سالمت کارکنان و شناسنامه ورزشی سخت به دنبال سرعت دادن به اجرای طرح است و از هیچ کوششی در این زمینه دریغ نمی کند. در این باره امور ورزش 
و تربیت بدنی شرکت ملی نفت ایران از پیشتازان در بین 4 شرکت اصلی وزارت نفت در زمینه اجرای ماده 3 سالمت است.  رضا قورچیان، رئیس امور ورزش و 
تربیت بدنی شرکت ملی نفت ایران طی گپ وگفتی با اشاره به آخرین جلسه ارزیابی نتایج حاصل از طرح مداخالت کارفرمایی، به نتایج پربار این طرح می پردازد 

که با تداوم آن، امیدواریم بتوانیم به بهبود سالمت کارکنان شرکت و کاهش هزینه های درمان کمک کنیم. این گفت و گو را با هم می خوانیم.

همکار نفتی منطقه »تنگ فنی« نایب 
قهرمان کاراته کشور شد 

همکار نفتی در شرکت خطوط لوله 
و مخابرات نفت ایران منطقه لرستان 
در مسابقات قهرمانی کاراته کشور به 

مدال نقره دست یافت.
کارکنان  از  نورعلیوند  مرتضی 
و  لوله  خطوط  شرکت  بهره بردار 
مخابرات نفت ایران منطقه لرستان، 
مرکز انتقال نفت شهدای تنگ فنی در 
مسابقات کاراته قهرمانی کشور سبک 
نایب  عنوان  اوزاکا  کوبه  شیتوریو 
قهرمانی را کسب کرد. این مسابقات با 

حضور ۴00 کاراته کا از 16 استان در 
شهر نجف آباد اصفهان برگزار شد و با 
نقره  مدال  نورعلیوند،  درخشش 

مسابقات به ورزشکار لرستانی رسید.
ن  عنوا به  نورعلیوند  مرتضی 
بهره بردار در مرکز انتقال نفت شهدای 
تنگ فنی خدمت می کند و تاکنون نیز 
با همکاری مسؤوالن منطقه لرستان 
در مسابقات مختلفی شرکت کرده و 
عناوین بسیاری نیز به دست آورده 

است.

    بحث شناسنامه ورزشی در امور ورزش 
شرکت ملی نفت ایران به کجا کشید و چقدر 

عملیاتی شد؟
امور ورزش و تربیت بدنی شرکت ملی نفت 
ایران به عنوان مجری  طرح شناسنامه ورزشی 
سایر  با  متعدد  جلسات  برگزاری  از  پس 
بخش ها توانست اجرای آن را به نتیجه برساند 
و خوشبختانه با تالش رئیس ورزش مناطق 
نفت خیز جنوب در ماه گذشته، این موضوع در 
ستاد شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب نیز 
اجرایی شد که امید می رود طی هفته های 
آتی، شرکت نفت و گاز پارس، شرکت نفت و 
گاز  و  نفت  و شرکت  گاز مسجد سلیمان 

آغاجاری نیز اجرای آن را آغاز کنند. 
 تا به حال چند نفر از کارکنان در این طرح 

مورد آزمایش قرار گرفته اند؟
 از آنجا که این موضوع را جدی گرفته ایم و 
می خواهیم در تمام اداره های شرکت ملی نفت 
اجرایی شود، تا کنون با اجرای این طرح، 
حدود 2 هزار نفر از کارکنان شرکت پایش 
شدند و انتظار می رود که بیش از 5 هزار نفر 
دیگر نیز با ثبت نام هایی که صورت گرفته، 
انجام  و  ورزشی  شناسنامه  تکمیل  برای 

تست های  مربوطه حضور یابند و بعد 
از تکمیل فرمت ها، از دیگر 

افراد هم برای انجام دوره 
دعوت شود.

    آیا برای سهولت 
شما  با  ع  ضو مو

ه  شد ی  ر همکا
است؟

ر  ستو د طبق 

مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت 
ایران، از اواخر دی  سال گذشته با حضور 4 
گروه از واحد های مدیریت اچ اس ای، بهداشت 
و درمان، امور کارکنان و امور ورزش، جلسات 

کارشناسی متعددی برگزار شد.
 بر اساس این جلسات که ریاست آن به عهده 
رئیس امور کارکنان شرکت ملی نفت ایران 
بود، بنا شد موضوع درمان و سالمت کارکنان 

از سوی امور ورزش پیگیری شود.

