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مديرعامل ش��رکت نف��ت ايرانول در 
آبادان گفت: فروش ايرانول  امس��ال 
ب��ه مرز ۳۵ هزار ميليارد ريال خواهد 

رسيد.    
به گزارش رواب��ط عمومی و تبليغات 
شرکت نفت ايرانول، مهندس عيسی 
اسحاقی در شورای مديران و مسئولين 
ايرانول درآبادان گفت: فروش ايرانول 
از ۲۱ هزار ميليارد ريال سال گذشته 
به مرز ۳۵ هزار ميليارد ريال در پايان 

سال جاری خواهد رسيد. 
وی افزود: در ش��ش ماهه اول س��ال 
جاری ف��روش ايرانول ب��ا حدود ۷۰ 
درصد افزايش از ۸ هزار ميليارد سال 
گذش��ته به بيش از ۱۴ هزار ميليارد 

ريال افزايش يافته است. 
مهندس اس��حاقی تصريح کرد : ميزان فروش و سود شرکت در شش ماه اول 

امسال از کل ميزان فروش و سود شرکت در سال ۹۴ بيشتر است.
 وی تاکي��د کرد: انتظار می رود مس��ئوالن مربوط��ه در مورد اختالف قيمت 
گذاری انواع روغن موتور بررسی های الزم را انجام و سريعتر تصميم مناسب 

را بگيرند تا بازار متعادلتر و رقابت ها واقعی شود.
 مديرعام��ل ش��رکت نفت ايرانول تاکيد کرد: در ش��ش س��ال گذش��ته تمام 
رکوردهای توليد، فروش ، صادرات ، صادرات روغن موتور ، کاهش خام فروشی 
و سود در ايرانول شکسته شده است و سال گذشته بی نظيرترين سال با رشد 
اکثر ش��اخص ها در ايرانول بود که امس��ال بهتر از س��ال گذشته در برخی از 

شاخص ها خواهيم بود.
مهندس اسحاقی اجرای ۵  پروژه از جمله اجرای فاز يک و دو واحد موم گيری، 

يکس��ان سازی قيمت ش��رکت های 
توليد کننده روانکار و خروج يا برنامه 
ريزی مناسب از سرمايه گذاری های 
کم بازده ايرانول را اقداماتی دانس��ت 
که در فروش و سود اين شرکت تاثير 

به سزايی خواهد گذاشت.
 مديرعام��ل ش��رکت نف��ت ايرانول 
برنام��ه مح��وری را از اقدامات مهم 
ايران��ول ذکر کرد و گف��ت: کارها در 
ايرانول براس��اس اس��تراتژی تدوين 
شده هشت ساله ۱۴۰۴ به پيش می 
رود و براس��اس اين اس��تراتژی خام 
فروش��ی بيس اويل )روغن پايه ( به 

حداقل خواهد رسيد .
مهندس اسحاقی تاکيد کرد: بر اساس 
اين استراتژی ۱۰ پروژه مهم تا سال ۱۴۰۰ بايد اجرا شود که ۵ پروژه اجرا و 

۵ پروژه در دست اجرا می باشد.
  وی راه اندازی پايانه صادراتی ايرانول با ۲۵ هزارتن ظرفيت ذخيره س��ازی 
مخ��ازن ، راه ان��دازی خط ريلی در ماه اخير و ارس��ال محصوالت صادراتی از 
پااليش��گاه تهران با خط ريلی ب��ه پايانه صادراتی به ماهش��هر ، توليد روغن 
موتور و بازس��ازی پااليشگاه آبادان پس از ۳۶ سال و راه اندازی کولينگ تاور 
پااليش��گاه آبادان بعد از ۷۰ س��ال را از پروژه های مهم راه اندازی شده،  ذکر 

کرد.
وی در ادامه از توليد و عرضه گس��ترده محص��والت جديد ايرانول با باالترين 
س��طح کيفی روز دنيا طی چند ماه گذش��ته به بازار خبر داد و گفت: طی ماه 
ه��ای آينده نيز چند محصول جديد ديزلی و بنزينی با  س��طح کيفی باال به 

بازار عرضه خواهد شد.
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امامصادقعليهالسالم:

آسمان چهل روز بر حسين عليه السالم، خون گريه کرد.
م. مناقب آل أبی طالب ، ج ۳ ، ص ۲۱۲ ماُء َعلَی الُحَسين أربَعيَن يَوما بالدَّ بََکِت السَّ

وز حدیث ر

يکی از مصاديق قّوت را امروز دنيای اس��الم دارد مشاهده ميکند و آن، راه پيمايی 
ة. راه پيمايی اربعين قّوت اسالم است،  اربعين است؛ َو اَِعّدوا لَُهم َما اسَتَطعُتم ِمن ُقوَّ

