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در مرز های ایران
بــــزم   گاز

ساکنان  شهرها و  روستاهای  
 مرزی  کشور این روزها 
 یک به یک طعم نعمت گاز 
طبیعی را  می چشند

 چند گام تا  
 پایان عصر
 سوخت مایع

همراه گفت و گویی  با مدیرگازرسانی 
شرکت ملی گاز ایران 
900 هزار مشترک تا پایان امسال 
از نعمت گاز برخوردار می شوند

 عاشق نباشی
که هیچ...

روایت »مشعل« از یک نیم روز زندگی 
با کارگران چهارمین پاالیشگاه کشور

» مشعل« پای صحبت جوشکاران کد، 
مردان شرایط سخت نشست

 پاالیشگاه تهران؛ 
 اینجا صنعت 

جـان دارد
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فرا رسیدن 10 تیـــــــرماه  روز صنعت 
و معدن بر تالشــــــگران این عرصه 
مبارک باد





سرمقاله

29 سال پس از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و یازده  
سال پس از اعدام صدام حسین،  آغاز صادرات گاز ایران به 
بغداد و بصره،  گویی مرهمی است بر زخم دیرپایی که دیکتاتور 
مجنون عراق، روزگاری بر تن رنجور ایران و ایرانی زد؛ تنی رنجور 
از قرن ها استبداد و عقب ماندگی و مبارزه نافرجام که در سال 59 
و کمتر از دو سال پس از پیروزی انقالب اسالمی، تازه چندی بود که 

می رفت تا رنگ آسایش و آزادی به خود ببیند.
 ایرانیانی که تحوالت سیاست و اقتصاد و انرژی را در ساحت 
بین الملل دنبال می کنند، در نگاه به رخداد صادرات گاز ایران به 
عراق،  بی تردید جدای از جنبه های اقتصادی و منافعی که برای ما 
دارد، نگاهی عاطفی و تاریخی نیز به ماجرا می افکنند، چه آنکه 
حکایت ایران و عراق، بس عجیب و دردناک است؛حکایت دو کشور 
همسایه که روزگاری به سبب جنون حکمرانی افسارگسیخته،  به 
نام صدام حسین، داخل در جنگی خانمانسوز شدند که دستاوردش 

هزاران هزار شهید برای ما بود.
 شاید در تمام این 29 سال و سالهای هنوز نیامده،  ایرانیان هرگز 
نتوانستند و نمی توانند جنایتی را که بر کشورشان رفت،  فراموش 
کنند و از این روست که شنیدن نام عراق،  تا بود و هست و خواهد 
بود برای ایرانیان، آمیخته با آهی از حسرت جنگ هشت ساله باشد. 
با این وصف اما همان طور که گفته آمد،  صادرات گاز ایران به عراق 
به عنوان نخستین کشور عربی خریدار گاز پارسی که از هفته 
گذشته آغاز شد -، هم مرهمی تازه بر زخمی کهنه است و هم بابی 
تازه بر شکل گیری مناسباتی نوین که چشم انداز آن، گسترش 

مرزهای نظری و عملی امنیت برای ایران در منطقه خواهد بود. 
کیست که نداند صادرات انرژی از دیرباز تاکنون، یکی از مهمترین 
اهرم هایی است که می تواند کشور صادرکننده را از حیث اقتدار و 
امنیت در جایگاه فرادستی کشور و کشورهای مقصد بنشاند و از 
سوی دیگر،  نقشی تعیین کننده در گره خوردگی منافع طرف های 

مرتبط داشته باشد.
 از همین روست که صادرات گاز ایران به بغداد و بصره،حاال ایران را 
به کهکشانی بزرگتر و اثرگذارتر در منظومه انرژی جهان بدل کرده 

است.

روند پیشرفت پروژه های گازرسانی در دور افتاده ترین نقاط 
ایران که در دولت یازدهم، سرعت و شتابی تقریبا دوبرابری را 
نسبت به همه دولت های  پیشین تجربه می کند، حاال چندی است که 
در گازرسانی به شهرهای کوچک و روستاهای مرزی و نزدیک مرزها 
تبلور یافته است. دولت تدبیر و امید، بی حرف و ادعاهای بی عمل! 
همچنان که وزیر نفت در روزهای آغازین عمر این دولت وعده داده 
بود، با وارد مدار کردن فازهای عمده پارس جنوبی، گسترش بهره مندی 
از گاز طبیعی را به عنوان یک مدل اساسی در توسعه صنعت گاز در 
پیش گرفت. به تبع آن،  توسعه دیگر صنایع سنگین و سبک کشور 
نیز در مسیر تحقق قرار گرفت . از دیگر سو و در کنار اینها، پروژه 
رفاهی –  معیشتی گازرسانی به شهرها و روستاهای فاقد برخورداری 
از این نعمت طبیعی هم، از همان آغاز به کار دولت یازدهم در دستور 
کار قرار گرفت و با تحقق برجام به عنوان یک سند بین المللی  و رفع 
موانع اساسی توسعه صنعت گاز، شتابی روزافزون را تجربه کرد؛ 
هرچند برجام خود مورد بی مهری های فراوان مخالفان دولت تدبیر و 
امید قرار گرفت،  اما چتر مهر خود را بر اقتصاد کشور گسترانید و این 
را هرکس اگر نداند،  دست اندرکاران صنایع نفت و گاز خوب می دانند. 
گازرسانی شهری و روستایی تا آنجا پیش رفت که حاال و در پایان عمر 
دولت یازدهم، شهرهای کوچک و روستاهای زیبای مرزی ایران،  با 
شتابی بسیار زیاد دارند یک به یک طعم بهره مندی از گاز طبیعی را 
می چشند و این یعنی فرش امنیت ملی ما با تار »رفاه معیشتی« و پود 
»توسعه اقتصادی«  درحال پهناورتر شدن است. لبخند روستاییان و 
مرزنشینان ایرانی به خطوط لوله گاز، حکایت از آن دارد که »بزم گاز« 
دارد سراسر ایران را فرا می گیرد تا مردمان ما را شادمانه تر کند.  
ماه های پایانی عمر دولت یازدهم با خبرهایی سراسر خوش از صنعت 
گاز با افتتاح فازهای تازه پارس جنوبی و گازرسانی به زاهدان همراه 
شد و اکنون با نزدیک شدن به پایان عصر سوخت مایع در همه 
نیروگاه های کشور و گازرسانی به شهرها و روستاهای مرزی به نقطه 
اوج خود نزدیک و نزدیک تر می شود. شاید این میان تنها صدای 
تنگ نظری هاست که گاهی دلخراش و گوشخراش می شود،  اما هیهات 
که عزم سخت شیرزنان و شیرمردان صنعت نفت و گاز کشور را، حتی 

اندکی سست کند؛ هیهات!    

گاز و توسعه روزافزون رفاه و امنیت
فرش امنیت ملی ما با تار »رفاه معیشتی« و پود »توسعه اقتصادی« در حال  گسترده تر شدن است



مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران:
صادرات روزانه حدود 8 

میلیون بشکه نفت از پایانه 
خارک امکان پذیر است

حدود 95 درصد صادرات نفت 
خام کشور، از اسکله های شرقی و 
انجام  غربی پایانه نفتی خارک 
می شود و خوشبختانه با تالش 
کارکنان و فعال سازی چهار اسکله، 
برای  آماده  اسکله های  تعداد 
پهلوگیری نفتکش ها در خارک به 9 
اسکله افزایش یافته است. از میان 
شرکت ها ی اروپایی، تاکنون شرکت 
فرانسوی توتال بیشترین نفتکش 
تحت اجاره خود را برای دریافت نفت 
به پایانه خارک اعزام کرده است. 
همچنین 70 تا 75 درصد نفت ایران 
به ویژه به سوی مقاصد آسیایی، از 
طریق ناوگان شرکت ملی نفتکش 
صادر شده است تاکنون شرکت هایی 
همچون توتال، انی ایتالیا، لوک اویل 
روسیه، شرکت ها ی یونانی، بالروس، 

نروژ و... 
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26

  برگزاری نخستین مانور آبی-خاکی حراست 
شرکت ملی نفت

نخستین مانورآبی-خاکی با هدف مقابله بانفوذ و جلوگیری ازاقدامات خرابه کار انه از 
سوی نیروهای حراست شرکت ملی نفت ایران برگزار شد. باتوجه به اهمیت تاسیسات 
صنعت نفت دربخش های مختلف اعم ازواحدهای بهره برداری، نمک زدایی، ایستگاه های 
تقویت فشارگاز، تلمبه خانه ها، چاه ها و منیفولدها، همچنین خطوط لوله جریانی و صادراتی، 
 سازمان حراست شرکت ملی نفت اقدام به برگزاری این مانور کرده است. طراحی این مانور
آبی- خاکی بی نظیر درنوع خود را که روی گذرگاه خطوط لوله انتقال نفت و گازرودخانه 
کارون شهراهوازاجراشد، معاونت عملیات حراست شرکت ملی نفت ایران انجام داده است... 

   قهرماني كشتي گیر مناطق 
نفتخیزجنوب  در مسابقات

 كارگري جهان   

 عاشق نباشی كه هیچ...

42

» مشعل« پای صحبت 
جوشکاران کد، مردان 
شرایط سخت نشست 

نویسنده، تحلیلگر  و گزارشگر مشعل باشید

46

ایمان بهرام سري، کشتي گیر 
مناطق نفتخیزجنوب در رقابت هاي 

کشتي فرنگي کارگري جهان 
مدال طال را به خود اختصاص 

داد.
در این دوره از 

رقابت ها که به میزباني 
کشور لتوني برگزارشد، 

ایمان بهرام سري که 
تیم شهرداري اندیمشک 

نماینده ایران در این 
پیکارها را همراهي 

مي کرد، در وزن 130 ...

ایران  علیه  عراق  تحمیلی  جنگ  پایان  از  پس  سال   29  
گاز  صادرات  آغاز  اعدام صدام حسین،   از  پس  سال  یازده  و 
ایران به بغداد و بصره،  گویی مرهمی است بر زخم دیرپایی که 
ایرانی  ایران و  بر تن رنجور  دیکتاتور مجنون عراق، روزگاری 
مبارزه  و  ماندگی  عقب  و  استبداد  قرن ها  از  رنجور  تنی  زد؛ 
نافرجام که در سال 59 و کمتر از دو سال پس از پیروزی انقالب 

اسالمی، تازه چندی بود که می رفت تا رنگ آسایش و آزادی به 
خود ببیند. ایرانیانی که تحوالت سیاست و اقتصاد و انرژی را 
در ساحت بین الملل دنبال می کنند، در نگاه به رخداد صادرات 
و  اقتصادی  جنبه های  از  بی تردید جدای  عراق،   به  ایران  گاز 
منافعی که برای ما دارد، نگاهی عاطفی و تاریخی نیز به ماجرا 

می افکنند...
از سرمقاله



حاج جعفر ناظم رعایا پیشکسوت نفت با »مشعل « از تاریخ 
نفت سخن می گوید

ایرانیان برای
 زندگی برنامه ریزی 

دقیقی ندارند
[ [34
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از اداره 
نفت َبری  تا  اداره

 حمل و نقل 
[ [32

10

تمرین چند 
  بـرای مبارزه
 با افسردگی
[ [36

موافقت شورای اقتصاد
 با فعالیت های توسعه   فرهنگی

 و اجتماعی صنعت نفت

در جلسه شورای اقتصاد رقم خورد

معاون سازمان حفاظت از محیط زیست:

مجتمع های پتروشیمی پاک از پرداخت 
04مالیات معاف می شوند

نوری بر 
28زاویه های تاریک  یک تاریخ 
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نکته های نفتی
  در دانشگاه شریف  

هفتمین همایش  فراساحل در حالی برگزار شد 
که  معاون  توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران  

 سخنران اصلی آن بود



نشریه کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 835  4

ایران آماده همکاری  اقتصادی با سایر كشورها در حوزه انرژی است

فراخوان اوپک برای معرفی نامزدهای دریافت جوایز پژوهش و روزنامه نگاری

رئیس مجلس شورای اسالمی در جمع خبرنگاران:

رئیس مجلس شورای اسالمی ایران از آمادگی 
کشورمان برای ایجاد روابط و همکاری با سایر 
کشورها در زمینه های انرژی و حوزه اقتصادی خبر 
داد.  علی الریجانی روز سه شنبه 6 تیرماه در 
حاشیه برگزاری دومین نشست اجالس رئیسان 
مجالس اورآسیا در شهر سئول کره جنوبی در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: تاسیس این نهاد 
سال گذشته از سوی کره جنوبی و روسیه مطرح 
شد و در آن جلسه پیشنهاد ایجاد یک دبیرخانه را 
من مطرح کردم تا با ثبات بیشتری این سازمان 
عمل کند. وی افزود: اصل ایجاد همکاری های 
اقتصادی و امنیتی بین کشورهای منطقه اوراسیا، 

اقدام مناسبی است، ولی نتیجه بخش بودن آن به 
جدی گرفتن این موضوع از طرف سایر کشورها 
بستگی دارد. رئیس مجلس شورای اسالمی ایران 
اظهار کرد: تاسیس دبیرخانه و نگارش اساسنامه 
مقدمات ایجاد همکاری بین کشورهای منطقه 
اورآسیاست، اما محتوای آن از اهمیت بیشتری 
برخوردار است، زیرا ایجاد خطوط مواصالتی برای 
انتقال هر چه زودتر انرژی به کشورهای دیگر 
اهمیت دارد و عاله بر اینها ایران می تواند در زمینه 

همکاری های فنی و تکنولوژی همکاری کند.
وی افزود: از ویژگی های مهم منطقه اورآسیا 
وجود منابع انرژی است که باید بتوان به بهترین 

نحو از آن استفاده کرد. رئیس مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه مهمترین محورهای 
دیدارهای دو جانبه با سایر کشورها همکاری های 
اقتصادی است، گفت: با رئیسان مجالس برخی از 
کشورهای اروپایی - آسیایی حاضر در این اجالس 
صحبت شده است و همکاری های اقتصادی  و 
امنیتی برای مبارزه با تروریسم نیز مورد توجه قرار 
می گیرد. علی الریجانی ظهر روز دوشنبه 5 تیرماه 
نیز به منظور شرکت در دومین نشست روسای 
مجالس اوراسیا تهران را به مقصد سئول پایتخت 
کره جنوبی ترک کرد. وی شامگاه دوشنبه هنگام 
ورود به کره جنوبی در جمع خبرنگاران ضمن ابراز 

امیدواری به تهیه اساسنامه نشست روسای 
مجالس اوراسیا گفت: این نشست می تواند به 
امنیت پایدار و توسعه روابط اقتصادی کشورهای 
حاضر کمک کند. الریجانی افزود: این نشست 
ابتکاری است که از سال پیش شروع شده و ایران 
نیز نقش فعالی داشته تا این سازمان شکل بگیرد.

فریده اوالد قباد، عزیز اکبریان، علی اصغر 
یوسف نژاد و اسداهلل عباسی از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی، دکتر الریجانی را در این سفر 
همراهی کردند. نخستین نشست روسای مجالس 
اوراسیا سال گذشته در مسکو و با حضور مقامات 

پارلمانی 20 کشور برگزار شد.

 به گزارش پایگاه اطالع رسانی دبیرخانه 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک(، این 
سازمان در بیانیه ای خواهان معرفی نامزدها برای 
زمینه  در  خود  صنعتی  معتبر  جایزه  دو 

روزنامه نگاری و  پژوهش شد.
همچون سال های گذشته، این جوایز برای 
قدردانی از افرادی طراحی شده  است که به صنعت 
نفت و مسائل مرتبط با نفت، به ویژه در زمینه 
و  تولیدکنندگان  میان  بط  روا رتقای  ا
مصرف کنندگان نفت، خدمتی شاخص داشته اند.

 جایزه اوپک برای روزنامه نگاری که شامل 
رسانه های مکتوب و دیداری می شود، به یک 
روزنامه نگار با تجربه و یا سازمان رسانه ای اعطا 

می شود که در طول بیش از 10 سال، گزارش ها 
و تحلیل های واقع گرایانه و متوازنی از بازار نفت و 
مسائل مربوط به آن ارائه داده باشد. این جایزه، 
شامل یک لوح و گواهینامه و همچنین مبلغ 6 
هزار دالر خواهد بود. جایزه پژوهشی اوپک نیز به 
پژوهشگرانی داده می شود که فعالیت مستمر و 
شاخص در مسائل مرتبط با نفت داشته اند. برنده 
این جایزه، از لوح افتخار و مبلغ 27 هزار یورو جایزه 
نقدی برخوردار خواهد شد. هر دو جایزه از سوی 
رئیس نشست اوپک در رویداد هفتمین سمینار 
بین المللی اوپک اعطا می شود که 20 و 21 ژوئن 
سال 2018 میالدی )30 و 31 خردادماه 97( در 
قصر هافبورگ وین برگزار خواهد شد.  هدف اوپک 

از در نظر گرفتن این دو جایزه، تقدیر و تشکر از 
تالش های پژوهشگران و روزنامه نگارانی است که 
در صنعت نفت فعال بوده اند. نخستین دوره 
اعطای جایزه مقاله علمی و تحقیقاتی برگزیده 
اوپک در سال 2004 از سوی رئیس وقت اوپک و 
به مناسبت برگزاری سمینار دو ساالنه بین المللی 
این سازمان برگزار شد و هدف از آن قدردانی از 
محققان و پژوهشگرانی بود که در طول عمر 
فعالیت حرفه ای خود در صنعت نفت و حوزه های 

مرتبط، نقش برجسته ای داشته اند.
اعطای جایزه روزنامه نگار برگزیده اوپک، 
نخستین بار در سال 2009 و به منظور تشکر و 
قدردانی از تالش روزنامه نگاران برای ارائه 

گزارش های دقیق و علمی در حوزه نفت و انرژی 
و کمک به ارتقای دانش جامعه جهانی در زمینه 
صنعت برگزار شد.  برنده جایزه مقاله تحقیقاتی، 
از سوی متخصصان صنعت نفت کشورهای غیر 
عضو اوپک و دبیرخانه این سازمان انتخاب 

می شود.
مهلت معرفی نامزدها برای هر دو جایزه، تا 
پنجم سپتامبر سال 2017 میالدی )14 
شهریورماه( است. اطالعات بیشتر در باره این دو 
جایزه، به عالوه فرم های درخواست و راهنمای 
نحوه پر کردن فرم نامزد شدن روی پایگاه 
 )www.opec.org( اطالع رسانی دبیرخانه اوپک

موجود است.

درخواست وزارت نفت مبنی بر تامین اعتبار 
مورد نیاز برای اجرای طرح ها و پروژه های 
مسئولیت اجتماعی و فرهنگی صنعت نفت در 
حوزه فعالیت های توسعه  فرهنگی و اجتماعی 
مناطق غرب کارون و پارس جنوبی، در جلسه 

شورای اقتصاد تصویب شد.
جلسه شورای اقتصاد عصر روز شنبه، سوم 
تیرماه به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهوری و با حضور مهندس بیژن زنگنه، 
وزیر نفت، برخی وزیران دولت و اعضای این شورا 

برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این نشست، با اشاره به 
درخواست وزارت نفت در خصوص تامین اعتبار 
مورد نیاز برای اجرای طرح ها و پروژه های 
مسئولیت اجتماعی و فرهنگی صنعت نفت در 
حوزه فعالیت های توسعه فرهنگی و اجتماعی، این 
برنامه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: الزم است این 

برنامه در همه طرح های بزرگ مدنظر قرار گیرد.

معاون اول رئیس جمهوری افزود: شرکت ها ی 
بزرگ که نسبت به اجرای طرح ها در زمینه های 
مختلف اقدام می کنند، در اجرای طرح ها و 
پروژه های مسئولیت اجتماعی، باید در مسیر 
خدمات رسانی و پاسخگویی به نیازهای مردم 
مناطق حرکت کنند تا این تصور برای مردم ایجاد 
نشود که اجرای این طرح ها قرار است فقط برای 

آن ها مزاحمت داشته باشد، بلکه باید به نحوی 
برنامه ریزی شود که مردم این مناطق از مواهب 

اجرای طرح های بزرگ نیز بهره مند شوند.
در این نشست، درخواست وزارت نفت مبنی بر 
تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح ها و 
پروژه های مسئولیت اجتماعی و فرهنگی صنعت 
نفت در حوزه فعالیت های توسعه فرهنگی و 

اجتماعی مناطق غرب کارون و پارس جنوبی به 
تصویب رسید.

این طرح با توجه به ضرورت انجام تکالیف و 
مسئولیت های اجتماعی و فرهنگی صنعت نفت در 
محیط های پیرامونی اجرای طرح های بزرگ این 
صنعت و جبران بخشی از زیان های اجتماعی و 
اقتصادی وارد شده به زیرساخت ها در مناطق 
مربوط اجرا خواهد شد. بر اساس این مصوبه، 
شرکت ملی نفت ایران مکلف است معادل ریالی 
حداکثر 3 درصد مبلغ این قراردادها را از محل 
صرفه جویی در هزینه های این طرح  و یا از محل 
منابع داخلی خود برای اجرای طرح ها و پروژه های 
مسئولیت اجتماعی و فرهنگی در مناطق عملیاتی 
مربوط هزینه کند. در این نشست، همچنین توجیه 
فنی، اقتصادی و زیست محیطی اجرای طرح 
توسعه و بهره برداری بخش فراساحل فاز 11 پارس 
جنوبی از سوی وزارت نفت مطرح شد که پس از 

بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.