    آیا کارمندان از این طرح استقبال کردند 
و رضایت داشته اند؟

 بعد از آنکه آزمایش های اولیه از سوی سازمان 
بهداشت و درمان صنعت نفت روی کارکنان 
صورت گرفت و حدود ۶0 نفر که رضایت مندی 

را اعالم کرده بودند، در طرح خود 
پایش شرکت کردند و 
ح  طر ر  د نفر   4 0
مداخالت کارفرمایی 
ر  د  ، ند شد ل  فعا
نهایت 2۸ نفر، دوره 
۸ هفته ای را تکمیل 
کردند که نتایج بسیار 
خوبی پس از پایان این 
طرح مشاهده شد؛ 
ین  ا لبته  ا
افراد بر 
س  سا ا
داشتن 

انتخاب  2 ریسک فاکتور سالمت  حداقل 
شدند که افراد منتخب برای حضور در دوره 
 2 مداخالت کارفرمایی باید دست کم به 
فاکتور از بیماری هایی چون دیابت، فشار خون 

یا چربی خون مبتال باشند.

     نتایج این طرح چطور بود؟
 نتایج را خوب ارزیابی کردیم. کاهش وزن، 
کاهش چربی و فشار خون به طور محسوس در 
افرادی که طرح را به پایان رساندند، در 
ارزیابی های اولیه مشاهده می شود، البته این 
نتایج در کارگروه ایجاد شده مطرح می شود 
ودر صورت تأیید کارگروه، افراد جدیدی برای 
ادامه طرح معرفی می شوند و با خروج طرح از 
مرحله پایلوت، شاهد تداوم آن برای سایر 

کارکنان خواهیم بود.

    پس این طرح تداوم دارد؟
بله همینطور است و البته با سرعت بیشتر 

ادامه خواهد یافت. 
تمام هدف ما بهبود سالمت کارکنان و داشتن 
شناسنامه ورزشی و سالمت است. در این 
طرح افراد پس از کسب نتایج اولیه، برای اخذ 
برنامه و مشاوره تغذیه ای و ورزشی حاضر 

می شوند.

    اگر حرف خاصی باقی مانده؟
من از تالش همکاران امور ورزش و تربیت 
بدنی شرکت ملی نفت ایران تشکر ویژه  دارم. 
رضایت و حضور مستمر و پیگیری همکاران و 
خانواده های آنها به منظور ارتقای سالمت 
جسمی در پرتو توسعه و گسترش ورزش، 

بهترین مشوق برای کارکنان این امور است.

 رئیس امور ورزش شرکت ملی نفت تاکید کرد:
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آزیتا  کارگردانی  به  فیلم  این 
موگویی و تهیه کنندگی مهدی 
کریمی تفرشی است که در سال 97 
تولید شده و هم اکنون در حال 
اکران است. »ایده اصلی« برای 
نخستین بار در جشنواره فیلم فجر 
سال 97 به نمایش درآمد و بهرام 
رادان، مریال زارعی، پژمان جمشیدی 
و  هانیه توسلی بازیگران ایرانی این 
فیلم بودند؛ البته این فیلم بازیگران 

خارجی نیز دارد. 

