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 ورود سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی به صنعت 
نفت ایران، موضوعی است که این صنعت چشم به راه آن 
است؛ مسیر مهمی که راه های مختلفی را در آن می توان 
یافت؛ از این رو، اعالم آمادگی وزارت نفت ایران در 
استقبال از سرمایه گذاران داخلی و خارجی فرصت 
بی بدیلی است که بدون شک با چراغ سبز متقاضیان و  

مشموالن این حوزه همراه خواهد بود. 
صنعت نفت به عنوان پیشران توسعه اقتصادی کشور، 
نقش مهم و موثری در توسعه، اشتغال و همچنین رشد 

اقتصادی داشته و دارد؛ از این رو حرکت در راه توسعه 
آن، می تواند شاخص های مهم اقتصادی را بهبود ببخشد، 
به این دلیل که صنعت نفت این ظرفیت را دارد که 
سرمایه گذاری آن ظرف ٥ تا 6 سال قابل بازگشت باشد 
و به افزایش درآمد کشور بینجامد و البته این افزون بر 
فواید مختلفی است که در بالندگی این صنعت ایجاد 
می کند. مطابق برنامه ششم توسعه، صنعت نفت به 200 
میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارد که سهم بخش 

باالدستی حدود 130 میلیارد دالر است.  

مسیرهای مهم سرمایه گذاری گشایش می یابد
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برای جذب ۱۴۵ 

میلیارد دالر 
سرمایه گذاری 

در صنعت نفت 
برنامه ریزی کردیم

وزارتخانه ها 
ظرفیت های تعامل با 

سازمان همکاری های 
شانگهای   را 

شناسایی کنند

مصوبه رفع موانع 
واگذاری سهام دولت 

در پاالیشگاه شازند

رئیس جمهوری:

سید مصطفی حسینیعکس جلد:

پژوهشگاه صنعت نفت سهم قابل توجهی در صرفه جویی های ارزی دارد
»صرفه جویی ٥0 هزار دالری با ٥0 میلیون تومان«، این تیتر یکی از گفت و گوهای جالب 
و شنیدنی با مجری پروژه نرم افزار آنالیز داده های سنگ مخزن در پژوهشگاه صنعت نفت 
است. نمونه این داستان تالش و در نتیجه صرفه جویی قابل توجه برای کشور در بخش های 
مختلف صنعت نفت بارها دیده و شنیده شده و در این سال ها مورد حمایت جدی بوده 
است؛ اما برای این تالش ها که عمدتا از سوی گروه های نوآور و جوان اجرایی می شود، 
بخش هایی از صنعت نظیر پژوهشگاه صنعت نفت، بیش از سایر بخش ها پیشتاز و 
حمایت کننده هستند. نقش بی بدیل پژوهشگاه صنعت نفت در ایجاد زمینه برای نوآوری 
و روش های فناورانه در صنعت نفت، با هدف مستقل شدن از شرکت های خارجی، دانش 
بومی و کاهش هزینه های اجرایی و در نتیجه صرفه جویی ارزی قابل بررسی است و می توان 

آن را به عنوان یک دستاورد بیشتر مورد توجه قرار داد.   

 صعود کوهنورد نفتی به 
قله دماوند
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 مربی گری از وزنه زدن 
سخت تر است

 گفت و گو با همکار وزنه بردار نفتی و مربی تیم 
ملی نوجوانان

 وزیر نفت:



فرا رسیدن اربعین سید و ساالر شهیدان، سرور آزاگان جهان  و 
چهلمین روز وداع خونین حضرت ابا عبداهلل الحسین)ع(

 و یاران باوفایش، به تمامی دوستان اهل دل تسلیت و تعزیت  باد

آیین تجلیل از پیشکسوتان ایثارگر هشت سال دفاع مقدس 
روز چهارشنبه)31 شهریور( در محوطه مقبره شهدای گمنام 
وزارت نفت برگزار و در آن از شانزده بسیجی و ایثارگر صنعت 

نفت تقدیر شد. 
 در این آیین، محمدعلی فالح مهرجردی، فرمانده بسیج 
وزارت نفت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع 
مقدس، شهدای مدافع حرم و شهدای مدافعان سالمت گفت: 
دشمن سبک مغز به خیال فتح سه روزه ایران، مرزها را 
درنوردید، به خیال اینکه می تواند کشوری نوپا و بدون نظام 
دفاعی را از پای درآورد، اما ملت ما نه تنها در برابر دشمن بعثی، 
بلکه در مقابل بیش از ۶۰ کشور دنیا از شرق و غرب ایستاد و 
مردانه و جانانه دفاع کرد تا یک وجب از این سرزمین به تاراج 

و یغما نرود.

وی افزود: در آغاز جنگ در شرایطی قرار داشتیم که از 
ساخت سیم خاردار هم عاجز بودیم، اما امروز به جایی رسیده ایم 
که فناوری ساخت موشک را به هم پیمانان خود ارائه می دهیم، 
همچنین امروز وحشتی در دل استکبار جهانی ایجاد کرده ایم 

که حتی فکر و نیت شوم حمله از آنها ساقط شده است. 
فرمانده بسیج وزارت نفت با بیان اینکه اگرچه در طول این چند 
سال با فراز و نشیب های بسیاری روبه رو بوده ایم، اما امروز نظام 
یکپارچه و یکصدا مقابل دشمن ایستاده است، تصریح کرد: در 
طول این چند سال همه تالش دشمن این بود که نظام اسالمی از 
هم پاشیده شود، اوج آن در سال ۸۸ و ۹۶ بود که کار به جایی 
نبردند، اما ما تکلیف داریم روشنگری کنیم و پای کار باقی بمانیم.

شهیدان  به خاطر  امروز  داد:  ادامه  مهرجردی  فالح 
مسئولیت ها سنگین تر شده است، باید در مسیر آنها حرکت و 

شرایط را برای ظهور منجی آماده کنیم و در این گذر زمان 
تکلیف داریم روشنگری کنیم که یکی از نمادهای آن اربعین 

است. 
وی گفت: یکی از ویژگی های وزارت نفت که این وزارتخانه 
را منحصر از دیگر وزارتخانه ها کرده است، حضور شهدای گمنام 
و دیگری وزیری شهید )شهید  وزارتخانه  این  در حیاط 
تندگویان( است که در جبهه حق علیه باطل حضور داشت که 

سرانجام به اسارت گرفته شد و به فیض شهادت نائل آمد. 
فرمانده بسیج وزارت نفت افزود: امروز هرچند با تحریم های 
دشمن روبه رو هستیم، اما اگر همان روحیه ایثار و شهادت دوران 
دفاع مقدس را زنده نگه داریم و با همان روحیه جهادی وارد 
عرصه عمل و کارزار شویم، بسیاری از مشکالت برطرف 

می شود.

همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس 

آیین تجلیل از پیشکسوتان ایثارگر هشت سال دفاع 
مقدس برگزار شد



اخبار بین الملل

خــبر و نظـــرنشریه کارکنان صنعت نفت ایران

www.mashal.ir

عراق: اوپک به توافق کاهش 
تولید  پایبند می ماند

وزیر نفت عراق اعالم کرد که اوپک در نشست ماه اکتبر 
به پایبندی به روند کاهش تولید توافق شده خود ادامه 

خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از بغداد، احسان عبدالجبار 
روز یکشنبه )۲۸ شهریورماه( اعالم کرد که سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش )ائتالف 
اوپک پالس( تالش خواهند کرد قیمت نفت را در سه ماه 
نخست سال ۲۰۲۲ در حدود ۷۰ دالر برای هر بشکه حفظ 
کنند. وی افزود: انتظار می رود این ائتالف در صورت 
مالقات در ماه اکتبر - در صورت ثابت ماندن قیمت ها - به 

توافق کنونی تولید خود پایبند باشد.
وزیر نفت عراق در کنفرانسی خبری در بغداد گفت: 
مجموع صادرات نفت عراق، از جمله صادرات منطقه 
اقلیم کردستان در شمال این کشور، ماه سپتامبر باید 
به طور میانگین 3 میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز باشد.

جشن ۶۰ سالگی اوپک 
به تعویق افتاد  

منابع مطلع از احتمال به تعویق افتادن جشن ۶۰ سالگی 
اوپک که قرار بود در بغداد برگزار شود، خبردادند.

به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن، یک منبع سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( براساس نامه ای 
اعالم کرد این سازمان تصمیم گرفته است نشست 
حضوری را که قرار بود به مناسبت شصتمین سالروز 
تأسیس خود در بغداد برگزار کند، از 3۰ سپتامبر به اوایل 
سال ۲۰۲۲ میالدی موکول کند. اوپک در ماه ژوئن 
دعوت نامه های این رویداد را با امید برگزاری نشستی 
حضوری ارسال کرده بود. قرار بود این نخستین نشست 
حضوری اوپک از ماه مارس ۲۰۲۰ باشد، اما منابع مطلع 
اعالم کردند که محدودیت های ویروس کرونا مانع آن 

شده است.

تأسیسات ذخیره سازی نفت خام 
کویت راه اندازی شد

مرکز ذخیره سازی  نفت کویت با ظرفیت ذخیره سازی 
روزانه 1۰۰ هزار بشکه را راه اندازی کرد.

به گزارش خبرگزاری پلتس، شرکت دولتی نفت کویت 
فعالیت خود در تأسیسات جدید ذخیره سازی نفت خام 
را آغاز کرده که ظرفیت آن 1۰۰ هزار بشکه در روز است، 
این تولیدکننده عضو سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( در حال برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت 
تولید خود است. شرکت دولتی نفت کویت در بیانیه ای 
اعالم کرد: تأسیسات GC-31 در شمال کویت همچنین 
۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار فوت مکعب در روز گاز همراه و 
۲۴۰ هزار بشکه در روز آب تصفیه شده را فرآوری 

می کند.

مشعل شماره 1۰3۲ 
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 نماینده بروجرد در مجلس گفت: بی شک با انتصاب های قوی و جوانگرایی 
که در بدنه مدیریتی وزارت نفت انجام شده است، بن بست در دیپلماسی 

انرژی شکسته می شود.
 عباس گودرزی در گفت وگو با خبرنگار شانا با بیان اینکه صنعت نفت کشور 
با جوانگرایی و تحولگرایی مسیر پیشرفت و تعالی را طی می کند، گفت: با 
روحیه تحولگرایی که در وزیر نفت سراغ دارم و انتصاب های شایسته ای که 
در این وزارتخانه انجام شده است، بی شک آن بن بست هایی که سال ها در 
دیپلماسی نفتی کشور رخنه کرده بود، از بین می رود و ما شاهد دوران 

شکوفایی در وزارت نفت خواهیم بود.
 وی استفاده از عناصر مؤمن و انقالبی در بدنه وزارت نفت را راه حل برون 

رفت از وضع موجود دانست و افزود: هرکجا به جوانان مؤمن و انقالبی اعتماد 
کردیم، پیشرفت کرده ایم و از وضع موجود به وضع مطلوب رسیده ایم.

 نماینده بروجرد در مجلس تصریح کرد: همان طور که در بیانیه گام دوم 
انقالب نیز آمده، اگر قرار است تولیدات با کیفیت در همه عرصه ها داشته 
باشیم، اگر قرار است توزیع ما عادالنه باشد و به معنای واقعی اقتصاد 
مقاومتی را در دستور کار داشته باشیم، باید از عناصر انقالبی، دانا، شجاع 

و مسلط به امور استفاده کنیم.
 گودرزی گفت: از وزیر نفت بابت اعتماد به جوانان و نیروهای انقالبی تشکر 
می کنم. امروز نفت را نفتی ها و حرفه ای ها اداره می کنند و این برای ادامه 

مسیر و ایجاد تحوالت گسترده بسیار مفید است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: در شرایط کنونی، تقویت 
و توسعه پتروشیمی ها و ایجاد پتروپاالیشگاه ها ضرورتی انکارناپذیر است.

سیدموسی موسوی در گفت وگو با خبرنگار شانا، با اشاره به ضرورت عبور از 
خام فروشی و افزایش تولید محصوالت پتروشیمی گفت: با توجه به شرایط 
موجود باید به سمت تولید محصوالت پتروشیمی و ساخت پتروپاالیشگاه 
حرکت کنیم که خوشبختانه این موضوع مورد توجه وزیر نفت دولت سیزدهم 
قرار دارد. وی افزود: باید افزون بر دادن تنفس خوراک به پتروپاالیشگاه ها، 
تسهیالت الزم را نیز در اختیار آنها قرار داد تا بتوان در عمل، جلوی 

خام فروشی را گرفت و به ارزش  افزوده بیشتر دست یافت.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با اینکه باید صنایع پایین دستی 
پاالیشگاه ها گسترش یابند، تصریح کرد: ایجاد صنایع پایین دستی به معنای 

ساخت تولید محصوالت مختلف، ارزآوری، ایجاد اشتغال و... است.
موسوی بیان کرد: از آنجا که همه ّهم و غم ما در حوزه نفتی جلوگیری از 

خام فروشی است، تقویت و توسعه پتروشیمی ها و ایجاد پتروپاالیشگاه ها 
ضرورتی انکارناپذیر است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:نماینده بروجرد در مجلس شورای اسالمی:

رئیس جمهوری:

وزارتخانه ها   ظرفیت های  تعامل  با سازمان  همکاری های 
شانگهای   را شناسایی کنند

رئیس جمهوری با بیان اینکه هیچ مانعی برای 
تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و 
منطقه وجود ندارد، گفت: وزارتخانه ها ظرفیت های 
را  با سازمان همکاری های شانگهای  همکاری 

شناسایی و در مسیر رشد اقتصادی فعال کنند.

سیدابراهیم رئیسی )یکشنبه، ۲۸ شهریورماه( در 
نشست هیئت دولت با اشاره به عضویت جمهوری 
اسالمی ایران در سازمان همکاری شانگهای گفت: 
همه  بلکه  خارجه  امور  وزارت  تنها  نه  امروز 
وزارتخانه ها مسئولیت و ماموریت دارند که از 

ظرفیت ایجادشده، نهایت استفاده را در رونق و 
شکوفایی اقتصادی کشور به عمل آورند.

وی افزود: امروز کشورهای عضو شانگهای نیز 
زمینه همکاری با جمهوری اسالمی ایران را از هر 
زمان دیگری مهیاتر می دانند و احساس می کنند 

مصوبه رفع موانع واگذاری سهام دولت 
در پاالیشگاه شازند

محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری مصوبه رفع موانع 
واگذاری سهام دولت در پاالیشگاه امام خمینی )ره( شازند را 

ابالغ کرد.
هیئت وزیران در نشست روز چهارشنبه )۲۴ شهریورماه( 
به منظور رفع موانع واگذاری سهام دولت در شرکت پاالیش 
نفت امام خمینی )ره( شازند، شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران را موظف کرد بدهی ناشی از دریافت 
تسهیالت صندوق انرژی بانک ملت برای توسعه شرکت 
پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند به مبلغ )۷۷۸.۰۶۲.۲33( 
یورو بابت اصل و فرع تسهیالت یادشده منتهی به پایان سال 
13۹۹ و سایر هزینه های مترتب را به میزان اعالمی بانک مورد 
نظر و از محل وجوه حاصل از صادرات فرآورده های نفتی 
شرکت پاالیش نفت موصوف مستقیم برداشت و تسویه کند.

بین الملل

بن بست دیپلماسی انرژی
 با انتصاب های شایسته در نفت شکسته می شود

ساخت پتروپاالیشگاه ها ضرورتی انکارناپذیر است

از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابالغ شد: می توانند همکاری های بهتر و بیشتری را با ایران 
رقم بزنند و در سخنان خود نیز بر تقویت و تعمیق 

سطح همکاری با تهران تأکید داشتند.
رئیس جمهوری بر لزوم شتاب بخشی به فعال 
کردن بندر چابهار تأکید و تصریح کرد: بندر 
چابهار دروازه ارتباط با کشورهای آسیایی و جهان 
است، بنابراین شتاب در توسعه و بهره برداری آن 

از اهمیت زیادی برخوردار است.
رئیسی به رایزنی های انجام شده برای تقویت 
همکاری های دوجانبه با تاجیکستان اشاره کرد و 
گفت: دو کشور ارتباط فرهنگی با ریشه و اعتقادی 
با یکدیگر دارند و در این سفر، دو طرف مصمم 
شدیم فصل نوینی از روابط دو جانبه بین دو کشور 

رقم بخورد.
وی بیان کرد: سیاست خارجی دولت، تقویت 
روابط با کشورهای همسایه با اولویت دیپلماسی 
اقتصادی است و این سیاست را با قدرت پیگیری 
خواهیم کرد و هیچ مانعی برای تقویت روابط 
اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه وجود 

ندارد.
به سمت رشد  تداوم حرکت  رئیس جمهوری 
اقتصادی و کاهش تورم در کشور را مورد تأکید 
قرار داد و گفت: گام های مثبتی در این زمینه 
برداشته شده و امیدواریم این روند با سرعت 

بیشتر همراه و برای مردم ملموس باشد.
رئیسی تصریح کرد: در تصمیم های اقتصادی 
به دنبال آن هستیم که اقدام ها، همراه با مطالعه و 
کار کارشناسی باشد تا گام های اجرایی که در 
حوزه اقتصادی برداشته می شود تأثیرگذار و 

همراه با نتیجه روشن باشد.

تصویب آیین نامه اجرایی مربوط به تحویل مواد 
اولیه قیر به دستگاه ها

در این نشست همچنین آیین نامه اجرایی مربوط 

به تحویل مواد اولیه قیر به دستگاه های اجرایی 
در نشست هیئت دولت تصویب شد.

بر اساس این مصوبه، وزارت نفت به موجب 
آیین نامه اجرایی بند )ز( تبصره )1( قانون 
بودجه سال 1۴۰۰ کل کشور مکلف شد )از 
طریق شرکت های تابعه( مطابق اعالم سازمان 
برنامه و بودجه کشور، معادل 1۵۰ هزار میلیارد 
ریال نفت خام به صورت ماهانه )یک دوازدهم( 
در اختیار پاالیشگاه ها قرار دهد تا متناسب با 
سهم مندرج در قانون بودجه سال 1۴۰۰ کل 
کشور، مواد اولیه قیر به دستگاه های اجرایی 

موضوع این آیین نامه تحویل داده شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف است 
هم زمان با اعالم به وزارت نفت، نسبت به ابالغ و 
دارایی های  تملک  به صورت  اعتبار  تخصیص 
سرمایه ای از محل ردیف مندرج در قانون برنامه 
و بودجه سال 1۴۰۰ کل کشور، به وزارتخانه های 
راه و شهرسازی، کشور )سازمان ذی ربط(، بسیج 
وزارت آموزش و پرورش )سازمان نوسازی و 
تجهیز مدارس کشور( و وزارت جهاد کشاورزی 
)سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور( و 
سازندگی سپاه و بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

اقدام کند.
فروش و دیگر راه های انتقال مواد اولیه قیر از 
جمله معاوضه و تهاتر توسط دستگاه های 
به هر شکل ممنوع است و مواد  اجرایی 
دریافتی تنها باید به مصرف موارد یادشده در 
بند )ز( تبصره )1( قانون بودجه سال 1۴۰۰ کل 

کشور برسد.
دستگاه های اجرایی موضوع این آیین نامه 
مکلف به ارائه گزارش هر سه ماه یکبار به 
و  بودجه  و  برنامه  انرژی،  کمیسیون های 
محاسبات و عمران مجلس شورای اسالمی و 

سازمان برنامه و بودجه کشور هستند.
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مکاتبه پژوهشگاه صنعت نفت با ۶۰ دانشگاه

با چالش ها و مسائل گاز آشنایی کامل دارم

قرارداد ۱۰۰۰ میلیارد ریالی با سازندگان داخلی

انتصاب های جدید در وزارت نفت

واکسیناسیون خانواده کارکنان نفت 
در مرکز تهرانسر کلید خورد

مدیرعامل پتروشیمی دنا خبر داد

معاون وزیر نفت در امور گاز:

وزیر نفت از برنامه ریزی برای جذب 1۴۵ میلیارد دالر سرمایه گذاری داخلی 
و خارجی در صنعت نفت ظرف چهار تا هشت سال آینده خبر داد و گفت: 
دولت سیزدهم عزمش را برای گسترش همکاری با شرکت های چینی جزم 

کرده است.
جواد اوجی سه شنبه )3۰ شهریورماه( در دیدار با ژونگ گویدونگ، رئیس 
دفتر سینوپک در تهران به سابقه آشنایی با این شرکت اشاره کرد و با بیان 
اینکه با توانمندی سینوپک در اجرای پروژه های باالدست و پایین دست 
آشنا هستم، اظهار کرد: هفته گذشته در بازدیدی که از مناطق عملیاتی 
استان خوزستان داشتم، از میدان یادآوران که فاز نخست آن را این شرکت 
توسعه داده دیدن کردم و در جریان جزئیات توسعه فاز نخست این میدان 
قرار گرفتم. وی بر اهمیت تکمیل توسعه میدان یادآوران به عنوان میدان 
مشترک میان ایران و عراق تأکید کرد و گفت: خوشبختانه شرکت 
سینوپک آشنایی کاملی با ایران و میدان های نفت و گاز آن دارد و در فاز 

نخست توسعه میدان یادآوران نیز حضور داشته است.
وزیر نفت با بیان اینکه دولت سیزدهم آماده همکاری همه جانبه با 
شرکت های چینی برای توسعه پروژه های صنعت نفت در بخش باالدست و 
پایین دست است، تصریح کرد: انتظار داریم در دولت سیزدهم مشارکت ها 

و توافق های زیاد میان ایران و چین شکل بگیرد.
اوجی افزود: این دولت عزمش را برای گسترش همکاری همه جانبه با 
شرکت های چینی جزم کرده است و امیدواریم شاهد مشارکت شرکت های 

چینی در حوزه های مختلف صنعت نفت باشیم.
وی با تأکید بر نگاه دولت سیزدهم به چین به عنوان کشور دوست و همسو 
تصریح کرد: برنامه ریزی کردیم ظرف چهار تا هشت سال آینده 1۴۵ 
نفت  پایین دست صنعت  و  باالدست  توسعه بخش  در  میلیارد دالر 
سرمایه گذاری کنیم، از این رو از حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی 

در صنعت نفت استقبال می کنم. 

معاون وزیر نفت در امور گاز با تأکید بر اینکه شرکت ملی 
گاز ایران ویترین وزارت نفت است و هرگونه کم و کاستی 
مستقیم عملکرد این وزارتخانه را هدف قرار می دهد، 
اظهار کرد: من با چالش ها و مسائل گاز کامل آشنا هستم.
مجید چگنی دوشنبه )۲۹ شهریورماه( در سخنانی در 
نخستین روز کاری اش در برج گاز، ضمن گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدا و امام راحل گفت: 
ان شاءاهلل بتوانیم آرمان ها و اهداف این عزیزان را ادامه 

دهیم و در این سنگر به شایستگی خدمت کنیم.
وی با قدردانی از خدمات حسن منتظرتربتی، مدیرعامل 
پیشین شرکت ملی گاز ایران، ادامه داد: من در ایامی که 
در بخش تولید شرکت ملی نفت ایران خدمت می کردم، 
ارتباط نزدیکی با آقای تربتی داشتیم و با چالش ها و 

مسائل گاز کامل آشنا هستم.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه شرکت 
ملی گاز ایران ویترین وزارت نفت است و هرگونه کم و 
کاستی مستقیم عملکرد این وزارتخانه را هدف قرار 
می دهد، افزود: پایداری عرضه گاز طبیعی مدیون زحمت 
همه عزیزان این مجموعه است و بی شک کسی نمی تواند 

ید  با که  ر  ن طو آ
قدردان باشد.

کرد:  تأکید  چگنی 
همچون  رم  میدوا ا
گذشته با قدرت در 
حضور  عرصه  ین  ا
؛  شیم با شته  ا د
همان طور که شهدای 

عزیز ما وظیفه خود را در ۸ سال حمله ناجوانمردانه 
به خوبی ایفا کردند و در عرصه دفاع از نظام حضور 
داشتند، اکنون نیز حضور بااقتدار کارکنان صنعت گاز 
همین طور است، به ویژه در شرایط عملیاتی و سخت، لذا 
ان شاءاهلل با تأسی به شهدا کارکنان شریف صنعت گاز 

هم در صحنه هستند که بسیار تعیین کننده است.
وی یادآور شد: صحنه مدیریت، صحنه رقابت نیست و 
امانت از نفر پیشین به نفر بعدی می رسد. اکنون این 
مسئولیت سنگین که بر دوش آقای تربتی بود به بنده 
محول شد. خدا کمک کند بتوانیم این وظیفه را به خوبی 

انجام دهیم.