 موافقت شورای اقتصاد با فعالیت های توسعه  
فرهنگی و اجتماعی صنعت نفت

خبر و نظر
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شیوه  نامه فرایند انتصاب، ارتقا و مزایای 
دارندگان گواهی نامه صالحیت حرفه ای 
مدیریت طرح، به تازگی از سوی وزیر نفت 
خطاب به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه 
انسانی وزارتخانه ابالغ شده که بر اساس آن، 
مسئولیت صدور گواهی نامه های صالحیت 
حرفه ای با مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت 
است. این گواهی نامه ها در ادامه همان فرایند 
توسعه و پرورش مدیران صنعت نفت که از 
مدت ها پیش در مرکز توسعه مدیریت آغاز 

شد، ارائه می شود. درست است؟ 
 بله. رویکرد وزیر محترم نفت و شورای معاونان 
در تصویب شکل گیری مرکز توسعه مدیریت 
صنعت نفت، ضرورت تربیت مدیران حرفه ای و 
متخصص در این صنعت بوده و ویژگی های این 
صنعت مثل تخصصی بودن، پیچیدگی، سروکار 
داشتن با فناوری های باال، رقابت های منطقه ای و 
جهانی و بازنشستگی تعداد قابل توجهی از مدیران 
نفت، همه و همه بر اهمیت و ضرورت پرورش 
مدیرانی توانمند برای صنعت نفت اضافه کرده 
است. به این ترتیب از همان زمان موضوع اعطای 
گواهی نامه به افرادی که فرآیندهای مختلف توسعه 
را می گذراندند مطرح بود، اما آنچه به تازگی از 
سوی مهندس زنگنه ابالغ شده، شیوه نامه مربوطه 

است.

که   گویا فعالً این شیوه نامه صرفا درباره 
مدیریت طرح هاست.

بله. حدود 2 سال پیش با ارزیابی مشاغل و 
نیازها در سطح صنعت نفت، 16 حرفه شناسایی و 
در شورای معاونین وزارت نفت، هفت حرفه 
به عنوان اولویت مورد تایید قرار گرفت. از مجموع 
این هفت حرفه، بخش عمده ای از فعالیت های 
مربوط به ارزیابی و شناسایی مدیریت پروژه، سال 
گذشته انجام شد و امسال نیز در حال تکمیل است 
و شیوه نامه اخیر وزیر نیز این حرفه را دربر می گیرد. 
البته نکته حائز اهمیت این است که اگرچه این 
شیوه نامه به حرفه مدیریت طرح مربوط می شود، 
اما به نحوی تنظیم شده که قابلیت تعمیم به دیگر 

حرفه ها را هم داشته باشد.
به عبارت دیگر زمانی که این افراد گواهی نامه 
خود را دریافت کنند، گزینه های آماده به کار 
وزارت نفت در سمت مدیر پروژه خواهند بود. 

درست است؟
 بله.بر اساس بند  )ج( شیوه نامه اگر یکی از 
شرکت های فرعی به دنبال مدیری برای پروژه ای 
باشد و حداقل 2 نفر از دارندگان گواهی نامه 

صالحیت حرفه ای مدیریت پروژه در آن شرکت 
مشغول به کار باشند، آن شرکت موظف است مدیر 
پروژه را از بین 2 نفر موجود انتخاب کند. البته 
همانطور که در بند )ج( شیوه نامه آمده، انتقال و 
ماموریت افراد از یک شرکت اصلی به شرکت اصلی 
دیگر، هم جهت تصدی سمت های مربوطه با 

موافقت کارمند و شرکت مبدا امکان پذیر است.

چه تفاوتی میان گواهی نامه های مرکز توسعه 
مدیریت با دیگر گواهی نامه های حرفه ای که 
دیگر نهادهای معتبر صادر می کنند، وجود 

دارد؟
مدل توسعه و حرفه ای گرایی مرکز توسعه 
مدیریت صنعت نفت، مجموعه ای از توانمندی ها 
از جمله دانش، مهارت، تجارب و ویژگی های 
فردی را مدنظر قرار می دهد و بر مبنای آن ارزیابی 
و سپس برنامه توسعه را برای فرد اجرا می کند. 
این رویکرد در مقابل رویکردهایی که صرفا 
ترویج کننده مدرک گرایی هستند، قرار دارد و به 
مجموعه ای از توانمندی های افراد امتیاز می دهد. 
از طرفی بعضی موسسات داخلی و خارجی برای 
حرفه های مختلف گواهی نامه هایی صادر می کنند 
که به نوعی تعلق حرفه ای افراد را به آن حرفه 
نشان می دهد و صرفا در آن صنف دارای ارزش 
است. بنابراین گواهی نامه های صالحیت حرفه ای 
که پس از موفقیت در فرآیندهای مختلف مرکز به 
همکاران در سطوح مختلف اعطا می شود، تفاوت 
زیادی با گواهی نامه های صنفی حرفه ای مختلف 
دارد و از جامعیت بیشتری برخوردار بوده و خاص 

صنعت نفت است.

شیوه نامه ابالغی اخیر، اشاره ای هم به مزایای 
شغلی و سازمانی دارندگان گواهی نامه 
صالحیت حرفه ای دارد و  نوع و میزان این 

مزایا مشخص شده است؟
 همانطور که در متن شیوه نامه آمده، برای 
دارندگان گواهی نامه صالحیت حرفه ای سطوح 
مختلف مدیریت پروژه، مزایای شغلی و سازمانی 
پیش بینی شده که به زودی در شورای اداری و 
استخدامی نفت مورد بررسی قرار خواهد گرفت که 
پس از این مرحله و مشخص شدن جزییات، 
می توان در این زمینه بیشتر اطالع رسانی کرد. این 
مزایا قابل تعمیم به دارندگان گواهی نامه صالحیت 
حرفه ای در دیگر حرفه ها هم متناسب با شرایط 
آنها خواهد بود. البته مزایا وقتی اختصاص می یابد 
که فرد مسئولیت مدیریت پروژه ای را عهده دار 

شده باشد.

اجرای قراردادهای نفتی سبب ورود 
سرمایه های جدید به ایران می شود

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با 
بیان این که تاخیر در اجرای قراردادهای جدید 
نفتی، سبب تصاحب بازارهای بین المللی 
ازسوی کشورهای رقیب می شود، گفت: این 
قراردادها در گام نخست می تواند سرمایه های 
جدیدی وارد ایران کند و در گام بعد، دیگر 
صنایع را رونق بخشد. سید مهدی حسینی، 
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، به 
نقش و ضرورت اجرای قراردادهای جدید نفتی 
اشاره کرد و گفت: صنعت نفت، موتور محرکه 
اقتصاد به شمار می رود و در خروج از رکود و 
حل مشکالت اقتصادی کشور، نقش مهمی 

دارد.
وی با بیان این که ظرفیت های بزرگی در 
کشور وجود دارد، افزود: ایران دارای بزرگترین 
ذخایر گازی و چهارمین ذخایر نفتی دنیاست 

که باید از آن ها استفاده کرد.
حسینی تصریح کرد: با وجود این که 
ظرفیت های ما در صنعت نفت، قابل مقایسه با 
همسایگان نیست، اما آن ها به سرعت در حال 
توسعه میدان های نفت و گاز خود هستند. 
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتي با بیان 
این که بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی 
باید ظرفیت های صنعت نفت و گاز افزایش 
یابد، گفت: با وجود برخورداری از ذخایر بزرگ 
گازی، میزان صادرات گاز و حضور در بازارهای 
بین المللی این محصول، اندک است، البته با 
توسعه صنعت نفت، عالوه بر کسب مزایای 
اقتصادی، می توانیم بر مسائل سیاسی و 

بازارهای بین المللی نیز اثرگذار باشیم.
وی به صادرات گاز روسیه به اروپا اشاره و 
عنوان کرد: اروپا به گاز روسیه وابسته است که 
همین مسأله سبب شده در تنظیم روابط 
سیاسی و اقتصادی با اروپا، روسیه دست باال 

را داشته باشد.
حسینی با بیان این که همه کشورهای 
حاشیه خلیج فارس تشنه گاز هستند، افزود: 
کشورهای حاشیه خلیج فارس هم اکنون 
اقدام به واردات محموله ال ان اجی از آن سوی 
دنیا می کنند، در حالی که با یک خط لوله 150 
کیلومتری می توانیم به این کشور گاز صادر 

کنیم.
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی به 
ضرورت سرمایه گذاری 200 میلیارد دالری 
در صنعت نفت اشاره و تصریح کرد: تامین این 
حجم از سرمایه گذاری، خارج از توان اقتصاد 
ماست، ضمن اینکه در برخی صنایع، به 
فناوری های جدید دسترسی نداریم و این 
موضوع باعث می شود هزینه ها باال برود و 

بهره وری کاهش بیابد.
وی با بیان این که باید فناوری های جدید را 
در صنعت نفت وارد کشور کرده و بومی کنیم، 
عنوان کرد: ظرفیت های گسترده ای در داخل 
کشور وجود دارد که به فناوری های جدید نیاز 
دارد. در قراردادهای جدید نفتی، موضوع 
انتقال فناوری به کشور و رشد شرکت های 
داخلی در کنار شرکت ها ی بین المللی لحاظ 

شده است.

مجتمع های پتروشیمی در صورتی که 
ز  ا دهند،  کاهش  ا  ر خود  آالیندگی 

معافیت های مالیاتی برخوردار می شوند.
سعید متصدی، معاون محیط زیست 
انسانی سازمان حفاظت محیط زیست درباره 
بازنگری دستورعمل اجرایی پرداخت عوارض 
آالیندگی مجتمع های پتروشیمی اظهار کرد: 
سازمان محیط زیست، میزان آالیندگی 
واحدهای پتروشیمی را براساس دستورعمل 
تدوین شده اندازه گیری 
و بررسی کرده و در 
هش  کا ت  ر صو
واحدها،  آالیندگی 

مجتمع پتروشیمی از پرداخت مالیات معاف 
و  واحدها  این که  بیان  با  می شود. وی 
مجتمع های پتروشیمی اصوال آالیندگی هایی 
دارند، گفت: این شرکت ها یا باید آالیندگی 
خود را کاهش دهند و یا مالیات پرداخت کنند 
که امیدواریم به تدریج شاهد کاهش آالیندگی 
مجتمع های پتروشیمی و حرکت در مسیر 
دستیابی به هوای پاک باشیم. متصدی تصریح 
پتروشیمی  مجتمع های  و  طرح ها  کرد: 
می توانند با توجه به نوع فعالیت هایشان، در 
حمایت از محیط زیست نقش آفرین باشند. 
معاون سازمان محیط زیست از آمادگی این 
سازمان برای گسترش همکاری ها با طرح ها و 
مجتمع های پتروشیمی به منظور صیانت از 
محیط زیست خبر داد و گفت: هر یک از 
برنامه کاهش  که  پتروشیمی  واحدهای 
آالیندگی خود را در یک بازه زمانی مشخص 
به ما اعالم کنند، از حمایت و همکاری سازمان 

محیط زیست برخوردار خواهند شد.

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی:

مجتمع های پتروشیمی پاک از پرداخت مالیات 
معاف می شوند

انتخاب مدیران پروژه های صنعت نفت 
ضابطه مند می شود

درباره گواهی نامه صالحیت حرفه ای در نفت بیشتر بدانیم

شیوه نامه فرآیند انتصاب، ارتقا و مزایای دارندگان گواهی نامه صالحیت حرفه ای مدیریت طرح، 
به تازگی از سوی وزیر نفت ابالغ شده است، اما این ابالغیه دقیقا کدام دسته از کارکنان وزارت نفت را 
شامل می شود؟شرایط احراز گواهی نامه و مبانی کار چیست؟ مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت در این 
میان چه نقشی ایفا می کند؟ دریافت کنندگان گواهی نامه های صالحیت حرفه ای از چه مزایایی برخوردار 
می شوند؟ و... پاسخ پرسش هایی از این دست را در گفت وگوی شانا با محمد دیانت، مدیر مرکز توسعه 

مدیریت صنعت نفت جویا شده ایم که مشروح آن در ادامه آمده است:
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پایان یافتن عملیات حفاری سه 
سکوی فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس 

جنوبی 
 پیشرفت عملیات حفاری چاه های سه سکو از 
فازهای 22، 23 و 24 پارس جنوبی به 100 درصد 

رسید.
فرهاد ایزدجو، مجری فازهای 22، 23 و 24 پارس 
جنوبی گفت: عملیات حفاری موقعیت سکوهای 22، 
24A و 24B با پیشرفت 100 درصدی به پایان 
رسیده و هم اکنون حفاری در موقعیت سکوی اصلی 

23 با پیشرفت 80/4 درصد ادامه دارد.
وی با اعالم این خبر درباره عملیات تکمیلی 
حفاری در این سکوها گفت: همزمان با دریافت 
لوله های CRA از شرکت ملی نفت ایران تا مهرماه 
امسال، عملیات نصب این لوله ها در هر چهار سکو آغاز 
شده و پس از آن عملیات تکمیلی چاه ها در مدت 
شش ماه پایانی سال انجام می شود. ایزدجو، با بیان 
این که سکوهای 24A و 24B دو سکوی اقماری و 
متصل به سکوهای اصلی 22 و 23 این طرح گازی 
هستند، از تکمیل عملیات حفاری 11 حلقه چاه 
 24A سکوی 22 و هشت حلقه چاه سکوی اقماری
خبر داد. وی با اشاره به اینکه عرشه 22 با پیشرفت 
89 درصدی، اولین سکویی است که در موقعیت این 
 24A فاز نصب خواهد شد، افزود: این سکو و سکوی
با پیشرفت 86 درصدی فاز اول طرح توسعه فازهای 
22 تا 24 را تشکیل داده و معادل یک میلیارد فوت 
مکعب گاز را از حوزه مخزنی این فاز برداشت می کنند. 
مجری فازهای 22، 23 و 24 پارس جنوبی، درباره 
زمان نصب این دو سکو تصریح کرد: مراحل نهایی 
ساخت سکوی 22 درحال انجام است و حداکثر تا 
آبان ماه آماده حمل به سمت موقعیت جکت خود 
خواهد شد؛ ضمن اینکه سکوی 24A هم یک ماه 
بعد و تا پایان آذرماه سال جاری آماده نصب می شود. 
این مجری طرح در شرکت نفت و گاز پارس، با 
 اشاره به اینکه کارشناسان طرح توسعه فازهای
 24-22 به طور  مداوم سرعت و کیفیت ساخت هر 
چهارسکوی این طرح را دریارد شرکت صدرا در 
بوشهر ارزیابی می کنند، افزود: عالوه بر دو سکوی ذکر 
شده، سکوی اصلی 23 با پیشرفت 81/5 و سکوی 
اقماری 24B با پیشرفت 75 درصد به عنوان آخرین 
و  یمنی  ا اصول  رعایت  با  طرح  این  سکوی 

استانداردهای مربوط در حال ساخت هستند.
ایزدجو  در ادامه از تکمیل خط لوله 18 اینچ میانی 
سکوهای 22 و 24A به طول 5/3 کیلومتر از طریق 
کشتی لوله گذار سی مستر )C-Master( خبرداد 
و یادآور شد: ساخت خط لوله 32 اینچ سکوی 22 به 
طول تقریبی 110 کیلومتر نیز سال گذشته به طور 
کامل پایان یافته بود. وی، لوله گذاری دو سکوی 23 
و 24B را از دیگر برنامه های در دست اقدام عنوان 
کرد و گفت: تاکنون پوشش بتنی 50 درصد از 
لوله های این سکوها تکمیل شده و با اتمام موارد 
باقیمانده تا پایان تیرماه، عملیات لوله گذاری سکوی 
23 به طول 110 کیلومتر از مردادماه امسال آغاز شده 
و متعاقب آن خط لوله 20 اینچ درون میدانی این دو 

سکو انجام می شود.

  با حضور  اعضاي کمیته راهبري دانش، 
مدیران، هیات اجرایي  شرکت پاالیش نفت 
اصفهان  و مشاور مربوطه، سند شناخت مدیریت 
دانش پاالیشگاه اصفهان ارائه شد. فرشته مشهدي، 
رئیس مهندسي سیستم ها و روش ها گفت: گزارش 
نتایج فاز شناخت، ارزیابي بلوغ و آمادگي مدیریت 
دانش به همراه نقشه راه مدیریت دانش، از سوی 
مشاور به شرکت پاالیش نفت اصفهان تحویل شده 
است. وی افزود: این پروژه داراي 6 فاز است که 
تاکنون 2 فاز آن به اتمام رسیده و 4 فاز دیگر آن 
شامل  طراحی ساختار، رویه ها و فرآیندهای 
مدیریت دانش، فرهنگ سازي و آموزش براي ثبت، 
تسهیم و اخذ دانش،  طراحی و تشکیل شبکه های 
دانشی )COP( و استقرار سامانه  جامع مدیریت 

دانش طبق برنامه زمان بندي در احال اجراست.
مشهدي  اظهار امیدواری کرد، به حول و قوه 
الهي و تالش همگاني، بتوانیم مدیریت دانش را به 
صورت کامل در شرکت پاالیش نفت اصفهان 

استقرار داده و گام بلندي را در مسیر پیشرفت 
علمي و تخصصي این واحد صنعتي برداریم.

پاالیشگاه  اصفهان موفق به دریافت 
گواهی نامه مدیریت کیفیت شد 

شرکت پاالیش نفت اصفهان گواهینامه 
سیستم هاي مدیریت کیفیت براساس استاندارد 
 ISO 9001:2015،            زیــست محیطي ISO
14001:2015 و ایمني و بهداشت حرفه اي 

OHSAS:2007 و HSE MS  را دریافت کرد.

با برنامه ریزي هاي به عمل آمده و انجام اقدامات 
الزم و همسو با اهداف سازماني، ممیزي نهایي این 
شرکت از سوی شرکت IMQ انجام واقدامات 
صورت گرفته تایید شد. در ویرایش جدید 
استاندارد سیستم هاي مدیریت مذکور بر اهمیت 
و نقش ذي نفعان، شناسایي و ارزیابي ریسک ها و 
فرصت هاي فرآیندي، تحلیل شرایط محیط داخل 
و خارج سازمان و ضرورت تدوین برنامه ریزي 

راهبردی در زمینه کسب رضایت ذي نفعان تاکید 
شده است. 

یافته هاي ممیزي به همراه نقاط قوت  
1- بودجه ریزي برمبناي برنامه هاي پیشنهادي 
سال 97 مرتبط با ارتقاي مسئولیت هاي اجتماعي

2- تهیه جدول ارتباطات درون و برون 
سازماني مطابق با الزام استاندارد 

3- حمایت مالي از پروژه هایي با مفاهیم حفظ 
محیط زیست مانند پارک صنعتي اکولوژیک 

منطقه بختیاردشت
4- پیاده سازي و بازنگري فرآیندهاي سازمان 

APQC بر اساس
5- بررسي هاي انجام شده در زمینه استقرار 

مناسب مدیریت دانش
در همین زمینه سرممیز شرکت IMQ اقدامات 
انجام شده را قابل تقدیر دانسته و گفت: امید است 
در ممیزي هاي مراقبتي، شاهد ادامه روند بهبود 

باشیم. 

 سند شناخت مدیریت دانش پاالیشگاه اصفهان تدوین شد

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران از 
آماده سازی همزمان 9 اسکله برای پهلوگیری 
کشتی های نفتکش در پایانه خارک خبر داد و 
گفت: هم اکنون صادرات روزانه حدود هشت 

میلیون بشکه نفت از این پایانه امکانپذیر است.
سید پیروز موسوی گفت: حدود 95 درصد 
صادرات نفت خام کشور، از اسکله های شرقی و 
انجام می شود و  پایانه نفتی خارک  غربی 
خوشبختانه با تالش کارکنان و فعال سازی چهار 

اسکله، تعداد اسکله های آماده برای پهلوگیری 
نفتکش ها در خارک به 9 اسکله افزایش 
یافته است. وی گفت: از میان شرکت ها ی 

اروپایی، تاکنون شرکت فرانسوی 
توتال بیشترین نفتکش تحت 
اجاره خود را برای دریافت نفت 
به پایانه خارک اعزام کرده 
است. همچنین 70 تا 75 
درصد نفت ایران به ویژه به 

سوی مقاصد آسیایی، از طریق ناوگان شرکت ملی 
نفتکش صادر شده است.  موسوی با اشاره به 
افزایش رفت و آمد کشتی های نفتکش خارجی در 
پایانه های نفتی ایران در دوران پسابرجام گفت: 
تاکنون شرکت هایی همچون توتال، انی ایتالیا، 
لوک اویل روسیه، شرکت ها ی یونانی، بالروس، 
نروژ و... با ارسال نفتکش، اقدام به بارگیری نفت 
خام صادراتی ایران در پایانه خارک کرده اند. بر 
اساس این گزارش، 240 میلیون بشکه نفت سبک 
ایران در سال 95 از پایانه خارک صادر شده است.