 ایده اصلی 

جنگل نروژی، یکی از کتاب های پرفروش  هاروکی موراکامی است که در سال 
۱9۸7 در ژاپن منتشر شد؛ اما زمان زیادی از انتشار آن در ایران نمی گذرد. 
 هاروکی موراکامی  در پی آن است که دو موضوع اصلی را در این داستان به 
تصویر بکشد. موضوع اول که می توان آن را هدف اصلی رمان قلمداد کرد، 
به تصویر کشیدن مراحل رشد و نمو شخصیت و افکار واتانابه و سایر 
شخصیت های داستانی کتاب جنگل نروژی است. این موضوع، هدف اصلی 
نویسنده بوده و از نظر صاحبنظران، این رمان جنگل نروژی در دسته  
رمان های تربیتی قرار دارد. موضوع دومی  که موراکامی  در این رمان مطرح 
می کند، جریان های دانشجویی و اعتراض به وضعیت حاکم و نظام آن دوران 
و ظاهرسازی های حکومتی است. در قسمتی از کتاب می خوانیم: »تقریبا 
یک سال از آخرین باری که نائوکو را دیده بودم، می گذشت و در این مدت، 
آنقدر وزنش کم شده بود که به نظر می رسید شخص دیگری است. گونه های 
گوشتالویش که حالت خاصی به چهره اش می داد، از بین رفته بود و گردنش 
باریک و ظریف شده بود؛ البته الغر و استخوانی نبود یا مریض به نظر 

نمی رسید.«
 این کتاب را نشر »نوای مکتوب« منتشر کرده است.

بخش هایی از کتاب: »در گذشته، مدت ها پیش، وقتی هنوز جوان بودم، وقتی 
خاطراتم خیلی واضح تر از امروز بودند، اغلب تالش می کردم درباره او 
بنویسم؛ اما حتی موفق نمی شدم یک خط بنویسم. می دانستم اگر 
خط اول را بنویسم، باقی خطوط خود به خود روی صفحه 
جاری خواهند شد، اما هرگز نتوانستم این کار را عملی کنم. 
همه چیز خیلی واضح و قوی بود، به همین خاطر، هرگز 
نتوانستم بفهمم از کجا باید شروع کنم، مثل نقشه ای که بیش 
از حد جزییات دارد و گاهی اوقات به همین دلیل، غیرقابل استفاده 

می شود.«

جنگل نروژی 
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خـرم آن روز کـز ایـــن منـزل ویـران بــروم
راحت جان طلبــم و ز پـی جـانان بــــروم
گـرچــه دانم که بــه جایی نبـرد راه غریب
مـن به بوی ســـر آن زلف پریشان بـــروم
دلــم از وحشت زندان سکـندر بگـــرفت
م و بر ن  سلیما ملک  تا  و  م  بند بر خت  ر
قت بـی طا ل  د و  ر  بیما تن  با  صبا  ن  چو
بـــه هـــــواداری آن سرو خرامان بـــروم
در ره او چــــو قلـم گـــر به سرم باید رفت
بـا دل زخـــم کـــش و دیـده گـریان بــروم
نـذر کـردم گـر از این غـــم به درآیــم روزی
تا در میکده شادان و غـزل خــــوان بـــــروم
 *حافظ شیرازی

مشعل شماره 943

مشعل  در همین روزگار جدید و عصر تکنولوژی، بسیاری از افراد هستند که آینده و 
تصمیم های مهم زندگی خود را به دست افرادی فالگیر یا کسانی که خود را دارای ارتباطات 

خاص و ماورایی یا جادویی می دانند، می سپارند. افرادی که با وجود داشتن تحصیالت دانشگاهی 
و حتی اطالع از سوءاستفاده های بسیاری که در این مسیر ممکن است از آنها شود، باز هم اسرار 

زندگی شخصی و محیط خانوادگی یا برنامه هایی را که در تجارت و رسیدگی به امور زندگی دارند، 
براحتی در اختیار این افراد غریبه قرار می دهند. قبال فالگیرها در خانه هایی قدیمی  و دخمه هایی 
نمناک بودند، اما با وجود مشتری هایی که حاضرند پول گزافی به آنها بدهند، دیگر دخمه نشین 
نیستند و شاید ثروتی هنگفت به جیب زده باشند.  این  روزها هم که شبکه های اجتماعی گسترده تر 
شده و فضای مجازی هم مجازی تر، فالگیرها فضای بیشتری برای مانور در زندگی ما پیدا کرده اند 
و براحتی با یک کانال تلگرامی  یا یک تماس و با فرستادن یک عکس و چند مورد از مشخصات 
شخصی، شما را به عنوان یک مشتری تحلیل می کنند؛ البته وقتی که پول قابل توجهی برایشان 
واریز شد.  واقعیت این است که کسی نمی تواند به طور کلی، وجود طلسم و جادو را رد کند. با 
توجه به اینکه در برخی از آیات قرآن  کریم ]آیه های ۱02 و ۱03 سوره بقره[ به موضوع سحر 
ساحران اشاره شده، بنابراین می توان گفت که از نظر اسالم، سحر و جادو یک خرافه نیست و 
می تواند رخ دهد، البته آنچه  این  روز ها بین مردم به عنوان سحر و جادو رواج پیدا کرده، بیشتر 
خرافات است؛ اما به هر حال سحر چیزی نیست که بتوان وجود آن را انکار کرد و همه 
صورت های آن را به خرافات نسبت داد. بعضی از صورت های آن هم اکنون رواج دارد و هنوز 
واقعیت آن شناخته نشده است. از نظر اسالم در بسیاری از موارد، سحر باعث گمراه کردن 
مردم، تحریف حقایق و متزلزل ساختن پایه های اعتقادات افراد ساده ذهن می شود. در 

