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 جنگ، مهم ترین و دشوارترین طرح بازدارنده اي بود که دشمن 
اندك زماني پس از پیروزي انقالب از طریق ایادي خود در 
منطقه، به آن دست آویخت. در 31شهریور ۵9 ارتش عراق تحت 
تأثیر تحریکات استکبارجهاني و به بهانه ادعاهاي واهي مرزي 
به ایران حمله کرد و قسمت هایي از سرزمین ما را تصرف نمود و 
بسیاري از مردم شهرها را به اسارت گرفت و جمع کثیري از مردم 
بي دفاع را به شهادت رساند و در این میان کارخانه ها، فرودگاه ها، 
تأسیسات، بیمارستان ها و مدارس و مهمتر از همه بخش هائي 
از تأسیسات نفت مورد هجوم وحشیانه قرار گرفته و متحمل 
خسارات سنگیني شدند.تجاوز گسترده  ارتش عراق به میهن ما 
با تجهیزات و استعداد جنگي کامل صورت گرفت. بر اساس آمار 

جمع آوري شده از منابع مختلف، استعداد جنگي عراق که بر 
علیه ایران به کار گرفته شد مشتمل بر 12 لشکر، 800 قبضه 
توپ، ۵400 دستگاه تانک و نفربر، 400 قبضه ضدهوایي، 400 
فروند بالگرد )هلي کوپتر( و 366 فروند هواپیما، پشتیباني 
مي شد.آبادان و خرمشهر از مهمترین بنادر و شهرهاي جنوبي 
بودند که به محاصره و اشغال ارتش بعثي در آمدند و افق غروب 
کارون به غم نشست و آن جلوه ها و چشم اندازهاي زیبا، بدیع و 
خاطره انگیز را از دست داد و در غم شهادت جوانمردان دلیرش 
به سوگ نشست.به گفته  صدام، عراق در جبهه  اي به طول ۵۵0 
کیلومتر توانست به عمق 20 تا 110 کیلومتر به داخل ایران نفوذ 
کند و وسعتي معادل فلسطین اشغالي را به تصرف خود درآورد. 

نفت و دفاع مقدس
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پیام وزیر نفت برای درگذشت 3 تن از 
کارکنان نفت و گاز اروندان

وزیر نفت در پیامی به جهانگیر پورهنگ، مدیرعامل شرکت نفت و گاز 
اروندان درگذشت سه تن از جوانان این شرکت را در سانحه تصادف رانندگی 

تسلیت گفت.
در متن پیام بیژن زنگنه، وزیر نفت آمده است: »از خبر درگذشت سه تن از 
همکاران جوان آن شرکت، آقایان محمد مجلسی، امید ابولیان نوروزی و علی 
بازیار در سانحه تصادف رانندگی بسیار متأسف شدم.از خداوند قادر و متعال 
برای آن عزیزان، رحمت و غفران واسعه الهی و برای بازماندگان محترمشان صبر 
و اجر مسئلت می کنم. لطفا مراتب همدردی و تسلیت اینجانب را به خانوده های 
داغدیده و همکاران این عزیزان ابالغ فرمایید.گرچه التیام تالمات روحی و معنوی 
خانواده های داغدار، تنها از خداوند متعال برمی آید، اما الزم است با اختیاراتی که 
دارید، هر آنچه می توانید برای کاهش تالمات مادی این خانواده ها به کار گیرید.«

دستور  بررسی فوری حادثه حفاری
وزیر نفت در واکنش به مصدومیت دو تن از کارکنان شرکت ملی حفاری 
ایران حین عملیات حفاری دکل ۵۶ فتح، به مدیریت کل بهداشت، ایمنی و 
محیط زیست این وزارتخانه دستور داد با فوریت نسبت به بررسی میدانی جوانب 
و علت وقوع حادثه اقدام و نتیجه بررسی را به همراه پیشنهاد برای پیشگیری از 

وقوع حوادث مشابه و همین طور مقصران احتمالی به وی اعالم کنند.
به گزارش شانا، بیژن زنگنه خطاب به سیدباقر مرتضوی نوشته است:

»جناب آقای دکتر مرتضوی، مدیرکل محترم اداره کل بهداشت، ایمنی  و محیط زیست
با سالم- با توجه به مصدومیت دو نفر از کارکنان خدوم شرکت ملی حفاری 
ایران حین عملیات حفاری دکل ۵۶- فتح واقع در موقعیت تنگ بیجار در روز 
سه شنبه )18شهریورماه(، متاسفانه با وجود ابالغ دستورالعمل های ایمنی برای 
حفظ سالمت کارکنان فعال در دکل ها، بعضا همچنان با حوادث ناتوان کننده 
در شرکت ملی حفاری ایران روبه رو هستیم که به احتمال زیاد ناشی از بی توجهی 
به اجرای دقیق دستورالعمل هایی است که همواره بر اجرای آنها تاکید و اصرار 
شده است.بدین وسیله الزم است تا با فوریت نسبت به بررسی میدانی جوانب 
موضوع و علت وقوع این حادثه اقدام نموده و نتیجه را به همراه پیشنهاد برای 
پیشگیری از وقوع حوادث مشابه به همراه مقصران احتمالی موضوع، به اینجانب 
ارائه نمایید.عالوه بر این، مقتضی است ضمن دلجویی حضوری از همکاران 
مصدوم شرکت ملی حفاری ایران و بذل هرگونه تالش برای بازگشت سالمتی 

ایشان، مراتب تاسف اینجانب را نیز ابالغ نمایید.«

سیدحسن موسوی، رئیس امور حقوقی 
GECF

سیدحسن موسوی، مدیر پیشین امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران 
به تازگی با رای اعضا به عنوان رئیس امور حقوقی مجمع کشورهای 
صادرکننده گاز )GECF( منصوب شده است.به گزارش شرکت ملی 
نفت ایران، مسعود کرباسیان، مدیرعامل این شرکت در نشست تودیع 
سیدحسن موسوی ضمن قدردانی از تالش های وی اظهار کرد: »ایشان 
در امور حقوقی اقدامات ارزشمندی را به خصوص در دعاوی داخلی و 
بین المللی بجا گذاشتند و امیدوارم در سمت جدید با توجه به توانمندی 
و صالحیت الزم، بیش از پیش موفق باشند« سیدحسن موسوی، 
فارغ التحصیل مقطع دکترای حقوق از دانشگاه شهید بهشتی است که 
در سوابق او می توان به مدیریت امور حقوقی شرکت نفت و گاز پارس و 
مدیریت امور حقوقی و عضویت هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران 

اشاره کرد.
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علی ربیعی، سخنگوی دولت با مهم 
توصیف کردن طرح فروش اوراق سلف 
نفتی گفت: این طرح کماکان در دستور 

کار دولت قرار دارد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، 
علی ربیعی در نشست خبری درباره از 
دستور کار خارج شدن طرح فروش 
طرح  این  گفت:  نفتی  سلف  اوراق 
دولت  مهم  کماکان جزو طرح های 
محسوب می شود و دولت آن را دنبال 

می کند.
کرد:  تصریح  دولت  سخنگوی 
معتقدیم که اجرای این طرح در شرایط 
کنونی چند خاصیت دارد؛ مردمی که 
پول و دارایی های اندک دارند، می توانند 

صاحب سرمایه شوند، سرمایه ای که 
قطعاً تضمینی هم در پس آن وجود 

دارد.
ربیعی عنوان کرد: این طرح نقدینگی 
را کاهش می دهد و این موضوع تورم را 
کمتر و امکان سرمایه گذاری جدید را 
فراهم می کند. ما سراغ پول های پرقدرت 
نرفتیم و بنای ما هم این است که قطعا 
از تورم جلوگیری کنیم. بنابراین فروش 
اوراق سلف نفتی در دستور کار دولت 
قرار دارد و امیدواریم پیرامون این طرح 
می دانم  آنچه  گیرد.  صورت  تفاهم 
اشکاالت جزئی مطرح بوده، اما کلیت 
طرح مورد نظر سران قوای دیگر هم بوده 

است.

طرح فروش اوراق سلف نفتی در دستور کار دولتموافقت وزیر نفت با استمرار شرایط گذشته مشموالن حالت اشتغال

قدردانی از تالش ها و ابتکارات وزارت نفت در دوران تحریم
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری با قدردانی از 
تالش ها و ابتکارهای وزارت نفت برای صادرات و فروش نفت در 
شرایط فشار و تحریم گفت: ضرورت توجه به سرمایه گذاری در 
بخش نفت برای افزایش توان تولید و صادرات وزارت نفت بیش از 

پیش احساس می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، 
کاهش  از  اقتصاد  شورای  نشست  در  جهانگیری  اسحاق 
سرمایه گذاری به عنوان یکی از دغدغه های اصلی اقتصاد کشور یاد 
کرد و با تاکید بر اینکه باید برای افزایش سرمایه گذاری در 
بخش های مختلف اقتصادی به دنبال تدوین راهکارهای اجرایی و 
عملی باشیم، افزود: باید برنامه های حمایتی نظیر ارائه تسهیالت 
بانکی با حداقل نرخ سود مدنظر قرار گیرد و با روش هایی از این 
دست از بخش خصوصی حمایت و آنها را نسبت به سرمایه گذاری 

در بخش های مختلف اقتصادی ترغیب و تشویق کنیم.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اینکه کارگروه ویژه رفع 
موانع جهش تولید بنا به تاکید مقام معظم رهبری تشکیل و 
نخستین نشست آن روز سه شنبه )۲۵ شهریورماه( برگزار می شود، 
تصریح کرد: در این کارگروه نیز تالش می شود تصمیم های الزم 
برای حمایت از سرمایه گذاری و بهبود کسب وکار و رونق تولید 

اتخاذ شود.
جهانگیری با قدردانی از تالش ها و ابتکارهای وزارت نفت برای 
صادرات و فروش نفت در شرایط فشار و تحریم عنوان کرد: با وجود 
صدور مجوزهای متعدد برای دستگاه هایی که داوطلب فروش نفت 
شده بودند، اما سرانجام دستگاهی جز وزارت نفت نتوانست در این 
زمینه اقدام موثری انجام دهد. بنابراین ضرورت توجه به 
سرمایه گذاری در بخش نفت برای افزایش توان تولید و صادرات 

وزارت نفت بیش از پیش احساس می شود.
در این نشست که وزیران نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطالعات، سرپرست وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز 

حضور داشتند، نماینده سازمان برنامه و بودجه گزارشی از 
بخشنامه بودجه سال 1۴۰۰ ارائه کرد و به تشریح تصویر کلی از 
اقتصاد کالن مشتمل بر روند بلندمدت اقتصاد و پیش بینی های 

آینده و نیز سیاست های حمایتی بودجه سال 1۴۰۰ پرداخت.
در ادامه این نشست برخی درخواست های دستگاه های اجرایی 
نیز مطرح شد و پس از بحث و بررسی به تایید شورای اقتصاد 

رسید.
اصالح مصوبه های مربوط به سرمایه گذاری از محل منابع 
نفتی،  فرآورده های  پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  داخلی 
سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
برای پروژه تجهیز و تغییر کاربری اسکله های پتروشیمی در بندر 
پارسـ  عسلویه، طرح احداث ایستگاه های تقویت فشار میدان های 
گازی هما، وراوی و مرکز تفکیک تابناک با استفاده از ماده 1۲ 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اصالح 
مصوبه شورای اقتصاد برای افزایش سرمایه گذاری طرح تعویض 
جمله  از  فرآورده  و  خام  نفت  خطوط  تعویض  و  پوشش 
درخواست های وزارت نفت بود که در این نشست مورد موافقت 

قرار گرفت.

در پی درخواست معاون توسعه مدیریت و 
سرمایه انسانی وزارت نفت، وزیر نفت با 
استمرار پرداخت حقوق و مزایای مشموالن 
حالت اشتغال با شرایط قبل، در شهریورماه 

موافقت کرد.
پس از مذاکرات و رایزنی های متعدد با 
دادستان دیوان محاسبات درباره درخواست 
بررسی مجدد امکان استمرار پرداخت مزایای 
مورد نظر برای مشموالن حالت اشتغال صنعت 
درخواست  تنظیم  لزوم  بر  تاکید  و  نفت 
تجدیدنظر از هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
و اعاده دادرسی آرای هیات سوم مستشاری، 
دادستان دیوان محاسبات موافقت خود را با 
پرداخت حقوق و مزایای مشموالن حالت 

اشتغال به شکل گذشته، برای شهریورماه اعالم 
کرد. همچنین بازگشت دائمی پرداخت حقوق 
و مزایای این کارکنان به شکل گذشته موکول 
به انتصاب حاکم شرع جدید و صدور دستور 
توقف اجرای احکام دیوان محاسبات از جانب 
وی شد. در پی این توافق با دادستان دیوان 
محاسبات، فرزین مینو، معاون توسعه مدیریت 
و سرمایه انسانی وزارت نفت از بیژن زنگنه، 
وزیر نفت درخواست کرد که حقوق و مزایای 
شهریورماه مشموالن حالت اشتغال به شکل 
گذشته پرداخت شود که مورد موافقت وزیر 
نفت قرار گرفت و طبق هماهنگی های به عمل 
آمده در فیش حقوقی شهریورماه کارکنان 

منظور خواهد شد.

کوتاه از صنعت نفت

پیشرفت های صنعت 
نفت در خوزستان باعث 
افتخار است
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: در سفری که چندی پیش به 
استان خوزستان داشتم، از نزدیک شاهد پیشرفت های صنعت نفت از 

جمله طرح پاالیش بیدبلند خلیج فارس بودم که باعث افتخار است.
محمدباقر قالیباف، پس از شنیدن گزارش بیژن زنگنه، وزیر نفت 
در نشست علنی مجلس شورای اسالمی و پرسش های برخی 
نمایندگان از وی گفت: آنچه مشخص و روشن است در شرایط امروز 
با توجه به اقدام های دشمن که سبب تحریم و فشار بر کشور شده 
است، در موضوع نفت نمی توانیم با هدف گذاری ها و برنامه های گذشته 

پیش برویم.
وی افزود: همه ما در دولت و مجلس و در پژوهشگاه ها و حوزه صنعت 
باید بپذیریم که تهدید دشمن را به فرصت تبدیل کنیم و رویکرد، روش، 

ابزار و تجهیزات فنی را با رویکرد که امروز اتخاذ می شود، انجام دهیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: این توان در مجموعه 
وزارت نفت وجود دارد که تهدید را به فرصت تبدیل کند، این کار 
شدنی است و گام های خوبی نیز در این مسیر برداشته شده است و 

اگرچه در بعضی از حوزه ها عقب ماندگی داریم، اما پیشرفت هایی نیز 
داریم. در سفری که چندی پیش به استان خوزستان داشتم از نزدیک 
پیشرفت های صنعت نفت از جمله طرح پاالیش بیدبلند خلیج فارس 

را مشاهده کردم که باعث افتخار بود.
قالیباف عنوان کرد: اگر این باور در مجموعه مدیران و تصمیم گیران 
باشد، موفق خواهیم شد. در حوزه  انرژی باید پاسخ دهیم چرا این حوزه 
آنگونه که باید و شاید رونق نگرفته و تغییر رویکردهایی باید اتفاق بیفتد. 

همچنین در بحث خام فروشی، فرآورده ها، اولویت ها و بحث مهم الگوی 
مصرف که در مصرف جزو کشورهای پرمصرف هستیم و کار و عملکرد 
ما در این بخش قابل قبول نیست. وی گفت: دلیل منطقی و قابل بحث 
بودن نشست امروز این است که وزیر نفت و همکاران وی بسیاری از 
موضوع ها و بحث های مطرح شده از سوی نمایندگان را پذیرفته اند، این 
مسیر باید ادامه یابد تا بتوانیم مشکالت حوزه انرژی را در سال پایانی 

دولت حل و رفع کنیم.
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رئیس بهداشت، ایمنی و محیط زیست مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: کنترل 
شیوع ویروس کرونا در دوره تعمیرات اساسی نتیجه پایش ها و کنترل مستمر و 
اجرای پروتکل های بهداشتی در سطح این مجتمع گازی است. به گزارش شرکت 
ملی گاز ایران، محمد مسعودنیا با اشاره به انجام عملیات تعمیرات اساسی 
پاالیشگاه های پارس جنوبی با رعایت پروتکل های بهداشتی و ایمنی اظهار کرد: 
تعمیرات اساسی پاالیشگاه های اول، دوم، سوم، پنجم، هفتم، هشتم، نهم، دهم 
با موفقیت و بدون هیچ حادثه ناتوان کننده به اتمام رسید. وی با بیان اینکه در 
پاالیشگاه چهارم در سه مقطع چند کار تعمیراتی انجام شده و هم اکنون بخش 
پایانی آن تداوم دارد، افزود: طبق برنامه تعمیرات اساسی پاالیشگاه ششم نیز از 
۳1 شهریور آغاز می شود و پس از آن تعمیرات اساسی امسال مجتمع گاز پارس 
جنوبی پایان می یابد. رئیس  بهداشت، ایمنی و محیط زیست )اچ اس یی( مجتمع 

گاز پارس جنوبی تصریح کرد: با توجه به حساسیت عملیات تعمیرات و شیوع 
ویروس کرونا، تعمیرات مطابق برنامه انجام شده است و با اتمام تعمیرات، همه 
پاالیشگاه های مجتمع برای تولید با ظرفیت کامل در زمستان آماده خواهند بود. 
مسعودنیا همچنین با بیان اینکه کرونا در مجتمع در سطوح سبز و زرد در دوره 
تعمیرات اساسی کنترل شد، گفت: این دستاورد نتیجه پایش ها و کنترل مستمر 
و اجرای پروتکل های بهداشتی در سطح این مجتمع گازی است. وی با اشاره به 
آموزش ها و اقدام های الزم برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا یادآور شد: 
خوشبختانه با تالش کارکنان و متخصصان در واحدهای ایمنی و بهداشت در 
همه پاالیشگاه ها آموزش های الزم ارائه و اقدام های موثر انجام شده و امیدواریم 
با اجرای دقیق مسائل بهداشتی این دوران سخت با سالمتی کامل همه نیروهای 

مجتمع سپری شود.

معاون وزیر نفت خبر داد:

 رونق اشتغال و کسب و کار سازندگان داخل با 
توسعه گازرسانی

سیدحسین عظیمی، قائم مقام فاز 1۹ پارس جنوبی خبر داد: عملیات 
کشش خط لوله دومین گوی شناور فازهای منطقه ۲ پارس جنوبی 
برای نخستین بار در کشور با روش حفاری افقی جهت دار پایان یافت. 
به گزارش شرکت نفت و گاز پارس، عظیمی با اشاره به تکمیل 
عملیات Shore Pulling خط لوله دومین SPM فازهای پارس 
۲ به طول 1.۳ کیلومتر گفت: این عملیات با روش حفاری افقی 
جهت دار )HDD(، برای نخستین بار توسط متخصصان داخلی و از 
سوی شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران به عنوان 
پیمانکار این پروژه اجرا شد. وی اجرای این عملیات را دستاورد جدید 
متخصصان صنعت نفت در پارس جنوبی و جایگزین روش متداول 
حفر کانال و اجرای خط لوله در بستر آن عنوان کرد و گفت: در روش 
 ،)Horizontal Directional Drilling( حفاری افقی جهت دار
تونلی زیر بستر دریا حفر و لوله از داخل تونل به سمت خشکی 
 Backfilling کشیده می شود. قائم مقام فاز 1۹ عدم نیاز به عملیات
و حذف معضل های زیست محیطی ناشی از این عملیات در بستر 

 Shore برشمرد و افزود: در عملیات HDD دریا را از مزایای روش
Pulling خط لوله دومین گوی شناور فازهای پارس ۲، حفاری 
افقی جهت دار در عمق 1۶ متری زیر بستر دریا اجرا شد. او با بیان 
اینکه این عملیات از اوایل خردادماه امسال با استقرار دستگاه حفاری 
در خشکی و شناور ابوذر 1۲۰۰ در دریا با حفاری حفره راهنما آغاز 
شد، تصریح کرد: در ادامه این عملیات، قطر تونل در 1۰ مرحله تا 
رسیدن به سایز ۵۲ اینچ افزایش یافت و پس از آن 1.۳ کیلومتر خط 
لوله ۳۶ اینچ که توسط شناور سی مستر در بستر دریا لوله گذاری 
شده بود، از سمت خشکی به داخل تونل کشیده و در ساحل دریافت 
شد. عظیمی با اشاره به اجرای دومرحله ای خط لوله این گوی شناور 
به طول ۷ کیلومتر گفت: با توجه به تکمیل عملیات کشش لوله میان 
خشکی و دریا، مرحله دوم لوله گذاری به طول ۵.۷ کیلومتر از هفته 
آینده با استفاده از شناور لوله گذار سی مستر آغاز و پس از آن عملیات 
نصب PLEM، اسپول و سامانه SPM و تجهیزات جانبی انجام و 

پیش راه اندازی خواهد شد.

کیوان یاراحمدی، مجری طرح توسعه میدان نفتی آذر اعالم کرد که 
میدان نفتی آذر با بهره مندی از تأسیسات جانبی واحد فرآورش 
مرکزی )CPF( در آستانه دستیابی به ظرفیت تولید ۶۵ هزار بشکه 
نفت در روز و تحقق تولید نهایی قرار گرفته است. وی افزود: تست 
SAT سامانه اندازه گیری نفت خام این میدان مشترک به زودی 
انجام و آزمایش تولید ۲1 از ۲8 روز تولید نهایی از این میدان نیز آغاز 

می شود. هدف نهایی توسعه این میدان، رسیدن به ظرفیت تولید 
روزانه ۶۵ هزار بشکه نفت خام از این حوزه نفتی مشترک خواهد بود. 
مجری طرح توسعه میدان نفتی آذر اظهار کرد: تولید تجمعی از این 
میدان مشترک در قالب طرح زودهنگام از مرز ۳۰ میلیون بشکه 
نفت خام فراتر رفته است. میدان نفتی آذر در بلوک اناران، در دماغه 

کوه های زاگرس و در امتداد مرز ایران و عراق واقع شده است.

 تکمیل عملیات کشش خط لوله دومین گوی 
شناور پارس ۲ 

میدان آذر در آستانه تولید نهایی
عبداهلل احمدی، مدیر پروژه مخازن ذخیره سازی نفت خام در طرح 
گوره - جاسک، میزان پیشرفت ساخت این مخازن را ۳۰ درصد اعالم 
کرد. او با اشاره به اهمیت احداث مخازن ذخیره سازی در طرح ملی 
و راهبردی گوره – جاسک؛ تولید،  انتقال،  ذخیره سازی، اندازه گیری 
و صادرات نفت را از مولفه های مهم در زنجیره تولید تا صادرات نفت 
برشمرد و افزود: ذخیره سازی به منظور عرضه کافی، بهنگام، بی وقفه 
و بدون آسیب پذیری تقاضاهای داخلی و خارجی از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. مدیر پروژه مخازن ذخیره سازی نفت خام در طرح 
گوره - جاسک همچنین ایجاد یک پایانه نفتی جدید در شرق تنگه 
هرمز را از اهداف مهم طرح دانست و تاکید کرد: ذخیره سازی برای 
کنترل، ثبات و تداوم عرضه نقش مهمی ایفا می کند و مخازن این 
طرح مهم کاربردی به منظور کاهش ریسک و همچنین ایجاد ثبات 
و اطمینان در بازار نفت طراحی شده و در حال اجراست تا بتوانیم 

ذخیره سازی مطمئنی در این خصوص داشته باشیم.
احمدی در ادامه با اشاره به پیچیدگی موجود در این پروژه گفت: برای 
ساخت این مخازن باید بیش از ۲۷۰۰ مدرک مهندسی در بخش 
طراحی تفصیلی تهیه کرد که تاکنون تعداد ۲۰۰۰ مدرک آن آماده 
شده و در مرحله اجراست و مابقی آن نیز براساس پیشرفت پروژه 

تهیه خواهد شد.
وی رسوب زدایی از مخازن نفتی را از جمله معضالت موجود در 

ساخت مخزن دانست و در ادامه به تجربیات کاری که در حوزه 
ساخت و تعمیر مخازن نفتی داشته است، اشاره کرد و افزود: در 
گذشته عملیات رسوب زدایی افزون بر اینکه چند ماه مخزن را از 
سرویس خارج می کرد،  سبب می شد بخش زیادی از حجم مخزن را 
حین عملیات از دست بدهیم و همچنین احتمال آسیب به محیط 
زیست نیز وجود داشت، اما خوشبختانه شرکت مهندسی و توسعه 
نفت امروزه با بهره گیری از تجربیات گذشته و درس آموزی از موارد 
مشابه پیشین، در مخازن طرح گوره - جاسک از سیستم های 
جلوگیری از تشکیل رسوب )SRJ( استفاده خواهد کرد که این 
سیستم در مخازن ۵۰۰ هزار بشکه ای به طور صددرصدی مانع 

تشکیل رسوب می شود.
مدیر پروژه مخازن ذخیره سازی نفت خام در طرح گوره - جاسک 
اعالم کرد: با توجه به برنامه زمانبندی طرح گوره - جاسک تا پایان 

امسال نفت آماده ارسال و صادرات است.
پروژه احداث مخازن نفت خام که 18 درصد از کل طرح خط لوله 
انتقال نفت خام گوره به جاسک را به خود اختصاص داده، در مرحله 
نخست مشتمل بر احداث ۲۰ مخزن هر یک به ظرفیت ۵۰۰ هزار 
بشکه، یک نیروگاه برق 1۵ مگاواتی و یک واحد تصفیه آب است که 
در زمینی به مساحت 1۳۰ هکتار در منطقه جاسک و سواحل مکران 

در حال اجراست.

واحد سولفات پتاسیم پتروشیمی ارومیه عملیاتی شد پیشرفت 3۰ درصدی احداث مخازن گوره- جاسک 

 

واحد سولفات پتاسیم پتروشیمی ارومیه به عنوان یکی از طرح های توسعه ای 
پایین دستی صنعت پتروشیمی با هدف تکمیل زنجیره ارزش، جلوگیری از 
خام فروشی و توسعه محصوالت متنوع و راهبردی بدون حضور کارشناسان 
خارجی با موفقیت عملیاتی شد. به گزارش شانا به نقل از شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس، کریم دلجوان، مدیرعامل پتروشیمی ارومیه با اشاره به اینکه خط 
تولید سولفات پتاسیم با ظرفیت ساالنه ۴۰ هزار تن با موفقیت راه اندازی شد، 
گفت: با توجه به راه اندازی این خط تولید، سبد محصوالت شرکت تکمیل تر شده 
است. وی ادامه داد: واحد تولید پتاسیم این شرکت با هدف تولید محصول جانبی 
اسیدکلریدریک با ظرفیت ۵۰هزار تن در سال به سبد محصوالت شرکت اضافه 
 )pac( شد که یکی از مواد اولیه مورد استفاده در پروژه جدید پلی آلومینیوم کلراید
است. این پروژه نیز همسو با هدف تکمیل زنجیره ارزش و از طرح های توسعه ای 
پتروشیمی ارومیه به شمار می آید که مقدمات اجرای آن آغاز شده است. 
مدیرعامل پتروشیمی ارومیه با اشاره به نامگذاری سال ۹۹ به عنوان جهش تولید 

از سوی مقام معظم رهبری افزود: پتروشیمی ارومیه برنامه های مبسوطی برای 
تولید محصوالت متنوع در دست دارد که بهره برداری از طرح سولفات پتاسیم 
سبد محصوالت را متنوع کرده است. دلجوان بهره برداری از این واحد را مرهون 
تالش های مهندسان و متخصصان جوان و عملیاتی خود دانست که بدون حضور 
کارشناسان خارجی موفق شدند بهره برداری از طرح سولفات پتاسیم را به نام خود 
ثبت کنند. وی اظهار کرد: راه اندازی واحدهای تولیدی در شرایطی که کشور افزون 
بر فشار تحریم های یکجانبه آمریکا و متحدانش با بحران کرونا نیز دست و پنجه 
نرم می کند می تواند تنها راه برون رفت از فشارهای اقتصادی باشد. مدیرعامل 
پتروشیمی ارومیه با تأکید بر اینکه محدودیت ها و تحریم ها، مدیریت را به سمت 
نگاه به داخل و بومی سازی سوق داده است، تصریح کرد: بخش عمده ای از 
تجهیزات و قطعات واحد تولیدی سولفات پتاسیم از سوی سازندگان داخلی 
ساخته شده است. پتروشیمی ارومیه زیرمجموعه شرکت گروه پتروشیمی 

سرمایه گذاری ایرانیان )پترول( است.

 حسن منتظرتربتی، معاون وزیر نفت در گاز گفت: به دنبال اتفاق های خوب پارسال 
در بخش افزایش تولید پارس جنوبی، این روزها تولید گاز کشور به حدود روزانه 
۵ میلیون بشکه معادل نفت رسیده است و این سوخت پاک سهم عمده ای در 
تأمین انرژی و به تبع آن، درآمدزایی برای کشور دارد. وی افزود: تولید محصوالت با 
ارزش افزوده بیشتر در مجتمع های پتروشیمی و صادرات به بازارهای جهانی به مدد 
دریافت خوراک گاز، مصداق بارز پرهیز از خام فروشی و نشان دهنده وقوع رخدادهای 
قابل توجه در افزایش برداشت از میدان گازی پارس جنوبی است. مدیرعامل شرکت 
ملی گاز ایران تصریح کرد: امروز ما گاز را افزون بر برآورده کردن نیاز مردم در بخش 
خانگی به تامین خوراک مجتمع های پتروشیمی ها اختصاص داده ایم؛ بخش عمده ای 
از گاز در صنایع پتروشیمی  به محصوالت باارزشی تبدیل می شود که در این روزها 

ارزآوری بسیار خوبی برای کشور دارد. تربتی گفت: اجرای طرح های توسعه ای صنعت 
گاز و توسعه گازرسانی افزون بر موارد یاد شده و رفاه مردم سبب توسعه صنایع وابسته 
یا همان صنایع خرد می شود و به کسب وکار کارخانه های کوچک سازنده کاالهای 
مورد نیاز صنعت گاز رونق می بخشد. در شرایط سخت ناشی از تحریم ها این صنایع 
نیز می توانند افزون بر دستیابی به منافع به حیات خود ادامه دهند، ضمن آنکه در کنار 
توسعه  طرح های گازرسانی، اشتغالزایی این صنایع بهبود می یابد. گاز امروز دو وجهه 
پیدا کرده است؛ هم وجهه تامین رفاه برای مردم و هم وجهه تامین ارز و درآمد برای 
کشور که به عنوان دومین دارنده ذخایر گازی در دنیا، این انتظار وجود دارد که گاز را 
کم کم از بحث مصرف گرمایشی صرف، به بحث درآمدزایی سوق داده و بتوانیم 

ان شاءاهلل، زمینه های درآمدزایی گاز را در کشور افزایش دهیم.



گزارش ویژه

 بیژن زنگنه ، وزیر نفت ایران )سه شنبه، 2۵ شهریورماه( در صحن علنی مجلس حاضر شد و با اشاره به عملکرد صنعت نفت در اجرای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی، گزارش خود را در صحن علنی مجلس در هشت محور شامل افزایش ظرفیت تولید از میدان های مشترك نفت و گاز، دوری از خام فروشی با توسعه 
صنعت پتروشیمی و پاالیش و تکمیل زنجیره ارزش، توسعه گازرسانی، افزایش صادرات گاز و فرآورده های نفتی و پتروشیمی، حمایت از ساخت داخل و 

شرکت های دانش بنیان، جمع آوری گازهای ارسالی به مشعل، مقابله با تحریم های نفتی و ریل گذاری برای آینده ارائه داد.
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وزیر نفت  به پرسش های نمایندگان در صحن علنی مجلس پاسخ داد

مشعل شماره 98۵ 

امتیاز ندادن به ترکمنستان 
مستحق تنبیه است یا تحسین؟

وی گفت: امروز جنگ تمام عیار اقتصادی از طرف آمریکا و 
صهیونیسم با همکاری منافقین و دیگر متحدانشان بر ملت 
ایران تحمیل شده است که دائماً هم تالش می کنند بر ابعاد آن 
بیفزایند. در چنین شرایطی ضرورت دارد مانند دوران دفاع 
مقدس همه ارکان نظام از دولت و مجلس و دیگر قوا با 

هم اندیشی و به صورت یکپارچه عمل کنند.

تعیین تکلیف و افزایش ظرفیت تولید میدان های مشترك نفت و گاز
وزیر نفت در باب محور نخست گفت: درباره افزایش ظرفیت تولید از 
میدان های مشترك باید بگویم که ما این میدان ها را اولویت بندی کردیم و 
به همه آنها پرداختیم، اما مهم ترین میدان ها برای ما دو بخش میدان های 
غرب کارون در خوزستان و میدان گازی پارس جنوبی بوده است که تولید 
میدان های غرب کارون در این هفت سال از ۷0 هزار بشکه در سال 1392 
به روزانه 400 هزار بشکه در سال 1399 رسیده است و اکنون در این 
زمینه از همسایگان خود عقب نیستیم.وزیر نفت با بیان اینکه 
قراردادهای نفتی برای میدان های مشترك دیگر نیز امضا شده 
است، افزود: این قراردادها برای فاز 11 پارس جنوبی، آبان، پایدار 
غرب، چشمه خوش، دالپری، پایدار شرق، سپهر، جفیر و یاران 
بسته شده است. طرح های دیگری هم برای توسعه و افزایش 
سطح تولید نفت در حال اجراست که از سال 9۷ تاکنون 23 
قرارداد در این زمینه امضا شده و آقای قالیباف هم در سفر 
خود به خوزستان، در جریان این طرح ها قرار گرفته اند.
وی با اشاره به افزایش تولید گاز در پارس جنوبی گفت: 
جمهوری اسالمی تاکنون 1۵0 میلیارد دالر در پارس 
جنوبی سرمایه گذاری کرده است؛ صنعت گاز و 
صنعت پتروشیمی به معنای واقعی محصول 
جمهوری اسالمی هستند. در بخش نفت خیلی 
کارها قبل از انقالب شده بود، اما کاری که در 
بخش گاز پیش از انقالب انجام شده بسیار 

ناچیز بوده است.