مدیرعامل پتروشیمی دنا از امضای قراردادی بالغ بر هزار 
میلیارد ریال با سازندگان داخلی در حمایت از تولید داخل 
و خودکفایی صنعتی خبر داد و گفت: با امضای این قرارداد، 
افزون  بر مصونیت آینده پروژه از هرگونه تحریم یا اعمال 
فشارهای سیاسی، پتروشیمی دنا پیش از موعد مقرر به فاز 
تولید می رسد. محمدعلی کریمیان افزود: این قرارداد که 
همسو با منویات مقام معظم رهبری و سیاست های کالن 
ملی انجام شده شامل ساخت بیش از ۲ هزار تن سازه فلزی 
از جمله استراکچر و گریتینگ است که قسمت قابل توجهی 

از پیشرفت پروژه را به دنبال خواهد داشت.
وی ادامه داد: حمایت از تولید ملی، جلوگیری از خروج ارز 
از کشور و ایجاد اشتغال پایدار به دنبال این قرارداد محقق 
می شود، اما مهم ترین مسئله در این باره باور ملی است که 

در متخصصان و مهندسان داخلی شکل گرفته و از سوی 
دیگر خردورزی که مدیران در اتکا و باور به این توانمندی 
به خرج می دهند. مدیرعامل پتروشیمی دنا افزود: 
خوشبختانه تکمیل و بهره برداری از پتروشیمی متانول 
سبالن به عنوان دیگر شرکت زیرمجموعه هلدینگ انرژی 
سپهر، تجربه های مثبت و فراوانی را برای این مجموعه به 
همراه آورده که نه تنها بسیاری از نقاط تاریک مسیر 
پیشرفت دنا را روشن می سازد، بلکه سبب استفاده بهینه 
از زمان و هزینه نیز خواهد شد. پتروشیمی دنا با ظرفیت 
تولید یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن متانول در سال به عنوان 
زیرمجموعه هلدینگ انرژی سپهر در سال 1۴۰۲ به 
بهره برداری می رسد تا حجم تولید متانول در این هلدینگ 

به 3 میلیون و 3۰۰ هزار تن برسد.

هفته گذشته وزیر نفت در احکامی جداگانه برخی معاونت 
ها و مدیران این وزارتخانه را منصوب کرد. 

یکی از این انتصاب ها مربوط به مجید چگنی، معاون وزیر و 
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران است. 

انتصاب دیگر به احمد اسدزاده، سرپرست معاونت امور 
بین الملل و بازرگانی وزارت نفت اختصاص دارد. 

سجاد خلیلی نیز به عنوان سرپرست معاونت نظارت بر منابع 

هیدروکربوری وزارت نفت منصوب شد. همچنین سید 
عباس بهشتی، نماینده وزیر نفت در امور عراق و عظیم 
شیراوند نیز به سمت رئیس سازمان حراست صنعت نفت 

منصوب شدند. 
وزیر نفت در احکام یاد شده، با اشاره به ماموریت ها و 
وظایف، بر اجرای مطلوب آنها از سوی نفرات مزبور تاکید 

کرده و برای آنها آرزوی توفیق داشته است.

 وزیر نفت:

برای جذب ۱45 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
در صنعت نفت برنامه ریزی کردیم

۶7

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت، میزبانی از دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی در پژوهشگاه را ابزاری برای توسعه جریان نوآوری و ورود 
ایده های خالقانه و فناورانه به این مجموعه برشمرد و از مکاتبه با 

۶۰ دانشگاه در این زمینه خبر داد.
جعفر توفیقی با اشاره به طرح میزبانی از دانشجویان دکترا و 
کارشناسی ارشد، همچنین میزبانی پژوهشگاه از 1۰۰ دانشجوی 
دکترا و کارشناسی ارشد به طور ساالنه گفت: در این طرح هیچ گونه 
محدودیتی برای دانشجویان قرار نداده ایم و این افراد می توانند 
حتی مسائل مورد نظر خود را برای انجام رساله یا پایان نامه ارائه 

کنند و از همه امکانات و تجهیزات این مجموعه بهره مند شوند.
وی به تعطیلی دانشگاه ها در ایام کرونا اشاره کرد و افزود: با وجود 
مشکالت موجود در کشور، پژوهشگاه صنعت نفت توانسته در 
همه حوزه ها فعالیت های خود را به خوبی انجام دهد و تاکنون بیش 
از ۷۰ درخواست از سوی دانشگاه های مختلف مبنی بر انجام رساله 

و پایان نامه های دانشجویی به پژوهشگاه ارسال شده است.
رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با بیان اینکه این طرح در سال ۹۹ 
رونمایی شده است، تصریح کرد: در این طرح دانشجویان 
می توانند موضوع های رساله و پایان نامه های خود را با توجه به 
سیاست های وزارت نفت، همچنین نیازهای فناورانه صنعت به 
پژوهشگاه ارائه و با همکاری استادان راهنما کار خود را آغاز کنند.

توفیقی اظهار کرد: پژوهشگاه صنعت نفت سبدی از موضوعات 
مرتبط با اهداف وزارت نفت را تهیه کرده است که مسائل 
پیشنهادی پژوهشگاه همگی از رویدادها و نشست هایی است که 
با مدیران صنعت برگزار می شود و همه این موضوع ها برای رفع 

نیازهای صنعت است. 
وی با بیان اینکه طرح میزبانی از دانشجویان یک مسئولیت 
اجتماعی برای پژوهشگاه به حساب می آید، تصریح کرد: در 
شرایط بیماری کرونا که بسیاری از دانشگاه ها تعطیل است یا 
دسترسی افراد به آزمایشگاه ها بسیار دشوار است، پژوهشگاه 
توانسته زمینه مناسبی را برای دانشجویان فراهم کند تا از 

امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی باتجریه این مجموعه بهره مند 
شوند. رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با تأکید بر اینکه تاکنون با ۶۰ 
دانشگاه درباره طرح میزبانی مکاتبه انجام شده است، اظهار کرد: 
پژوهشگاه صنعت نفت، سایت مناسبی را برای این هدف طراحی 
کرده است که دانشجویان می توانند از این طریق با مسئوالن 
مرتبط با طرح نوآوری در ارتباط باشند و فعالیت های خود را آغاز 

کنند و خوشبختانه تاکنون تعدادی از دانشجویان در پژوهشگاه 
مستقر شده اند و مراحل اولیه تحقیقات خود را آغاز کرده اند.

توفیقی افزود: دانشجویان می توانند از همه امکانات آزمایشگاهی 
و پایلوتی و تجهیزات پژوهشگاه بهره مند شوند، از این رو می توان 
این موضوع را یک فرصت ایده آل برای دانشجویان و دانشگاه های 

کشور دانست.

واکسیناسیون خانواده کارکنان صنعت نفت )افراد باالی 1۸ سال( برای 
مقابله با کرونا در مرکز تهرانسر آغاز شد.

همسو با تأکید وزیر نفت و هماهنگی های انجام شده، واکسیناسیون 
برای خانواده های همکاران صنعت نفت )باالی 1۸ سال( در مرکز 
تهرانسر آغاز شد. با افزایش ظرفیت تزریق واکسن در مجتمع 
تهرانسر، ضمن انجام تزریق دوز نخست برای همه کارکنان صنعت نفت 
شاغل در تهران، تزریق دوز دوم برای کارکنان و دوز نخست واکسن 
برای خانواده های محترم همکاران صنعت نفت با هماهنگی و نظارت 
وزارت بهداشت و سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در این مرکز 
در حال انجام است. بر اساس این گزارش، پیش از این ۲۰ شهریورماه 
امسال، جواد اوجی، وزیر نفت در ابالغیه ای خطاب به سیدمهدی  
هاشمی، مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت بر لزوم 
تسریع در واکسیناسیون کارکنان صنعت نفت تأکید و اعالم کرده بود: 
»با عنایت به ضرورت حفظ سالمت کارکنان صنعت نفت به عنوان 
سرمایه اصلی کشور و نظر به اولویت و اهمیت پیشگیری از ابتالی این 
عزیزان به بیماری کرونا، مقتضی است حداکثر طی دو ماه آینده 
واکسیناسیون سراسری همه کارکنان عزیز این صنعت اعم از رسمی، 
پیمانی، قرارداد مدت معین و موقت و پیمانکاری )هر دو دوز واکسن( 
انجام شود. در پایان شایان ذکر است همه بخش ها و شرکت های تابع 

این وزارتخانه ملزم به همکاری در این زمینه هستند.«
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مشعل   سفر به استان ایالم و بازدید از پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری های استراتژیک مهم نفت، برنامه روز جمعه )3 مهر 1۴۰۰(
وزیر نفت بود. جواد اوجی در این سفر یکروزه، به همراه رئیس جمهور  و اعضای هیات دولت به استان ایالم سفر کردند و پس از 
جلساتی مشترک، به سراغ برنامه ها و بازدیدهای خود از طرح توسعه میدان نفتی آذر در نقطه صفر مرزی و پاالیشگاه گاز و پتروشیمی 
ایالم  رفت  و با کارکنان آن سخن گفت و در ادامه، با حضور در نشستی مردمی در فرمانداری مهران، تعهدات و برنامه های پیش روی 

نفت در این استان را تشریح کرد. 

مشعل شماره 1۰3۲ 

 به گزارش مشعل، جواد اوجی در حاشیه بازدید از طرح توسعه میدان نفتی آذر از برنامه ریزی برای 
حدود ۲ میلیارد دالر سرمایه گذاری در بخش باالدست صنعت نفت در استان ایالم خبر داد و گفت: 
با توجه به اینکه ۲ میلیارد دالر پروژه نیز در بخش های پایین دست تعریف شده است، به این ترتیب 
در مجموع ۴ میلیارد دالر طی چهار تا پنج سال آینده در طرح ها و پروژه های صنعت نفت این استان 
سرمایه گذاری می شود.  اوجی با بیان اینکه برای توسعه میدان نفتی آذر زحمات زیادی کشیده 
شده و امیدواریم با راه اندازی پروژه ان جی ال 31۰۰، فعالیت های توسعه ای در این بخش تکمیل شود، 
افزود: استان ایالم نزدیک به 3درصد ذخایر نفت و گاز کشور، تعدادی میدان مستقل و دو میدان 
مشترک نفتی در اختیار دارد و وزارت نفت برنامه ریزی کرده تا از طریق شرکت های تابعه و بخش 

خصوصی، ۲ میلیارد دالر در بخش باالدست صنعت نفت این استان سرمایه گذاری کند.
وزیر نفت ادامه داد: در بخش پایین دست مشتمل بر صنعت پتروشیمی و صنایع تکمیلی زنجیره 
ارزش نیز حدود ۲ میلیارد دالر پروژه تعریف شده که به این منظور بخشی از سرمایه ها از طریق 
وزارت نفت و شرکت های تابعه و بخشی نیز  از سوی صندوق بازنشستگی نفت و هلدینگ خلیج 
فارس تأمین می شود و به این ترتیب، در مجموع ۴ میلیارد دالر طی چهار تا پنج سال آینده در 
طرح های صنعت نفت این استان سرمایه گذاری خواهد شد که اشتغالزایی، درآمدزایی و خروج از 
محرومیت استان را به دنبال خواهد داشت. وی در بخش دیگری از صحبت های خود، از برنامه ریزی 
وزارت نفت برای احداث نخستین پارک زنجیره صنایع تکمیلی پلی پروپیلن در استان ایالم در 
مجاورت پاالیشگاه و پتروشیمی ایالم خبر داد و گفت: وزارت نفت متعهد می شود از طریق هلدینگ 
پترول 3۰۰ میلیارد تومان به این طرح کمک کند و انشاءاهلل با فعال شدن سرمایه گذاران بخش 
خصوصی، احداث نخستین پارک زنجیره صنایع تکمیلی در این استان آغاز شود و ظرف دو تا سه 
سال آینده به بهره برداری برسد. وزیر نفت با بیان اینکه احداث این پارک به 1۷۰۰ میلیارد تومان 
سرمایه نیاز دارد که بخشی از سوی وزارت نفت و بخشی از سوی بخش خصوصی و صندوق 
بازنشستگی نفت تأمین می شود، افزود: راه اندازی پارک های زنجیره صنایع تکمیلی با ایجاد ارزش 
افزوده، جلوگیری از خام فروشی و اشتغالزایی، به تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در صنعت 
نفت کمک می کند. اوجی در ادامه با بیان اینکه الزم است به موازات طرح های توسعه ای، بحث 
مسؤولیت اجتماعی نیز مورد توجه ویژه باشد، تصریح کرد: 11۷ پروژه مسؤولیت اجتماعی با ارزش 
حدود ۲۰۰ میلیارد تومان در استان ایالم تعریف شده که در این میان، حدود 1۰۰ میلیارد تومان برای 
بهسازی جاده های حادثه خیز در نظر گرفته شده است. وی گفت: سهم ۴ درصدی استان از اجرای 
طرح های توسعه ای نیز محقق می شود و ایفای مسؤولیت های اجتماعی از اولویت های اصلی وزارت 
نفت است. وزیر نفت در ادامه در میان مردم منطقه و کارکنان طرح میدان نفتی آذر نیز حاضر شد 
و پس از استماع دیدگاه های مردمی که محور آن بحث اشتغال جوانان بود، اعالم کرد: وزارت نفت 

از راه اندازی آموزشگاه فنی حرفه ای و ارتقای سطح علمی و تخصصی جوانان منطقه حمایت می کند. 
اوجی بیان کرد: به این منظور، وزارت نفت هزینه های الزم برای ارتقای فنی و علمی جوانان منطقه 

را تقبل خواهد کرد.

تصویب خواهی توسعه میدان چنگوله را دنبال می کنیم
وزیر نفت در ادامه این سفر، در نشست مردمی که در فرمانداری مهران برقرار بود، حاضر شد و پس 
از شنیدن مشکالت و مسائل مطرح شده، گفت: بخشی از این مسائل، در حوزه مسؤولیت بنده و 
وزارت نفت است و بخشی هم در حوزه های دیگر دستگاه های اجرایی که انشاءاهلل همه موارد در 

دولت به نمایندگی از شما مردم خوب و عزیز پیگیری می شود.
وی با اشاره به ذخایر قابل توجه نفت و گاز در استان ایالم افزود: 3 درصد از ذخایر نفتی کشور در 
استان ایالم قرار دارد و در حال حاضر روزانه بالغ بر ۲1۰ هزار بشکه نفت و نزدیک به 3.۵ تا ۴ میلیون 
مترمکعب گاز در این استان تولید می شود که امیدواریم با توسعه میدان های نفتی، تولید روزانه 

نفت خام در استان حدود 11۰ هزار بشکه افزایش یابد و به بیش از 3۰۰ هزار بشکه در روز برسد.
وزیر نفت همچنین ابراز امیدواری کرد که با توسعه میدان گازی تنگ بیجار، تولید روزانه گاز استان 

نیز ۴ میلیون مترمکعب افزایش یابد.
اوجی درباره سرمایه مورد نیاز برای توسعه میدان های نفتی گفت: به غیر از میدان چنگوله، بالغ بر 
۲ میلیارد دالر در بخش توسعه میدان های نفتی، چه مشترک و چه غیرمشترک سرمایه گذاری 
خواهد شد که بخشی از این فرایند آغاز شده و بخش های دیگر هم بزودی کلید خواهند خورد. وی 
با اشاره به برنامه ریزی برای ۲ میلیارد دالر سرمایه گذاری در بخش پایین دست ادامه داد: در همین 
مسیر، نخستین پارک پلی پروپیلن در مجاورت پاالیشگاه گاز ایالم احداث خواهد شد، بنابراین در 
مجموع باید ۴ میلیارد دالر ظرف حداکثر پنج سال آینده در صنعت نفت استان ایالم سرمایه گذاری 
شود. چنین رقمی به طور حتم می تواند تحولی اساسی در این استان و در بیشتر شهرستان های آن 
ایجاد کند. وزیر نفت گفت: دولت سیزدهم و وزارت نفت و شخص بنده این قول را می دهیم و قول 
داده ایم که میدان های مشترک در این دولت تعیین تکلیف شوند. در پایان این دولت نباید میدان 
نفتی یا گازی داشته باشیم که اکتشاف نشده یا اگر اکتشاف شده، توسعه داده نشده باشد و یا اگر 
توسعه داده شده، توسعه آن کامل نشده باشد و اگر توسعه کامل داده شده است، باید بهره برداری 
و تولید حداکثری میدان های مشترک در دست اقدام باشد. اوجی برای نمونه به درآمدزایی حاصل 
از طرح توسعه میدان مشترک آذر اشاره کرد و افزود: با احتساب تولید روزانه ۶۰ تا ۷۰ هزار بشکه 

نفت در این میدان، سرمایه گذاری انجام شده در آن ظرف حداکثر دو سال جبران می شود.
وی درباره توسعه میدان چنگوله با بیان اینکه این میدان نیز ظرفیت خوبی دارد و بهره برداری از 

آن باید در دستور کار باشد، افزود: این میدان نیز مشترک بوده و اولویت ما توسعه میدان های 
مشترک است. در میان کارشناسان سازمان برنامه و وزارت نفت، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد 
و با توجه به سنگ مخزن این میدان که بسیار سنگ سختی هم است و همین طور برآورد هزینه های 
حفاری و هزینه های توسعه که حدود 1.۶ تا ۲ میلیارد دالر سرمایه گذاری را تخمین زده، برخی 
معتقدند که توسعه این میدان، اقتصادی نیست؛ اما قول می دهم که این موضوع از دید کارشناسی 
بررسی شود و با این نگاه که میدان باید توسعه یابد، از تصویب توسعه میدان در سازمان برنامه دفاع 
شود، بویژه که تجربه خوبی در توسعه میدان آذر اندوخته شده و این تجربه می تواند در توسعه 
چنگوله نیز راهگشا باشد. وزیر نفت با اشاره به اینکه وزارت نفت بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان را برای 
اجرای 11۷ پروژه مسؤولیت  اجتماعی استان ایالم اختصاص خواهد داد که بخشی از آن نیز در 
شهرستان مهران صرف خواهد شد، تصریح کرد: افزون بر این موارد، هزینه لوله کشی منازل ۴۵۰ 
خانوار که بنیه مالی ضعیفی دارند نیز از سوی وزارت نفت تأمین خواهد شد. اوجی در بحث اشتغال 
نیز یادآور شد: ما با مجموعه سازمان فنی حرفه ای استان و شهرستان قراردادی را منعقد می کنیم 
تا توانمندی جوانان خوشفکر و توانمند استان با هزینه  وزارت نفت ارتقا یابد و تخصص نداشتن، 
بهانه ای برای استفاده از نیروهای غیربومی نباشد، ضمن اینکه با آغاز توسعه میدان چنگوله نیز 
بخشی از مشکل اشتغال استان برطرف خواهد شد. وی اعالم کرد: بزودی نماینده ای منصف و 
کاردان از جانب خود به منطقه می فرستم و در صورت استفاده نابجا از نیروهای غیربومی، حتماً با 
این روند برخورد خواهد شد. به گزارش »مشعل«، وزیر نفت به بحث ورود به زنجیره ارزش هم اشاره 
کرد و گفت: اگر سرمایه گذاران فعال شوند، وزارت نفت از احداث پارک های زنجیره صنایع تکمیلی، 
چه با محوریت متانول یا پلی پروپیلن حمایت خواهد کرد و مشوق های خوبی در نظر خواهد گرفت. 
در شهر ایالم دو مجتمع پتروشیمی وجود دارد که یکی از این مجتمع ها، ساالنه نزدیک به 1۵۰ هزار 
تن پلی پروپیلن تولید خواهد کرد. اوجی به آغاز به کار احداث پارک پلی پروپیلن در استان ایالم 
اشاره کرد و افزود: 3۰۰ میلیارد تومان از سوی وزارت نفت تأمین می شود و مردم را هم در بعضی از 
این پروژه ها در قالب صندوق مشارکت می دهیم. مردم وقتی ببینند که خود وزارت نفت و صندوق 
بازنشستگی نفت ورود کرده اند، متوجه می شوند که این پروژه می تواند سود تضمین شده ای داشته 
باشد. وی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: خوشبختانه رضایت خوبی در بحث گازرسانی 
وجود دارد. در باره جایگاه های سی ان جی باید گفت که متأسفانه احداث این جایگاه ها طی هشت 
سال گذشته پیگیری نشده و برای سرمایه گذار هم صرفه اقتصادی ندارد. این مسأله را در بودجه 

سال آینده مدنظر قرار خواهیم داد، بویژه که این منطقه میزبان زوار آقا امام حسین )ع( است.
وزیر نفت با تأکید بر توجه به چالش های حوزه منابع انسانی گفت: بخشنامه هایی در این زمینه 

داشته ایم و برای رفع مشکالت کارکنان از هیچ تالشی فروگذار نخواهیم کرد.

 افزایش ظرفیت پاالیشگاه گاز ایالم
جواد اوجی در ادامه برنامه های فشرده یکروزه خود در استان ایالم، از پاالیشگاه گاز ایالم بازدید 
کرد. او در حاشیه این بازدید گفت: با توسعه فاز دوم این پاالیشگاه طی 3۰ ماه آینده، ظرفیت آن 
از ۶.3 میلیون مترمکعب کنونی به 1۰.3 میلیون مترمکعب در روز می رسد تا گامی در مسیر تأمین 
خوراک پایین دست و بخش میعانات گازی مربوط به حوزه صنایع پتروشیمی و همچنین گاز مورد 

نیاز بخش های خانگی، صنایع و نیروگاهی برداشته شود.
وی ادامه داد: به این ترتیب، زنجیره ای از بخش باالدست تا پایین دست تشکیل و با احداث پارک 

پلی  پروپیلن، این زنجیره بیش از پیش تکمیل می شود.
وزیر نفت از کارکنان تالشگر در طرح های صنعت نفت در استان ایالم قدردانی و ابراز امیدواری کرد 

که طرح های برنامه ریزی شده در موعد مقرر به بهره برداری برسند.

ظرفیت تولید نفت در ایالم افزایش می یابد
اوجی شامگاه جمعه)3 مهر( و در پایان برنامه یکروزه خود در استان ایالم در نشست شورای اداری 
استان اظهار کرد: 3درصد ذخایر نفتی و 11 درصد ذخایر گازی کشور در این استان قرار دارد و هم 

اکنون روزانه ۲1۵ هزار بشکه نفت از میدان های این استان برداشت می شود.
وی از برنامه ریزی وزارت نفت برای توسعه ۷ میدان در این استان خبر داد و افزود: میدان تنگ بیجار 
۶ میلیون مترمکعب ظرفیت دارد که در طرح توسعه قرار است به 1۰ میلیون مترمکعب برسد و در 

کنار آن، طرح توسعه پاالیشگاه گاز ایالم با پیشرفت فیزیکی 1۵ درصدی در حال اجراست.
وزیر نفت یادآور شد: وزارت نفت در بخش پایین دستی، 3 پروژه پتروشیمی ایالم، واحد پلی پروپیلن 
و زنجیره ارزش را در دستور کار دارد که همسو با آن، ایجاد پارک پلی پروپیلن با سرمایه گذاری 3۰۰ 

میلیارد تومانی این وزارتخانه و دیگر سرمایه گذاری ها اجرا خواهد شد.
اوجی از اجرای گازرسانی به ۸ روستای استان ایالم تا پایان امسال خبر داد و گفت: 11۷ پروژه در 
قالب مسؤولیت اجتماعی با هزینه 1۰۰ میلیارد تومان از سوی وزارت نفت اجرا می شود و 1۰۰ میلیارد 

تومان نیز برای بهسازی جاده های حادثه خیز  از سوی این وزارتخانه پرداخت خواهد شد.
وی با اشاره به ویژگی های میدان چنگوله اضافه کرد: از منظر اقتصادی، بین کارشناسان وزارت نفت 
و سازمان برنامه و بودجه اختالف نظر وجود دارد که در صورت رفع آن، آمادگی داریم زمینه توسعه 

چنگوله را فراهم کنیم.
وزیر نفت درباره انتقال دفتر نفت و گاز غرب کشور به این استان گفت: مراحل انتقال قانونی این 
موضوع زمانبر است؛ اما آمادگی داریم دفتر موجود را توسعه دهیم و از نیروهای بومی در این مرکز 

بهره بگیریم.