یک تعریف کلی می  توان گفت که سحر، عملی خارق العاده است که در وجود انسان ها 
آثاری از خود به جا می گذارد و گاهی نوعی چشم بندی و تردستی است و گاه جنبه 

روانی، خیالی و تلقینی دارد یا با استفاده از خواص ناشناخته فیزیکی و شیمیایی 
بعضی از اجسام و عناصر یا از طریق کمک گرفتن از شیاطین انجام می شود. برخی 

فالگیرها می گویند از طریق موکل های خود پی به آینده ما می برند و برخی دیگر مدعی 
هستند که خودشان ارتباطاتی دارند. گروهی دیگر از این افراد هم به انرژی که در فضا یا 

درون خودشان یا انرژی که در زمان و مکان وجود دارد، استناد می کنند. در عین حال در بسیاری 
از موارد، آنچه به عنوان فال از این افراد شنیده می شود، درباره گذشته است و کمتر دیده شده که 

گفته های آنها اشاره ای به آینده داشته باشد. 
درباره بسیاری از این احتماالت، بخصوص درباره انرژی موجود در افراد یا اماکن یا زمان های 

خاص، نمی توان به طور قطع همه چیز را تکذیب و رد کرد؛ اما در عین حال نمی توان 
اعتماد کامل هم داشت و در همه این موارد باید به عقل و منطق در موضوعات 

مختلف رجوع کرد. ممکن است یک فرد یا زندگی او تحت تاثیر 
بسیاری از این وردها، جادوها و طلسم ها باشد؛ اما باید خود برای 

بهبود زندگی اش تالش کند. فال گرفتن به هر شکلی و اعتماد 
به افراد فالگیر خطرات زیادی دارد که در هر دوره ای این 
خطرات متعددتر و متنوع تر می شود. افراد به دالیل مختلفی 
نزد فالگیر می روند یا می خواهند درباره آینده بپرسند یا به 
دنبال راهکارهایی برای امروز و فردای کوتاه مدتشان در ارتباط 
با دیگران هستند که این ارتباط می تواند زمینه وابستگی و عدم 
تعقل فرد در مورد عملکرد و برنامه های زندگیش را فراهم سازد. به عبارتی 
افراد افسار زندگی و تصمیم های شخصی خود را به دستورها و حرف های فالگیر 
می دهند و بر اساس گفته های او پیش می روند که این بزرگترین اشتباه است؛ البته خطر بیش 
از اینها می شود و فرد به دام اخاذی یا سوء استفاده از سوی فالگیرها می افتد. با بررسی 

گزارش هایی که همه ساله مراجع انتظامی منتشر می کنند یا اخبار صفحه حوادث می توان 
شاهد حجم باالی شکایت ها با موضوع اخاذی در قالب فالگیری بود. 