بررسی فنی پروژه رفع آبشستگی 
خطوط لوله صادراتی نفت 

خام 
در  همچنین  موسوی 
نشستی که با هدف بررسی 
فنی پروژه رفع آبشستگی 

خطوط لوله صادراتی نفت خام کشور در جزیره 
خارک برگزار شد، بر ضرورت تکمیل این پروژه 
در حدفاصل بندر گناوه-جزیره خارک با توجه 
به ضرورت شتاب دهی به توسعه و بهبود 
زیرساخت های صادراتی نفت خام کشور تاکید 
رفع  برای  هرچند  شد:  یادآور  وی  کرد. 
آبشستگی های خطوط لوله زیر دریایی نیز 
فعالیت هایی همچون تزریق سیمان داشتیم و 
300 نقطه بحرانی را ایمن کردیم، اما تکمیل این 
بهسازی  و  نوسازی  منظور  به  پروژه 
زیرساخت های صادراتی و در مسیر تحقق اهداف 
راهبردی صنعت نفت ضرورت دارد. این مقام 
مسئول به نوسازی و بازسازی اسکله و تجهیزات 
پایانه خارک اشاره کرد و افزود: هم اکنون 
غول پیکرترین کشتی های نفتکش جهان )سوپر 
تانکرهای VLCC( امکان پهلوگیری در اسکله 

آذرپاد را دارند.

 آمادگی همزمان 9 اسکله برای پهلوگیری نفتکش ها

صادرات روزانه حدود 8 میلیون  بشکه نفت  از پایانه خارک امکان پذیر است

رویداد

 مجری فازهای 17 و 18 پارس جنوبی اعالم 
کرد: نخستین محموله بوتان فازهای 17و18 
پارس جنوبی، در این ماه آماده بارگیری و صادرات 
می شود. محمدرضا چلیپا، با اشاره به تکمیل 
زنجیره ارزش فازهای 17 و 18 اظهار کرد: با توجه 
به راه اندازی مخازن ذخیره سازی بوتان و پروپان، 
در حال حاضر روزانه 2600 تن بوتان و پروپان 

تولید و در این مخازن ذخیره سازی می شود.
چلیپا با بیان اینکه در ماه جاری، نخستین 
محموله ال پی جی فازهای 17و18 آماده 
بارگیری و صادرات می شود، گفت: به این ترتیب 
تمام فرآورده های تولیدی این پاالیشگاه در 

چرخه ارزآوری قرار می گیرد. این مقام مسئول، 
تولید تجمعی میعانات گازی در فازهای 17 و 
18 پارس جنوبی را 19/5 میلیون بشکه عنوان 
کرد و گفت: خوشبختانه این فاز با تولید بی وقفه 
این محصول ضمن دستیابی به ارزآوری باال از 
محل فروش، توانسته بخشی از نیاز بازار داخلی 
و خارجی را تامین کند. به گفته وی، تاکنون در 
فازهای 17 و 18 پارس جنوبی 21 میلیارد 
مترمکعب متان، 627 هزار تن اتان و 11هزار و 
900 تن گوگرد تولید شده است. مجری فازهای 
17 و 18 پارس جنوبی افزود: به طور متوسط از 
سه ماهه اول سال 96، روزانه 2300 تن اتان در 

این فازها تولید و به مجتمع های پتروشیمی 
صادر شده است.

وی با اشاره به کاهش گازسوزی در فازهای 
17و18 گفت: با توجه به فعالیت واحدهای 
زیست محیطی در فرایند فرآوری و بهره برداری از 
کمپرسور آف گس، گازسوزی در این فازها به 
حداقل رسیده است. فازهای 17و18 روزهای 
پایانی فروردین ماه 96 به همراه دو مگاپروژه بزرگ 
دیگر شامل فازهای 17و18 و 20و21 پارس 
جنوبی از سوی حسن روحانی، رئیس جمهوری 
دولت یازدهم در عسلویه به بهره برداری رسمی 

رسید.

نخستین محموله بوتان دو  فاز    پارس جنوبی آماده صادرات می شود
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نخستین مانور
  بحران روی دكل های حفاری

 برگزار می شود 
 نخستین مانور بحران سطح یک روی دکل های حفاری 
با استفاده از آخرین فناوری های ارزیابی تخصصی از سوی 
مدیریت اچ اس ای شرکت ملی حفاری ایران برگزار می شود.

علی اکبر پونده نژادان، مدیر اچ اس ای، فوریت های 
پزشکی، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت ملی 
حفاری ایران، از برنامه ریزی برای برگزاری نخستین مانور 
بحران سطح یک بر روی دکل های حفاری خشکی با 
استفاده از آخرین فناوری های ارزیابی تخصصی، کاربست 

سیستم های هوشمند و پهباد خبر داد.
وی گفت: این مانور در جدول تعریف شده این مدیریت 
سومین مانور در سال جاری محسوب می شود، اما با توجه 
به شرایط پیش بینی  شده از نظر ارزیابی های تخصصی اولین 
مانور است که در آن نقاط قوت، ضعف، کمیت و کیفیت اجرا 

با دقت باال محاسبه می شود.
پونده نژادان افزود: با توجه به اهمیت و ریسک پذیری 
باالی عملیات حفاری چاه های نفت و گاز، اهتمام ویژه به 
نکات و دستورالعمل های ایمنی در جهت کاهش ضریب 
حوادث و انجام کار در شرایط ایمن بسیار مهم و حیاتی است.
وی ادامه داد: وجه تمایز این مانور با مانورهای گذشته 
تحت پوشش قرار دادن تمامی افراد شرکت کننده به 
کارت های هوشمند است که موقعیت هر نفر در محل مانور 
به صورت لحظه ای در سایت مرکزی شرکت منعکس 

خواهد شد.
مدیر اچ اس ای، فوریت های پزشکی، پدافند غیرعامل 
و مدیریت بحران شرکت ملی حفاری ایران گفت: به کار 
گیری پهباد از دیگر ویژگی های این مانور است زیرا ارزیابی 
عملکرد کامل این تمرین به صورت تصویری و مستقیم 
)آنالین( ثبت، نظارت و برای تصمیم گیری مورد بررسی 
فنی قرار می گیرد. وی اعالم کرد: شناسایی بحران ها و 
اولویت بندی آنها از وظایف و اهداف این مدیریت است که 
براین اساس و تحقیقات به عمل آمده فوران چاه ها به 
عنوان مهمترین حادثه در صنعت حفاری در جهان 

مشخص شده است.
پونده نژادان اظهار کرد: مدیریت اچ اس ای شرکت با 
هدف ارتقای سطح آمادگی و توانایی کارکنان و اطمینان از 
سالمت تجهیزات برگزاری مانورهای بحران سطح یک روی 
دستگاه های حفاری را از 6 سال پیش  در دستور کار خود 

قرار داده است.
وی ادامه داد: با توجه به تعداد کارگاه های عملیاتی و 
پشتیبانی، تاسیسات و مجموعه های اداری، برگزاری این 
مانورها در سطح شرکت الزامی و مورد تاکید مدیریت ارشد 

است.
گفتنی است، مانور بحران سطح یک، به مانوری اطالق 
می شود که انجام آن با به کار گیری تجهیزات و وسایل 
داخلی شرکت قابل مدیریت است و از سال 90 تاکنون 60 
مانور در دستگاه های حفاری، تاسیسات و ساختمان های 

اداری ملی حفاری برگزار شده است.
در این مدت افزون بر انجام این مانورها، بیش از 200 
تمرین شرایط اضطراری نیز در موقعیت های عملیاتی 
استقرار  دستگاه های حفاری خشکی و دریایی از سوی  

کارشناسان اچ اس ای مقیم صورت گرفته است.

 در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران محقق شد: 

ساخت دستگاه RTD Tester برای تست رله های حفاظتی 
 به منظور افزایش ضریب ایمنی کارکنان و 
 RTD حفاظت از تجهیزات الکتریکی، دستگاه
Tester در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 
طراحی و ساخته شد. مهندس احمد آرمودلی، 
رئیس راه اندازی تاسیسات شرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران با اعالم این خبر در رابطه با اهمیت 
و کارکرد این دستگاه گفت: یکی از موضوعات 
مهم در سیستم های الکتریکی، افزایش ضریب 
ایمنی کارکنان و حفاظت از تجهیزات الکتریکی 
است.  وی افزود: با توجه به اینکه خرابی تجهیزات 
برق منجر به توقف تولید شده و خسارات 
سنگینی به همراه دارد، در همه طرحهای صنعتی 
در کنار طراحی سیستم تغذیه و توزیع برق، 
سیستم حفاظت نیز طراحی و اجرا می شود.  به 
در طرح سیستم حفاظت  آرمودلی،  گفته 
الکتریکی، این مشکالت شناسایی شده و از طریق 
رله های حفاظتی همواره پایش می شوند و در 
صورتی که خطای جزیی در حال گسترش در 

تجهیز شناسایی شود، رله حفاظتی با فرمان به 
کلیدهای مربوطه، تجهیزات در معرض آسیب را 
از سرویس خارج می کند.  وی درباره عملکرد 
دستگاه RTD-Tester اعالم کرد: دستگاه 
با شبیه سازی  RTD-Tester قادر است 
 RTD دماهای متعدد سیم پیچ، مقاومت معادل
را به رله حفاظتی اعمال و با پایش عکس العمل 
رله، عملکرد رله حفاظتی را تست کند. این 
دستگاه در یک پکیج قادر است هر دو مرحله 
شبیه سازی خطا و پایش عملکرد رله را انجام و 
در نهایت با توجه به نتایج تست ها عملکرد کلی 
این تابع رله را تایید و یا رد کند. رئیس راه اندازی 
تاسیسات شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با 
اشاره به اینکه دستگاه های تست رله عموما گران 
قیمت بوده و وارداتی هستند، درباره مزایای 
دستگاه ساخته شده از سوی کارکنان این شرکت 
خاطرنشان کرد: طراحی و ساخت دستگاه به 
وسیله کارشناسان شرکت و با هزینه بسیار پایین 

انجام گرفت و با توجه به تجربیات موجود در 
پروژه های مختلف، طرح این دستگاه بهینه شده 
است. وی ادامه داد: این دستگاه پیچیدگی 
دستگاه های مشابه خارجی را ندارد و کارکردن و 
رفع عیب از آن بسیار ساده است. همچنین در 
نمونه خارجی از ترکیب دو دستگاه یکی به 
منظور شبیه سازی و دیگری برای پایش عملکرد 
رله می توان این تست را انجام داد، در صورتیکه 
نمونه ساخته شده 
کار دو دستگاه را 
انجام  همزمان 

می دهد.

بیش از یک هزار و صد مورد خدمات سیمان 
و انگیزش چاه در مناطق عملیاتی استقرار 

دکل های حفاری انجام شد.
شهرام شمی پور، مدیر خدمات سیمان و 
انگیزش چاه شرکت ملی حفاری ایران از تحقق 
یک هزار و 102 مورد خدمات تخصصی از ابتدای 
امسال تاکنون با تالش متخصصان این مدیریت 
در مناطق عملیاتی استقرار دکل های حفاری خبر 

داد.
وی افزود: در این مدت در بخش خدمات 
سیمان نسبت به اجرای 489 عملیات سیمانکاری 

چاه های نفت و گاز اقدام شد.  
 شمی پور ادامه داد: در بخش خدمات انگیزش 

چاه 565 عملیات تزریق پذیری، 11 عملیات 
اسیدکاری گسترده و 37 عملیات اسیدکاری ویژه 
در چاه های تعمیری تکمیلی و در حال بهره برداری 

صورت گرفت.
 وی ادامه داد: در این ارتباط در مجموع 755 
محموله اعم از کاال و مواد مربوط به خدمات 
سیمان و انگیزش چاه به موقعیت های عملیاتی 
ارسال شد.  مدیر خدمات سیمان و انگیزش چاه 
شرکت ملی حفاری ایران، با اشاره به فعالیت های 
انجام شده در ارتباط با مهندسی برنامه ریزی در 
این مدیریت گفت: در این بازه زمانی در دو بخش 
سیمان و انگیزش چاه 95 برنامه طراحی و 74 

مورد نظارت صورت گرفت.  

 وی  درباره پروژه های خاصی که در دستور 
کار این مدیریت قرار دارد، اعالم کرد: در این مدت 
عالوه بر پروژه های مربوط به ملی حفاری به 
شرکت های حفاری شمال و تدبیر نیز در بخش 
سیمانکاری چاه ها در میدان های آذر، یاران جنوبی 
و شمالی، آزادگان جنوبی و شمالی و اسیدکاری 
در پروژه یاران جنوبی و کیش خدمات الزم ارائه 

شد.
 شمی پور، بازسازی 6  دستگاه پمپاژ سیمان 
و اسید، 15 مخزن 15 هزار گالنی اسید و 20 تانکر 
چهار هزار گالنی حمل اسید را بخشی از 
فعالیت های انجام شده به منظور به روز رسانی 

تجهیزات کاربردی در این  مدیریت برشمرد.

سامانه مدیریت انرژی بر مبنای آخرین نسخه 
استاندارد بین المللی  ISO50001 شرکت خطوط 

لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان مستقر شد.
علی ترابیان، مسئول واحد مهندسی کیفیت و 
بهره  وری شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
منطقه اصفهان گفت: در مدت یک سال گذشته 
این استاندارد به صورت آزمایشی در منطقه تهران 
استقرار پیدا کرد و طبق سیاست های شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران قرار است درسال 

جاری در تمامی مناطق 12 گانه استقرار یابد.
وی افزود: استاندارد بین المللی ISO50001 با 
هدف استقرار سامانه ها و فرآیندهای الزم برای 
بهبود کارایی مصرف انرژی، کاهش شدت مصرف 

و استفاده بهینه از منابع انرژی است.
مسئول واحد مهندسی کیفیت و بهره  وری 

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان 
گفت: استقرار یک سامانه مدیریت انرژی، سازمان ها 
را در مسیر طرح ریزی کاهش هزینه های ناشی از 
مصرف حامل های انرژی، استفاده بهینه و کاهش 
دفع آالینده های زیست محیطی و تأمین میزان 

انرژی مناسب و باکیفیت یاری می دهد.
وی ادامه داد: استقرار این پروژه در پنج مرحله 
انجام می شود که به ترتیب آماده سازی سازمان، 
مستندسازی ها، اجرا، ممیزی، بازنگری و ممیزی 

نهایی است.
ترابیان با اشاره به شرایط استقرار این استاندارد 
بین المللی در منطقه اصفهان گفت: در یک ماه 
گذشته زمینه استقرار این استاندارد در منطقه 
اصفهان آغاز شده و در طول این مدت موفق شدیم 
با همکاری کمیته تخصصی انرژی منطقه 

بخش هایی از زیرساخت ها را ایجاد، دوره های 
آموزشی را برنامه  ریزی، داده های مرتبط با انرژی را 
جمع آوری، خط مشی را تعیین و فرآیند انرژی را 
تدوین کنیم و اکنون در حال بازنگری روش های 

اجرایی سامانه مدیریت انرژی هستیم.
گفتنی است، منطقه اصفهان طی 15 سال 
 ISO9001 گذشته موفق به دریافت استانداردهای
)مدیریت کیفیت(، ISO14001 )استانداردهای 
محیط زیست( و OHSAS18001 )ایمنی و 

بهداشت حرفه ای( شده است.
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران دارای 
12 منطقه دراستان های خوزستان، لرستان، 
مرکزی، تهران، شمال شرق، فارس، شمال 
غرب،اصفهان،غرب، جنوب شرق، شمال وخلیج 

فارس است.

انجام 1100 مورد خدمات سیمان و انگیزش چاه

 استقرار سامانه مدیریت انرژی بین المللی در خطوط لوله و مخابرات نفت اصفهان

 با تالش متخصصان ملی حفاری صورت گرفت
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صادرات مواد خام و پتروشیمی باید مشروط 
به عرضه در بورس و نبود تقاضای داخلی شود. 
سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس، با بیان این که بورس کاال 
می تواند سوپاپ اطمینانی برای تامین مواد اولیه 
صنایع پایین دستی کشور باشد، گفت: صنایع 
پایین دستی در انتظار اجرای قانونی هستند که 
بر اساس آن، مواد خام و پتروشیمی باید در 
بورس کاال عرضه شود و اگر تا سه نوبت، تقاضای 
داخلی برای آن محصوالت وجود نداشت، مجوز 

صادرات بگیرد.
 وی درباره عرضه محصوالت پتروشیمی در 
بورس گفت: بورس کاال با توجه به شفافیتی که 
در معامالت ایجاد می کند، شرایط عادالنه  ای 
برای دسترسی همه تولید کننده ها به مواد اولیه 
به وجود می آورد. عضو هیئت رئیسه کمیته 
پتروشیمی مجلس افزود: با تامین مواد اولیه 
یین  پا یع  صنا
دستی از طریق 
ال،  کا بورس 
به  ن  ا می تو
راحتی فهمید 
مقدار  چه  که 
کاال، با چه قیمتی 

و در مقابل چه میزان تقاضا، عرضه شده و دراین 
میان چه تعداد معامله به انجام رسیده است. وی 
ادامه داد: باید به این نکته توجه داشت که تامین 
به  موقع و کافی خوراک می تواند به کمک صنایع 
پایین دستی بیاید و باعث رونق تولید شود و 
بورس کاال در این زمینه می تواند سوپاپ 
اطمینانی برای تامین مواد اولیه صنایع پایین 

دستی و به دنبال آن رشد تولید باشد. 
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
در پاسخ به این سوال که برخی تولید کنندگان 
باال دستی، صادرات را به تامین نیاز صنایع پایین 
دستی داخلی ترجیح می دهند؟ گفت: صنایع 
باالدستی و به اصطالح مادر، موظف هستند مواد 
اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی و تکمیلی را 
فراهم کنند، نه این که با هدف کسب سود و با 
وجود نیاز داخلی برای تولید کاالهای صنعتی، 
اقدام به صادرات مواد اولیه حتی به قیمت کمتر 
از بهای جهانی کنند؛ چرا که این اقدام خالف 
منافع ملی است. باستانی با بیان اینکه در ماده 
37 قانون رفع موانع تولید، به صراحت بر 
صادرات محصوالت پس از تامین نیاز صنایع 
داخلی تاکید شده است، گفت: براساس این 
قانون، مواد خام باید در بورس کاال عرضه شود و 
اگر تا سه نوبت تقاضای داخلی برای آن 

نداشت، مجوز صادرات  محصوالت وجود 
می گیرد که صنایع پایین دستی در انتظار اجرای 
این قانون هستند. عضو هیئت رئیسه کمیته 
پتروشیمی مجلس به خرد شدن برندها در 
صنعت پتروشیمی اشاره کرد و افزود: اتفاقی که 
در چند سال اخیر در صنعت پتروشیمی رخ 
داده، این است که برندهای باال دستی به 
برند های کوچک تر تقسیم شده اند که این اقدام 
باعث شده این شرکت ها در بازار های خارجی با 
یکدیگر رقابت کنند. وی ادامه داد: به همین 
دلیل شرکت های کوچک خصوصی، خود شان 
تصمیم می گیرند که در بازار داخل یا خارج 

حضور یابند. 
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
اضافه کرد: در شرایط کنونی و پس از چند سال 
تجربه، بورس کاال به آن بلوغ رسیده که بخواهد 
مشکالت واحدهای پایین دستی اعم از مشکالت 
فنی، کیفیت و تامین مواد اولیه را حل کند و اگر 
هم خللی در روند معامالت مشاهده شود، باید با 
هماهنگی و مشورت فعاالن صنعت در کارگروه 
تنظیم بازار و در بازار شفاف بورس حل و فصل 
شود. به گزارش ایرنا، موضوع عرضه محصوالت 
پتروشیمی در بورس کاال با وجود مزایای فراوانی 
با  همواره  دارد،  کشور  اقتصاد  برای  که 

کارشکنی هایی همراه بوده است.
چندی پیش، تولیدکنندگان باالدستی 
پتروشیمی، بحث خروج محصوالت پتروشیمی 
از بورس کاال را مطرح کردند که با مخالفت دولت 
و مجلس مواجه شد. برخی تولیدکنندگان 
باالدستی پتروشیمی ادعا می کنند که عرصه 
محصوالت در بورس کاال، مانع فعالیت و 
سودآوری آنها شده و به همین دلیل خواستار 
الزام در عرضه  آزادسازی معامالت و لغو 

محصوالت در بورس هستند.
 اما فعاالن بخش پایین دستی صنعت 
پتروشیمی در واکنش به این تالش ها تاکید 
می کنند که خروج محصوالت پتروشیمی از 
بورس، باعث ایجاد رانت و انحصار خواهد شد. 
کارشناسان معتقدند، عرضه محصوالت پایه از 
جمله پتروشیمی در بورس کاال، سبب شفافیت 

معامالت خواهد شد. 
همچنین بخش باالدستی پتروشیمی تالش 
دارد بدون توجه به نیاز داخل، اقدام به صادرات 
محصوالت پتروشیمی کند تا سود بیشتری به 
دست آورد. تولیدکنندگان بخش پایین دستی 
بارها نسبت به خالی ماندن ظرفیت تولید خود 
و توقف خط های تولید به علت کمبود مواد اولیه 

هشدار داده اند.