نمایندگان تمدن صنعتی ایجاد شده در 
پارس جنوبی را ببینند

زنگنه تأکید کرد: این دو صنعت 
هرچه دارند از جمهوری اسالمی و 
کارهایی است که در این زمان انجام 
شده. مهم ترین اقدام هم در پارس 
است.  شده  انجام  جنوبی 
تولید  نگین  میا
در  گاز  روزانه 
پارس جنوبی 
ل  سا ر  د
 140 ،1384
ن  میلیو

مترمکعب بود که در سال 1392 به روزانه 280 میلیون مترمکعب و اکنون به ۷00 میلیون 
مترمکعب رسیده است، یعنی تولید این میدان مشترك گازی طی هفت سال اخیر 2.۵ برابر 
شده است.وزیر نفت گفت: ظرفیت تولید گاز پارس جنوبی تا به امروز و در این هفت سال 
به طور متوسط 420 میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته که معادل 2.6 میلیون بشکه 
نفت است و اگر می خواستیم این مقدار سوخت را از طریق ساخت پاالیشگاه تأمین کنیم، 
باید 10 پاالیشگاه 260 هزار بشکه ای می ساختیم. چند روز پیش هم در صحبتی گفتم که با 
ساخت این پاالیشگاه ها محیط زیست به قدری آلوده می شد که زندگی کردن در کشور 
دشوار می شد اما ما از محیط زیست هم حفاظت کردیم.زنگنه با بیان اینکه ما توانستیم 1۷ 
فاز پارس جنوبی را در قسمت دریا به اتمام برسانیم و در خشکی هم فقط یک پاالیشگاه 
مانده که آن هم تأثیر تعیین کننده ای در برداشت گاز ما از میدان ندارد، خطاب به نمایندگان 
مجلس گفت: من رئیس مجلس و به ویژه اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس را دعوت 
می کنم که تشریف بیاورند و از تمدن صنعتی ایجادشده در پارس جنوبی بازدید کنند.وزیر 
نفت در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: خط لوله هزار کیلومتری گوره - جاسک با 
هدف تنوع بخشی به مبادی صادراتی کشور در حال احداث است که ان شاءاهلل تا پایان 
امسال به اتمام می رسد و می تواند یک میلیون بشکه نفت خام را از گوره به جاسک انتقال 

دهد.

مصادیق جلوگیری از خام فروشی
زنگنه با اشاره به دوری از خام فروشی با توسعه صنعت پتروشیمی و پاالیش و تکمیل 
زنجیره ارزش، اظهار کرد: تولید پتروشیمی در سال ۷۵، 12 میلیون تن، در سال 92، ۵6 
میلیون تن و در سال 96 به 66 میلیون و 400 هزار تن رسیده و به 100 میلیون تن هم خواهد 
رسید و طبق برنامه، در سال 1404 به 133 میلیون تن می رسد که مهم تر از آن ارزش این 
تولیدات است.وی افزود: به تعبیر دیگر، تولید پتروشیمی در سال ۷۵، 2 میلیارد دالر بوده 
که در سال 92، 11 میلیارد دالر و در سال 98، به 1۵ میلیارد دالر رسیده و تا سال 1404 به 
2۵ میلیارد دالر می رسد. امسال 1۷ طرح با ظرفیت 2۵ میلیون تن به بهره برداری می رسد 
که این یک جهش است و مورد توجه مقام معظم رهبری هم قرار گرفته است.وزیر نفت 
ادامه داد: مقدار معادل نفتی که تحویل پتروشیمی ها شده هم در سال 92، 2۷ میلیون تن 
و در سال 98، 3۵ میلیون تن بوده که در سال 1400 به ۷2 میلیون تن و در 1404 به 88 
میلیون تن می رسد.زنگنه با بیان اینکه ظرفیت پاالیشگاه ها از 1.8 میلیون بشکه در سال 
91 اکنون به 2.2 میلیون بشکه رسیده است، افزود: صادرات فرآورده های نفتی با کارهایی 
که در توسعه پاالیش و گازرسانی روستایی و بهبود وضعیت پاالیشگاه ها انجام شد، نسبت 
به سال 91 چهار برابر شده است؛ یعنی دوری از خام فروشی و دور زدن تحریم ها انجام گرفته 
است.وی تأکید کرد: تولید بنزین در سال 91، روزانه ۵2 میلیون لیتر بود که در سال 98 به 
10۷ میلیون لیتر رسید. طرح سیراف از جمله طرح های مهم در این زمینه است و برای 
بهسازی و نوسازی پاالیشگاه های آبادان، تبریز و بندرعباس هم اقدام شده و اجرای قانون 

حمایت از توسعه صنایع و پتروپاالیشگاه ها هم در دستور کار است.

پتروپاالیشگاه ها
وزیر نفت با اشاره به اقدام های انجام شده برای اجرای این قانون، گفت: در اجرای این 
قانون، 20 طرح دارای صالحیت شناسایی شده که قبل از پایان هفته مجوزهای الزم را برای 
آنها صادر می کنیم. پنج پاالیشگاه نفت هم با ظرفیت یک میلیون و 220 هزار بشکه، سه 
پاالیشگاه میعانات به ظرفیت 240 هزار بشکه با سرمایه گذاری 28 میلیارد دالر و 12 طرح 
بهسازی در پاالیشگاه های مختلف به ارزش ۷ میلیارد دالر در دستور کار است.زنگنه گفت: 
صنعت نفت از طریق بورس ۵.8 میلیارد دالر به پتروشیمی های پایین دستی خوراك تحویل 
می دهد، با اینکه این وظیفه اصلی وزارت صمت است. در عین حال به دنبال آن، اقدام هایی 
همچون تضمین بازار محصوالت و تضمین خوراك و دادن یارانه تسهیالت نیز انجام می شود. 
همچنین صنایع پیشران پتروشیمی را در برنامه داریم که برای آن نیاز به کمک مجلس 
است تا شامل معافیت های مالیاتی شوند.به گفته وزیر نفت، صادرات پتروشیمی با وجود 
تحریم نسبت به پارسال بیشتر شده است،   هرچند از نظر قیمت با مشکالتی روبه رو هستیم.
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گزارش ویژه

آخرین خبر از اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع و 
توسعه گازرسانی و صادرات گاز

وی در ادامه با اشاره به توسعه گازرسانی در کشور، تصریح 
کرد: این اقدام با همکاری و ابتکار مشترك مجلس و دولت و با 
تصویب قانون رفع موانع تولید آغاز شد و اکنون 83 درصد 
جمعیت روستایی کشور گاز دارد و بیش از 99 درصد 
جمعیت شهری هم گازدار هستند و در مجموع 94 درصد 
جمعیت کشور از گاز طبیعی بهره مندند. برنامه ما این 
است که پوشش گازرسانی را به 9۵ درصد برسانیم، 
البته با اولویت مناطق سردسیر و جنگلی.وزیر نفت 
تصریح کرد: افزایش گازرسانی سبب شد استفاده 
از سوخت مایع در نیروگاه ها از 43 درصد در سال 
92 به 10 درصد برسد، به محیط زیست و تولید اشتغال هم کمک 
زیادی شد.زنگنه با بیان اینکه صادرات گاز نسبت به سال 92 دوبرابر 
شده است، گفت: مشکالتی همچون صادرات به پاکستان هم که 
خارج از اراده وزارت نفت بوده و اراده سیاسی مخالف از خارج 
پشت آن بوده است.وی با بیان اینکه صادرات گاز امسال رکورد 
80 میلیون مترمکعب در روز را نیز شکست، تأکید کرد: ما 
اکنون یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان فرآورده های نفتی 

هستیم.

احداث بزرگ ترین تأسیسات جمع آوری گازهای 
همراه نفت

زنگنه به موضوع جمع آوری گازهای همراه نفت 
هم اشاره کرد و ادامه داد:  طرح بیدبلند خلیج فارس 
از  برای جلوگیری  بزرگ ترین طرح کشور 
سوزاندن گازهای همراه نفت است که در آستانه 
بهره برداری قرار دارد و تا سال 1401 همه 
خوراك  و  فرآورش  همراه  گازهای 
پتروشیمی ها می شود.وی با بیان اینکه نفت 
از موتورهای محرك صنعت و پیمانکاری 
در کشور است،   تأکید کرد:  با تحرك در 
صنعت نفت، اشتغال در صنایع سنگین 
و پیمانکاران هم ایجاد می شود، البته 
منابع ما برای حرکت توسعه ای 
کفاف نمی دهد.وزیر نفت یادآور 
شد:  چهار سند برای ریل گذاری 
تا سال 1420 آماده کرده ایم که 
شامل سند سوخت حمل ونقل 
کشور، تراز مصرف و تولید 
گاز، سند تولید نفت و سند 
ت  ال محصو لید  تو
و  شیمی  و پتر
پایین دستی آن است 
نتظار  ا که 
یم  ر ا د
ه  ر با ر د
نها  آ
بحث 

شود و نظرات مجلس و کمیسیون انرژی را داشته باشیم تا در 
تصمیم گیری پخته تر عمل کنیم.

استقبال زنگنه از پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترك با مجلس
وزیر نفت به سؤاالت مطرح شده از سوی نمایندگان در حوزه های 
مختلف پاسخ داد و با استقبال از پیشنهاد رئیس مرکز پژوهش های 
مجلس در صحن علنی مبنی بر ضرورت شکل گیری کارگروهی 
مشترك با مجلس برای بحث و بررسی درباره مباحث مختلف مربوط 
به صنعت نفت، عنوان کرد: من هم پیشنهاد می کنم چنین کارگروهی 
تشکیل شود تا بحث ها درباره مسائل مختلف که زمان بر است در آنجا 
مطرح و بررسی شود، چراکه طبیعتاً نمی توان به همه انتقادها و 

سؤاالت در این زمان کوتاه پاسخ داد.

عمده مجوزهای متانول مربوط به قبل است
زنگنه ادامه داد: خیلی از مواردی که نمایندگان محترم عنوان 
می کنند در چهار سندی که وزارت نفت در حوزه های مختلف آماده 
کرده، دیده شده است. به طور مثال همین موضوع متانول که آقای 
زاکانی اشاره کردند، انتقاد من هم هست، اما عمده مجوزهای متانول 
قبالً داده شده بود و من نمی توانستم مجوزهایی را که قبالً داده شده 
است باطل کنم، اما به آنها گفتیم از شما حمایت نمی کنیم که برای 
گرفتن وام از صندوق توسعه ملی در اولویت باشید.وی توضیح داد: 
در همین سند پتروشیمی گفته ایم که اگر متانول به پروپیلن تبدیل 
شود، طیف وسیعی از فرصت های شغلی و درآمدی ایجاد می شود. 
در همین راستا طرحی مطرح است که بر مبنای آن گفتیم 4 میلیون 
تن متانول در عسلویه به پروپیلن تبدیل شود و با خط لوله تا مرکز 
ایران بیاید و در حوالی شیراز به عنوان نزدیک ترین جا به شاهراه های 
اصلی کشور، به محصوالت دیگری تبدیل و به جاهای دیگر ارسال 
شود. طرح دیگری برای تولید 400 هزار تن پروپیلن در بندر امیرآباد 

داریم. برنامه های مختلف زیادی در این زمینه داریم.

برای امتیاز ندادن باید تنبیه شوم؟
وزیر نفت در پاسخ به اظهارنظر یکی از نمایندگان مبنی بر متضرر 
شدن ایران در قرارداد واردات گاز از ترکمنستان، توضیح داد: 
ترکمنستان قبالً چهار بار گاز صادراتی به ایران را قطع کرد و هر بار 
امتیاز گرفت. من ایستادم و گفتم امتیاز نمی دهم. در داوری هم 
چیزی نصیب ترکمنستان نشد. این مستحق تحسین است یا 

تنبیه؟
زنگنه در واکنش به سؤالی درباره وضعیت قرارداد صادرات گاز 
به عمان هم توضیح داد: تمام اختیارات را به دوستان قرارگاه دادیم 
و قرارگاه را به عنوان نماینده وزارت نفت به طرف عمانی معرفی 
کردیم. آنجا عمق آب هزار متر است و ما االن توانایی احداث خط 

در عمق هزار متری را نداریم.

قرارداد با توتال با موافقت نظام امضا شد
زنگنه در پاسخ به سؤالی درباره چرایی امضای قرارداد فاز 11 
پارس جنوبی با توتال، گفت: قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با 
توتال را فقط وزارت نفت امضا نکرد؛ نظام جمهوری اسالمی امضا 
کرد. همه موافق بودند. اسناد آن هم موجود است. همین االن هم 
فاز اول این طرح در دستور کار پتروپارس است و برای اجرا به حدود 
2 میلیارد دالر سرمایه نیاز دارد. پتروپارس برای توسعه فرزاد هم 
بیش از 2 میلیارد دالر سرمایه می خواهد.وی در توضیح بیشتر 
گفت: ما در قرارداد فاز 11 با توتال به تکنولوژی نیاز داشتیم و 
همان طور که یکی از نمایندگان هم امروز اشاره کردند، ما در 
سال های آینده در پارس جنوبی افت تولید خواهیم داشت و برای 
جلوگیری از این افت تولید، هر فاز یک میلیارد دالر سرمایه گذاری 
می خواهد. قرارداد با توتال بسته شد تا ما یک بار این فناوری را به 
کشور بیاوریم و کار را یاد بگیریم که توتال نیامد. چینی ها هم بعد 
از تحریم دیگر نیامدند. حال داریم فاز نخست توسعه را با توان 

داخلی پیش می بریم.

فرماندهی وزارتخانه ها؟ با کدام اختیار؟
وی در واکنش به پیشنهاد امروز رئیس کمیسیون انرژی مجلس 
مبنی بر اینکه وزیر نفت به عنوان فرمانده وزارتخانه های نفت، نیرو، 
صمت و کشور به منظور انسجام بخشی بیشتر به سیاست های حوزه 
انرژی کشور عمل کند، گفت: فرمانده وزارتخانه ها؟ با کدام اختیار؟ 

چه کسی این اختیار فرماندهی را به من داده است؟
زنگنه درباره برخی انتقادهایی که به وزارت نفت در باب انجام 
مسئولیت های اجتماعی مطرح شد، توضیح داد: اصالً این اصطالح 
را ما به راه انداختیم و کارهای بسیار مهمی در این زمینه انجام 
داده ایم، اما قبول دارم که کافی نیست. ضمن اینکه نفت، خود با 
کمبود منابع مالی مواجه است. با این حال ما قبالً گزارش هایی به 
آقای قالیباف داده ایم که چه راهکارهایی برای ایفای هرچه بیشتر 
مسئولیت های اجتماعی پیدا کرده ایم و روی آنها کار می کنیم.وزیر 
نفت یادآور شد: وضع طوری است که باید همه به هم کمک کنیم و 

با همدلی کار را پیش ببریم.

فروش ۷ میلیون تن فرآورده در بورس انرژی
وزیر نفت در بخش دیگری از توضیحات خود گفت: یکی از 
نمایندگان محترم پرسید آیا شما به بورس انرژی اعتقاد دارید؟ بر 
اساس گزارش رئیس بورس انرژی ایران، در پنج ماه ونیم ابتدای 
امسال ۷ میلیون تن فرآورده در بورس انرژی فروخته شده است.

وی در پاسخ به سؤال دیگری عنوان کرد: در مورد ال پی جی به 
برخی ظلم می شود؛ به همین دلیل داریم روند تخصیص سهم 
کپسول را الکترونیکی می کنیم و اطمینان خاطر پیدا می کنیم که 
سهم به دستشان برسد. ضمناً اگر اختالفی بین وزارت نفت و 
کشاورزی پیش آمد، ستاد مبارزه با قاچاق سوخت نیز هست که 

باید رضایت آنها هم جلب شود.زنگنه درباره سهمیه بندی بنزین 
هم گفت: لغو سهمیه بندی تصمیم دولت بوده و مجلس هم با آن 
مخالفتی نکرده است. بنزین در خرداد سال 94 با تصویب دولت 
تک نرخی شد و مجلس هم اعتراض نکرد. افزایش مصرف هم ناشی 

از آن نبوده است.

منابع به بهینه سازی تخصیص داده نمی شود
وزیر نفت در واکنش به انتقاد برخی نمایندگان درباره وضع 
نامطلوب بهینه سازی مصرف انرژی در کشور، گفت: مسبب آنچه 
ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر را در این زمینه نابود کرد، 
تبصره 14 بود که بر اساس آن، تمامی منابع خرج یارانه ها می شود 
و مقدار کمی برای بهینه سازی در نظر گرفته شد که آن هم تخصیص 
داده نمی شود.زنگنه درباره انتقاد به نبود گازرسانی در معدود نقاطی 
از کشور متذکر شد: طبق مصوبه شورای اقتصاد، هزینه یک انشعاب 
نباید به 20 میلیون تومان برسد، اما برخی انشعاب ها تا 100 میلیون 
تومان هزینه دارد و واقعاً توجیه اقتصادی ندارد.وزیر نفت در تأیید 
صحبت یکی از نمایندگان مبنی بر توسعه بندر جاسک، گفت: 
جاسک به یک هاب انرژی تبدیل می شود و یکی از پاالیشگاه هایی 
هم که مجوز دارد در جاسک احداث خواهد شد.وی درباره 
انتقادهایی که نسبت به نظام حقوق و دستمزد در نفت از سوی 
نمایندگان مطرح شد، یادآوری کرد: اتفاقاً مشکل اصلی ما در این 
زمینه با مجلس و دولت است، چراکه در هر چه تصویب می کنند 
اعالم می شود همه شرکت ها مشمول این قوانین هستند و دست و 
بال ما را می بندند. درباره ایثارگران هم تأکید کرده ام هر آنچه قانون 

گفته است اعمال شود.

می گویند صادرات پتروشیمی مشکل تحریم ندارد؛ همه چیز 
تحریم  است

زنگنه به تحریم های نفتی نیز اشاره کرد و گفت:  تالش زیادی برای 
دور زدن تحریم ها برای صادرات نفت انجام دادیم و از هر کسی که 
امکان بوده کمک گرفتیم؛ از قرارگاه گرفته تا همه نیروهای امنیتی و... 
که انصافاً هم همه کمک کرده اند، از مجلس هم می خواهیم از مسیر 
دیپلماسی بین المجالس به ما کمک کنند.وزیر نفت افزود: ما معتقد 
نیستیم کارمان کامل و بی نقص است و به کمک شما نمایندگان نیاز 
داریم و حاضریم هر طور که اطمینان حاصل شود کار کنیم. حتی برای 
عرضه در بورس راه هایی پیدا می کنیم تا صادرات مویرگی را از هر 
طریقی داشته باشیم. در بحث فروش نفت، چه در داخل چه در خارج، 
از هر پیشنهادی استقبال می کنیم و مجلس هم می تواند به ما کمک 
کند.زنگنه گفت: می گویند صادرات پتروشیمی مشکل تحریم ندارد؛ 
چرا همه تحریم اند. ما هر چه صادر می کنیم به اسم ایران نیست؛ بارها 
سندها تغییر می کند. می گویند چرا نقشه دور زدن تحریم را توضیح 
نمی دهید، خب اگر توضیح دهم که نقشه عملیات مان را توضیح داده ام.

صادرات فعلی نفت و فرآورده را با دوره قبلی تحریم مقایسه کنید
وزیر نفت ادامه داد: هر کاری انجام می دهیم وظیفه مان است، اما 
حداقل یک نفر بگوید دستتان درد نکند. همه اش بر سر ما می زنند. 
صادرات نفت و فرآورده فعلی را با دوره قبلی تحریم مقایسه کنید. من 
نمی توانم علنی بگویم، اما شما )نماینده ها( که می توانید بیایید و ببینید. 
به هر ترتیبی می خواهید در مذاکرات ما حضور داشته باشید. ما برای 
شما اتاق تاریک نداریم اما برای دشمنان داریم. بچه های ما شبانه روز 
در حال تالش اند. اینها سربازان گمنام ما هستند که دارند کار می کنند. 
اینها مجاهدند. یک نفر نباید بگوید دستشان درد نکند؟ همیشه باید 
خستگی ها بر تن ما بماند؟ ما درگیر جنگ نابرابر تجاوزگرانه علیه ملت 
ایران هستیم و در این جنگ هم در خط مقدم قرار داریم؛ انتظار داریم 

متناسب با این شرایط با ما برخورد و رفتار شود.
منبع : شانا
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مشعل   از پنجم خرداد سال ۱۲۸۷ هجری شمسی که برای نخستین بار یک گروه 
اکتشاف نفت، در شهرستان مسجد سلیمان استان خوزستان در پی ماه ها حفر 
چاه به نفت رسید، روایت اکتشافات موفق نفت و گاز همچنان ادامه دارد تا 
جاییکه شرکت ملی نفت ایران  در سال ۲0۱9 از نظر مجموع حجم اکتشافات 
نفت و گاز با کشف ۴.9۷۳ میلیارد بشکه معادل هیدروکربن مایع ذخیره 
قابل برداشت، جایگاه نخست را در بین شرکت های بزرگ نفتی دنیا اعم 
از شرکت های نفت ملی و بین المللی به خود اختصاص داده است. رتبه 
ای که در دوران تحریم و با رویکرد و برنامه ریزی مناسب با تمرکز بر 
فعالیتهای اکتشافی حاصل شده است. اگر   تحریم اقتصاد و به ویژه 
صادرات نفت ایران را نشانه رفت تا این حوزه را قرنطینه کند؛ اما 
صنعت نفت کشور این قابلیت را دارد که همچنان شگفتی ساز 
باشد. کشف میدان ارم با ذخیره قابل برداشت معادل ۲.۷ میلیارد 
بشکه )معادل ۲0 درصد کل گاز کشف شده در جهان( و میدان 
نام آوران با ذخیره قابل برداشت ۲.۳ میلیارد بشکه )معادل ۱0.۵ درصد 
از کل نفت کشف شده در جهان( به ترتیب جایگاه های اول و سوم 
اکتشافات صورت گرفته در جهان در سال ۲0۱9 میالدی را به خود 
اختصاص داده اند.  میدان ارم ، در فاصله ۲00 کیلومتری جنوب شیراز، ۶0 
کیلومتری شمال عسلویه و ۲۵ 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 ۵0 کیلومتر 
و پهنای میانگین ۵ کیلومتر را به وجود آورده، تشکیل شده 
است. پس از چند سال تالش مجدانه کارشناسان مدیریت 
اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، 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 ۶ کیلومتر و احداث 
سلر و محوطه چاه اجرا و سپس عملیات حفاری در 

تیرماه سال 9۷ آغاز شد.
مخزن نام آوران نیز که  به عنوان دومین مخزن بزرگ 
نفتی تاریخ ایران معرفی شده است، با وسعت ۲ هزار و ۴00 
کیلومتر مربع در گستره ای به طول ۱۳0 کیلومتر و عرض ۵0 
کیلومتر، در جنوب و غرب شهر اهواز، در دو طرف رودخانه 
کارون و در میان میدان های نفتی منصوری، آبتیمور، 
سوسنگرد، جفیر، سپهر و دارخوین قرار دارد و ضخامت 
و عمق این الیه مخزنی به ترتیب به طور میانگین ۸0 
متر و ۳۱00 متر اعالم شده است. حفاری چاه های 

اکتشافی-تحدیدی آرمان، منصوری غربی و سپهر شرقی، همچنین استفاده از اطالعات چاه 
۵۳ آبتیمور هم از جمله فعالیت های مقدماتی اکتشاف برای رسیدن به این مخزن بوده است. 
عملیات اکتشاف مخزن نام آوران نیز با پیشرفته ترین روش های اکتشافی به عنوان یک 
اکتشاف فناورانه و کار جدید اکتشافی با سه حلقه چاه از سال 9۵ آغاز شد.  سیدصالح هندی، 
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در نامه ای به مسعود کرباسیان، مدیرعامل این شرکت، 
اعالم کرد: »با کمال مسرت اعالم می شود بنا بر گزارش مؤسسه بین المللی وود مکنزی 
درخصوص اکتشافات منابع هیدروکربنی جهان در سال ۲0۱9 میالدی، شرکت ملی نفت ایران 
در جایگاه نخست کشف نفت و گاز در جهان قرار گرفته است«. براساس گزارش موسسه معتبر 
بین المللی وود مکنزی که با عنوان »اکتشافات جهانی ۲0۱9 - استمرار سودآوری« منتشر شده 
است، شرکت ملی نفت ایران در سال ۲0۱9 میالدی از نظر مجموع حجم اکتشافات انجام شده 
)نفت و گاز( با کشف ۴.9۷۳ میلیارد بشکه معادل هیدروکربن مایع ذخیره قابل برداشت، جایگاه 
نخست را در بین شرکت های بزرگ نفتی دنیا اعم از شرکت های نفت ملی و بین المللی به خود 
اختصاص داده است. این رقم معادل ۳۱ درصد از مجموع حجم هیدروکربن کشف شده دنیا 
در سال ۲0۱9 میالدی است.در این گزارش کشف میدان ارم با ذخیره قابل برداشت معادل ۲.۷ 
میلیارد بشکه )معادل ۲0 درصد کل گاز کشف شده در جهان( و میدان نام آوران با ذخیره قابل 
برداشت ۲.۳ میلیارد بشکه )معادل ۱0.۵ درصد از کل نفت کشف شده در جهان( به ترتیب 
جایگاه های اول و سوم اکتشافات صورت گرفته در جهان در سال ۲0۱9 میالدی را به خود 
اختصاص داده اند.در بخش دیگری از این گزارش آمده است: میزان اکتشافات جهانی در سال 
۲0۱9 میالدی معادل ۲۱.۲ میلیارد بشکه قابل برداشت بوده است که این میزان حدود ۲ برابر 
سال ۲0۱۸ و بیشترین مقدار بعد از سال ۲0۱۵ میالدی بوده است، همچنین در سال ۲0۱9 در 
سراسر جهان حدود ۶00 چاه اکتشافی، حفاری و تکمیل شده که منتج به کشف حدود ۲۲0 
میدان هیدروکربنی شده است. در این دوره زمانی دو چاه اکتشافی و توصیفی در ایران حفاری 
و تکمیل شده است. بر مبنای این گزارش، بسیاری از اکتشاف های عمده انجام شده در سال 
۲0۱9 به گاز دست یافته است، به گونه ای که دوسوم از اکتشاف های هیدروکربنی انجام شده 
در سال ۲0۱9 یعنی معادل ۱0.۸ میلیارد بشکه با ۸۲ تی سی اف از اکتشاف های انجام شده مربوط 
به گاز بوده است.  9 اکتشاف بزرگ در سال ۲0۱9 در کشورهای ایران، روسیه، موریتانی، قبرس، 
سورینام آفریقای جنوبی و مالزی اتفاق افتاده و ۲0 کشف بزرگ اول، معادل ۷۵ درصد حجم 
هیدروکربن کشف شده در دنیا را به خود اختصاص می دهد. ۱۳ کشف از ۲0 کشف بزرگ دنیا 

در سال ۲0۱9 میالدی نیز ذخیره قابل برداشتی کمتر از ۵00 میلیون بشکه دارند.
شرکت ملی نفت ایران با مجموع ۴.9۷ میلیارد بشکه معادل هیدروکربن مایع، با اختالف قابل 
توجه با شرکت گازپروم روسیه )رتبه دوم با ۳.۱۸ میلیارد بشکه معادل هیدروکربن مایع(، 
شرکت نفت بریتانیایی BP )رتبه سوم با ۱.۴ میلیارد بشکه معادل هیدروکربن( و شرکت اکسون 
موبیل ایاالت متحده )رتبه چهارم با 0.9 میلیارد بشکه معادل هیدروکربن(، در رتبه اول قرار 

گرفته است. 
در این رتبه بندی بین ۱۵ شرکت برتر، شرکت فرانسوی توتال رتبه ششم، شرکت ایتالیایی انی 

رتبه هشتم و شرکت چندملیتی شل رتبه سیزدهم را کسب کرده است.
هندی در پایان این گزارش، در نامه به کرباسیان از تالش همه همکاران خود در مدیریت اکتشاف 

شرکت ملی نفت ایران، قدردانی کرده است.
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هدفگذاری   میدان 
نفتی دانان

قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت میدان دانان اواخر بهمن ماه سال 9۷ بین شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و 
گروه مپنا امضا شد.  طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت دانان در استان ایالم، که افزایش سقف روزانه ۱9 هزار  بشکه ای ظرفیت تولید این 

میدان را با حفاری ۱۱ حلقه چاه جدید و طراحی و اجرای عملیات شکافت اسیدی در گروه بنگستان برای ۲ حلقه از این ۱۱ حلقه چاه هدف گذاری کرده 
است، همچنین در این پروژه، خدمات فنی ژئوفیزیکی شامل طراحی، جمع آوری، انجام مطالعات لرزه نگاری سه بعدی در مساحتی حدود ۵00 کیلومتر مربع، احداث 
یک دستگاه پکیج نمک زدایی با ظرفیت ۱0 هزار بشکه در روز، توسعه چندراهه دانان، احداث جاده های دسترسی به چاه ها و اجرای خط لوله ۶ اینچ به طول ۵۵ 
کیلومتر لحاظ شده است. تخصیص ۴ درصد از اعتبارهای کل طرح برای انجام پروژه های عام المنفعه و مسئولیت های اجتماعی، تامین نزدیک به 9۵ درصد کاالی 
طرح توسط سازندگان داخلی، اخذ مجوزهای زیست محیطی و الزام پیمانکاران به رعایت الزام های بهداشت، ایمنی و محیط زیست )اچ اس یی( در باالترین سطح و  
بهره گیری از خدمات پیمانکاران بومی از دیگر ویژگی های این طرح است. طبق اعالم رامین حاتمی، مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران،  این شرکت   طرح 
افزایش تولید از میدان های نفتی آبان، پایدار غرب، چشمه خوش، دالپری و پایدار شرق را در حال اجرا دارد و همکاری و حمایت از شرکت ها و سازندگان داخلی و 
مبحث اشتغال نیروهای بومی در پروژه های منطقه ای را به عنوان اولویت کاری خود قرار داده است. به عنوان نمونه، برای اجرای پروژه لرزه نگاری دوبعدی و سه بعدی 
میدان تنگ بیجار بیش از ۵۵0 نفر و در طرح توسعه سه میدان نفت شهر، دانان و سعادت آباد نیز حدود ۲۶۳0 نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم مشغول کار هستند.

ح نگهداشت و افزایش تولید نفت  به دنبال چیست؟ طر
ایده اولیه طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت در سال 9۵ و در دوران برجام مطرح و این طرح در آذرماه 9۶ در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران تصویب و در 
خردادماه سال 9۷ در شورای اقتصاد مصوب شد.  پیش از این در مهرماه سال 9۷، نخستین قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت برای پروژه سیری )میدان های 
سیوند و اسفند( شرکت نفت فالت قاره ایران امضا شد و چندی بعد در بهمن ماه همان سال، 9 قرارداد دیگر این طرح مشتمل بر ۶ بسته کاری شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب )پروژه های کبود، گچساران خامی، اللی آسماری، نرگسی، منصوری آسماری و رامشیر( و سه بسته کاری شرکت نفت مناطق مرکزی ایران )پروژه های 
دانان، سعادت آباد و نفت شهر( امضا شده بود. چندی قبل نیز  با امضای ۱۳ قرارداد جدید طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت شرکت ملی نفت ایران، تکلیف ۲۳ 
بسته کاری از مجموع ۳۳ بسته کاری این طرح مشخص شد.  ۱۳ قرارداد مشتمل بر ۱۱ قرارداد به کارفرمایی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و ۲ قرارداد به 
کارفرمایی شرکت نفت فالت قاره ایران است و همه پیمانکاران طرف قرارداد مطابق روال جاری بسته های قراردادی طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت، 
شرکت های ایرانی بودند که این بسته های قراردادی در پنج استان خوزستان، فارس، کهگیلویه و بویر احمد، بوشهر و هرمزگان تعریف شده است.  عمل به وظایف 
و مسئولیت هاي اجتماعي نیز از طریق اختصاص ۴ درصد از مبلغ هر قرارداد به انجام پروژه هاي عام المنفعه در محدوده اجراي هر پروژه لحاظ شده است که اقدام 
هاي مربوطه در این زمینه با هماهنگي مقام هاي استاني انجام مي شود. تاکنون در مجموع، تکلیف ۲۳ قرارداد یعني بیش از دوسوم بسته هاي کاري این طرح مشخص 
شده است. مجموع ارزش این ۲۳ قرارداد بیش از ۲.۲ میلیارد یورو است و در مسیر اجراي این پروژه ها، براي حفاري ۱۶۵ حلقه چاه جدید، تعمیر ۷۱ حلقه چاه، 

تعمیر، توسعه یا احداث واحدهاي سطح االرضي مربوطه و نگهداشت و افزایش ۲۸0 هزار بشکه ای ظرفیت تولید نفت برنامه ریزی شده است.
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از موقعیت دانان بدانید
میدان نفتی دانان در ۳0 کیلومتری جنوب شرقی دهلران در استان ایالم و ۸0 کیلومتری شمال غربی 
اندیمشک قرار دارد. این میدان نفتی در حوزه عملیاتي شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب از شرکت های 
زیرمجموعه شرکت نفت مناطق مرکزي ایران است که در سال ۱۳۵0 کشف و تاکنون 9 حلقه چاه در این میدان 
حفاری و تکمیل شده است. مخازن اصلی این میدان مخزن آسماری و مخزن بنگستان )شامل سازندهای ایالم و سروک( 
است. حوزه فعالیت این شرکت  در حال حاضر در استان کرمانشاه، ایالم و لرستان است  و  در آینده هر میدان نفت و گازی که در 
استان های غربی کشور به مرحله بهره برداری برسد در حیطه فعالیت این شرکت قرار خواهد گرفت. ظرفیت تولید شرکت بهربرداری 
غرب در حال حاضر ۱۶۵000 بشکه نفت خام ) با احتساب میدان نفتی مشترک آذر به ۲۳0 هزار بشکه در روز میرسد( و ۷ میلیون متر مکعب 

گاز است.

ح نگهداشت و افزایش تولید در نفت مناطق مرکزی طر
شرکت نفت مناطق مرکزی در راستاي اجرای طرح های نگهداشت و افزایش تولید میادین نفتی کشور که از سوی شرکت ملی نفت ایران تدوین شده است پروژه های نفت شهر، 
دانان و سعادت آباد را در استان های کرمانشاه، ایالم و فارس در دست اجرا دارد. از ویژگی های اجرای طرح های توسعه ای حفظ، نگهداشت و افزایش تولید با استفاده از دانش فنی و توان 
متخصصان، پیمانکاران و سازندگان قطعات و تجهیزات ساخت داخل است که در شرایط تحریم بااتکا به منابع و توانمندی های کشور اجرا می شود. دی ماه پارسال بود که  نخستین دکل حفاری 
به منظور اجرای طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت دانان، دی ماه پارسال در این میدان مستقر شد. بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، عملیات حفاری یازده حلقه چاه در میدان نفتی دانان 

در دستور کار قرار دارد و نفت استحصال شده از چاه های این میدان از طریق خطوط لوله به واحد بهره برداری و نمک زدایی دهلران انتقال خواهد یافت.