تصور عامه بر این است که بیشتر ،خانم ها مشتری فالگیرها هستند که تقریبا تصور درستی 
است و بسیاری از گزارش های رسمی  و غیررسمی  منتشر شده از سوی مراکز و خانه هایی 
که محل فالگیرها بوده، نشان می دهد که خانم ها مشتریان اصلی هستند، اما برخی 

آقایان هم برای اطالع از آینده کاری خود و باز شدن گره هایی از زندگی  شان به این 
فالگیرها اعتماد می کنند؛ ولی مساله مهم این است که ضرر و زیان و کالهبرداری های 

مختلف دیگر زن و مرد نمی شناسد و هر کدام از این افراد می توانند با این 
انتخاب، زندگی خود و حتی خانواده شان را تحت تاثیر قرار دهند. نکته قابل 

توجه در مورد فال و انواع آن و اعتقاد به  این  رویکرد در زندگی آن است که گمان می شد با رشد 
تکنولوژی و آگاهی های اجتماعی و تحصیلی، تعداد کمتری از افراد به سمت جادو یا انواع 

فالگیری بروند؛ اما به نظر می رسد این حرفه همچنان مشتری های خود را حفظ کرده و چه 
بسا در برخی شهرها یا کشورها بیش از  اندازه مورد توجه قرار گرفته که جامعه ما 

نیز جزو آن جوامع است و هنوز به جادو و فالگیری و موارد متعدد مرتبط 
با آن، اعتقاد فراوان وجود دارد.  

زندگی تان را دستاویز

از یاد رفته ها 

شعر

حجت اشرف زاده، یکی از خوانندگان موسیقی پاپ ایران است 
که در چند سال اخیر با تک آهنگ »ماه و ماهی« به شهرت 
بیشتری رسید و با چند تک آهنگ توانست در عرصه موسیقی 
پاپ باقی بماند. امیر توسلی، آهنگ این قطعه را تهیه و تنظیم 
کرده و ترانه آن نیز از محمدرضا شفیعی کدکنی است. این قطعه 

روی سریال از یاد رفته ها برای اولین بار منتشر شد. 
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20 مهرماه، روز بزرگداشت خواجه شمس الدین محمد شیرازی متخلص به حافظ  است که در سال 
۷2۷ هجری قمری چشم به جهان گشود و در عمر گرانبهایش، به عنوان شاعر بزرگ سده هشتم 

ایران و یکی از سخنوران نامی  جهان شناخته شد.

  CLONEit

Radon

SHAREit
»شیر ایت«، یکی از بهترین، پرطرفدارترین و نام آشناترین  نرم افزارهای انتقال و دریافت فایل با سرعتی باور 
نکردنی برای دستگاه های اندرویدی است که از سوی کمپانی معروف lenovo به صورت کامال رایگان در 
گوگل پلی عرضه شده و تا به این لحظه بیش از 500 میلیون بار از سوی کاربران اندرویدی روی گوشی شان 
نصب شده است. با استفاده از این برنامه آسان می توانید با سرعت باال به انتقال برنامه، بازی و فایل هایی تا 
حجم چند گیگا بایت بدون هیچ گونه محدودیت بپردازید! روش کار برنامه نیز به این شکل است که بدون 
هیچ گونه اتصال وایرلس ارتباط شما با گوشی یا کامپیوتر را برقرار می سازد و می توانید به رد و بدل کردن 
اطالعات بپردازید. بدون شک برای شما نیز پیش آمده که بخواهید برای دوستانتان فایل حجیمی  را ارسال 

کنید؛ اما با بلوتوث بسیار وقت گیر خواهد بود. 

یکی از اصلی ترین دالیلی که باعث شده اپلیکیشن Radon در این لیست قرار گیرد، جالب 
بودن آن است. این اپلیکیشن می تواند لینک ها و متون را با دستگاه های نزدیکش از طریق 
سونوگرافی )Ultrasound( به اشتراک بگذارد. این اپلیکیشن در واقع ترکیبی از 
بلوتوث، وای فای و صدای نزدیک به فراصوت است. با کمک APIهای نزدیک  گوگل، 
این اپلیکیشن می تواند اطالعات را به میزان کوچکی از داده تبدیل کرده و به اشتراک 
 Radon بگذارد؛ البته باید به این نکته نیز توجه داشت که برای استفاده از آن، باید اپلیکیشن

روی هر دو دستگاه نصب شده باشد.

