مـوزه نفت

نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 905

مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی:

نخستینسکوینفتی
خلی جفارسملیشد

اقالمی با حداقل  50سال قدمت

در سالهای مختلف ،تمبرهای زیادی به نقش صنعت نفت منقوش شده اند که در مركز
اسناد موزه نفت تهران نگهداری می شوند.
اين تمبرها در مناسبت هاي مختلف نفتي به چاپ رسيده اند.

ر گالریهای موزه تجهیزات قدیمی اکتشاف،
حفاری ،پاالیشی و ...به نمایش درآمده است؛
بته نمایش آثار در این موزه از قواعدی پیروی
یکند که از جمله آنها قدمت حداقل  50سال
رای اشیای به نمایش درآمده است .همچنین
المی که از نواحی جغرافیایی دیگر جمعآوری
شدهاند ،باید نقش یا ارتباطی با صنعت نفت در
ن منطقه داشته باشند .البته در مورد قدمت
شیا ،استثناهایی هم وجود دارد و آن در مواردی
ست که یک شی یا سند از ارزش تاریخی خاصی
رخوردار بوده یا وجود آن با حادثهای مهم در
صنعت نفت کانادا پیوند خورده باشد که در آن
صورت ،با وجود نداشتن قدمت الزم نیز قابلیت
مایش در موزه را کسب خواهد کرد .به طور
دهآل ،اقالمی قابل اضافه شدن و نمایش در
وزه هستند که به مهمترین جنبه زندگی مردم
نطقه و وقایعی که لمبتون کانتی به خاطرآنها
شناخته شده و شهرت یافته است ،بپردازند .موزه
فت کانادا که اکنون یک مکان تاریخی ملی در
ن کشور به شمار میآید ،حفاظت از فرهنگ و
یراث تاریخی این کشور و انتقال آنها به
سلهای آینده را به عنوان اهداف خود مطرح
رده است.

دومینکتابازمجموعه
تاریخشفاهینفت منتشرشد

ز مجموعه تاريخ شفاهي صنعت نفت ،با عنوان «گفتوگو با
نعت پتروشيمي؛ مهندس عباس شعریمقدم» از سوي
ا و مركز اسناد صنعت نفت منتشر شد.
تاب كه به قلم مدير موزهها و مركز اسناد صنعت نفت نگاشته
ده است« :در چارچوب پروژه تاریخ شفاهی صنعت نفت ایران
هندس شعریمقدم نشستیم.
وا و قلمی توانا از تجربههای ارزشمند خود طی دوران خدمت
تا( 85مقطع بازنشستگی) سخن گفت و نوشت؛ البته ایشان
ازدهم و دوازدهم (دولت تدبیر و امید) در حوزه مدیریت و
اسینیز تجربههای موفقی را در اختیار وزارت نفت قرار داده
زوی طول عمر برای ایشان ،امیدواریم که خدمات کارشناسی
ن به صنعت پتروشیمی افزون و مستمر باشد».
اين كتاب از دغدغههاي خود طي چهار دهه فعاليت در صنعت
ه و خوانندگان اين اثر ميتوانند با گوشههايي از خاطرات و
ي و حرفهاي اين پيشكسوت نفتي آشنا شوند.
و با مهندس شعريمقدم» در 148صفحه منتشر شده و حاوي
زبان اين مديران نفتي در حوزه پتروشيمي و ساير حوزههاي

اين صنعت است كه خواندن آن براي عالقهمندان ،خالي از لطف نيست ،بهويژه
اينكه مطالب مطرح شده در اين كتاب ،مقاطع مهمي از تاريخ ايران از جمله
پيروزي انقالب اسالمي ،دوران جنگ تحميلي و بازسازي را دربر ميگيرد.
شعريمقدم در پايان اين كتاب ،همچنين توصيههايي به مديران امروز صنعت
پتروشيمي دارد و پيشنهادهايي را براي آينده اين صنعت و پيشرفت و
شكوفايي صنعت نفت كشور ارائه ميكند.

مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی ،از ثبت ملی سكوي نفتي
«بهرگانسر» به عنوان نخستین سکوی نفتی خلیج فارس
و  ۶۶اثر تاریخی واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی خبر
داد .فرهاد نظری با اشاره به اينكه پروندههای میراث
صنعت نفت ایران با همکاری وزارت نفت تهیه و تدوین
میشود ،يادآور شد :در فهرست میراث صنعت نفت ،آثاری
وجود دارد که به لحاظ ارزشهای منحصربهفرد ،قابلیت
ثبت در فهرست میراث جهانی را دارند .به گفته او ،میراث
صنعت نفت ایران مجموعه ارزشمند و متنوعی از آثار
منقول و غیرمنقول و میراث طبیعی و میراث مستند است
که در چند سال گذشته تالش زیادی برای شناسایی و ثبت
ی شده از
آنها شده است .نظري ،شاخصترین آثار ثبت مل 
آخرین جلسه کمیته ثبت آثار نامنقول را «با غشهر
مهریز»« ،کاروانسرای شاهعباسی انجیره»« ،کارخانه
سیمان شهرری»« ،کاروانسرای شاهعباسی شهرری»،
«سیلوی گندم اهواز»« ،نقوش صخرهای راونج دلیجان» و
«خانهها و قلعههای روستایی یزد و ابرقو» عنوان میکند.
او همچنین با تاکید بر واجد ارزش شناخته شدن تعدادی
از آثار خوزستان و خراسان که جزو میراث صنعت نفت به
شمار میروند« ،پمپ بنزین سبزوار»« ،بنگله  ۹۶مسجد
سلیمان» و «سکوی بهرگانسر ،نخستین سکوی نفتی
خلیج فارس» را از این آثار معرفی میکند.
نظری همچنین در مورد تعیین عرصه و حریم این آثار
اظهار میکند :با واجد ارزش شناخته شدن هر کدام از این
آثار تاریخی و ثبت آنها در فهرست آثار ملی ،عرص ه این
آثار نیز مشخص میشود؛ اما با توجه به لزوم در اختیار
داشتن مدت زمانهای متراکم برای تعیین حریم هر کدام
از این بناها ،هر استان موظف به تعیین حریم بنای
معرفیشده به اداره کل ثبت تا مدت زمان مشخصی است.
به گفته او ،استانهای خراسان جنوبی ،یزد ،تهران،
خوزستان ،چهارمحال و بختیاری ،همدان ،گلستان،
بوشهر و مرکزی این آثار را پیشنهاد داده بودند.
الزم به يادآوري است ،این آثار در اجرای قانون حفظ آثار
ملی (مصوب  ،)۱۳۰۹قانون تجدید استخدام آندره گدار
(مصوب  ،)۱۳۲۳قانون ثبت آثار ملی (مصوب  )۱۳۵۲و
قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی (مصوب )۱۳۶۷
در کمیت ه ثبت آثار ملی غیرمنقول ،از  ۹استان کشور در
فهرست آثار ملی ثبت شدند.
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