مشعل  نخستین چاه در اجرای طرح نگهداشت و افزایش تولید در نفت مناطق مرکزی ایران تولیدی شد تا شاهد سرانجام خوش 
دیگری از این طرحها باشیم.  نخستین حلقه چاه توسعه ای مربوط به چاه شماره ۱۰ میدان دانان در استان ایالم است 

با امکان تولید روزانه ۲ هزار و ۲۰۰ بشکه نفت عملیاتی شده است.  این چاه به گفته پرویز صالح وند، 
مجري طرح نگهداشت و افزایش تولید شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در عمق سه 

هزار و ۶۲۰متری حفر و با تولید دو هزار و ۲۰۰ بشکه در روز به تولید 
مطلوب رسیده است. خبر خوش آنکه نسبت به  پیش 

بینی ها، افزایشی بیش از دو برابر دارد.
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مشعل    »داخلی سازی پنج کاتالیست پتروشیمی نوری با همکاری شرکت های دانش بنیان«، »تامین ۷0 
درصدی کاتالیست های پتروشیمی اروند با دانش ایرانی«، »تمام کاتالیست پاالیشگاه نفت تبریز از شرکت های 
داخلی تامین می شود«. به این تیترها دقت کنید که در یکی، دو سال اخیر به وفور در میان خبرهای صنعت 
پتروشیمی باال و پایین می شوند. اینها تنها تیترهایی شعاری در آینده ای نامعلوم نیستند، بلکه بازگوکننده 
اتفاقات و وضعیت امروز بخش های مختلف این صنعت هستند که حاال دیگر می توان روی خودکفایی و بارور 

شدنش حساب باز کرد. صنعت پتروشیمی در چند دهه گذشته به انواع کاتالیست وارداتی وابسته 
بود، کاتالیست هایی که حتی اگر استراتژیک هم نبودند، به دلیل تحریم ها روند 

وارداتشان سخت، گران و زمانبر بود. در چند سال گذشته روند بومی سازی 
کاتالیست های پرمصرف و استراتژیک صنعت پتروشیمی با همکاری شرکت 

ملی صنایع پتروشیمی، سرمایه گذاران خصوصی و در ادامه شرکت های 
دانش بنیان و استارت آپ ها قوت گرفت و امروز زمانی است که می توان 

گفت بخش قابل توجهی از نیاز صنعت پتروشیمی با انواع گسترده ای 
از کاتالیست ها در داخل کشور تامین می شود. باید توجه داشت 
آنچه به عنوان توانمندی داخلی در تامین کاتالیست های بنیادی 
و استراتژیک صنعت پتروشیمی مطرح می شود، در شرایطی 
است که همه بخش های کشورمان و به خصوص صنعت نفت و 
پتروشیمی به شکلی مجزا تحت فشار تحریم های ظالمانه از 
سوی آمریکا بوده اند. حاال اما با وجود شرایط سخت اقتصادی 
و تحریمی، تولید کاتالیست به مرحله تامین نیاز داخلی 
رسیده است و می تواند در رقابت با تولیدکنندگان 

جهانی به دنبال سهم بیشتری از بازار منطقه و جهان 
باشد. 

    مرحله بعد تجاری سازی است
پیشروی صنعت پتروشیمی در بخش های 

مختلف در حوزه کاتالیست ها به مرحله ای 
رسیده که مسووالن مربوطه در آن حاال دیگر 

به دنبال تهیه سند کاتالیستی هستند تا برای ادامه 
این مسیر راهبرد و برنامه ریزی جامعی داشته باشند. بر همین 
اساس کاتالیست های مهم و راهبردی با تمرکز بر کاتالیست 
فرآیندهای پتروشیمی شامل هفت فرایند ام تی پی، 
ام تی او، پلی اتیلن، پلی پروپیلن، آمونیاک، متانول 
و الفین در دستور کار قرار گرفته است. در 
فناوری  به  فرآیندها  این  از  برخی 
رسیده ایم و براساس برنامه، بهبود آنها 
در دستور کار قرار دارد و در 
برخی دیگر به دنبال  دانش 
فنی تولید محصوالت 
آنها دست یابیم. با 
این وجود تالش 

بسیار زیادی در این چند سال صورت گرفته تا این تالش های تحقیقاتی و بنیادی با حمایت های 
دولتی و بخش خصوصی  به مرحله تجاری سازی برسد. بر اساس همین تالش ها بوده که چندی قبل بهزاد 

محمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به تالش های شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 
در تامین کاتالیست های متانول و پلیمر اعالم کرد که به زودی کشور از واردات این محصوالت بی نیاز می شود و 

اتفاق های بسیار مهم و ارزنده ای در حال تحقق است.

   کاتالیست ها در صف بومی سازی 
بر اساس برنامه ای که شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به عنوان مجموعه 
پیشران در تولید کاتالیست اعالم کرده است تا پایان سال ۱۴00، ساالنه حدود 
۱00 میلیون دالر کاتالیست در کشور تولید خواهد شد و 9 کاتالیست 
صنعت پتروشیمی تا ۱۴0۱ بومی سازی می شود. در حال حاضر دهها 
قرارداد تجاری سازی برای کاتالیست ها منعقد و اجرایی شده و برای 
بسیاری دیگر از کاتالیست ها پروژه های پژوهشی آغاز شده است 
تا پس از نتیجه گیری بالفاصله برنامه بومی سازی و تجاری سازی 
را دنبال کنند. بر اساس اعالم مسئوالن صنعت پتروشیمی ۴0 
گروه کاتالیستی پرمصرف در این صنعت کاربرد دارد که ارزش 
آنها ساالنه حدود ۲۶0 میلیون دالر است. از این تعداد ۱۶ گروه 
کاتالیستی به ارزش ساالنه حدود ۱0۵ میلیون دالر تاکنون بومی 
شده و در صنعت استفاده می شود و این یعنی بخش قابل توجهی 
از این محصوالت که وارداتی بودند دیگر در داخل کشور تولید 
می شود و سبب صرفه جویی باالیی را فراهم کرده است. با محاسبه 
9 گروه کاتالیست دیگر که قرار است تا دو سال آینده بومی سازی و 
تجاری سازی شود، حدود ۱۲۵ میلیون دالر در سال کاتالیست در کشور 
تولید خواهد شد و این امیدواری وجود دارد که هرچه زودتر ۱۵ گروه 
کاتالیستی باقیمانده نیز پس از طی مراحل تحقیق و توسعه در صورت صرفه 
اقتصادی در نوبت بومی سازی قرار گیرند. اگرچه این نگاه صنعتی و اقتصادی به 
موضوع کاتالیست ها الزم است، اما خوب است از زاویه ای ملی و فراملی هم به این موضوع 
توجه داشته باشیم. در شرایطی که اقتصاد و صنعت کشور با تهدید کشورهای غربی و آمریکایی 
مواجه است و واردات اقالم مهم و حیاتی کشور هزینه های باالیی را در بر دارد، تولید داخل این محصوالت می توان 

نیاز کشور را کمتر کند و قدرت چانه زنی و مقاومت کشورمان را در این جنگ نابرابر بیشتر کند. 

    اعتماد به شرکت های تولید کاتالیست مهم ترین اتفاق است
آخرین اتفاق در حوزه تامین نیاز داخل کاتالیست ها بهره برداری رسمی از طرح تولید کاتالیست پتروشیمی 
خرم آباد بود. این واحد با دانش فنی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با ظرفیت تولید ۱00 تن کاتالیست در 
سال به بهره برداری رسمی رسید و ساالنه حدود ۳0 میلیون دالر درآمدزایی و در عین حال نقش مهمی در تامین 
نیاز صنعت پتروشیمی به کاتالیست ها خواهد داشت. با توجه به برنامه ریزی هایی که در حوزه کاتالیست صورت 
گرفته در سال جاری و سال آینده برنامه های افتتاحی زیادی را شاهد خواهیم بود که سهم پروژه های کاتالیستی 
در آنها کم نیست و از سوی دیگر واحدهای پتروشیمی به بهره برداری می رسند که کاتالیست مصرفی آنها دیگر 
وارداتی نیست و نیازشان را از شرکت های داخلی تامین می کنند. با این شرایط و با محقق شدن پروژه های 
بومی سازی در کشور می توان کاتالیست را از فهرست واردات حذف کرد، اما مسئله مهم در این زمینه توجه به 
کیفیت محصوالت و تامین به موقع و با قیمت مناسب برای مصرف کنندگان کاتالیست در کشور است تا 
مشتری های کاتالیست در داخل کشور قانع شوند که محصوالت ایرانی نیز قابل اعتماد است. بسیاری از 

شرکت های پتروشیمی در این سال ها با توجه شرایط ساده تر برای واردات، وارد کردن کاتالیست از 
شرکت های خارجی را بر اعتماد و خرید از داخل ترجیح می دادند و هنوز هم بسیاری از 

شرکت ها همین روند را دارند. به عبارتی داشتن سهم در بازار کاتالیست های داخلی 
و خارجی و برندسازی همان اتفاق مهم پیش رو برای بازار بزرگ 

کاتالیست است. در این سال های تحریمی فرصت خوبی 
برای شرکت های تولیدکننده کاتالیست و 

دانش بنیان فراهم شد تا در 
این بازار بسته 

و 

د  و محد
شده خودی 

و  دهند  نشان 
بتوانند با برند سازی و 

جلب اعتماد محصوالت 
خود را در بازار ایران به کرسی 

بنشانند و بعد به دنبال بازار خارجی 
بروند. محمد پژویان، مدیرعامل شرکت 

پژوهش و فناوری پتروشیمی درباره اثر 
تحریم ها همزمان با تالش صنعت پتروشیمی 

برای گرفتن سهم خود از بازار داخلی و خارجی اینطور 
می گوید: شرکت های پتروشیمی  به شکل طبیعی تمایل 

دارند، مصرف همان محصولی را که تاکنون موفق و بدون 
اشکال بوده ادامه دهند و ریسکی در تولید نداشته باشند. این ما 

هستیم که باید با تولید محصوالت با کیفیت باال آنها را قانع کنیم که 
محصوالتمان قابل اعتماد است. شرکت پژوهش و فناوری در بیشتر موارد 

امکان آزمون کاتالیست ها و مواد شیمیایی را با شرایط مشابه پلنت صنعتی 
دارد و به همین دلیل ریسک مصرف برای شرکت ها پایین می آید و آنها می توانند 

به ما اعتماد کنند. او می گوید: مساله تحریم در شرایط کنونی اثر زیادی در تمایل 
شرکت ها به استفاده از محصوالت داخلی دارد. اگر شرکت های داخلی یک بار این محصوالت 

را مصرف و مشاهده کنند که همه نتایج، مشابه نمونه خارجی است، دیگر از محصول خارجی 
استفاده نمی کنند. همه تالش ما هدایت آنها به سمت همین تجربه نخستین بار برای شرکت ها و به  

دست آوردن همین اعتبار است. برندسازی در این حوزه کار بسیار سخت و زمانبری است که باید در 
طول سال ها به دست بیاید، اما هر جا این نخستین بار مصرف اتفاق بیفتد دیگر خرید ادامه دارد. بهترین راه و 

ابزار برای برندسازی، مصرف در واحدهای تولیدی و مشاهده بازخوردهای مثبت آن است، ضمن اینکه 
در این حوزه مشتری زیادی وجود ندارد. به عنوان نمونه، اگر کاتالیست در یک مجتمع استفاده 

شود و مورد  قبول باشد، بازار خود را پیدا می کند زیرا تعداد مجتمع ها محدود و ارتباط 
خوبی بین آنها برقرار است و می توان نتایج حاصل  در یک واحد را در اختیار 

دیگر واحدها قرار داد؛ یعنی روند استفاده از محصول داخلی 
دومینووار پیش می رود و همه سختی در شکستن 

نخستین سد است.
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نگاهی به حرکت پرشتاب صنعت پتروشیمی در تولید کاتالیست 

دومینوی کاتالیست داخلی به راه افتاده 
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  گزارشی از فعالیت ها و خدمات شعبه مستقل بانک تجارت وزارت نفت

سمیه راهپیما   سال ۱۳۲۷؛ کلید تأسیس بانک تجارت همزمان با ایجاد شرکت ملی نفت ایران زده شد، در آن زمان این بانک به عنوان نخستین بانک خصوصی ایرانی با نام 
بازرگانی برای ارائه خدمات کارکنان شرکت نفت افتتاح شد. بعد از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و ادغام بانک بازرگانی با تلفیق ۱۱ بانک دیگر با عنوان بانک تجارت 

فعالیت خود را ادامه داد و هم اکنون تمامی امورات بانکی در شعبه مستقل نفت با کد اختصاصی ۱۷۶ به کارکنان صنعت نفت خدمات ارائه می دهد.
بهروز خواجه زاده، رئیس شعبه مستقل بانک تجارت وزارت نفت می گوید: »همزمان با ایجاد ساختمان وزارت نفت در محل فعلی نیاز به یک مجموعه اقتصادی با محور 

امور مالی احساس شد و در آن برهه از زمان، بانک بازرگانی در این وزارتخانه مستقر و مشغول به فعالیت شد. از آن زمان تا کنون خدمات و محصوالت نوین بانک 
به صورت روزانه به مشتریان این بانک ارائه می شود. ضمن آنکه حقوق تمامی کارکنان و زیر مجموعه وزارت نفت و الیه های زیرین آن در دستور کار قرار 

دارد.«

تسهیالت پرداختی به صورت گروهی و در قالب مصوبات بانک به مشتریان و بویژه کارمندان وزارت نفت 
پرداخت می شود. در حال حاضر ۶ هزار نفر از تسهیالت این بانک بهره مند شده اند و تعداد ۵ هزار نفر نیز 
در لیست انتظار قرار دارند. این حجم از ارائه خدمات به کارکنان نیاز به فضایی مناسب دارد و ساختمان 
قدیم دیگر پاسخگوی نیاز مشتریان نبود به همین دلیل سال گذشته، بازسازی این شعبه انجام شد و با 

چهره ای جدید ارائه خدمات خود را ادامه داد.
به گفته خواجه زاده، »شعبه نفت طی سال های طوالنی با همان شرایط ساختاری گذشته به فعالیت مشغول 
بوده تا اینکه مسئوالن و تصمیم گیران در جهت تکریم مشتریان اقدام به بازسازی کردند تا شعار احترام 

به مشتری را به عملی کند. مهم ترین هدف از این تغییرات احترام به مخاطبان بوده است.«

رعایت دستورعمل های بهداشتی  
شیوع کرونا مسئوالن را بر آن داشته تا کنار رعایت دستور عمل های بهداشتی، گام های موثری جهت کاهش و قطع 
شیوع ویروس کرونا بردارند. رئیس شعبه مستقل بانک تجارت وزارت نفت در این باره می گوید: »تمامی دستورعمل های 
بهداشتی مبنی بر رعایت فاصله اجتماعی و مواردی همچون ضدعفونی محل استقرار کارمندان و مشتریان در دو 
نوبت صبح و عصر انجام می شود تا بهترین شرایط برای حضور مشتریان فراهم شود و اطمینان خاطر پیدا کنند در 

صورت نیاز به حضور در بانک، احساس خوشایندی مبنی بر سالمتی و رعایت اصول بهداشتی داشته باشند.«

دستیابی به رضایتمندی ارباب رجوع
او در ادامه به سخنی از امام علی )ع( می پردازد و ادامه می دهد: »حضرت فرمودند؛ الزم است انسان با چهره باز و 
برخوردی نیکو مردم را از خود راضی نگهدارد، از این رو می توان گفت؛ علت وجودی هر سازمان و دستگاهی به ارائه 
خدماتی است که به افراد مختلف می دهد ما از این افراد در سازمان به عنوان ارباب رجوع یاد می کنیم.« اصل مشتری 
مداری در نظریه های نوین مدیریت به عنوان یکی از جهت گیری های اصلی سازمان های امروزی تلقی می شود زیرا 
در عمل با جلب رضایت مشتریان درون و برون سازمانی کارآیی خود را در راستای بهره وری سازمان به اثبات رسانده 
است. برای تکریم مشتریان وظایف متعدد و متنوعی از سوی صاحب نظران و دست اندرکاران مطرح شده است، ولی 
نکته جالب توجه در اکثر وظایف و تعاریف ارائه شده، همان بحث ارتباط و پیوند با مردم و جامعه است. تا آنجا که 
»اسکات ام کاتلیپ« در این زمینه می گوید: روابط عمومی، شناسایی وظایف، ایجاد، حفظ و نگهداری روابط مطلوب و 
حسنه با جامعه است، جامعه ای که شکست و موفقیت سازمان به آن وابسته است. یا آلفرد سووی می گوید: »افکار 
عمومی ضمیر باطنی یک ملت است« با این اوصاف می توان گفت مردم نقشی حائز اهمیت و ارزنده در فعالیت واحدهای 
سازمان ها ایفا می کنند، الزم است از طریق فعالیت های روابط عمومی و سامان دهی مناسب این فعالیت ها، زمینه های 
برقراری ارتباطات مؤثر با ارباب رجوع مهیا شود. مسأله ای که امروزه تحت عنوان تکریم ارباب رجوع در اکثر سازمان ها 
مطرح شده و در دستور کار دولت نیز قرار گرفته است. با این تعریف از تکریم ارباب رجوع، خواجه زاده می گوید: 
»تکریم ارباب رجوع می تواند برای سازمان، منافع و امتیازاتی به همراه داشته باشد که عبارتند از؛ تضمین کننده 
استفاده صحیح از منابع و امکانات، بهبود ارائه خدمات، کاهش میزان تعارضات بین مردم و کارکنان، کاهش میزان 
دوباره کاری ها و سردرگمی ها، بهبود نظام اطالع رسانی و اطالع دهی، کنترل و ارزیابی بهتر و مطلوب تر عملیات و 
فعالیت ها، افزایش میزان بهره وری، کارایی و اثربخشی امور، محیط جذاب کاری برای کارکنان، ایجاد زمینه های رشد 
و توسعه فعالیت ها، افزایش قابلیت و سازگاری با محیط، شناسایی بهتر نقاط قوت و ضعف سازمان، شناسایی فرصت ها 
و بهره گیری از آنها در جهت پیشبرد اهداف سازمان، ایجاد انگیزه در دیگران، تأمین رضایت جامعه، مدیران و 
دست اندرکاران، ایجاد پیوند ارتباطی سازمان و جامعه و تحقق اصول اخالقی حاکم بر روابط عمومی.«  با توجه به 
مطالب فوق می توان گفت؛ در صورت عدم رعایت اهداف سازمانی توسط همکاران این زنجیره قطع شده و طبیعتًا 
دسترسی به اهداف سازمانی سخت و مشکل می شود، برای تحقق این اهداف، الزم است، زمینه های مشارکت هرچه 
بیش تر تمام کارکنان را مهیا سازیم. نظام مشارکت کارکنان در اجرای طرح، سیستمی است و به صورت فراگیر و بسیار 
گسترده با ابعادی که می تواند به اندازه دامنه تخیل و تفکر انسانی ادامه پیدا کند. تمام این کارها و اقدام ها زمانی رضایت 
مشتری را جلب می کند که نیاز و خدمات مورد تقاضا را از سیستم دریافت کنند. مشارکت همه افراد سازمان در اجرای 

ارباب رجوع برای رسیدن به اهداف سازمان، ضروری است. آمادگی کارکنان برای طرح تکریم 
پاسخگویی، مقدمات توسعه پایدار را فراهم می سازد. طی پژوهشی در یکی 
از کشورها درباره یک ماده شوینده، مشخص شد تنها سه درصد 
افراد جامعه بدون آنکه راجع به آن محصول تبلیغی صورت 
گیرد، آن را مصرف می کنند و اگر نتایج حاصل از مصرف آن 
ماده برای آنان مطلوب و رضایت بخش باشد، به حدود ۱0 
تا ۱۵ درصد افراد دیگر جامعه اطالع خواهند داد. اما 
اگر نتایج مصرف آن ماده شوینده برای گروه اول 
مصرف کننده مطلوب و رضایت بخش نباشد، به 
بیش از ۸0 درصد افراد دیگر این نارضایتی را 
منتقل خواهند کرد. در یک سازمان نیز همین 
گونه است. اگر ارباب رجوع از عملکرد یک 
سازمان راضی و خرسند باشد، تمایل زیادی برای 
اعالم رضایت خود خواهد داشت، ولی در صورتی 
که از عملکرد حتی یک نفر از کارکنان سازمان 
راضی نباشد، سعی می کند به شیوه های مختلف 

ناراحتی و نارضایتی خود را ابراز کند.

ارائه خدمات به کارکنان
بخشی از خدماتی که وزارت نفت برای کارکنان خود در نظر گرفته است به ارائه 
تسهیالت باز می گردد، در این باره خواجه زاده می گوید: »برای ایجاد روابط 
مستحکم تر میان بانک تجارت و شرکت نفت و تنظیم قرارداد با بانک عامل 
)تجارت( در راستای پرداخت تسهیالت کم بهره و گروهی به کارکنان نفت 
و بازنشستگان و با توجه به اهمیت نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلی 
شرکت نفت رضایت کارکنان را به همراه داشت. ضمن آنکه در فرایند 
رتبه بندی و اولویت بندی مشتریان به منظور شناسایی مشتریان کلیدی، 
دسته بندی مناسب برای مشتریان صورت گرفته است. ضمن آنکه این 
شعبه به شرکت نفت و گاز اروندان و شرکت ملی نفت ایران نیز تسهیالت 
ارائه می دهد.« او ادامه می دهد: »بازاریابی رابطه مند باعث ایجاد روابط بلند 
مدت و متقابل با سازمان ها )بازاریابی رابطه مند، مشتری را به دیده یک 
دارایی می نگرد که مستهلک نمی شود( می شود و باعث خرید دوباره مشتریان 
و ترغیب گروه های دیگر از آنها شود.« در نظام بانکی اخیر و رقابت تنگاتنگ میان 
بانک ها، تسلط بیش از حد مشتریان به واسطه نیاز بانک ها به مشتری خود باعث 
فشارهای روحی مضاعف بر کارکنان می شود و کارکنان بانک ها به سبب مواجهه با 
همه گروه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی در جامعه باید از یک ظرافت و آگاهی 
در نوع برخورد با دیگر سازمان ها مبتنی بر روانشناسی افراد باشند که یکی از 

دغدغه ها و سختی های این کار به شمار می رود.

تغییر زیرساخت های بانک
رئیس شعبه مستقل بانک تجارت 

وزارت نفت در پایان با بیان 
توصیه  به جوانان  اینکه 
می کنم تا استفاده از دانش 
را  تجربه  با  نیروهای 
سرلوحه خود قرار دهند، 
خاطر نشان می کند: »در 
شاهد  نزدیک  آینده 

تغییر در زیرساخت های 
سیستم بانکی و تغییرات در 

سیستم نرم افزاری شعب و 
تبدیل به سیستم core bank و به 

خواهیم بود.«

هزار نفر
 6

 از تسهیالت این بانک بهره مند شده اند 
و تعداد 5 هزار نفر نیز در لیست 

انتظار قرار دارند



سیستم تصفیه و تزریق پساب واحد 
بهره برداری و نمک زدایی دهلران به منظور 
تصفیه پساب حاصل از فرآیند شیرین 
از  جلوگیري  و  نمکی  نفت  سازی 
آلودگی های زیست محیطی، راه اندازی 
شد. سعید ناصري پورمدیرعامل شركت 
بهره برداری نفت و گازغرب با اشاره به 

رویکرد صیانتی محیط زیست در انجام این پروژه اظهار 
كرد: با توجه به حفاري چاه تزریق پساب واحداث خط لوله 
، همچنین نصب تسهیالت سرچاهي،عملیات راه اندازی 
سیستم تصفیه وتزریق پساب واحد نمک  زدایی دهلران 

به صورت جدي در دستور كارقرار گرفت.
وی افزود:راه اندازی این سیستم باصرف زمان حدود یک 
ماه توسط گروهي متشکل از كارشناسان ستاد شركت 
نفت مناطق مركزي،شركت بهره برداری نفت وگازغرب 
ومنطقه عملیاتي چشمه خوش / دهلران/ سركان، براي 
نخستین بار پس از احداث،با موفقیت كامل انجام شده 

است.
ناصری پور درباره پیش راه اندازی این پروژه گفت: سیستم 
تصفیه پساب 18شهریورماه به مدت 72 ساعت به صورت 
آزمایشي پیش راه اندازی شد و پس از درسرویس 
قرارگرفتن سیستم های كنترلی،ابزاردقیق و مکانیکال، 

راه اندازی سیستم پساب نمک زدایی 
وهدایت خروجی آن به مخزن ذخیره 
پساب،همچنین عملیات تزریق پساب به 

چاه تزریقی باموفقیت كامل انجام شد.
روزانه حدود هفت هزار و 500 بشکه 
آب شور همراه نفت از چاه های میدان های 
دهلران و دانان وارد سیستم تصفیه و 

تزریق  پساب می شود.
 این سیستم كه شامل دومخزن جداكننده ودو عدد فیلتر 
است،نفت نمکی شامل آب ونمک همراه نفت رابه این 
مخازن ارسال و پس ازجداسازي نفت و رسوب هاي 
همراه،آن را به مخزن پساب هدایت و به وسیله پمپ، به 

چاه تزریق  می كند.
وی تاكید كرد: باراه اندازي این سیستم و دفع 
پساب،ازآلودگي هاي زیست محیطي به طور كامل 

جلوگیري مي شود.
واحد بهره برداری دهلران در حوزه عملیاتی شركت 
بهره برداری نفت و گازغرب از شركت هاي زیرمجموعه 
شركت نفت مناطق مركزی ایران، نفت تولیدی 
میدان های دهلران و دانان را پس از فرآورش و شیرین 
سازی به وسیله یک خط لوله 16 اینچ به طول 62 كیلومتر 

به واحد بهره برداري چشمه خوش ارسال می كند.

مدیرعامل شركت  معاون 
فرآورده های  پخش  ملی 
نفتی گفت: با افزایش تعداد 
كارگاه های سی ان جی،امکان 
تعیین كارگاه تبدیل برای 
متقاضیان فراهم شده است. 
حمید قاسمی ده چشمه با 

اشاره به فعال شدن كارگاه های سی ان جی در 
ی  ه ها گا ر كا نه  خوشبختا گفت:  ر كشو
سی ان جی درهمه نقاط كشور فعال شده و 
پاسخگوی نیاز متقاضیان ثبت نام دوگانه سوز 
كردن خودروهاست. وی افزود: پیش تر از 
طریق كارگاه ها،محل نصب مخزن سی ان جی 
به متقاضیان معرفی می شد،اما هم اكنون 
بافعال شدن همه كارگاه ها، متقا ضیان تبدیل 
خودرو به سوخت سی ان جی می توانند كارگاه 
معاون  انتخاب كنند.  را  نظر خود  مورد 
مدیرعامل شركت ملی پخش فرآورده های 
نفتی كشور تأكید كرد: در گذشته به دلیل 
محدودیت در كارگاه های سی ان جی فقط این 
به  متقاضیان  كه  داشت  وجود  امکان 
خود  سکونت  محل  كارگاه  نزدیک ترین 

مراجعه كنند. قاسمی بابیان این 
درسامانه  باید  متقاضیان  كه 
GCR.NIOPDC.IR ثبت 
از  بعد  اظهاركرد:  كنند،   نام 
دوهفته از طریق پیامک محل 
گازسوز كردن خودرو به آنها 
اعالم می شود.  وی تاكید كرد: 
نصب مخزن  افرادبرای  توصیه می شود 
سی ان جی به مراكز خدمات فنی معتبر و مجاز 

مراجعه كنند.
وی بااشاره به این كه گازسوزكردن رایگان 
بستگی  كارگاه ها  ظرفیت  به  خودروها 
دارد،گفت:هم اكنون درهفت كارخانه،هرماه 
حدود15 هزارخودرو تبدیل می شود و قصد 
داریم این ظرفیت تا پایان سال به 30 هزار 
مخزن افزایش یابد. قائم مقام شركت ملی 
پخش فرآورده های نفتی با اشاره به این كه 
یکی از مشکالت قیمت مخزن سی ان جی،ورق 
فوالد است، اظهار كرد: خوشبختانه با تکیه 
برظرفیت های داخلی، 100درصد ورق فوالد 
از داخل كشور تأمین می شود ومشکلی برای 

تولید مخزن نداریم.

مدیر تولید وعملیات شركت نفت 
وگاز پارس ازپایان تعمیرات اساسی 

سکوی گازی SPD  8خبر داد.
اتمام  گفت:با  عبادی  علیرضا 
تعمیرات اساسی و تعویض سه خط 
لوله اصلی گاز، تولید دراین سکو از 

سر گرفته شده است.
وی اظهاركرد:تعمیرات اساسی این سکو كه 
ازمجموعه سکوهای فازهای 6 تا 8 پارس جنوبی 
به شمار می روند، پس ازمطالعات وبررسی نهایی 
در سال 98 توسط سامانه RBI  ومشخص شدن 
نقاط مورد نیاز اصالحی دردستوركارمدیریت 
عملیات وتولید شركت نفت و گاز پارس قرار 

گرفت.
SPD  8 عبادی افزود:به همین منظورسکوی

از21 مردادماه امسال به  مدت 25 روز برای انجام 
تعمیرات اساسی ساالنه ازچرخه تولید خارج شد 
ودربازه زمانی پیش بینی شده،درنیمه دوم 

شهریورماه،به مدار بهره  برد اری بازگشت.
به گفته مدیرتولید وعملیات شركت نفت و گاز 
پارس،انجام كالیبراسیون حدود 50 عدد شیر 
اطمینان در سکو،بازرسی هفت مخزن اصلی سکو 

و رفع نشتی شیرهای معیوب، 
تعویض سه خط لوله اصلی گاز 
سکو مشتمل بر 700اینچ ازجمله 
خط لوله زانویی 32 اینچ خروجی 
گاز سکو به طول هفت متر وبا 
وزن 6 تن به صورت یکپارچه،از 
جمله اقدام های انجام شده در 

فرایند این تعمیرات است.
وی همچنین انجام عملیات جوشکاری وفیت آپ 
بابیش از 90نقطه سر جوش درسایزهای مختلف) 
32، 12، 8، 6، 4، 2 اینچ( تست های رادیو گرافی 
ومکمل مانندغیرمخرب وهایدروتست برای تأیید 
نهایی این عملیات رامهم ترین فعالیت های 
انجام شده درتعمیرات سکوی یاد شده عنوان كرد.

عبادی با بیان این كه درمجموع با صرف نزدیک 
به 80هزارنفر -ساعت كاربدون حادثه تعمیرات 
فوق سنگین این سکوی گازی  پایان یافته 
است،تصریح كرد:عملیات تعمیرات اساسی مشابه 
SPD 8نیز همانند سکوی SPD 7در سکوی

امسال به صورت كامل انجام شد به طوری كه هر 
دو سکو هم  اكنون با ظرفیت كامل برداشت گاز 
ازمخزن مشترک پارس جنوبی عملیاتی شده اند.
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    شرکت ملی نفت 
ایران  
افتتاح سالن 
ورزشی شهید 
قاسم سلیمانی 

سالن ورزشی شهید سپهبد قاسم سلیمانی كه ازمحل اعتبارات شركت 
ملی نفت ایران در شهر حسینیه استان خوزستان احداث شده است، 
افتتاح شد. این سالن ورزشی باهدف بهره مندسازی دانش آموزان 
اندیمشکی و با همکاری اداره كل نوسازی و تجهیز مدارس استان 
خوزستان احداث شده است. سالن ورزشی شهید سپهبد قاسم 
سلیمانی با زیربنای 1070مترمربع در زمینی به وسعت دو هزار متر 
مربع احداث شده كه 25میلیارد ریال از مجموع 43میلیارد ریال 
اعتبارتخصیص یافته به این پروژه ازمحل اعتبارات مدیریت نظارت 
برطرح های عمران مناطق نفت خیز شركت ملی نفت ایران تأمین شده 
است. این سالن در شهر حسینیه، بخش الوار گرمسیری استان 
خوزستان در 20 كیلومتری اندیمشک بنا شده و نخستین سالن 

ورزشی دانش آموزی در این بخش به شمار می رود.

در آئین افتتاح سالن ورزشی شهید سپهبد قاسم سلیمانی كه با حضور 
غالمرضا شریعتی، استاندارخوزستان،فریدون حسنوند،نماینده مردم     
اندیمشک درمجلس شورای اسالمی، مسئوالن محلی اندیمشک والوار       
گرمسیری و دیگر مسئوالن استانی به بهره برداری رسید،علی قربانی، 
مدیركل نوسازی مدارس استان خوزستان،گفت: به جزسالن ورزشی 
شهید سپهبد قاسم سلیمانی،احداث سالن ورزشی دیگری نیز از محل 
اعتبارات شركت ملی نفت ایران درشهرک مدنی اندیمشک در دست 
اقدام است كه با توجه به پیشرفت 95 درصدی آن،انتظار می رود ظرف 

یک  ماه آینده به بهره برداری برسد.
به گفته وی،دو پروژه 9كالسه نیز با پیشرفت های حدود 85 و 75 
درصد در دست احداث است كه ازمجموع اعتبار 50میلیارد ریالی هر 
یک از این پروژه ها، 30 میلیارد ریال )به ازای هر پروژه( را شركت ملی 

نفت ایران تأمین مالی كرده است.
مدیركل نوسازی مدارس استان خوزستان تصریح كرد: درهر یک از 

این مدارس، امکان تحصیل 300 دانش آموز فراهم خواهد شد.
مدیریت نظارت برطرح های عمران مناطق نفت خیزشركت ملی نفت 
ایران نیزبابیان این كه در زمینه نوسازی مدارس استان خوزستان، 
تاكنون 2181 كالس درسی درسطح استان احداث شده است، 
اظهاركرد:این اقدام به افزایش 12 درصدی سرانه فضای آموزشی استان 

منتهی شده است. 
وی افزود:تاكنون بیش ازیک میلیون و 175هزار و724مترمربع فضای 
ورزشی )سرپوشیده وروباز(با اعتبارات شركت ملی نفت ایران ایجاد و 
ضمن بهره مندی شهروندان،برای بیش ازچهارهزار نفر اشتغال زایی 

شده است.