چندی قبل مقام معظم رهبری و رئیس جمهور در دیدارهایی جداگانه با 
جمعی از نخبگان جوان کشور  دیداری صمیمی داشتند که  این رویداد در 
صدر خبرها قرار گرفت؛ اما بسیار خوشحال شدیم که یکی از این فرزندان 
موفق ایران از خانواده بزرگ صنعت نفت کشورمان است و توانستیم 
گفت وگویی کوتاه با سارا محمدی و پدرش حسین محمدی، رئیس بازرسی 

فنی مکانیک شرکت انتقال گاز ایران داشته باشیم. 
سارا محمدي، متولد سال ۸0 از جمله جواناني است که در مسیر درستي 
که والدینش براي شناسایي و شکوفایي استعدادهایش ترسیم کرده بودند، 
گام گذاشت و اکنون کلکسیوني از افتخارات متعدد درعرصه هاي گوناگون 
ملي و بین المللي در کارنامه درخشانش به چشم مي خورد. او سال 94 دیپلم 
افتخار مسابقات جهانی ریاضی در چین )IMC-20۱5( را کسب کرد و پس 
از آن در سال 9۶ موفق به کسب مدال طالی المپیاد زیست شناسی کشور 
شد. سارا با کسب این مدال، از کنکور سراسری معاف شد و اکنون می تواند 
در دو رشته و دانشگاه دلخواه، ادامه تحصیل دهد. دختر پرافتخار دیار 
نصف جهان که به فتح قله هاي جهاني مي اندیشد، سال 97 توانست مدال 
نقره المپیاد جهانی  )IBO-20۱۸(را کسب کند و در مهر سال 97 به عنوان 
نماینده آموزش و پرورش در دیدار نخبگان با مقام معظم رهبری، سخنرانی 
کرد. او سال 97 نیز با تیم المپیاد دانشجویی ایران، مقام سوم مسابقات 
جهانی مسکو را کسب کرد. سارا چندی قبل هم یکی از مهمانان دیدار 
تجلیل از مدال آوران المپیادهای جهانی سال 20۱9 با حضور رئیس جمهور 

بود. در ادامه این گفت و گوی مشترک را می خوانید. 
اولین نشانه هاي هوش سرشار فرزندتان چه زمانی آشکار شد؟

الزم است ابتدا عنوان کنم که ما عالقه مند بودیم سارا از همان سنین 
طفولیت، عالیقش را در رشته هاي گوناگون ورزشي، هنري و علمي بیازماید 
تا با شناخت مناسب از قابلیت هایش، بتواند زمینه هاي دلخواهش را در 
آینده راحت تر دنبال کند. او در خردسالي و پیش از اینکه قادر به خواندن 
و نوشتن زبان فارسي باشد، مي توانست انگلیسي صحبت کند؛ در موسیقي 
و نواختن تار پیشرفت خوبي داشت و با وجود سن کم، دختري اجتماعي 

و با قدرت تعامل باال بود.

 شما و همسرتان چقدر در موفقیت سارا نقش داشتید؟
ما بیشتر به خوشبختی سارا فکر می کردیم تا موفقیت او. به دنبال 
برنامه ریزی و تعریف هدفي مشخص نبودیم، بلکه به او مي آموختیم چطور 
هدف تعریف کرده و برای دستیابي به آن تالش کند و مهمتر اینکه چگونه 
از این کوشش ها و پیمودن مسیر و در کل از زندگی لذت ببرد. ما معتقدیم 
اقدام های مستقیم در هدایت و کنترل کودک تاثیر چنداني ندارد و چه بسا 
گاهي موجب لجبازی می شود. ما براي فرزندمان بستر مناسب آماده کرده 
و به او انگیزه دادیم تا یاد بگیرد و این یادگیري در شخصیت او نهادینه شود. 
همان طور که سارا از ورزش شطرنج، فکر کردن، برنامه ریزی و سرسختی 

را یاد گرفت.
 کدام ویژگي شخصیتي فرزندتان برجسته تر است و در موفقیتش 

نقش اساسي داشته است؟
به نظرم مهمترین ویژگی سارا اکنون، لذت بردن بی حد و حصر از دانایی 
است. سارا تا قبل از دوران راهنمایی با انواع هنرها و ورزش ها آشنا شد. 
قبل از خواندن و نوشتن فارسی، مکالمه و تحریر انگلیسی را یاد گرفت و 
بتازگی نیز زبان آلمانی و تا حدی فرانسه را آموخته است. مجموعه این 
مطالعات و معلومات باعث وسعت دیدش شد و نگرش او را به دنیا توسعه 