در چهارمین سفر استانی وزیر نفت چه گذشت ؟

 میلیارد   دالر
  سرمایه گذاری جدید   در  ایالم 
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مشعل   ورود سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی به صنعت نفت ایران، موضوعی است که این صنعت چشم 
به راه آن است؛ مسیر مهمی که راه های مختلفی را در آن می توان یافت؛ از این رو، اعالم آمادگی وزارت نفت 
ایران در استقبال از سرمایه گذاران داخلی و خارجی فرصت بی بدیلی است که بدون شک با چراغ سبز 

متقاضیان و  مشموالن این حوزه همراه خواهد بود. 
صنعت نفت به عنوان پیشران توسعه اقتصادی کشور، نقش مهم و موثری در توسعه، اشتغال و همچنین رشد 
اقتصادی داشته و دارد؛ از این رو حرکت در راه توسعه آن، می تواند شاخص های مهم اقتصادی را بهبود ببخشد، 
به این دلیل که صنعت نفت این ظرفیت را دارد که سرمایه گذاری آن ظرف ۵ تا ۶ سال قابل بازگشت باشد و 
به افزایش درآمد کشور بینجامد و البته این افزون بر فواید مختلفی است که در بالندگی این صنعت ایجاد 

می کند.
مطابق برنامه ششم توسعه، صنعت نفت به ۲۰۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارد که سهم بخش باالدستی 
حدود 13۰ میلیارد دالر است.  با در نظر گرفتن این موارد، حرکت در این مسیر را باید به فال نیک گرفت. 
آنگونه که آمادگی برای استفاده از ظرفیت های داخلی و خارجی را می توان یکی از شاه بیت های اصلی سخنان 
جواد اوجی پس از در اختیار گرفتن کرسی وزارت نفت دانست. او هفته اخیر در سفر به خوزستان بار دیگر 
بر این موضوع تاکید کرد که آمادگی داریم از ظرفیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی به منظور توسعه 

میدان ها، با اولویت میدان های مشترک نفت و گاز استفاده کنیم.
جذب سرمایه یکی از سرفصل های مهم وزارت نفت دولت سیزدهم است که از طریق ابزارهای مختلف و 
سیاست های تشویقی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی می توان در این راه گام برداشت و در این مسیر  
از مردمی سازی اقتصاد نفت و گاز و جذب سرمایه های مردمی و مشارکت  آنان در پروژه های صنعت نفت نیز 
بهره برد. مجموعه سیاست هایی که از استراتژی بلندمدت وزیر نفت برای جذب سرمایه های داخلی و  خارجی 

با نگاهی فراتحریمی حکایت دارد.

جذب سرمایه در صنعت نفت
جواد اوجی، وزیر نفت در برنامه پیشنهادی خود به نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی که در پنج فصل شامل فصل نخست 
»مقدمه«، فصل دوم »برخی از اسناد باالدستی مرتبط با صنعت نفت 
حاکم بر برنامه پیشنهادی«، فصل سوم »چالش های اساسی پیش 
روی صنعت نفت«، فصل چهارم »اقدامات اساسی و فوریت دار در 
صنعت نفت« و فصل پنجم »اقدامات راهبردی و عملیاتی وزارت 
نفت با لحاظ نمودن اولویت ها« ارایه کرد، در بخشی مجزا به مساله 
سرمایه گذاری در صنعت نفت پرداخته و در سرفصلی تحت عنوان 
تامین منابع مالی و جذب سرمایه در صنعت نفت از مسیر طراحی 

مشوق های الزم به راه های زیر اشاره کرده است:
 گسترش تنوع ابزارهای سرمایه گذاری و تکمیل ساختارهای آن 
و اعمال سیاست های تشویقی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی 

از جمله بازار سرمایه
 مردمی سازی اقتصاد نفت و  گاز  و  جذب سرمایه های مردمی و 
 مشارکت آنها در سود پروژه های صنعت نفت، گاز  پاالیش و 

پتروشیمی 
در  حاکمیتی  نهادهای  توان  و  بانکی  منابع  به کارگیری   

سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ و  زیربنایی
 تشکیل صندوق های سرمایه گذاری با هدف حمایت از طرح های 

صنعت نفت
 پیگیری جذب سرمایه گذاران خارجی در صنعت نفت از جمله 

توافق جامع راهبردی با کشور چین
 امکان سنجی اقتصادی و انتشار اوراق مشارکت ارزی برای 

پروژه های نفت و گاز 

کدام پروژه ها در اولویت است؟ 
با مدنظر قرار دادن گزینه های جذب سرمایه که به آن پرداخته 
شد، در شرایط کنونی پروژه های مهمی در صنعت نفت کشور در 
حال اجراست که قطعا تزریق منابع مالی داخلی و خارجی روند 
اجرای آنها را شتاب می بخشد. به یقین تمامی طرح ها و پروژه های 
صنعت استراتژیک تشنه منابع مالی و سرمایه هستند، اما با توجه 
به محدودیت این منابع اگر بنا به اولویت بندی پروژه ها باشد، 
نمی توان از بخش های میادین مشترک کشورمان با سایر کشورها 
چشم پوشی کرد. وزیر نفت نیز در زمینه تخصیص منابع مالی از 
جمله پروژه های مهمی که مورد تاکید قرار داده است، توسعه 
میدان ها، با اولویت میدان های مشترک نفت و گاز است.  شکی 
نیست که وجود میدان های مشترک با کشورهای همسایه در 
خشکی و دریا جذب سرمایه داخلی و خارجی را به ضرورتی 
انکارناپذیر بدل کرده است که هر لحظه توقف ما در برداشت از این 
میدان ها این منابع را روانه کشورهای شریک با ما خواهد کرد و این 
مساوی با ضرر و خسران برایمان خواهد بود. هرچند در شرایطی 
که ایران با تحریم های بین المللی روبه رو است، رقابت با این کشورها 
در میدان های مشترک رقابتی نابرابر و ناجوانمردانه تلقی می شود؛ 
اما ایران همواره راهکارهایی یافته تا عقب نماند؛ هرچند کار آسانی 

به نظر نمی رسد.

میدان های مشترک اولویت دار ایران
 ایران در تمام سال های پس از انقالب غیر از دوران جنگ، هر 
سال کشف جدیدي داشته و در این مدت در مجموع ۷3 میدان 
مشتمل بر 3۶ میدان نفتي و 3۷ میدان گازي کشف شده که از این 
میان، بخش زیادی  میدان مرزي و مشترک بوده اند.  همچنین ایران 
با در اختیار داشتن حداقل ۲۸ میدان مشترک، شامل 1۸ میدان 
نفتی، چهار میدان گازی و ۶ میدان نفت و گاز با کشورهای همسایه، 
یکی از معدود کشورهای جهان با این تعداد ساختار مشترک است. 
از این ۲۸ میدان، ایران با عراق 1۲ حوزه مشترک، با امارات ۷ هفت 

بررسی گزینه های جذب منابع مالی در صنعت نفت

سرمایه گذاری

  عکس:سید حسن حسینی



باشگاه خبر

27

مشعل شماره 1032 

www.mashal.ir
نشریه کارکنان صنعت نفت ایران

26

منطقه  مدیرعامل سازمان 
ویژه اقتصادی انرژی پارس، 
دربازدید از طرح های منطقه 
پارس 2 کنگان دستورهای 
درروند  تسریع  برای  الزم 
اجرای طرح های این منطقه 

را صادر کرد.
سخاوت اسدی با اشاره به ساختار جدید 
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
گفت:  این منطقه و تأسیسات و صنایع 
موجود در آن، از مناطق مهم و تأثیرگذار 
کشور است و همه باید با کار و تالش 
جهادی، زمینه پیشرفت این منطقه را فراهم 

کنیم.
وی افزود:  سازمان منطقه ویژه پارس به 
نمایندگی از وزارت نفت و شرکت ملی نفت 
ایران وظیفه اداره و راهبری حوزه عملیاتی 
پارس جنوبی، پارس 2 و پارس شمالی را 

به عهده دارد، از این رو الزم 
است با برنامه ریزی صحیح و 
اصولی، زیرساخت های آن 

بیش از پیش توسعه یابند.
منطقه  مدیرعامل سازمان 
ویژه اقتصادی انرژی پارس، 
ساختار جدید این سازمان را 
زمینه ساز تحول و چابکی در بخش های 
مدیریتی خواند و افزود:  در ساختار جدید، 
اهداف و مأموریت های سازمانی بازتعریف 
شده و اعتقاد بر این است که ساختار جدید، 
و  منطقه  توسعه  در  شتاب  نویدبخش 
بهره وری حداکثری از امکانات موجود خواهد 

شد.
اسدی تصریح کرد:  فعالیت های زیربنایی و 
مهندسی به صورت یکپارچه و هماهنگ از 
سوی معاونت فنی و زیربنایی سازمان منطقه 

ویژه پارس هدایت و راهبری می شود.

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
توانسته است به همت متخصصان 
خود، تجهیزات پیچیده صنعت نفت 
و  تعمیر  تحریم،  شرایط  در  را 
بازسازی کند.  پژمان قضایی پور، 
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت 
و گاز آغاجاری با اشاره به تولید و 

استخراج انواع مختلف نفتی افزود:  این شرکت 
به عنوان گذرگاه حیاتی انرژی در جنوب کشور، 
نقشی کم نظیر و مؤثر را در انتقال تولیدات، نفت 
سبک، سنگین، فوق سنگین )از غرب کارون( و 
نفت سنتزی از طریق سه تلمبه خانه نفتی به عهده 
دارد. قضایی پور گفت:  انتقال نفت تولیدی نیز در 
گستره فعالیت شرکت بهره برداری نفت و گاز 
آغاجاری است و ازطریق کریدورهای خطوط 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به مبادی 
مصرف انجام می شود. وی با اشاره به توانمندی  
فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در زمینه 

و  تجهیزات  بازسازی  و  تعمیر 
تأسیسات پیچیده صنعت نفت در 
با  کرد:   اظهار  تحریم  شرایط 
همکاری مشترک اداره نگهداری و 
تعمیرات شرکت بهره برداری نفت 
و گاز آغاجاری و اداره خدمات 
مهندسی تعمیرات ستاد شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب، توربین سوالر مارس 

90 تعمیر و راه اندازی شده است.
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری 
تصریح کرد:  این توربین بعد از تعمیر، در ایستگاه 
تزریق گاز CS600 نصب و راه اندازی و به افزایش 
تزریق 70 میلیون فوت  مکعبی گاز درمحدوده 
عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری 

)میدان نفتی کرنج( منتهی شده است.
به گفته قضایی پور، به دلیل فعالیت این توربین، 
بزرگترین واحد تزریق گاز کشور در شرکت 

بهره برداری نفت و گاز آغاجاری قرار دارد.

بازنشستگان صنعت نفت، مطابق 
با برنامه نظام بهداشت و سالمت 
کشور و بر اساس آمار و ارقام 
دوز  دو  هر  تاکنون  موجود، 
واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

ی  ق ها و صند م  عال ا بر بنا
رفاه  و  بازنشستگی، پس انداز 

کارکنان صنعت نفت، اگر به هر دلیلی حتی یک 
جامانده از واکسیناسیون وجود داشته باشد، بنا 
بر توصیه اکید پزشکان، باید در اسرع وقت 
نسبت به تزریق نخستین واکسن در دسترس 

اقدام کند.
یکی از رسانه های معتبر، به نقل از صاحب نظران 
حوزه  درمان، نوشته بود که »تا آبان نشده، 
واکسن بزنید!« این توصیه، هشداری جدی و 

الزم االجراست.
بارفع محدودیت ها و افزایش ورود واکسن ها، 
تزریق،  زمینه  در  نظم  وجود  همچنین 

جاماندگان احتمالی می توانند 
به آسانی به واکسن دسترسی 
داشته باشند. نکته  مهم این 
است که پس از دریافت دوز 
کامل واکسن نیز باید همچنان 
و  بهداشتی  شیوه نامه های 

مراقبتی رعایت شود.
این نکته، بسیار حیاتی بوده و تکرار یک پیام 
معمولی نیست؛ زیرا به گفته  متخصصان، 
ویروس کرونا همچنان ابعاد ناشناخته ای دارد 
و هیچ واکسنی هم ایمنی 100درصدی ایجاد 

نمی کند.
امیدواریم با واکسیناسیون درصد باالیی از 
جمعیت کشور، فروکش  کردن انتشار بیماری 
را شاهد باشیم و با تثبیت ایمنی عمومی، باز 
هم بتوانیم با برگزاری گردهمایی های ویژه  
بازنشستگان صنعت نفت، میزبان این عزیزان 

باشیم و از حضورشان بهره مند شویم.
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    شرکت نفت 
فالت قاره ایران  

انجام همزمان 
عملیات  

تعمیراتی در 
سکوی ایالم

چند عملیات تعمیراتی به طور همزمان و با موفقیت در سکوی 
نفتی ایالم انجام شد. برای این منظور باهماهنگی مدیریت 
امورتولید شرکت فالت قاره ایران و شرکت ملی نفت ایران 
درخصوص دریافت مجوزهای توقف تولید و تمهیدات الزم برای 
دریافت گاز شیرین از عسلویه، چاه های نفتی سکوی ایالم طبق 

برنامه زمان  بندی  از مدار خارج شدند.
در یکی از این عملیات ، تفکیک کننده D610 به منظور تعمیر 
اساسی از سرویس خارج و به منظورادامه فرایند تولید نفت، سه 
عدد شیر برقی ورودی به تفکیک کننده متصل به هدر ورودی 12 
اینچ، دو عدد شیر دستی خروجی 10 اینچ، دو عدد شیر خروجی 
گاز 10 اینچ باز و تفکیک کننده برای تعمیرات اساسی آماده شد.

همچنین سرویس وعملیاتی کردن تفکیک کننده D710 پس 

ازعملیات لجن زدایی، ماسه سایی، رنگ آمیزی، تعویض و تعمیر 
3عدد شیر برقی ورودی متصل به هدر 12 اینچ نفت ورودی به 
سکو از سکوهای اقماری، تعمیرشیرهای 10 اینچ دستی خروجی، 
تعمیر شیرهای کنترل نفت و گاز، تعمیر شیرهای ایمنی 
تفکیک کننده و تعمیر و تعویض همه ادوات ابزار دقیق انجام شد.

برگزاری نشست کمیته راهبری تولید بار اول
نخستین نشست کمیته راهبری تولید بار اول شرکت نفت فالت 
قاره ایران، با هدف ارائه راهکارها، گزارش کار، اهداف و برنامه های 

آینده برگزار شد.
دراین نشست، علیرضا سلمان زاده، مدیرعامل شرکت نفت فالت 
قاره ایران با بیان اینکه وظیفه اصلی این شرکت تولید است و شاید 

ترجیح ما استفاده از کاالها با برندهای اصلی باشد، افزود:  رویکرد 
کشور با توجه به تحریم های ظالمانه و نبود امکان تأمین بموقع 
کاالها از منابع اصلی بر ساخت داخل و توانمندکردن شرکت های 

ایرانی است.
وی با بیان اینکه اگرهریک از کاالهای تحریمی بومی شود، 
بسیاری از مشکالت حوزه تأمین کاال برطرف خواهد شد، افزود:  
درحوزه تأمین کاال با دو موضوع تحریم و الزام استفاده از کاالهای 
داخلی روبه رو هستیم و توجه به شرکت های دانش بنیان داخلی 
و کمک به توانمندسازی آنان می تواند آثار مثبت بسیار زیادی 
داشته باشد. مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران تاکید کرد:  
تولید بار اول، ظرفیت های بسیار خوبی در زمینه ترک تشریفات 

مناقصه ایجاد کرده است.

    شرکت ملی پاالیش و پخش 
فراورده های نفتی ایران

چند انتصاب جدید

جلیل ساالری، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی 
پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران، طی حکمی 
علی زیار را به عنوان سرپرست معاونت شرکت ملی 
پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران منصوب 

کرد.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های 
نفتی ایران، همچنین با صدور حکمی، وحید عبیری 
را به عنوان سرپرست مشاور و رئیس دفتر معاون وزیر 
و مدیرعامل و دبیر هیأت مدیره شرکت ملی پاالیش 

و پخش فراورده های نفتی منصوب کرد.
ساالری با صدور حکمی دیگر، ارسالن رحیمی را 
به عنوان سرپرست شرکت خطوط لوله و مخابرات 

نفت ایران منصوب کرده است.
معاون وزیر نفت در احکام یاد شده، با اشاره به 
ماموریت ها و وظایف، بر اجرای مطلوب آنها از سوی 
نفرات مزبور تاکید و برای آنها آرزوی توفیق داشته 

است.

   پژوهشگاه صنعت نفت    

   شرکت پایانه های نفتی ایرانتداوم اجرای طرح ها با وجود تحریم ها
ساخت شیر چهارراهه 10 اینچ 

در پایانه های نفتی

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران از طراحی و ساخت 
شیر چهارراهه 10 اینچ برای نخستین بار از سوی متخصصان 

داخلی کشور خبر داد.
عباس اسدروزگفت:  شیر چهارراهه 10اینچ کالس 300 از 
تجهیزات راهبردی است که در سیستم میترینگ و پرووینگ 

پایانه میعانات گازی پارس جنوبی کاربرد دارد.
وی افزود:  با توجه به تشدید تحریم ها و نبود امکان تأمین این 
تجهیز از شرکت های آمریکایی و اروپایی، تصمیم بر این شد 
که ساخت و تأمین این تجهیز کاربردی از طریق شرکت های 

دانش بنیان انجام شود.
وی تصریح کرد:  ساخت داخل این تجهیز، افزون بر جلوگیری 
از خروج ارز، صرفه جویی مالی حدود 100 میلیارد ریال ایجاد 

و صنعت نفت را از واردات این تجهیز بی نیاز کرده است.
ایران اظهار کرد:   پایانه های نفتی  مدیرعامل شرکت 
متخصصان مدیریت عملیات و کارشناسان مدیریت تدارکات 
و امور کاالی شرکت پایانه های نفتی ایران، متولی همکاری با 
شرکت دانش بنیان در زمینه ساخت این تجهیز بودند و همه 
مراحل طراحی، شبیه سازی های کامپیوتری و ساخت و تست 

این تجهیز یک سال به طول انجامید.
مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران تأکید کرد:  این 
تجهیز پس از انجام تست کارخانه ای، تحویل پایانه میعانات 
گازی پارس جنوبی شده است و بزودی نصب و عملیاتی 

خواهد شد.
 خط لوله حدفاصل مخازن 16 تا 18پایانه 

خارک نوسازی شد
خط لوله 42 اینچ حدفاصل مخازن 16 تا 18 ذخیره سازی 

نفت خام پایانه  نفتی خارک تعویض و نوسازی شد.
عباس اسدروز، مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران، با 
اشاره به ماموریت این شرکت در انجام عملیات دریافت، 
ذخیره سازی و صادرات نفت خام کشور گفت:  هدف اصلی 
در شرکت پایانه های نفتی ایران، انجام مأموریت ها به  صورت 

ایمن و پایدار با کمترین هزینه است.
مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران ادامه داد:  این خط 
لوله 42 اینچ با استفاده از توان داخلی شرکت و ماشین آالت 

و کاالی موجود در انبارهای شرکت تعویض و نوسازی شد.
اسدروز تصریح کرد:  در این پروژه عملیات حفاری، 
خاکبرداری و تسطیح با حجم حدود 10 هزار مترمکعب و در 
ادامه عملیات برشکاری، جوشکاری، مونتاژ، تعویض خط لوله، 

هیدروتست و عملیات بالست و رنگ آمیزی انجام شد.

رئیس پردیس انرژی و محیط زیست پژوهشگاه صنعت نفت گفت:  
دردوران تحریم با مشکالت زیادی روبه رو شدیم؛ اما هیچگاه متوقف 
نماندیم و حتی درمواقعی توانستیم چالش های این دوران را به 

فرصت تبدیل کنیم.
جابر نشاطی با بیان اینکه تحریم ها به طورحتم چالش هایی را برای 
کشور درزمینه های مختلف ایجاد کرده، به پروژه مدیریت خوردگی 
محقق شده ازسوی محققان پژوهشگاه صنعت نفت اشاره و تصریح 
کرد:  دراین پروژه که چهارسال قبل بین شرکت ملی گاز و پژوهشگاه 
صنعت نفت ایران تعریف شد، قراربود برخی شرکت های خارجی به 
عنوان مشاور کمک کنند؛ اما به دلیل تحریم یا کنارکشیدند یا 

قیمت های باالیی پیشنهاد کردند.
وی با بیان اینکه پروژه خوردگی با اتکا به توان محققان پژوهشگاه 
صنعت نفت با موفقیت انجام شد، ادامه داد:  افزون براین، درحوزه 
پاکسازی آب های زیرزمینی نیز از سوی یک کشور خارجی، قیمت  

باالیی پیشنهاد داده شد که با رد آن، این طرح نیزبا قیمتی بسیار 
کمتر از سوی پژوهشگران حوزه محیط زیست پژوهشگاه در منطقه 

عسلویه به اجرا درآمد.
رئیس پردیس انرژی و محیط زیست پژوهشگاه صنعت نفت به 
بهینه سازی مصرف  انرژی به عنوان یکی از موضوع های مهم کنونی 
کشور اشاره وتصریح کرد:  پژوهشکده انرژی پژوهشگاه در این حوزه 
نیز فعالیت های زیادی را در دستور کار قرار داده وهم اکنون 10 طرح 
مرتبط باحوزه مدیریت انرژی در واحدهای صنعتی و ساختمانی را 

در دست اجرا دارد.
به گفته وی در حوزه مدیریت بخار که ازمنابع انرژی به شمار می آید 

نیز چند پروژه تعریف شده و در دست اجراست.
نشاطی بابیان اینکه یکی ازاقدام های مؤثر که ازسوی محققان 
پژوهشگاه صنعت نفت مربوط به پروژه میکرو سی اچ پی است، اظهار 
کرد:  طراحی وساخت این دستگاه از سوی پژوهشگاه با همکاری 

بخش خصوصی انجام شده وتجاری سازی آن از سوی یک شرکت 
دانش  بنیان درحال انجام است.

وی در بخشی دیگر با اشاره به مستهلک شدن تجهیزات نفتی گفت:  
عمر تأسیسات صنعت نفت بسیار زیاد است، از این رو بهینه سازی 
این تجهیزات از مسائل مهم صنعت نفت به شمار می آید. برهمین 
اساس پژوهشگاه صنعت نفت با هدف بهبود تجهیزات موجود در 
صنعت نفت، در سال های اخیر درچند پروژه بزرگ مدیریت 

خوردگی شرکت کرده است.
رئیس پردیس انرژی و محیط زیست پژوهشگاه صنعت نفت، نظارت 
بر تعمیر راکتور ایزوماکس در پاالیشگاه ها را از دیگر اقدام های این 
پردیس برشمرد و افزود:  راکتورهای آیزوماکس، قلب پاالیشگاه ها 
به شمار می آیند و به  دلیل خوردگی، خسارت  های مالی و جانی 
بسیاری ایجاد می کنند، از این رو نظارت بر راکتور آیزوماکس 

پاالیشگاه ها ازسوی پژوهشگاه صنعت نفت در حال انجام است.