عضو هیئت رئیسه کمیته پتروشیمی مجلس:

عرضه در بورس و نبود متقاضی، شرط مجوز صادرات باشد 

امور  مستمر  پیگیري  و  تالش  با 
حقوقي و قراردادهاي شرکت بهره برداری 
نفت و گاز آغاجاري، توربین سوالر مارس 
تأسیسات تقویت و تزریق گاز کرنج از 

شرکت خارجي بازپس گرفته شد.
امور  رئیس  راجي،  لمحمد  عبدا
حقوقي و قراردادهاي شرکت بهره برداری 
نفت و گاز، با تشریح این خبرگفت:  در 
سال 1387 توربین سوالر مارس ایستگاه 
تزریق گاز 600 کرنج برای تعمیر به 
شرکت بخش خصوصي واگذار شد و پس 
از تعمیر و بازسازي، نصب و راه اندازی 

شد.
وی افزود: پس از گذشت یک سال از 
راه اندازي، دوباره دچار مشکل و براي بار 
دوم به شرکت خصوصی واگذار شد تا 
برای تعمیر به کشور امارات انتقال داده 

شود.
راجي با اشاره به طوالني شدن فرآیند 
تعمیراین توربین توضیح داد: بعد از 
گذشت دو سال که شرکت خصوصي، 
توربین را در اختیار داشت، در نامه اي 
اعالم کرد با توجه به تحریم هاي اقتصادي 
ایران، عودت توربین تا اعالم بعدي امکان 

پذیر نخواهد بود که پس از دریافت نامه 
و اطالع از چگونگي کار با مراجعه به 
مراجع قضایي برای بازگرداندن این 
شرکت،  تولید  چرخه  به  بین  تور
پیگیري ها و اقدام های الزم انجام شد، 
ولي با توجه به عدم حضور شرکت یاد 
شده در کشور، عمال پرونده به صورت 

راکد باقي ماند.
وي تصریح کرد: از آنجا که استرداد 
توربین یاد شده به لحاظ اقتصادي و در 
حائز  بسیار  تحریم  حساس  شرایط 

اهمیت بود، اقدام های مستمر و جدي از 
با  و  95 صورت گرفت  ابتداي سال 
برقراري ارتباط با نمایندگي شرکت مورد 
نظر در دوبي و اسکاتلند و مذاکرات 
متعدد، سرانجام موافقت هاي الزم برای 
تنظیم توافق نامه استرداد توربین مورد 
نظر حاصل شد و پس از گذشت 10 سال 
توربین یاد شده در خرداد امسال از طریق 
گمرک بندر عباس  به شرکت آغاجاري 
باز گردانده شد تا در مدار تولید قرار 

گیرد.

 استرداد توربین سوالر
 به شركت  نفت  و گاز آغاجاري  پس از ده سال 

رویداد

بازديد مديرعامل شركت 
نفت و گاز گچساران از 

تاسیسات دشت گز
هوشنگ صیدالی، مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت 
و گاز گچساران، در دیداری سرزده از تأسیسات دشت گز 
در ماه مبارک رمضان از تالش کارکنان این شرکت تقدیر 

کرد.
صیدالی گفت: مهمترین سرمایه صنعت نفت، نیروی 
انسانی آن است و کارهای عملیاتی در تأسیسات صنعت 
نفت نشان از همت و کار جهادی کارکنان آن دارد که 
همچنان با اقتدار به کارخود ادامه می دهند تا نبض 
شرکت نفت در لوله های بام نفتی ایران لحظه ای از حرکت 

بازنایستد.
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران با 
بیان اینکه این شرکت به عنوان دومین تولید کننده نفت 
در مناطق نفتخیز جنوب، نقش ویژه ای در اقتصاد کشور 
دارد، تصریح کرد: کار در مناطق عملیاتی و جاده های 
سخت گذر در شرایط سخت آب و هوایی در ماه مبارک 
رمضان، حرکتی جهادی در مسیر اعتال و عزت کشور 
محسوب می شود، وی ادامه داد: تحقق بیش از 100 
درصدی اهداف تولید در شرکت بهره برداری نفت و گاز 
گچساران در یک سال گذشته نشان دهنده تعهد و عملکرد 
مطلوب این شرکت در همسویی با سیاست های کالن 
وزارت نفت است که به دست کارکنان پرتالش این 

شرکت محقق شده است.
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دیوان محاسبات  به پرونده صادرات گاز به ترکیه 
ورود کرده است. فیاض شجاعی، دادستان دیوان 
محاسبات با اشاره به نامه غالمرضا تاجگردون به 
دیوان محاسبات برای ارائه گزارشی درباره صادرات 
گاز ایران به ترکیه از سوی دیوان گفت:رییس 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در 
نامه ای از دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی 
مجلس خواستند که به پرونده صادرات گاز به ترکیه 
ورود کند، البته دیوان پیش از این تاریخ به موضوع 
پرونده صادرات گاز به ترکیه ورود کرده بود. 
دادستان دیوان محاسبات با بیان اینکه دیوان 
محاسبات گزارش جامعی درباره تمام زوایای پرونده 
صادرات گاز به ترکیه به مجلس و آقای تاجگردون 
ارائه کرده است، افزود: یکی از مباحثی که دیوان 
محاسبات به آن ورود می کند، ارجاعاتی است که از 
سوی مجلس و هیئت رییسه، روسای کمیسیون ها 

و یا اعضای کمیسیون ها باشد.

پیش بینی چگونگی تعدیل نوسانات قیمتی 
در قراردادهای خارجی

 شجاعی با اشاره به اینکه ادعاهای ترکیه در 
بحث صادرات گاز طبیعی است، ادامه داد: در تمام 
قراردادهای خارجی و بین المللی بلندمدت و 
طوالنی مدت، ماده ای گنجانده می شود تحت این 
عنوان که در زمان نوسانات قیمتی چه اقداماتی 
انجام شود،  وی یادآور شد: ممکن است در یک 
قرارداد 25 ساله، قیمت ها در 3 سال نخست به یک 
میزان ثبات داشته و پس از آن با تاثیرپذیری از برخی 
مسائل قیمت ها پایین آمده یا افزایش زیادی داشته 
باشد، از این رو در قراردادهای طوالنی مدت، ماده 

قانونی گنجانده می شود تا نوسانات تعدیل شود.

امکان تجدیدنظر در قیمت ها با ایجاد 
نوسانات افزایشی یا کاهشی

 به گزارش خانه ملت، دادستان دیوان محاسبات 
افزود: با استناد به این ماده قانونی اگر زمانی قیمت 
گاز افزایش قابل توجهی پیدا کند، صادرکننده گاز 
یعنی ایران می تواند درخواست تجدیدنظر در قیمت 
را مطرح کرده و اگر زمانی  نوسانات سیر نزولی قابل 
توجهی داشته باشد،خریدار گاز یعنی ترکیه 

می تواند تقاضای تعدیل قیمت داشته باشد.
وی  با بیان اینکه نباید چنین مباحثی مبنی بر 
ضعیف بودن قرارداد صادرات گاز بین ترکیه و ایران 
مطرح شود، ادامه داد: در تمامی قراردادهای 
طوالنی مدت، بندی مبنی بر پیش بینی نوسانات و 
یا کاهش و افزایش قیمت ها وجود دارد که در 
قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه نیز وجود داشته 

است.

 طرح ادعای نداشتن توان تأمین میزان گاز 
ترکیه از سوی ایران

 شجاعی اظهار کرد: در سال های اخیر، 
قیمت گاز با تاثیرپذیری از قیمت نفت که سیر 
نزولی داشته، ارزان شده است، از این رو ترکیه 
درخواست خود را برای تعدیل قیمت به دیوان 
داوری بین المللی ارجاع داده که در دیوان، به 
ادعاها و دفاعیات طرفین رسیدگی و رای 
به  اشاره  با  وی  است.  مقتضی صادر شده 
ادعاهای ترکیه برای طرح در دیوان داوری بین 
المللی افزود: ترکیه در ادعاهای خود، ابتدا 
بحث نداشتن توان تأمین میزان گاز تعهدشده 
از سوی ایران را مطرح کرده است، به این معنا 
که ایران توانایی صادرات گاز به میزانی که تعهد 
کرده را ندارد و سپس موضوع قیمت گاز در 
سایر کشورها را مطرح و ادعا کرده که از 
کشورهای دیگر می تواند گاز ارزان تر خریداری 

کند.

ایران برای تبدیل شدن به هاب گاز در 
منطقه، باید به مفاد قراردادها پایبند باشد

دادستان دیوان محاسبات  با بیان اینکه 
ادعاهای متعدد ترکیه در نهایت در دیوان داوری 
بین المللی به 12/5 درصد تخفیف تبدیل شده 
است، ادامه داد: ایران در این پرونده، دفاعیات 
خوبی انجام داد، بنابراین مقرر شد این 12/5 درصد 
به جای پرداخت نقدی، از محل خود قرارداد تسویه 
شود. وی یادآور شد: ایران برای تبدیل شدن به هاب 
گاز در منطقه، باید به مفاد قراردادها پایبند باشد تا 
اطمینان خریداران به پایبندی ایران در اجرای 
قراردادها جلب شود و این تخفیف در بهای فروش 
گاز، همسو با قرارداد و رأی دیوان داوری بین المللی 

بوده است.

فروش گاز باالتر از نورم جهانی به ترکیه
 شجاعی با بیان اینکه در بحث صادرات گاز به 
ترکیه، ایران هیچ گونه تخصیص غیرقراردادی و یا 
خارج از عرف قراردادی برای ترکیه قائل نشده 
است، افزود: 12/5 درصد تخفیف محاسبه شده به 
رقمی حدود یک میلیارد و 900 میلیون دالر رسیده 
که حدود 900 میلیون دالر از محل صادرات گاز 
تسویه شده است. دادستان دیوان محاسبات 
تصریح کرد: ایران در حالی که در گذشته این رقم 
را از ترکیه دریافت کرده، به جای پرداخت نقدی، 
گاز به این کشور صادر می کند، در واقع در گذشته 
گاز باالتر از نُرم جهانی به این کشور فروخته شده 
که این رقم در آینده از محل صادرات گاز تسویه 

می شود.

از سوی دادستان دیوان محاسبات کشور
جزییات صادرات گاز ایران به تركیه تشریح شد 

بر اساس گزارش صندوق توسعه ملی، بخش 
نفت و گاز بیشترین تسهیالت را از این صندوق 

دریافت کرده است. 
محمد حسینی، عضو ناظر مجلس در هیئت 
امنای صندوق توسعه ملی گفت: خوشبختانه 
طبق اساسنامه، منابع صندوق حدود 91 میلیارد 
دالر اعالم شد.  وی افزود: با توجه به برداشت های 
خاص و کاهش نرخ برابری دالر در مقایسه با 

سایر ارزها، پرداخت تسهیالت مطابق نظام نامه 
مصوب انجام شده و کل تسهیالت اعطایی به 
تعداد 33 هزار و 763 قرارداد عاملیت در 
رشته های مختلف بوده که بیشترین سهم برای 
بخش نفت و گاز و صنایع باالدستی معادل 36 
درصد، آب و کشاورزی 26 درصد، صنعت و 
و  درصد   8 نیروگاهی  درصد،   19 معدن 

پتروشیمی 7 درصد است.

صندوق بازنشستگی نفت به اجرای پروژه 
پتروشیمی دهلران ورود می کند.شادمهر 
کاظم زاده، عضو هیئت رئیسه کمیسیون 
عمران مجلس در نشست شورای اداری 
با بیان اینکه صندوق  شهرستان دهلران 
بازنشستگی وزارت نفت، به عنوان سرمایه گذار 
این طرح تعیین شده و به زودی این پروژه وارد 
فاز اجرایی می شود، اظهار امیدواری کرد که با 
اقدامات صورت گرفته در حوزه ان جی ال 
دهلران و با تخصیص به موقع اعتبارات، شاهد 
شتاب بخشی در عملیات اجرایی و توسعه 
نماینده مردم  باشیم.  اشتغال در منطقه 
دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره در مجلس 

شورای اسالمی  با تاکید بر اینکه  استفاده از 
نیروهای بومی در شرکت های منطقه برای رفع 
مشکل بیکاری از دیگر موضوعاتی است که به 
طور جدی  در دستور کار قرار گرفته است، 
افزود: بر اساس برنامه ششم توسعه در شرایط 
برابر، اولویت با نیروهای بومی است و این مهم 
باید در شرکت های منطقه لحاظ شود. به 
گزارش خبرگزاری خانه ملت، وی با اشاره به 
رایزنی ها در کمیسیون تلفیق برای بودجه 
استان یادآور شد: این مهم به نتیجه منجر شده 
و امیدواریم با تخصیص اعتبارات الزم، شاهد 
شتاب بخشی در عملیات اجرایی طرح های 

مهم و تاثیر گذار شهرستان دهلران باشیم.

  ورود صندوق بازنشستگی نفت
 به اجرای  پروژه پتروشیمی دهلران 

 نفت و گاز بیشترین  دریافت كننده  تسهیالت 
از صندوق توسعه ملی هستند

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای 
اسالمی گفت: ما قانونی نداریم که قراردادها به 
تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد، زیرا 
طبق توافق ها، اجازه کلی به دولت داده شده و 

می تواند آن ها را امضا کند.
 حشمت اهلل فالحت  پیشه، عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره 
به مباحثی در باره لزوم امضای سند محرمانگی 
قراردادهای جدید نفتی از سوی شورای عالی 
امنیت ملی گفت: قرارداد نفتی نمی تواند هیچ 
ارتباطی با شورای عالی امنیت ملی داشته 
باشد، زیرا شورای عالی امنیت ملی در مباحث 
کالنی که به مسائل امنیت داخلی و خارجی 

مربوط است، ورود پیدا می کند. 
 فالحت پیشه تصریح کرد: بعید است یک 
قرارداد نفتی تا این حد مهم داشته باشیم که 
شورای عالی امنیت ملی بخواهد در آن ورود 
کند، مگر این که در مورد قراردادی، مسائل 
حاکمیتی و امنیتی کالن مطرح باشد. به 

گزارش ایلنا، عضو کمیسیون امنیت ملی 
مجلس، با بیان این که طبق قانون توافق 
نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس 
برسند، عنوان کرد: ما قانونی نداریم که 
قراردادها به تصویب شورای عالی امنیت ملی 
برسد، زیرا طبق توافق ها اجازه کلی به دولت 
داده شده و می تواند آن ها را امضا کند. وی با 
بیان این که توافق های بین المللی فقط به تایید 
مجلس نیاز دارند، گفت: قراردادهای نفتی از 
جمله طرح های توسعه ای است که به وزارت 
نفت اجازه امضا داده شده است و در صورت 
تایید مجلس میان این دو شان، شان دیگری 

نداریم که نیاز به تایید 
شورای عالی امنیت 

ملی داشته باشد. 

 اجرای قراردادهای جدید نفتی نیازی
 به تصویب شورای عالی امنیت ملی ندارد
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مشعل    رشد چشمگیر تقاضا برای انرژی های فسیلی باعث توجه بسیاری از 
کشورها به منطقه خاورمیانه خصوصاً خلیج فارس و دریای خزر به عنوان منبع 
سرشار انرژی شده است. نگاهی گذرا به حجم سرمایه گذاری های انجام شده در این 
مناطق و حضور گسترده شرکتهای خارجی گواهی بر این ادعاست. برخورداری ایران 
از این موهبت عظیم الهی یعنی قرار گرفتن در میان دو قطب بزرگ انرژی و وجود 
میادین مشترک دریایی می باید زمینه ای را فراهم آورد تا شرکتهای طراحی، 
مهندسی و پیمانکاری بیشتری در حوزه صنایع فراساحل تشکیل و توسعه یابند. 
جامعه علمی جهانی نیز در این زمینه، امروزه در جایگاهی قرار دارد که روند رو به 
رشدی را در استقبال از مقاالت علمی جدید تجربه می کند صنایع فراساحلی کشور، 

به عنوان بخشی قابل توجه از فعالیتهای اقتصادی کشور، طی سالهای اخیر در مسیر 
رشد و توسعه قرار گرفته و در عین حال، فراز و نشیب های مختلفی را تجربه کرده 
است. برگزاری منظم و دو ساالنه همایشهای صنایع فراساحلی، فرصتی مناسب برای 
معرفی دستاوردها و بررسی چالشها است.گروه مهندسی دریایی دانشگاه صنعتی 
شریف  با همکاری انجمن مهندسی دریایی ایران ، هفتمین همایش بین المللی صنایع 
فراساحل را خرداد ماه 1396 با همکاری دانشگاه ها و نهادهای دریایی کشور برگزار 
کرد. یکی از سخنرانان اصلی این همایش غالمرضا منوچهری، معاون مهندسی و 
توسعه شرکت ملی نفت ایران بود. متن پیاده شده سخنرانی این مدیر صنعت نفت 

را در ادامه می خوانیم: 

اشــــاره

»با وجود پیشرفت های خوب حاصل 
شده در دو دهه گذشته در بخش فراساحل، 
هنوز ما نسبت به نقطه ای که می بایست به 
آن دست یابیم، عقب هستیم و الزم است 
گام های جلوتری برداشته شود. در ایران، 
ساحل و فراساحل، که اصوال در تعامل با 
یکدیگر قرار دارند، هر دو می بایست توسعه 
یابد. یکی از ظرفیت های عمده رشد کشور، 
مقوله رشد ساحل کشور و طبیعتا در تعامل 
با آن، فراساحل است. یکی از ظرفیت  های 
جمعیت پذیر و رشد خدماتی و صنعتی ما، 
حاشیه ساحلی چندهزار کیلومتری کشور 
به ویژه درجنوب است که هنوز توسعه نیافته 
است. در گذشته مقوله تامین آب شیرین در 
مناطق جنوبی کشور معضل آفرین بود.به 

نظر می رسد انرژی خورشیدی برای شیرین 
کردن آب می تواند به ظرفیت بسیار جدیدی 
برای جمعیت پذیری و رشد ساحل و طبیعتا 
خدمات فراساحلی بدل شود. این مهم را باید 
به طور کلی جزو برنامه های درازمدت کشور 
دید. طبیعتا تا این اتفاق روی ندهد، کار 
فراساحل نیز به معنای جامع آن رشد و 
دیگر،  موضوع  نمی کند.  پیدا  توسعه 
ظرفیت های نفتی و گازی است که به ویژه  
در بخش فراساحلی وجود دارد. اینکه ما 
توسعه فراساحلی می گوییم، طبیعتا به 

صنعت فراساحل بر می گردد.
معتقدم به جز میادین توسعه یافته یا 
میدان هایی که هنوز توسعه نیافته است، 
هنوز ظرفیت اکتشافی بزرگی در منطقه 

وجود دارد. هم اکنون شرکت ملی نفت، 
برنامه اکتشاف یکپارچه از شمالی ترین 
نقطه خلیج فارس در جزیره آبادان تا دهانه 
دریای عمان را به صورت یکپارچه در برنامه 
دارد. کارشناسان ما در داخل کشور و هم 
کارشناسان دنیا بر این باور هستند؛ این 
یکی از بزرگ ترین ظرفیت های اکتشافی 
دنیا در نفت و گاز است؛ که هم اکنون 

مطالعاتی در آن انجام شده است.
جدا از ظرفیت های هیدرات های گازی 
که به ویژه  در دریای عمان وجود دارد، در 
صورتی که به جزایر نیز نگاه کنیم، مشاهده 
می کنیم که در کیش میادین گازی بسیار 
گسترده ای وجود دارد. در جزیره قشم نیز 
گاز و نفت وجود دارد که اکتشافات جدیدی 

در قشم به زودی اعالم می شود. در الوان و 
غیره نیز به همین صورت است. یعنی هر 
جا ما خشکی داشتیم و با حوصله بیشتری 

راهبرد

 نکته های نفتی
 در دانشگاه شریف

 هفتمین همایش  فراساحل در حالی برگزار شد  که
  معاون  توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران سخنران اصلی آن بود

خواندن حرف های غالمرضا منوچهری در دانشگاه صنعتی شریف  
 نشان می دهد که تحریم چه بالیی بر سر صنعت نفت و گاز ما

 در بخش فراساحل آورده بود

تحریم باعث طوالنی 
شدن کار و مشکل تأمین 

و تدارکات، تعمیر، دوباره 
کاری، تعویض تجهیزات یا 
معطل شدن کل کار برای 

برخی تجهیزات بوده است. 
همان طور که می دانید، 

بعد از برجام و برداشتن 
تحریم ها، سرعتی در کارهای 

ما به وجود آمده است
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اکتشاف کردیم، نفت و گاز داشته ایم. پس 
شانس ما در این منطقه، بسیار باالست. به 
همین دلیل معتقدم یکی از پرظرفیت ترین 
مناطق جهان هستیم. ما در 20 سال گذشته 
از رشد قابل توجهی در صنعت فراساحل 
برخوردار بوده ایم؛ این در حالی است که هنوز 
جای کار زیادی وجود دارد. اگر برگردیم به 
صنعت فراساحل به معنای آفشور فسلیتی و 
آن کاری که در بخش نفت و گاز می بایست 
انجام شود، مشاهده می کنیم که نقاط ضعف 
زیادی وجود داشته اگر خوب بشناسیم، 
می توانیم در جهت جبرانش گام برداریم. 
پایین بودن بهره وری در ساخت تأسیسات، 
راهبری و راه اندازی در این خصوص قابل ذکر 

است.
همان طور که می دانید کار فراساحل شامل 
فعالیت های مهندسی، ساخت در یاردهای 
ساحلی، حمل و نصب، تکمیل کار و راه اندازی 
در دریا و نهایتا نگهداری و بهره بردار ی 
می شود. در همه این زمینه ها از ضعف جدی 
برخورداریم و باید تالش کنیم که وضعیتمان 
ارتقا یابد. یکی از مسائل عمده ما، باال بودن 
هزینه های تمام شده است. ما سکوهای حدود 
3 هزار تنی یا 2700 تنی را با هزینه های بالغ 
بر 200 میلیون دالر به اتمام می رسانیم. 