   شرکت بهره برداری نفت و گاز 
اروندان

پیام تسلیت 

مدیرعامل شركت نفت و گاز اروندان با ارسال 
پیامی،درگذشت تنی چنداز همکاران این شركت 

در حادثه غم انگیز رانندگی را تسلیت گفت.
متن پیام تسلیت جهانگیر پورهنگ به این شرح 

است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

انا هلل و انا الیه راجعون
سانحه اندوهبار جان باختن غم انگیز سه تن 
ازهمکاران گرانقدرمان در حین انجام وظیفه و 
خدمت به كشور، غمی جانسوز بر دل های ما نشانده 
و موجب تأثر و تأسف فراوان گردید. بی گمان درد 
وآالم خانواده های عزادار بزرگ تر از آن است كه در 
تسلی بخش دل های  وكلمات  بگنجد  وصف 
بیقرارشان باشد،لکن امروزهمه كاركنان شركت نفت 
و گاز اروندان در كنار یکدیگر یک خانواده بوده و 
دراین غم بزرگ شریک هستیم. اینجانب با اندوه 
فراوان،این ضایعه را به  خانواده های داغدیده و 
كاركنان شركت نفت و گازاروندان ازصمیم قلب 
تسلیت می گویم وبرای آن عزیزان ازدست رفته علّو 
درجات، برای بازماندگان صبرجزیل و برای 
مجروحان شفای عاجل و سالمتی كامل را از درگاه 
خداوند مسئلت دارم. یادآورمی شود،.مصطفی 
بازیار،محمدمجلسی وامیدابولیان،سه تن از همکاران 
شركت بهره برداری نفت گازاروندان بودندكه حین 
انجام وظیفه درسانحه رانندگی،به واسطه برخورد 
دودستگاه تریلی واتوبوس در كیلومتر 15جاده 

اهواز- آبادان، جان به جان آفرین تسلیم كردند.

   شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب     

    شرکت گاز استان قزوینتخصیص 73 میلیون یورو به طرح توسعه مارون 2 و 5
راه اندازی نخستین آزمایشگاه بات 

فیوژن
رئیس بازرسی فنی شركت گازاستان قزوین از راه اندازی نخستین 
آزمایشگاه بات فیوژن لوله های PE با همکاری پارک علم وفناوری 
دانشگاه بین المللی امام خمینی در سطح استان های همجوار خبر داد. 
سیدحسین قافله باشی بااشاره به ضرورت  وجود یک آزمایشگاه 
دراستان های  فیوژن  بات  تست  نجام  ا برای  ذی صالح 
قزوین،زنجان،گیالن،همدان و...،اظهاركرد:شركت گازاستان قزوین 
باپیگیری های مستمر وهمکاری با پارک علم و فناوری دانشگاه 
بین المللی امام خمینی موفق به دستیابی به این مهم شد. وی با معرفی 
شركت فناوران انرژی و محیط زیست دانا در زمینه انجام آزمون كشش 
سرجوش های پلی اتیلن،تصریح كرد: این شركت باكمک و آموزش های 
بازرسی فنی شركت گازاستان قزوین توانست در دو مرحله ممیزی 
ازسوی پژوهش وفناوری شركت ملی گازایران،تأیید صالحیت بگیرد. 
رئیس بازرسی فنی شركت گازاستان قزوین بابیان این كه وجود این 
آزمایشگاه سبب تسهیل وتسریع در روند پروژه های گازرسانی می شود، 
یادآورشد: شركت های گازاستانی همجوار وپیمانکاران مربوط كه تاكنون 
آزمایش های الزم را به آزمایشگاه شركت ملی گازایران ارسال می كردند 
هم اكنون می توانند این مهم را با همکاری شركت فناوران انرژی ومحیط 

زیست دانا انجام دهند.

   شرکت پایانه های نفتی ایران ملی نفت ایران
ارتقاء ساختار پدافند غیرعامل در جزیره 

خارک 
معاون امور تولید شركت ملی نفت ایران از آمادگی كامل شركت ملی 
نفت ایران برای ارتقای ساختار پدافند غیرعامل جزیره خارک خبر داد.

فرخ علیخانی در نشست پدافند غیرعامل كه درجزیره خارک و با حضور 
جمعی از مدیران ارشد شرایط اضطراری این منطقه برگزار شد، اظهار 
كرد: وزارت نفت نگاهی ویژه به پدافند غیرعامل در نقاط حساس و حیاتی 
از جمله جزیره خارک دارد و در این زمینه اقدام های مناسبی را نیز به 
سرانجام رسانده است.وی با اشاره به این كه جزیره خارک یکی از این 
نقاط مهم و راهبردی به  شمار می رود، افزود: شركت های نفتی مستقر 
در جزیره خارک دارای بخش های ویژه در بحث مدیریت بحران و پدافند 
غیرعامل هستند.معاون امور تولید شركت ملی نفت ایران تصریح كرد: 
شركت ملی نفت ایران با قدرت و همه امکانات خود آمادگی الزم را برای 
ارتقای ساختار پدافند غیرعامل جزیره خارک دارد و بی شک از 
ظرفیت های مختلف در این زمینه استفاده خواهد شد، زیرا همدلی و 
هم زبانی در حوزه پدافند غیرعامل كلیدی راهبردی برای برون رفت از 
بحران های احتمالی خواهد بود.در این نشست،عباس اسدروز، مدیرعامل 
شركت پایانه های نفتی ایران نیز اظهار كرد: جزیره خارک را می توان به 
عنوان ایران كوچک معرفی كرد كه نقش مهمی را در صادرات نفت كشور 
داشته است.وی به اقدام های انجام شده برای مقابله با كرونا در جزیره 
خارک اشاره و تصریح كرد:با اقدام های انجام شده در طرح مقابله با كرونا، 
شاهد وضع مطلوبی در این جزیره هستیم.مدیرعامل شركت پایانه های 
نفتی ایران،همچنین بااشاره به استفاده از توان متخصصان داخلی 
اظهاركرد:یکی از نقاط قوت این شركت درحوزه بهسازی و ایمن سازی 
تأسیسات نفتی، افزایش توان عملیاتی است. وی گفت:هم اكنون 
طرح های خوبی به منظورایمن سازی وبهسازی فعالیت های عملیاتی 
پایانه های نفتی در جزیره خارک در دست اجرا است.  اسدروز بیان كرد: 
سناریوهای مختلف از سوی كارگروه های فنی و پدافند غیرعامل در 
حوزه های مختلف صنایع زیرپوشش این شركت تعریف شده است 
وآمادگی الزم برای مواجهه با هرگونه بحران درآن به همت جوانان بومی 

و خدوم ایران اسالمی وجود دارد.

مدیرعامل شركت ملی مناطق نفت خیزجنوب گفت:برای اجرای 
بسته  قراردادی مارون 2 و 5 درچارچوب طرح نگهداشت و 
افزایش تولید در امیدیه و رامشیر، 73میلیون یورو اختصاص یافته 
است. احمد محمدی اظهاركرد:این بسته یکی ازبسته های طرح 
نگهداشت و افزایش تولیدموسوم به طرح توسعه 28مخزن است 
كه6پروژه روسطحی و حفاری 14 حلقه چاه توسعه ای و تعمیری 
را شامل می شود. وی افزود:چهاردرصد از اعتبار اختصاص  یافته 
برای بسته  قراردادی مارون 2و 5 به میزان 2.92 میلیون یورو 
برای پروژه های مرتبط با مسئولیت های اجتماعی و امور زیربنایی 
این منطقه صرف می شود. مدیرعامل شركت ملی مناطق 

نفت خیز جنوب عنوان كرد: برای تحقق این هدف مسئوالن 
اجرایی باید همکاری الزم را داشته باشند تا طرح مطابق برنامه 
زمان بندی اجراوبه موازات آن، تعهدهای حوزه مسئولیت 

اجتماعی نیز محقق شود.
قدردانی نماینده ولی فقیه خوزستان

نماینده ولی فقیه در استان خوزستان ضمن قدردانی از 
تالش های بی وقفه شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب در حوزه 
محرومیت زدایی وعمران مناطق مختلف این استان گفت: با 
وجود این كه انجام این گونه كارهای اجرایی رسالت اصلی 
شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب نیست، شاهد اقدام های 

خوب و خداپسندانه ای برای رفاه مردم در بسیاری از مناطق 
به ویژه شهرستان كارون، هستیم. حجت االسالم  استان 
سیدمحمدنبی موسوی فرددرجریان بازدید ازپروژه آماده  سازی 
زیرساخت های منطقه كوی منتظری شهرستان كارون با اشاره 
به مشکالت كوی منتظری درمنطقه درویشیه شهرستان 
وفاضالب  غیرمسطح  بان های  كرد:خیا اظهار  كازرون،
غیراستاندارد ازجمله مشکالت این منطقه بود كه بااقدام شركت 
ملی مناطق نفت خیزجنوب رفع شدوفقط آسفالت آن باقی 
مانده كه آن نیزدر دست پیگیری است. احمد محمدی، 
نیز  جنوب  نفت خیز  مناطق  ملی  شركت  مدیرعامل 

گفت:استفاده حداكثری از امکانات موجود برای رفع نیازهای 
عمرانی، فرهنگی و ورزشی استان در دستور كار قرار دارد.

شهرستان  درویشیه  منطقه  درپروژه  اظهاركرد: وی 
كازرون،درمدت زمان 10روز،6خیابان كوی منتظری،تسطیح 
و زیرساخت های فاضالب آن احداث شد تا با آغاز فصل بارش، 
مشکلی برای شهروندان ایجاد نشود. وی افزود: شركت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب پروژه های عمرانی زیادی را باهدف عمل 
به مسئولیت های اجتماعی دردست اجرا دارد كه بازسازی 
بخش قابل توجهی از فاضالب شهرستان كارون را می توان به 

عنوان یکی از پروژه های برجسته در این منطقه برشمرد.

    شرکت نفت و گاز پارس  
پایان تعمیرات اساسی سکوی هشتم پارس جنوبی

    شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
راه اندازی سیستم تصفیه و تزریق پساب واحد نمک زدایی دهلران

     شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
امکان  انتخاب کارگاه های تبدیل سی ان جی برای متقاضیان
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مدیرعامل سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت از اخذ 
مجوز بهره برداری و تأیید رسمی برای بخش پی سی آر 
تهران از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
خبر داد. حبیب اهلل سمیع گفت: هم اكنون این مركز در 
بیمارستان صنعت نفت تهران فعال است و مشابه دیگر 
آزمایشگاه های سطح شهر می توانیم فعالیت عمومی هم 
داشته باشیم. وی با بیان این كه سازمان بهداشت و درمان 

صنعت نفت برای راه اندازی بخش پی سی آرعسلویه آمادگی دارد، گفت: 
این مسئله منوط به تخصیص اعتبار الزم از سوی سازمان منطقه ویژه 
اقتصادی انرژی پارس است و طبق برآورد اولیه برای خرید ساختمان، 
تجهیزات و لوازم مورد نیاز، رقمی بالغ بر 2 میلیارد تومان اعتبار الزم است. 
سمیع به خرید و تجهیز بیمارستان ها و مراكز درمانی سازمان بهداشت و 
درمان به دستگاه های ونتیالتوراشاره وتصریح كرد:براین اساس، مصوبه 
هیئت مدیره تأیید شد وهم اكنون مراحل خرید 20دستگاه ونتیالتور رو 
به اتمام است.  به گفته مدیرعامل سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت، 
این دستگاه ها حسب برنامه ریزی های انجام شده،درمناطق مورد نیاز توزیع 

خواهند شد و ظرفیت تخت های ویژه سازمان را افزایش خواهند داد.
روند نزولی ابتال به کرونا موقتی است

سمیع با اشاره به روند نزولی مبتالیان به ویروس كرونا در استان های 
جنوبی كشور عنوان كرد: خوشبختانه تعداد بستری ها درمراكز درمانی 
تحت پوشش سازمان فروكش كرده است، به گونه ای  كه تعداد كل 
بستری ها رقمی بالغ بر 80 مورد را نشان می دهد كه از این تعداد 30مورد 
آن در تهران بستری هستند. وی افزود:البته پیش بینی می شود 
درهفته های آتی شاهدافزایش تعداد مبتالیان باشیم، چراكه متاسفانه با 
وجود توصیه های اكید مسئوالن وزارت بهداشت ودرمان مبنی بربه تعویق 

انداختن سفرهای غیرضرور، این مسئله اتفاق نیفتاد.

واکسن آنفلوآنزا برای عموم توصیه 
نمی شود

مدیرعامل سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت 
درباره واكسن آنفلوآنزا  نیز گفت:تزریق این واكسن 
برای عموم جامعه توصیه نشده است، عمدتاً افراد 
باالی 65 سال، كودكان و در نهایت بیماران دیابتی، 
آسم، بیماران قلبی، كبدی و كلیوی و افرادی كه به 
هر دلیلی نقص ایمنی دارند باید واكسن آنفلوآنزا را تزریق كنند. به گفته 
سمیع ،این واكسن هیچ ایمنی در برابر كرونا ایجاد نمی كند و این كه اگر 
فردی واكسن آنفلوآنزا را بزند دیگر كرونا نخواهد گرفت یا كمتر در معرض 
خطر این ویروس است، سندیت ندارد. وی تصریح كرد: سازمان مکاتبات 
زیادی با وزارت بهداشت درباره دریافت سهمیه واكسن آنفلوآنزا انجام داده 
است كه گویا سیاست اخیر وزارت بهداشت بر این اساس است كه هیچ گونه 
سهمیه ای به ارگان یا سازمانی اختصاص داده نشود. سمیع تصریح 
كرد:پیگیرهستیم درصورتی  كه وزارت بهداشت سهمیه اختصاص دهداین 
واكسن رابرای وزارت نفت،)شاغالن،بازنشسته ها و كسانی كه به نوعی در 

معرض خطر هستند( تهیه كنیم.
شرمنده کادر درمانیم

مدیرعامل سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت به كادر درمان اشاره و 
بیان كرد: شرمنده این عزیزان هستیم و نتوانستیم آن گونه كه باید وشاید 
از زحمات و تالش های آنان دراین برهه از زمان به نحو شایسته ای 
قدردانی كنیم. وی اظهار كرد: با وجود تنگناهای مالی این امکان برایمان 
فراهم نشد كه بتوانیم الاقل گوشه ای از زحمات این دوستان را ارج نهیم. 
سمیع با بیان این كه خستگی را در چهره های كادر درمان می بینم تاكید 
كرد: الزم است همکاران ما بیشتر مورد توجه قرار بگیرند تا انگیزه الزم 

برای ادامه كار داشته باشند.
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    شرکت ملی 
حفاری ایران  
مراحل پایانی 
حفر 23 حلقه 
چاه آزادگان 
جنوبی

مدیرپروژه حفاری میدان نفتی آزادگان جنوبی درشركت ملی حفاری 
ایران گفت:اجرای پروژه حفاری 20+3 حلقه چاه توسعه ای دراین میدان 
با 98 درصد پیشرفت در مراحل پایانی كار قرار دارد. محمد خاوری نژاد 
افزود:تاكنون حفاری وتکمیل 21 حلقه پایان یافته است. وی افزود:در 
پروژه حفاری 20+3 حلقه چاه میدان نفتی آزادگان جنوبی، تاكنون 81 
هزار و 103 متر حفاری انجام شده است. خاوری نژاد تصریح كرد:با توجه 
به همزمانی این پروژه بامراحل پایانی عملیات حفاری 40 حلقه چاه 
درموقعیت مزبور،در ابتدا عملیات اجرایی با یک دستگاه حفاری آغاز 
شد و به 9 دكل افزایش یافت. مدیرپروژه حفاری میدان نفتی آزادگان 
جنوبی درشركت ملی حفاری ایران گفت:باپیشرفت كار پروژه حفاری 

میدان آزادگان جنوبی،تعداد دكل ها به چهاردستگاه تقلیل یافت 
وهم اكنون با نزدیک شدن به زمان پایان پروژه، تنها دستگاه حفاری 28 
فتح در منطقه استقرار دارد. وی افزود: چاه های تکمیل شده طبق روال 
به شركت مهندسی وتوسعه نفت )متن( به عنوان مجری طرح توسعه 
میدان های غرب كارون تحویل می شود. خاوری نژاد با اشاره به هم افزایی 
و همکاری مؤثر و مستمر میان مدیران اجرایی ومتخصصان شركت ملی 
حفاری و شركت متن،اظهاركرد: شركت ملی حفاری ایران درمیدان 
نفتی آزادگان افزون برپروژه 20+3 حلقه چاه، پروژه موسوم به 10حلقه 
چاه دیگر را نیز درحال اجرا دارد كه دراین ارتباط،دكل های سنگین 37 
،92 و دكل فوق سنگین 60فتح در حال حفاری چاه های توسعه ای 

هستند. مدیر پروژه حفاری میدان نفتی آزادگان جنوبی در شركت ملی 
حفاری ایران با این توضیح كه متراژ حفاری در پروژه 10 حلقه چاه 
میدان آزادگان جنوبی به حدود 12 هزار متر رسیده است، گفت: 
پیش بینی می شود پروژه حفاری 10حلقه چاه دیگر تا اوایل سال 1400 
به پایان برسد و به كارفرمای پروژه، شركت مهندسی و توسعه نفت 
تحویل شود. شركت ملی حفاری ایران تاكنون 64 حلقه چاه در قالب 
قراردادهای كلید در دست )EPDS( در بخش جنوبی میدان نفتی 

آزادگان حفاری كرده است و 10حلقه چاه را درمراحل اجرا دارد.
 این شركت دربخش ارائه خدمات یکپارچه فنی مهندسی نیزبا شركت 

مهندسی و توسعه نفت همکاری می كند.

    پاالیشگاه نفت تهران
صرفه جویی ارزی با ساخت و 

بازسازی تجهیزات 
رئیس كارگاه مركزی شركت پاالیش نفت تهران از 
صرفه جویی چشمگیر ارزی باساخت وبازسازی قطعات 

وتجهیزات پاالیشگاهی دراین پاالیشگاه خبر داد.
 محمود نیکوگفت:كارگاه مركزی افزون وظایف روزانه 
وسرو یس دهی به تمام واحدهای عملیاتی وتعمیراتی،به 
ساخت وبازسازی قطعات وتجهیزات پاالیشگاهی 
بااستفاده ازامکانات موجودنیز می پردازدوتولید سریع و 
استانداردقطعات یدكی مورد نیازماشین آالت،بازگرداندن 
قطعات و تجهیزات معیوب به چرخه تولید،جلوگیری از 
بروز وقفه در روند تولید، همچنین حركت درجهت كاهش 
واردات و صرفه جویی ارزی از مهم ترین شاخصه های آن 
است. وی گفت:این واحد صنعتی متشکل از كارگاه های 
ساخت قطعات فلزی، مبدل های حرارتی،كارگاه 
تراشکاری،كارگاه تعمیرات ابزار،كارگاه شیرآالت و انبار 
ابزار است. رئیس كارگاه مركزی پاالیشگاه تهران گفت: 
كارگاه مركزی با توجه به بهره مندی ازكاركنان متخصص 
وماشین آالت،قابلیت های بسیاری دارد و در زمینه 
تعمیرات تجهیزات واستمرارتولید درواحدهای عملیاتی، 

یک نقطه قابل اتکا است.
وی طراحی نرم افزار)پداک( پایگاه داده های ایمنی كارگاه 
برای پایش عملکرد ایمن كاركنان و تجهیزات، انجام 
اصالحات روی برخی تجهیزات پرخطرنظیرساخت 
ونصب تجهیز ایمنی برای دستگاه گیوتین وجلوگیری از 
آسیب به اپراتور،طراحی وساخت ابزار وباالنسردستگاه 
بورینگ برای تراشکاری ناحیه پشت مبدل های حرارتی 
و...از جمله اقدام های انجام شده در كارگاه مركزی 

پاالیشگاه تهران برشمرد.
نیکو تصریح كرد: این فعالیت ها در كنار ساخت وتولید و 
بازسازی صدها قطعه دركارگاه های مختلف، بخش 
كوچکی از وظایف كاركنان كارگاه مركزی پاالیشگاه 

تهران است.  
نیکو تأكید كرد: بی شک تحریم های اقتصادی موجود به 
جهت كاهش و به صفر رساندن تولید توسط شبکه 
استکبار جهانی طرح ریزی شده كه این موضوع،اهمیت 
وظایف تعمیرونگهداری تجهیزات و جلوگیری از خرابی 

را دوچندان می كند.

   سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس    

  ضرروت توجه به اشتغال درمنطقه ویژه
2 انتصاب در صنعت نفت

معاون امورحقوقی ومجلس وزارت نفت باصدورحکمی،منصور احمدنژاد 
را به عنوان مدیركل امور حقوقی و قراردادهای این معاونت منصوب كرد.

درحکم شجاع الدین بازرگانی به منصور احمدنژاد آمده است:
»نظر به تعهد، تجربه و تخصص جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان 

مدیر كل امور حقوقی و قراردادهای وزارت نفت منصوب می شوید.
امید است با بهره گیری ازدانش و تجربیات ارزنده درانجام وظایف محوله 
و ایفای نقش مؤثر در پیشبرد و تحقق اهداف امور حقوقی وزارت نفت 

موفق و مؤید باشید.
توفیقات اروزافزون جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم.«

همچنین باحکم مدیرعامل شركت ملی نفت ایران،زهرا گودرزی به 
عنوان سرپرست مدیریت امور حقوقی این شركت منصوب شد. درحکم 
مسعود كرباسیان خطاب به گودرزی آمده است:»با توجه به سوابق، 
تجربیات ارزشمند و توانمندی های سركار به موجب این حکم با حفظ 
عضویت هیئت مدیره شركت ملی نفت ایران، به عنوان »سرپرست 
مدیریت امور حقوقی« منصوب می شوید. امید است در پرتو الطاف الهی 
شاهد به ثمر رسیدن تالش ها و توفیقات سركار و همکاران در انجام 
وظایف محوله و تحقق اهداف عالیه صنعت نفت باشیم.« براساس اعالم 
شركت ملی نفت ایران،سیدحسن موسوی، مدیرپیشین امورحقوقی 
این شركت به تازگی به عنوان رئیس امور حقوقی مجمع كشورهای 

صادركننده گاز )GECF( منصوب شده است.

   مدیریت طرح احداث سی ان جی
اصالح کارت بیش از 47 هزار خودرو 

دوگانه سوز 
سرپرست مدیریت طرح  سی ان جی شركت ملی پخش فرآورده های 
نفتی گفت:طرح اصالح كارت خودرو برای خودروهایی كه درگذشته به 
صورت غیرمجاز دوگانه  سوز شده،اما دربازرسی فنی گواهی سالمت 
دریافت كرده اند،آغازشده است و47 هزارو200 خودرومشمول این طرح 
هستند.  محمدحسین باقری بابیان این كه روند صدوركارت جدید 
خودرو برای خودروهای تبدیلی ازسوی پلیس راهورآغاز شده است،افزود: 
این مهم با تعامل وزارتخانه های نفت،  كشور وصنعت، معدن وتجارت 
محقق شده است. وی درمورد خودروهایی كه شامل این طرح می شوند، 
تأكید كرد: بر اساس آخرین آمار 130هزارخودرو درسامانه تبدیل رایگان 
خودروهای عمومی وزارت نفت ثبت نام كرده اندكه درارزیابی های 
انجام شده، 47هزار و 200 خودرو مشمول این طرح شده اند. سرپرست 
مدیریت طرح  سی ان جی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی با بیان 
این كه  تاكنون نیز 20 هزار و 700 خودرو دوگانه سوزشده اند و 5800 
خودرو نیزدر نوبت تبدیل قرار دارند،تصریح كرد: خودروهایی كه دركارت 
خودرو با عنوان دوگانه سوزثبت شده اند،  درجریان معاینه فنی ساالنه، 
سیستم گاز آنها نیز بررسی می شود. باقری با اشاره به این كه تعدادی 
خودرو به صورت كارگاهی دوگانه  سوز شده اند وكارت خودروبرای آنها 
بنزینی صادرشده است،اظهاركرد:مالکان این خودروها برای دریافت 
گواهی سالمت تجهیزات سی ان جی خود باید  به یکی ازمراكز مجازی 
كه وزارت صنعت،معدن و تجارت معرفی كرده است، مراجعه كنند. وی 
همچنین با بیان این كه پس از بررسی ها و تأیید سالمت تجهیزات، پالک 
خودروها برای تعویض كارت خودرو به پلیس راهورارسال شود، گفت: 
خودروهایی كه درمعاینات فنی تأیید می شوند، درفهرست پلیس راهور 

وارد خواهند شد.
سرپرست مدیریت طرح  سی ان جی شركت ملی پخش فرآورده های 
نفتی تاكید كرد:طرح تبدیل خودروهای دوگانه سوزبه منظور هوشمند 
سازی جایگاه های سی ان جی وجلوگیری ازبروزحوادث درجریان است 
وهدف این است كه هیچ خودرویی بدون معاینه فنی امکان 

سوخت گیری نداشته باشد.

معاون امورهماهنگی اقتصادی وزارت كشور ضمن قدردانی از وزارت 
نفت برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل پیمانکاری، بر ضرورت توجه 
به موضوع اشتغال در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تأكید 
كرد. بابک دین پرست درنشستی باموضوع توسعه اقتصادی 
شهرستان های عسلویه، كنگان،دیر وجم درپاالیشگاه هشتم 
پارس جنوبی،گفت:طرح طبقه بندی و روزآمد كردن حقوق كاركنان 
درمجتمع گازپارس جنوبی، گامی مؤثر در مسیر همسان سازی و 
بهره مندی نیروی انسانی از امکانات و تسهیالت به شمار می رود و این 
مجتمع اقدام های بسیار شایسته ای در این زمینه  انجام داده است. وی 

به نقش بی بدیل این منطقه درمقابل تحریم های ظالمانه علیه كشور 
اشاره وتصریح كرد:وظیفه همه مااست كه ازنگهداشت تولید دراین 
منطقه حمایت كنیم،زیرامحوراصلی مقاومت دربرابرتحریم های 
ظالمانه اقتصادی است. معاون امورهماهنگی اقتصادی وزارت 
كشورافزود:نفت به عنوان مهم ترین وزارتخانه اقتصادی كشور و وزارت 
كشور به عنوان تأمین كننده امنیت كشور دو وزارتخانه كلیدی 
كشورهستند كه رابطه این دو ارگان در منطقه ویژه پارس با هماهنگی 
خوبی در جریان است. معاون امورهماهنگی اقتصادی وزارت كشور 
ادامه داد: دوموضوع افزایش و نگهداشت تولید وحفظ اشتغال در پارس 

جنوبی باید در شرایط كنونی موردتوجه بیشترقرارگیرد كه دركنار این 
موضوع،مقابله با بیماری كرونا نیز نباید مغفول واقع شود. دین پرست 
همچنین با اشاره به سند آمایش سرزمینی كه در آستانه رونمایی است، 
گفت: با ارائه این سند موضوع عدم توازن و تعادل منطقه ای استان 
بوشهر برطرف خواهد شد. وی با اشاره به كاهش آمار بیکاری در استان 
بوشهر در سال 98 گفت: بوشهر نهمین استان كشور در زمینه اشتغال 
است وبا توجه به ظرفیت این استان، این رتبه باید كاهش داشته باشد.

تامین 75 درصدی گاز کشور
دراین نشست،حسین شمشیری، معاون مدیرعامل مجتمع گاز پارس 

جنوبی نیز با بیان این كه هم اكنون 75 درصد گاز كشور دراین مجتمع 
تامین می شود،افزود:هم اكنون 12پاالیشگاه در پارس یک ودوتحویل 
این مجتمع شده اند. به گفته وی،فازهای 11 و12حدود یک ماه پیش 
تحویل مجتمع گاز پارس جنوبی شده اند و بخش خشکی فاز 14نیز 
درحال تکمیل است. شمشیری بابیان این كه حدود 75درصد گاز 
كشور توسط مجتمع پارس جنوبی تأمین می شود، تصریح 
كرد:استمرارتولید دراین مجتمع مدیون تالش حدود 18هزار نیرو 
انسانی است. وی درباره طرح طبقه بندی مشاغل نیزاظهار كرد:طبق 
بخش نامه ارسالی از وزارتخانه،طرح طبقه بندی مشاغل وساماندهی 

نیروهای پیمانکاری به عنوان یکی از اولویت های مجتمع گاز پارس 
جنوبی در حال انجام است. كامبیزصفتی،رئیس بهره برداری پاالیشگاه 
هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی نیز گفت: پاالیشگاه هشتم كاماًل 
ایرانی است و دو سکوی آن با 22حلقه چاه به طور كامالً عملیاتی در 
سرویس قرار دارند. وی افزود: هم اكنون از این سکوها روزانه دو هزار 
فوت مکعب گاز دریافت می شود كه از طریق دو خط لوله به پاالیشگاه 
می رسد. صفتی اظهار كرد: با توجه به نامگذاری امسال به عنوان »سال 
جهش تولید«،با تشکیل كمیته های تخصصی،برنامه افزایش 110 

درصدی تولید در دستور كار قرار گرفته است.

    سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت  
تاییدیه رسمی مرکز پی سی آر تهران از وزارت بهداشت

    پخش فرآورده های نفتی منطقه تربت حیدریه 
کاهش 10درصدی مصرف انواع فرآورده

    منطقه 6 عملیات انتقال گاز 
تأمین بیش از1000 قلم کاالی داخلی

www.mashal.ir
اخبار ۴ شرکت اصلی مشعل شماره 9۸۵ 

  مدیرشركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تربت حیدریه از كاهش 10 درصدی 
انواع فراورده نفتی در پنج ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. جواد 
بلندی مصرف انواع فراورده نفتی دربازه زمانی یاد شده را بیش از 260 میلیون لیتر اعالم 
كرد. وی با اشاره به این كه مصرف بنزین پنج ماه نخست امسال درمقایسه با مدت مشابه 
پارسال، 22 درصد كاهش داشته است، اظهاركرد: این میزان كاهش در مورد نفت سفید 
47 درصد ودرمورد گاز مایع)ال پی جی( 12 درصد بوده است. بلندی همچنین با بیان 
این كه مصرف نفت كوره پنج ماه امسال نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل 35 درصد 
كاهش داشته است، تصریح كرد: نفت گاز ازجمله فرآورده های نفتی است كه مصرف آن 
دربازه زمانی یاد شده نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل، تغییری نداشته است. 
مدیرشركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تربت حیدریه، راستی آزمایی مصرف 
كنندگان دربخش های مختلف،اجرای طرح های توزیع الکترونیکی نفت سفید،گازمایع 
وشیوع ویروس كرونا راازجمله دالیل كاهش 10 درصدی مصرف فرآورده های نفتی در 
این منطقه عملیاتی عنوان كرد. وی درباره مصرف گازطبیعی فشرده)سی ان جی(درپنج 
ماه نخست امسال نیز گفت: دراین بازه زمانی حدود38میلیون مترمکعب سی ان جی 

مصرف و معادل آن درمصرف بنزین صرفه جویی شد. مدیرشركت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه تربت حیدریه به مصرف سی ان جی درمردادماه امسال، اشاره وتصریح 
كرد: در این بازه زمانی مصرف سی ان جی درمقایسه با مدت مشابه پارسال، 14 درصد 
افزایش داشته است كه بیانگر استقبال مردم در استفاده ازاین سوخت پاک است.  به گفته 
وی روزانه بیش از245هزارمترمکعب سی ان جی از طریق  180نازل در32 باب جایگاه 
عرضه گازطبیعی درحوزه عملیاتی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تربت 
حیدریه توریع می شود كه نقش بسزایی دركاهش مصرف بنزین،حفظ محیط زیست 
وبهینه سازی مصرف انرژی دارد. مدیرشركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تربت 
حیدریه گفت:فرهنگ سازی در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی ،توسعه جایگاه های عرضه 
سوخت سی ان جی ،اجرای طرح رایگان دوگانه سوز كردن خودروهای عمومی وفراهم 
كردن شرایط تبدیل خودروهای ناوگان حمل مسافربری)آژانس ،اسنپ و...(همچنین 
تبدیل سوخت صنایع پر مصرف واجرای طرح توزیع الکترونیکی انواع فرآورده های نفتی 
و گاز مایع مجموعه اقدام هایی هستند كه درهمسویی باتوسعه اقتصاد وجهش تولید 

دركشور و تحقق اهداف دولت الکترونیک انجام شده است.

سرپرست منطقه 6 عملیات انتقال گاز از تحقق بومی سازی یک هزارو 60 قلم كاالی 
مورد نیاز این صنعت در هفت سال گذشته خبر داد. علیرضا عربلوگفت:ازسال 
1392تاسال 1399بابومی سازی وجایگزینی كاالها،همچنین تأمین هزار و60قلم كاالی 
مورد نیازبه ارزش سیستمی حدود100میلیاردریال،صرفه  جویی  های منطقی از محل 
كاالی مازاد مناطق و دیگرشركت های تابع ملی گاز ایران،عینیت یافته كه مصداق اقتصاد 
مقاومتی و تحقق این شعار است. وی بااشاره به محدودیت های ایجادشده درتأمین كاال 
وتجهیزات ازجمله ولوهای خطوط لوله انتقال گاز،تصریح كرد:باپیگیری های انجام شده، 
تاكنون بسیاری ازاقالم مورد نیازعملیات های مختلف منطقه ازمناطق عملیاتی انتقال 

گاز و دیگر شركت های ملی گاز تأمین شده است. عربلو باتاكید بر استفاده بهینه از 
كاالهای مازاددیگر شركت ها، اظهار كرد:واحد تداركات كاال در حفظ و نگهداری اموال 
و كاالی موجود در انبارها، همچنین تهیه و تأمین تقاضاهای مورد نیاز واحدهای مختلف 
به  ویژه واحدهای عملیاتی، تمام تالش خود برای این مهم انجام می دهد.  وی با بیان 
این كه تامین كاالهای مورد نیاز،بیانگر تعالی فرآیندی در نظام مدیریتی منطقه همسو 
با راهبرد و اجرای برنامه ها و اهداف تدوین شده است، اظهاركرد: تعهد به نتیجه در طول 
فرآیند با همکاری واحدهای مرتبط ازجمله واحد متقاضی،امور بازرسی فنی، امور مالی 

و امور كاال، در مسیری روشن و اثرگذار است.
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ir جنگ، مهم ترین و دشوارترین طرح بازدارنده اي بود که دشمن اندک زماني پس از پیروزي 

انقالب از طریق ایادي خود در منطقه، به آن دست آویخت. در ۳۱شهریور ۵9 ارتش عراق 
تحت تأثیر تحریکات استکبارجهاني و به بهانه ادعاهاي واهي مرزي به ایران حمله کرد و 

قسمت هایي از سرزمین ما را تصرف نمود و بسیاري از مردم شهرها را به اسارت گرفت و 
جمع کثیري از مردم بي دفاع را به شهادت رساند و در این میان کارخانه ها، فرودگاه ها، 
تأسیسات، بیمارستان ها و مدارس و مهمتر از همه بخش هائي از تأسیسات نفت مورد هجوم 

وحشیانه قرار گرفته و متحمل خسارات سنگیني شدند.
تجاوز گسترده  ارتش عراق به میهن ما با تجهیزات و استعداد جنگي کامل صورت گرفت. 
بر اساس آمار جمع آوري شده از منابع مختلف، استعداد جنگي عراق که بر علیه ایران به 

کار گرفته شد مشتمل بر ۱۲ لشکر، ۸00 قبضه توپ، ۵۴00 دستگاه تانک و نفربر، ۴00 قبضه 
ضدهوایي، ۴00 فروند بالگرد )هلي کوپتر( و ۳۶۶ فروند هواپیما، پشتیباني مي شد.