قّوت حقيقت است، قّوت جبهه ی مقاومت اسالمی است. رهبرمعظمانقالب

تبریز
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فانوس:

گزارش

خ��ب��ر

مدیرعامل ایرانول در آبادان خبر داد 

فروش ایرانول امسال به مرز ۳۵ هزار میلیارد می رسد   

تجلی شور و شعور
 در میعادگاه عاشقان

اينجاس�رزمينعش�قودلدادگیاس�تاينج�اميعادگاه
عاش�قانیاس�تك�هتجل�یش�وروش�عورراب�هنهايت
رس�اندهاند،آریاينجاكربالستدراربعينساالرشهيدان

كهامروزهمهجهانچشمبهآندوختهاست.
م�یآين�داززنومرد،ازبزرگوكوچ�ک،ازغنیوفقير،
ازشيعهوس�نیگرفتهتاپيروانسايراديان،همههستند
ازه�رآيينیومس�لکی،باهرتفکرسياس�یوموقعيتو
منزل�تاجتماعی،اماگويیاينجاهمانس�رزمينموعودی
اس�تكهدرآنرنگهاونژادهاومقاموسمتها،كوچک
ب�ودنوبزرگب�ودن،زنبودنومردب�ودن،هيچمعنايی
ندارد،همهيکدس�تش�دهاند،همهيکرنگشدهاند،همه
همكيشوهمآيينش�دهاند،همههمزبانش�دهاند،همه
يکدلشدهاند،ديگرآنفاصلههاومنيتهامعنايیندارد،

ديگرآنخودپسندیهاوخودبرتربينیهایدنيویمعنايی
ندارد،ديگرعطرآدمياننهازعطرهابابرندهایمختلفكه
ازعطروجودبش�راستازعطردلنشينمرامومعرفتو
يکرنگیاس�ت،هيچكستنهانيستوهيچكسمسيری
منف�ردرانم�یرودهمهدريکمس�يرندوهمهيکهدف

دارند،همهيکواژهبرلبدارندوحاجتشانيکست.
اينجاكجاس�تك�هچنينباصف�اوصداقتاس�ت؟اينجا
كدامي�نجايگاهاس�تكههمهدلدرگروي�ارنهادهانددر
حالیكههمگانرامعش�وقيکيس�توآنه�اديوانهواربه
دنبالشموي�هكنانمیروندونامشفري�ادمیزنند؟اين
كدامينمعش�وقاستكههمگاننامشرابرزبانمیآورند
وتمن�ایخ�اکكويشب�ودنرادارنداماج�ایهيچكس
اينج�اتنگنمیش�ودوهركسآزادانهوب�اتماموجودش

ناممعش�وقبرزبانم�یآورد.؟میگوينداينجاس�رزمين
كربالس�ت،م�یگوين�داينج�اراس�رزمينعاش�قاننام
نهادهاند،سرزميندلدادگانخالصوبیريايیكهصادقانه
قدمدرراهمعش�وقنهادهان�د.آریاينجاتجليگاهيکنام
استوآننامساالرشهيدان،امامحسين)ع(است.اينجا
هم�هحس�ينیاندوفريادياحسينش�انعالمگيراس�ت.
حس�ينیهايیكهاجتماعیعظيمرارقمزدهاندكهچش�م

جهانيانرابهخودخيرهكردهاست.
اينحس�ينكس�يتكهعالمهمهديوانهاوس�ت،اينچه

شمعايستكهجانهاهمهپروانهاوست.
اربعين�یديگردرراهاس�تدرحالیكهف�وجفوجزائران
كوي�شراهیكربالش�دهاندت�اارادتخويشرابهس�االر
ش�هيداناعالمدارندتابهجهانياننش�اندهندكهپرچم

كربالهمچنانافروختهاستوتاابدبرافراشتهخواهدماند.
ن�هيزدانزم�انونهيزيدياناي�ندورانونهيزيدياندر
عصرهایآيندهتوانبهپايينآوردناينپرچمرانخواهند
داش�تچراكهنهضتحسينیهرگزخاموششدنینيست
وهرروزبرپيرواناينراهعظيمافزودهمیشودچنانکههر
س�الاربعينحسينیباشوریمضاعفتربرگزارمیشودو

جهانشاهدحماسهایبزرگتراست.
كيلومترهاراهرفتهبوداماش�وقرفتنداشت.پاهاشتاول
زدهبوداماهمقدمبقيهذوقرفتنداش�ت.دراينمس�ير
همهعاش�قانههمقدمهستندوهمذوقرفتنورسيدنبه
معشوقدارند.خستگیناپذيرهستندحتیدوستندارند
ازمش�کالتوس�ختیهایمس�يرصحبتكنند.درمسير
عش�قودلدادگیهمهدلهافارغازت�وانپاهامیدوندو