سکوهای ما که گاهی 2200 تن بوده، با 
هزینه هایی بالغ بر 160 تا 170 میلیون دالر 
تمام شده است که رقم های بسیار باالیی است. 
هم اکنون که این موارد را با کارهایی که در 
امارات عربی متحده و یا در یاردهایی مانند 
سنگاپور و یا چین انجام می شود، مقایسه 
می کنیم متوجه می شویم که بسیار گران تر 
است. به عبارت دیگر به دلیل بهره وری پایین، 
قیمت تمام شده ما باالست. یعنی هم در 
بخش خرید و هم در بخش ساخت و مدیریت 
پروژه باید تحول جدی به وجود آید. طبیعتا 
طوالنی شدن کارها نیز باعث باال رفتن قیمت 
در  می رسد  نظر  به  می شود.  شده  تمام 
EPC یک سکوی  استاندارد بین المللی، 
دریایی ونصب آن نباید بیشتر از 18 ماه تا 24 
ماه به طول انجامد. این در حالی است که 
متوسط این کار در عمل حدود 6 سال است.

البته تحریم، نقش زیادی در این زمینه 
داشته است. تحریم باعث طوالنی شدن کار و 
مشکل تأمین و تدارکات، تعمیر، دوباره کاری، 
تعویض تجهیزات یا معطل شدن کل کار برای 
برخی تجهیزات بوده است. همان طور که 
می دانید، بعد از برجام و برداشتن تحریم ها، 
سرعتی در کارهای ما به وجود آمده است. ولی 
هنوز رکورد جدیدی نداریم. فقط می توانیم 

که  جاهایی  اخیر،  سال های  در  بگوییم 
سکوهایی را با فشردگی بیشتر تمام کردند، 
مانند تأسیسات دریایی و شرکت کشتی 
سازی خلیج فارس ایزوایکو، توانستند به 
حدود 3 سال این رکورد را برسانند. البته 
سوابقی از قبل وجود داشت ولی از زمانی که 
کار آغاز شد و پول داده شد، اینها آغاز به کار 

کردند و توانستند رکورد 3 سال و نیم را 
کسب کنند.

این میزان نیز باید کاهش یابد و به 
2 سال و یا 18 ماه دست یابند. یکی 
از ضعف های ما این است که بخش 

مهندسی درون شرکت های ما ضعیف است و 
مهندسی و خرید با هم کار نمی کنند. هنوز ما 
در زمینه طراحی در جایی که می بایست 
به  متکی  شود،  گذاشته  کافی  عتبار  ا
شرکت های خارجی هستیم که طبیعتا این 
و  زمینه طراحی سازه ها  در  باید  بخش 
سکوهای دریایی ارتقا یابد. موضوع دیگر، کار، 
طراحی فرایندی مناسب در سکوها است به 
تناسب کیفیت نفت یا کیفیت گاز که ما تا 
کنون از طراحی های گذشته الگو گرفته ایم. 

  ادامه در صفحه بعد

 هفتمین همایش  فراساحل در حالی برگزار شد  که
  معاون  توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران سخنران اصلی آن بود

ما در گذشته شرکت هاي 
اروپایي، شرکت هاي اماراتي 

و شرکت هاي هندي را 
بیشتر به کار مي گرفتیم. 

االن باید سعي کنیم بیشتر 
از این شرکت هاي ایراني 

درگیر شوند. به آنها اعتماد 
کنیم حدود 30 تا 40 خدمت 

مرتبط با این گونه فعالیت ها 
داریم. خدمات تخصصي که 

شرکت هاي ایراني ورود 
کرده اند، ولي این شرکت ها 

به صورت تخصصي باید 
شکل پیدا کنند



نشریه  کارکنان صنعت نفت ایران، شماره  835  12

راهبرد

  ادامه از صفحه قبل
 یعنی ما در پارس جنوبی، تقریبا با اینکه 
پول طراحی هم دادیم، ولی از نظر فرایندی تا 
حد زیادی تکرار کردیم. ما می بایست به 
حسب فرایند مورد نیاز، در طول عمر میدان 
تجهیزات را متناسب و از تجهیزات مدرن تر 
استفاده کنیم، تجهیزات اضافی را حذف 
کنیم. هم اکنون در پارس جنوبی، تجهیزات 
ما در طول عمر میدان به کار نمی آید. هم پول 
دادیم هم زمان از دست داده ایم، هم حجم 
کاری را تعمیر و نگهداری می کنیم. بدون 
اینکه هیچ زمانی از این تجهیزات بهره بردار ی 
شود. نکته دیگری که در این زمینه مطرح 
است، توجه شرکت های فراساحلی به استفاده 
از تجهیزات ساخت داخل است که ما در روند 
همین بومی سازی، انتقال فناوری و تقویت 
اقتصاد مقاومتي، توجه بیشتري به سازندگان 
تجهیزات کنیم تا بیشتر تجهیزات را در داخل 
بسازیم. متاسفانه هم اکنون 75 درصد قیمت 
تجهیزات ما روي سکو از خارج وارد مي شود.

مسئله مهم دیگر این است که کار خدمات 
فراساحلي یا شرکت هاي فراساحلي نباید تنها 
روي سکو و روي خط لوله و یا جکت متمرکز 
شود. ما حدود 30 تا 40 خدمت مرتبط با این 
گونه فعالیت ها داریم. خدمات تخصصي که 
شرکت هاي ایراني ورود کرده اند، ولي این 
شرکت ها به صورت تخصصي باید شکل پیدا 

کنند.
اروپایي،  شرکت هاي  گذشته  در  ما 
شرکت هاي اماراتي و شرکت هاي هندي را 
بیشتر به کار مي گرفتیم. االن باید سعي کنیم 
بیشتر از این شرکت هاي ایراني درگیر شوند. 
به آنها اعتماد کنیم حدود 30 تا 40 خدمت 
مرتبط با این گونه فعالیت ها داریم. خدمات 
تخصصي که شرکت هاي ایراني ورود کرده اند، 
ولي این شرکت ها به صورت تخصصي باید 

شکل پیدا کنند.
اروپایي،  شرکت هاي  گذشته  در  ما 
شرکت هاي اماراتي و شرکت هاي هندي را 
بیشتر به کار مي گرفتیم. االن باید سعي کنیم 
بیشتر از این شرکت هاي ایراني درگیر شوند. 
به آنها اعتماد کنیم؛ مقداري هم شرکت هاي 

بزرگتر باید تقسیم کار کنند.

در خصوص حفاري نیز مي توان گفت این 
بخش از احجام کاري زیادي برخوردار است؛ 
حجم فعالیت هاي حفاري در آینده در ایران 
افزایش یابد؛ چه دریا و چه  باید خیلي 
خشکي. تعداد چاه هاي فعال ما 800- 2700 

عدد است. شاید در کل 5000 حلقه شود.
حدود 2000 چاه هستند که یا از بین رفته 
یا کنار گذاشته شده و یا به دلیل مشکالتي که 
داشتند، به لحاظ فني نتوانستیم آنها را احیا 
کنیم. ما در آینده باید حجم زیادي حفاري 
کنیم براي اینکه ریکاوري باالتري داشته 
باشیم. باید سراغ حفاري هاي هوشمند، 
حفاري هاي افقي برویم. همه اینها هرکدام 
خدمات و فناوری متنوعي دارد و بسیار هم 

کارهاي گراني هستند.
شرکت هاي تخصصي ما باید در زمینه 
خدمات حفاري نیز توسعه یابند که البته یکي 
از زمینه هایي که در این 10 تا 15 سال رشد 
کرد، شرکت هاي خدمات حفاري بودند که 
امروزه در واقع مي توانیم حداقل حفاري هاي 
متعارف را با این شرکت هاي موجود انجام 

دهیم.
بحث دیگر تشکیل کنسرسیوم ها، مشارکت 
با شرکت هاي صاحب فناوري است که اشتیاق 
ورود به بازار ایران را دارند. ما شرکت هاي 
نروژي داریم که واقعا صاحب فناوری هستند.

در اروپا شرکت هاي هلندي و دانمارکي 
داریم که اینها در کلیه فعالیت هاي فراساحلي 
و حفاري فوق العاده پیشرفت کرده اند و به 
فناوری هاي روز مجهز هستند. باید تالش 
تا  شویم  شریك  شرکت ها  این  با  کنیم 
نیروهاي ما آموزش ببینند؛ ابزار کار ما  به 
شکل بهتري استفاده شود ؛ ابزار جدید به 
سیستم ما اضافه شود تا بتوانیم فناوری روز 

دنیا را به کار بگیریم.
در قراردادهاي جدید نفتي، به موضوع 
انتقال فناوری در چند سطح پرداخته شده 
است. یکي انتقال تکنولوژي به شرکت هاي 
ایراني است. شرکت هاي ایراني که البته االن 
منظور ما  در باالدستي فقط 11 شرکت است 
)که احراز صالحیت شدند(، این ها در پروژه هاي 
بزرگ به عنوان شریك خارجي ها خواهند آمد، 
اجباري است که یك شریك ایراني باشد. در 

پروژه هاي متوسط و کوچك که خودشان 
مي توانند منابع تهیه کنند به عنوان شریك 
اصلي و اپراتور خواهند بود. در قراردادهاي 
جدید به شدت به این موضوع توجه شده که 
باید آن شرکت ایراني در ساختار مدیریتي در 
الیه هاي مختلف حضور داشته باشد. در دفاتر 
فني و طراحي، در بخش مهندسي مخزن و 
کلیه الیه هاي کاري، حضور داشته باشند. 
همینطور به انتقال فناوری به پیمانکاران اي 
پي سي توجه شده است. یعني پیمانکاراني که 
در مناقصات برنده مي شوند. به منظور افزایش 
سهم ایراني، مکانیزم تشویق و ترغیب و در عین 
حال نبود سرمایه ایراني به نوعي جریمه را پیش 
بیني کرده ایم.انتقال فناوری به سازنده هاي 
ایراني و تجهیزسازان ایراني پیش بیني شده 
است. همینطور انتقال انرژي به دانشگاه ها و 
مراکز تحقیقاتي پیش بیني شده است. ما حتي 
در کنار هر پروژه بزرگ یك مرکزتحقیقاتي 
خواهیم داشت. یك دانشگاه که شریك در این 
کار مي شود. چون اتکاي ما در فرآیند جدید به 
مقوله EOR و یا IOR یا افزایش ریکاوري در 
میادین ایران است. در عین حال که هنوز 
ظرفیت عمده میادین موجود هم هست این ها 
همه پایه تحقیقاتي مي خواهند که مي بایست 
به فراخور سنگ مخزن و الیه مخزني کار 
تحقیقاتي کنیم و ببینیم از چه نوع فناوری 

براي تزریق آب، گاز، مواد 
شیمیایي، بخار و سایر 
راهکارهایي که وجود دارد 
استفاده کرد. موضوعي 
که مي تواند امید بزرگي 
در توسعه صنایع نفتي 

ایران ایجاد کند.

سعت  و ین  ا بر بنا
عظیمي از کار مطرح 
است که طبیعتا توجه 

کافي داریم و عمال 80-70 درصد سرمایه اي 
که سرمایه گذاري انجام مي شود، باید از سوی 

ایراني ها هزینه شود.
انتظار داریم ظرف یکي دوسال آینده که 
قراردادهاي جدید بسته مي شود و پول هاي 
جدید به منابع مي آیند چه از داخل و چه 
خارج حرکت عمده اي در بخش فراساحل به 

وجود آید.
در حال حاضر سه گروه کاري وجود دارد. 
یکي میادین گرین فیلد مانند میدان هاي 
پارس شمالي، فرزاد A و B، کیش و غیره 
این ها میادین متعددي هستند که هم اکنون 

در برنامه توسعه قرار دارند.
یك سري میادین Brown  »فیلدها« 
وجود دارد که میادین متعددي هستند و 
میادین فروزان، سلمان، رشادت، هنگام و 
غیره از این جمله هستند. این میادین نیاز به 
افزایش تولید دارند. وزارت نفت برنامه 
عمده اي به منظور ارایه این میادین در قالب 
EPCF یا بیع متقابل دارد که اینها را در 
خارجی  و  ایرانی  مشارکت هاي   قالب 
واگذارمی کند. حتی شرکت های ایرانی نیز 
می توانند به تنهایی این پروژه ها را با اتکای 

صندوق توسعه ملی به پیش برند.
بحث تعمیر و نگهداری نیز در این زمینه 
قابل ذکر است. حجم عظیمی از فعالیت های 
تعمیر و نگهداری وجود دارد که بخش 
از  یکی  شود.  آن  وارد  باید  خصوصی، 
زمینه های کاری که حتما در آینده باید بخش 
خصوصی درگیر آن شود، مقوله بهره بردار ی 

است. 
شرکت نفت، مدیریت بهره برداری را به 
عهده بگیرد تا ما بتوانیم نظارت خوب بر 
بهره بردار ی کنیم و کار خوب را از پیمانکاران 
بهره برداری که تخصص این کار را دارند، 
تحویل بگیریم. ما در آینده نزدیك در پارس 
جنوبی حدود 40 سکو خواهیم داشت. حجم 
کار عظیمی است همچنین کار گسترده ای 
در فالت قاره وجود دارد که نیاز به تعمیر  

نگهداری این تاسیسات دارد.
در پایان معتقدم به تنوع و تکثر در کار 
صنعت فراساحل نیاز داریم. از آن طرف نیاز 
به سرمایه داریم که این مهم نیز محقق خواهد 
شد. ما به مراکز تحقیقاتی، دانشگاه ها نیاز 
بسیار  بسیار  آینده  هرحال  به  و  داریم 
امیدوارکننده ای را برای این بخش از کشور 

پیش رو خواهیم داشت.« همایش   فراساحل اهداف خود را اینچنین بر شمرده است: 
  آشنایی با فناوری های نو و تحقیقات در پروژه های فراساحل

  ارتقای دانش فنی شرکت های طراحی و مهندسی ایرانی در پروژه های فراساحل
  آشنایی با تجهیزات و فرآیند ساخت و نصب پروژه های فراساحل

 تشریح جایگاه رویه ها و دستورالعمل های ایمنی
 معرفی روش های نوین در تعمیر و نگهداری 

ماشین آالت، سکوها و سازه های فراساحل
  بازرسی و رده بندی در صنایع 

فراساحل
 تبیین نقش مدیریت و نیروی 
انسانی در ارتقای توان مهندسی 

صنایع فراساحل  
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مشعل    باتوجه به سیاست و خط مشي 
کالن دولت جمهوري اسالمي ایران و موضوع 
استفاده از حداکثر توان داخلي به منظور 
دستیابی به اهداف استقالل و خودکفایي کشور 
و بنابر برنامه ریزي هاي به عمل آمده مبتني بر 
مالحظات اقتصادي و ضرورت حداکثر استفاده 
از بخش خصوصي به منظور ارجاع کارها و 
خدمات موردنیاز صنعت نفت، تنظیم و اجراي 

قراردادها از جایگاه خاصي برخوردار است.
 شناسایي مؤسسات و امکانات داخلي و 
ارزیابي آنها براي برگزاري مناقصات عمده به 
منظور انتخاب مهندسین مشاور و پیمانکاران 
ذیصالح داخلي و انعقاد قراردادهاي جامع و 
عمده با آنان به منظور تحقق اهداف مرتبط با 
اجرا و راه اندازي پروژه ها و طرح هاي بزرگ 
جدید، یا بهینه سازي و توسعه طرحهاي موجود 
که پیوسته به صورت کالن بویژه درسطح وزارت 

نفت مطرح و موردپیگیري واقع مي شوند.
در صنعت نفت مراحل انعقاد قرارداد به این 
ترتیب است که پس از تهیه نقشه ها و مشخصات 
از  و  منتشر  مناقصه  اسناد  اجرایي طرح، 
پیمانکاران براي شرکت در مناقصه دعوت 
مي شوند. پس از بررسي تمام شرایط پیمانکاران 
و پیشنهادها، پیمانکار برتر انتخاب و قرارداد با 
وي منعقد مي شود. در این نوشتار بخشي از 

قراردادهاي رایج صنعت نفت تشریح مي شود:

) E ( قراردادهاي طراحی
قراردادهایی که فقط مرحله طراحی پروژه را 

شامل می شود به قراردادهای E معروف اند.

) EP( قراردادهاي طراحی و خرید
قراردادهایی که شامل مرحله طراحی و 
قراردادهای  پروژه هستند،  کاالی   تامین 

EP نام گذاری می شوند.

) PC( قراردادهاي خرید و ساخت
 پروژه هایی که مرحله خرید و ساخت تواما 
از پیمانکار خواسته می شود، حالت PC دارند که 

اکثر پروژه های کشور از این دسته هستند.

) EPC( قراردادهاي
 اجرای پروژه های بزرگ در صنعت نفت به 
روش EPC گسترش فراوانی داشته است، تا 
جایی که بسیاری از فعالیت های در دست اجرا 
با بهره گیری از این روش انجام می شود. 
پروژه های EPC، دارای اولویت هایی همچون 
سرعت بیشتر و اعمال کنترل مناسبت تر بر 
امور و فعالیت های اجرایی هستند. در این روش 
عملیات مهندسی، تدارک و تامین و اجرا به 
صورت موازی با هم و در قالب یك قرارداد انجام 
می شود.  با توجه به این نکته که یکی از 
نیازهای مهم بازار امروز به ویژه در پروژه هایی 
که به وسیله بخش خصوصی یا به طریق 
فاینانس انجام می شود، داشتن اطمینان از 
قیمت نهایی و تاریخ قطعی اتمام کار است، 
اجرای پروژه به صورت EPC، اطمینان بیشتر 
از قیمت تمام شده و زمان اتمام کار را فراهم 

می کند.
EPC، برگرفته از سه حرف اول  روش 
 )Procurement( خرید ،) Engineering  (مهندسی

و  ساخت )Costruction ( است.
 ،EPC در میان مراحل اجرایی قراردادهای
بخش E به دلیل وابستگی زیادی که با توان 
اجرایی تیم پیمانکار دارد، از اهمیت بیشتری 

برخوردار است.

قراردادهای مشارکتی
این نوع قراردادها به دو دسته تقسیم 
می شوند که عبارتند از: )1( موافقت نامه های 
مشارکت در تولید که این نوع از قراردادها، 
شرکت خارجی را متعهد به پرداخت مالیات و 
در برخی موارد بهره مالکانه، آموزش نیروی 
 انسانی و مشارکت دولت میزبان می نماید.

 )2( قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری که 
در این قراردادها، کشور میزبان و شرکت عامل 
در سود و خطرپذیری توافق نامه های نفتی سهیم 
هستند. میزان مشارکت در عقد موافقت نامه های 
امتیاز متفاوت است در نتیجه دولت به مثابه 
شریك در تولیدی که بر اساس قرارداد انجام 

می شود، سهیم است.

 قراردادهای خدماتی
این  نمونه  از قراردادها از دیرینه ترین اشکال 
روابط قراردادی بین افراد از یك سو و جوامع از 
سوی دیگر به شمار می آیند. این نوع از قراردادها 

در سه دسته قرار می گیرند:

قراردادهای صرفا خدماتی
 این دسته از قراردادها در فعالیت های 
اکتشافی کاربرد ندارد و تنها در تالش های 
تولید مورد بهره برداری قرار می گیرند. پاداش 
این قراردادها نقدی است و بهای مقطوع و 
مشخصی دارد. با این همه، گاه به منظور افزون 
کردن انگیزه سرمایه گذار بیگانه در ارائه 
خدمات بهتر، امتیازهایی مانند خرید قسمتی 
از تولید اعطا می شود. نوع ساده آن، به صورت 
حق الزحمه مقطع برای ارائه خدمات مشخص 
است و بابت دریافت کمک های فنی به کشور 
از نفت خام تولیدی  میزبان هیچ سهمی 

پیش بینی نشده است.

قراردادهای ریسکی خدمت
این نوع قراردادها، عموما در کشف میادین 
نفت و گاز کاربرد دارند، اصوال ماهیت این نوع 
قراردادها به گونه ای است که مسائلی چون 
مالیات و بهره مالکانه کمتر مورد توجه طرفین 
قرار می گیرد. در صورتی که کشفی صورت 
نپذیرد، قرارداد به خودی خود منتفی است، اما 
در صورت کشف نفت یا گاز، شرکت ملزم است 

آن را به مرحله تولید برساند.
به هر تقدیر، کل تولید در اختیار کشور 
میزبان قرار خواهد گرفت و شرکت عامل طبق 
شرایط قرارداد یا از مبلغی مقطوع به عنوان 
بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و 
خطرپذیری برخوردار خواهد شد و یا بر اساس 
درآمد حاصل از میزان نفت تولید شده پس از 

کسر مالیات سهم خواهد برد.

قراردادهای بیع متقابل
 در قراردادهای خدماتی بیع متقابل، 
شرکت سرمایه گذار بیگانه، تمامی وجوه 

سرمایه گذار مانند نصب تجهیزات، راه اندازی 
و انتقال فناوری را به عهده می گیرد و پس از 
راه اندازی پروژه، آن را به کشور میزبان واگذار 
می  کند. بازگشت سرمایه و نیز سود سرمایه 
شرکت، از طریق دریافت محصوالت تولیدی 

انجام می شود.
 دلیل طبقه بندی قرارداد بیع متقابل در رده 
قراردادهای خرید خدمت این است که انجام 
بازپرداخت اصلی و سود سرمایه گذاری از محل 
نفت خام و فرآورده های آن صورت می گیرد. 
پرداخت  ها به صورت نقدی و غیرنقدی امکان-

پذیر است. این نوع قرارداد در کشورهایی که 
قوانین آنها، هرگونه مالکیت بخش خصوصی یا 
خارجی را بر صنعت نفت منتفی دانسته  اند، 

اجرایی می شود.