آبادان و خرمشهر از مهمترین بنادر و شهرهاي جنوبي بودند که به محاصره و اشغال ارتش 
بعثي در آمدند و افق غروب کارون به غم نشست و آن جلوه ها و چشم اندازهاي زیبا، بدیع 

و خاطره انگیز را از دست داد و در غم شهادت جوانمردان دلیرش به سوگ نشست.
به گفته  صدام، عراق در جبهه  اي به طول ۵۵0 کیلومتر توانست به عمق ۲0 تا ۱۱0 کیلومتر 

به داخل ایران نفوذ کند و وسعتي معادل فلسطین اشغالي را به تصرف خود درآورد. در 
این عملیات عراق نیروهاي خود را تا پشت دروازه هاي اهواز به پیش راند

نگاهي به نقش مناطق نفتخیز جنوب در طول ۸ سال دفاع مقدس

      وضعیت تاسیسات
تاسیسات وزارت نفت به ویژه امکانات و تجهیزات عملیاتی شرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب در اقتصاد کشور اهمیت استراتژیک و نقش بسیار حساس و حیاتی 
داشت. این امکانات دستمایه اصلی کسب درآمدهای ارزی و عامل اساسی تامین 

سوخت و انرژی برای مصارف بخش های مختلف اقتصادی محسوب می شد. 
 از سوی دیگر وضعیت خاص کارخانه ها و تاسیسات نفتی از نظر خطرات بالقوه 
ای که در مواد نفتی و سوختی موجود است، به گونه ای بودکه حتی به فرض نبود 
هیچگونه عامل تهدید و خطر خارجی این تاسیسات از درون آسیب پذیر بوده 

مواد موجود در آنها می توانست برای تاسیسات و اماکن اطراف نیز یک و 
عامل تهدیدکننده جدی محسوب شود. از نخستین روز آغاز رسمی 
جنگ ایران و عراق تاسیسات صنعت نفت ایران به عنوان اهداف 
بزرگ و قابل دسترس اقتصادی آماج حمالت زمینی ، هوایی و 
موشکی دشمن قرار گرفت . از همان دقایق آغازین 
روز ۳۱شهریور، گلوله باران پاالیشگاه بزرگ آبادان 
که در خط مقدم جبهه بود ،آغاز شد و خارک نیز 
به عنوان بزرگترین بندر صادراتی نفت ایران 
هدف حمالت پی در پی هوایی دشمن قرار 
گرفت.این در حالی بود که ماهها قبل از شروع 
جنگ عملیات خرابکارانه در خطوط لوله نفتی 
ایران که عموما با تحریک همسایه غربی و 
کشورهای معاند صورت می گرفت، به دفعات 
انجام گرفته و عملیات حفاری شرکت ملی نفت 
ایران در مناطق مرزی غرب کشور ابتدا با حمالت 
ایذایی مختل و بدنبال آن با حمله مستقیم بعثی ها متوقف 
و تعدادی از تجهیزات و دکل های نفت به عراق منتقل شده بود.  
در اوایل جنگ حمالت دشمن بر نفت کش ها و دیگر کشتي هاي 
تجاري چندان گسترده نبود ؛ چون دشمن عمالً به گسترش 
جنگ در حوزه    خلیج فارس نیازي نداشت. با این وصف، بسیج 
تدریجي نیروهاي مردمي، تقویت جبهه هاي جنگ از سوي 
ایران و در فشار قرار دادن متجاوز، موجب شد که دشمن با 
اهدافي چون قطع صدور نفت ایران، اخالل در روند واردات 
و صادرات، قطع راه هاي آبي و باالخره بعد بین المللي دادن 
به جنگ در جهت درگیر کردن دیگر کشورهاي منطقه، 
به پیشرفت جنگ، اقدامات تحریک آمیز خود را در 
خلیج فارس شدت داد و دردی ماه ۱۳۶0 با حمله به دو 
کشتي خارجي عمالً امنیت خلیج فارس را مختل کرد.  
بدین طریق آبراه هاي جنوب ایران ناامن شدند و عراق 
براي تحقق بخشیدن به اهداف استراتژیک خود گام 
بر مي داشت. در آن هنگام دولت ایران با درک 
موقعیت، فعالیت هاي گسترده اي را در جهت 
بازسازي مناطق و تأسیسات نفتي آغاز کرد. 
افزایش تولید نفت که به دنبال این اقدامات و در 
پي همین سیاست صورت مي گرفت، توانمندي 
ایران را در  اداره امور جنگ به وضوح نشان داد.  
عراق با موشک هاي اگزوسه، آرما و هواپیماهاي 
سوپراتانداردي که از فرانسه دریافت کرده 
بود، مرتب به پایانه هاي نفتي و نفت کش هاي 
ما ضربه مي زد.  در طول سالیان جنگ، 
تاسیسات و کارخانجات شرکت ملی 
مناطق نفتخیز جنوب خسارات ناشی از 
۲۵00 حمله هوایی و موشکی راتحمل 
کرد. با این حال به عنوان سکاندار کشتی 
اقتصاد کشور تا واپسین روز جنگ 
برنامه حفظ توان واستمرارتولید به 
میزان متوسط ۳میلیون بشکه در روز 

را به سر انجام رساند

استمرار تولید با پدافند غیر عامل 
با توجه به اهمیت و نقش اساسی نفت در اقتصاد کشور و ضرورت محافظت از تاسیسات 
نفتی ،موضوع نگهداری و باال بردن ضریب اطمینان در مصون سازی تاسیسات در 
دوران دفاع مقدس مورد توجه قرار گرفت. بدین منظور پس از مطالعات گسترده و 
بحث و بررسی در خصوص راه های انجام این مهم، راه حل هایی در چارچوب پدافند 
غیر عامل درون سیستمی و برون سیستمی تعریف و به مجریان ذیربط در سازمان 

های مختلف ابالغ شد که مباني آنها به این شرح است:

الف( پدافند غیر عامل درون سیستمی
روش های دفاع غیر عامل درون سیستمی به شیوه های پدافندی خاصی اطالق می 
شود که با تمهید و ابداع فعالیت ها و اقدام های خاص آسیب پذیری درونی تاسیسات 
و دستگاههای فعال در زمینه تولید و بهره برداری از منابع نفتی را تا حد امکان کاهش 
دهد.ایزوله سازی سیستم و جداسازی بخش های مختلف آن از یکدیگر اساس این 
تمهیدات است.به نحوی که آسیب احتمالی وارده به بریک جزء سیستم ،حتی االمکان 

به اجزای دیگر آن انتقال نیابد. 

ب(پدافند غیر عامل برون سیستمی
اساس این روش بر مبناي اغفال دشمن از طریق استتار و ایجاد امکانات جلوگیري از 
صدمات ناشي از آتش سوزي، اصابت ترکش، موج انفجار و غیره استوار است. ایجاد هر 
گونه پوشش ایمني یا استتاري بر روي کارخانه ها تأسیسات ، سیستمها یا اماکن اداري 
و مسکوني در جهت ایمن سازي بیشتر افراد و دستگاهها در چارچوب پدافند غیرعامل 

برون سیستمي تعریف مي شود. 
تمهیدات دفاعي و اقدامات انجام شده در کارخانه هاي گاز و گاز مایع، تقویت فشار، 

تزریق گاز و سایر تاسیسات گازي به قرار زیر بود
کارخانه هاي گاز و گازمایع، پاالیشگاه گازمایع ماهشهر و مخازن شانه اي به علت وجود 
گازهاي مختلف و مخصوصا گاز پروپان، وضعیت استثنایی داشتند. در اطراف این 
تاسیسات و مخازن آن دیوارهاي بتوني ایجاد و یا لوله هایي با قطر ۳0 اینچ تعبیه شد. 
ارتفاع این حفاظها ۵0 سانتیمتر از ارتفاع مخازن بیشتر و اغلب آنها با لوله، یا ورق آهن 

و سقف و سپس با گوني هاي ماسه اي پوشانده شده بود.
توربین ها و کمپرسورها نیز با دیوار بتوني از هم جدا شده بودند

عملیات دفاعي کارخانه هاي بهره برداري و تلمبه خانه ها در اتاقهاي کنترل نیز معمول 
گردیده بود.

در اطراف محوطه هاي تفکیک مخازن و برجهاي گاز، دیوارهاي بتوني )به ضخامت ۸0 
سانتیمتر( ایجاد و سقف آنها با تور استتار پوشانده شده بود.

مخازن شانه اي مایل ۴0 ماهشهر با دیوارهاي لوله اي )به قطر ۳0 و با ارتفاع ۵0 سانتیمتر 
باالتر از سقف مخازن( حفاظ بندي شده بود. 

در مجتمع هاي اداري و اماکن عمومي اقدامات زیر معمول گردید:
اطراف تمام ادارات، بیمارستانها، سالنهاي ورزشي و ... تا ارتفاع ۲ متر گوني چیني و یا 

با بشکة پر از ماسه محصور شد. 
در کلیه مجتمع هاي اداري آژیر اعالم خطر نصب گردید.

 براي پناه گرفتن کارکنان به هنگام بروز خطر در کنار مجتمع هاي اداري جان پناه بتوني 
در اندازه هاي کافي احداث گردید. 

در محوطه هاي مسکوني نیز براي پناه گرفتن کارکنان و خانواده هاي آنان جان پناههاي 
بتوني در اندازه الزم احداث شد. 

 در مجاورت مدارس نیز براي پناه گرفتن دانش آموزان جان پناههاي بتوني احداث شد. 

 ساخت و نصب گوي هاي شناور

تحویل سالح هاي پیشرفته و مدرن فرانسوي، روسي و آمریکایي و تقویت توان عراق 
در مورد اصابت قراردادن تأسیسات حیاتي و اقتصادي ایران، این حرکات ایذایي شدت 
گرفت. حتي کشورهاي حاشیه خلیج فارس نیز، با در اختیار نهادن امکانات و فراهم 
آوردن، امکان سوختگیري هواپیماهاي عراق، دستیابي دشمن را به اهداف دورتر بیشتر 
فراهم ساخته بود و لذا ضرورت توسل به طرحهاي ابتکاري در جهت تداوم صدور نفت 

بیشتر احساس مي شد. نصب گویهاي شناور یکي از همین طرح ها بوده است. 
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 بمباران نقطه به نقطة بندر صادراتي خارك و تخريب تقريباً صد در 
صد اين بندر صادراتي و اصوالً وحشت كشتي ها از نزديك شدن به 
اسكله هاي بارگيري آن و دقت باالي هواپيماهاي بمب افكن در هدف 
قراردادن نقاط ثابت و غيرمتحرك، اهميت ابتكار و استفاده از گويهاي 
شناور را بيش از پيش روشن ساخت. اين گوي ها در فاصله 20 
كيلومتري ساحل خارك و در آب هاي خليج فارس مستقر شد. دو خط 
لوله از ساحل بندر گناوه با استفاده از بستر دريا به محل استقرار گوي 

ها كشيده و به آنها متصل شد. 
این گوي ها بوسيله لنگر در محل استقرار خود به صورت شناور 
درآمدند. قطعه متحرك گوي امكان چرخش و مقابله آن را با امواج 
و تندبادهاي دریا فراهم مي کرد. لوله هاي الستيكي شناور 
انعطاف پذیر نيز ضمن تطابق با حالت شناور گوي، و سهولت اتصال 
به کشتي نفتكش انجام عمليات بارگيري را ممكن مي ساخت. 
نفتكشها پس از اتصال به گوي )با واسطه لوله هاي الستيكي انعطاف 
پذیر( این امكان را داشتند که در حين بارگيري با شعاع مشخص 
به دورگوي بچرخند و از حالت هدف ثابت و آسان هواپيماهاي 

دشمن خارج و مصونيت بيشتري پيداکند. 
چرخش دایره وار کشتي به دورگوي عمال در عمليات بارگيري نيز 
خللي وارد نمي ساخت و به این ترتيب طي عمليات بارگيري که گاه 
تا 34 ساعت به طول می انجاميد، کشتي از امنيت نسبي برخوردار 
بود. گرچه ایران با این روش توانست مقادیر متنابهي نفت را بارگيري 
و صادر کند و در بحراني ترین روزها نيز عمليات صادرات نفت خام 
را از افتادن در ورطه تعطيل برهاند، با این حال تحویل سالح هاي 
پيشرفته تر عراقيها را قادر مي ساخت که صرفنظر از ثابت یا متحرك 
بودن هدف، بتوانند آن را مورد اصابت قرار دهند، عمالً بهره گيري 

از ابتكار گوي شناور را بتدریج در پرده ابهام قرار مي داد. 

بارگيري کشتي به کشتي نفت خام
دستيابي دشمن به سالح هدف یاب، حتي کارآیي گوي هاي شناور 
براي بارگيري کشتيهاي در حال حرکت را نيز، زیر سؤال مي برد 
بنابراین تمهيدات و ابتكارات دیگري ضرورت پيدا کرد. بارگيري 
کشتي ها در جزیره خارك به وسيله نفتكش سيار و تخليه آن در 
کشتيهاي بزرگ به عنوان مخزن ذخيره سيري و بهره گيري از آن 
در صدور نفت یكي از تمهيدات و تسهيالتي است که در این راستا 

به خدمت گرفته شد.
در این روش، کشتي هاي بزرگ با استفاده از فرصت هاي بين 
بمباران با پهلوگيري در اسكله خارك به بارگيري نفت اقدام و سپس 
در اسرع وقت از اسكله فاصله مي گرفتند. این سياست و جدایي 
نفتكشهاي بزرگ از مخازن و لوله هاي انتقال، ضریب اطمينان 
امنيت محموله ها و جان افراد را تا حدودي افزایش مي داد. این 
کشتي هاي مادر، نفت خام را در چند کيلومتري بندر صادراتي، به 
کشتي هاي نفتكش کوچكتر انتقال مي دادند و مقادیري از سهم 

صادرات را تامين مي کردند . 
طرح و تمهيد دیگر بارگيري مستقيم کشتي هاي کوچك در فواصل 
امن بمبارانها بود که نفت آنها یا مستقيماً به کشتيهاي صادراتي 
منتقل و یا در کشتي هاي بزرگ دور از مبادي صادرات ذخيره سازي 
مي شد. بدیهي است که روشهاي اخير نيز کارایي محدودي داشت. 
زیرا چه بسا کشتي ها پس از ساعتها مرارت و بارگيري، در مسير 
بازگشت خود طعمه حمالت هواپيماي دشمن مي شدند که به زیان 

از دست رفتن کشتي و محولة نفت آن منجر مي شد. 

 طرح والفجر
در مراحل بعد ضمن بهره گيري از جزایر سيري و الرك براي بارگيري 
کشتي هاي صدور نفت و استفاده از روش انتقال نفت از کشتي به 
کشتي تا مدتي از وقفه در صدور نفت جلوگيري شد. با این حال 
دشمن با استفاده از پایگاه ها، فرودگاه هاي کشورهاي جنوبي 
خليج فارس و نيز با بهره گيري از سوخت گيري در حال پرواز، 

توانست این پایگاههاي نسبتاً دوردست را نيز ناامن کند. 

با تشدید حمالت دشمن به تأسيسات جزیره خارك و اکراه نفتكش 
هاي خریدار نفت از عزیمت به مقصد خارك و نتيجتاً کاهش 
صادرات نفت خام از این جزیره، از تاریخ 11دی ماه 63 شرکت ملي 
نفتكش با همكاري مناطق نفتخيز فالت قاره و امور بين الملل طرح 
موسوم به والفجر را به مرحله اجرا درآورد که به موجب آن 3نفتكش 
غول پيكر بصورت مخزن شناور در جزیره سيري مستقر گردید و 
یازده فروند نفتكش سيار نفت خام صادراتي را از پایانه خارك 

بارگيري مي کرد و به نفتكش هاي مشتریان نفت تحویل مي داد.

 عمليات پاکسازي و بازسازي
با وجود جایگزین علی رغم تمهيدات پدافند غيرعامل درون و برون 
سيستمي در غالب سيستمها و تأسيسات نفتي عمليات پاکسازي 
و بازسازي بعد از تهاجم دشمن غيرقابل اجتناب بود. لذا پس از 
اطالع کارکنان صنعت نفت از مواضع بمباران شده و آسيب دیده 
اکيپهاي موجود در محل فعال مي شوند و اکيپ هاي کمكي از نقاط 

مجاور به کمك آنان مي شتافتند. 
ابتدا عمليات اطفاي حریق و جلوگيري از سرایت آن به تأسيسات 
مجاور معمول مي گردید ، عمليات امداد رساني به مجروحان و 
آسيب دیدگان احتمالي باالخره پاکسازي آثار خرابي به منظور 

فراهم شدن امكان عمليات بازسازي آغاز مي گردید. 
در موارد مختلف بر حسب ميزان شدت آسيب، امكان عملي 
بازسازي و ... اقدامات الزم در جهت بازسازي انجام، یا بازسازي به 
تهيه ملزومات و فراهم شدن امكان عملي آن موکول مي شد. در هر 
حال سياست کلي بر این بود که امكان الزم براي استمرار عمليات 
واحد آسيب دیده در اسرع وقت فراهم آید. بر اساس برنامه 
تنظيمي، به دنبال هر بمباران و پس از اطفای حریق، گروهي از 
کارکنان بازسازي با هماهنگي ادارات ذي ربط، از واحد مورد بمباران 
بازدید و محلهاي صدمه دیده را بر روي نقشه هاي آن واحد مشخص 

مي کردند. 
گروه پاکسازي عمليات پاکسازي واحد را به عهده مي گرفت. 
همزمان با اجراي پاکسازي و بر اساس ابعاد خسارت مشخص شده 
در نقشه، گروه کارپردازي به تأمين وسایل و تجهيزات مورد نياز 

اقدام مي کردند و آنگاه گروه بازسازي وارد عمل مي شد.

 تامين کاال در زمان جنگ 
تا پيش از انقالب اسالمی، سفارش و تأمين کاالي مورد نياز صنایع 
نفت جنوب به صورت متمرکز در آبادان و از طریق شرکت کاالي 

لندن “ IROS “ انجام می شد.
با پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي و شروع جنگ تحميلي به 
منظــور تداوم عمليات توليد نفت و تغذیه پاالیشگاه هاي کشور 
و تأمين سوخت مورد نياز مصارف داخلي  و جبهه ها، اندیشه 
تأسيس سازمان تدارکات و امور کاال در یك منطقه عملياتي با 
امكانات ایمني بهتر باساختار و سازماندهي جدید در مناطق نفتخيز 

جنوب با مرکزیت اهواز، شكل گرفت.
انتقال کاالها و تجهيزات موجود در گمرك و انبارهای آبادان در زیر 
آتش مستقيم دشمن یكی از حماسی ترین بخش های فعاليت ستاد 
جبهه و جنگ و نيروهای از جان گذشته مناطق نفتخيز بود که 
جلوه هایی از کاردانی، تجربه و گره گشایی در این اقدامات پر رنگ 
بود. انتقال زمينی یك دستگاه هواپيمای فرندشيپ واقع در تيررس 
نيروهای عراقی به ماهشهر  جلوگيری از اتالف صدها راس گاو 
گرفتار آمده در دیری فارم آبادان و انتقال پر دردسر آنها به اهواز هم 
از برنامه های جالب توجه کارکنان مناطق بود که در آن شرایط کمی 

عجيب و دور از ذهن به نظر می رسيد. 

خودکفایی با آغاز قطعه سازی 
بنا به ضرورت و پيمودن راه هاي طي نشده در عرصه ساخت داخل 
اداره کل تدارکات و امور کاالي مناطق نفتخيز جنوب شكل گرفت 

و بدون شك نخستين زیرساخت هاي خودکفایي و برداشتن گام 
هایي اساسی در عرصه ساخت داخل به صورت ساختارمند در 

شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب فعاليت ایجاد شد.
این سازمان با وجود مشكالت ناشي از بروز جنگ و تحریم هاي 
اقتصادي و همچنين لزوم پشتيباني از جبهه هاي جنگ و 
محدودیتهاي ارزي، توانست در شرایط حساس هشت سال دفاع 
مقدس، رسالت خود را با همت و تالش مستمر کارکنان بخوبي به 

انجام برساند.
 ستاد جبهه و جنگ مناطق نفتخيزجنوب 

همانگونه که اشاره شد، با هجوم گسترده ارتش عراق به ایران و 
تصرف بخش هاي از استان خوزستان و استان هاي غربي بخشي 
از منابع نفتي کشور شامل چاه ها و واحدهای بهره برداری چشمه 
خوش و دهلران و نفت شهر در کنترل ارتش عراق قرار گرفت. قرار 
گرفتن بخش وسيعي از مخازن و تاسيسات نفتي در تيررس دشمن 
از یك سو و نياز شدید نيروي دفاعي ایران به زیرساخت ها، امكانات 
و خدمات صنعت نفت در مناطق جنگي موجب شد تا مناطق نفت 

خيز جنوب به طور کامل و مستقيم درگير وضعيت جنگي شود. 
شاید اغراق نباشد اگر گفته شود که مناطق نفت خيز جنوب در ماه 
هاي آغازین جنگ عالوه بر ماموریت هاي سازماني خود، با بر عهده 
گرفتن پشتيباني از نيروهاي دفاعي، کارکردي نظامي از خود به 
جاي گذاشت. در 3 ماه آغاز جنگ حدود ۷۰ درصد توان مناطق 
نفت خيز جنوب صرف خدمت رساني به نيروهاي دفاعي و 
ساماندهي جنگ زدگان مي شد و صنعت نفت جنوب عمالً با 3۰ 
درصد از توان خود وظيفه خطير و حياتي توليد، انتقال و صدور نفت 

به عنوان تنها منبع مالي جنگ را به انجام رساند.
در خالل جنگ تحميلي مناطق نفت خيز جنوب سازمان مستقلي 
براي هماهنگي و برنامه ریزي کمك های همه جانبه از جنگ 

تشكيل داد.
بخشی از فعاليت هاي این ستاد همكاري در ساخت ادوات نظامي 

و صنعتي بود :
ساخت تجهيز مين جمع کن

ساخت و تراش انواع سوزن هاي توپخانه
تراشكاري قطعات بولدوزرها

ساخت آچارهاي مخصوص تانك ها و زره پوش ها
ساخت شناور کاربردی ني بر 

ساخت و تغيير فلنج هاي مختلف
همكاري در ساخت پل شناور مربوط به طرح تحقيقاتي قرارگاه 

رزمي مهندسي خاتم االنبياء )ص(
تغيير شكل در سيستم پرتابي نارنجك انداز، خمپاره انداز، آرپي 

جي وتجهيزات مختلف نظامی 
ساخت لوله خمپاره انداز

ساخت دستگاه انتقال هاورکرافت ها در عرض 12 متر، طول 25 
متر و ارتفاع 1۰ متر

ساخت پين براي پل عملياتي، ساخت پایه هاي مخابراتي
کارکنان مناطق نفت خيز جنوب عالوه بر جنگيدن در کنار 
رزمندگان در جبهه هاي جنگ، وظيفه کمك در ایجاد مراکز 
ارتباطي و مخابراتي، ایجاد کارگاه هاي تعميراتي جهت بازسازي و 
ترميم تجهيزات نظامي، یاري رساندن و همكاري در حفر زمين و 
ایجاد سنگرهاي بتوني، تعمير باند فرودگاه هاي نظامي آسيب دیده، 
احداث بيمارستان هاي صحرایي و تامين پزشك و دارو و سایر 
خدمات، ایجاد بانك هاي خون، ساختن ماده شستشو دهنده موتور 
هواپيماهاي جنگي، تهيه روغن هاي مخصوص سالح ها، تهيه برخي 
قطعات یدکي مورد نياز تجهيزات نظامي، کمك در زمينه هاي 
تخصصي مانند مين گذاري، مين یابي و خنثي کردن آنها، تهيه و 
ارسال مواد غذایي براي جبهه ها، قرار دادن وسایل ضروري مثل 
ماشين آالت راهسازي و ساختماني و وسایل نقليه در اختيار ارتش 
و سپاه پاسداران، تامين ژنراتور و موتور هاي قابل حمل برق، 
موتورهاي آب و ایجاد زیر ساخت هاي فني و ارتباطي پایگاه ها و 

مراکز استقرار نيروهاي دفاعي کشور را عهده دار شدند. 
در کنار این کمك هاي مستقيم به جبهه هاي جنگ و نيروهاي 

مسلح، زنجيره اي از کمك هاي غير مستقيم نيز به دفاع مقدس 
صورت گرفت که از جمله مهم ترین آنها پشتيباني غير نظامي 
از رزمندگان و همچنين کمك به ساماندهي آوارگان و جنگ 
زدگان است. از جمله این خدمات، ایجاد بيمارستان و ارائه 
خدمات درماني در پشت جبهه جهت درمان آسيب دیدگان 
و مصدومين جنگ و و نيازمندان به فوریت هاي پزشكي، 
تامين کادر پزشكي و پرستاري این بيمارستان ها، تامين 
وسایل ارتباطي و مخابراتي مورد نياز سازمان هاي درگير 
در جنگ، تهيه و تامين وسایل ارتباطي پشت جبهه اعم 
از وسایل نقليه سبك و سنگين و تامين کادر متخصص 
جهت استفاده و تعمير آنها، ایجاد اردوگاه جهت اسكان 
و نگهداري هموطنان جنگ زده و ایجاد درمانگاه و 
تامين خدمات درماني و بيمارستاني براي جنگ 
زدگان قابل عنوان است. در 3 ماه نخست جنگ 
بر  افزون  نفت خيز جنوب  مناطق  تحميلي 
۸5۰دستگاه وسایل نقليه سبك و سنگين در 
اختيار ارتش، سپاه پاسداران و سایر نهادهاي 
انقالبي قرار داد. در دوران جنگ، مناطق نفت 
خيز جنوب حدود ۷هزار سنگر جمعي و انفرادي 
براي محافظت از رزمندگان و غيرنظاميان 
احداث کرد. همچنين در طول هشت سال 
دفاع مقدس، مرکز خدمات کامپيوتري 
مناطق نفت خيز جنوب در ارائه خدمات 

افزاري  افزاري و نرم  سخت 
همكاري تنگاتنگي با نهادهاي 

ذیربط داشته است. 
 گرداوری و تنظيم : سعيد 
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عباسعلی حسين پور    دفاع مقدس صفحه درخشانی از تاریخ 
پرشكوه کشور عزیزمان است. با حمله دشمن متجاوز بعثی در 
31شهریور1359 مردم قهرمان ایران مجالی می یابند تا صفحاتی از 
مفاهيم بلند انسانی و اسالمی ایمان، ایثار، خلوص، والیت پذیری، وطن 
دوستی و شجاعت را در پيش دیدگان اهالی عالم بگشایند. در این بين 
صفحاتی از کتاب قطور تاریخ دفاع مقدس به شرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایران اختصاص دارد، صفحاتی که به مانند بانيان آن در 
عين مظلوميت و گمنامی کمتر خوانده شده و کمتر روایت شد ه اند. با 
مرور کوتاه بر زندگی و سفر شهدای مرکز انتقال نفت تنگ فنی شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران جلوه هایی به چشم می آید که می توان 
از آن درس زندگی گرفت، لحظه هایی ماندگار می شود که برای هميشه 
در جان و دل می نشيند و اگر چشم نبسته باشيم، گاه  گاه در خلوتی 
خاموش بر وجود غفلت زده مان تلنگر می زند. بازدید خبرنگاران مناطق 
دوازدهگانه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران از »تنگه فنی« 
آنهم در سالروز تاسيس این شرکت که با هفته دفاع مقدس همزمان 
شده، راهگشای ما بود تا محضر شهدای همكارمان زانو بزنيم و بياموزیم 

دفاع از ميهن و ناموس مرد عمل می خواهد و دل شير.

***

ساعت 12و نيم ظهر است حدود سي و پنج دقيقه تا اذان مانده. تازه 
به مرکز منطقه لرستان رسيده و مورد استقبال همكاران این منطقه قرار 
گرفتيم، بعد از حال و احوال به سمت مسجد رفته، وضو گرفتيم، هم 
زمان منادی مسجد با صدای بلند می گفت »بشتابيد بسوی نماز«، نماز 
را به جماعت خواندیم، به سمت نهارخوری حرکت کردیم، دبستان  های 
دخترانه و پسرانه محوطه منازل سازمانی مرکز تعطيل شده بودند و 
همين بهانه بس بود تا بوی گل، بوی باران، بوی تبسم درختان، بوی 
نسيم خنك، بوی کتاب، بوی دفتر و بوی مهربانی تمام فضای مرکز 
منطقه لرستان را سرشار از ذوق و شوق کودکانه کند. آفتاب پایيزی و 
صدای خنده  بچه  ها همه جا را پر کرده است. با نواخته شدن زنگ آخر 
باز هم شادی این سو و آن سو خيابان  های مرکز می  دوید. چه زیباست 
این لحظه ها. چه زیباست تفریح در فضایی که پدر در آن نزدیكی 
مشغول به کار است. چه زیباست دست در دست همكالسی  ها تكرار 
»باز هم مهر، باز هم مهربانی، باز هم بهار دانش«، آنقدر فضای بازی  های 
کودکانه دلنشين بود که دقایقی را نظاره کردم انصافا خش  خِش برگ 
درختان با صدای کودکان، همچون سمفونی شماره 9 بتهوون نوای 

»حيات« را در مرکز انتقال نفت لرستان می  نواخت.

حرکت به سوی تنگ فنی
نهار را خوردیم، موضوع زمان برگشت، بليط پرواز همكاران مناطق 
مختلف، خستگی رانندگان، اصرار بر عدم حرکت شبانه و... همگی 
دست به دست هم داده بود تا برنامه به گونه ای پيش رود که بازدید از 
تنگ فنی کنسل شود، دو پيشنهاد مطرح بود اول اینكه بازدید انجام 
شود شب، خرم آباد بمانيم و صبح زود به سمت تهران حرکت کنيم تا  
همه به پروازهای شان برسند، دوم اینكه بازدید تنگ فنی را کنسل 
کرده و به یكی دیگر از مراکز انتقال نفت منطقه لرستان سر بزنيم و 
ساعت 15همان روز چهارشنبه مطابق با جدول سين برنامه، به سمت 
تهران عزم سفر کنيم. سرپرست گروه همه سناریوها را با ریيس روابط 
عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران درميان گذاشت، 
تصميم نهایی اتخاذ شد »بازدید از تنگ فنی ارزش تحمل نامالیمات 
سفر را دارد، پس انجام شود«.بعد از نهار به سمت تنگ فنی حرکت 
کردیم، به دليل خرابی جاده قدیم از اتوبان رفتيم، عوارضی 
1۸هزارتومانی را پرداخت کردیم، در همين اوضاع باطری خودروی ما 
که توان یاری نداشت و کولر ماشين خاموش شد. گرما طاقت فرسا بود، 
باد بيرون هم بسيار گرم، باز کردن پنجره  های خودرو، نشستن روبروی 
سشوار را برایمان تداعی می کرد، همگی خسته، خيس عرق، کاسه  های 
صبر لبریز و توان ها طاق شده بود، تصورم این بود که چون تنگ فنی 
در ارتفاعات مستقر است پس قطعا هوای مطبوعی خواهد داشت ولی 
اصال این گونه نبود، هوا گرم و...به هر سختی بود، رسيدیم. از خودرو 
پياده شدیم، ولی هوا نه تنها خنك نشده بود که شاید گرم تر هم شده 
بود، وضعيت کالفه کننده  ای داشتيم. از درب نگهبانی پس از تشریفات 
حراست عبور کردیم، آبسردکن جنب حراست همه ما را دور خود جمع 
کرد، ریيس تلمبه خانه به استقبال ما آمد، توضيحاتی داد و به معرفی 
مرکز انتقال نفت شهدای تنگ فنی پرداخت، برای ما که در مراکزی 
مشابه این مرکز کار کرده بودیم چيز جدیدی نبود، ميزان حجم انتقال، 

تعدا خطوط انتقال، تاسيسات و...  از چهره  ها می شد فهميد که سواالت 
بی جواب به صورت رگباری از ذهن همه ما  می گذرد »اصرار بر بازدید 
از این مرکز انتقال برای چه بود؟«، »آن اهميت تاریخی و دستاوردهای 
ویژه مرکز که همه از آن یاد می  کردند، کجاست؟«، »اطالعات ارائه شده 
در مصاحبه ریيس مرکز که هم در سایت شرکت موجود است و هم می  

شد در همان مرکز منطقه شنيد، پس چرا این همه مشقت؟« و...

ما ندیده ایم، فقط شنيده ایم
بازدید به نيمه راه رسيد، در یكی از کانكس  های مرکز که با هوای 
خنك کولرهای گازی بسيار دلنشين شده بود، گرد هم آمدیم، همكاران 
ما از نقاط مختلف ایران با هم کار می کردند، شاید اگر بگویيم تنگ فنی 
یك ایران کوچك شده بود، اغراق نكرده باشيم. همه جوان بودند، از 
هرکس سراغ زمان بمباران  ها را می  گرفتم یك جواب مشترك 
می  شنيدیم »من زمان جنگ اینجا نبودم، فقط شنيده ام!«.برای 
پذیرایی به سمت اتاق کنترل مرکز که یك ساختمان تمام بتنی است 
حرکت کردیم این ساختمان در زمان جنگ محل استقرار پدافند هوایی 
بود، دیوار درب ورودی آن به تمثال مبارك هفت شهيد مرکز مزین شده 
بود. شهيد رازی سيفی  بلمكی، شهيد سيد جعفر درخشان، شهيد رضا 
قلندری، شهيد شفيع کوگانی، شهيد خدا مراد عادل  قلی، شهيد جدار 

قالوند و شهيد جمال الدین ميرزایی. 