    پاالیشگاه بندرعباس
درخشش در حوزه مسؤولیت های اجتماعی 

شرکت پاالیش نفت بندرعباس، رتبه برتر حوزه مسؤولیت های 
اجتماعی بیست وچهارمین جشنواره شهید رجایی را کسب کرد. 
در بیست وچهارمین جشنواره شهید رجایی استان هرمزگان، 
عملکرد دستگاه های اجرایی در شاخص های اختصاصی و 
عمومی، ارزیابی و شرکت پاالیش نفت بندرعباس با دستیابی 
به شاخص های مسؤولیت های اجتماعی بویژه در بخش های 

سالمت و ورزش، به عنوان دستگاه برتر معرفی شد.
همچنین در بخش مدیران نمونه این جشنواره نیز دکتر محمد 
صادقی، رئیس هیأت مدیره و  هاشم نامور، مدیرعامل شرکت 
پاالیش نفت بندرعباس، در بخش تعهد به مسؤولیت های 
اجتماعی و به دلیل مشارکت در پروژه های اجتماعی، فرهنگی، 
آموزشی، درمانی و ارتقا و بهبود کیفیت زیستی در استان، 
همچنین افزایش آثار منطقه ای به عنوان مدیران نمونه معرفی 
شدند و از سوی آقای فریدون همتی، استاندار هرمزگان لوح 
تقدیر دریافت کردند. مسؤولیت های اجتماعی در راهبرد 

 ISO26000 شرکت پاالیش نفت بندرعباس، مطابق استاندارد
در هفت حوزه از جمله مسائل مربوط به مشتریان و 
مصرف کنندگان، مشارکت در توسعه جامعه و حقوق شهروندی 
تعریف شده است. اقدام های مقابله با کرونا از جمله اهدای 100 
میلیارد ریال به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، تأمین و اهدای 
بسته های معیشتی به نیازمندان و آسیب دیدگان از کرونا، تأمین 
تبلت برای دانش آموزان به ارزش 12 میلیارد ریال، ساخت 
اتوبان تازیان به بندرعباس به طول 20 کیلومتر، ساخت دیوار 
سرعت صخره نوردی و اهدا به هیأت کوهنوردی استان 
هرمزگان، ساخت مجموعه ورزشی و ساختمان دهیاری 
روستای بارغین و مشارکت در برگزاری مراسم ملی _مذهبی 
در استان و همکاری در زمینه ساخت و تجهیز مساجد در 
بندرعباس و روستاهای اطراف، بخشی از اقدام های شرکت 
پاالیش نفت بندرعباس همسو با اهداف مسؤولیت های 

اجتماعی در یک سال اخیر است.

    صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت  
پایان واکسیناسیون بازنشستگان صنعت نفت

    سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
شتاب گیری در روند اجرای طرح های پارس 2 کنگان

     شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری 
بازسازی تجهیزات پیچیده صنعت نفت به همت متخصصان
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پروژه های گازرسانی به 18 روستا و 7 واحد تولیدی و صنعتی شهرستان دلفان 
استان لرستان با حضور استاندار و نماینده شهرستان های سلسه و دلفان در 
مجلس شورای اسالمی به بهره برداری رسید. کرم گودرزی، مدیرعامل شرکت 
گاز استان لرستان در آیین افتتاح این پروژه ها با بیان اینکه طرح های مزبور 
در حوزه های یاد شده، در مدت زمان 6 ماه تکمیل شده اند، افزود:  با گازرسانی 
به 18 روستای شهرستان دلفان، 700 خانوار زیرپوشش گاز طبیعی قرار 
گرفته اند. وی ادامه داد:  همسو با عدالت محوری و توازن در ضریب نفوذ 
گازرسانی در استان، سال گذشته تحولی خاص درگازرسانی به شهرستان 
دلفان انجام شد و توانستیم با تعریف پروژه های گازرسانی درمحورهای 
مختلف، مقدار قابل توجهی کمبودهای گازرسانی در این شهرستان را جبران 
کنیم. مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان با اشاره به رشد 13 درصدی 
گازرسانی به شهرستان دلفان به عنون یکی از نقاط سردسیر کشور در یک 
سال گذشته افزود:  هم اکنون به 298 روستای این شهرستان گازرسانی شده 
و گازرسانی به 32 روستای دیگر آن نیز در دست انجام است که تا پایان امسال 
تکمیل خواهد شد. یحیی ابراهیمی، نماینده سلسه و دلفان در مجلس شورای 
اسالمی نیزبا قدردانی از عملکرد شرکت گاز استان لرستان با بیان اینکه اجرا 
و تکمیل این طرح ها جز با برنامه ریزی دقیق، کار جهادی و تالش شبانه روزی 
امکانپذیر نبود، رشد قابل توجه گازرسانی در شهرستان دلفان را که در همسو 

با محرومیت زدایی انجام شده است، قابل تقدیر خواند. سیدموسی خادمی، 
استاندار لرستان نیز درآیین بهره برداری از طرح های گازرسانی در شهر ستان 
دلفان گفت:  خدمت به مردم منطقه دلفان افزون بر وظیفه، کاری خداپسندانه 

است که به منظور ایجاد رفاه مردم، باید در همه نقاط استان تداوم یابد.
وی تصریح کرد:  ضریب نفوذ گازرسانی روستایی، همچنین استفاده از مصوبه 
شورای اقتصاد برای گازرسانی به واحدهای صنعتی، بهترین آمار برای پایش 

عملکرد شرکت گاز استان لرستان است.

سرپرست مدیریت مخابرات و تلمتری شرکت انتقال گاز ایران، تداوم 
فرایندهای عملیاتی را در گرو پایداری ارتباطات و اطالعات و هم افزایی 
و همدلی واحدهای ICT عنوان کرد. محمدرضا نیک روش فرد، دربازدید 
ازمنطقه 2عملیات انتقال گاز وشبکه های ICT زیر ساخت های ارتباطی، 
همچنین فیبرنوری و تأسیسات تقویت فشار گاز این حوزه عملیاتی گفت:  
همچنان باید با تکیه بر دانش، توان و ظرفیت های علمی خود به ارتقای 
سیستم  ها، تجهیزات و ارائه خدمات ادامه دهیم تا به وضع مطلوب برسیم.

وی در نشست  هم اندیشی با سرپرست منطقه و کارکنان واحدICT که 
با حضور مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان و مدیرشرکت خطوط لوله 
ومخابرات نفت منطقه اصفهان برگزار شد، به اهمیت مخابرات و تلمتری 
اشاره وتصریح کرد: امروز همه اقدام ها وفعالیت ها وابسته به ارتباطات و 
فناوری است و باید با آمادگی و به روز کردن دانش خود به رسالت سازمانی 
عمل کنیم. سرپرست مدیریت مخابرات و تلمتری شرکت انتقال گاز ایران 
افزود:  این آمادگی و به روز کردن، به آن اهمیت دارد که با هم افزایی همه 
امکانات ICT واحدهای مختلف مجموعه های مختلف وزارت نفت 
وهمکاری آنها می توان حداکثر بهره وری را بویژه در شرایط بحرانی 

به دست آورد.
نیک روش فرد  تصریح کرد:  تبادل نظرها، دیدگاه ها و همکاری با 

شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت، هم افزایی برای مدیریت منابع در 
دسترس ICT را به همراه دارد، از این رو با تالش، همفکری و هم اندیشی 
می توان همسو با اهداف وزارت نفت کوشا بود و به سرمنزل مقصود رسید.

مجید مصدقی، سرپرست منطقه 2 عملیات انتقال گاز نیز گفت:  واحد 
ICT منطقه، همگام با فناوری های نوین ارتباطی و به روز، همواره در 
حفظ و نگهداری زیرساخت ها کوشا بوده و از هیچ کوششی دریغ نخواهد 

کرد.

بر
ه خ

گا
اش

ب

2829

   شرکت ملی 

پاالیش و پخش 
فراورده های نفتی ایران  

 ضرورت 
استفاده 

حداکثری از 
ظرفیت ها برای 

تأمین سوخت 
پایدار

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران با اشاره 
به ضرورت شکل  گیری اتاق فکری متشکل از کارشناسان در ساختار 
شرکت گفت:  باید در روند کارها و بررسی طرح های مجموعه پاالیش 
و پخش سیاستگذاری کالنی انجام شود. جلیل ساالری در نشست 
صمیمانه با کارکنان و مدیریت های ستادی شرکت ملی پاالیش و پخش 
فراورده های نفتی ایران، با تأکید بر مداومت نظارت بر عملیات 
پاالیشگاه ها افزود:  طرح ها باید غربالگری و روند به گونه ای پیش برود 
که مطالعات روی کاغذ باقی نماند، به طوری که پس از تجزیه، تحلیل 
و بررسی، براساس شاخص های تعریف شده، نتیجه آنها به صورت عینی 
مشاهده شود. وی با اشاره به دغدغه تأمین سوخت زمستانی گفت:  برای 
تأمین سوخت زمستانی با همکاری مدیریت هماهنگی و نظارت بر 
عملیات، چالش پیش رو با واحد برنامه ریزی و تأمین و توزیع، به گونه ای 
راهبری شود که برای 6 ماه دوم سال، دغدغه ای در خصوص تأمین 

سوخت وجود نداشته باشد. مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
فراورده های نفتی ایران، درنشست با مدیران ومسؤوالن شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ایران نیز با اشاره به ابالغیه ممنوعیت ساخت مخازن 
ذخیره سازی دردوره آقای زنگنه تاکید کرد:  افزایش مصرف سوخت در 
شرایطی که به تعداد مخازن نیز اضافه نشده، زنجیره مصرف و ظرفیت 
سوخت را با اختالل هایی همراه می کند. ساالری با بیان اینکه متأسفانه 
ناوگان حمل ونقل تقویت نشده است، افزود:  باید در بخش خطوط لوله، 
به ارتقای امنیتی و کاهش هزینه ها در سطح دسترسی ها و شعاع های 
انتقالی متمرکز شویم. وی همچنین با بیان اینکه نزدیک به 58 درصد 
انتقال فراورده ها از طریق حمل ونقل زمینی انجام می شود، تصریح کرد:  
باتوجه به بخش ذخیره سازی و شرایطی که در حوزه انتقال وجود دارد، 
ضروی است که قرارگاه سوخت رسانی برای تأمین پایدار اصولی مدیریت 
شود. ساالری تأکید کرد:  باید ازحداکثر ظرفیت ها و مخازن بین راهی 

استفاده شود تا بتوان انتقال پایداری انجام داد و از چالش ها عبور کرد. 
معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش فراورده های نفتی در بخش 
دیگری با اشاره به اینکه در ساختار منابع انسانی چالش های پرشماری 
وجود دارد، تصریح کرد: باید در کل صنایع پاالیش و پخش، با نگاهی 
توسعه ای بازنگری در ساختار صورت گیرد. مدیرعامل شرکت ملی 
پاالیش و پخش فراورده های نفتی، همچنین در نشست با مدیر و 
کارکنان مدیریت امور مالی شرکت ملی پاالیش و پخش ایران بر 
ضرورت تدوین اساسنامه در این شرکت تأکید کرد. وی گفت:  
شرکت های فرعی، هویت های حقوقی مستقلی دارند و نباید بار 
شرکت های فرعی بر دوش شرکت اصلی سنگینی کند. ساالری در 
نشست با مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی نیز بر اهمیت احداث انبارهای جدید نفت و مخازن  

ذخیره سازی فرآورده های نفتی تأکید کرد.

    پاالیشگاه فجر جم
کاهش

 77درصدی مصرف آب

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز فجر جم از کاهش 
77 درصدی مصرف آب در پروژه تعمیرات اساسی 
این مجموعه در مقایسه با یک دهه گذشته خبر داد.

عبدالصمد نجفی گفت:  در پروژه تعمیرات اساسی 
امسال شرکت پاالیش گاز فجر جم، یک هزار و 135 
مترمکعب آب مصرف شده که کمترین مقدار 
مصرف آب از زمان راه اندازی شرکت تاکنون بوده 

است.
وی افزود:  این رقم در یک دهه اخیر، روزانه نزدیک 

به پنج هزار مترمکعب بوده است.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز فجر جم، تغییر 
روش های شست وشوی مخازن، ظروف و بازگردانی 
مجدد و استفاده از آب مصرف شده، همچنین نظارت 
محیط زیستی شدیدتر بر روند اجرای کار از سوی 
پیمانکار را مهم ترین دالیل کاهش مصرف آب در 

تعمیرات اساسی این شرکت برشمرد.
نجفی تصریح کرد:  همزمان با این اقدام ها، دوره های 
مختلف آموزشی نیز برای کارکنان و کارگران 
تعمیرات اساسی در زمینه کاهش مصرف آب و 
شیوه مصرف آن در سطح شرکت برگزار شده است.

   شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب    

   شرکت گازاستان تهرانتوربین ایستگاه تزریق گاز کرنج راه اندازی شد
ممیزی جامع انرژی امسال 

پایان می یابد

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران از اجرای ممیزی 
انرژی در 23 ساختمان و 15 ایستگاه تقلیل فشار گاز در 

استان تهران تا پایان امسال خبر داد.
و  کاهش  با  همسو  طرح  این  گفت:  توکلی  سعید 
بهینه سازی مصرف انرژی، همچنین نگهداشت نظام 
مدیریت انرژی، از سال 99 آغاز شده و هدف آن، شناسایی 
گلوگاه های مصرف انرژی و ارائه راهکار برای کاهش 

مصرف است.
وی با بیان اینکه در مرحله نخست، بازدید میدانی از 
ساختمان ها و ایستگاه های تقلیل فشار گاز استان تهران 
انجام شده است، افزود:  در این مرحله، اطالعات همه 
انرژی در ساختمان شامل  تجهیزات مصرف کننده 
پرکاربرد،  اداری  تجهیزات  روشنایی،  سیستم های 
تجهیزات اداری متفرقه، تجهیزات آشپزخانه ای، تجهیزات 
تجهیزات  و  مطبوع  تهویه  و  سرمایش  گرمایش، 
موتورخانه ای به همراه نحوه بهره برداری از آنها و 

مشخصات پوسته ساختمان برداشت شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان تهران افزود:  در کنار 
برداشت اطالعات میدانی از ساختمان ها، شدت روشنایی 
روی سطوح کاری، به همراه دما و رطوبت نسبی فضاها 
به منظور بررسی شرایط آسایش کارکنان اندازه گیری شده 
است. به گفته وی در ایستگاه های تقلیل فشار گاز نیز 
مشخصات همه تأسیسات مورد استفاده از قبیل فیلترهای 
خشک، جداکننده ها، هیترها، فشارشکن ها، ادورایزرها و 
سیستم روشنایی محوطه به همراه اطالعات تجهیزات 

مورد استفاده در اتاق نگهبانی برداشت شده است.
الکتریکی  و  مکانیکی  اندازه گیری  افزود:   توکلی 
ساختمان ها به منظور تحلیل عملکرد دیگ ها، چیلرها، 
برای  و...  پمپ ها، برج های خنک کننده، هواسازها 
شناسایی جریان های انرژی در ساختمان و تفکیک 
مصارف گاز و برق در بخش های مختلف انجام خواهد شد.
به گفته وی، اطالعات به دست آمده در این مرحله، 
به عنوان ورودی برای شبیه سازی از طریق نرم افزارهای 

تخصصی استفاده می شوند.
مدیرعامل شرکت گاز استان تهران با بیان اینکه پس از 
تحلیل شرایط موجود ساختمان ها و ایستگاه ها همچنین 
بهبود،  فرصت های  و  انرژی  گلوگاه های  شناسایی 
راهکارهای کاهش مصرف انرژی پیشنهاد خواهد شد، 
گفت:  امکانپذیری اجرای هریک از آنها از نظر فنی و 
اقتصادی بررسی و پیش بینی می شود طرح ممیزی جامع 

انرژی تا پایان امسال پایان یابد.

کارشناسان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، توربین گازی ایستگاه 
تزریق گاز 600کرنج ردیف )ب( را با طراحی و اجرای روشی نو، راه اندازی 
کردند. غالمرضا نورانی، مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
گفت: هزینه بسیار باالی تعمیر، تحریم های ظالمانه و نیاز عملیاتی 
ایستگاه به توربین سبب شد تا کارشناسان در مدیریت تولید و شرکت 
بهره برداری نفت و گاز آغاجاری اقدام به بررسی اولیه و سپس راه اندازی، 
بازرسی ها و تست های عملکردی برای اطمینان از صحت کارکرد این 
توربین کنند. مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ادامه داد:  
این توربین پس از انجام بازرسی ها از سوی تعمیرات بهره برداری نفت و 
گاز آغاجاری و با نظارت خدمات مهندسی تعمیرات مکانیک، نصب شد. 
وی گفت:  با هدف جلوگیری از اشکاالت محتمل و راه اندازی مطمئن تر، 
راه اندازی مرحله ای این توربین، برای نخستین بار طراحی و انجام و توربین 
با پذیرش ریسک همکاران و انجام 10 مرحله استارت، عملیاتی شد. مدیر 
تولید شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با بیان اینکه این اقدام، بدون 

صرف هیچ گونه هزینه ارزی و ریالی انجام شده است، گفت:  هم اکنون 
این توربین با شرایطی بسیار خوب و بدون اشکال بیش از هزار و 700 

ساعت است که در سرویس قرار دارد.

اجرای 200 کیلومتر از طرح جامع فاضالب اهواز
بیش از200کیلومتر ازطرح جامع فاضالب اهواز با اعتبارات اهدایی نفت 
و همسو با ایفای مسؤولیت های اجتماعی این صنعت درحال اجراست 
که تاکنون اجرای 142کیلومتر آن نهایی شده است. محمد خانچی، 
مشاورمدیرعامل در امور اجرایی و پیگیری شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب با اشاره به اعتبار تخصیص یافته برای اجرای این طرح گفت:  در 
تفاهم نامه همکاری میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت آب و فاضالب 

اهواز، مبلغ 1050میلیارد ریال برای اجرای این طرح نهایی شده است.
وی اظهار کرد:  تاکنون با اجرای این طرح، مشکل فاضالب همه مناطق 
حاشیه ای اهواز از جمله کوی علوی، مالشیه، کوی سیاحی، کوی رمضان، 
زرگان، مشعلی، عین دو و دیگر مناطق کمتر برخوردار تا حد زیادی 
برطرف شده است. خانچی ادامه داد:  افزون بر این، تفاهم نامه 10 میلیارد 
تومانی نیز برای احداث و بازسازی شبکه فاضالب منطقه شکاره شهرستان 

کارون از سوی صنعت نفت اختصاص یافته است.

    شرکت گاز استان هرمزگان
گازرسانی به فاز دوم نیروگاه غدیر قشم تکمیل شد

فاز دوم نیروگاه گازی غدیر قشم برای تولید 
برق به همت شرکت گاز استان هرمزگان و 
منطقه 6 عملیات انتقال گاز عملیاتی شد. 
فواد حمزوی، مدیرعامل شرکت گاز استان 
تندرو،  با مصطفی  هرمزگان در نشست 
مدیرعامل نیروگاه غدیر قشم گفت:  با تالش 
شبانه روزی شرکت گاز استان هرمزگان و 
گاز،  انتقال  6 عملیات  منطقه  همکاری 
عملیات گازرسانی به فاز دوم نیروگاه غدیر 
قشم با موفقیت انجام و عملیاتی شد. وی 
افزود:  در شرایطی که کمبود برق در کشور 
حکمفرما بود، با انتقال معکوس حدود یک 
گاز در  مترمکعب  900 هزار  و  میلیون 
شبانه روز از سرزمین اصلی به جزیره قشم در 
نیمه اردیبهشت امسال، واحد دوم گازی 

نیروگاه نیز عملیاتی شد و اکنون هر دو واحد 
نیروگاه فعال و با حداکثر توان در حال تولید 

برق هستند.
مدیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان اظهار 
کرد:  این نیروگاه اکنون با توجه به شرایط 
محیطی و دمای هوا با ظرفیت 285 مگاوات 
برق فعالیت می کند و تاکنون بیش از یک 
میلیون مگاوات ساعت برق تولید و به شبکه 
سراسری منتقل کرده است. وی تصریح کرد:  
بدون تردید تحقق این مهم عینیت  بخشی به 
نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری 
به سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی هاست. 
در این نشست مقرر شد نسبت به تأمین گاز 
پایدار نیروگاه با خطوط انتقال گاز مطمئن 

در آینده، اقدام های الزم انجام شود.

    شرکت انتقال گاز ایران  
تداوم فرایندهای عملیاتی در گرو پایداری ارتباطات است

     شرکت گاز استان لرستان 
بهره برداری از 25 طرح گازرسانی  



 علیرضا ضیغمی از مدیران ارشد صنعت نفت
 در گفت وگو با »مشعل«:

گپ و گفتی با یکی از فرزندان شهدای هشت سال دفاع 
مقدس که از کارکنان صنعت  بزرگ نفت است

گفت و گو با رئیس اجرایی سابق ستاد حفظ آثار و نشر
 ارزش های دفاع مقدس وزارت نفت:

برایتقویتارادههایمان
ازدفاعمقدس
الگوبگیریم

اگرپدرمزندهبود
مدافعحرممیشد

رزمندگانحتیبرایرفتن
رویمینازهمسبقتمیگرفتند

پرونده ویژه » مشعل« به مناسبت هفته دفاع مقدس  و یادبود شهدا و ایثارگران صنعت نفت

درخششارادهها
بیش از چهل سال از نخستین روز جنگ بعثی 
های عراق علیه جمهوری اسالمی ایران می گذرد. 
آن روزها شاید کمتر تحلیلگر سیاسی و اندک رسانه 
ای بود که در تحقق وعده های گنده تر از دهان و 
خیال صدام، شک داشته باشد. عموما در منطقه و 
فضای بین الملل، نجواها و گاه فریادها، از توانایی 
ارتش بعث عراق در اشغال ایران و شکستن کمر 
به عنوان شگفت ترین جنبش  انقالب اسالمی، 
سیاسی- اجتماعی و فرهنگی قرن بیستم خبر می 
داد. همه دنیا آماده بود که ایران چند روزه و شاید 
یک هفته ای، سالح را زمین بگذارد، پرچم سفید را 
باال ببرد و تسلیم شود. همه محاسبات اندیشه کده 
ها، اتاق های فکر، محافل و گروه های سیاسی هم 
اینها را تایید می کرد. یک هفته گذشت، یک ماه 
گذشت، یک سال گذشت ... و خبری از تسلیم نبود 
که هیچ، ایراِن انقالب کرده، یکپارچه تر و با وحدت 

بیشتر، هر لحظه، دفاع خود 
و  تر  نه  نا جا ا  ر

سلحشورانه تر می 
را  کرد. خرمشهر 

پس گرفتیم و حتی تنها راه اتصال بعثی ها به خلیج 
همیشه فارس را هم بستیم. همه رسانه ها، همه 
اندیشه کده ها و همه آن محافل، بهت زده از هم می 
پرسیدند که چه شده؟ حامیان بعثی ها در منطقه و 
دنیای شرق و غرب زده آن زمان نیز این پرسش را 
مطرح می کردند که چرا با وجود این همه کمک 
مادی و معنوی، حزب بعث عراق، کمر ایران را 
نشکسته است؟ و آنچه توسط آن همه دستگاه 
سیاسی، امنیتی، تحلیلی و رسانه ای نادیده انگاشته 
شده بود، در یک کلمه خالصه می شد، »اراده«. 
ایرانیان »اراده« کرده بودند تا نگذارند پس از دریا 
دریا ناکامی و شکست در دوران های پس از سقوط 
اصفهان و فروپاشی صفویه، خصوصا در عصر قاجارها 
و پهلوی ها، خاک ایران، عزت ملت و در یک کالم، 
شرافت ایرانی ها مورد اهانت قرار گیرد و لگدمال 
شود. هشت سال دفاعی که مقدس نامیدیم، اراده ها 
را صیقل زد. آنقدر صیقل زد که درخشش آن چشم 
ها را خیره کرد. خیره به اراده ایرانیانی که در جنگی 
نابرابر نگذاشتند ملت، طعم تلخ حقارت از دشمن را 
بچشد. صنعت بزرگ نفت و خادمان خدوم اقتصاد 

ملت ایران نیز در میدان جنگ، نقش و مهر پررنگی 
برجای گذاشتند. تاسیسات این صنعت راهبردی که 
در لحظات نخست جنگ، هدفی دلچسب برای 
دشمن محسوب می شد، با جانفشانی های مثال 
زدنی و تاریخی کارکنان ایثارگر حتی یک روز هم 
بدون صادرات نفت نماند. کارکنان نفت و فرآورده 
های آن را به تمام ملت رساندند و عاشقانه و پای در 
میدان های نبرد نظامی و اقتصادی، از هیچ کوششی 
دریغ نکردند. گواه این موضوع، تقدیم بیش از هزار 
شهید گلگون کفن و هزاران رزمنده و ایثارگری است 
که نامشان همواره بر تارک صنعت بزرگ نفت ایران 
خوش می درخشد. کارکنان نفت درخشش اراده 
هایشان را از کرانه های خلیج همیشه فارس تا گوشه 
گوشه کشور پهناورمان نه تنها به ملت خودشان 
بلکه به دنیا ثابت کردند. در آستانه هفته دفاع 
مقدس برآن شدیم تا سلسله وار در این شماره و 
شماره های بعدی هفته نامه "مشعل" یاد و خاطره 
شهدای جنگ تحمیلی و ایثارگری ها و جانبازی های 
کارکنان صنعت نفت را به شما خوانندگان بازتاب 

دهیم. 
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علی بهرامی  هیچگاه نمی توان گفت که جنگ به پایان رسیده چرا که دوران دفاع مقدِس 
هشت ساله ما در حقیقت چهل و سه ساله شده. اگر چه هشت سال آن ملموس تر است 
و چشم ها، توپ ها و تانک ها و موشک ها را می بینند، اما نمی توان منکر جنگ های 
اقتصادی، فرهنگی و رسانه ای علیه کشور بود. شاید بهتر است بگوییم بخشی از جنگ 

ما با قطعنامه 598 به پایان راه خود رسید، اما جنگ هایی در ساحت های اقتصادی، 
فرهنگی و رسانه ای با قدرت و شدت هر چه تمام تر همچنان ادامه دارد. به مناسبت 
هفته دفاع مقدس با علیرضا ضیغمی، از مدیران ارشد و پیشکسوت نفتی که سابقه 
بسیار زیادی در مدیریت نفت در مناطق جنگی دارد، گفت وگویی داشته ایم. این 
گفت وگو تنها به آمار و اطالعات جنگی و صنعتی محدود نشد و به وادی فرهنگ و 

جامعه و شرایط خاص نسل جدید نیز کشیده شد. ضیغمی در گفت وگو با »مشعل« 
نه تنها به تاثیر و نقش صنعت نفتی ها در جنگ اشاره دارد، بلکه به الگوگیری 

نفتی ها از شهدای دفاع مقدس تاکید می کند. 