سرمایه گذاري خارجي
انواع سرمایه گذاري خارجي در ایران بر 

اساس قانون شامل موارد زیر است:
1( سرمایه گذاری مستقیم یا فاینانس 

) finance(
 2( روش ساخت، بهره بردار ی و واگذاری 

) BOT Build-Operate-Transfer(
 BOO (ساخت، تملك، بهره برداری  )3 

) )Build – Own – Operate

بهره برداری،  تملك،  ساخت،  الف(   
BOOT )Build-Own-Operate- واگذاری

) Transfer
 BLT )Build ب( ساخت، اجاره، واگذاری 

) – Lease – Transfer
)Buy Back( قراردادهای بیع متقابل )4 
) JV )Joint Venture 5( مشارکت مدنی 

   منابع:
 پایگاه اطالع رسانی وزارت نفت

 پایگاه اطالع رسانی شرکت ملی نفت 
ایران

 آرشیو روابط عمومي شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب

 وب سایت مطالعات سیاستی نفت  و گاز

 انواع قراردادها در صنعت نفت

ذرهبین
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 تفاهم ستودنی در خاورمیانه

به منظور تامین برق نیروگاه های بغداد و 
بصره، پس از سال ها انتظار صادرات گاز 
ایران به عراق هفته گذشته آغاز شد

مشعل    آرزو عطایی   تفاهم در خاورمیانه ستودنی است، به هر 
شکل و به هر نحو ممکن، اکثریت کودکانی که در این منطقه زیسته اند، 
جنگ و ناامنی را بخشی از زندگی می دانند، به همین دلیل است که 
ایجاد تفاهم از سوی رهبران دلیر، صلح جو و عاقل در خاورمیانه به هر 
شکل و در همه ابعاد ستودنی و نویدبخش صلح در اینجاست، منطقه ای 
که مردمان آن می توانند با اختالف نظرهای اندک با صلح و آرامش در 
کنار یکدیگر زندگی کرده و تامین کننده منافع متقابل یکدیگر باشند، 
هفته گذشته سرانجام پس از سال ها انتظار، قرارداد صادرات گاز ایران 
به عراق اجرایی شد و نیروگاه های عراقی طعم گاز ایرانی را چشیدند، 
طبق برنامه ششم، ایران باید روزانه 200 میلیون مترمکعب گاز صادر 
کند. این در حالی است که  بیشتر کشورهای حاشیه خلیج فارس با 
وجود برخورداری از منابع غنی نفت، از ذخایر کافی گاز محرومند، از 
طرفی کشور عراق به دلیل ناامنی و عدم شکل گیری ساختارهای 
اقتصادی، توان تولید برق برای مردم خود را ندارد و قصد دارد گاز 
دریافتی از ایران را به مصارف نیروگاهی برساند که همه این دالیل دو 
طرف را متقاعد کرد تا سرانجام با امضای یک قرارداد، شرایط آن را 
بپذیرند؛ در گزارش پیش رو به ابعاد و روند شکل گیری این قرارداد، 

پرداخته ایم که در ادامه می خوانید.

گـاز ایرانی 
روشنـایی  عـربی
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خبر کوتاه و رسا بود، صادرات گاز ایران به عراق 
و  ر  نتظا ا ت ها  مد ز  ا پس  ؛  شد ز  غا  آ
گمانه زنی های مختلف درباره چگونگی صدور گاز 
ایران به عراق در طول سال های گذشته، سرانجام 
امیرحسین زمانی نیا معاون بین الملل  و بازرگانی 
مهندس زنگنه هفته گذشته این خبر را اعالم کرد؛ 
»صدور گاز ایران با حجم حدود هفت میلیون 
مترمکعب در روز به دنبال امضای دو قرارداد 
صادرات گاز به شهرهای بغداد و بصره )ما بین دو 
دولت ایران و عراق در طول سال های گذشته(، هم 
اکنون آغاز شده و قرار است این حجم تا 35 میلیون 
مترمکعب در روزهای گرم سال افزایش یابد و به 
زودی مراسم رسمی افتتاح با حضور مقام های عالی 
دو کشور برگزار خواهد شد. صادرات گاز ایران به 
عراق ساالنه 4 میلیارد دالر عایدی برای کشور 
خواهد داشت و با اجرایی شدن صادرات گاز به بصره 
در آینده، عراق به بزرگترین خریدار گاز ایران تبدیل 
خواهد شد«. عراق، اولین کشور عربی است که طعم 
گاز ایرانی را تجربه می کند و گاز صادراتی ایران برای 
تولید برق روانه نیروگاه های این کشور شده است، 
قراردادی که عالوه بر ارتقای جایگاه ایران در بازار 
جهانی انرژی، سرآغازی برای صادرات گاز به 
کشورهای عرب منطقه به شمار می رود و 
می تواند روند مذاکرات گازی با همسایگان 
برای خرید گاز را شتاب دهد؛ مذاکرات 
گازی ایران و عراق در واقع به منظور 
صادرات گاز ایران به سوریه، لبنان، 
دریای مدیترانه و درنهایت اروپا 
صورت گرفت و در گام نخست قرار 
بر این بود که گاز ایران به وسیله 
خط ششم سراسری و از استان 
ایالم به بغداد ارسال شود و 
نیروگاه های بغداد و المنصوره 
بتوانند از گاز ایران استفاده 

کنند. 

قرارداد 
چه می گوید؟

بر اساس این قرارداد 
6ساله که تفاهمنامه آن در سال 
89 امضا شد و پس از کش و قوس های 
فراوان باالخره در تیرماه سال ۱39۲ در بغداد 
نهایی شد، ایران متعهد می شود روزانه ۲۰ تا ۲5 
میلیون متر مکعب گاز به عراق صادر کند؛ حجم این 
قرارداد که به منظور تأمین سوخت نیروگاه های 
»المنصوره« و »الصدر« بغداد امضا شده  است، با 
الحاقیه ای به ۲5 میلیون مترمکعب رسید و تبصره 
ای نیز به آن اضافه شد که حجم صادرات در روزهای 

گرم سال تا 35 میلیون مترمکعب افزایش یابد.

آبان 1394 امضای دومین قرارداد
آبان ماه 94 نیز دومین قرارداد صادرات گاز ایران 
به شهر بصره عراق، میان حمیدرضا عراقی، معاون 
وزیر نفت ایران و خالد حسن صالح، معاون وزیر برق 
عراق امضا شد که با اجرایی شدن آن در نهایت 
حجم صادرات گاز ایران به ۷۰ میلیون متر مکعب 
می رسد و با این شرایط می توان گفت عراق ترکیه 
را  پشت سرگذاشته و بزرگترین خریدار گاز ایران 

محسوب خواهد شد.

چالش های طرح چه بود؟
قرارداد صادرات گاز ایران به عراق که هر دو طرف 
عالقه مند و آماده به اجرای آن بودند، با چالش ها و 
مسائل مختلفی از جمله مسائل امنیتی کشور عراق 
در سال های گذشته و نوع توافق دو طرف درباره 
چگونگی تسویه مالی روبه رو بود؛ کارشکنی هایی که 
بر سر احداث خط لوله در خاک ایران و عراق اتفاق 
افتاد، از دیگر چالش های اجرایی شدن این قرارداد 
بود. خط لوله ای که قرار بود گاز ایران به عراق را صادر 
کند، در طول مراحل اجرایی بارها هدف حمالت 
گروهک های تروریستی قرار گرفت و در نهایت 
جمعی از متخصصان صنعت نفت کشور در آذر ماه 
9۲ به شهادت رسیدند؛ در حقیقت می توان گفت 
بحران داعش و تداوم ناامنی در مسیر عبور خط لوله 
صادرات گاز ایران به بغداد، مانع اصلی بر سر راه 
صادرات گاز به عراق به شمار می رفت، اما با توجه به 
گروه  در شکست  عراق  دولت  پیشرفت های 
تروریستی داعش و کاهش نفوذ این گروه تروریستی 
در شرق عراق و نواحی که خط لوله صادرات گاز 
می گذرد، شرایط برای اجرایی شدن این قرارداد مهیا 
شد و باالخره احداث خط لوله صادرات گاز ایران به 
عراق در تابستان 93 به مراحل نهایی نزدیک شد و 

مورد تست نشت یابی قرار گرفت.

چرا ایران؟ چرا عراق؟
منطقه خلیج فارس نزدیک به ۷3۰ میلیارد 
بشکه ذخیره اثبات شده نفت و بیش از ۷۰ تریلیون 
مترمکعب ذخیره گاز طبیعی را در خود جای داده 
است. کشورهایی مانند عراق، عربستان، کویت و 
امارات هر چند دارای منابع گازی هستند، اما این 
منابع به طور عمده گاز همراه با نفت است و این 
کشورها ذخایر مستقل گازی ندارند. تولید گاز آنها 
نخست بر میزان تولید نفت مبتنی است و بیشتر 
برای تزریق گاز به مخازن استفاده می شود؛ بنابراین 
نمی تواند به عنوان منبع مطمئن عرضه گاز لحاظ 
شود. طبق برنامه ششم، ایران باید روزانه ۲۰۰ 
میلیون مترمکعب گاز صادر کند و بیشتر کشورهای 
حاشیه خلیج فارس با وجود برخورداری از منابع 
غنی نفت، از ذخایر کافی گاز محرومند و فقط ایران 
و قطر به حجم عظیم ذخایر گاز دسترسی دارند و 
می توانند آن را به سایر کشورها صادر کنند که البته 
با توجه به اختصاص گاز میدان گنبد شمالی قطر به 
تاسیسات ال ان جی، در عمل این کشور گازی برای 
صادرات با خط لوله ندارد و به این ترتیب ایران، تنها 
کشوری است که می تواند با خط لوله گاز مورد نیاز 
کشورهای منطقه را برای مصرف در بخش خانگی، 
نیروگاه ها، صنایع و آب شیرین کن ها تامین کند. هر 
چند عراق نیز ذخایر قابل توجه گاز دارد، اما به دلیل 
شرایط کنونی و ناامنی های این کشور، به نظر 
نمی رسد در آینده نزدیک بتواند به این ذخایر 
دسترسی پیدا کند. عراق پارسال در مجموع، برای 
مصرف داخلی یک میلیارد مترمکعب تولید گاز 
داشت، بنابراین برای مصرف گاز در نیروگاه ها و 

تولید برق به واردات گاز نیاز دارد.

مشخصات خط لوله ای که گاز را به عراق 
می رساند

طرح خط ششم سراسری شامل پروژه های 
وسیعی می شود که در دو نقطه مرزی نفت شهر و 
شلمچه، امکان صادرات گاز به عراق را فراهم 
می کند؛ خط لوله 98 کیلومتری صادرات گاز به عراق 
که از چارمله در استان ایالم آغاز و در نفت شهر )مرز 
ایران و عراق( به پایان می رسد، 48 اینچ قطر و ۱۰5۰ 
psi فشار داشته و گاز ایران را به بغداد ارسال 
می کند؛ این طرح شامل یک ایستگاه النچر )تقویت 
فشار(، یک ایستگاه رسیور )دریافت کننده(، 3 شیر 
بین راهی و یک ایستگاه اندازه گیری )میترینگ( 
است. ارزش این پروژه ۷۰ میلیون یورو ارزی و ۱6۰ 
میلیارد تومان ریالی است و کارفرمای آن شرکت 
توسعه مهندسی گاز و پیمانکار آن قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا بوده است، همچنین به منظور اجرای 
قرارداد دوم که گاز ایران را به بغداد ارسال می کند، 
حدود ۱4۱ کیلومتر خط لوله 48 اینچ از مرز شلمچه 
به منظور صادرات گاز به عراق از سمت بصره در حال 

اجراست. 

صدور گاز ایران به دیگر کشورها
کشورمان مذاکرات و قراردادهای دیگری با 
کشورهای نزدیک و دور از جمله عمان، ترکمنستان 
و هند در برنامه دارد که هر کدام به نتیجه برسد، رقم 
صادرات گاز ایران بازهم افزایش خواهد یافت. هم 
اکنون کشورمان سوآپ گاز با کشورهایی همچون 
ارمنستان و آذربایجان را انجام می دهد، اما توسعه 
صادرات گاز طبیعی برنامه و هدف اصلی بوده و توان 

آن نیز موجود است.

نفت و انرژی در عراق
عراق با داشتن بیش از ۱4۰ میلیارد بشکه نفت 
ذخیره در میدان های نفتی خود پس از ایران، در رده 
پنجم جهان قرار دارد؛ در این کشور تا سال ۱389 
تنها ۲ هزار حلقه چاه نفت حفر شده بود و تولید نفت 
این کشور در سال ۱39۱به 3/4 میلیون بشکه در روز 
رسید. عراق دارای سه پاالیشگاه مهم است. 
پاالیشگاه بیجی، بزرگ ترین پاالیشگاه عراق است 
که در حوالی شهر بیجی در استان صالح الدین واقع 
شده است و دو پاالیشگاه دیگر در بغداد و بصره قرار 
دارند. صادرات نفت از گذشته نقش اصلی را در 
اقتصاد عراق به عهده داشته؛ به طوری که 95 درصد 
از درآمد خارجی این کشور را تشکیل می دهد. اما 
با وجود درآمدهای میلیاردی عراق از محل صادرات 
نفت خام، این کشور همچنان توان تولید برق نیمی 
از مردم خود را ندارد و این مسئله بارها اعتراض 
مردمی در فصل تابستان را در پی داشته است که به 
نظر می رسد با صادرات گاز ایران به عراق، کمبود 

برق در این کشور از بحران خارج شود.

معاون وزیر نفت در امور 
بین الملل و بازرگانی اعالم 
کرد: صادرات گاز طبیعی 

ایران به بغداد با حجم 7 
میلیون مترمکعب در  روز از 

شامگاه چهارشنبه) 31 خرداد 
ماه (آغاز شده است که 

در نهایت به 35 میلیون متر 
مکعب می رسد
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مشعل   تامین سوخت صنایع به عنوان بخشی مهم از چرخه اقتصاد کشور، 
همواره از اولویت های وزارت نفت بوده و در این مسیر با توجه به مقرون به صرفه 
نبودن و آالیندگی سوخت های مایع، برنامه ریزی برای جایگزینی گاز با این 
فرآورده ها در دستور کار قرار داشته است. در سال های گذشته و با توسعه 
زیرساخت های گازرسانی در شهرها و روستاهای کشور، از مصرف میزان قابل 
توجهی سوخت مایع جلوگیری و این سوخت در مسیر صادرات قرار گرفته و سبب 
ارزآوری برای کشور شده است. حساسیت های دولت یازدهم در حوزه حفظ محیط 

زیست و کاهش آلودگی هوا، گازرسانی به صنایع را بیش از پیش در اولویت کاری 
صنعت گاز قرار داد و این کار با پیگیری ها و اختصاص منابع مالی در دستور کار قرار 
گرفت. در ادامه، بخش نخست گفت و گوی »مشعل « با محمدرضا قدسی زاده، مدیر 
برنامه ریزی شرکت ملی گاز ایران را در خصوص گازرسانی به 900 هزار مشترک 
جدید در سال 96 و پیاده سازی طرح های ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی با 
هدف کاهش مصرف سوخت های مایع )از جمله سیاست های ابالغی در قالب تکالیف 

اقتصاد مقاومتی( می خوانیم.

اشــــاره

پرونده

چند گام تا  پایان عصر سوخت مایع
آمارها نشان می دهند اجرای پروژه های صنعتی گاز با اجرای برجام اقتصادی تر شده است
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آقای قدسی زاده، آیا سیاست های 
ابالغی اقتصاد مقاومتی سال 95 در 

صنعت گاز به سرانجام رسید؟
سال 95، پروژه هایی که در ارتباط با 
برنامه های کلی اقتصاد مقاومتی در صنعت 
گاز بود، با هماهنگی وزارت نفت جمع بندی 
و به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعالم 
شد و پس از ابالغ در دستور کار اجرایی 
شرکت ملی گاز ایران قرار گرفت. مجموعه 
این پروژه ها سال گذشته با درصد باالیی اجرا 
و بخشی نیز در ادامه به سال 96 موکول شد.
امسال نیز همچون سال گذشته باتوجه 
به در اولویت بودن سیاست های اقتصاد 
مقاومتی، این برنامه ها در چند سرفصل به 
که  شده  ابالغ  ایران  گاز  ملی  شرکت 
مدیریت های مختلف در حال برنامه ریزی و 

اجرای آن است.

امسال در حوزه گازرسانی به شهرها و 
روستاها شاهد چه پیشرفت هایی 

خواهیم بود؟
به استثنای استان سیستان و بلوچستان، 
گازرسانی به بخش قابل توجهی از شهرهای 
کشور در سال های گذشته انجام شده و 
برنامه ریزی برای پیوستن شهرها و روستاهای 
باقیمانده با هدف کاهش مصرف سوخت های 
مایع در دستور کار قرار دارد. در همین رابطه 
پروژه هایی که در حوزه کالن از جمله خطوط 
انتقال و تاسیسات تقویت فشار گاز نیاز به 
اجرا داشت، از سوی شرکت مهندسی و 
توسعه گاز ایران در حال احداث و مدیریت 
گازرسانی نیز در حال توسعه گازرسانی در 

شهر و روستاهای باقیمانده است.
بر پایه ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی 
مبنی بر »گازرسانی به 900 هزار مشترک 
جدید روستایی و شهرهای کوچك و مرزی« 
زیرساخت ها فراهم شده و به طور کامل در 
سال جاری به این هدف دست خواهیم یافت.

گازرسانی به صنایع نیز، از دیگر 
مصرف  کاهش  برای  برنامه ها 
سوخت های مایع است. در این زمینه 

چه برنامه ای دارید؟
براساس مجوز شورای اقتصاد و در قالب 
بند »ق « تبصره 2 قانون بودجه سال 93 و 
ماده 12 قانون رفع موانع تولید، یك میلیارد 
و 300 میلیون دالر اعتبار در حوزه گازرسانی 
به صنایعی که مصرف آنها کمتر از 400 
مترمکعب در ساعت باشد،  اختصاص یافته 

است. 
هدف کلی و اساسی وزارت نفت، کاهش 
و به صفر رساندن مصرف سوخت های مایع 
در نیروگاه ها و صنایع است که براساس برنامه 
تعریف شده تا سال 98، گازرسانی به حدود 
19 هزار و 700 واحد صنعتی انجام می شود.

پیاده سازی طرح های ذخیره سازی 
از دیگر سیاست های  زیرزمینی، 
ابالغی در زمینه اقتصاد مقاومتی 

است. در این بخش چه برنامه هایی 
تعریف شده است؟

هم اکنون شرکت ذخیره سازی گاز 
طبیعی در چند مخزن در غرب کشور در 
حال فعالیت های مطالعاتی بوده و بودجه ای 
نیز در این زمینه اختصاص یافته تا در صورت 
و  نتایج، همچون شوریجه  بودن  مثبت 
سراجه، زیرساخت های ذخیره سازی گاز در 

این مخازن نیز فراهم شود. 
افزون بر مطالعه روی مخازن جدید، برنامه 
ریزی برای افزایش ظرفیت مخازن موجود 
)شوریجه و سراجه( نیز به طور جدی در 
دستور کار قرار دارد. در فصل زمستان و در 
زمان پیك مصرف، ظرفیت برداشت روزانه 20 
میلیون مترمکعب گاز از این مخازن وجود دارد 
که براساس برنامه های تعریف شده، این مقدار 
باید به دو برابر ظرفیت موجود برسد. ساالنه 
حدود چهار میلیـارد مترمکعب گاز در مخازن 
ذخیره سازی  می شود که این میزان در پایان 
برنامه ششم توسعه باید به هشت میلیارد 

مترمکعب برسد.

با اجرای برجام در بخش های مختلف 
کشور شاهد گشایش هایی بوده ایم، 
اجرای  در  تاثیری  چه  سند  این 
اقتصادی پروژه های صنعت گاز داشته 

است؟
ما در شرایط تحریم، تحت فشار بودیم و 
از  را  نیاز  مورد  نمی توانستیم  کاالهای 
شرکت های اصلی سازنده دریافت کنیم. از 
طرفی خرید تجهیزات از واسطه ها عالوه بر 
تحمیل مبلغ بیشتر باعث طوالنی تر شدن 

زمان اجرای پروژه ها می شد. 
با اجرای برجام، هم اکنون مستقیم به 
تولید کننده اصلی مراجعه می کنیم و بدون 
نگرانی از مسائل جانبی، این کاال به ایران 
ارسال می شود. از طرفی فرآیند فروش 
محصوالت جانبی گاز و نقل و انتقال پول نیز 

تسهیل یافته است.
پیش از این، صنعت نفت و گاز در فهرست 
تحریم ها قرار داشت و با اجرای برجام، در 
زمینه ارتباط با دیگر کشورها و دستیابی به 
فناوری های روز دنیا گشایش هایی داشته ایم 
و شاهد آغاز فعالیت های مشترک همچون 
امضای توافقنامه همکاری ایران و کره جنوبی 
در حوزه ساخت واحدهای مینی ال ان جی 

هستیم.