روایت هایی از رشادت و مردانگی
چند لحظه ای برای قرائت فاتحه ایستادم، مسلم بهداد از کارکنان 
حراست مرکز انتقال نزدیك شد، از او سوال کردم در بين همكاران مرکز 
بومی این منطقه داریم؟ گفت: خودم. از شنيدن این جواب خيلی 
خوشحال شدم اولين سوالم این بود شنيده ام که شهدای تنگ فنی 
11نفر هستند چرا تمثال ۷نفر اینجاست؟ گفت: 4نفر از آنها از کارکنان 
مرکز نبوده بلكه از مردم روستای تنگ فنی هستند. عمق جواب، 
دقایقی مجبور به سكوتم کرد ۷شهيد از 11 شهيد این منطقه از همكاران 
رشيدمان در مرکز انتقال نفت تنگ فنی هستند خيلی عجيب است! 
از او خواهش کردم چند دقيقه ای از وقتش را به من اختصاص دهد، با 
خوشرویی پذیرفت. گفتم در زمان بمباران ها اینجا مشغول بودید؟ 
گفت: آن زمان سن و سال آنچنانی نداشتم ولی خيلی از بمباران ها را 
یادم است. گفتم: از شهدای این مرکز چه ميدانی؟ لطفا اگر خاطره داری 
یا شنيده ای برایمان بگو. مسلم بهداد، مرد خوش صحبتی بود، خيلی 
شيرین خاطره تعریف می کرد لذا سعی می  کنم از اینجا به بعد را از زبان 
او بگویم. »...یكی از روزها در مدرسه مشغول به تحصيل بودیم که صدای 
آژیر خطر به صدا درآمد، از تلمبه خانه با مدیر مدرسه تماس گرفتند و 
اعالم کردند چون امكان بمباران مجدد وجود دارد، سریعا مدرسه را 
تعطيل و به پناهگاه بروید. همگی به سمت کوه  های اطراف فرار کردیم، 
خوشبختانه رزمندگان ما یك فروند از هواپيماهای عراقی را ساقط کرده 
بودند، هواپيما در نزدیكی روستا به زمين خورد، صدای انفجار عجيبی 
داشت، خلبان آن اجكت کرده بود، مردم روستا به سمت او دویدند تا 
دستگيرش کنند، بعضی ها هم قصد کتك زدنش را داشتند، یادم هست 
دو تا از همكالسی  های مان روز قبل در بمباران شهيد شده بودند، پدر 
این دو شهيد خردسال که اتفاقا از کارکنان مرکز بود، داغدار و عصبانی 
به سمت خلبان می دوید به او رسيد، خلبان زخمی و درمانده بود، شروع 
به کتك زدنش کرد، یادم نمی  رود که شهيد خدامراد عادل  قلی، خودش 
را در بين خلبان عراقی و مردم قرار داده بود تا نگذارد آسيبی به او برسد، 
دائم اصرار می کرد:»شاید فرماندهان ما بتوانند اطالعات خوبی از او 
بدست آورند«. ولی خود شهيد خدامراد بيشتر از هرکس دیگری برای 
پسران شهيد همكارش می  گریست، آخر آنها سنی نداشتند و به 
اقتضای سن شان، از جنگ درك درستی هم نداشتند، هر روز برای 
رسيدن به مدرسه، مسير روستا را انتخاب می  کردند ولی در روز حادثه 
فقط به شوق دیدن پدر، مسير مرکز انتقال را انتخاب کرده بودند، 
مسيری که هر دو را جاودانه کرد و آنها بدون امتحان، قبول درگاه حق 
شدند. اسفند 59 برای مردم روستای تنگ فنی فراموش نشدنی است 
ولی ایكاش از این رشادت  ها بيشتر گفته می شد تا مردم بيشتر 
می دانستند، ایكاش حال که ما در حق شهدای این مرکز کوتاهی کرده   
ایم، کو ه  های تنگ فنی به سخن می  آمدند و شهادت می  دادند که چه 
رشادت هایی دیده  اند. بعدها از سر کنجكاوی از بزرگترهای روستا 
شنيدم ساعت 11صبح 13 اسفند 59 تنگ فنی بمباران می  شود شهيد 
سيدجعفر درخشان، شهيد رضا قلندری و شهيد جدار قالوند برای 
خاموش کردن آتش به دل تلمبه خانه می زنند تا به همكاران شان کمك 
کنند، آتش هم مهار می شود، رئيس مرکز، مهندس رضوی به سيد 

می گوید، برگردید، سيد پاسخ می دهد:»اینجا پردود و خطرناك است، 
خانواده  های زیادی اینجا زندگی می  کنند، پس بهتر است بمانيم و کمك 
کنيم«. سيد به همراه شهيدقلندری در کوره  ای از آتش در حال اطفای 
حریق بودند، خستگی فراوان، گرمای زیاد منطقه، سر و صدای زیاد 
ناشی از انفجارات اول، گرمای آتش نمرودیان زمانه، همه و همه باعث 
شده بود که همكاران شهيدمان صدای آژیر خطر بعدی را نشنوند، 
آژیری که ساعت 16 به صدا درآمده بود و خبر از ورود هواپيماهای رژیم 
بعث عراقی را گوشزد می  کرد، نامردها دوباره مرکز را بمباران کردند، 
بمبارانی که پيكر شهيد سيدجعفر را به درون لهيبی از آتش خود کشيد 
و پيكر مطهرش را سوزاند، بگونه  ای که از پيكر او جز یك قطعه از پای 
ایشان، چيزی به جا نماند و همكاران شجاعش را نيز سوزاند و به فيض 
شهادت رساند. شنيدم که شهيدشفيع کوگانی یكی از روزهای کاری 
در حال گشت زنی در اطراف مرکز انتقال بوده که به یك باره 
جنگنده های عراقی مرکز را بمباران می کنند، او به شهادت می رسد 
ولی پدرش همچون یعقوب چشم انتظار یوسف جوانش بر در خانه تكيه 
داده و غرش هواپيماها را نظاره می  کند، دائم أََمّْن یُجيب می خواند که 
برای جوان 2۷ساله  اش مشكلی بوجود نياید، وقتي که پسر نيامد او به 
سمت تنگ فنی رفت و دید که تير ترکش ناجوانمردانه از پشت به سرش 
اصابت کرده است، صبوری کرد، تنها تسلی دلش این بود که پسرش 
آرزوی شهادت داشته و در آخرین صحبت  هایش تاکيد کرده بود 
»دا)مادر(، شهيد شدن ترس نداره! شهادت راه حقه! منم این راه رو 

رفتم... دالكه)مادر( خوبم! دالكه مهربونم«. 

غيرتم اجازه نمی دهد
شهيد رازی سيفی بلمكی در روز شهادتش شيفت هم نبوده، صدای 
انفجار را می شنود و متوجه می شود دوباره مرکز را بمباران کرده اند، با 
صدا رسا مي گوید:»...غيرتم اجازه نمی دهد تنگ فنی در آتش بسوزد...« 
وقتی به جمالتش فكر مي کنم، حتي جرات بر زبان آوردن در آن شرایط 
هم سخت می  شود، چه روح بلندي مي طلبد این گونه سخن گفتن. خدایا 
ما کجاي این عالم سير مي  کنيم؟ یا غياث المستغيثين، او به همراه همكار 
شهيدش عادلی، برای مهار آتش رفت، ولی رفت که رفت! او، 
شهيدعادلی، شهيددرخشان، شهيدکوگانی و شهيدقلندری در لهيب 
شعله های بعثيان از خدا بی  خبر سوختند تا تنگ فنی زنده بماند و 
فعاليت کند تا ایران آباد بماند...   اسفند 59 از آن ماه  هایی بود که همه 
اهالی روستای تنگ فنی منتظر پایان آن بودند، اميد داشتند با رسيدن 
فصل بهار خبرهای خوبی برسد، اما درست همان زمانی که همه به دنبال 
رخت و لباس نو بودند، دختر 1۰ ساله شهيد جمال  الدین ميرزایی خبر 
شهادت پدرش را می شنود، برای یك دختر 1۰ساله که در خاطراتش 
گفته »وابستگی زیادی به پدرم داشتم، یعنی بابایی بودم، شنيدن خبر 
شهادتش خيلی سخت بود تا جایيكه هنوز صدای هواپيماها، موشك 
باران، بمب  هایی که بر تنگ فنی و روستا فرود آمدند، همه و همه را در 

خواب می بينم، کابوس بمباران هنوز با من همراه است«.

***

صحبت های همكارمان آقای   مسلم بهداد عجيب! بود انگار خود 
شهدا با من حرف مي زدند. به خدا که اینها نمرده اند، »بل احياء عند ربهم 
یرزقون«. پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفته اند ولي حقيقت 
این است که زمان، ما را با خود برده است و شهدا مانده اند.»دستانم را 
بلند مي کنم و مي خوانم: خدایا به امام زمان نا و به دماء شهدائنا، اللهم 
ارزقنا توفيق شهادة عارفا خالصا في سبيلك«. آنگاه دستهایم را به 
صورتم مي کشم، دستم را که بر مي دارم تصاویر به هم چسبيده مختلفي 
مانند فيلم از جلوي چشمانم مي گذرد. تصویر دختر بچه های بی  پدر، 
پدر و مادرهای پيری که در فراق فرزند رشيدشان قد خم کرده  اند، 
تصویر همكارانی که با احتياط و با وضو در تنگ فنی گام بر می  دارند 

و...
شاید حاال بهتر بتوانم درك کنم که چرا کولر ماشين ما خراب شد، 
شاید این گونه بهتر بتوانم شرایط سخت کار در تنگ فنی آن هم در 
زمان جنگ و بمباران را در ذهنم تداعی کنم، اصال اگر همين اندك 

سختی هم نبود چگونه شرایط محيطی آن محل را درك می کردم؟
در پایان فقط می توانم تاکيد کنم که »شهدا شرمنده ایم« در حق 
همه شما و خانواده و پدر و مادرهای تان کوتاهی کرده  ایم، حق شما 
بيشتر از این است، ببخشيد ما را... خوشحالم که سال روز تاسيس 
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با ایام هفته دفاع مقدس هم 
زمان شده و همين موضوع بهانه  ای شد تا در این سفر »تنگ فنی« را 

بشناسم، اگر در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران کار 
کنی و مرکز انتقال »تنگ فنی« را از نزدیك نبينی در حق 

خودت ظلم کرده ای. 

به احترام غربت »شهدای تنگ فنی«  
لطفا با وضو وارد شويد...

خستگی فراوان، گرمای زیاد منطقه، سر و صدای زیاد ناشی 
تش نمرودیان زمانه، همه و همه  از انفجارات اول، گرمای آ
ژیر خطر  باعث شده بود که همکاران شهیدمان صدای آ
ژیری که ساعت 16 به صدا درآمده بود و  بعدی را نشنوند، آ
خبر از ورود هواپیماهای رژیم بعث عراقی را گوشزد می  کرد
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وایتی از غیرِت دینی و  ر
عشِق میهنی



تربيت صحيح فرزندان از ضروری ترين وظايف والدين به 
شمار می آيد. انجام دادن اين وظيفه مهم، حساس و ظريف 
بدون تکيه بر ديدگاه های صاحب نظران آگاه و مطمئن ممکن 
نيست. ما معتقديم که معصومان)ع( در همه ابعاد هدايتي و 
تربيتي الگوهايي کامل و مطمئن به شمار می آيند و تکيه بر 
ديدگاه ها و رفتارهاي تربيتي آنان در مسير تحقق وظيفه 
خطير تربيت فرزندان، بهترين ره توشه است. معصومان)ع( 
همه نور واحد بوده، هدف مشترک داشتند؛ ولي به اقتضاي 
گوناگوني موقعيت ها در سيره تربيتي آنان ديدگاه ها و 
رفتارهاي تربيتي گوناگون به چشم می خورد. کنار هم نهادن 
مجموعه ديدگاه ها و رفتارهاي تربيتي آنان الگويي کامل از 
نظام تربيتي اسالم عرضه می کند. در ميان معصومان)ع(، 
امام حسين)ع( از موقعيت ويژه ای برخوردار است و اين 
موقعيت به زندگي و سيره تربيتي آن حضرت برجستگي 
خاصي بخشيده است. در ادامه به دو بعد مهم و اساسی در 

اين زمينه اشاره می شود. 

تشویق فرزندان در برابر کار خوب آنان
يکی از شيوه های تربيتی مورد اتفاق صاحب نظران عرصه 
تعليم و تربيت، شيوه کارآمد تشويق است. تشويق بجا و 
متناسب با فعاليت انجام شده، به ايجاد انگيزه در فرد منجر 
شده، به تکرار و تقويت رفتار می انجامد. چه بسا فرزندان از 
ارزش و اعتبار صفات مثبت خود آگاهی نداشته، در نتيجه 
به شخصيت حقيقی و توانمندی های ثبت خويش پی نبرده، 
خود را در مقايسه با ديگران ناچيز به شمار آورند. از اين رو 
والدين و مربيان بايد ويژگی های مثبت فرزندان را کشف و 
برجسته سازند و مورد ستايش و تشويق قرار دهند. در 
فرهنگ اسالمی که تربيت دينی و اخالقی فرزندان در کانون 
توجه است بر تشويق فرزندان هنگام بروز رفتارهای دينی و 
برجسته کردن صفات اخالقی و معنوی آنان بسيار تاکيد شده 
است. امام سجاد)ع( فرمود: من به بيماری شديدی مبتال 
شدم. پدرم بر بالينم آمد و فرمود: چه خواسته ای داری؟ 
عرض کردم: دوست دارم از کسانی باشم که درباره آنچه 
خداوند برايم تدبير کرده، نپرسم. پدرم در مقابل اين جمله 
به من آفرين گفت و فرمود: تو مانند ابراهيم خليلی، به هنگام 
گرفتاری جبرئيل نزدش آمد و پرسيد: از ما کمک می خواهی؟ 
او در جواب فرمود: درباره آنچه پيش آمده از خداوند سوال 

نمی کنم. خداوند مرا کافی است و او بهترين وکيل است.
در اين حديث مالحظه می شود که امام حسين)ع( در 
مقابل پاسخ عارفانه و دلنشين فرزندش که براساس ظاهر 
حديث، سن و سال چندانی هم نداشت جمله »احسنت« را 

به کار برد و او را به »ابراهيم خليل« تشبيه کرد.

اهميت آموزش های دینی فرزندان و قدردانی از معلمان 
و مربيان

در اسالم، دانش آموزی مورد اهتمام شديد بوده و رهبران 
دينی، پيروان خود را به آموزش و اندوختن دانش، به ويژه 
معارف دينی، تشويق کرده اند. براساس سخنان معصومان)ع(، 
معلمان و مربيان، به خصوص آنان که در تعليم آموزه های 
دينی می کوشند، حق بزرگی بر جامعه دارند و بايد تالش 
صادقانه شان مورد قدردانی و سپاسگزاری قرار گيرد تا رغبت 
و انگيزه بيشتری بيابند. مرحوم بحرانی در کتاب »حليه 

االبرار« از شيخ فخرالدين نجفی که از فضال و زهاد بود، نقل 
کرده که شخصی به نام عبدالرحمان در مدينه معلم کودکان 
بود و يکی از فرزندان امام حسين)ع( به نام »جعفر« نزدش 
آموزش می ديد. معلم جمله »الحمداهلل رب العالمين« را به 
جعفر تعليم داد. هنگامی که جعفر اين جمله را برای پدر 
قرائت کرد، حضرت معلم فرزندش را فراخواند و هزار دينار و 
هزار حله... به او هديه داد. وقتی حضرت امام حسين)ع( به 
خاطر پاداش زياد مورد پرسش قرار گرفت، در جواب 
فرمودند: هديه من برابر با تعليم »الحمداهلل رب العالمين« 

است.

احترام به انتخاب جوان در امر ازدواج
جوانان به سبب کمی تجربه، به استفاده از تجارب و نصايح 
والدين نيازمندند، اما آنان، ديگر دوران کودکی و نوجوانی را 
پشت سر گذاشته و به حدی از رشد رسيده اند که خود، حق 
انتخاب داشته، برای خود تصميم بگيرند. از اين رو، شايسته 
است والدين در دوران کودکی و نوجوانی زمينه استقالل و 
قدرت تصميم گيری آنها را فراهم آورده، آنان را چنان تربيت 
کنند که سمت انتخاب های معقول و تصميم هايی منطقی 
پيش روند و مصالح واقعی شان را بر منافع آنی و زودگذر، 
ترجيح دهند. اگر فرزندان به اين حد از رشد و استقالل 
و  تصميم ها  به  و  کرد  اعتماد  آنان  به  بايد  رسيدند، 
انتخاب هايشان احترام نهاد. جوان در طول زندگی با 
انتخاب های گوناگون روبه روست و يکی از مهم ترين آنها 
گزينش همسر است. در اين مساله، چنانچه فرزند از قدرت 
انتخاب صحيح و معقول برخوردار است، بايد به وی حق 
انتخاب داد و از ازدواج های تحميلی پرهيز کرد. فرزند امام 
حسن مجتبی)ع(، يکی از دختران امام حسين)ع( را برای 
فرزندش خواستگاری کرد. امام حسين)ع( به او فرمود: 
فرزندم، هر کدام را که بيشتر دوست داری، انتخاب کن. فرزند 
امام مجتبی)ع( شرم کرد و جوابی نداد. آنگاه امام حسين)ع( 
فرمود: من، دخترم فاطمه را برايت انتخاب کرده ام؛ زيرا او به 
مادرم فاطمه، دختر رسول خدا)ص( شبيه تر است«.)1( 
مالحظه می شود با اينکه فرزند امام مجتبی)ع( به احترام 
دختر خاصی  از  به طور مشخص  دخترانش  و  عمو 
خواستگاری نکرد و امر را به عمويش وانهاد؛ امام 
حسين)ع( به انتخاب و عالقه فرزند برادرش، اهميت 
داد و از او خواست، خودش آن را که بيشتر دوست 

دارد، به همسری برگزيند.

تربيت عملی
بی ترديد موثرترين عامل در تربيت اخالقی 
و دينی فرزندان، رفتارهای درست والدين است. 
پرواضح است که زبان رفتار از زبان گفتار، بسی 
نافذتر است و در عمل، آثاری نهفته است که 
هرگز از گفتار برنمی آيد. کودک و نوجوانی که 
پيوسته شاهد اعمال نيک والدين است، 
به طور غيرمستقيم سرمشق می گيرد و به 
انجام کارهای نيک تشويق می شود. در سيره 
تربيتی ائمه اطهار)ع( تربيت با رفتار و عمل 

بارزترين بعد تربيت است.
فرزندان ائمه)ع( با ديدن رفتار آنان، 

سرمشق گرفته، عمل می کردند. شعيب بن عبدالرحمن 
خزائی می گويد: هنگامی که امام حسين)ع( در کربال به 
شهادت رسيد بر دوشش نشانه ای وجود داشت. از امام 
سجاد)ع( درباره آن پرسيدند، امام سجاد)ع( بسيار گريست 
و فرمود: »اين، اثر بارهای غذايی است که پدرم بر دوشش 

حمل می کرد و به خانه های تهيدستان می برد«.
آری، امام سجاد)ع( پيوسته اين رفتار را از پدرش مشاهده 
کرد و سرمشق گرفت و عمل کرد. بدين سبب، امام باقر)ع( 

فرمود: »)پدرم(علی بن الحسين)ع(، شب ها کيسه نان 
بر دوش حمل می کرد و )به مستمندان( صدقه 

می داد«. 

پی نوشت ها:
کلمات  موسوعه  کتاب   -1

االمام الحسين)ع(، صفحه 
.۶۳۲
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شعر آئینی

تقدیم به محضر نوراني حضرت علی اکبر)ع(

در نگاه شهیدان
نمانده بود برایش، به جز تو اميدی

صداي بارش او را مگر که نشنيدي؟!
 رسيده بود به آغوش صورت ماهت

تماس گونه ي نمناك و گرم خورشيدي
 که گفت: »بعد تو اُف بر تمام این دنيا
نگاه کن که چگونه دل مرا چيدي؟!«

 چه سخت بود برایت نگاه او اما
تو هم شبيه غروبي گرفته تابيدي

 براي آنكه فضا غرق عطر گل باشد
چه قدر از رگ سرخت گالب پاشيدي!

 اراده کردي و تكرار عيد قربان را
 ، ت د خو ق  سيا و  سبك  به  فقط 

پسندیدي!
 هزار نيزه و شمشير جاي آن خنجر
کمر به ذبح تو بستند، باز خندیدي!

 به دست و پاي تو افتاد مرگ وقتی که
نگاه نافذ خود را از او ندزدیدي

 تو در نگاه شهيدان هميشه هستي چون
ميان اشك پدرهایشان درخشيدي!...

شعر از: مهدي ناصریان؛ شرکت پاالیش 
نفت بندرعباس

رونق هیئت مجازی در خطوط لوله و مخابراتتربیت فرزند در مکتب امام حسین)ع(، )بخش دوم(

شرکت خطوط لوله و مخابرات در راستای اقامه عزای امام حسين)ع( و تعظيم شعائر مذهبی، طرح 
»هيئت مجازی« را در دهه نخست ماه محرم به انجام رساند و توليدات رسانه ای با محتوای فرهنگی 

و مذهبی را در سطح مناطق دوازده گانه این شرکت منتشر کرد.
سيدعزت اهلل ميرحسينی، رئيس روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات درباره این حرکت 
دینی فرهنگی که با توجه به شرایط خاص همه گيری ویروس کرونا پيش آمده، گفت: با همفكری 
دوستان و با توجه به محدودیت هایی که در برگزاری مراسم به شكل حضوری داشتيم. همچنين به 
دليل لزوم حفظ فاصله اجتماعی و رعایت پروتكل های بهداشتی در ایام محرم الحرام، برنامه های 

قرآنی و مذهبی را در قالب طرح هيئت مجازی در کل مناطق نفتی شرکت به اجرا درآوردیم.
وی افزود: بدین وسيله فرصت معنوی این ماه را غنيمت شمردیم و از طریق امواج و بستر فضای 

مجازی به انتقال مفاهيم متعالی عاشورا بين کارکنان و خانواده های آنان پرداختيم.
ميرحسينی ادامه داد: با توجه با جایگاه روز مباهله که در آن امام حسين)ع( به عنوان جان پيغمبر 
گرامی اسالم معرفی شد، حجت بر همه تحریف کنندگان اسالم ناب محمدی)ع( تمام شد؛ از این رو 
این روز را با ساختن نماهنگی گرامی داشتيم تا از این واقعه به عنوان پيش درآمد ورود به محرم نهایت 
بهره را از برکات این روز گرامی را ببریم. پس از آن فراخوان مسابقات اولين دوره مسابقات قرآن و 
اذان یادواره سردار دل ها شهيد سليمانی را اعالم عمومی کردیم که قرار است در فضای مجازی، به 
اجرا گذاشته شود.  رئيس روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات گفت: با توجه به محدودیت های 
مالی و لزوم صرفه جویی ها، از توان داخلی شرکت نهایت استفاده را بردیم و با استفاده از منابع نيروی 
انسانی مستعدی که در شرکت از آن برخورداریم با صرف کمترین هزینه، توليدات رسانه ای در فضای 
مجازی را پيش گرفتيم و سعی کردیم حسينيه و اقامه عزای حضرت را به خانه های کارکنان ببریم و 
عالوه بر آن به  تمامی مناطق دوازده گانه نفتی رنگ و بوی حسينی بدهيم و به این شكل طرح هيئت 
مجازی به اجرا درآمد. همين که عطر جان فزای ماه عرض ارادت به خاندان طهارت)ع( به مشام جان 
رسيد، مناطق دوازده گانه به تفكيك در عزای حسينی سياهپوش شدند و بيرق حسينی را بر فراز 

مناطق خود برافراشتند. از این مراسم هشت نماهنگ تهيه و توزیع شد. 
وی افزود: یكی دیگر از بخش های این هيئت مجازی تدارك نماهنگ هایی بود که در آن قاریان 
ممتاز همزمان با این مناسبت با تالوت آیاتی به گسترش فرهنگ قرآنی و ایجاد فضای معنوی بين 

کارکنان و خانواده های آنان می پردازند و تاکنون چهار نماهنگ در این باره منتشر شده است.
رئيس روابط عمومی شرکت لوله و مخابرات همچنين گفت: ضمن راه اندازی نمایشگاه عاشورایی 
در این هيئت مجازی، در دهه نخست محرم هر شب ساعت 22 به روایتگری قيام حسين)ع( پرداختيم. 
از دیگر فعاليت های فرهنگی و دینی در این هيئت مجازی می توان به طراحی پوستری به نام یكی از 
یاران و فرزندان اباعبداهلل)ع( که در واقعه کربال حضور داشتند، برنامه های سخنرانی و منبرهای مجازی 
در این هيئت مجازی با هدف مقابله با شبهات عاشورایی، دکلمه خوانی، تهيه 54 نماهنگ عاشورایی 

از مناطق دوازده گانه، پخش زنده مراسم از شبكه های مجازی و ... اشاره کرد. 
حسينی در پایان گفت: عالوه بر این اقدامات، مراسم عزای حسينی نيز در این ایام در فضای باز با 
رعایت همه پروتكل های بهداشتی در مناطق دوازده گانه نيز برگزار شد و پنج نماهنگ از حال و هوای 
این مراسم  تاکنون تهيه و در این هيئت مجازی پخش شده است. در نهایت تاکنون ۸۰ نماهنگ در 
قالب های سخنرانی، مدیحه سرایی، عزاداری و... با پشتيبانی و حمایت روابط عمومی شرکت در 

مناطق دوازده گانه توليد و در این هيئت مجازی منتشر شده است. 

گزارش خبری 

صفحه ای برای گسترش و ترویج  فرهنگ، آد  اب و اند  یشه د  ینی
تهيه و تنظيم:  ستاد   اقامه نماز وزارت نفت
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تاریخ

 شاید در ميان همه چهره سياسي عصر پهلوي دوم، هيچ چهره اي جنجالي تر از فضل اهلل زاهدي، فرمانده 
کودتاي 2۸ مرداد که بعد از محمد مصدق به نخست وزیري رسيد، وجود نداشته نباشد. او که 2۸ مرداد را 
در تاریخ ایران به روز عجيبي تبدیل کرد، مزدش را گرفت، اما صنعت نفت، او را مجالي نداد و عنان حكومت 
را از دستش درآورد. درباره برآمدن و فرو افتادن فضل اهلل زاهدي سخنان بسياري وجود دارد. در بخش 
نخست کوشيدیم پيشينه، فعاليت های سياسی و نظامی، نوع ورودش به کابينه مصدق و ماجرای اختالفش 
با او را روایت کنيم. اکنون و در بخش دوم مطلب پيش رو بنا داریم به زندگي و احوال فرمانده کودتاي نفتي 

تاریخ معاصر ایران از آغاز کودتا تا پایان زندگی اش بپردازیم. 

تابستان 1332 خورشيدی به ميانه نزدیك 
می شد و گویی که به تبع گرم تر شدن هوا، 
فضای سياسی ایران نيز داغ و داغ تر می شد. 
محمد مصدق، ظاهرا در اوج قدرت بود، اما 
قدرتی که در ميانه آتشی از اختالفات عميق 
فكری و راهبردی می سوخت. اختالفات 
بسيار جدی بين نيروی های مختلف نهضت 
ملی شدن نفت در باالترین حد خود نمود 
یافته بود و فضای مودت و احترام و اعتماد، 
پس از قيام 3۰ تير هر لحظه کمرنگ و 
کمرنگ تر می شد. چنين محيط سياسی- 
اجتماعی برای هر نوع اتفاقی مستعد بود و 
گویا بذر کودتا در این محيط بيشتر از هر چيز 
دیگری رشد کرد و طراحان و مجریان 
دست به کار شدند تا یكبار دیگر استعمار و 
استبداد با هم متحد شوند و کمر یك دولت 

و نهضت ملی را بشكنند. 

نگاهی به آرا و احوال فرمانده 
کودتای نفتی مرداد سال 1332 
خورشیدی )بخش دوم و پایانی(

آغاز کودتای نفتی  
باید به این نكته مهم اشاره کرد که پس از ماجراهای دادگاه بين المللی و شكست نفتی انگلستان از ایران، این کشور نمی توانست به این راحتی خود را از ميدان بيرون رفته ببيند و از همان لحظه 
شكست از نهضت ملی شدن صنعت نفت، کار خود را شروع کرده بود. نتيجه پيگيری های سياسی انگليسی ها اندك اندك شكل می گرفت و خودش را نشان می داد. وحيد سينایی در کتاب 
»دولت مطلقه، نظاميان و سياست در ایران« آورده است: »طرح کودتای نظامی 2۸ مرداد 1332 را باید در اصل، یك طرح انگليسی دانست. انگليس که پس از کوتاه شدن دست خود از صنعت 
نفت ایران، منابع بسياری را در منطقه و خصوصا ایران از دست داده بود، با قطع اميد از رسيدن به توافق، وارد مطالعه طرح یك کودتای نظامی شد. انگلستان با دست کم گرفتن قدرت جنبش 
ملی ایرانيان که استعمارستيزی در راس آن قرار داشت،  تالش های بی وقفه ای را برای براندازی دولت قانونی در ایران به کار گرفت. انگلستان به عنوان یكی از قدیمی ترین استعمارگران، یك 
شبكه گسترده و قدیمی در ایران داشت. آنان کارشناسان فارسی زبانی در اختيار داشتند که برخی از آنها دارای 3۰ سال سابقه فعاليت در مورد ایران و در ایران بودند. آنها با سياستمداران قدیمی، 
برخی از روسای ایالت و افسران ارشد ارتباط برقرار کردند. سازمان جاسوسی بریتانيا فهرست کاملی از افراد سرشناس ارتش را فراهم کرده و گرایش های سياسی آنان را بررسی کرده بود«.24 
مردادماه کار آغاز شده بود و پهلوی دوم خيالش راحت بود که مصدق را زمين می زند و دوباره مدار نفت برای بقای حكومت خاندان پهلوی به حالت قبل بازمی گردد و چه بسا برای رضایت 
استعمارگران عواید آنها کمی چرب تر هم شود، اما 24 مرداد روز پهلوی ها نبود و کار به 2۸ مرداد کشيد. پيتر آوری در کتاب »تاریخ معاصر ایران« و ماروین زونيس در کتاب »شكست شاهانه« 
این دو روز را چنين روایت کرده اند: »روز 24 مرداد 1332خورشيدی شاه با اطمينان از حمایت آمریكا و انگليس، دو فرمان صادر کرد که یكی مبتنی بر عزل دکتر مصدق از نخست وزیری و دیگری 
فرمان انتصاب سرلشكر زاهدی به نخست وزیری بود. بعد شاه به تهران رفت و با شنيدن اخبار تهران راهی رم شد. دکتر مصدق از اجرای فرمان شاه سر باز زد. نقشه زاهدی برای دستگيری 
مصدق به شكست انجاميد و زاهدی مخفی شد، اما »روزولت« که نقش اساسی را در این کودتا بازی می کرد، شكست خود را نپذیرفت و دست از تالش برای سرنگونی مصدق برنداشت. او با 
تدارك سریع کودتای دوم که متكی بر اراذل  و اوباش از طریق »شعبان جعفری« بود که به موفقيت رسيد. زاهدی، نخست وزیر و مصدق دستگير و از شاه دعوت شد تا پيروزمندانه به تهران 

بياید«. 

زاهدی، جانشین مصدق 
با وقوع کودتا اقشار مختلف مردم در بهت و شوك فرو رفتند. مردمانی که روزگاری اميد بسته بودند که ایران را روی پای خودش ببينند، مجال نيافتند. مردمانی که عموما شكست مشروطه را 
دیده بودند، درد جانكاه اشغال ایران را به جان چشيده بودند، حاال که کورسوی اميدی به استقالل اقتصادی و سياسی شان داشتند و می خواستند روی پای خودشان بایستند و در جهان بعد از 
جنگ جهانی دوم، سری در سرها درآورند، طعم تلخ شكست را چشيده بودند. سپهبد زاهدی سرمست از پيروزی اش بر دولت ملی مصدق و در چنين فضایی به نخست وزیری منصوب شد. او 
جاسوس ها را برگرداند و شير نفت را دوباره در حلقوم استعمار فرو کرد. او کنسرسيوم را برپا کرد تا انتقام سخت انگليس و آمریكا از ملی شدن صنعت نفت، نه یكباره، بلكه چندباره گرفته شود. 
جالل الدین مدنی و جهانگير تفضلی در این باره نوشته اند: »اسقف کليسای انگليس که در اصفهان متهم به جاسوسی بود و از طرف دولت مصدق به او امر شده بود که از ایران خارج شود و همچنين 
»قدوسی مآب نورمن شارب«، روحانی کليسای شيراز که متهم به تحریك عشایر جنوب شده بود و در دولت مصدق از ایران اخراج شده بود. زاهدی به هر دوی آنها اجازه داد که فعاليت خود را 
در ایران از سر بگيرند. در حكومت زاهدی سرقت و جنایات زیادی اتفاق افتاد؛ از اعدام افسران توده ای و بازداشت طرفداران مصدق تا ریختن به منزل »لطفی«، وزیر دادگستری سابق را می توان 
نام برد. زاهدی با برگزاری انتخابات فرمایشی مجلس شورای ملی که همه اعضای آن را خود انتخاب کرده بود، راه را برای انعقاد قرارداد »کنسرسيوم« و احيای امتيازات استعماری به سود انگلستان 
و آمریكا هموار کرد و بار دیگر برای مدت طوالنی اجازه غارت منابع طبيعی کشور را داد. زاهدی که در جلسه مشترك مجلسين از محاسن قرارداد سخن می گفت، نكته ای از خود به یادگار گذاشت: 
»از فرصت استفاده کرده سر آمریكا و انگليس را کاله گذاشتيم، زیرا تا هفت، هشت سال دیگر نيروی  اتم جای نفت را می گيرد، ذخایر نفت ایران بی مصرف می ماند. بنابراین در این دوره هرچه 
از کنسرسيوم بگيریم، وجهی بازیافتی است«.حسين فردوست، نویسنده کتاب »ظهور و سقوط سلطنت پهلوی« تحليل جالب توجهی درباره زاهدی دارد. او در خاطراتش می نویسد: »به اعتقاد 
من، در کودتای 2۸ مرداد،  نقش اصلی با انگليسی ها بود. سپهبد فضل اهلل زاهدی مامور انگليسی ها بود، سرلشكر حسن اخوی )طراح کودتا( انگليسی و مغز متفكر گروه ارفع بود، رشيدیان  ها 
هم انگليسی بودند و باالخره انگليسی ها موفق شدند موافقت آمریكا را با سقوط مصدق جلب کنند و کرميت روزولت )مقام سيا( برای ُحسن اجرای کودتا وارد تهران شد. دولت بریتانيا به منظور 

تغيير سياست دولت آمریكا در قبال مصدق، خطر نفوذ کمونيست ها را خيلی بزرگ جلوه داد«.