علیرضا ضیغمی از مدیران ارشد صنعت نفت در گفت وگو با »مشعل«:

   برای تبیین و توصیف نقش کارکنان صنعت نفت در دفاع مقدس از کجا باید شروع کرد و چه باید گفت؟ 
در مقدمه باید عرض کنم این مسئله به قدری دارای اهمیت است و ابعاد گسترده دارد که اگر بخواهیم نقش صنعت نفت 
را در دفاع مقدس بیان کنیم، باید ساعت ها، روزها و حتی ماه ها صحبت کنیم. از محل بمباران ها، پدافندهای غیرعامل 
ساخته شده از سوی کارکنان صنعت نفت، معرفی شهدا و جانبازان این صنعت و ... من مجبورم در این باره خیلی خالصه 
سخن بگویم. چرا که هر چهار شرکت اصلی وزارت نفت، نقش و تاثیری بسزا و ارزنده در دوران دفاع مقدس داشتند؛ 

بنابراین در این مجال تنها درباره »نفت« سخن می گویم. 
برای صادرات نفت خام و رساندن آن به پاالیشگاه های کشور، الزم بود تولید مستمری در حدود یک میلیون و 700 تا یک 
میلیون و 800 هزار بشکه برای صادرات و در حدود یک میلیون و 200 تا یک میلیون و 300 هزار بشکه نیز برای ارسال به 
پاالیشگاه ها داشته باشیم؛ بنابراین میانگین تولید ما در حدود سه میلیون بشکه در روز در تمامی هشت سال دوران دفاع 
مقدس بوده است. به وسیله خطوط لوله و تلمبه خانه ها، نفت را برای صادرات به جزیره خارک و همچنین به پاالیشگاه ها 
می رساندیم. دشمن نیز برای ایجاد مشکل در اقتصاد و پشتیبانی جنگی ما بمباران های خود را به روی تاسیسات نفتی 

آغاز کرد. 

  نفت خام و فرآورده های نفتی از چه راه هایی برای صادرات و یا پاالیشگاه ها ارسال می شد و نگاه و راهبرد بعثی ها در 
این باره چگونه بود؟

ما نفت خام را از مراکز تولید و بهره برداری مانند اهواز، گچساران، آغاجاری، مسجد سلیمان و ... از طریق تلمبه خانه ها به 
گوره و گناوه و از آنجا از طریق شش خط لوله زیر دریایی برای صادرات ارسال می کردیم. همچنین فرآورده های نفتی تولید 
شده در پاالیشگاه ها را از طریق خطوط لوله به نقاط مختلف کشور ارسال می کردیم. برای دشمن خیلی مهم بود که صادرات 
و انتقال نفت و فرآورده های نفتی مربوط به مصرف داخلی را بمباران کند و از بین ببرد. در حدود دوهزار بار در دو هزار و 
800 روز، جزیره خارک و اطراف آن بمباران شد. این یک رکورد بسیار باالیی در دنیاست. با دفاع جانانه پدافند و نیروهای 
دریایی ما این تعداد باالی بمباران، تاثیری در صادرات نفت نداشت و با وجود همه حمالت دشمن، خواست آنها به جایی 
نرسید. دشمن از انواع و اقسام هواپیماهای مدرن کشورهای غربی و شرقی بهره می برد. مانند انواع میگ ها و خصوصا 

میگ 25 که در سقف باالیی پرواز می کرد و در اوایل جنگ برد موشک های ما به آنها نمی رسید.
 اگرچه پدافند ما با جنگنده ها اجازه نمی دادند به راحتی کار حمله میگ های 25 انجام شود، اما باالخره هواپیماها می آمدند 
و بی هدف بمباران هایی را انجام می دادند. در مقاطع دیگری دشمن از هواپیماهای میراژ استفاده می کرد و با پرتاپ 
موشک های اگزوسه تالش می کرد کشتی ها و یا سکوهای ما را مورد هدف قرار دهد و همچنین به اسکله های بارگیری 
نفت خام ما خسارت های زیادی وارد کند. خوشبختانه دشمن در این حمالت هم با تالش های پدافند غیر عامل کارکنان 

صنعت نفت و نیروهای مسلح ما موفق نبود. 

  کارکنان صنعت نفت چگونه می توانستند در اوج بحران بمباران ها و زیر آتش جنگ، از تولید و انتقال نفت و 
فرآورده های نفتی غافل نشوند؟

نیروهای صنعت نفت به محض بمباران تاسیسات نفتی، چه در خارک، اهواز، مارون و ... با اعمال پدافند غیرعامل و 
عملیات های ویژه، آتش های نفتی را بالفاصله   یکی دو ساعت پس از حمالت، مهار و خاموش می کردند. کارکنان صنعت 
نفت بالفاصله بعد از خنک کردن تاسیسات، کار بازسازی را آغاز می کردند و بعد از چند روز تاسیسات را در سرویس قرار 
می دادند. خروج موقت از سرویس حتی برای ده روز در هیچکدام از تاسیسات نفت، مانع انتقال نفت خام و فرآورده های 
نفتی نشد. همچنین بمباران پاالیشگاه های ما مانع تولید فرآورده های نفتی نشد و همه این رشادت ها جز با روحیه ایثار، 
شهادت طلبی و جهادی به انجام نمی رسید. برای مثال پاالیشگاه آبادان از آغاز تا پایان جنگ مورد بمباران قرار گرفت و 
خسارت های زیادی به آن وارد شد و کارکنان صنعت نفت هربار بعد از بمباران، بالفاصله آن را بالفاصله بازسازی و تعمیر 
می کردند و در مدار قرار می دادند. وضعیت پاالیشگاه های دیگر نیز اینچنین بود. پاالیشگاه تهران دو بار، پاالیشگاه تبریز 
نوزده بار، اصفهان هشت بار و کرمانشاه نیز مانند آبادان از ابتدا تا انتهای جنگ، پی در پی بمباران می شد و مورد اصابت 
موشک قرار می گرفت. دشمن تلمبه خانه ها را نیز مورد حمله قرار می داد. مانند تلمبه خانه پل بابا حسین نه بار و تلمبه 
خانه تنگ فنی که چهارده بار مورد حمله قرار گرفتند؛ بنابراین تلمبه خانه ها مراکز بسیار حساسی بودند و نقش آنها این 
بود که هم نفت خام و هم فراورده های نفتی را به مراکزی که باید، ارسال می کردند. دشمن برای حمله تلمبه خانه ها 

برنامه ریزی های زیادی می کرد. 

  حمله به تجهیزات نقتی کشور بیشتر با چه نوع بمب ها و موشک هایی انجام می شد؟ 
دشمن با رهبری آمریکا با انواع و اقسام هواپیماها مثل میگ 25 تجهیزات نظامی و موشک های اسکات زمین به زمین، 
موشک های اگزوسه از طریق هلیکوپتر و هواپیما و موشک های کرم ابریشم از طریق هواپیمای توپولوف به اسکله ها و 
سواحل مراکز صادراتی حمله ور می شد. البته ما در طول هشت سال دفاع مقدس شش هزار کشتی را از خارک و بوشهر 
و بهرگان و حتی از بندر ماهشهر به تنگه هرمز جابه جا کردیم و چیزی در حدود دو درصد کشتی ها یعنی بین 140 تا 150 
کشتی مورد هدف قرار گرفتند. با ترتیباتی که مدنظر قرارداده بودیم، آتش کشتی هایی که مورد اصابت موشک و بمب 
قرار می گرفتند، در همان ساعت های اول مهار و خاموش می شد و اجازه نمی دادیم که محموله های ارزشمند این کشتی ها 

از بین برود. 
موشک های کرم ابریشم، قدرت تخریبی بسیار زیادی داشتند، ما با هماهنگی نیروهای مسلح بعد از بارگیری، کشتی ها 
را پارک نگه می داشتیم و پرتاب موشک های کرم ابریشم عمال کارایی خود را از دست می داد. همچنین برای مقابله با 
موشک های اگزوسه نیز با هماهنگی های الزم، هدف های کاذبی را حتی به عقب کشتی ها می بستیم و خوشبختانه این 
موشک ها به هدف های کاذب اصابت می کردند. این هدف های کاذب با هزینه های بسیار پایینی دوباره بازسازی می شدند 
و مورد استفاده قرار می گرفتند. برای جلوگیری از پرتاپ موشک های اسکات، جلوی اصابت موشک ها را با دیوارهای خاکی 
می گرفتیم. یکی از این دیوارها در خارک در طول 5 کیلومتر، 15 متر و پهنایی به اندازه دو ماشین بود. این چنین سد خاکی 
را رو به روی تاسیسات زده بودیم که اکثر موشک های اسکات عراق به این تپه ها و سدهای خاکی اصابت می کرد و خسارتی 
به تاسیسات وارد نمی شد. توجه دارید که بیشتر خسارت هایی که در حمالت هوایی در حوزه شهدا و تاسیسات وارد 
می شد، ناشی از ترکش ها بود. خود بمباران های مستقیم عمدتا به هدف نمی خوردند، اما ترکش ها بود که خسارت می زد.

کارکنان صنعت نفت در میدان ها پای کارند
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  به نظرشما حزب بعث عراق توانایی آن را 
داشت که به کشور ما و به ویژه تاسیسات نفتی 

حمله نظامی کند؟
بر این مسئله تاکید می کنم که آمریکا، فرانسه و 
انگلیس با همه امکانات مالی و تجهیزاتی، بعثی ها 
را پشتیبانی می کردند و در حقیقت خود عراق 
بدون این حمایت ها، حتی یک روز هم توان مبارزه 
با ما را نداشت. برای نمونه ما، نیروی دریایی عراق 
و سکوهای نفتی آن را در همان روزهای نخست 
جنگ، از کار انداخته بودیم و کل صادرات نفت 
عراق متوقف شد. این مسئله نشان می دهد که 
توان رزمی ما در چه حدی بود. این در حالی بود 
که ما از ابتدا تا انتهای جنگ با وجود حمالت 
هوایی پی در پی روزانه حدود یک میلیون و 700 
تا یک میلیون و 800 هزار بشکه نفت صادرمی 

کردیم. 
خوب است به این نکته نیز اشاره کنم که در یکی 
از حمالت هوایی با بمب های تاخیری، به طور 
اتفاقی یکی از بمب ها به لوله 52 اینچ مان اصابت 
کرد و در حدود دومتر از این لوله را تخریب کرد و 
آلودگی بسیار زیادی به دریا وارد شد. ما که تا 
پیش از جنگ تجربه و توان بازسازی لوله ده و 
شش اینچ را هم نداشتیم، به راحتی توانستیم آن 
آسیب دیدگی لوله 52 اینچ را تعمیر و اصالح کنیم 
و دوباره در مدار قرار دهیم. یا اینکه در بحث 
صادرات کشتی به کشتی موفق عمل کردیم. 
مشتری های ما در یک مقطعی از زمان به خارک 
نمی آمدند، بلکه ما باید ابتدا نفت را به جزیره 
سیری می بردیم. وقتی سیری هم ناامن شد، نفت 
را به تنگه هرمز می بردیم، در نزدیکی های جزیره 
قشم و به صورت کشتی به کشتی می فروختیم. 
این روش خارج از استانداردهای آن روز دنیا بود 
که در هیچ یک از کتاب ها نوشته نشده بود، اما با 

اراده و ایثار این کارها را می کردیم. 

  چند شهید در دوران دفاع مقدس از کارکنان 
صنعت نفت بودند؟ به نظر شما رمز موفقیت 
صنعت نفتی ها در هشت سال جنگ تحمیلی چه 

بود؟
صنعت نفت ایران، هزار و بیست تا هزار و سی 
شهید به دفاع مقدس تقدیم کرد. البته هزاران 
مجروح و رزمنده نیز در صنعت بزرگ نفت داریم. 
مقدس  دفاع  دوران  سال  هشت  طول  در 
توانستیم صادرات نفت را بدون حتی یک روز 
توقف پیش ببریم و همه جای صنعت را فعال نگه 
داریم. در اوج بمباران ها حتی به ساخت داخل 
هم توجه می کردیم و آن را نیز پیش می بردیم. 
از افتخارات کارکنان صنعت نفت این بود که 
عالوه بر اینکه کار عملیاتی – صنعتی می کردند، 
پشتیبانی نیروهای مسلح را هم انجام می دادند. 
جالب است بدانید که دشمن تا چه حد به تخریب 
تاسیسات نفتی مشتاق بود. یکی از خلبان 
مزدور عراقی در گزارشی به ما گفت که در 
بیابان های عراق، ماکتی را به اندازه 8 کیلومتر 
در 4 کیلومتر دقیقا به اندازه خارک ساخته اند و 
همه خلبانان بر روی این ماکت تمرین می کنند 
تا بتوانند از سد پدافندی و موشکی ما رد شوند 
و بمباران موثری انجام دهند. نتیجه چنین حجم 
تمریناتی این بود که در 16 مرداد 1365 ضلع 
شمالی اسکله T را بمباران و کلیه امکاناتشان را 
بسیج کردند و چهل روز بعد ضلع جنوبی اسکله 
T را مورد حمله قرار دادند. اسکله های غربی 

خارک که روبه روی عراق بودند و توان و 
ظرفیت های بسیار باالیی داشتند، در اوایل 
جنگ، توسط عراقی ها با هلیکوپتر مورد حمله 
قرار می گرفتند. خدا شهید بابایی را رحمت کند 
تمامی  خالف  بر  را  هلیکوپتر  نخستین 
استاندارهای بین المللی و نظامی با هواپیمای 
جنگنده مورد هدف قرار داد. ایشان با اینکه 
معاون عملیات نیروی هوایی بود، توانست با اف 
14 هلیکوپترها را ساقط کند و بنابراین حمالت 
هلیکوپتری از سوی عراق به سمت اسکله های 
غربی متوقف شد و دشمن به کلکسیونی از 
هواپیماهای جنگنده بسنده کرد. جا دارد از همه 
نیروهای مسلح و جهادی و مردمی و همچنین 
کارکنان صنعت نفت که با وحدت کلمه توانستند 
در این هشت سال دفاع مقدس اقتصاد ممکلت 
را با صادرات نفت و نیازمندی های مردم را با 
فرآورده های نفتی تامین کنند، تشکر ویژه 
داشته باشم. حجم بسیار باالیی از کارهای 
جهادی انجام شده در دوران جنگ توسط 
کارکنان صنعت نفت که به موفقیت نظام مقدس 
جمهوری اسالمی در اداره مراکز و نیازهای 
اقتصادی منجر شده، با تقدیم شهدا قابل انجام 
بوده است. در جنگ افراد داوطلب حاضر بودند 
روی مین بروند و معابر را باز کنند. در صنعت نفت 
نیز برخی کارکنان داوطلبانه و ایثارگرایانه در 
مراکز تولیدی و عملیاتی به فیض شهادت 
رسیدند و برخی دیگر از کارکنان به این اندازه از 
جهاد قانع نبودند بلکه با تخصصی که داشتند از 
طرف جبهه ها دعوت می شدند و با ماموریت های 
ویژه به مناطق جنگی اعزام می شدند که عده ای 
از آنها نیز به فیض شهادت نائل شدند. کارکنان 
صنعت نفت سینه خودشان را در برابر دشمنان 
سپر کردند و توانستند حمالت حداکثری دشمن 
را به تاثیرات حداقلی برسانند و تولید نفت خام 
و فرآورده های نفتی و جابه جایی آنها را تضمین 

کنند. 

  فکر می کنید نسل جدید امروز صنعت نفت 
چگونه می تواند از فرهنگ آن روزها با خبر شود؟

نسل جدید صنعت نفت، وصیت نامه و زندگینامه 
شهدای صنعت نفت را بخوانند چرا که خواندن این 
مطالب از شهدای صنعت نفت و سایر شهدای 
هشت سال دفاع مقدس می تواند الگویی باشد که 
به واسطه آن بدانند کار با امنیتی که در سنگرهای 
اقتصادی انجام می دهیم، نتیجه چه رشادت ها، 
اراده ها و ایثارهایی است. االن وقتی خودم در 
دانشگاه ها و دانشکده ها تدریس می کنم و با 
دانشجویان صحبت دارم، آنها متعجب هستند و 
می گویند که این امکان ندارد تاسیساتی را 
بمباران کنند و بعد از 15 روز تعمیرات  انجام شود 
و دوباره در مدار قرار گیرد. وقتی عکس ها را نشان 
 T می دهم، حیرت می کنند. عکسی در اسکله
وجود دارد که هر سه وضعیت را نشان داده است، 
تاسیسات بمباران شده، تعمیرات همزمان و 
صادرات بی وقفه نفت خام. سه کار مهم در یک 
قاب در حال انجام است. چنین الگویی در هیچ 
جای دنیا وجود ندارد. ما نمی توانستیم صبر کنیم 
تا جنگ به پایان برسد و کشور را از نظر اقتصادی 
معطل کنیم. امام)ره( فرموده بودند که »جنگ، 
جنگ تا پیروزی« و »جنگ، جنگ تا رفع فتنه از 
عالم«. جنگ هشت سال به طول کشید و در هیچ 
جای دنیا سراغ ندارید که در چنین زمانی همه 

کارهای تاسیسات نفتی به طور منظم انجام شود. 
  شهدای خانواده بزرگ صنعت نفت ایران تنها 
به هشت سال دفاع مقدس محدود نشده اند بلکه 
ما شهدای مدافع حرم قابل توجهی نیز داریم، چه 

تبیینی از این مسئله دارید؟
داعشی ها به سوریه و بعد عراق حمله و دو سوم 
خاک این کشورها را اشغال کردند، اگر موفق 
می شدند موقعیت خودشان را در این مناطق 
اشغال شده تثبیت کنند، جای سومشان حتما 
جمهوری اسالمی ایران بود؛ بنابراین به خاطر 
مرزهای کشورمان و عتبات عالیات و حرم های 
حضرت زینب)ع( و حضرت رقیه)ع( که مقدسات 
است،  مقدساتمان  ما  چیز  همه  و  ماست 
نمی توانستیم سکوت کنیم. نمی توانستیم شاهد 
باشیم که این اماکن مقدس نیز مانند قبرستان 
بقیع به دست اوباش تخریب شود. طبیعی بود که 
برای متدینین ما این مسئله قابل قبول نبود. اگر 
ما به عنوان مدافعان حرم به کمک سوریه و عراق 
نمی رفتیم، کار داعش باال می گرفت و مشکالت 
بسیار زیادی برای ایران و منطقه به وجود می آمد. 
عظمت و قدرت جمهوری اسالمی ایران در 
رساندن مستضعفان منطقه به منافع شان متبلور 
شده است. مقام معظم رهبری فرموده اند که ایران 
اسالمی باید قدرتمند باشد و این راه و مسیر را باید 
در پیش بگیریم. کارکنان صنعت نفت عالوه بر 
حضور در جنگ اقتصادی و تحریم ها باز هم در 
میادین جنگی علیه داعش و تکفیری ها حضور 
پیدا کردند و این مهم نشان می دهد که کارکنان 
صنعت نفت تا چه حد آماده به کارند و پای در 

میدان دارند. 

  عالوه بر شهدای صنعت نفت و هشت سال 
دفاع مقدس فکر می کنید اهالی صنعت نفت چه 
درس هایی می توانند از مکتب شهید سلیمانی 

بگیرند؟
کمی به عقب تر برگردم، من شاهد ساده زیستی 
شهید بابایی بودم و چون از نزدیک با این شهید 
کار می کردم، با اینکه خلبان و متخصص بسیار 
باالیی بود، اما بسیار متواضع بود. شهید سلیمانی 
نیز چنین بودند. ایشان با تمامی نیروها مرتبط 
بودند و تالش می کردند تا گروه های مختلف مردم 
در ایران و منطقه از رفتار شهید سلیمانی درس 
بگیرند. از یک سو با داعشی ها و دشمنان تشیع و 
اسالم و ایران بسیار خشن و جنگنده بود و از سوی 
دیگر با دیگران بسیار مالیم و مهربان رفتار 
می کرد. وقتی فرزند شهیدی را می دید به خودش 
می لرزید و یا هنگامی که به مناطق محروم سفر 
می کرد، حالتش دگرگون می شد. حضور شهید 
سلیمانی قبل از شهادت و بعد از شهادت نقش 
تربیتی بسیار آموزنده ای داشت. اگر ما صدها و 
هزاران مبلغ به مناطق مختلف ایران و دنیا 
می فرستادیم که ایثار، ساده زیستی و جهاد را 
آموزش دهند، همه را شهید سلیمانی یک تنه در 
ابعاد بسیار وسیع داخلی، منطقه ای و بین المللی 
آموزش داد. مقام معظم رهبری از هیچ فرمانده ای 
به اندازه شهید سلیمانی تقدیر نکردند و با توجه 
به اطالع بسیار باالیی که از ابعاد و وجوه شخصیتی 
شهید سلیمانی داشتند، از شهادت ایشان به 
شدت متاثر شدند و دیدید که مردم چگونه از او 
استقبال کردند. بعد از رحلت امام)ره( چنین 

تشییع باشکوهی را سراغ نداریم.
این نکته را هم جا دارد که در هفته دفاع مقدس 

بیان کنم. زمانی به دالیل مسائل امنیتی و شرایط 
خاص جنگی آشنایی مردم ما با فرماندهان و 
شهید  نبود.  ممکن  مقدس  دفاع  سرداران 
ستاری ها، شهید صیاد شیرازی ها و ... کمتر 
شناخته شدند. بعد از جنگ این کار انجام شده اما 
به نظرم اصال کافی نیست. خود ما متاسفانه در 
دوران جنگ حاضر نشدیم جلوی دوربین ها حاضر 
شویم و چه بسا اگر حاضر می شدیم، می توانستیم 
اسناد بسیار زیادی را برای نسل های جدید و 
آیندگان به جا بگذاریم؛ از این رو از روابط عمومی 
نفت می خواهم که در این زمینه فعال تر باشد. باید 
بدانیم اتفاق های کنونی که از سوی جمهوری 
اسالمی ایران در منطقه و دنیا رقم خورده است، 
برای نسل های آینده بسیار جذاب خواهد بود و آنها 
کنجکاو و خواستار دانستن هستند. هنوز که هنوز 
است ما عکس شهدای صنعت نفت را در تابلوها و 
ایم.  نداده  قرار  هم  مان  سازمانی  معابر 
آنهاخالص ترین افراد بودند که شهید شدند. برخی 
از آنها آنقدر اخالص داشتند که حتی پالکشان را 

هم دور انداختند و گفتند ما با خدا معامله کردیم؛ 
هیچ نام و نشانی نمی خواهیم. پدر و مادرهای 
شهید بسیار زیادی داریم که بعد از سی تا سی و 
پنج سال حتی به جنازه های بچه هایشان هم 
نرسیدند و از دنیا رفتند. روابط عمومی نفت باید به 
کارکنان جدید، ایثارگری های کارکنان صنعت نفت 

را نشان دهد و معرفی کند. 