همهموكبهابندگیوعش�قبهزايرينرانذریمیدهند.
تماممسيرنش�انازمعش�وقدارد.نخفآغازمسيرپياده
رویاربعيناس�ت.اينجاخيلزائرانآقااباعبداهللالحسين
)ع(پساززيارتاميرالمومنيندلدرگرویيار،ازابتدای
مس�يرخودراآم�ادهش�گفتزدگیهایبس�يارمیكنند.
دراينمس�يربايددلوديدهرايکس�انكن�یوآمادهگر
گرفتنهایپياپیباشی.درطريقياحسينكسینمیتواند
بغضخودرافروخورد.دراينمس�يركسیشتابنمیكند
همهب�اقدمهایكوتاهعرضمس�يررازي�ادمیكنندتااز

لحظهلحظههایمسيرلذتببرند.
بهراستیدراينمسيرزائرانغمخوردوخوراک،خوابو
حتیلباسندارند.تنهااش�کاستكهازچشمهابهشوق
ديدنمعش�وقسرازيرمیشود.موكبداراندرتالشبرای

نوکری زائران حسينی هر چه دارند در طبق اخالص می گذارند. 
اگر در مس��ير لباس ها هم کثيف نش��ده نباشد، برای دلخوشی 
متوليان موکب لباسش��ويی هم که شده، شال و پيراهنی را می 
 هند که بش��ويند تا از اين طريق نذر جماعت خش��ک کن و اتو 

کن هم ادا شود.
امسال اربعين به گفته بس��ياری که بارها است در اين جمعيت 
عظيم ش��يعه ش��رکت کرده اند، شلوغ تر از همه س��ال ها بوده 
اس��ت و نجف اش��رف اين روزها پذيرای خيل مش��تاقان زيارت 
اميرالمومنين که همقدم هم از اين شهر رهسپار زيارت سرور و 
ساالر شهيدان می شوند. توصيف طريق »ياحسين« غير ممکن 
اس��ت. تنها می توان بخشی از راز و نياز خوش با خالق سبحان، 
بی تابی ديدار موال، زيارت حرم علمدار و ش��گفتی های مسير را 
بازگ��و کرد. وصف راز و نيازها با موال و دعاهای حاجتمندانی که 
از خوش به حال های روزگار تقاضای دعا کرده اند بس��يار سخت 
اس��ت. با وجود تبليغ��ات روانی فراوانی که حامي��ان گروه های 
تکفيری درباره ناامن بودن استان دياله برای زائران ايرانی به راه 
انداخته اند، بسيج مردمی عراق امنيت مطلوبی را در اين منطقه 
برقرار کرده و تردد زائران کشورمان از دياله بسوی کربالی معلی 

چش��مگير بوده است. بيش��تر زائران پس از عبور از خسروی و 
اس��تان دياله ابتدا به زيارت امامين عس��کريين)ع( در سامراء و 
امامين جوادين)ع( در کاظمين بغداد مش��رف می شوند سپس 
به کربال می روند و به امام حسين )ع( و يارانش عرض ادب می 
کنند و در نهايت در نجف در بارگاه امير المومنين عليه الس��الم 
زانوی ادب و واليت مداری می زنند. از آنجاست که در رود بزرگ 
راهپيمايان اربعين می افتند و در اقيانوس کربال می ريزند.برپايه 
اقتدار و تس��لط امنيتی بس��يج مردمی عراق در اس��تان دياله و 
مسير تردد زائران ايرانی است که ده ها هزار زائر از مرز خسروی 
در امنيت و آرامش از دياله عبور می کنند و به تهديدهای روانی 

تکفيری ها پوزخند می زنند.
زائران اس��تان های ش��مالی و ش��رقی عراق که پس از س��ه تا 
پن��ج روز پياده روی به مرقد امامي��ن جوادين)ع( در کاظمين 
بغداد رسيده اند، با شيعيان پايتخت همراه می شوند تا آخرين 
موج بزرگ زائران به س��وی کربال اوج بگيرد.زائران استان های 
کرکوك، صالح الدين و دياله پس از چندين روز پياده روی در 
مسير صدها کيلومتری و زير آفتاب سوزان عراق روز گذشته به 
بغداد رسيده اند تا مسير ۱۱۰ کيلومتر آنجا تا ميعادگاه زائران 

در کربال با همديگر و اهالی پايتخت هم مسير شوند.
حرکت زائران از بغداد به س��مت کربال حدود س��ه تا چهار روز 