داد. احساس رضایت انسان ها از زندگی به نگرششان بستگی دارد. 
 سارا، براي ما از رازهاي موفقیتت بگو؟

بعد از خواست خدا و حمایت خانواده، خواستن خودم، مهمترین عامل در 
کسب این موفقیت ها بوده است؛ البته خواستن در فکر و حرف نیست. 
خواستن را باید اجرا کرد. یعنی اینکه پس از تعیین هدف، برنامه ریزی و 
براي رسیدن به مقصد، بی وقفه تالش کنیم؛ البته در این مسیر نباید خسته 
و ناامید شویم و باید پشتکار داشته باشیم. اگر  این رویه را دنبال کنیم، باید 
مطمئن باشیم که احساس خرسندی از زندگی داریم و دیر یا زود در حد 
خودمان موفق می شویم و به نتیجه تالش و زحمت هایمان می رسیم. به 
تعبیر پاولوفا )نویسنده معروف روسی( »راز موفقیت مردمان بزرگ، هدفی 

را بی وقفه دنبال کردن است«.

 در مسیر دستیابي به موفقیت، هوش و استعداد چه تاثیري داشته 
است؟

باور دارم پیشرفت و موفقیت امری نسبی است. به نظرم هر کسی با تالش 
و پشتکار و هر سطحي از استعداد و هوش، می تواند در حد توان خودش 
موفق باشد و حداقل در مسیر زندگی طوري تالش کند که به خودش 
بدهکار نباشد. به قول سعدی: »همت بلند دار که مردان روزگار/ از همت 
بلند به جایي رسیده اند.« به نظرم هر فردي باید با توجه به شناختی که از 
توان و استعداد خودش دارد، حد مطلوب و معقولی را هدفگذاری کند و 
بعد از تالش و کوشش، وقتي به حد مطلوب رسید، راضی باشد؛ چون همه 

انسان ها مثل هم نیستند.
 پدرتان به عالقه وافر شما به دانایي اشاره کرد؛ مطالعه و یادگیري چه 

جایگاهي در خانواده شما داشته است؟ 
مي توانم به جرات بگویم که مطالعه کتاب، یکي از مهمترین عادت هاي 
رفتاري در خانواده ما بوده و بسیار پیش آمده که ساعت هاي متمادي را هر 
سه عضو خانواده به طور همزمان به خواندن کتاب گذرانده ایم و آنقدر در 
دنیاي کتاب غرق مي شویم که تنها صدایي که در خانه شنیده مي شود، 
صداي ورق خوردن برگ هاي کتاب است. از زماني که به خاطر مي آورم، 
مادرم برایم کتاب مي خواند؛ پدرم در خانه کتاب در دست داشت و عالوه 
بر اینکه خودش مشترک چند مجله بود، مجله هاي کودک را برایم اشتراک 
گرفته بود. ناگفته نماند که پدر طبع شعر هم دارد و من یکي از طرفداران 
اشعار او هستم. عالوه بر این موارد من از 9 سالگي وبالگ داشتم و خالصه 
کتاب هایي را که مي خواندم، روي آن بارگذاري مي کردم. کتاب، فیلم و 
ورزشي مثل شطرنج، بسیار در توسعه نگاهم به دنیا نقش داشت. 
کتابخواني ام بعدها آنقدر ادامه یافت که سال 9۱ از سوی کانون پرورش 
فکری به عنوان کتابخوان برتر استان تهران انتخاب شدم. ناگفته نماند که 
تنها در رشته شطرنج ۱3 مقام کشوری و استانی  کسب کردم که مقام سوم 
کشوری رده هشت سال در سال۸7 ، مقام ششم کشوری زیر ۱0 سال در 
سال ۸۸ و مقام اول دانش آموزی کشوری در سال 90 از جمله آنهاست. 
عالوه بر شعر و ادبیات، موسیقی را هم بسیار دوست دارم و از کودکي سه تار 
مي نوازم. هرچند پدرم اعتقاد دارد که استعداد موسیقی ندارم؛ ولی من 

قول می دهم اگر روزی پیانو برایم بخرد، پیانیست خوبی شوم.