  فعالیت ها و کوشش های کارکنان شهید و 
رزمنده صنعت نفت در دوران دفاع مقدس حامل 
چه پیام ها و معانی برای نسل جدید کارکنان این 

صنعت بزرگ و راهبردی کشور ماست؟
دشمن تا اوایل سال 1364 عموما خارک، آبادان 
وکرمانشاه را بمباران می کرد و بعد از این زمان چون 
دید که نمی تواند صادرات و تولیدات نفت ایران را 
متوقف کند، تمام تاسیسات نفتی ایران را مورد 
هدف قرارداد. اگر عکس های چهل و هشت ساعت 
قبل از حمله دشمن به همه تاسیسات نفتی را 
ببینید، فاقد پدافند غیرعامل اند و اما چهل و 
به  از حمله های گسترده  بعد  هشت ساعت 
تاسیسات نفتی، همه جا پوشیده از پدافند غیر 
عامل بود. کارکنان ما در سوخت رسانی ها به 

جبهه ها ایثارگری های بسیاری زیادی داشتند که 
کمتر معرفی شده است. بارها و بارها تانکرهای پر 
از سوخت مورد اصابت مستقیم موشک دشمن 
قرار گرفته که اثری از آثار کارکنان صنعت نفت پیدا 
نشده است. شهدا، اراده های بسیار باالیی داشتند 
باید از آنها آموخت. پیش از انقالب اسالمی حتی 
دستمال های مان را هم در صنعت نفت از خارج 
کشور وارد می کردیم. در صنعت نفت، ما صرفا 
کارهای تعویض انجام می دادیم؛ در حالی که حاال 
بهترین و برترین کارها را می کنیم. ما می توانیم با 
اراده هایمان در صنعت نفت کارهای بزرگی انجام 
دهیم و برای تقویت اراده ها از هشت سال دفاع 

مقدس الگو بگیریم. 

 ما هم اکنون از فرمایشات و توصیه های اقتصادی 
مقام معظم رهبری بسیار عقب هستیم. امیدواریم 
در دولت آیت اهلل رئیسی که دو ماه از آن می گذرد، 
بتوانیم جلوی خام فروشی ها را بگیریم و با تکیه 
بر فرهنگ دفاع مقدس و شهدای صنعت نفت 

کارها را پیش ببریم. اقتصاد مقاومتی به عنوان 
یکی از فرمایشات مقام معظم رهبری با همین 
روحیه های ایثار و جهاد است که می تواند محقق 
شود. رفع موانع تولید، مسئله اقتصاد بدون نفت، 
مبحث خام فروشی ها و ... همه این مسائل 
اقتصادی است. اینها را با الگو گرفتن از شهدای 
هشت سال دفاع مقدس می توان محقق کرد. 
منطقه خاورمیانه به تخصص صنعتی ایرانیان 
احتیاج دارد. در همین چند روز دیدید که مردم 
لبنان به استقبال تانکرهای سوخت ایرانی رفتند. 
این مسئله برای جمهوری اسالمی اقتدار است. 
را  رهبری  معظم  مقام  اقتصادی  فرمایشات 
که  به شرطی  پوشاند؛  عمل  جامه  می توان 
مسئولین با روحیه ایثار و فداکاری که برخاسته 
از فرهنگ واالی دفاع مقدس است، حرکت کنند. 
ما نمونه آن را در هشت سال جنگ دیدیم و همه 
آستین همت باال زدند. مسئوالن نگویند که باید 
فقط کدخدا را ببینیم. مسئله نان و آب ما به برجام 
ارتباط دارد. با این سخنان کد به دشمنان ندهیم 
که تحریم ها ابزار خوبی علیه ما هستند. نباید به 
دشمن چراغ سبز بدهیم. مسئوالن مملکتی باید 
روحیه ای مانند حضرت امام)ره( و مقام معظم 

رهبری داشته باشند و دشمن را خوب بشناسند 
و بدانند در چه سنگری باید با دشمن مبارزه و 
مقابله کنند. دفاع مقدس به ما می آموزد که نباید 
اجازه دهیم و ببینیم دشمن می خواهد چه کند، 
کجا ما را تحریم کند و ما بعد از آن برویم و التماس 
دشمن را کنیم. باید باور کنیم که کارهای بزرگ 
در صنعت نفت از توان ما بر می آید. مقام معظم 
رهبری این قدرت و توان را در ملت ایران 
می بینند، به طور مداوم تکرار می کنند و بر آن 
تاکید دارند. هر کاری با تاسی به روحیه جهادی 
و ایثار، می تواند به سرانجام مطلوب برسد. اگر 
جلوی همین IPC را بچه های حزب الهی نگرفته 
بودند، ما االن به جای یک کرسنت، ده ها کرسنت 
داشتیم. یعنی میدان های نفتی و گازی ما دست 
خارجی ها بود و چون قراردادهای بین المللی را 
نمی توان بر هم زد، باید تا پایان ادامه می دادیم. 
همین کاری که حاکم آمریکایی عراق با میادین 
نفت و گاز این کشور در قالب قرارداد بیست و پنج 

ساله کرد.

  اگر در پایان سخنی دارید، بفرمایید؟
باید جوان هایمان را آموزش دهیم. با روحیه 
جهادی آشنا کنیم. برخی ها می گویند که این 
انقالب برای ما چه آورد. من به شما می گویم که 
سطح باالترین مقام این کشور، سفیر بود. سفیر 
انگلستان همین رضاخان را عزل کرد و کشتی 
آوردند و او را به جزیره ای دور افتاده فرستادند. 
پسرش هم سر سوزنی از پدرش حمایت نکرد. 
وقتی انقالب پیروز شد، حتی پسر رضاشاه را هم 
در هیچ جایی از دنیا راه ندادند. نسل جدید باید 
بداند که این انقالب مانند قطاری است که دارد در 
مسیر خودش پیش می رود، هر کس پیاده شود، 
جا می ماند. این قطار معطل و منتظر کسی نمی ماند 
که چه کسی سوار می شود و چه کسی پیاده 
می شود. برای رسیدن قطار انقالب به مقصد خود 
باید حوصله کرد. ملت ما و نسل های جدید باید 
بداند که دشمن ول کن جمهوری اسالمی ایران 
نیست و تالش می کند تا ضربه اش را به هر شکلی 
بزند، پس باید دشمن شناسی داشت. برکت و ثمره 
خون شهدا هرگز نخواهد گذاشت دشمنان به این 

انقالب ضربه بزنند.

نیروهای صنعت نفت به محض بمباران تاسیسات نفتی، چه در خارک و اهواز، مارون 
تش های نفتی را بالفاصله   یکی دو  و ... با اعمال پدافند غیرعامل و عملیات  ویژه، آ
ساعت پس از حمالت، مهار و خاموش می کردند. کارکنان صنعت نفت بالفاصله بعد 
از خنک کردن تاسیسات، کار بازسازی را آغاز می کردند و بعد از چند روز تاسیسات را 
در سرویس قرار می دادند. خروج موقت از سرویس حتی برای ده روز در هیچکدام 
از تاسیسات نفت، مانع انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی نشد. همچنین بمباران 
پاالیشگاه های ما مانع تولید فرآورده های نفتی نشد و همه این رشادت ها جز با 

روحیه ایثار، شهادت طلبی و جهادی به انجام نمی رسید
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علی بهرامی  نخستین سال های پس از جنگ بود که ستاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
وزارت نفت با هدف هایی متعالی و بلند شکل گرفت. چند سال بعد در وزارتخانه ها و سازمان های 

دولتی نیز این ستاد تشکیل شد تا هر مجموعه ای بتواند به تفکیک، تاثیر و نقش خود را در 
دفاع مقدس توصیف و تبیین کند. با توجه به نقش آفرینی بسیار پررنگ اهالی صنعت 

نفت در هشت سال جنگ تحمیلی، این ستاد در وزارت نفت نیز تشکیل شد و زیر 
نظر بسیج وزارت نفت فعالیت کرد تا اینکه سال 1392 به اداره کل روابط عمومی 
وزارت نفت منتقل شد. به مناسبت هفته دفاع مقدس و مروری بر تاریخچه این ستاد 
و فعالیت های آن و نقش و تاثیر خانواده بزرگ صنعت نفت در هشت سال جنگ 

تحمیلی، با وحید بهزادی از مسؤوالن سابق ستاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس وزارت نفت که از رزمندگان و جانبازان دوران دفاع مقدس است، 

گپ و گفتی در »مشعل« داشته ایم که در ادامه می خوانید.

   اهل کجا هستید و چگونه وارد خانواده بزرگ صنعت نفت 
شدید؟

متولد 1347 در گچساران هستم؛ البته اصالتا مسجدسلیمانی ام 
و بزرگ شده شهر آبادانم. متاهل هستم و دو فرزند پسر دارم. 
پدر و پدربزرگم نیز نفتی بودند. پدرم رئیس شرکت بهره برداری 
نفت و گاز گچساران بود و 49 سال و نیم سابقه داشت. ایشان 
در واقع با نزدیک به نیم قرن سابقه کار بازنشسته شدند و سال 
1381 به رحمت خدا رفتند. برخی از برادرانم، پدر همسر و برادر 
همسرم نیز نفتی هستند. درست پس از جنگ با ورود به 
پاالیشگاه نفت آبادان وارد صنعت نفت شدم. اکنون نیز 
استخدام رسمی این پاالیشگاه هستم. در این پاالیشگاه هم 
کارمند روابط عمومی بودم و هم کارمند آزمایشگاه. در آبادان 
بودم تا اینکه سال 1374 در مقطع کارشناسی دانشگاه تهران 
در رشته هنر با رتبه شش پذیرفته شدم. به همراه خانواده ام به 
تهران انتقال یافتم و وارد اداره کل روابط عمومی وزارت نفت 
شدم وتا سال 1380 در آنجا مشغول به کار بودم. بعد از آن تا 
سال 1384 در دفتر معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی 
پاالیش و پخش فعالیت داشتم. از سال 1384 تا 1387 مشاور 
مدیرعامل گاز و رئیس روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه 
گاز بودم. از سال 1388نیز دوباره به روابط عمومی ستاد 
برگشتم و تا االن در همین جا خدمت می کنم. 34 سال است 
که در صنعت نفت مشغول به کارم. مدرک کارشناسی ام 
را در رشته هنر گرفتم. کارشناسی ارشد را نیز در رشته 
مدیریت امور فرهنگی و همچنین دوران دکترا را در 

رشته مدیریت بازرگانی به پایان رساندم.

   خودتان هم سابقه رزمندگی و جانبازی 
دارید، در کجا مجروح شدید؟

نزدیک به 57 ماه سابقه حضور در 
جبهه ها دارم و جانبار و رزمنده دفاع 
مقدس هستم. من در منطقه زلیخا 
در جنوب کشور و در عملیات 
آزادسازی زبیدات جانباز 
شدم. افتخار می کنم که از 
دفاع  دوران  بچه های 
ب  محسو س  مقد
می شوم؛ دورانی که 
صداقت، شفافیت 
و کار برای رضا 

خدا، شاخصه های اصلی آن بود. بین بر و بچه های رزمنده 
همیشه یک صمیمیت باالیی وجود داشت. برای انجام کار از 
همدیگر سبقت می گرفتند حتی برای رفتن روی مین های 

جنگی. 

   ستاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس وزارت نفت 
از چه زمانی تشکیل شد؟

پیش از اینکه از پیشینه ستاد حفظ آثار نشر و ارزش های دفاع 
مقدس وزارت نفت سخنی بگویم، باید از مسؤوالن و کارکنانی 
که در سال های گذشته در راه تبیین نقش صنعت نفت در دفاع 
مقدس فعالیت کردند، صمیمانه تشکر و قدردانی کنم. متاسفانه 
بیشتر مردم از نقش کارکنان صنعت نفت در هشت سال دفاع 
مقدس بی خبرند. در حالی که در هشت سال دفاع مقدس، ما 
چه شهدا و جانبازانی تقدیم کرده ایم. اینها همه در شرایطی بود 
که نه در تولید، نه در صادرات و نه حتی در سوخت رسانی از 
سوی صنعت نفتی ها، کوچک ترین خللی وارد نشد. می دانیم 
که وقتی مسأله جنگ پیش می آید، یک مؤلفه مهم در مقاومت 
و پیروزی، بحث »سوخت« است. در صنعت نفت در این باره 
جانفشانی ها شده و کارهای هنری_ فرهنگی زیادی می توان 
انجام داد. ستاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس وزارت 
نفت، پس از جنگ تاسیس و تالش شد تا نقش وزارتخانه ها و 
سازمان های دولتی در جنگ به طور تفکیکی تر مشخص شود. 
این ستادهای وزارتی و سازمانی، به نوعی زیر نظر ستاد حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کل کشور بودند. ما نیز در 
صنعت نفت در این باره هدف داشتیم و می خواستیم نقش 
وزارت نفت را در دوران هشت ساله دفاع مقدس به افکار 
عمومی و کارکنان جدید صنعت نفت معرفی کنیم و فرهنگ 
کار و فعالیت های نفتی ها را در آن دوران خاص، تبیین کنیم. 
این کار تا پیش از سال 1392 به عهده بسیج وزارت نفت بود. 
پس ازآن این ستادو بنده نیز با حکم مدیرکل روابط عمومی 
وقت وزارت نفت، رئیس اجرایی این ستاد بودم. نظر این بود که 
در واقع به دلیل کارها و فعالیت های روابط عمومی، ستاد حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در چارچوب روابط عمومی 
خیلی بهتر می تواند معرفی شود و فعالیت کند. تا آبان سال 
1395 به فعالیت مشغول بودیم تا اینکه ستاد به همراه موزه های 

نفت از روابط عمومی جدا شد.
   چه اهدافی را دنبال می کردید و به چه محصوالتی 

رسیدید؟
در کارهایمان تالش کردیم آمار دقیق و موثق را ارائه کنیم. برای 

مثال یک تاسیسات چه زمان یا زمان هایی دچار حمله شده، 
چند بار بمباران شده، چند نفر در آن شهید شدند و... همچنین 
سایت ستاد را تاسیس و رونمایی کردیم. کتاب هایی چون 
»همسفران ققنوس« و »خارگ، جنگ، مقاومت« را منتشر 
کردیم و با بیش از 70 تا 80 مصاحبه تصویری بلند، با مدیران و 
کارکنانی که در میدان های جنگی صنعت نفت و مناطق 
عملیاتی درگیر دفاع، حضور داشتند، انجام دادیم که آرشیو 
شده اند. در کل باید بگویم که خیلی کارها در مدت سه سال و 
اندی انجام شد. همین االن اگر ستاد دوباره در روابط عمومی 
فعال شود، آرشیو بسیار مفصل و قوی وجود دارد، در حدی که 
می توانیم ماهی یک کتاب تولید کنیم یا خوراک تولیدی به 
»مشعل« بدهیم. در سایت ستاد، آرشیو و مستندات مربوط به 
جنگ را تاسیس کردیم. مستنداتی چون تحوالت جنگی 
مناطق عملیاتی، صادرات نفت، بازسازی همزمان با حمالت و 
بمباران ها، سوخت رسانی ها، استمرار تولید، اچ اس ای و پدافند 
غیر عامل، بهداری و شهید تندگویان. همچنین صنعت نفت هر 
منطقه را به طور جداگانه معرفی کردیم و رزمندگان و جانبازان 
هر منطقه از صنعت نفت را در سایت به طور جداگانه آورده ایم 
تا مخاطبان به طور منسجم، مرتب و ماندگار از نقش صنعت نفت 
در دفاع مقدس مطلع شوند. یکی از مهم ترین اهدافی که در 

این ستاد داشتیم، این بود که الگوها و افتخارات جنگی صنعت 
نفت را بشناسیم و بشناسانیم و آنها را محفوظ نگه داریم. 
همچنین اسناد مکتوب و حجمی مربوط به نفت و دفاع مقدس 
را هم جمع کردیم. همه اشیا را به تهران انتقال دادیم و در 
نخستین نمایشگاه نقش دولت در دفاع مقدس در سال 1395 
به نمایش گذاشتیم. در نهایت کوشش کردیم که تجربه های 
مدیریتی در شرایط دفاع مقدس را معرفی کنیم و بازتاب دهیم. 
اگر صنعت نفت در دفاع مقدس، نقش خود را بخوبی ایفا 
نمی کرد، ما االن هیچ حرفی برای گفتن نداشتیم. بحث 
هزینه های جنگ، بحث بسیار مهمی بود. پشتیبانی از جنگ 
مسأله بسیار مهمی بود که به پشتوانه ایثارها و تالش صادقانه 

کارکنان صنعت نفت به انجام رسید. 

   وضعیت ستاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
وزارت نفت به کجا رسید؟

در پنج سال گذشته کسی نپرسیده که چه کارهایی انجام شده 
و چه آرشیو ارزشمندی از تاریخ شفاهی صنعت نفت و دفاع 
مقدس وجود دارد؟ این درحالی است که ما زمانی با هشت نفر 
نیرو در یک طبقه ساختمان یغما، مشغول به کار بودیم و 
توانستیم تولید محتوای مناسبی داشته باشیم. ما با مدیران و 
کارکنانی که در میدان جنگ در صنعت نفت حاضر بودند، 
مصاحبه کرده ایم. مسأله مهم این است که نباید نسبت به 
دفاع مقدس برخورد و نگاه سیاسی داشت. کار این ستاد، یک 
وظیفه ملی و سازمانی است؛ وضعیتی که اکنون ستاد را تهدید 
می کند، بالتکلیفی آن است. به نظر می رسد باید هر چه 
سریع تر تصمیم گرفته شود که ستاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس وزارت نفت به چه شکل پیش برود، بهتر 
است. آیا بناست در روابط عمومی بماند یا به بسیج منتقل شود؟ 
به هر حال ستاد از چنین وضعیت بالتکلیفی بیرون بیاید. از این 
طریق متولی مشخص شود و کار های رها شده، ادامه یابد. به 
نظر من بزرگترین اشتباه این بود که ستاد، ضمیمه موزه های 
نفت شد؛ چرا که هر کدام تعریف مشخصی دارند. در موزه ها 
بناست که چیزهایی از گذشته به اکنون نشان داده شود که 
بسیار ارزشمند است؛ اما کار ستاد، پویایی خاص خودش را دارد. 
فقط مربوط به گذشته نیست؛ بلکه بناست یک فرهنگ را 
منتقل کند. ما اکنون شهدای مدافع حرم را داریم که تعدادشان 
کم نیست. این فضای فرهنگی به حرکت و پویایی نیاز دارد.   

کتا بهایی چون
»همسفران ققنوس « و 

»خارک، جنگ، مقاومت « را 
منتشر کردیم و با بیش از 70 تا 

80 مصاحبه تصویری بلند، با 
مدیران و  کارکنانی که در 

میدا ن های جنگی صنعت 
نفت و مناطق عملیاتی درگیر 
دفاع، حضور داشتند، انجام 

دادیم که آرشیو شد ه اند.



  اهل کجا هستید و از چه زمانی وارد صنعت نفت شدید؟
سیدحمزه صابری اناری هستم، متولد سال 1363 فرزند سردار شهید 
سیدعلی اکبر صابری  اناری و فرزند ارشد خانواده و یک خواهر کوچکتر از 
خودم دارم. کارشناسی ارشد رشته برق گرایش قدرت خوانده ام و سال 93 
وارد منطقه جنوب شرق شدم و ابتدا در مرکز انتقال نفت رفسنجان مشغول 

به کار شدم و اکنون نیز در واحد مخابرات این مرکز انجام وظیفه می کنم. 

  چند سال داشتید که پدر بزرگوارتان شهید شدند؟
خودم دو سال و چهار ماهه بودم و خواهرم چهار ماه داشت. در چهار ماهی که 
از تولد خواهرم گذشت، پدر تنها یک بار به خانه سرزدند، اواخر عمر شریفشان 
مرتب در جبهه ها حضور داشند، اواخر حتی پنج ماه هم می شد که به خانه سر 

نمی زدند و مرتب در جبهه ها حضور داشتند. 

 شما افتخار این را دارید که جزو خانواده شهدا هستید، چه احساسی در 
این باره دارید؟ با خال نبود پدر چگونه روزگار را سپری کردید؟

همین که جزو خانواده شهدا هستم، افتخار می کنم که این سعادت نصیب 
خانواده ما شده، در کنار این افتخار، سختی هایی هم وجود داشت. کوچکتر 
که بودم، با این سختی ها کمتر مواجه بودیم و فقدان پدر را کمتر حس 
می کردیم، بیشترین زمانی که فقدان پدر برایمان پررنگ شد، زمان مدرسه 
رفتن بود. مادرم و پدر و مادر پدرم با سختی های خیلی بیشتر مواجه بودند. 

 مادر بزرگوارتان باید نقش پدر را هم برای خانواده ایفا می کردند، خداوند 
چه قدرتی به ایشان می داد و چگونه از پس این مسؤلیت بر می آمدند؟

خیلی سخت گذشت، مادرم در زمان شهادت پدرم بیست سال داشتند و 
تصور کنید در عنفوان جوانی با دو فرزند خردسال چه مشقاتی داشتند. نظر 
عنایت شهید بود وگرنه به نظر من یک شخص عادی از پس این کار شاید 
برنمی آمد، ایشان در همه مراحل ما را همراهی کردند تا جایی که چون محل 
تحصیل من و خواهرم در دانشگاه کرمان بود، به کرمان آمدند و درآنجا زندگی 
کردند تا ما راحت تر باشیم و حتی این موجب شد برای کارشناسی ارشد نیز 

من و خواهرم در همان شهر کرمان اقدام کردیم و درسمان را ادامه دادیم.

 شما از حضور فیزیکی پدر بهره نداشتید، حضور معنوی ایشان را در 
زندگی خود چگونه احساس کردید؟

حضور معنوی پدرم تأثیر خود را در زندگی ما می گذاشت. شهدا زنده اند، ما 
مرتب در سختی ها حضور ایشان را احساس می کنیم و حتی اقوام نزدیک و 

غریبه ها از ایشان کمک می گیرند و به ایشان متوسل می شوند. 

 پدر بزرگوار شما چه سالی و در چه عملیاتی به درجه رفیع شهادت نائل 
شدند؟

پدر سال 1358 به خدمت سربازی رفتند، سربازیشان که تمام می شود، 8 
ماهی هم به عنوان بسیجی جبهه می رفتند و اواخر سال 60 وارد سپاه می شوند 
و در تاریخ 29 دی 65 به شهادت می رسند. در قالب نیروهای سپاه در جبهه ها 
حضور داشتند و آن زمان فرمانده گردان 412 لشگر 41 ثاراهلل و پاسدار بودند. 
در دوران حضورشان در دفاع مقدس مجروحیت هم داشتند؟ نحوه 

شهادتشان چگونه بود؟
بله، چند بار در مدت حضورشان به ایشان ترکش اصابت کرده بود و از ناحیه 
پا و کمر مجروح شده بودند و در نهایت ترکش به سرشان اصابت کرد و به فیض 

شهادت نائل شدند.

  در صحبت هایتان گفتید پدر زمان شهادت سردار بودند، در این خصوص 
توضیح می فرمایید؟

پدر فرمانده گردان 412 لشگر 41 ثاراهلل بودند. سال 76 که کنگره سرداران 
شهید استان کرمان برگزار شد، پدرم جزو 13 سردار شهید شهرستان انار و 
رفسنجان بودند. 19 دی ماه 65 عملیات کربالی 5 شهید حاج علی محمدی پور 
فرمانده گردان 412 به شهادت می رسند، پدر جانشین ایشان شده و به سمت 

فرمانده گردان منصوب می شوند و 10 روز بعد به شهادت می رسند.