پيش از اربعين وسعت می گيرد.
اين مس��ير همانند مس��ير ۸۰ کيلومتری نجف ب��ه کربال هم 
اکنون مملو از موکب های اس��تراحت و پذيرايی از زائران است 
و خادمان اباعبداهلل)ع( با شعار »هال بزوار اباعبداهلل )ع(«)خوش 
آمديد زائران حس��ين)ع( خود را برای خدمت رسانی به زائران 
آماده کرده اند.بس��ياری از موکب های کاظمين هم به مس��ير 
کربال نقل مکان کرده اند.بيش��تر زائران ايرانی در مس��ير نجف 
ب��ه کربال پياده روی می کنند؛ البته هرچند اندك اما هس��تند 
کسانی که پس از زيارت حرمين شريفين در سامرا و کاظمين، 
با شيعيان شمالی و مرکز عراق همسفر و به سوی بين الحرمين 
راهی می ش��وند.اربعين حس��ينی مصادف با ۲۰ صفر چهلمين 
روز ش��هادت امام حس��ين)ع( و يارانش باوفای ايشان است که 
امس��ال در عراق و ايران در روز ش��نبه ۲۷ مهر همزمان ش��ده 
است. هر ساله شيعيان زيادی به صورت پياده برای زيارت مزار 
امام حس��ين )ع( عازم کربال می شوند؛ اين سنت از قديم االيام 
در ميان شيعيان مرسوم بوده اما در چند سال اخير از مرزهای 

عراق فراتر رفته و به يک حماسه جهانی ده ها ميليونی تبديل 
شده است.اما اين راه راه تجلی بصيرت است و راه تجلی ارادت 
به س��االر ش��هيدان آنجا که در راهپيمايی اربعين حسينی که 
تجمعی بی نظير نه تنها در جهان اس��الم بلکه در سراس��ر دنيا 
است، صحنه هايی می بينی که در هيچ جای دنيا نظير ندارد. 
پيام اربعين پيام وحدت و انسجام امت اسالمی، مبارزه با ظلم و 
مقابله با ظلم پذيری، توجه به مشکالت روز جهان اسالم و تالش 
برای زنده نگاه داش��تن اسالم ناب محمدی)ص( و در يک کالم 
هر آنچه که بيش��ريت برای سعادت دنيوی واخروی نياز دارد در 
اربعين تجلی می يابد؛ به ويژه اينکه اربعين، آزادی خواهان جهان 
را به گردهم می آورد و تجلی آزادی و آزادمردی اس��ت. نقش��ه 
دشمنان عليه اربعين مقابله با آگاهی جهانی از اهميت و جايگاه 
حماس��ه اربعين و نيز ايجاد فضای منفی عليه مقاومت به عنوان 
تنها نيروی تصميم گير در معادالت منطقه است. اصل بصيرت 
در دشمن شناسی و آگاهی از فتنه ها و توطئه هايی که دشمنان 
در مس��ير مراسم اربعين طراحی کرده اند امری مهم و الزام آور 
اس��ت از يک س��و ملت عراق که ميزبان ميليون ه��ا زائر اربعين 
هستند نقش��ی مهم در اين وحدت و انس��جام دارند که مقابله 

آگاهانه با ساختارش��کنی ها و تحت تاثير تبليغات دشمنان قرار 
نگرفتن محور اين بصيرت را تشکيل می دهد. مردم بزرگ ايران 
با بصيرت و دشمن شناسی تحت القاهای رسانه ای بيگانه که به 
دنبال نفاق و جدايی ميان ملت ايران و عراق هستند قرار نگرفته 
و با بصيرت خويش در حفظ وحدت و انس��جام با ساير ملتها از 
جمله ملت عراق با برگزاری هر چه باشکوه تر اربعين حسينی)ع( 
شکستی ديگر را به دشمنان جهان اسالم وارد ساخته اند. اربعين 
امس��ال را می توان تجلی بصيرت برای امت اس��المی دانس��ت 
که ادامه راه تحقق حماسه حس��ينی)ع(، پاسداشت اسالم ناب 
محمدی)ص( و دش��من شناسی اس��ت. چنانکه شهيد مطهری 
فرموده اند بايد يزيد زمان را ش��ناخت. يزيد زمان اکنون با نقابی 
ديگر چشم به فتنه هايش عليه وحدت جهان اسالم دوخته است 
و حاض��ران در اربعين با بصيرت خويش می توانند اين توطئه را 
خنثی سازند. اری کربال ميدان بصيرت است و دشمن شناسی، 
ميدان تجلی وحدت اس��ت، آنجا که ميليون ها دلداده حسينی 
فرياد برمی آورند و به جهانيان راه نجات و س��عادت بش��ريت را 
معرف��ی  می کنند اری همه دل در گرو ي��ار نهاده اند و او را می 

خوانند :» لبيک يا حسين)ع( ، لبيک يا حسين )ع( «

همه دنیا در اربعین  ساالر شهیدان چشم  به کربال دوخته است