قای کودتاچی  ی آ برکنار
زاهدی بر تمام ارکان قدرت تكيه زده بود و هيچ چيز برای پهلوی دوم بدتر از ارتباط ویژه زاهدی با قدرت هایی چون انگليس و آمریكا نبود. زاهدی سود نفت 
را به جيب این دو کشور و چند کشور قدرتمند دیگر سرازیر کرده بود و در ميدان عمل ثابت کرد که منافع آمریكا و قدرت های بزرگ را به بهترین نحو و بيشتر 
از آنچه آنها تصور می کنند، تامين می کند. این ویژگی ها برای پهلوی دوم که خود در سرسپردگی آمریكا و انگلستان ید طوالیی داشت، گران تمام می شد. 
پهلوی دوم منطقا نباید اجازه می داد که زاهدی گوی سبقت را در این زمينه از او برباید، وگرنه بر اساس قاعده حفظ و ازدیاد منافع قدرت های بزرگ، آنها از 
زاهدی حمایت می کردند، خصوصا که نشان داده بودند حسابی از زاهدی پشتيبانی می کنند. جهانگير تفضلی در کتاب خاطراتش و ابراهيم صفایی در کتاب 
»زندگينامه سپهبد زاهدی« در این باره نوشته اند: »زاهدی قدرتمند بود و بر همه ارکان حكومت سلطه داشت و شاه که نمی توانست، حضور یك نخست وزیر 
قدرتمند را تحمل کند، پس از هفته ها تردید و نگرانی به او فهماند که با احترام باید نخست وزیری را کنار بگذارد. زاهدی هم به اطالع شاه رسانيد که من با تانك 
به نخست وزیری رسيده ام و جز با تانك هم نخواهم رفت. زاهدی که به پشتيبانی آمریكا و انگليس اعتماد داشت، به هيچ وجه حاضر نبود نخست وزیری را از 
دست بدهد. به همين دليل علم به عنوان رابط شاه با مقامات آمریكایی و انگليسی وارد ميدان و بر آن شد تا سياستمداران این کشورها را به عزل زاهدی قانع 
کند و موفق هم شد. زاهدی که یك پست تشریفاتی دیپلماتيك به عنوان سفير ویژه ایران در دفتر اروپایی سازمان ملل برای او ایجاد شده بود، می رفت که 
در ویالی گل سرخ مونترو)سوئيس( پایان عمرش را بگذراند. او تنها پسرش اردشير را به شاه سپرد و شاه هم راضی شد که اردشير با دخترش شهناز ازدواج 
کند. زاهدی از سال 133۸خورشيدی بيمار شد و برای درمان گاهی در سوئيس و گاهی هم در پاریس بود؛ ولی پيوسته ناتوان تر می شد و سرانجام در 12شهریور 
1342 در »مونترو« درگذشت و به وصيت او جنازه اش به  وسيله اردشير زاهدی به تهران آورده شد و با تشریفات رسمی و نظامی به گورستان »امامزاده عبداهلل« 

منتقل و در آرامگاه اختصاصی مدفون شد«. 

منابع: 
1- کتاب »دولت مطلقه، 

نظاميان و سياست در 
ایران« نوشته وحيد 

سينایی. 
2- کتاب »شكست 

شاهانه«، نوشته ماروین 
زونيس. 

3-کتاب »تاریخ معاصر 
ایران از تاسيس سلسله 

پهلوی تا کودتای 2۸ 
مرداد« نوشته پيتر آوری.

4- کتاب »خاطرات 
جهانگير تفضلی«، نوشته 

جهانگير تفضلی. 
5- کتاب »تاریخ سياسی 

معاصر ایران«، نوشته  
جالل الدین مدنی. 
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ح موزه نفت  وند اجرایی طر تقدیر مدیرعامل شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان از ر

استفاده سازندگان فیلم مستند حسین فاطمی از منابع موجود مرکز اسناد صنعت نفت 

هم نشینی پمپ بنزین و موزه در ایستگاه صوفیان

مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سليمان از اقدامات و پيگيری 
های مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت در راه اندازی موزه نفت، شهر 
اولين ها در شرایط اپيدمی ویروس کرونا تقدیر کرد .قباد ناصری، مدیرعامل 
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسليمان در جلسه بررسی فرآیند 
اجرایی طرح موزه اکتشاف- حفاری و توليد صنعت نفت در مسجدسليمان 
که در محل این شرکت برگزارشد، خاطر نشان کرد: با وجود مشكالت 

مالی وزارت نفت و محدودیت های ناشی از بيماری کرونا، اميدواریم وعده وزیر نفت به 
مردم مسجدسليمان مبنی  بر راه اندازی  موزه صنعت نفت در این شهر هرچه زودتر 
تحقق یابد تا مردم شهر زادگاه نفت به آرزوی دیرینه خود در این زمينه دست یابند .  
فرشيد خدادادیان، ریيس مرکز اسناد صنعت نفت و مجری طرح موزه نفت 
مسجدسليمان نيز در این نشست ضمن ارایه گزارشی از اقدامات انجام شده از همكاری 
های مدیریت و کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسليمان در این خصوص 
تشكر کرد و با اشاره به محدودیت های  اجرایی  و عملياتی  ناشی  از اپيدمی  ویروس 
کرونا درمجموعه فعاليت های  مربوط به راه اندازی موزه صنعت نفت در شهر اولين ها 
گفت : با تالش مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت پيش بينی می شود برنامه 
تكميل و افتتاح موزه نفت مسجد سليمان در سال آینده تحقق یابد .در این نشست 

همچنين تامين نيازهای فنی و تاسيساتی مرتبط با ساختمان موزه نفت از سوی  شرکت 
بهره برداری  نفت و گاز مسجدسليمان مورد تاکيد قرارگرفت .

چهارشنبه، دوازدهم شهریورماه سال جاری مرکز اسناد صنعت نفت ميزبان کارگردان، نویسنده و 
تهيه کننده فيلم مستند سينمایی دکتر حسين فاطمی بود. در این نشست، ضمن گفتگو و تبادل 
نظر، فایل های صوتی و تصویری، ليست کتاب شناسی مرتبط موجود در کتابخانه مرکز اسناد 
صنعت نفت، اسكن اسناد، آرشيو مطبوعات و عكس های مرتبط با این شخصيت سياسی دوران 

ملی شدن صنعت نفت در اختيار تهيه کننده و کارگردان فيلم مذکور قرار داده شد.
فرشيد خدادادیان رئيس مرکز اسناد صنعت نفت دکتر حسين فاطمی را شخصيت اثر گذار 
سياسی معرفی کرد و گفت: »بنا به دستخط تاریخی دکتر مصدق پيشنهاد ملی شدن صنعت 
نفت نخستين بار توسط دکتر فاطمی به ایشان و اعضای کميسيون نفت ارائه شده است«. 
فایل صوتی مهم و منحصربفرد و تاریخی 2۷دقيقه سخنرانی دکتر حسين فاطمی در 
مورد نقش مطبوعات در دوران ملی شدن صنعت نفت که در آرشيو عكس و فيلم مرکز 

اسناد صنعت نفت موجود است نيز در اختيار سازندگان این فيلم مستند فيلم قرارگرفت که از منظر 
مستند سازی و بازآفرینی موضوع بسيار تاثيرگذار خواهد بود.

اميرحسين سياح، تهيه کننده فيلم در دست ساخت دکتر فاطمی نيز در این نشست با ابراز خرسندی 
از امكان حضور و مذاکره با مسئولين مرکز اسناد صنعت نفت گفت: در جریان تحقيق و مراجعه به مراکز 
اسنادی و آرشيوی در جریان این پروژه،جزء معدود مراجعاتی است که با نگاهی متفاوت و همراهانه و 
مثبت از سوی مسئولين آرشيوی مواجه شده ایم و از این جهت، مراجعه و جلسه امروز برای ما بسيار 
متفاوت و البته مفيد است. فرشادعسكری کيا، نویسنده و کارگردان این پروژه نيز با اشاره به نيازهای 
پژوهشی آن با اشاره به فقر شدید اسناد منتشرشده در خصوص، دکتر حسين فاطمی و اقدامات وی به 
نياز تيم پژوهشی پروژه به اسناد، فيلم و تصویر در این خصوص اشاره و ابراز اميدواری کرد: آشنایی با 

مرکز اسناد صنعت نفت، باعث تامين این بخش از نيازهای این پروژه شده است.

با مشارکت موزه پمپ بنزین دروازه دولت پایتخت، روز جمعه 21 شهریور، تور بازدید 
از ميراث فرهنگی و تاریخی منطقه 12 شهر تهران با دوچرخه برگزار شد. در این تور 
یك روزه که با هدف ترویج فرهنگ دوچرخه سواری و بازدید از ميراث فرهنگی و 

تاریخی منطقه 12 و به سرپرستی اميررضا صدیقيان برگزار شد، رکاب زنان تهرانی از نخستين 
موزه نفتی پایتخت بازدید کردند. در این بازدید کتاب هایی با موضوعات نفت، پمپ بنزین و مصرف 

بهينه سوخت به کودکان اهدا شد. 

وازه دولت میزبان گردشگران منطقه 12 پایتخت موزه پمپ بنزین در

عکس نوشت
سوخت بر هواپيما  

نام تجاری این نفتكش سوخت 
رسان هواپيما بيور، ليالند است و 
در شرکت خودرو سازي ليالند 

موتورز بریتانيا در سال 
19۷2ميالدي ساخته شده 

است. این سوخت سانی هم 
اکنون در موزه بنزین خانه 

آبادان در معرض دید همه 
عالقمندان قرار دارد. 

مشعل شماره 9۸5 

مهری حسن زاده، 66ساله و فارغ التحصيل رشته علوم اجتماعی از معدود 
بانوانی است که با انتخاب شغلی سخت، مدیریت یك جایگاه عرضه 
سوخت را در شهر »زیرگذرها و روگذرها« برعهده گرفته تا پس از فراغت 
از شغل مقدس آموزگاری، وارث و حافظ بيش از نيم قرن شغل ميراثی 
خانواده همسر مرحوم خود باشد. جایگاه اختصاصی صوفيان )مجد( که 
در شهر صوفيان قرار دارد، 56 سال قبل و زمانی که خانم حسن زاده 1۰ 
سال بيشتر نداشت، توسط »حاج عبداهلل مجد« تأسيس شد، اما آنچه که 
این جایگاه سوخت  رسانی را از دیگر پمپ  بنزین  های استان آذربایجان 
شرقی متمایز می کند، ابتكار و خالقيتی است که با ذوق و هنر زنانه تلفيق 
شده تا در قالب مجموعه  ای شبه  موزه و کوچك، نمایانگر بخشی از 
تاریخچه این پمپ بنزین باشد. آوازه این حرکت ارزشمند که می تواند 
الگویی قابل اجرا برای دیگران باشد، به پایتخت نيز رسيده است، اقدامی 
ارزشمند که ما را بر آن داشت تا در سفری کوتاه به تبریز، شنونده روایتش 

باشيم.
  در سمت چپ محوطه روبازی که به تلمبه های بنزین و CNG اختصاص 
یافته و محل تردد اتومبيل  ها برای سوختگيری به شمار می  رود، دفتر 
اداری جایگاه عرضه سوخت صوفيان قرار دارد. در بدو ورود به این مكان، 
پيش از هر چيز گل  ها و گياهانی که سرمستانه و فارغ از هياهوی شهر در 
گوشه  گوشه اتاق مدیریتی خانم حسن  زاده جا خوش کرده  اند، توجه مان 

را به خود جلب می کند.
مهری حسن  زاده، بانوی هنرمندی که پس از فوت مرحوم همسرش 
»منوچهر مجد«، اداره جایگاه اختصاصی صوفيان را با کمك دخترش به 
عهده گرفته است، درباره تاریخچه این جایگاه برای  مان می گوید: 
»مؤسس این جایگاه، مرحوم پدر همسرم است و ساخت و ساز آن را در 
سال 1343 زمانی که زمين این ملك به نام ایشان به ثبت رسيد، آغاز 
کردند. پيش از تأسيس این جایگاه هم در چهار راه شهناز تبریز شعبه 
فروشندگی بنزین داشتند که آن طور که برای  مان نقل شده، با پيت  های 
بنزین، سوخت مورد نياز فرودگاه تبریز را تأمين می  کردند. تا جایی که به 
خاطر دارم، تقریباً دو سال پس از فوت ایشان و در سال 1365، مرحوم 
همسرم تلمبه  ها را که در جلوی ساختمان و در ضلع غربی قرار داشت، به 
سمت وسيعی در شرق محوطه جایگاه منتقل کرد. در همان سال بود که 
این جایگاه به طور رسمی در اختيار همسر مرحومم قرار گرفت و تا سال 
92 تحت مدیریت ایشان اداره شد. از سال ۸۷ من نيز ایشان را به دليل 
کسالت  شان همراهی می کردم و این دوران موجب شد تا از نزدیك با 
شيوه و سبك فعاليت  شان آشنا شوم. در سال 93 نيز با قراردادی رسمی 

با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، کارفرمایی این پمپ بنزین را در 
کنار مادر همسر مرحومم به عهده گرفتم، اما در واقع مسئوليت تمامی 

فعاليت  های اجرایی این جایگاه بر عهده من قرار دارد«

آشنایی با خانواده مجد
خانم حسن  زاده درست یك سال پس از یك حادثه تلخ با همسرش آشنا 

می  شود و این آشنایی ازدواج  شان در سال 135۸ را رقم می زند.
او می گوید: »همسرم دانشجوی رشته شيمی در یكی از دانشگاه های 
ترکيه بود که به علت بيماری پدر مرحومش به ایران بازگشت و پس از آن 
فعاليت در جایگاه عرضه سوخت را ادامه داد. من در آن سال  ها در سپاه 
دانش بودم و در آشنایی  مان به واسطه یكی از دوستانم که با دوست مرحوم 
همسرم در یك روستا بودند، صورت گرفت. پس از اولين برخورد، مرحوم 
همسرم از من خواستگاری کردند و ازدواج  مان سر گرفت. یك سال پيش 

از آشنایی  مان و در سال 5۷ حادثه ای تلخ در پمپ بنزین اتفاق افتاده بود 
و همسرم در حالی که برای جداسازی بنزین و نفت از پمپ برقی استفاده 
می کرد، به علت شدت انفجار در مخزن، به بيرون از مخزن پرتاب و دچار 
سوختگی درجه یك از ناحيه صورت و دست  ها شده بود. این اتفاق موجب 
شد تا او برای پيوند دست به آلمان سفر کند و تا سال  ها عوارض ناشی از 
سوختگی شدید او را بيازارد. کارمان در اینجا بازی با خطر است. البته با 
آن کنار آمده  ایم و همه تالش  مان این است که با رعایت موارد ایمنی از 

ایجاد حادثه جلوگيری کنيم.«

ایده راه اندازی موزه نفتی 
سفر به تهران و بازدید از مرکز اسناد صنعت نفت شهر ری ایده راه اندازی 
یك موزه کوچك شخصی را در ذهن خانم حسن زاده پروراند تا 
یادگاری های به جا مانده از چند دهه کار و تالش خانواده مجد در پستوی 

فراموشی دفن نشوند.
او یادآور می شود: روزی از روزهای سال 95 بود که از روابط عمومی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تبریز از این جایگاه بازدیدی به عمل 
آمد و درخواست شد تا برخی از اقالم قدیمی شامل گالن های حمل 
فرآورده های نفتی، پيمانه، پمپ ام  شی، پيت  های حشره  کش، روغن های 
موتور، وازلين و گریس و... به موزه های نفت ارسال شود. هم زمان از من 
دعوت شد تا به تهران بروم و از نزدیك با فعاليت مدیریت موزه  ها و مرکز 
اسناد صنعت نفت نيز آشنا شوم. پس از بازگشت به تبریز به سراغ انبار 
رفتم و متوجه شدم اقالم و اشياء قدیمی زیادی از گذشته که مرتبط با شغل 
همسر مرحوم ام بودند، هنوز باقی مانده است. تصميم گرفتم تا موزه 
کوچكی راه  اندازی کنم و عالوه بر نمایش بخش کوچكی از سير تحوالت 
عرضه سوخت از گذشته تا کنون، یادگاری  های به جا مانده از فعاليت ها و 
کسب و کار همسر مرحوم ام را نيز حفظ کنم. برخی از این اشياء بيش از 
نيم قرن از عمرشان می گذرد. به عنوان مثال جعبه وازلينی را یافتم که به 
نظر می رسد بيش از 6۰ سال قدمت داشته باشد و از شعبه فروشندگی 
بنزین تبریز به اینجا منتقل شده یا مثال پيت  های بنزین و جعبه های روغن 

که از آن زمان به جا مانده است.
خانم حسن زاده فهرستی از اشيائی که به موزه های نفت اهدا شده است 
را نيز پيش رویم قرار می دهد. این اقالم که برخی به تهران و برخی به دفتر 
شرکت پخش تبریز منتقل شده، شامل تلمبه تاتسونا، گالن  های 2۰، 1۸ 
و 4 ليتری حمل بنزین و فرآورده، پيمانه  ها، پمپ ام  شی )ام شی پاش(، 
پيت حشره  کش، گالن  های قدیمی 5 ليتری روغن موتور، شيشه  های 
قدیمی 1ليتری، وازلين، گریس، سينی پپسی و بطری های کوچك 
نوشابه های پپسی است که در گذشته در ایستگاه  های خدماتی و عرضه 
بنزین، به مشتریان فروخته می  شد. نكته قابل توجهی که در ليست دیده 
می  شود، ستونی است که با تيك  های آبی  رنگ پر شده و نشان  دهنده 
آن است که برخی از این گالن  ها بعد از گذشت سال ها هنوز هم پُر هستند.

در ادامه این گفتگو با او به اتاق پَسينی هدایت می  شویم که گنجينه  ای از 
تجهيزات و اشياء ارزشمند و کم  یاب را در دل خود جای داده است، فضایی 
دنج و دور از دسترس عموم که پيشتر مخازن سوخت در زیر زمين آن قرار 
داشته و حاال برای رعایت پروتكل  های اچ اس یی با سيمان پر شده است. 

به گفته 
نم  خا

حسن 
 زاده، کاشی 

ی   ها
یيكی  ا ز مو

مفروش  قدیمی 
در کف اتاق ها هم به 

تازگی جای خود را به 
سراميك های براق و 

لوکس داده  اند. دور تا دور 
اتاق پر است از پيت  ها و 

گالن  هایی که در سكوت 
محض، به روایت خاطرات و 

ناگفته  هایی از گذشته  های نه 
چندان دور نشسته  اند.

نشان شرکت ملی پخش فرآورده  
های نفتی، پيت ها و گالن  های قدیمی 

که نشان شرکت بی.پی روی برخی از آنها 
درج شده است، پمپ  دستی، شيشه های 

نگه  دارنده فرآورده  های نفتی، جعبه 
نگهداری نوشابه  های پپسی، انواع و اقسام 

امشی  پاش  ها که در گذشته برای راندن حشرات 
استفاده می  شده  و هنوز هم پر هستند و تلمبه  ای 

که شمارنده  اش برای هميشه از نفس افتاده، در این 
موزه کوچك به نمایش گذاشته شده  اند.

در گوشه ای از اتاق و در پشت ویترین های شيشه ای، 
اوراق و اسنادی از افتخارات کسب شده توسط خاندان 

مجد در صنعت جایگاه  داری قرار دارند و پالك  های قدیمی 
که سال هاست رنگ جاده به خود ندیده اند و به اتومبيل هایی 

تعلق دارند که روزی در این نقطه سوخت گيری کرده و 
شناسنامه  شان را جا گذاشته  اند. او این پالك  ها را به اميد یافتن 

صاحبان  شان هنوز نگه داشته است.

کوتاه از موزه های نفت 
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زمان زیادي تا آغاز فصل پایيز باقي 

نمانده، فصلي که این روزها با توجه به مهمان 

ناخوانده، خطرناك و کشنده اي که کل دنيا را درگير کرده 

است، امسال تفاوت های زیادي با سال هاي گذشته دارد.  با نزدیك 

شدن به فصل پایيز در این روزهاي کرونایي، چالش دیگري به نام 

شيوع ویروس آنفلوانزا هم پيش رویمان قرار مي گيرد. ویروسي که 

محققان این روزها درباره تالقی آن و کووید 19 در فصل پایيز هشدار 

داده اند، به خصوص که این دو بيماری عالئم مشترکي دارند و هر دو 

ریه ها را درگير می کنند و قابل سرایت هستند، به همين دليل 

تشخيص آنها کار دشواري است. از این  رو باال بردن آگاهي 

در این شرایط حساس امري ضروري به نظر مي رسد.

شباهت ها
 هم کووید 19 و هم آنفلوانزا عالئم و نشانه هاي مشترکی دارند که از جمله آنها 

مي توان به تب، سرفه، تنگي نفس، احساس خستگي، گلودرد، گرفتگي یا آبریزش بيني، درد عضالني 

یا بدن درد، سردرد و... اشاره کرد.

کووید 19 و آنفلوانزا هر دو می توانند از فردي به فرد دیگر منتقل شوند، یعنی افراد در تماس نزدیك با یكدیگر 

)عطسه، سرفه یا حرف زدن( مي توانند هر دو ویروس را انتقال دهند. عالوه بر این، احتمال اینكه فرد از طریق 

تماس فيزیكی مثل دست دادن یا لمس کردن شئي آلوده به ویروس مبتال شود هم بسيار زیاد است.

یكي از نكات مهمي که نباید آن را نادیده گرفت ، این است که هم ویروس آنفلوانزا و هم کرونا می توانند پيش از 

شروع عالئم در فرد مبتال، به افرادي دیگري انتقال داده شوند، به طوري که فرد ناقل دچار عالئم خفيفي شود یا 

اینكه اصال عالمتی نداشته باشد.

از عوارض  ابتال به هر دو ویروس هم مي توان از نارسایی تنفسی، سندرم دیسترس تنفسی حاد )مایعات در 

ریه(، آسيب به قلب )حمله قلبی(، نارسایی چندارگانی )تنفسي و کليوی(، تشدید بيماری هاي مزمن 

)ریه ها، قلب، سيستم عصبی و دیابت(، التهاب قلب، مغز یا بافت های عضله، عفونت ثانویه باکتریایی 

و... نام برد. 

افراد مبتال به کووید 19یا آنفلوانزا با بحراني شدن شرایط جسمي شان حتما باید یا در 

بيمارستان بستری شوند یا تحت مراقبت های ویژه  پزشكي قرار گيرند. 

تفاوت ها
با وجود شباهت هاي زیادی که این دو ویروس با هم دارند، تفاوت هایي 

نيز بين این دو بيماري دیده مي شود که از جمله آنها از دست دادن حس بویایی 
و چشایی است. پزشكان با توجه به این عالئم می توانند افراد مشكوك به کرونا را 

شناسایی کنند. 

 با این حال به گفته متخصصان، تنها تفاوت کووید19 و آنفلوانزا در زمان بروز عالئم است. دیده 
شدن عالئم ابتال به آنفلوانزا در افراد، یك تا چهار روز پس از ابتال رخ می دهد. این در حالی است 

که مبتالیان به کرونا معموال پنج تا هفت روز پس از ابتال، عالئم بيماری را از خود نشان می دهند.
دانشمندان تاکيد دارند عالئم ویروس کرونا با سرعت بيشتری فرد را درگير می کند. با این حال 
بسيار سخت است که از ميان افراد مبتال به کرونا و آنفلوانزا از روی زمان بروز عالئم بتوان تفاوتي 
قائل شد. شاید به همين دليل است که پزشكان فرض اوليه خود را روي این مي گذارند که هر 

کس عالئم کرونا را داشت به کووید 19 مبتال شده است، مگر اینكه با انجام آزمایش، 
خالف آن ثابت شود.

بهترین راهکار
تحقيقات نشان داده است   در حال حاضر هيچ راهكار علمی برای تشخيص اینكه 

فرد آنفلوانزا گرفته یا کرونا وجود ندارد، چراکه ظاهر افراد و عالئم آنها نمي تواند به 
درستي نشان دهد که فرد مبتال به آنفلوانزاست یا درگير ویروس کرونا شده است.

بهترین راهكار ارائه شده از سوي متخصصان براي افراد آسيب پذیر مانند زنان باردار، 
سالخوردگان و... زدن واکسن آنفلوانزاست. 

اما توصيه هاي اساسي همچنان شستن مرتب دست ها، رعایت فاصله اجتماعی، 
استفاده از ماسك در اماکن عمومی و مراکز شلوغ است. رعایت مواردي که با شروع 

فصل پایيز و حساس تر شدن شرایط به دليل شيوع آنفلوانزا مي تواند بهترین 
راه مقابله با این دو بيماري باشد و به حفظ سالمت افراد کمك کند.



v

دشت های 
رویایی ایران

دشت الر 
این دشت که مدت هاست نامش به پارک ملی الر تغییر یافته، دشتی زیبا، بکر و پر از گل های شقایق 
است. دشت الر که به عنوان یکی از زیباترین جاذبه های اطراف پایتخت شناخته می شود، زیستگاه 
انواع گونه های جانوری است و در آن می توان ماهی قزل آالی خال قرمز را که یکی از نادترین آبزیان 
است، هم در رودخانه و هم در سد الر پیدا کرد. پوش این دشت به صورت کلی علفزار است و با 
وجود چرای بی رویه دام، اما هنوز هم در آن گونه های گیاهی زیادی یافت می شود. دشت الر به 

دلیل داشتن رود و کوه  از نظر جغرافیایی هم بسیار قابل توجه است. 

دشت آزو 
این دشت که در نزدیکی قله  اي باصالبت جا خوش کرده، عروس 
دشت های البرز است که چشمه های زالل و دامنه های سرسبزش، 
چشم انداز بي نظیری را خلق کرده است. با حضور در دشت آزو 
یکي از زیباترین تابلوهاي طبیعي طبیعت را به نظاره خواهید 
نشست. جایي که هوای روح بخش و دلپذیرش در کنار کلبه  
کاهگلی و چشمه معروف آزو مي تواند سفری لذت بخش و 

خاطره انگیز را برایتان به ثبت برساند.

دشت سوباتان 
در این دشت با صحنه  هاي خیره کننده اي مواجه 
مي شوید. مراتع، چمنزارهای سرسبز و خرم، چشمه های 
پرآب، رودخانه های خروشان، آبشارهای بزرگ و 
کوچک و هوای مطلوب و دلپذیر، کمترین چیزی است 
که در دشت سوباتان با آن روبه رو مي شوید. مناظری که 
در سوباتان مي بینید، بسیار شگفت انگیزند و تنها مختص 
به این منطقه هستند. کلبه های چوبی کاهگلي که در گوشه 
و کنار این دشت  جا خوش کرده اند، در کنار گله هایی از 
اسب های وحشی که مشغول چرا هستند و فضایی مه آلود با آن 
گل های وحشی زیبای اطرافش، سوژه منحصر به فردی براي ثبت 

خاطراتتان خواهد بود.
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شبنم اعماری-   گشت و گذار در میان دشت هاي ایران تجربه هیجان انگیزي است 
که نباید به سادگي از کنار آن گذشت. جایي که با قدم زدن در میان گل هاي عطرآگین 
و رنگارنگش، احساس خوشایندي به انسان دست مي دهد، به طوري که گویا قدم 
زدن در تکه ای از بهشت را تجربه مي کند. در گوشه و کنار کشور، دشت هاي رویایي 

و بکري خودنمایي مي کنند که همچون الماسي بر طبیعت ایران مي درخشند.

 اثری بی همتا و منحصر به فرد 
آثار تاریخي زیادي در گوشه و کنار ایران از گذشته 
به یادگار مانده  است، آثاري منحصر به فرد که مي توانند 

روایتگر بخشي از تاریخ باشند.
تکیه معاون الملک قدیمي ترین جاذبه کرمانشاه، 
یکی از همین آثار است. تکیه ای که از آن به عنوان 
بزرگ ترین تکیه مینیاتوری جهان نام برده مي شود. 
اثري که به لحاظ معماری و کاشیکاری بي نظیرش در 

جهان بي همتاست.
این بناي تاریخي که از جمله آثار بجا مانده از دوران 
قاجار است، در بافت قدیم شهر کرمانشاه جا خوش 
کرده و فراز و نشیب هاي زیادي در گذز زمان به خود 
دیده است. تکیه معاون الملک که در فهرست آثار ملي 
ایران نیز به ثبت رسیده، شش متر پایین تر از سطح 
زمین قرار گرفته و براي رسیدن به صحن ورودي این 
مجموعه باید ۱۷ پله را طی کرد. این عمارت تاریخي در 
حال حاضر از سه بخش حسینیه، زینبیه و عباسیه 
تشکیل شده است و سه در ورودي دارد.آنچه نام تکیه 
معاون الملک را بر سر زبان ها انداخته، کاشیکاری 
منحصربه فرد و استثنایي این عمارت است که به گفته 
صاحب نظران بسیار کم نظیر و در مواردی نیز بی نظیر 
است. کاشی های زیبای این مجموعه، جلوه اي از پیوند 

معماری و کاشیکاری را به تصویر کشیده است. غناي 
تصویری در کاشی های مورد استفاده، تنوع رنگ  و نوع 

ساخت و ابعاد کاشی ها باعث شده تکیه معاون الملک به 
یکی از زیباترین و تماشایي  ترین بناهای به یادگار مانده 

از گذشته تبدیل شود. عالوه بر این از معماري قابل 
تحسین آن هم نمي توان به سادگي گذشت. به باور 

صاحب نظران، این بنا قطعه های گمشده  هویت ایرانی را 
در قالب تصاویر و نگاره هایي کم نظیر به هم گره زده  

است.

بازمانده های پرآوازه 
ایران

قلعه ها در طول تاریخ، نقش مهمی در تقویت و امنیت یک 
کشور ایفا مي کردند. این دژ هاي مستحکم که بازمانده های 
پرآوازه ایران هستند، معموال در ارتفاعات زیاد و در مسیرهاي 
صعب العبور یا در دامنه صخره ها ساخته می شدند تا یک عامل 
دفاعي طبیعي در برابر هجوم دشمنان باشند. از این رو 
کشورمان هم قلعه هاي تاریخی زیادی دارد که همچنان استوار 
و پابرجا مانده اند تا امروز به محلي براي بازدید عالقه  مندان 

تبدیل شوند.

 این قلعه هزار ساله که به ارگ راین نیز معروف است، یکي از 
عظیم ترین بناهای خشتی جهان محسوب می شود. قلعه باشکوه 

راین شباهت هاي زیاد به ارگ بم دارد، اما در بازدید از ارگ راین 
آنچه باعث شگفتی تان می شود اجزای دیدني موجود در آن است 

که با وجود قدمت هزار ساله، به خوبی حفظ شده اند. 

این قلعه  سرخ رنگ و دیدنی که از آخرین بقایای حکومت 
استعماری پرتغال در خلیج فارس است، بخش هاي مختلي دارد که 

از جمله آنها مي توان به کلیسا، آب انبار، سربازخانه، زندان، تاالر، 
انبار اسلحه، اتاق فرماندهي و... اشاره کرد. کلیسای این قلعه با دو 
ردیف سنگ مرجانی دایره ای شکل تراش خورده، زیبایی های آن 

را دوچندان کرده است.

این قلعه شگفت انگیز که نماد رشادت و حفاظت از وطن است، در 
یکي از زیباترین مناظر کشور و در باالی کوهی به ارتفاع 2300 متر 

جا خوش کرده است. قلعه بابک به قلعه جاوید یا قلعه جمهوري نیز 
معروف است و به دلیل نبرد دالورانه بابک خرمدین در مقابل تهاجم 

عرب ها، از آن به عنوان یک نماد ملی هم یاد می شود. 

اگرچه امروز تنها ویرانه هایي از این قلعه باقی مانده، اما در روزگاران 
قدیم یکی از قلعه هاي باشکوه ایران محسوب مي شد و طبقه اجتماعی 

خاصی در آن زندگی می کردند. قلعه الموت زیبایی های خاصی خود را 
دارد که از جمله آنها مي توان به سیستم پیچیده آبرسانی و کتابخانه 

باشکوهش اشاره کرد.

قلعه الموتقلعه بابکقلعه پرتغالی ها قلعه راین 

تکیه  معاون  الملک

زیباترین  تابلوهای طبیعی طبیعت

قلعه های ایرانی که افسانه هایی در دل خود دارند
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پاناکوتا زعفرانی

اسموتی موز و شلیل
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نکته

۱. سیرداغ این آش باید زیاد 
باشد.

2. ترشی آش بستگی به ذائقه تان 
دارد و با کم و زیاد کردن آبغوره 
می توانید میزان ترشی آن را 

تغییر دهید.

 
آش از غذاهای اصیل و 

سنتی ایران است که در سراسر کشور و 
براساس طبیعت مناطق جغرافیایی طبخ می شود، 

از این رو تنوع زیادی دارد. آش ترش هم یکی از غذاهای 
سنتی و قدیمی ایران است که در مناطق مختلف به روش های 
متفاوتی پخته می شود. خوردن این آش خوشمزه و لذیذ که 

متعلق به استان های شمالی )گیالن و مازندران( است، در فصول 
سرد سال حسابی می چسبد. 

نکته مهمی که درباره آش ترش یا به زبان محلی ترشی آش باید به آن 
اشاره کرد، این است که در شمال کشور برای پخت این آش از 

سبزی های معطر محلی مثل چوچاق استفاده می شود، اما چون 
سبزی های محلی را نمی توان در همه جا پیدا کرد، به جای آن 

می توان از اسفناج استفاده کرد.
 