میزان  چه  به  گاز  توسعه صنعت 
سرمایه گذاری نیازمند است؟ آیا 
برجام توانسته مسیر سرمایه گذاری 

خارجی را هموار کند؟
اجرای طرح های توسعه ای صنعت گاز در 
برنامه ششم توسعه به 72 هزار میلیارد تومان 

)حدود 24 میلیارد دالر( نیازمند است.
در سال های گذشته و با هدف تامین 

منابع مالی اجرای طرح های توسعه ای 
صنعت گاز دو تصمیم بزرگ و 

مفید گرفته شد که مقدار 

زیادی مشکالت سرمایه ای پروژه های صنعت 
گاز را حل و فصل کرد.

نخست بند »ق « تبصره 2 قانون بودجه 
و ماده 12 قانون رفع موانع تولید بود. توجیه 
و فلسفه این دو قانون این بود که اگر هر 
تولید  را که در داخل  مترمکعب گازی 
می شود، جایگزین فرآورده های نفتی کنیم، 
شاهد صرفه جویی حدود 20 سنت )برای هر 

مترمکعب( خواهیم بود.
این قانون به شرکت ملی نفت ایران اجازه 
داد به هر میزان که برای نیروگاه ها، صنایع و 
بخش خانگی، گاز را جایگزین فرآورده های 
نفتی کنیم، متناسب با صرفه جویی انجام 
شده برای توسعه زیرساخت های توسعه به 
شرکت ملی گاز ایران سرمایه مالی دهد. این 
منابع در دوسال گذشته کمك کرد تا به 
تعدادی از نیروگاه ها، شهرها و روستاهای 
باقیمانده گازرسانی کنیم. در ادامه، مجوز 
گازرسانی به صنایع نیز در قالب این قانون 

گرفته شد.
در بخش دوم، مجوزی نیز دریافت شد تا 
فروش  از  مالی حاصل  منابع  از  بخشی 
میعانات گازی فازهای جدید پارس جنوبی 
به اجرای خطوط سراسری ششم، نهم و 

یازدهم اختصاص یابد.
در مجموع برای اجرای پروژه های تعریف 
شده با مشکل حادی در زمینه تامین سرمایه 
روبه رو نیستیم. از طرفی از منابع سرمایه 
بخش غیر دولتی در قالب BOT نیز استفاده 
می کنیم و هم اکنون اجرای خط ششم 
سراسری و خط انتقال گاز ایرانشهر - چابهار 
در قالب این نوع قرارداد و با حضور بخش 

خصوصی در دست اجراست.

در پایان قدری راجع به چشم انداز  
پیش روی صنعت گاز بگویید.

با  سال های گذشته مذاکرات خوبی 
شرکت ها ی داخلی و خارجی داشته ایم و 
به طور مشخص با تشکیل کارگروه های 
تخصصی با گازپروم روسیه شاهد گسترش 
سطح همکاری ها هستیم. این شرکت 
عالقه مند به همکاری با ایران در حوزه های 
مختلف از جمله اجرای خطوط انتقال گاز 
و طرح های ذخیره سازی است. روس ها 
تجربه خوبی در احداث مخازن ذخیره 
سازی دارند و طبیعتا با توجه به اینکه 
اجرای این پروژه ها می تواند پایداری انتقال 
گاز را در پیك مصرف زمستان افزایش 
دهد، ایران نیز از این 
همکاری استقبال 

می کند.

هدف کلی و اساسی وزارت نفت؛ کاهش و به صفر رساندن مصرف سوخت های مایع در نیروگاه ها و صنایع است که براساس {{
برنامه تعریف شده تا سال 98، گازرسانی به حدود ۱9 هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی انجام می شود.
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مشعل     گازرسانی به شهرها و روستاها را که از یک سو با هدف ایجاد رفاه عمومی 
و برقراری عدالت اجتماعی و از سوی دیگر با هدف جایگزینی گاز با سوخت های مایع 
و افزایش ظرفیت صادرات این فرآورده ها در طول چهار سال گذشته به طور گسترده 
اجرایی شد، می توان یکی از برنامه  های مهم صنعت گاز برای تحقق سیاست های اقتصاد 
مقاومتی برشمرد. با آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید و با بهره گیری از روش های نوین 
تامین مالی در قالب بند »ق « تبصره ۲ قانون بودجه سال 93، برنامه ریزی برای 
گازرسانی به دو میلیون و 363 خانوار در شهرهای جدید و روستاهای باالی ۲۰ خانوار 
کشور با 4.8 میلیارد دالر اعتبار در دستور کار شرکت ملی گاز ایران قرار گرفت. اینک 
و پس از گذشت چهار سال از فعالیت دولت یازدهم شاهد گازرسانی به تعداد قابل 

توجهی شهر و روستا هستیم که مجموعه این فعالیت ها در مسیر تحقق سیاست های 
اقتصاد مقاومتی و ایجاد رفاه عمومی انجام شده است.  در ادامه این مسیر و با ابالغ 
تکالیف پروژه های اولویت دار ۱۰ دستگاه اجرایی از جمله وزارت نفت )مصوب ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی( از سوی معاون اول رئیس جمهوری و رئیس ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی، بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز برای تحقق این برنامه ها دستورات الزم را 
به شرکت ها ی زیرمجموعه ابالغ کرد. در ادامه، بخش نخست گفت و گوی خبرنگار 
مشعل را با سعید مومنی، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، در خصوص گازرسانی 
به 9۰۰ هزار مشترک جدید روستایی و شهرهای کوچک مرزی در سال 96 را که از جمله 

سیاست های ابالغی در قالب تکالیف اقتصاد مقاومتی است، می خوانیم. 

اشــــاره

پرونده

مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز ایران در گفت و گو با »مشعل«

900 هزار مشترک تا پایان امسال از نعمت گاز 
برخوردار می شوند

 گازرسانی به 9 شهر به روش سی ان جی کلید خورد
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آقای مومنی، آیا برنامه ریزی برای 
تحقق گازرسانی به 9۰۰ هزار مشترک 
در قالب تکالیف سیاست های اقتصاد 

مقاومتی آغاز شده است؟
بله. مدیریت گازرسانی شرکت ملی گاز 
تحقق  و  بی  دستیا مسیر  در  ن  ا یر ا
سیاست های اقتصاد مقاومتی و توسعه شبکه 
گازرسانی شهرها و روستاهای باقیمانده، 
برنامه ریزی برای گازرسانی به 900 هزار 

مشترک را در سال 96 آغاز کرده است.
با   96 پایان سال  تا  اساس،  این  بر 
پیش بینی  6 هزار و 519 میلیارد تومان 
اعتبار، گازرسانی به این تعداد مشترک در 

کشور به طور کامل انجام خواهد شد.
در این مسیر، سعی کرده ایم عدالت 
نسبی که مد نظر وزیر نفت بوده و در قانون 
و  کنیم  رعایت  شده  اشاره  آن  به  نیز 
استان هایی که سردسیر و ضریب نفوذ گاز در 
آنها نسبت به دیگر استان ها کمتر است، از 
اولویت بیشتری در زمینه سهمیه گازرسانی 
برخوردار باشند. خوشبختانه هم اکنون این 
توزیع انجام و متناسب با توسعه ای که الزم 
بود، به شرکت های گاز استانی ابالغ شده 

است. 

عملیات گازرسانی به این تعداد 
مشترک تا پایان امسال به بهره برداری 

می رسد؟
با توجه به تجربه هایی که سال های 
گذشته در این حوزه به دست آمده و شاهد 
توسعه گازرسانی بیشتر از برنامه های ابالغی 
بودیم، به طور قطع تا پایان امسال گازرسانی 
به 900 هزار مشترک همسو با سیاست های 

اقتصادی مقاومتی اجرایی می شود.
این پروژه ها به منظور کاهش وابستگی 
از سوخت های مایع،  کشور به استفاده 
افزایش صادرات فرآورده های نفتی و توسعه 
شبکه گازرسانی انجام می شود. به هر حال 
در تعدادی از روستاهایی که از نعمت گاز 
برخوردار نبودند، شاهد مصرف سوخت های 
مایع بودیم که با توسعه گازرسانی، این 
فرآورده ها در مسیر صادرات قرار می گیرند.

در مجموع در دولت یازدهم چند شهر 
و روستا از نعمت گاز برخوردار شده 

است؟
صنعت گاز در دولت تدبیر و امید شاهد 
ثبت رکوردهای قابل توجهی در حوزه 
گازرسانی بوده است. در توصیف این حجم 
فعالیت همین بس که از ابتدای فعالیت 
شرکت ملی گاز ایران تا سال 92 در مجموع 
به 14 هزار روستا گازرسانی شده و این تعداد 
در چهار سال فعالیت دولت یازدهم 9 هزار 
روستا بوده است.  تالش گسترده ای در سطح 
کشور برای گازرسانی به شهرها و روستاها 
انجام شده و هم اکنون در مجموع یك هزار 
و 85 شهر و 23 هزار و 208 روستا از نعمت 
گاز برخوردارند. افزون بر فعالیت های انجام 
شده، گازرسانی به 46 شهر و پنج هزار روستا 

نیز در دست اجراست که بخش عمده ای از 
این روستاها دهه فجر امسال به بهره برداری 

خواهند رسید.

در قالب بند »ق « تبصره ۲ قانون 
بودجه سال 93 تاکنون چند مشترک 

از نعمت گاز برخوردار شده اند؟
در مجموع در قالب بند »ق « گازرسانی 
به دو میلیون و 363 هزار خانوار برنامه ریزی 
شده و قرار بود تا پایان سال 96 بیش از یك 
میلیون و 800 هزار مشترک به وسیله خط 
لوله و 500 هزار مشترک نیز با استفاده از 
دیگر روش ها از جمله سی ان جی از نعمت 
این  به  توجه  با  شوند.  برخوردار  گاز 
برنامه ریزی، خوشبختانه تا پایان اردیبهشت 
ماه یك میلیون و 780 هزار مشترک به 
شبکه سراسری گاز پیوسته اند.  از سوی 
دیگر، گازرسانی به وسیله سی ان جی نیز 
در دستور کار قرار گرفت و پارسال، پروژه 
گازرسانی به شهر بیدروبه استان خوزستان 
با سی ان جی به بهره برداری رسید و 
گازرسانی به شهر اللی در این استان نیز در 
حال طراحی است. گازرسانی به چهار شهر 
استان اصفهان و چهار شهر استان مازندران 
نیز در دست اجراست که با پایان این 
پروژه ها، پرونده گازرسانی به روش سی ان 
جی در قالب بند »ق « در سال 96 بسته 

می شود.

گازرسانی به نیروگاه چابهار نیز با  
سی ان جی انجام می شود؟

بله. عملیات اجرای خط لوله انتقال گاز 
ایرانشهر - چابهار آغاز شده ولی پیش از 
بهره برداری از آن گازرسانی به نیروگاه 
چابهار به روش سی ان جی در دستور کار 
قرار گرفته است. قرارداد این پروژه امضا 
شده و مذاکرات نهایی برای هماهنگی 
پیمانکار اجرایی و سرمایه گذار در جریان 
بوده و پس از نهایی سازی برنامه ها شاهد 
اجرای این پروژه خواهیم بود. در سال 
نخست روزانه یك میلیون مترمکعب و در 
سال دوم دو میلیون مترمکعب گاز در قالب 
نیروگاه چابهار تحویل  به  سی ان جی 

می شود.

با گازرسانی به روستاها چه میزان 
در مصرف فرآورده ها صرفه جویی 

می شود؟
بر اساس میانگین کشوری، هر مشترک 
ساالنه حدود دو هزار مترمکعب گاز مصرف 
می کند که با توجه به برابری ارزش حرارتی 
گاز با سوخت های مایع، با گازرسانی به 
روستاها شاهد کاهش همین میزان فرآورده 

خواهیم بود.
در سال 96 با توجه به گازرسانی به 900 
هزار مشترک، از مصرف بیش از یك میلیارد 

و 800 میلیون لیتر فرآورده نفتی در 
ی  گیر جلو ها  ستا و ر

می شود.

با جایگزینی گاز با سوخت های مایع، 
افزون بر ایجاد رفاه ملی، صرفه جویی 
اقتصادی و کاهش آلودگی های زیست 
محیطی، شاهد تحقق سیاست های اقتصاد 

مقاومتی نیز خواهیم بود.

از  بهره برداری  و  بازدید  آیا در 
خاطره  گازرسانی،  پروژه های 
شیرینی در یاد شما نقش بسته 

است؟
لبخندی که بر لب های اهالی روستاها 
در زمان آغاز و بهره برداری از پروژه های 
گازرسانی نقش می بندد، بهترین خاطره و 
پاداش برای مجموعه مدیریت گازرسانی 

است.
این لبخندها خستگی را از تنمان بیرون 
می کند و با گازرسانی به همه نقاط کشور 
این آسودگی خیال در آنها به وجود می آید 
که خدمت رسانی تنها به شهرهای مرکزی 
محدود نمی شود و حتی در روستاهای 
دورافتاده و مرزی نیز، شاهد فعالیت و 

گازرسانی هستیم.
همکاری مردم در زمان اجرای پروژه های 
مراسم  در  نان  آ حضور  و  گازرسانی 
بهره برداری از طرح ها، نشان از اهمیت 
موضوع گازرسانی دارد و باید تالش کنیم 
و  شعف  شور،  شاهد  پیش  ز  ا بیش 
رضایت مندی مردم با عملکرد مناسب خود 

باشیم.

درپایان اگر نکته ای باقی مانده 
است، بیان بفرمایید.

هم اکنون 100 درصد نیاز شرکت ملی 
گاز ایران در بخش های اجرای خطوط 
تغذیه، شبکه و ایستگاه های تقلیل فشار گاز 
از شرکت های داخلی تامین می شود و در 
تهیه اقالم این بخش ها به خارج از کشور 
وابستگی نداریم. این موفقیت ها از جمله 
تحقق  ی  برا ز  گا صنعت  مه های  نا بر
سیاست های اقتصاد مقاومتی است. به هر 
حال توسعه گازرسانی با توجه به ایجاد رفاه 
ملی و جایگزینی گاز با سوخت های مایع، 
در توسعه رفاه و اقتصاد کشور نقشی کلیدی 
دارد، از این رو تمام تالش خود را به کار 
بسته ایم که این برنامه ها به طور کامل اجرا 

شود.
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توسعه زیرساخت های گازرسانی که از 
اولویت های صنعت گاز به شمار  جمله 
می آید، در سال های گذشته با پیشرفت 
مطلوبی در جریان بوده و 50 درصد از 
مجموع 135 هزار مشترک استان بوشهر 
در بخش های خانگی، تجاری و صنعتی در 
دولت تدبیر و امید از نعمت گاز برخوردار 

شده اند.

67 درصد گاز بوشهر به 
پتروشیمی ها تحویل می شود

توسعه گازرسانی در بخش های صنعتی 
استان بوشهر شرایطی فراهم آورده که 

هم اکنون این شرکت در میان شرکت های 
گاز استانی، دومین فروشنده گاز به صنایع 
از مجموع گاز مصرفی استان،  است و 
67درصد به پتروشیمی ها، بیش از 25 
درصد نیروگاهی، بیش از 2/5 درصد صنایع 
فوالد و تنها یك درصد به بخش خانگی 

اختصاص می یابد.
در همین حال، مدیرعامل شرکت گاز 
استان بوشهر می گوید: یکی از ویژگی های 
ممتاز استان بوشهر، وجود منابع عظیم گاز 
پارس جنوبی و صنایعی بوده که خوراک 
یا  ز  گا عمده  طور  به  نها  آ مصرفی 

فرآورده های گازی است.

به گفته غالمعباس حسینی، یکی از 
مهمترین برنامه ها و اهداف این شرکت، 
و  صنعتی  بزرگ  متقاضیان  شناسایی 
امضای قرارداد با آنها برای فروش به صنایع 
با هدف جایگزینی گاز با سوخت های مایع، 
کاهش آلودگی هوا و تبدیل این سوخت 

پاک به ارزش افزوده باالتر است.
با  یی  ها د ا د ر ا قر مینه  ز ین  ا ر  د
پتروشیمی های مستقر در منطقه پارس 
جنوبی شامل پتروشیمی مبین با مصرف 
24 میلیون مترمکعب در روز و پتروشیمی 
دماوند با مصرف 72 میلیون مترمکعب در 
روز برای خوراک و سوخت امضا شده است. 

اخیرا نیز پتروشیمی متانول کاوه با مصرف 
9/6 میلیون مترمکعب در روز به شبکه گاز 
متصل شد؛ همچنین با پتروشیمی فاتح 
کیمیا و سیراف انرژی نیز به میزان مصرف 
10 میلیون مترمکعب در روز قرارداد بسته 
شده که این واحد نیز در سال های آینده به 

بهره برداری خواهد رسید.
صنایع دیگر از جمله پنج نیروگاه گازی 
استان با ظرفیت 19/9 میلیون مترمکعب 
در روز، دو کارخانه سیمان با ظرفیت 1/2 
میلیون مترمکعب در روز و شرکت های 
ز  ا  ، نیز چك  کو یع  صنا و  صنعتی 
مصرف کنندگان گاز در این استان هستند 

مشعل     عسلویه، کنگان، جم و... شهرهایی آشنا در حوزه گاز کشور و در اشــــاره
استان بوشهر واقع شده اند. وجود ذخایر باالی گاز در این شهرها و از همه مهم تر 
میدان مشترک پارس جنوبی یا همان »پایتخت گاز ایران« در استان بوشهر، 
زمینه را برای توسعه بخش های مختلف به ویژه صنایع و پتروشیمی فراهم کرده 
و هم اکنون 98 درصد از گاز مصرفی استان به این بخش ها که سبب ایجاد شغل 
و رونق اقتصادی کشور می شوند، اختصاص می یابد. با هدف مدیریت برنامه های 

تعریف شده در حوزه توسعه زیرساخت های گازرسانی، شرکت گاز استان بوشهر 
در سال 86 تاسیس شد و از سال 8۷ بودجه مستقل دریافت کرد و از سال 8۷ 
تا 9۱ فعالیت های این شرکت در زمینه گازرسانی به شهرها و صنایع کلید خورد. 
از سال 9۲ افزون بر گازرسانی به شهرهای باقیمانده و صنایع، فعالیت های 
گسترده ای در زمینه گازرسانی به روستاها و بهبود خدمات مشترکان انجام شد 

و هم اکنون 34 شهر و 3۱5 روستای این استان از مزایای گاز برخوردارند.

پرونده

اختصاص 98 درصد گاز مصرفی استان بوشهر به واحدهای صنعتی

 گرمای گاز 
در گرم ترین استان کشور خریدار دارد

211 روستای استان بوشهر در دولت یازدهم به شبکه سراسری پیوست
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که باعث شده از نظر فروش گاز صنعتی، این 
استان رتبه دوم کشور را به دست آورد. با 
توجه به برنامه های پیش رو و در صورت 
بهره برداری از پتروشیمی دماوند و سایر 
پتروشیمی ها منطقه، استان بوشهر در زمینه 
فروش در تمام کشور رتبه نخست را خواهد 
داشت، بنابراین تداوم گازرسانی به آنها از 
اولویت های این شرکت بوده که خوشبختانه 

تاکنون به طور مناسب محقق شده است. 

ضریب نفوذ گاز در روستاهای 
استان بوشهر به 95 درصد می رسد

افزون بر توسعه گازرسانی در صنایع، 
گازرسانی به شهرها و روستاهای استان نیز 
با هدف ایجاد رفاه عمومی، برقراری عدالت 
اجتماعی و کاهش مصرف سوخت های مایع 

به طور جدی در دستور کار قرار دارد.
در این مسیر، بهره گیری از منابع قانونی 
بودجه از جمله بند »ق« تبصره 2 قانون 
بودجه سال 93 و ماده 12 قانون رفع موانع 
تولید شرایطی فراهم کرد تا شرکت های گاز 

استانی بتوانند از این محل، منابع مالی 
اجرای پروژه های گازرسانی را تامین کنند.

بر این اساس و در همسویی با تکالیف 
شرکت در اجرای پروژه های مرتبط با این بند 
از قانون، در استان بیش از 13 خوشه گازرسانی 
شامل گازرسانی به 240 روستا و سه شهر 
باقیمانده استان بوشهر طراحی و عملیات 
اجرایی آنها آغاز شد و تا پایان سال 96 همه 
پروژه ها به بهره برداری خواهند رسید و درصد 
بهره مندی خانوار شهری به 99 درصد و 

روستایی به 95 درصد خواهد رسید. 
براین اساس در طول فعالیت دولت 
یازدهم )سال 92 تا 95(، دو هزار و 300 
کیلومتر شبکه اجرا و 84 هزار انشعاب نصب 

شده است.

گازرسانی به 206 روستای استان 
بوشهر در دولت یازدهم

با توسعه زیرساخت ها، تنها در طول 
فعالیت دولت تدبیر و امید به پنج شهر و 
206 روستای سطح استان گازرسانی شده 

و در مجموع 81 هزار مشترک از مزایای گاز 
برخوردار شده اند.

عالوه بر خطوط انتقال گاز سراسری که 
در استان بوشهر واقع است، خطوط تغذیه 
بوشهر، برازجان، گناوه و امام حسن نیز، از 
استان  گازرسانی  اصلی  خطوط  جمله 
محسوب می شوند که بیشتر این خطوط 
اصلی از خط انتقال گاز ششم سراسری تغذیه 
می شوند و با برنامه ریزی انجام شده تا پایان 
سال آینده گازرسانی به اکثر نقاط استان 

انجام خواهد شد.