 خانواده شما از نحوه شهادت پدر چگونه مطلع شدند؟
یکی از هم رزمان خبر شهادت ایشان را می دهند. زمانی که شهید می شوند، 
عموی من نیز در جبهه حضور داشت و در همان عملیات کربالی 5 مجروح 

می شود که اول خبر مجروحیت عموی من را که اسمش سیدعلی است، 
می آورند، بعد گفتند سیدعلی اکبر هم شهید شده است. 

  شما آن زمان سن کمی داشتید و قطعاً خاطره ای از ایشان ندارید، 
اما آیا اطرافیان خاطره خاصی از ایشان برای شما گفته اند؟

تعریف می کنند که ایشان در فضای خانواده و در بین اطرافیان بسیار 
شوخ طبع و در محیط کار بسیار جدی و قاطع بودند. پدرم به 
نمازشان بسیار مقید بودند، سعی می کردند در نماز جمعه شرکت 
کنند، حتی یک مدت با امام جمعه شهراختالف نظر داشتند، اما 
اگر انار می آمدند حتمًا در نماز جمعه شرکت می کردند و 
می گفتند دلیل نمی شود به دلیل اختالف نظر در نماز جمعه 
شرکت نکنم و از لحاظ اعتقادی بسیار مقید به حضور در نماز 

جمعه بودند. 

 چه میزان سعی کردید خصوصیات اخالقی ایشان را 
در زندگی شخصی پیاده کنید؟

سعی خود را می کنم. تالش کرده ام ایشان را در همه 
زمینه ها به ویژه از نظر اخالقی، الگوی خود قرار دهم، اما به پای 

ایشان نرسیدم و نخواهم رسید. 

 آیا اگر اکنون جنگ شود، باز حاضرید پدر این راه را انتخاب کنند؟
قطعاً اگر ایشان اکنون حضور داشتند، باز به جبهه می  رفتند و با روحیه ای که 
مادرم و هم رزمانشان از ایشان برای من تعریف کردند، حتی اگر در جنگ به 
شهادت نرسیده بودند، در قامت مدافعان حرم در عراق و سوریه حضور پیدا 

می کردند، شهدا برای حفظ اسالم و ایران رفتند.

 آرامگاه پدر بزرگوارتان کجاست؟
در امام زاده محمدصالح شهر انار مدفون هستند. مقید هستم هر پنجشنبه 

اگر مأموریت نباشم، سر مزار ایشان حاضر  شوم. 
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ود به جزیره خارک  از شاهر
یکی از شب های سال 1365 بود. ساعت 10 شب در منزل سازمانی خود، استراحت می کردم 
که آقاي خانعلي، مسؤول منطقه شاهرود تماس گرفت و گفت خود را برای رفتن به جزیره 
خارك آماده کنم. باید به این منطقه می رفتم و توربین TA1750 را برای نصب و راه اندازي آماده 
می کردم. این توربین از شاهرود به جزیره خارك فرستاده شده بود. به همراه واحد مکانیک به 
مسؤولیت آقاي مهندس علمایي با پاترول از شاهرود به تهران رفتیم. سرپرستي پروژه نصب 
و راه اندازی توربین هاي خطوط لوله هم به عهده مرحوم بزرگوار سید احمد سیدي بود. در تهران، 
ایشان هم به ما ملحق شد و با هواپیما به سمت بوشهر رفتیم. از آنجا هم با کشتي خود را به 

خارك رساندیم. این جزیره همواره زیر حمالت بمب های صدام معدوم قرار داشت. 
به محض رسیدن به جزیره، کارمان را آغاز کردیم؛ البته تلفن همراهی در اختیار بنده گذاشته 
شد تا هنگام قرمز شدن وضعیت، یعنی حمله هوایي، همکاران را مطلع کنم تا خود را به سنگر 
برسانند. هر روز چند بار در وضعیت قرمز قرار می گرفتیم. بنابراین برای تسریع در انجام برنامه، 
شبانه روزي کار می کردیم . قرار بود این پروژه در مدت حدود سه ماه تمام شود تا بتوان نفت خام 
را به داخل کشتي هاي خارجي و ایراني منتقل کرد، یعنی کشتی هایی که براي حمل نفت به 
کشورهاي دیگر و فروش آن، در کنار اسکله پهلو گرفته بودند. با تالش شبانه روزی ما، کار سه ماهه 
در مدت یک ماه به پایان رسید؛ اما یکی از این روزهای کاری، در خاطره مان خیلی ماندگار شده 
است. آقاي مهندس علمایي در حال تنظیم توربین بودند که وضعیت قرمز شد. به همکاران اعالم 
کردم که فوراً داخل سنگر بروند. همه رفتند؛ اما آقاي علمایي گفت که این وضعیت قرمز جدي 
نیست و بگذار این تنظیم توربین تمام شود. در حال بحث بودیم که یک دفعه هواپیماي جنگي 
صدام، سایت نیروي هوایي را که در چند قدمي توربین ها قرار داشت، مورد اصابت راکت قرار داد و 
چند نفر به شهادت رسیدند. با شنیدن این انفجار، به سمت سنگر دویدیم. همکاران که تصور 
می کردند براي ما اتفاق وحشتناکی رخ داده است، با دیدن ما خیلی خوشحال شدند و صلوات 
فرستادند. خواست خدا بود که جان سالم به در ببریم. باالخره کار نصب و راه اندازی توربین به پایان 
رسید. فقط خداوند متعال آگاه است که همکاران چه فداکاری هایی کردند. ان شاء اهلل اجر همه با 

خداوند منان خواهد بود. 

توربين TB5000 در سبز آب اهواز
مرداد سال 67 یا 66، حدود ساعت 9 شب بود که زنگ تلفن به صدا درآمد؛ مسؤول 
منطقه شاهرود بود. باید با یک اکیپ از واحد ابزار دقیق برای نصب و راه اندازی 
توربین TB-5000 عازم سبز آب اهواز می شدم. 8 صبح روز بعد با یکی از همکاران، 
عازم منطقه مورد نظر شدیم. 8 ساعت بعد جلوی در ورودی تلمبه سبز آب بودیم. 
ُهرم هوای داغ را حس می کردیم. به نظرمان رسید اگر عملیات نصب و راه اندازی از 6 
بعد از ظهر تا 6 صبح روز بعد انجام شود، فرایند کاري بیشتر خواهد بود. همکاران همه 
موافق بودند. در مرکز انتقال نفت بیدرویه ساکن شدیم. طبق برنامه، 6 بعد از ظهر کار را 
در تلمبه خانه سبز آب اهواز شروع کردیم که تا 12 ساعت بعد ادامه پیدا کرد. لرستان 
بشدت بمباران می شد. مراکز انتقال نفت منطقه خوزستان، بویژه تلمبه خانه سبز آب اهواز 
هم هدف حمالت صدام معدوم قرار گرفتند. همکاران واحدهاي مختلف با شنیدن آژیر قرمز 
به پناهگاه می رفتند. یکي از شب ها که وضعیت قرمز اعالم شد، یکی از همکاران هنگامی که 
به دنبال پناهگاهی می گشت، داخل چاه جداکننده آب از روغن افتاد؛ البته قبالً چاه تخلیه 
شده بود و خدا را شکر اتفاق ناگواري براي ایشان و همکاران دیگر رخ نداد. یک روز دیگر هم 
زیر بمباران عراقی ها اتفاق دیگری افتاد. همکاران مکانیک با ابزار دقیق، ساعت 6 صبح از 
تلمبه خانه سبز آب به طرف تلمبه خانه بیدرویه اهواز رفته بودند و در این مرکز انتقال نفت با 
الکتروموتور پمپ kv 6 کار می کردند. بعد از صرف صبحانه در تلمبه خانه بیدرویه، ساعت 9 صبح 
به مهانسراي بیدرویه رفتیم تا استراحت کنیم. ناگهان وضعیت قرمز اعالم شد و پدافند هوایي به سوی 
هواپیماهای جنگي صدام، آتش گشودند. ناگهان صداي مهیبي به گوش رسید و شیشه اتاق هاي مهمانسرا 
خرد و به اطراف پرتاب شدند. به دلیل ترس از بمباران هنوز نخوابیده بودیم. بنابراین تنها جراحت مختصری 
برداشتیم و به پناهگاه دویدیم. دود غلیظي آسمان تلمبه خانه بیدرویه را پوشانده بود. صدای شیون ساکنان 
منطقه گوش فلک را کر می کرد. بعد از بمباران، از محل الکتروموتور پمپ ها kv6 بازدید کردیم. الکتروموتورها 
می سوختند. لوله نفت هم پاره شده بود و در آتش می سوخت. با کمک ساکنان بیدرویه و آتش نشاني، آتش 
را مهار کردیم؛ اما چند نفر شهید شدند. دل هر بیننده ای با دیدن صحنه بمباران و شهدای در آتش 
می سوخت. بعثی ها نه تنها الکتروموتورها؛ بلکه مردم بی گناه را مورد حمله قرار داده و از این صحنه ها 
عکسبرداري کرده بودند. باالخره بعد از نصب و راه اندازی توربین TB-5000 با همکاران به شاهرود 
بازگشتیم. ناقوس جنگ از حرکت ایستاد؛ اما خاطرات دلخراش جنگ، همواره در ذهنمان باقی و دل ما 

همیشه با مادران شهداست. 
*علي نقي رستمي کارمند بازنشسته خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
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گپ و گفتی با یکی از فرزندان شهدای هشت سال دفاع مقدس که از کارکنان صنعت  نفت است

مشعل    انسان تنها در دایره غرایز با حیوانات مشترك است وگرنه کجا می توان مرگ خودخواسته برای امنیت دیگران را در قاموس منفعت طلبی گنجاند؟ شهادت معنایی آسمانی 
دارد که حتی در بند کلمات نمی گنجد و شهید سرنوشت مختوم همه انسان ها یعنی مرگ را به شکل دیگری رقم می زند. شهید بستر عافیت را رها می کند تا زمان را در نوردد و برای 
همیشه در تاریخ جاودانه باشد. در آستانه فرارسیدن هفته دفاع مقدس با سید حمزه صابری اناری فرزند سردارشهید سید علی اکبر صابری اناری که از کارکنان خطوط لوله و مخابرات 

نفت منطقه جنوب شرق است به گفت وگو نشسته ایم و با او از حال و هوای پدر شهیدشان پرس وجو کرده ایم.
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تهیه و تنظیم:  ستاد   اقامه نماز وزارت نفت

مقام زیارت امام حسین)ع( در بیان جابر بن عبداهلل انصاری

رژیم سفاك بنی امیه برای پیشگیری و 
سرکوب انقالب های مردمی، سیاست مکتوب 
و برنامه همه جانبه ای داشت؛ چراکه با انتشار 
واقعه جانسوز شهادت و اسارت خاندان 
پیامبر)ص(، نخستین بازتاب مردمی اش 
ایجاد تنفر، تظاهرات خیابانی و هجرت 
شیعیان به کربال بود. از این رو، نیروهای 
اطالعاتی و نظامی یزید، ورود و خروج افراد 
به ویژه شخصیت ها را تحت کنترل قرار داده 
و در شهر مدینه »حکومت نظامی و پلیسی« 
را برقرار می کنند. با وجود این، نوع برخورد 
کارگزاران و مأموران با حرکت جابر بن 
عبداهلل انصاری و بنی هاشم، در تواریخ و 
مقاتل، ثبت و ضبط نشده است. بر این اساس 

می توان چنین نتیجه گرفت:
الف( جابر و همسفرانش به شکل انفرادی 
و در زمان های مختلف، از مدینه بیرون آمده 
و در حوالی کربال به هم پیوسته اند تا با 
آسودگی خاطر و امنیت جانی، به زیارت 

شهیدان مشرف شوند. 
ب( احتماالً جابر از کوفه و یا شهر دیگری 

عازم کربال شده باشد. 

احرام در میقات عشق
با نزدیک شدن کاروان زیارتی به منطقه 
کربال، سیالب اشک از دیدگان جاری شد و 
آوای مرثیه خوانی در فضای بیابان طنین 
افکند و دل های سوگواران در عطش زیارت 
قبور مطهر و تابناك شهدا بی تاب شد.  بهتر 
آن است که قصه ماندگار این مسافران 
»حریم نور« را از زبان عطیه، یکی از همراهان 
کارون جابر عبداهلل انصاری)ع( بشنویم: »ما 
همراه جابر بن عبداهلل انصاری به قصد زیارت 
قبر امام حسین)ع( حرکت کردیم؛ چون به 
کربال رسیدیم، جابر نخست در کنار رودخانه 
فرات »غسل زیارت« کرد و پیراهن پاکیزه ای 
سفید  جامه  دو  ُمْحِرم،  )همانند  پوشید 
پوشید( و از کیسه ای عطرش را بیرون آورد. 
سپس لباس و بدنش را خوشبو ساخت و با 
پای برهنه به جانب قتلگاه حرکت کرد، در 
حالی که زبانش به نام و یاد الهی مترنم بود«. 
آری، »زیارت« آدابی دارد و »زائر« برای 
رسیدن به مقام ُقرب الهی، بایسته است روح 
و جسم خویشتن را معطر و پاکیزه سازد و با 
زمزمه نام معشوق آرام، آرام در مسیر وصال 

گام بردارد. 

میهمان عرشیان
وقتی شیعیان زائر و سوگوار به قتلگاه 
رسیدند، با صحنه های دلخراشی روبه رو 
شدند؛ قبرهای گمنام، خیمه های سوخته، 
و  نیزه ها  تفتیده،  و  خون آلود  زمین 
شمشیرهای شکسته، همگی بیانگر اوج 
مظلومیت  منتهای  و  یزیدیان  جنایت 
عاشورائیان بود. مشاهده همین تصاویر، خود 
روضه و مرثیه ای است که دل ها و چشم ها را 
با حال و هوای »کربال و عاشورای محرم 61 
هجری« پیوند می دهد و »حماسه حسینی« 
را برای همیشه تاریخ ماندگار می سازد. عطیه 

عوفی دراین باره نقل می کند: »هنگامی که 
نزدیک قبر مطهر سیدالشهدا)ع( رسیدیم، 
جابر به من گفت: دستم را روی قبر بگذار. 
وقتی دستش را بر تربت آرامگاه امام نهادم، 
یکباره از اعماق دل آهی کشیده و بی هوش 
شد؛ لذا بر سروصورتش آب پاشیدم. چون به 
هوش آمد، سه بار فریاد برآورد: یا حسین!«. 
عرضه  امام،  آرامگاه  به  خطاب  آنگاه 
داشت:»َحبیٌب، ال یُجیُب َحبیَبه؛ آیا دوست، 

جواب سالم دوستش را نمی دهد«. 

پاداش همدلی
جابر در فراز پایانی زیارتنامه اش گفته 
بود: »سوگند به آن خدایی که حضرت ختمی 
مرتبت محمد)ص( را به حق برگزیده و 
مبعوث کرد، ما نیز در آنچه شما شهیدان در 
آن وارد شده اید، شریک هستیم.« از این رو، 
عطیه و دیگر زائران شگفت زده شده بودند. 
گرچه آنها به صداقت صحابی سرشناس و 
عارف پیامبر)ص( باور داشتند، اما سزاوار 
است که پاسخی برای این ابهام و سؤال 
جابر)ع(  از  عوفی  عطیه  لذا  دریابند؛ 
می پرسد: »چگونه با آنان شریک هستیم و 
حال آنکه نه دشتی پیموده ایم، نه از بلندی و 
کوهی باال رفته ایم و نه در راه خدا شمشیری 
زده ایم؛ اما اینان کسانی هستند که بین سرها 
و پیکرشان جدایی افتاده و شهید شده اند، 
فرزندان آنها یتیم گشته و همسران آنان بیوه 
شده اند«. جابر)ع( پاسخ داد: ای عطیه، من 
که  شنیدم  خدا)ص(  رسول  حبیبم  از 
می فرمود: »هرکس گروهی را دوست بدارد، 
با آنان محشور می شود و هرکس کار عده ای 
را دوست بدارد، در عمل آنها شریک خواهد 
بود«. جابر بعد از بیان حدیث نبوی، گفت: 
»سوگند به خدایی که محمد را به پیامبری 
برگزید! نیت و انگیزه من و یارانم همان 
یارانش  و  )ع(  حسین  که  است  چیزی 

داشتند«.
ارزش تولی و تبری

عطیه عوفی در پایان گزارش »زیارت 
اربعین« می گوید: جابر)ع( به من گفت: 
»اکنون مرا به طرف خانه های مردم کوفه ببر. 
بعد از پیمودن مسافتی، خطاب به من گفت: 
ای عطیه، آیا به تو سفارش و وصیتی بکنم؟ 
چراکه گمان دارم پس از این سفر، دیگر تو را 
نبینم و باهم دیداری نداشته باشیم. عرض 
کردم: بفرمایید. در این موقع، آن صحابی 
جلیل القدر گفت: »دوستدار آل پیامبر)ص( 
را دوست بدار مادامی که ایشان را دوست 
پیامبر)ص(را  می دارد و دشمن خاندان 
دشمن بدار مادامی که با ایشان دشمنی 
می کند ولو اینکه فراوان روزه بگیرد و نماز 
بگزارد. با دوست محمد و اهل بیتش مدارا 
کن؛ چراکه اگر در اثر زیادی گناهش یک 
پایش بلغزد، به واسطه دوستی اش با آنان، 
پای دیگرش استوار بماند. بنابراین، دوستدار 
پیامبر و آلش به سوی بهشت می رود و 
آنها، دوزخ  بازگشت و سرانجام دشمن 

خواهد بود«. 

یک روز »جابر بن عبداهلل انصاری« با شاگردش »عطیه بن سعد« و گروهی از بنی هاشم و سادات علوی، تصمیم گرفتند مسیر طوالنی حجاز 
تا عراق را با وجود خطرهای راه و خفقان سیاسی حاکم طی کرده و به »زیارت« امام حسین)ع( و شهدای کربال نائل شوند. حرکت این کاروان 
زیارتی، آن هم با حضور صحابی کهنسال و گرانقدر پیامبر)ص( و نیز همراهی عده ای از بنی هاشم، بازتاب گوناگونی در افکار عمومی و نظام 
حکومتی بنی امیه داشته است. متأسفانه حوادث و واکنش های مسیر این سفر در منابع تاریخی و حدیثی به خوبی بیان نشده است؛ از این رو در 

مطلب پیش رو در آستانه اربعین حسینی به طور اجمالی به برخی ریشه های تاریخی و معرفتی راهپیمایی اربعین اشاره خواهیم کرد.

نگاهی به مضامین زیارت اربعین)بخش اول(
در حدیث معروف امام حسن عسکری)ع( »زیارت اربعین«، یکی از پنج عالمت مؤمن 
شمرده شده است؛ چه بر سر تربت و مزار سیدالشهدا)ع( خوانده شود و چه از راه دور؛ 
بنا بر آنچه به دست ما رسیده است. مهم، توجه به مفاهیم مطرح شده در این زیارت است. 

محورهای عمده این زیارتنامه را می توان چنین برشمرد:

1- ترسیم سیمای امام حسین)ع(
زیارت اربعین، همچون بسیاری از زیارتنامه های دیگر با »سالم« آغاز می شود که نشانه 
توالی شیعی نسبت به اولیای دین است و مخاطب این سالم، با اوصاف و القابی یاد می شود 
که هر کدام، بُعدی از ابعاد شخصیت سیدالشهدا را نشان می دهد. از آن حضرت، با عناوینی 
همچون ولی خدا، حبیب خدا، خلیل خدا، برگزیده خدا، شهید مظلوم، گرفتار رنج ها و 
مصیبت ها و کشته اشک ها یاد می شود: »السالم علی اسیر الُکُربات و قتیل الَعَبرات: سالم 
بر آن اسیر غم و اندوه و مصایب سخت عالم و کشته آب چشمان«. پس از بیان این اوصاف 
و مقامات، زائر در پیشگاه خدا شهادت می دهد که آن امام شهید، ولی خدا و فرزند ولی 
خدا و صفی پروردگار و فرزند صفی خداست تا این گواهی، عمق ایمان و باور زائر را نشان 

دهد و این اعتقادات را در جان او بنشاند.

2- ویژگی های امام حسین)ع(
در فراز بعد، به برخی اوصاف ویژه و کرامت ها و ارجمندی های آن امام شهید اشاره 

شده است. از جمله اینکه: 
آن حضرت، به کرامت الهی در سایه شهادت، نائل آمده است.

آن حضرت، از سعادت ویژه ای که عنایت الهی است، برخوردار است.
طینت و سرشت او و والدتش، پاك و پاکیزه و دور از هر آلودگی است.

او یکی از سروران و یکی از رهبران و یکی از مدافعان حق و دین است.
او، میراث دار خط انبیا و حجت الهی بر همه بندگان خداست.

3- فلسفه قیام عاشورا
درباره نهضت عاشورا تحلیل های گوناگونی ارائه می شود و اهداف مختلفی برای آن 
قیام خونین بیان شده است. آنچه در این زیارتنامه مطرح است، »هدف هدایت و نجات و 
بیداری امت« است. آن حضرت در دعوت مردم به راه خدا و سنت پیامبر و احکام قرآن 
عآِء،  چنان عمل کرد که راه عذر و بهانه را بر همه بست و اتمام حجت کرد: »َفاَْعَذَر فی الدُّ

ْصَح: و اندرز و نصیحت امت را با عطوفت و مهربانی انجام داده«. َوَمَنَح النُّ

4-شناخت چهره مخالفان
چه کسانی، با چه ویژگی هایی و با چه اهدافی به جنگ با امام حسین)ع( آمدند و دست 
به آن جنایت عظیم زدند؟ هدفشان چه بود که جز با کشتن ثاراهلل به آن نمی رسیدند؟ 
زیارت اربعین در فراز بعدی، ویژگی های گروه های ائتالفی بر ضد ولی خدا را که در حقیقت 

بروز بغض و کینه های دیرینشان از صدر اسالم بود، ترسیم می کند:
نْیا« تُْه الدُّ *فریب خوردگان دنیا: »َغرَّ

* فروختن آخرت به بهای ناچیز دنیا: »َوَشری آِخَرتَُه«
* واپرستی: »َوتََرّدی فی َهواُه«

* به خشم آوردن خدا و پیامبر و امام
* پیروی از منافقان و تفرقه افکنان و گناهکاران 

5-جهاد تا شهادت
جهاد در راه خدا، همراه با صبر بر ادای تکلیف و اخالص در مبارزه و ادامه جهاد تا مرز 
شهادت و حتی پس از شهادت، یعنی اسارِت آزادی بخش آل اهلل، تضمین کننده حیات و 
بقای دین و خنثی کننده توطئه امویان ضد اسالم بود که در فراز دیگر زیارت اربعین ذکر 
شده است.: »َفجاَهَدُهْم فیک صابِراً ُمْحَتِسباً، َحّتی ُسِفک فی طاَعِتک َدُمُه، َواْسُتبیَح 
َحریُمُه: پس این امام بزرگوار با آن ستمکاران در راه تو جهاد کرد و به اخالص کامل صبر 
و تحمل کرد و مشقت بسیار کشید تا آنجا که در راه طاعتت خون پاکش به خاك ریخت 

و حریم مطهر و هتک حرمت خاندان پاکش را مباح شمردند«.

6- لعن و تبری از دشمنان
در بسیاری از زیارتنامه ها، در کنار سالم به عنوان مواالت و همسویی، »لعن« دشمنان 
هم دیده می شود که نشانه تبری از ظالمان و دشمنان اهل بیت)ع( است. هم لعن زائر بر 
قاتالن و کافران و هم درخواست لعن الهی بر آنان که نمونه اش در این زیارت وارد شده 

است: »اَلّلُهمَّ َفالَْعْنُهْم لَْعناً َوبیالً: پروردگارا تو آن قوم ستمکار ظالم را لعن شدید کن«.





ورزش
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    با بیوگرافی از خودتان برای مخاطبان شروع 
کنیم؟

 جواد نادری هستم. در سال 1363 در 
شهرستان نهاوند متولد شدم. دارای مدرك 
کارشناسی تربیت بدنی وکارمند رسمی 
شرکت نفت و در امور ورزش شرکت ملی 

مناطق نفت خیزجنوب مشغول فعالیت هستم.