 
طرز تهیه

 ابتدا حبوبات را از شب قبل خیس می کنیم. 
سپس آنها را جداجدا می پزیم. در ظرف دیگری برنج را 
پخته و سبزی آش خرد شده را به قابلمه در حال جوش 

اضافه می کنیم و در نهایت هم حبوبات پخته شده را می افزاییم. 
همزمان در تابه ای سیر و نعنا را با کمی زردچوبه تفت می دهیم. 

در این مرحله سیرداغ و نعناداغ را به مواد درون قابلمه اضافه کرده و 
در آخر هم آبغوره و ادویه جات را اضافه می کنیم و اجازه می دهیم تا 

آش جا بیفتد.
زمانی که آش آماده شد، آن را درون ظرف مورد نظر می ریزیم. 

شمالی ها این آش را  همراه با ماهی شور و برگ ترب میل 
می کنند. شما هم می توانید آن را بپزید و در روزهای 

پاییزی پیش رو در کنار خانواده از طعم و عطر 
دلپذیرش لذت ببرید.

 
     دلناز فراهانی

مواد الزم
سبزی آش )گشنیز، جعفری، شوید و تره(: یک 

کیلوگرم
لوبیا چیتی: 50 گرم

عدس: 50 گرم
باقاال مازندرانی: 50 گرم

باقاال پاچ: 50 گرم
برنج: یک پیمانه

نعنا، سیر و آبغوره: به میزان دلخواه
نمک، فلفل و زردچوبه: به میزان الزم 

 مریم جعفری

مواد الزم 
شیر: دو و نیم پیمانه

عسل: یک قاشق غذاخوری
وانیل: یک قاشق مرباخوری

موز متوسط یخ زده: یک عدد
شلیل بزرگ یخ زده: یک عدد

مواد الزم برای تزئین 
شکالت تخته ای رنده شده: یک قاشق غذاخوری

خالل بادام: یک قاشق مرباخوری

طرز تهیه
ابتدا موز و شلیل را به مدت یک ساعت در فریز قرار می دهیم. 

سپس شیر، عسل، وانیل، موز و شلیل یخ زده را داخل مخلوط 
کن می ریزیم تا تمامی مواد به خوبی با هم میکس شوند. پس از 

اتمام کار، اسموتی آماده را در ظرف مورد نظر می ریزیم و با 
شکالت و خالل بادام آن را تزیین و سرو می کنیم.

   

  فاطمه موالیی

مواد الزم

خامه: 400 گرم
شیر: یک پیمانه

شکر: یک  دوم پیمانه
پودر ژالتین: یک ساشه

آب: یک دوم پیمانه
گالب: یک پیمانه

زعفران: به میزان دلخواه

طرز تهیه
پودر ژالتین را با آب روی حرارت بن ماری 

می کنیم تا شفاف شود. داخل قابلمه؛ خامه، شیر 
و شکر را با هم مخلوط می کنیم و حرارت 

البته  کامال حل شود،  تا شکر  می دهیم 
نباید بجوشد. سپس گالب و  موادمان 

زعفران را می ریزیم و ژالتین را به آن 
اضافه می کنیم، خوب هم می زنیم تا 

موادی کامال یکدست به دست آید. 
قالب  در  را  آماده شده  پاناکوتای 

ریخته و به مدت دو ساعت داخل 
یخچال قرار می دهیم تا کامال فرم 

بگیرد.
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    لطفا در ابتدا 
کمی از خودتان بگویید ؟

مینا حیدری، 26 ساله و 
فرزند خسرو حیدری از کارکنان 
آتش نشانی شرکت خطوط لوله و 
تهران هستم.  منطقه  نفت  مخابرات 
تحصیالتم هم در رشته حسابداری است. ۱3 
سال است در رشته تفنگ به رشته مهیج تیراندازی 

مشغول هستم.

  از چه زمانی ورزش تیر اندازی را شروع کردید؟
ابتدا باید بگویم من به این رشته خیلی عالقه داشتم و تقریباً از سال 86 
وارد این رشته ورزشی مهیج شده ام و اگر اشتباه نکنم نزدیک ۱3 سال است 

که به صورت حرفه ای این رشته را دنبال می کنم. 

  چطور به این ورزش عالقمند شدید و مشوقتان چه کسی بود؟
وقتی که در مجموعه ورزشی پاالیشگاه تهران حاضر می شدم، با ترغیب و تشویق دوستانی 
که در آنجا بودند وارد این رشته ورزشی شدم و به تدریج عالقه فراوانی به آن پیدا کردم که تا کنون 

هم ادامه دارد.

   خانواده تان در موفقیت شما چقدر موثر بودند؟
پدر و مادرم هر دو در موفقیت من تاثیر گذار بودند. البته نباید از تشویق  هم تیمی هایم نیز چشم 

پوشی کرد. حضور مادرم همیشه موجب آرامش و تسالی وجودم بوده است. 
 

   اولین موفقیت شما در این رشته چه زمانی به دست آمد ؟
 سال 8۷ و دقیقاً 6 ماه پس از آنکه وارد این رشته شدم با تمرین های فشرده و 
مستمر موفق به کسب مقام سوم در منطقه تهران و همچنین مسابقات 
پاالیش و پخش شدم. باید اذعان کنم که در هر یک مسابقات تیمی و 

انفرادی به روی سکو رفتم و مقام کسب کردم.

   برای آمادگی چقدر تمرین می کنید؟
برای اینکه همیشه آماده باشم و بتوانم مقام بیاورم 
باید حداقل هر روز و روزی دوساعت تمرین 
کنم اما در حال حاضر به خاطر شرایط 
موجود هفته ای یکبار، آن هم دو 

ساعت تمرین می کنم. 

   آیا مکانی برای 
تمرین دارید؟

الً  معمو

درمجموعه ورزشی پاالیشگاه تهران تمرین می کنم اما به صورت تفریحی به باشگاه شهید کبکانیان هفت تیر 
هم می روم.

   در این رشته با چه مشکالتی مواجه هستید؟
کمبود وسیله، ساچمه و ناهماهنگی در تعیین وقت مسابقات را از جمله مواردی می توان دانست که ما را با 
مشکل مواجه ساخته که امیدواریم با تدابیری که مسئولین محترم در امور ورزش اتخاذ می کنند این موانع 

مرتفع شود.

   مربیان شما چه کسانی بودند؟
آقایان زمانی و مختاری و خانمها محمدی و مرادی از مربیان ما بودند که جا دارد از همه این عزیزان تشکر و قدر 

دانی کنم.

   تیم شما مقامی هم کسب کرده است؟
بله. تیم ما موفق شد مقام اول را در میان مسابقات شرکت خطوط لوله و مخابرات به دست آورد.

  در چه رشته ای تحصیل کرده اید؟ آیا ورزش به درستان لطمه ای نزده است؟
در رشته حسابداری تحصیل کرده ام. البته اگر راستش را بخواهید توجه زیاد روی درس، مرا از ورزش دور می 
کرد ولی با این وجود تالش کردم هر دو را مدیریت کنم و فکر می کنم پرداختن به ورزش موجب  شادابی، 

افزایش روحیه و از نظر روانی خیلی تأثیرگذار بوده است.

  برای کسانی که می خواهند در این رشته فعالیت کنند چه توصیه ای دارید؟
بسیار ورزش مفرح و  مفیدی است و توصیه می کنم اگر دوستان می توانند به این ورزش که موجب تمرکز 

فکری می شود بپردازند.
   آیا شما به غیر از ورزش تیراندازی، ورزش دیگری هم می کنید؟

بله من کال فعالیت های ورزشی را دوست دارم. برای همین شنا و والیبال از دیگر رشته های ورزشی 

است که به آن می پردازم اما نه به صورت حرفه ای. ولی در حال حاضر در رشته فایت رنجر که ورزشی رزمی و 
ترکیب شده  از  نینجا، کاراته، تکواندو و دفاع شخصی است، را انجام می دهم.

   شاغل هم هستید ؟
متاسفانه شاغل نیستم. چون در حال حاضر دوره های مربیگری هنرهای رزمی را سپری می کنم. البته پیش 

از این هم کارت مربیگری تیراندازی را گرفته ام تا شاید توسط آن بتوانم جائی مشغول به کار شوم.

   پس شما مربیگری هم می کنید و اینکه مربیگری شما در چه سطحی است ؟
هنوز به طور رسمی مربیگری را شروع نکرده ام و درواقع جزو برنامه های آینده من است. من مدرک مربیگری 

درجه 3 را دارم ولی 4 سال طول خواهد کشید تا به درجه یک برسم.

   در ورزش رزمی به چه سطحی رسیده اید ؟
در فایت رنجر، دان یک مشکی را دارم. 

  بهترین خاطره ورزشی شما چیست؟
خب خاطرات خوبی در مسابقات ورزشی دارم. قطعا برای هر ورزشکاری کسب مقام و مدال بهترین خاطره 
است. ولی اگر منظورتان غیر از خاطرات ورزشی است می توانم بگویم که دوران دبیرستان را هرگز نمی توانم 

از خاطر پاک کنم. دوران بسیار خوبی بود.
اگر تیرانداز نمی شدید، سراغ چه رشته  ورزشی می رفتید؟

اگر به صورت حرفه ای تیرانداز نمی شدم اصال به سراغ ورزش دیگری نمی رفتم و سعی می کردم بیشتر به 
درس و هنر بپردازم.

 
در ورزش تیز اندازی هم لقبی هم دارید ؟

بله دوستانم لقب تک تیرانداز را برای من انتخاب کردند و در تمرینات و مسابقات هم می گویند تک تیرانداز 
آمد.  

 

 رکوردشکنی دختر   تیرانداز نفتی
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 تمدید قراردادهای بانوان
  بسکتبالیست پاالیش نفت آبادان

 سومی همکار نفتی در
  مسابقات دو ومیدانی

ابقای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره باشگاه نفت آبادان

فرزند نفتی با در خشش در تیر اندازی حاال برای خودش لقب تک تیرانداز را یدک می کشد.او در کنار درس خواندن به ورزش هم پرداخته است. مینا حیدری فرزند خسرو حیدری از کارکنان آتش نشانی 
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران  هم حسابدار است و هم تیرانداز.حیدری با تیراندازی در پاالیشگاه تهران رفته رفته به این رشته عالقه مند شد تا اینکه بعداز 6 ماه تمرین در مسابقات شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران بود که به همراه هم تیمی هایش از منطقه تهران موفق شدند مقام اولی را از آن خود کنند.با مینا حیدری بانوی موفق تیرانداز نفتی گفتگویی داشتیم که با هم می خوانیم.  

همکار نفتی شاغل در مناطق نفتخیز جنوب در رقابتهای دو و 
میدانی انتخابی کارگران خوزستان موفق شد، مدال برنز این 

رقابتهار را کسب کند. رقابت های دوومیدانی قهرمانی 
ورزش کارگری خوزستان با معرفی نفرات و تیم های 

برتر در اهواز به پایان رسید که دونده  نفتی هم  بر 
روی سکو رفت. مسابقات دوومیدانی ورزش 

کارگری استان چهارشنبه ۱9 شهریور ماه ۱399 با 
حضور یکصد شرکت کننده در اهواز برگزار شد که منصور 

محمدحسینی از همکاران شاغل در شرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب، عنوان سومی ماده 3000 متر این مسابقات را به خود اختصاص 

داد. این پیکارها که حکم اعزام به مسابقات کشوری را داشت در هفت 
ماده و با حضور ورزشکارانی از سراسر استان برگزار شد که تیم های گتوند و 

اهواز با 32 و 30 امتیاز مقام های دوم و سوم را کسب کردند. منصور محمدحسینی 
حاال برای مسابقات کشوری آماده می شود.

 

 هفت بازیکن تیم بسکتبال بانوان پاالیش نفت آبادان برای فصل جدید رقابت های لیگ برتر کشور قرارداد 
خود را تمدید کردند و چهار بازیکن جدید نیز به این تیم پیوستند.  باشگاه پاالیش نفت آبادان که خود 

را برای حضور قوی در لیگ برتر آقایان و بانوان آماده می کند، پس از اقدام در تمدید با بازیکنان 
فصل قبل و جذب بازیکن جدید برای تیم آقایان باشگاه، برای آماده سازی تیم بانوان نیز وارد 

بازار نقل و انتقاالت شد. فائزه شهریاری، ترنم شاهین زاده، فرزانه فروتن، مریم جانکی، 
ایلناز مظهری، الناز سیاهی و مهال طاهری پس از جلسه با مدیرعامل باشگاه قرارداد 

خود را برای حضور در فصل پیش روی لیگ برتر تمدید کردند.
همچنین زهرا حق جو، مهناز تقی زاده، شیدا شجاعی و آناهیس خداوردیان 

با عقد قراردادی به عضویت تیم بسکتبال بانوان پاالیش نفت آبادان 
درآمدند. قرار است مسابقات لیگ برتر بانوان باشگاه های ایران به 

دلیل شرایط کرونا مانند رقابتهای آقایان از اواخر مهرماه و به 
صورت متمرکز در یک شهر برگزار شود. 

 مدیرعامل و اعضای هیات مدیره باشگاه نفت آبادان در سمت های خود ابقا شدند. به علت کمبود 
وقت و بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت باشگاه صنعت نفت آبادان و باتوجه به این که باشگاه بازیکنان 

بسیاری را از دست داده است و برای این که بیش از این زمان را از دست ندهند، تصمیم به ابقای مدیرعامل و 
اعضای هیات مدیره گرفته شده است. مسئوالن نفتی صالح دیدند اگر مدیرعامل و اعضای هیات مدیره فصل قبل 

ابقا شوند به سود باشگاه است زیرا اگر می خواستند گزینه های جدیدی را انتخاب کنند تا بخواهند با ظرفیت ها آشنا 
شوند، زمان نقل و انتقاالت را از دست می دهند و شیرازه تیم نفت نیز از هم می پاشد. بنابراین تنها گزینه پیش روی این بود 

که نفرات فصل گذشته به کار خود ادامه دهند.    بر این اساس علی عیسی زاده در سمت مدیرعاملی و حسن نصر اصفهانی، حسین 
کشاورزی، جهانگیر کی شمس و مظفر شاملی به عنوان اعضای هیات مدیره در سمت خود ابقا شدند.
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 سیاهی چسبناک شب 

این کتاب شامل هشت داستان کوتاه با راویان متعدد است که خواندن 
هر کدام از آنها ساعت ها ذهن خواننده را درگیر می کند. محمود 
حسینی زاد، نویسنده این کتاب، فوق  لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه 
مونیخ )LMU( را دارد. از سابقه فعالیت های او می توان به تدریس زبان 
آلمانی در دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه آزاد اشاره 
کرد. »سیاهی چسبناک شب« از لحظات از  دست رفته می گوید، از 
دوستت دارم هایی می گوید که اگر گفته می شد، سرنوشت طور دیگری 
رقم می خورد. از آدم هایی می گوید که دیر همدیگر را پیدا کردند، همه 
اتفاقات زمانی رخ می دهند که دیگر دیر شده، شخصیت های داستان ها 
در حسرت کسانی مانده اند که دیگر نخواهند آمد. داستان در یک صفحه 
تمام می شود و خواننده تا به خود بیاید، وارد داستان دوم شده است. 
سیاهی چسبناک شب، 30 اپیزود کوتاه دارد و بیشتر شبیه نمایشنامه 
است تا داستان. کم کم هویت ناشناخته شخصیت ها آشکار می شود و در 
انتها با موضوعی باور نکردنی مخاطب را مات ومبهوت می کند. هنوز در 
شوک داستان دوم مانده ایم که وارد داستان سوم می شویم با عنوان »ُهرم 
یادها«. یکی از بهترین داستان های این مجموعه ُهرم یادهاست. موضوعی 
کلیشه درباره عشق دو نفر، اما این بار با نگاهی کامال متفاوت. گزیده های 
تامل برانگیز این داستان باعث  می شود مخاطب دو داستان قبل را کامال 
فراموش کند و چنان غرق در داستان سوم شود که گذر زمان را حس 

نکند. این کتاب را نشر چشمه منتشر کرده است. 

؟ نیم ا بخو چه 

سیدحامد محمودزاده، با نام هنری حامد همایون، خواننده 
و آهنگساز ایرانی است. همایون در آغاز توسط پروژه 
استعدادهای موسیقی ایران موسسه فرهنگی هنری ترانه 
شرقی معرفی شد. او با قطعه »چتر خیس« به اوج شهرت 
رسید. اولین آلبوم رسمی او به اسم »دوباره عشق« دی ماه 
۱395 منتشر شد که پرفروش ترین آلبوم سال ۱395 بود. 
او قطعات مجزای زیادی در این سال ها منتشر کرده و حاال 
تالش می کند در آلبوم دوم خود آنها را بگنجاند. آخرین 

قطعه او »ای عشق«  است. 

ای عشق 

پول خارجی

یارب مباد کز پا جانان من بیفتد
درد و بالی او کاش بر جان من بیفتد

من چون ز پا بیفتم درمان درد من اوست
درد آن بود که از پا درمان من بیفتد

یک عمر گریه کردم ای آسمان روا نیست
دردانه ام ز چشم گریان من بیفتد

ماهم به انتقام ظلمی که کرده با من
ترسم به درد عشق و هجران من بیفتد

از گوهر مرادم چشم امید بسته است
این اشک نیست کاندر دامان من بیفتد
من خود به سر ندارم دیگر هوای سامان

گردون کجا به فکر سامان من بیفتد
خواهد شد از ندامت دیوانه شهریارا

گر آن پری به دستش دیوان من بیفتد
*شهریار 

شعر

قانون تلفن، تلویزیون، تفریح خاموش 
زمان شروع کالس درس باید قانون هایی که یک کالس 
درس دارد، رعایت شود. در کالس درس واقعی تلفن، 
تلویزیون و شیطنت تعطیل می شود، پس تا جایی که 
امکان دارد باید فضای محل برگزاری کالس آنالین را 

محدود کنیم تا حواس بچه ها پرت نشود. 

یک زمان ثابت برای کالس، تمرینات و تکالیف 
ساعت کالس درس معموال ثابت است، به همین دلیل 
الزم است برای تمرینات و تکالیف اضافی کودکان هم 
زمان مشخصی را در نظر بگیریم. این زمانبندی و ترتیب 
در درس خواندن از تنبلی و فراموشی کودکان جلوگیری 
می کند و آنها متوجه خواهند بود که مدرسه تعطیل 
نشده، بلکه فقط شرایط آموزش تغییر کرده و راه فراری 

وجود ندارد. 

تبلت یا کامپیوتر در فضای عمومی 
اگر کودک برای انجام تکالیف مدرسه اش به کامپیوتر یا 
تبلت نیاز دارد، حتی اگر توان کار کردن با دستگاه راه هم 
داشته باشد، او را تنها نگذارید و در تمام مراحل همراهش 
باشید. لوازم الکترونیک را در یک فضای عمومی قرار 
دهید تا در جریان روند کالس و انجام تکالیف باشید، 
حتی اگر کودک در بین کالس و تمرینات با گروه در حال 
صحبت است یا با تبلت و کامپیوتر بازی می کند، باز هم 

خودتان روی این روند نظارت داشته باشید. 

فرصت خوب فرار از مدرسه 
احتماال بسیاری از ما در کودکی آرزو داشتیم حداقل برای 
چند مدرسه روز تعطیل شود و اگر درسی هم هست در 
خانه بخوانیم. حاال فرزندانمان این فرصت دوری از مدرسه 
را دارند و ممکن است برای این شرایط خوشحال هم 
باشند، اما خوب است، ضمن اینکه می گذاریم بچه ها از این 
شرایط اضطراری به وجود آمده بدون استرس بیشتری 
رضایت داشته باشند، برای این دوره برنامه ریزی آموزشی 
و تفریحی نیز در داخل خانه بگذاریم و آنها را برای همان 

چند ساعت آموزش آنالین و از راه دور تشویق کنیم. 

ارتباط با معلم قطع نشود
اتفاق خوب این دوران، آموزش از راه دور، همکاری و 
تالش معلمانی است که بچه ها را رها نکرده اند و حتی اگر 
اپلیکیشن و برنامه های آموزشی اجازه برقرار ارتباط را 
ندهد، آنها با تهیه فیلم آموزشی مباحث را با بچه ها و 
والدین در میان می گذارند. به همین دلیل الزم است که 
والدین ارتباطشان را با معلمان قطع نکنند و به شکل 

جداگانه با آنها حرف بزنند. 

درباره مباحث کالس مجازی سوال شود 
در حال حاضر برخی از شبکه های تلویزیونی برای 
هر پایه تحصیلی زمانی را تعیین کرده اند و مباحث 
آموزشی را ارائه می دهند. الزم است والدین فضای 
خانه را زمانی که این برنامه ها پخش می شود آرام نگه 
دارند. همچنین کودکان پایه های اول، دوم و سوم 
حتما نیازمند این هستند که والدینشان حین پخش 
برنامه در کنار آنها باشند. والدین می توانند پس از 
اینکه برنامه درسی تمام شد، از فرزندان خود درباره 
تا  باشند  داشته  نظارت  و  کنند  دروس سوال 

تکالیفشان را انجام دهند.

برنامه کالس مجازی را ضبط کنید
والدین می توانند محتوای آموزشی را که از تلویزیون 
پخش می شود، ضبط کنند تا فرزندشان در صورت وجود 
ابهام به آن مراجعه کند. همچنین در صورت بروز مشکل 
و درخواست کمک، می توانند با مراکزی که رابط انجمن 
اولیا و مربیان هستند ارتباط برقرار کرده و مشکالت خود 

را مطرح کنند.

گروه های چند نفره بین دانش آموزان و والدین 
بچه های یک کالس و والدینشان می توانند خارج از 
برنامه کالسی خود گروهی را تشکیل دهند تا مباحث را 
در آن مطرح کنند و اگر الزم باشد در مورد برخی 
موضوعات در آن گروه اطالع رسانی کنند و اگر والدین یا 
دانش آموزی بیشتر از بقیه تسلط دارد برای سایر 

دانش آموزان هم در یک فیلم مباحث را توضیح دهد. 

بوی ماه مهر از پشت مانیتور 

فیلم  این  هوای  و  حال 
روزهای  این  به  احتماال 
ما می خورد. پول  جامعه 
خارجی درباره دالر است و 
و شرایط  قیمت  حواشی 
اقتصادی آن در جامعه که 
از جامعه رخ  در بستری 
جزو  فیلم  این  می دهد. 
رخشان  اول  تجربه های 
بنی اعتماد در سال ۱368 
نصیریان،  علی  و  است 
محمدعلی کشاورز، مهتاج 
نجومی، جهانگیر فروهر و 
بازیگران  نجفیان  رسول 
اصلی آن هستند. مرتضی 
الفت، کارمند ساده یک 

اداره که وضع روحی و مالی ناگواری دارد، زمانی که در اطراف بازار آزاد ارز 
برای تعمیر اتوی برقی خانه رفته است در رؤیا می بیند که صاحب 50 هزار 
دالر شده است. این روزهای کرونایی که سینما رفتن پرخطر است، می توانیم 

با کمک سایت های فیلم آنالین، این فیلم های قدیمی را مرور کنیم. 

مشعل    اول مهر است و حال و هوای آن دوباره تازه شده، اما مهر امسال تفاوت هایی با سال های قبل دارد؛ تفاوت هایی 
در حال و هوای بچه ها و والدین، تفاوت هایی در مدارس و کالس های درس و حتی تفاوت هایی در حال و هوای بزرگ ترهایی 
که یادی از گذشته ها می کردند. شیوع ویروس کرونا در ماه های اخیر جریان زندگی عادی مردم در کشورهای مختلف و کشور 
ما را برهم زده است و یکی از همین برنامه های عادی زندگی، آموزش و حضور دانش آموزان سرکالس های درس است. مدارس 
در سال تحصیلی 99 - 98 نیمه تمام یا غیرحضوری و آنالین به پایان رسید و این امیدواری وجود داشت که تا شروع سال 
تحصیلی جدید این بیماری کنترل یا واکسن آن تولید شود، اما تا امروز این موضوع مهم محقق نشده و دانش آموزان و والدین، 
معلمان و مسئوالن مدارس و مدیران آموزشی برای شروع به کار مدارس و کالس های عمومی اظهار نگرانی می کنند. طبق 
اعالم دولت حضور در مدارس اجباری نیست و دانش آموزان می توانند با کمک نرم افزار آموزشی »شاد« آموزش خود را ادامه 
دهند و در مناطقی که شرایط حضور در مدارس وجود دارد، دانش آموزان با نوبت بندی و رعایت پروتکل ها در کالس درس 
حضوری حاضر شوند. با این وجود در این مدت والدین، معلمان و مسئوالن مدارس بارها در مورد احتمال بروز مشکل در این 
شرایط و مبتال شدن کودکان و انتقال آن به داخل خانه ها اظهار نگرانی کرده اند. این آموزش البته برای بسیاری از والدین کار 
راحتی نیست و دردسرهای خودش را دارد. بسیاری از کودکان به خاطر زمان زیادی که در این ماه ها به خاطر کرونا در خانه 
مانده اند عصبی شده اند و دوست دارند به مدرسه و به دیدار دوستانشان بروند و ممکن است برای درس خواندن همکاری 
الزم را برای درس خواندن آنالین نداشته باشند. در ادامه برخی توصیه ها را برای والدین آورده ایم که در جریان آموزش از 

راه دور و همکاری بیشتر بچه برای درس خواندن مفید خواهد بود. 

امسال اول مهر متفاوتی را شروع کردیم 
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 برداشت پسته
 از باغات جاجرم

داستان عکس: 
شهرستان جاجرم، خراسان شمالی با قرار 

گرفتن در منطقه کویری این استان از جمله 
نقاط مستعد و پرظرفیت کاشت و پرورش 

باغات پسته است. از زمین های کشاورزی 
جاجرم در اواخر تابستان و اوایل پاییز، پسته 

برداشت می شود. 

مشعل    حسن حالفیان، کارشناس مسئول اطالعات و 
برنامه ریزی شهرداری منطقه ویژه اقتصادی انرژی ماهشهر در 

سال های 83 تا 85 به عنوان حراست در پاالیشگاه آبادان مشغول 
به کار بوده است، اما از سال 8۷ به سازمان منطقه ویژه اقتصادی 

ماهشهر آمده و در حراست این مجموعه فعال شده است. او حاال 
کارشناس مسئول اطالعات و برنامه ریزی شهرداری منطقه ویژه 

اقتصادی انرژی ماهشهر است و همزمان هم دانشجوی رشته فقه و مبانی 
حقوق اسالمی و مجری رادیو و تلویزیون شبکه آبادان است، اما آنچه باعث 

شد به سراغ او برویم فعالیت های فوق برنامه متعددی است که در این سال ها 
شروع کرده و حاال به سرانجام خوبی رسیده که می توانند برای منطقه ماهشهر  

بیش از قبل مفید باشند. 
حالفیان حدود ۱5 سال قبل با توجه به عالقه مندی که به اجرا داشته در دوره های 

مجری گری شرکت کرده و با اضافه شدن تجربیات مکرر در ۱5 سال گذشته، حاال 
مجری شبکه آبادان است. او در توضیح بیشتر می گوید: از مجری گری روی صحنه 

کارم را شروع کردم و در موقعیت های مختلفی تجربه به دست آوردم و دوره های 
آموزشی را گذراندم و در این یک سال گذشته توانستم در چند برنامه تلویزیونی و 

رادیویی اجراهای مدت دار داشته باشم و در حال حاضر نیز در شبکه آبادان مجری 
هستم. او در عین حال مسوولیت اجرا در نماز جمعه شهر آبادان را هم به عهده دارد. 

حالفیان از سال ها قبل موسسه فرهنگی و قرآنی خاتم االنبیاء را در ماهشهر برپا کرده که 
ابتدا از مناطق محروم شروع کرده و حاال خدمات آن به کل شهر گسترده شده است. موسسه 

خاتم االنبیا در حوزه آموزش های قرآنی، علمی و آموزشی، زبان و انواع رده های هنری، 
مشاوره، روانشناسی و... فعال است و در گروه های سنی 2/5 تا 60 ساله آموزش  انجام می دهد. 

حالفیان که خود از کودکی با قرآن عجین بوده و قاری قرآن است و در مسابقات زیادی موفق 
به کسب رتبه شده است، می گوید: در این سال ها تالش کردم مسابقات قرآنی برای خانواده ها 

برگزار شود و با همین تالش دبیرخانه مرکزی مسابقات قرآنی صنایع پتروشیمی ماهشهر نیز 
تشکیل می شود. 

این عضو خانواده بزرگ نفت، در این سال ها در کنار موسسه خود به امور خیریه  هم پرداخته که از دو 
سال قبل به شکلی سازمان یافته و فعال تر کمک به نیازمندان، بیماران و معلوالن را در دستور کار قرار 

داده است. او می گوید تهیه ارزاق، کمک هزینه تحصیل و تامین اجاره خانه برای افراد نیازمند از جمله 
اقدامات این خیریه بوده که در چند ماه اخیر و شرایط کرونایی این کمک ها بیشتر و گسترده تر شده  است. 

شناسایی افراد هم از طریق گروه های خیریه یا اطالع از فعالیت خیریه و مراجعه مستقیم و صحت سنجی 
شرایط انجام می شود. 

حالفیان همچنین به تالش برای رفع یکی دیگر از مشکالت منطقه، یعنی موضوع پرستار برای خانواده ها 
اشاره می کند و در توضیح این فعالیت می گوید: اولین موسسه ای بودیم که خدمات پرستاری را به شکلی 

هدفمند و رسمی در دستور کار قرار دادیم تا نیروهای مجرب، آموزش دیده و متعهد را به خانواده های صنایع 
حاضر در ماهشهر معرفی کنیم. در این مدت هم افرادی را جذب و آموزش دادیم تا عالوه بر ایجاد اشتغال و نظارت 

بر عملکردها، یکی از موانع بچه دار شدن جوانان را از میان برداریم. 
او با اشاره به اعتباری که موسسه خاتم االنبیا دارد، عنوان می کند: اعتبار این موسسه در اعتماد برای جذب پرستار 

مفید بوده و مردم با خیال راحت از خدمات این موسسه استفاده می کنند. بسیاری از ساکنان منطقه را خانواده های 
اقماری، غیربومی و شاغل تشکیل می دهند که برای نگهداری فرزندان خود نیاز به پرستاران مجرب دارند. از سوی دیگر 

بسیاری از زوج ها با اطمینان از عملکرد پرستار می توانند به فرزندآوری یا فرزند دوم و سوم هم فکر کنند. 
این عضو خانواده بزرگ نفت می گوید در قالب پروژه جذب پرستار مجرب، اشتغالزایی قابل توجهی هم اتفاق می افتد و در 

این باره توضیح بیشتری می دهد: از چندی قبل و به پیشنهاد هلدینگ خلیج فارس طرح استقرار پرستاران خانگی را تهیه 
و پیشنهاد داده اند و این طرح در مرحله ابالغ از سوی مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس است. بر اساس این طرح در قابل این 

موسسه، پرستاران متقاضی با ثبت اطالعات خود در این موسسه برای فعالیت معرفی می شوند و پرستاران فعلی خانواده های 
کارکنان هم می توانند در این طرح شرکت کنند. 

حالفیان که همزمان معاون فرهنگ کار و تولید حوزه بسیج صنایع پتروشیمی سازمان منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر هم هست، 
با وجود تمام این فعالیت ها و پیگیری ها، ازدواج کرده و صاحب سه فرزند دختر و یک پسر است. او می گوید همسرش با وجود 

تحصیل در رشته روانشناسی خانه دار است و از جهت امورات خانه خیالش راحت است. 

این برنامه اندرویدی به شما کمک می کند هنگام انجام کارهایتان 
تمرکز داشته باشید و گوشی موبایل عامل حواس پرتی تان نشود. 
کار کردن با Forest بسیار آسان است و ایده ساده ای هم دارد. 
در ابتدای ورود به این برنامه، یک درخت می بینید که برای رشد 
از شما یک زمان ۱5 دقیقه ای می خواهد. در این ۱5 دقیقه شما 
نباید با گوشی تان کار کنید تا این درخت کاشته شود و رشد کند، 
به همین سادگی! با ادامه دادن این روند می توانید برای خود 
یک جنگل بکارید و در نموداری که این اپلیکیشن در قسمتی 
به اسم Forest به شما نشان می دهد؛ رشد روزانه، هفتگی 
و ماهانه جنگلتان را مشاهده کنید. با کاشت هر درخت، 

سکه ای به عنوان جایزه دریافت می کنید.

اگر احتیاج به کمی تنوع دارید، walli مخصوص شما ساخته شده است. این برنامه 
در واقع یک آلبوم تصویر پس زمینه گوشی موبایل است که با آن می توانید از بین 
میلیون ها تصویر یک پس زمینه زیبا انتخاب کنید. تصاویر در والی همه با کیفیت 
باالی 4k و HD هستند و برای اینکه بتوانید به راحتی تصویر مورد عالقه تان را پیدا 
کنید T دسته بندی های مختلفی در این برنامه تعریف شده است. در آخرین آپدیت 
برنامه اندروید walli، امکان مفید عوض شدن خودکار تصویر پس زمینه اضافه شده 
است. برای استفاده از آن می توانید تصاویر مورد عالقه تان را در یک گالری ذخیره 
کرده و بعد برنامه را تنظیم کنید که در فواصل زمانی دلخواهتان، تصویر پس زمینه 

گوشی را عوض کند.

Curiosity Forest

Walli

این برنامه اندرویدی، هر روز مطالب آموزشی در قالب مقاله، ویدئو، اینفوگرافی و... را در دهها موضوع 
متنوع منتشر می کند و شما هر روز در جریان آخرین و به روزترین اطالعات از سراسر دنیا قرار می دهد. 
Curiosity یک برنامه خبری نیست، بلکه یک مجله اینترنتی علمی است. با این برنامه می توانید از میان 
موضوعات مختلف، موارد مورد عالقه تان را ذخیره کنید و هر روز به بخش Saved بروید و جدیدترین 
مطالب در آن موضوع را مطالعه کنید. به عالوه می توانید هر مطلب یا ویدئوی جالبی را در پروفایلتان ذخیره 

کنید یا آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

عکس: مریم داورنیا - مهر 

گفت و گو با عضو فعال خانواده بزرگ نفت و مجری رادیو و تلویزیون آبادان 
 

 از کالس های قرآنی
 تا امور خیریه و حمایتی 

مشعل شماره 985 

////