 با توجه به مشغله هاي فراوان علمي و حضور در مسابقات ملي و 
بین المللي هنوز هم فرصتی براي مطالعه آزاد دارید؟

در چند سال اخیر، اوقات فراغتم بسیار کم شده است؛ اما همیشه سعی 
کرده ام با خواندن رمان و شعر به مغزم استراحت دهم. در فشرده ترین مواقع 
هم با برنامه ریزی، زمان قابل کنترل است. قبال بسیار به رمان های فانتزی 
عالقه داشتم. به خاطرم دارم که سال هاي گذشته سه جلد از یک مجموعه 
هشت جلدی به نام» آرتیمس فاول« از »کالفر« را در مدت یک ماه خواندم 
و در حالي که هنوز بقیه جلدهایش ترجمه نشده بود با زحمت فراوان نسخه 
انگلیسی اش را تهیه کردم و در عرض دو، سه ماه آن را خواندم. کتاب های 
»یوستین گوردر« مثل »دختر پرتغالی« یا »راز فال ورق« از شیرین ترین 
کتاب هایی است که خوانده ام. بتازگی هم »انسان خردمند«  از »یوهان 

هراری« را مطالعه می کنم که بسیار جذاب است.

 برای آینده چه برنامه ای دارید؟ 
برای کسب علم و دانش و خدمت به انسان ها، هیچ مرزی وجود ندارد و 
صدالبته اولویت، وطن خودم است. من با وجود عالقه به ریاضیات، به توصیه 
پدر و مادرم از ریاضی به تجربی تغییر رشته دادم؛ زیرا پدرم اعتقاد دارد 
فعالیت هاي مهندسی، برای مثمر ثمر واقع  شدن مستلزم کارگروهی 
هستند. برای همین، همه آرزوهایم را در زمینه پزشکی تصور کرده ام. 
پرورش این آرزوها برایم هیجان انگیز است و از فکر کردن به این رویاها 
انرژی می گیرم. هم اکنون نیز پس از اینکه در سال 97 به عنوان برگزیده 
مرحله دوم مسابقات مغز و علوم اعصاب انتخاب شدم، مشغول مطالعه 
هستم تا بتوانم به عنوان برگزیده نهایي انتخاب و به عنوان نماینده ایران 
به مسابقات جهانی این رشته BRAINBEE -20۱9 به کشور کره اعزام 

شوم.

برای هم نسل هاي خودتان که می خواهند به مدارج عالی علمی  برسند، 
چه توصیه اي دارید؟

مهم این است در مسیري که به آن عالقه داریم، اعم از هنر، دانش یا ورزش 
با عشق گام برداریم و به قول شاعر: »در ره منزل لیلی که خطرهاست در 

آن/ شرط اول قدم آن است که مجنون باشی«.

ین فر آ ر فتخا ا ختر  د
 گفت و گوی »مشعل« با یکی از نخبگان جوان در خانواده صنعت نفت  

اپلیکیشن کاربردی اشتراک گذاری

کلون ایت، اپلیکیشنی قدرتمند است که می توانید همه چیز را از گوشی قدیمی 
به گوشی جدید کلون)همزادسازی( کنید. با این برنامه بدون نیاز به کابل و کامپیوتر 
 , )MMS( ام ام اس ,)SMS( و شبکه اینترنتی می توانید تمامی اس ام اس
مخاطبان گوشی )CONTACTS(, گزارش تماس ها )CALL LOG( , عکس 
)PHOTO( , ویدیو )VIDEO( و موزیک )MUSIC( های داخل حافظه گوشی 
و SD کارت را از یک گوشی به گوشی دیگر انتقال دهید. این برنامه شگفت انگیز 
حتی تمام تنظیمات سیستمی گوشی مثل پسورد وای فای )WIFI( و همه 
اپلیکیشن ها و بازی های گوشی شما را با حفظ تمام تنظیمات ذخیره شده در مراحل 

و امتیازهای بازی به گوشی اندرویدی دیگر منتقل می کند. 

تسنیم- امیرصادقیان