   چه شد که رشته ورزشی وزنه برداری را انتخاب کردید؟
چند نفر از دوستانم وزنه بردار بودند و من هم در تمرین ها همراه 
آنها می رفتم. همین موضوع باعث شد که کم کم به این رشته 
عالقه مند شوم و در نهایت این رشته را انتخاب کنم، همچنین پدر 

و مادرم مشوق اصلی من در رشته وزنه برداری بودند.

   وزنه برداری را از چه سالی و در کجا آغاز کردید؟
ازسال 73در زادگاهم شهرستان نهاوند وبعدازچند سال درخدمت 
تیم مناطق نفت خیز جنوب تمرین را ادامه دادم. در این زمینه 
مربی های زیادی برای من زحمت کشیدند، از جمله آقایان کاکاوند 
کاظمی نژاد، رشیدی و حذبه که از تمامی آنان نهایت تشکر و قدردانی 

را دارم.

   مهم ترین عناوینی که تا کنون در رشته وزنه برداری به دست 
آورده اید، چه بوده است؟

بهترین عناوینم، قهرمانی جهان جوانان، قهرمان آسیا، نایب قهرمانی 
در مسابقات آسیایی، پنج دوره حضور در مسابقات قهرمانی باشگاه های 
آسیا به همراه تیم مناطق نفت خیزجنوب که در نهایت با این تیم، یک بار 
قهرمان آسیا و یک دوره هم نایب قهرمان باشگاه های آسیا شدم و همچنین 
بهترین وزنه بردار سال آسیا، در سال 2009 از مهم ترین عناوینی است که 

در این رشته به دست آورده ام. 

   مهم ترین دغدغه شما در رشته وزنه برداری چیست؟
 بیشترین دغدغه من کمک به ورزشکاران و همچنین کمک به باشگاه 
مناطق نفت خیز برای به دست آوردن افتخارات بیشتر است؛ چون دراین 

باشگاه پا گرفته ام و عناوین متعددی را در سطح آسیا و جهان کسب کرده ام، 
به نوعی خود را مدیون این باشگاه می دانم و باید ادای دین کنم.

   تیم وزنه برداری مناطق نفت خیزجنوب از پرافتخارترین تیم های کشور 
محسوب می شود که در سال های اخیر نیز با درخشش در رقابت های 
بین المللی افتخارات زیادی را برای کشورمان و همچنین صنعت نفت به 
ارمغان آورده است. شما افق وزنه برداری در این باشگاه را چگونه می بینید؟
 مناطق نفت خیز جنوب، یکی از تیم های پرافتخار وزنه برداری کشورمان 
محسوب می شود؛ اما متاسفانه طی چند سال گذشته بنا به دالیلی، ورزش 
نفت بخصوص وزنه برداری با نامالیمات و تصمیمات اشتباه مواجه بوده و افت 
کرده است. امیدوارم به امید خدا و با روی کار آمدن دولت جدید، شرایط 
بهتر شود؛ البته باید این را هم اضافه کنم که در مناطق، مدیر عامل باشگاه، 
جناب آقای فرهمند باتمام وجود پشت تیم وباشگاه ایستاده اند و زحمت 

می کشند تا بهترین عناوین را کسب کنیم.

   پس از اینکه رشته وزنه برداری را به عنوان وزنه بردار کنار گذاشتید، به 
مربیگری روی آوردید. در این زمینه بیشتر برایمان بگویید.

بله همینطور است. هفت سالی می شود که دیگر وزنه نمی زنم و به طور رسمی 
از سال 1397 نیز به جرگه مربیان وزنه برداری پیوسته ام.

    مربیگری سخت تراست یا وزنه زدن؟
100درصد مربیگری؛ چون وقتی که وزنه بردار هستی ، بیشتر حواس و 
تمرکزت روی خودت است؛ اما در مربیگری شما باید مواظب کل تیم باشی؛ 
از نظر فنی ومسائل دیگر... ضمن اینکه اگر در تیم هر اتفاقی بیفتد، به مربی 
برمی گردد و این مربی است که باید حواسش جمع باشد که تیم آسیب نبیند. 

پس با  این توضیح می توانم بگویم که کار مربیگری سخت تر است.
    هم اکنون به عنوان مربی تیم ملی نوجوانان در اردوی تیم برای 
رقابت های جهانی عربستان حضور دارید. از شرایط اردو، تعداد وزنه برداران 

و آموزش هایی که به آنها می دهید، بیشتر بگویید.
اردوی تیم ملی وزنه برداری نوجوانان از پنج ماه پیش با کمک فدراسیون 
شروع شد. در این اردو 9ورزشکار حضور دارند که خدارا شکر ازخانواده 
بزرگ نفت هم دو ورزشکار ازباشگاه مناطق نفت خیر به نام آقایان صالحی پور 
و غالبی در اردوهستند وتیم هم شرایط خوبی دارد. انشاءاهلل که بچه ها 

بتوانند نتایج خوبی بگیرند و باعث افتخار کشور شوند.

   شیرین ترین و تلخ ترین خاطره ورزشی شما چیست؟
شیرین ترین خاطره ورزشی من، همراهی تیم نفت در مسابقات آسیایی است 
که قهرمان شدم. بدترین خاطراتم دراین چندسال هم اتخاذ تصمیمات 
اشتباه در ورزش نفت بوده که باعث افت تیم های نفتی شده و امیدوارم که 

دوباره ورزش نفت به اوج خود برگردد.

     بزرگترین آرزوی ورزشی جوادنادری چیست؟
آرزوی ورزشی من فقط کمک کردن به بچه ها و تیم بزرگ و ریشه دار مناطق 
نفت خیز جنوب است؛ زیرا خیلی ها ازاین باشگاه به میادین جهانی رسیده اند. 
ماهم تمام تالشمان را می کنیم این تیم را در بهترین شرایط نگه داریم تا 

وضعیت کماکان خوب بماند و در مسابقات بدرخشیم.

   مناطق نفت خیزجنوب چقدر در پیشرفت و موفقیت شما در رشته 
وزنه برداری تاثیر داشته است؟

من به نوعی همه زندگی ورزشی و افتخاراتم را مدیون باشگاه فرهنگی- 
ورزشی مناطق نفت خیز جنوب هستم واین باشگاه بزرگ و ریشه دار بر گردن 

من و تمامی ورزشکاران حق دارد. 

   در پایان اگرحرفی باقیمانده بفرمایید ؟
 از آقای فرهمند، مدیر عامل زحمتکش باشگاه تشکر می کنم که انصافا در 
شرایط سخت و بادست خالی باشگاه را اداره می کنند و به همه ما روحیه 
می دهند. همچنین همکاران خودم در باشگاه فرهنگی_ ورزشی مناطق 
نفت خیزجنوب که همه جوره ما را حمایت می کنند از جمله آقای اخالصی. 
در پایان از مسؤوالن و دست درکاران ورزش صنعت نفت و مقام عالی 
وزارت می خواهم که حمایت از تمامی رشته های ورزشی در این صنعت 
عظیم را در دستور کار قرار دهند تا فرزندان و کارکنان نفت، بدون دغدغه 
در رقابت های قهرمانی کشور، آسیا و جهان همچون گذشته پرچم پر 
افتخار ایران عزیز و نفت را به اهتزاز درآورند و موجب سربلندی این مرز 
و بوم شوند. شما مطمئن باشید اگر مسؤوالن حمایت کنند، هر غیرممکنی 
را ممکن می کنیم و به روزهای طالیی در رشته های مختلف از جمله 

وزنه برداری بر می گردیم.

 وزنه برداری، ورزشی است که در آن ورزشکار،  هالتری با سنگین ترین وزن ممکن را باالی سر 
می برد. مسابقات وزنه برداری در دو رقابت یک ضرب و دوضرب انجام می شود و در هر بخش 
وزنه بردار حق انجام سه حرکت را دارد. موفقیت در وزنه برداری فقط به قدرت بدنی 
بستگی ندارد. توانایی های پرتابی بدن )قدرت انفجاری( برای اجرای سریع حرکت در 
موفقیت وزنه برداران نقش دارد و حرکات وزنه برداری در مقایسه با حرکات قدرتی 

وسیع تری تشکیل می شوند. این رشته دیگر از جابه جایی بیشتر و دامنه حرکتی 

درکشورمان و به تبع آن در استان خوزستان طرفداران زیادی دارد، به گونه ای که طی سال های اخیر شاکله اصلی 
تیم های ملی و باشگاهی کشورمان را وزنه برداران خوزستانی و باشگاه های مناطق نفت خیزجنوب و ملی حفاری 
تشکیل داده اند. یکی از قهرمانان سال های نه چندان دور مناطق نفت خیز جنوب که پرچم پر افتخار کشورمان را در 
مسابقات قهرمانی جهان و آسیا به اهتزاز در آورده، جواد نادری، همکار و وزنه بردار سابق باشگاه مناطق نفت خیز 
جنوب است. نادری، پس از سال ها افتخار آفرینی به عنوان وزنه بردار هم اکنون در کسوت مربیگری تیم ملی نوجوانان 
سرپرست تیم بسکتبال بانوان پاالیش نفت آبادان:کشورمان به ایفای نقش می پردازد، به همین بهانه گفت وگویی را با ایشان ترتیب داده ایم که در ادامه از نظرتان می گذرد.

با ترکیبی از جوانان بومی و باتجربه ها بازیکن 
جدید جذب کردیم 

  سرپرست تیم بسکتبال بانوان پاالیش نفت آبادان، بابیان 
اینکه موفق به جذب بازیکنان مدنظرمان شدیم، گفت: با 
ترکیبی از جوانان بومی و باتجربه ها پا به عرصه  مسابقات 

می گذاریم. سهیال گلی داری با توضیح بیشتر 
در خصوص وضعیت تیم بسکتبال پاالیش 

نفت آبادان گفت: تمرینات تیم بسکتبال 
بانوان پاالیش نفت حدود 2هفته است که 
به طور منظم در آبادان آغازشده است. 

تمرینات زیر نظر مدینه آلبوعلی 
روضان، سرمربی این تیم و در 

سالن شماره )یک( مجموعه 
ورزشی 17 شهریور آبادان 
به طور مرتب و شاداب انجام 

می شود تا این تیم با آمادگی 
مل تر  کا و  بیشتر  چه  هر
جدید  فصل  دربازی های 
رقابت های لیگ برتر حضور 
یابد. وی تصریح کرد: در 
ر  به منظو که  ی  جلسه ا

هماهنگی در تهران و با حضور 
مسؤوالن  فدراسیون،  رئیس 

تیم ها  نمایندگان  و  فدراسیون 
برگزار شد، قرار شد تا 12 تیم 
حاضر در این دوره از مسابقات، 
در 2 گروه 6 تیمی با یکدیگر به 

رقابت بپردازند.
سرپرست تیم بسکتبال بانوان 
پاالیش نفت آبادان با اشاره به 

انصراف تیم مهرام از حضور در 

رقابت های فصل آتی یادآور شد: این مسأله سبب شد تا 
یکی از گروه ها 5 تیمی شود.  گلی داری، درباره گروه تیم 
بسکتبال پاالیش نفت آبادان گفت: در تقسیم بندی گروه ها، 
تیم پاالیش نفت در گروه B با گروه های اکسون تهران، پاز 
تهران، ستاد گاز تهران و فوالد مبارکه 

اصفهان هم گروه شد. 
وی در خصوص زمان شروع 
مسابقات افزود: مسابقات فصل 
جدید، از همین هفته به صورت 
متمرکز در تهران آغاز می شود. 
اسامی کادر فنی و بازیکنان 
تیم بسکتبال بانوان پاالیش 
نفت آبادان را به این شرح 

است:  
مدینه آلبوعلی روضان به 
به  عنوان سرمربی، سهیال گلی داری 
عنوان سرپرست، ستاره صادقی و مهسا 
بهادری به عنوان مربیان کمکی، سرور شریفی 
به عنوان مربی بدنساز، مهرنوش داودی به 
عنوان آمارگیر، زهرا باقری به عنوان ماسور، 
فاطمه اسدزاده به عنوان پزشک یار و مریم 
عبداللهیان به عنوان مسؤول تدارکات. 
همچنین اسامی بازیکنان به این شرح است: 
ترنم  آجیلی،  ساغر  خدادادی،  مژگان 
شاهین زاده، الناز مظهری، مریم پورخلف، 
هما جعفری، مریم جانکی، الناز سیاهی، 
انیس مرادی، آنا احمدی، محدثه قسمی و 

مژده نظری.

ن نا ا جو نو ملی  تيم  بی  مر و  نفتی  ر  ا د بر زنه  و ر  همکا با  گو  و  گفت   

 صعود کوهنورد نفتی به 
قله دماوند

تعمیرات خط شرکت  رئیس واحد 
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه 
شمال شرق به قله پنج هزار و 671متری 

دماوند صعود کرد.
علیرضا رحیمی در اولین صعود خود به قلل مرتفع 
کشور، موفق به فتح قله دماوند از مسیر جبهه 
جنوبی شد. کوهنورد منطقه شمال شرق در 
صعودی که با هدف گرامیداشت یاد و خاطره 
شهیدان رجایی و باهنر انجام داد، کارش را از 
مسیر جاده هراز آغاز و با عبور از پلور و مسیر 
جاده رینه، شرایط را برای ارتفاع باال، رقیق شدن 
هوا و آماده سازی الزم به منظور صعود به قله مهیا 

کرد.رحیمی در ادامه مسیر پس 
از استراحت کوتاهی در پناهگاه 
سوم، ساعت 2 بامداد به سمت قله 

دماوند حرکت کرد. فشار بدنی بر اثر 
رقیق شدن هوا و کمبود اکسیژن از یک سو 
و بوی بد گوگرد و عوارض ناشی از ارتفاع 
زدگی از سوی دیگر، دغدغه های مهم 
این ورزشکار منطقه شمال شرق بود؛ اما 
»موفقیت در اولین تجربه صعود به قلل 
مرتفع کشور« انگیزه اصلی او برای فتح 
با  قله دماوند شد که خوشبختانه 

موفقیت به پایان رسید. 

 مربی گری از وزنه زدن سخت تر است
 آرزویم کمک به تیم مناطق نفتخیز جنوب است
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   چه شد که از نفت 
مسجد سلیمان به صنعت نفت 

آبادان آمدی؟
تغییر، همیشه خوب است و باعث پیشرفت 
می شود. از سوی دیگر شرایط برای ادامه 
همکاری در نفت مسجد سلیمان فراهم نبود، از 
این رو به صنعت نفت آمدم؛ البته باید این را هم اضافه 
کنم که بدون هیچ شرط و شروطی و به دلیل سابقه 
همکاری که با علیرضا منصوریان داشتم، صنعت نفت را برای 

فصل آینده انتخاب کردم.
 

  گویا از سپاهان هم پیشنهاد داشتی، اما صنعت نفت آبادان 
را انتخاب کردی؟ 

بله همین طور است. من از سپاهان هم پیشنهاد داشتم و برای 
همین قبل از هر چیز از رحمان احمدی تشکر می کنم که نسبت 
به من لطف داشت. متأسفانه اتفاقاتی که افتاد، اجازه نداد شاگرد او شوم. 
این مربی با من صحبت کرده بود و قرار بود به اصفهان بروم و با آنها صحبت 
کنم؛ اما اتفاقاتی افتاد که دست من نبود. با این  حال به باشگاه سپاهان و رحمان 
احمدی حق می دهم که نظرشان عوض شود؛ اما هیچ کدام از این اتفاقات دست 
من نبود؛ ولی هر چه بود، گذشته و باید گذشته را رها کرد و به فکر آینده بود. 
از سوی دیگر همان طور که گفتم، حضور علیرضا منصوریان در صنعت نفت 
و نیز آشنا بودن با جو تیم های نفتی باعث شد که صنعت نفت را انتخاب کنم.

  پس دوباره شاگردی منصوریان را ترجیح دادی؟
دقیقاً همین طور است. باید بگویم باعث افتخار من است که یک بار دیگر با این 
مربی کار می کنم. باید اعتراف کنم که او به من کمک کرد تا وارد فوتبال ایران 
شوم، درحالی که ۱۶ سال بیشتر نداشتم، از من حمایت کرد. منصوریان باعث 
شد به باشگاه صنعت نفت که باشگاهی ریشه دار است، بپیوندم. این باعث 
افتخار است به باشگاهی که این طور به بازیکنان احترام می گذارد، ملحق شوم. 
ازاین رو فصل جدید را در خدمت منصوریان و مردم خوب آبادان هستم و همه 

تالشم را می کنم تا فصل موفقی را در کنار هم داشته باشیم.

  می دانی که بازی درآبادان سخت است و هواداران این تیم انتظارات زیادی 
دارند؟

من در نفت مسجد سلیمان و پارس جنوبی بازی کردم و آنجا هم هواداران، 
تیمشان را خیلی دوست داشتند و به نوعی انتظارات باال بود. برای همین با این 
جو آشنا هستم. درخصوص آبادان و صنعت نفت هم باید بگویم که مردم آبادان، 
فوتبالی هستند، ازاین رو من و سایر بازیکنان، همه توانمان را می گذاریم تا 
بتوانیم جایگاهی درشان و شخصیت مردم آبادان کسب کنیم. این تیم، الیق 
بهترین هاست و سال ها ثابت کرده که از توان و ظرفیت خوبی برخوردار است. 
همیشه مشکالت مالی در کنار این باشگاه وجود داشته و محدودیت ها اجازه 
نداده توانایی بیشتری از خود به نمایش بگذارد؛ اما امیدوارم در فصل جدید 

بتوانیم عملکرد بهتری داشته و جایگاه بهتری برای این تیم کسب کنیم.

  به این موضوع اشاره داشتی که در تیم های نفت تهران، پارس جنوبی و 
نفت مسجد سلیمان بازی کردی و به نوعی بااین همه سابقه، کارمند نفت 

به حساب می آیی.
 بله همین طور است )با خنده(. من سه سال در تیم نفت تهران، سه سال در 
پارس جنوبی و سه سال هم در تیم نفت مسجد سلیمان بودم و حاال هم به 
صنعت نفت آبادان پیوستم. ازاین رو به دلیل سابقه ای که در باشگاه های نفتی 
دارم، شرایط این باشگاه را کامالً درک می کنم. برای همین با وجود شناختی 
که از این تیم دارم، هیچ شرط و شروطی برای آنها نگذاشتم. مثل سایر بازیکنان، 
قرارداد بستم و سعی کردم مبلغی را در قراردادم بگنجانم که باشگاه توان 
پرداخت آن را داشته باشد. در پایان برای تیم نفت مسجدسلیمان و مردم 

شهرم، آرزوی موفقیت می کنم و امیدوارم فصل خوبی را پشت سر بگذارند.

   یعنی امسال نفت آبادان می تواند جایگاه مناسبی داشته باشد؟
من و سایر بازیکنان سعی می کنیم بهترین نتایج را با صنعت نفت آبادان بگیریم 

و من هم به نوبه خودم قول می دهم بخوبی از دروازه نفت محافظت کنم. 

 دروازه بان 26 ساله و کبودرآهنگی که سابقه عضویت در تیم های نفت 
تهران، پارس جنوبی و نفت مسجد سلیمان را در کارنامه دارد و فصل 
گذشته در 11 دیدار برای نفت مسجدسلیمان به میدان رفت و موفق به 
ثبت 4 کلین شیت شد، حاال مورد توجه علیرضا منصوریان، سرمربی 
صنعت نفت آبادان قرار گرفته تا با ثبت یک رکورد جالب، در چهار تیم 
نفتی بازی کرده باشد.  احمد گوهری، پس از مذاکراتی که با مدیران 
صنعت نفت داشت، رسماً با عقد قرارداد به جمع شاگردان منصوریان 
پیوست تا او پس از تجربه همکاری با علی منصوریان در نفت تهران، یک 
بار دیگر شاگرد او شده باشد.  در همین زمینه و انتقال از نفت مسجد 
سلیمان به نفت آبادان، با دروازه بان جوان این تیم گفت وگویی انجام 

دادیم که باهم می خوانیم.
تیم فوتبال صنعت نفت آبادان از این هفته 
برای حضور در مسابقات 
لیگ برتر در کردان کرج 
  . د ز هد  ا خو و  د ر ا
علیرضا  ینکه  زا بعدا
به عنوان  منصوریان، 
سرمربی جدید صنعت نفت 
آبادان منصوب شد، تمرینات 
طالیی پوشان آبادانی در این شهر دنبال 
شده و مدیران باشگاه مشغول جذب بازیکنان موردنظر 
منصوریان هستند. صنعت نفت آبادان، برای حضوری بهتر 
در لیگ برتر بیست و یکم و با تصمیم منصوریان، قرار 
است که اردوی آماده سازی این تیم از روز یکشنبه 4 
مهرماه به مدت 14 روز در کردان کرج برپا شود تا نفتی ها 
ضمن انجام چند مسابقه تدارکاتی برای شرکت در فصل 
آتی لیگ برتر آماده شوند. گفتنی است، صنعت نفت در 
نظر دارد پیش از شروع مسابقات لیگ برتر در 4 دیدار 

تدارکاتی به مصاف حریفان خود برود. علیرضا منصوریان 
برای تیمش، چهار بازی دوستانه قبل از آغاز لیگ را 
پیش بینی کرده است. سه بازی در جریان اردوی کردان 
کرج و یک بازی هم بعد از بازگشت به خوزستان در برنامه 
سرمربی طالیی پوشان قرارگرفته تا برزیلی های خطه 

جنوب، با آمادگی کامل پا به لیگ برتر ایران بگذارند. 

عقیل شریفی حسینی و قاسم لکی پور، دو همکار نفتی، از 
کارمندان شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری و عضو 
هیأت کوهنوردی و سنگنوردی باشگاه نفت امیدیه، موفق 
شدند در یک صعود برون مرزی، به بلندترین قله کشور 
ارمنستان، قله 4090 متری آراگاتس، صعود کنند. شایان ذکر 
است، عقیل شریفی حسینی و قاسم لکی پور بعد از صعود 
موفقیت آمیز به قله آراگاتس که بلندترین قله کشور ارمنستان 
است، می خواهند در برنامه بعدی، راهی کشور گرجستان شوند 
تا به قله 5047 متری کازبک این کشور صعود کنند.  گفتنی است، 
این دو همکار کوهنورد تاکنون چند صعود برون مرزی داشته اند 
و از کارمندان شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری و عضو هیأت 

کوهنوردی و سنگنوردی باشگاه نفت امیدیه هستند. 

 مرحله دوم دور رفت لیگ برتر هندبال مردان 
باشگاه های ایران، از هفته گذشته دوباره شروع شد و 
تیم  هندبال مردان نفت و گاز گچساران در نخستین 
دیدار خود به برتری رسید تا نوید بازگشت به روزهای 

را  بدهد. تیم هندبال مردان نفت و گاز گچساران که در رده سوم خوب 
جدول قرار داشت، به مصاف تیم قدرتمند مس کرمان رفت و موفق شد 
در یک بازی حساس و نفسگیر با نتیجه نزدیک 23 بر 22 به پیروزی برسد. 
نفت و گاز گچساران با این پیروزی 4 امتیازی شد و در فاصله 2 امتیازی با 
صدرنشین در جایگاه سوم باقی ماند.  گفتنی است، مرحله دوم لیگ برتر 
هندبال باشگاهی کشور به صورت مجتمع در تهران و سالن تاالر 

فدراسیون هندبال برگزار می شود.  

  صعود همکاران نفت امیدیه 
به قله 4 هزار متری آراگاتس 

بازگشت هندبال نفت وگاز گچساران 
به روزهای خوب

  اردوی 14 روزه صنعت نفت آبادان 
ج  در کردان کر احمد گوهری 

شاگرد 
منصوریان

 در نفت شد 
احمد گوهری، دروازه بان فصل گذشته نفت 
مسجدسلیمان، با عقد قراردادی یکساله، به 

تیم صنعت نفت آبادان پیوست.
تیم فوتبال صنعت نفت آبادان که پس از 
تعیین تکلیف وضعیت مدیریت این باشگاه و 
حضور علیرضا منصوریان روی نیمکت این 
تیم، وارد بازار نقل و انتقاالت شده است، پس 
از جذب رضا جبیره و عباس بوعذار، سومین 
خرید رسمی خود را نیز انجام داد تا گوهری، 
جایگزین حامد فالح زاده شود که از این تیم 

جدا شده است.
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 گفت و گو با دروازه بان جدید
 طالیی پوشان آبادان

بهترین هاست
صنعت نفت الیق