استان بوشهر، پیشتاز در تحقق 
سیاست های اقتصاد مقاومتی

گازرسانی به روستاها و جایگزینی گاز با 
سوخت های مایع را می توان به عنوان یکی 
تحقق  مسیر  در  اساسی  برنامه های  از 

سیاست های اقتصاد مقاومتی برشمرد.
در همسویی با تحقق اقتصاد مقاومتی 
دراین استان طی سال گذشته و امسال، به 
منظور توسعه زیرساخت های گازرسانی، 
اشتغال پایدار، ایجاد ارزش افزوده، تکمیل 
زنجیره ارزش، جایگزینی سوخت، محرومیت 
زدایی و تحقق عدالت اجتماعی، طرح های 
گازرسانی به مجموعه پتروشیمی متانول کاوه 
و سیراف انرژی که بزرگ ترین متانول های 
خاورمیانه نیز محسوب می شوند، به طول 20 
کیلومتر خط 24 اینچ، گازرسانی به سیمان 
مند دشتی به طول 20 کیلومتر خط هشت 
اینچ و گازرسانی به 160 واحد صنعتی با 
مصرف ساالنه 10 میلیون لیتر نفت گاز در 

دستور کار قرار دارد.
از سوی دیگر، گازرسانی به شهرهای 
باقیمانده و روستاهای باالی 20 خانوار با 
اجرای 85 کیلومتر خط انتقال و یکهزار و 
500 کیلومتر شبکه و 30 هزار انشعاب و با 
هزینه 180 میلیارد تومان در حال اجراست 

که به زودی به بهره برداری خواهند رسید.
بهره برداری از پروژه های یادشده افزون 
بر افزایش رفاه عمومی برای اهالی روستاها 
و جایگزینی گاز با سوخت های مایع، تاثیر 
قابل توجهی در حوزه حفاظت از محیط 
زیست خواهد داشت و در مجموع باعث 
تحقق بخش قابل توجهی از سیاست های 

اقتصاد مقاومتی می شود.
دیگر  از  خارج،  به  وابستگی  کاهش 
برنامه های اقتصاد مقاومتی به شمار می آید 
که شرکت گاز استان بوشهر نیز در این 
از  بهره گیری  با  تا  کرده  تالش  مسیر 
شرکت ها ی دانش بنیان داخلی بخشی از 

نیازهای خود را تامین کند.

امضای 33 قرارداد پژوهشی با 
شرکت های دانش بنیان

رئیس امور پژوهش و فناوری شرکت گاز 
استان بوشهر در این زمینه می گوید: با توجه 
به لزوم استفاده از فناوری های روز دنیا در 
صنعت گاز، این شرکت پروژه های پژوهشی 
مختلفی را برای تحقق بخشیدن به اهداف 

سازمان تعریف کرده که تاکنون 33 پروژه 
پژوهشی، 9 طرح اینترنشیپ و 30 پایان 
نامه در حوزه های مختلف علوم انسانی و 
فنی مهندسی از سوی شرکت گاز استان 

امضا شده است. 
این شرکت  بهروزی،  هرمز  گفته  به 
پژوهشی،  پروژه های  اجرای  با  همسو 
دانشگاهی،  مراکز  با  تنگاتنگ  ارتباطی 
پارک های علمی و فناوری و موسسات دانش 

بنیان سراسری کشور دارد. 
توسعه زیرساخت های گازرسانی را که با 
هدف محرومیت  زدایی از روستاها، افزایش 
رفاه عمومی، اشتغال زایی در دستور کار 
دولت یازدهم قرار گرفت، می توان نقطه 
عطفی در برقراری عدالت اجتماعی برشمرد.

80 روستای جدید به شبکه 
سراسری گاز متصل می شود

با این سیاست ها، شرکت گاز  همسو 
استان بوشهر نیز از مجموع 430 روستای 
واجد شرایط تاکنون به 315 روستا گازرسانی 
کرده و گازرسانی به 80 روستای جدید در 

سال 96 نیز نیز در دستور کار قرار دارد.
افزون بر پروژه های یادشده، گازرسانی به 
سه شهر کلمه، بوشکان و تنگ ارم از توابع 
شهرستان دشتستان، همچنین گازرسانی 
به کارخانه سیمان مند دشتی نیز در دست 
اجراست که با بهره برداری از این پروژه ها 
شاهد افزایش ضریب نفوذ گاز در بخش های 

مختلف خواهیم بود.
اختصاص 90 میلیارد تومان اعتبار برای 
اجرای 460 کیلومتر شبکه گاز در سطح 
می توان  را  جاری  سال  در  روستاها 
نشان دهنده عزم صنعت گاز در توسعه 

زیرساخت های گازرسانی برشمرد.
گازرسانی و راه اندازی واحدهای صنعتی 
استان بوشهر، افزون بر توسعه اقتصاد، 
زمینه اشتغال پایدار افزون بر یکهزار و 600 
نیروی بومی این استان را فراهم کرده و 
سبب ارتقای فرصت های شغلی شده است.

استان بوشهر با توجه به وجود بنادر، 
واحدهای فوالد، سیمان و پتروشیمی و... از 
ظرفیت باالیی در حوزه توسعه زیرساخت های 
اقتصاد و افزایش اشتغال برخوردار است و این 
برنامه ها با تامین پایدار گاز محقق خواهد شد 
و شاهد شکوفایی بیش از پیش اقتصاد این 

مناطق خواهیم بود.

 شرکت گاز
 استان بوشهر
 از مجموع
 43۰ روستای
 واجد شرایط
 تاکنون به
 3۱5 روستا
 گازرسانی
 کرده و
 گازرسانی به
 8۰ روستای
 جدید در
 سال 96 نیز
 نیز در دستور
کار قرار دارد
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مشعل   سمیه راهپیما   آخرین روزهای بهاری از دفتر هفته نامه »مشعل« به سمت پاالیشگاه تهران 
حرکت کردم، در راه به این فکر می کردم که پاالیشگاهی به این عظمت و قدمت با چه هدفی از سال 1347 
در قلب کشور تأسیس شده است؟این پاالیشگاه چه خدماتی ارائه می کند و چه محصوالتی در آن تولید 
می شود؟ کارکنان آن روزانه چه فعالیت هایی انجام می دهند و حین کار با چه مشکالتی رو به رو می شوند؟ 
آیا این نیروها آموزش دیده اند؟ و...  این ها سواالتی بود که از ابتدای حرکت تا زمانی که به پاالیشگاه 
تهران برسم در ذهنم رژه می رفتند، تا اینکه راهبند حراست پاالیشگاه تهران باال رفت و وارد مکانی 
شدم که مدت ها در پی آن بودم تا بتوانم از آنجا و سازه های عظیم فلزی اش که در حاشیه پایتخت 
کشورمان جا خوش کرده اند، بنویسم. برای پاسخ به سواالتی که در ذهن خود دارید، با این گزارش 

همراه باشید تا یکی یکی به آنها پاسخ داده شود. 

اشــــاره

کارکنان

پاالیشگاه  تهران؛ 
اینـجا   صنـعت  

جـان  دارد

کارگران در برابر خطرات می ایستند تا چهارمین
 پاالیشگاه کشور تولید داشته باشد
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ساعت حدود ۱۱ صبح است که وارد 
واحد کنترل 3 پاالیشگاه تهران می شوم، 
واحدی که در آن فعالیت زیست محیطی 
انجام می شود و به اصطالح به آن واحد 

SRPگفته می شود.
 3 کنترل  واحد  رئیس  اعتقاد  به 
پاالیشگاه تهران، در این واحدها بیش از 
تولید مباحث زیست محیطی مورد توجه 
است. در فرآیند پاالیشگاه، گازهایی از 
جمله هیدروژن سولفوره )H۲S( گرفته 
شده وبعد از تصفیه، برای مصرف در 

سوخت کوره ها فرستاده می شود.
امان اله فیروزپور می گوید: آب های 
مختلف  فرآیندهای  در  شده  تولید 
پاالیشگاه، به دلیل در ارتباط بودن با 
محصوالت نفتی قابل استفاده نیست، اما 
پس از تصفیه دوباره به چرخه مصرف باز 
می گردد و مورد مصارف صنعتی قرار 

می گیرد.
ازفیروزپور می پرسم خطر گازهای 
هیدروژن سولفوره چقدر است،که او 
می گوید: فرآیندهای این واحد، بسیار 
خطرناک هستند و اگر کارکنان به خوبی 
 ppm آموزش ندیده باشند، تنفس چند
گاز هیدروژن سولفوره، فرد را مسموم 
آن،  حد  ز  ا بیش  تنفس  و  می کند 
خطرجانی به همراه دارد وباعث خفگی 

می شود. 
او با بیان اینکه انتهای واحد کنترل 3، 
کوره آشغال سوز تعبیه شده است که 
و  بین المللی  استانداردهای  برمبنای 
داخلی محیط زیست فعالیت می کند، 
می افزاید: حدود 6-  5 سال پیش 5 هزار 
ppm گاز so۲ در محیط رها شده بود، 
اما اکنون این میزان به ppm ۷۰۰ رسیده 
استانداردهای  به  ترتیب،  این  به  که 

سازمان محیط زیست نزدیک شده ایم.
زیست  اقدامات  درباره  فیروزپور 
توضیحات   3 کنترل  واحد  محیطی 
اخیراً  می گوید:  و  می دهد  بیشتری 
واحدهای گوگردسازی و تصفیه گاز به 
این واحد اضافه شده که بر مبنای مباحث 

زیست محیطی است.
درصد   99 /9 باید  اساس  این  بر   
هیدروژن سولفوره را به گوگرد تبدیل 
کنیم تا در محیط ریخته نشود. بر این 
اساس می توان گفت که اکنون در محیط 
سایتH۲S )هیدروژن سولفوره( نداریم 
و SO۲ را که 5 هزار PPM است، به زیر 

هزار PPM رسانده ایم.
3 پاالیشگاه  رئیس واحد کنترل 
نیروی  نفر   3۰ ید:  می افزا تهران 
نوبت کاری در واحد کنترل 3 مشغول 

به کار هستند که با نیروهای ستادی و 
نفر   4۰ -5۰ به  د  تعدا تیاین  تعمیرا

می رسد.
خطرات  دلیل  به  می پرسم،  او  از 
احتمالی که در این واحد وجود دارد، 
کارکنان چه آموزش هایی می بینند؟ او در 
پاسخ می گوید: آموزش در دو بخش 
ر  برگزا حفاظت  و  عملیاتی  کارهای 
می شود. کارکنان نحوه استفاده از وسایل 

ایمنی را آموزش می بینند تا در مجاورت 
با گازها کمترین صدمه به آنها وارد شود. 
که  آموزش هایی  بر  عالوه  همچنین 
مدیریت اچ اس ای مسئول برگزاری آن 
است، بر اساس برنامه آموزشی ساالنه و 
نیازسنجی های انجام شده، یک یا دو نفر 
از یک مجموعه ۱۰ نفره برای دوره های 

آموزشی معرفی می شوند. 
اما یکسری از دوره های آموزشی را 
احساس کردیم که باید همزمان و در 
محیط برگزار شود، از این رو هم به کار 
نیروها  هم  و  نمی شود  وارد  لطمه ای 

آموزش های الزم را می بینند.

**
نام  به  اتاقی   3 کنترل  واحد  در 
امکاناتی  بهره برداری وجود دارد که 
مانند ماسک و کپسول اکسیژن به تعداد 
نیروهای نوبت کاری به صورت ثابت در 
نظر گرفته شده است، زیرا این واحد 
همواره با خطر گاز هیدروژن سولفوره 
روبه روست و در شرایط بحران از این 
وسایل استفاده می شود تا اگر کسی بر 
اثر تنفس این گاز بیهوش شد، به کمک 
این تجهیزات عملیات امداد رسانی به او 

انجام شود.
دستگاه  اتاق  این  در  همچنین    
کنترلی قرار دارد که با استفاده از آن، 
4۰۰ متری  3۰۰ تا  نشت گاز از فاصله 
تشخیص داده می شود و نیروها بالفاصله 
به آن مکان اعزام و مشکل را بر طرف 

می کنند.
**

تهران،  پاالیشگاه   3 کنترل  واحد 
قسمتی قدیمی دارد که همسو با طرح 
بهینه سازی، تغییراتی در تجهیزات و 
طراحی های آن انجام شده و واحدهای 
جدید آب ترش و بازیافت گوگرد همزمان 
واحدهاي  قرارگرفتن  سرویس  در  با 
ایزومریزاسیون،تصفیه هیدروژني دیزل 

ري  بردا بهره  مورد  سفید  نفت  و 
قرارگرفت که روزانه حدود ۱۰۰ تن گوگرد 
حاصله بازیافت و به صورت گرانول در مي 
آید. گوگرد به دست آمده در صنایع 
شوینده ها،  مانندتولید  دستی  پایین 
ستیک  ال یع  صنا ي  ز ر و یکشا ها د کو
سازي، رنگ سازی و... استفاده می شود.

**
در بخشی از سایت واحد کنترل 3، 
جوانی دستگاهی در دست دارد و در کنار 
لوله های پیچ در پیچ سایت ایستاده و 
و  کنجکا . می کند سنجش  ا  ر ی  چیز
کنجکاوی  این  رفع  برای  و  می شوم 

نزدیک او می روم. 
نحوه  و  این دستگاه  باره  در  او  از 
استفاده از آن می پرسم.  آقای سوری 
می گوید:  این دستگاه، ترانسمیتر است 
که در فرآیندها و سیستم های صنعتی از 
آن استفاده می شود. به عنوان مثال، در 
از  پس  و  دما  کنترل  برای  کوره  یک 
یا  ترموکوبل  طریق  از  ندازه گیری  ا
پی تی صد، نیاز است که این اطالعات 
دمایی به اتاق کنترل )کنترلر دما( ارسال 
شود که این وظیفه را ترانسمیتر دما به 

عهده دارد. 
درون  ماده  ارتفاع  فشار،  کنترل 
مخزن، رطوبت و... از طریق ترانسمیتر 

سنجش و مانیتورینگ به عمل می آید.
 او 6 سال است که در قسمت ابزار 
آموزشی های  و  می کند  ر  کا دقیق 
متفاوتی در طول این مدت دیده است که 
از جمله آنها می توان به دوره آموزشی 
6-5 ماهه داخل واحد الکترونیک اشاره 
کرده که در ابتدای ورود به کار گذرانده 

است.
 بعد از پایان آموزش ها به محوطه 
سایت رفته و یکی دو ماه در کنار فردی 
با تجربه کار کرده است و بعد از طی آن 
مسئولیت  مستقل  صورت  به  مراحل 

انجام کارهاي ابزاردقیق واحد را عهده 
دار است.

**
از  یکي  به سراغ  داخل سایت  در 
گوشي  میروم  ها  دستگاه  قبین  مرا
مخصوصي راروی گوش خود قرار داده 
این گوشي سوال  او درباره  از  است. 
می کنم؟ می گوید: از آنجا که این وسیله 
حجم صدای وارد شده به گوش را کم 
می کند و برای هر فرد هم قالب گیری 
جداگانه ای انجام شده است، کار با آن 
سخت نیست.   او دوره های آموزشی 
آشنایی با کمپرسورها و نقشه خوانی 
صنعتی را در حوزه فعالیت خود گذرانده 
است. آقای رضایی جوانی 3۰ ساله است 
و از دو سال پیش در کنترل 3 مشغول به 
کار شده و یکی از کارهایی که او باید به 
طور روزانه انجام  دهد، تعمیرات مورد 
او، ساعت   است.  واحد  نیازتجهیزات 
کاری زیاد، حجم باالی صدای وارد شده 
به گوش و گرما را از سختی های کارش بر 

می شمرد.

**
تعمیرات روزمره، نام قسمتی است که 
در آن افرادی همیشه آماده باش هستند 
تا به محض اعالم خرابی و تعمیر برخی 
دستگاه ها در کوتاه ترین زمان ممکن 
خود را به آن محل برسانند و مشکل را 
از  برطرف  کنند.  مهدی نوریان،یکی 
کارکنان تعمیرات روزمره است. او درباره 
فعالیت خود می گوید: در طول روز ممکن 
است صافی برخی پمپ ها بگیرد که اقدام 
به تعویض آن می کنیم یا برخی مبدل ها 
دچار نشتي شود که تعمیرات مورد نیاز 
را روی آن انجام می دهیم. او کار در 
ارتفاع، سر و صدای زیاد و ساعت کار 
خود  کار  سختی های  از  را  طوالنی 

می داند.
  ادامه در صفحه بعد
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  ادامه از صفحه قبل
از علی اصغر امیدی منش در باره دوره های 
آموزشی تعمیرکاران روزمره سؤال می کنم، او 
می گوید: با توجه به اینکه در زمان کار با 
خطراتی از جمله گازهای هیدروژن سولفوره 
رو به رو هستیم، قبل از ورود به سایت برای 
جلوگیری از حوادث احتمالی، کالس های 

ایمنی را گذرانده ایم.
علی برزگری هم یکی دیگر از کارکنان با 
سابقه تعمیر کار روزمره است که از سال 82 
در پاالیشگاه تهران مشغول به کار شده است. 
او سختی کار را بسیار زیبا توضیح می دهد و 
می گوید: نفت، صنعتی ملی است و باید در 
مقابل آن احساس مسئولیت داشته باشیم. 
گاهی اوقات ممکن است در شرایط اضطراری 
24 ساعت سر کار باشیم، اما به دلیل تنوعی 
که در این کار وجود دارد، سختی کار را 

احساس نمی کنیم.

**
محمد امین یزدانی، سرپرست نوبت کاری 
شیفتB این بخش، آخرین فردی است که با 
او هم صحبت می شوم.او 17 سال سابقه کار 
دارد که 8 سال آن را در پتروشیمی جنوب 
کار کرده و نزدیك به 10سال است که در 
پاالیشگاه تهران فعالیت می کند. او در مورد 
کار خود می گوید: واحد بهره برداری پاالیشگاه 
تولید  فرآیندی  شرایط  کنترل  تهران، 
محصوالت نفتی از جمله تولید گوگرد، تصفیه 
آب و گاز را انجام می دهد. در این واحدبیشتر 
شرایط فشار، دما و عملکرد دستگاه ها را 
کنترل می کنیم که باید به صورت ساعتی و 
طی 24 ساعت شبانه روز در محوطه سایت و 

اتاق کنترل چك و ثبت شوند.
 وقتی صحبت از سختی کار می شود، او 
مکثی کوتاه می کندو می گوید: کارمندان این 
واحد در شرایط سخت کار، سر و صدا، گرما و 
سرما به نحو احسن کار خود را انجام می دهند 

که قدردان آنها هستیم.

**
بعد از تهیه گزارش از واحد کنترل 3 به 
سمت واحد تقطیر که به اصطالح به آن واحد 
مادر پاالیشگاه گفته می شود، به راه می افتم. 
محمدرضا  از  را  تسمیه  وجه  این  دلیل 
شریفیان، مدیر واحد تقطیر پاالیشگاه تهران 
می پرسم، او می گوید: واحد تقطیرنفت خام، 
ابتدایی ترین واحدی است که بعد از ورود نفت 
برای  پاالیشگاه،  به محوطه مخازن  خام 
تفکیك و تقطیر وارد این قسمت می شود و 

شامل 5 واحد جداگانه است. 
پاالیشگاه در سال  این  اولیه  ظرفیت 
تاسیس) 1347(، 80 هزار بشکه بوده  اما با 
تغییرات انجام شده از سال 1352 به بعد، 
خوراک این واحد به 100 هزار بشکه در روز 
رسید و در سال 1383 نیز خوراک این واحد 
به 125 هزار بشکه نفت خام در روز افزایش 

پیدا کرد.
به گفته او، نفت خامی که به این واحد 
می آید در قسمت های مختلف تبدیل به 
محصوالت می شود، بخشی از این محصوالت 
به صورت مستقیم و بخشی دیگر نیز در 
واحدهای جانبی و پس از طی مراحل و اعمال 

تغییراتی، آماده مصرف در بازار می شود.
شریفیان ادامه می دهد: یکی دیگر از 
فعالیت های واحد تقطیر نفت خام، جداسازی 

گازهای سبك و تولید دو نوع بنزین سبك و 
سنگین است که در مجاورت کاتالیست قابل 

مصرف در واحدهای دیگر است.
او می گوید: نفت سفید و دیزل سبك، از 
دیگر محصوالت تولیدی واحد تقطیر است، 
همچنین در واحد وکیوم ته مانده برج تقطیر 
بنزین  گاز،  مانند  محصوالتی  به  تبدیل 
نامرغوب، دیزل سنگین،  آیزوفید )نفت گاز 
موم دار( خوراک آیزوماکس و پایه های روغن 

و سوخت پاالیشگاه تأمین می شود.
شریفیان در ادامه به واحدهای جانبی 
اشاره می کند و می افزاید: واحد کاهش 
گرانروی،یکی از واحدهای جانبی است که 
خوراک آن از ته مانده برج خأل تامین می شود 
و در مجاورت با حرارت باال  و کراکینگ 
حرارتي مواد سبك،گاز و مقداری بنزین 
نامرغوب گرفته و مابقی هم به عنوان سوخت 
به مخازن پاالیشگاه برای مشعل های نفت 

سوز فرستاده می شود.
به گفته او، واحد تولید گاز مایع و مرآکس 
از دیگر واحدهای جانبی قسمت تقطیر است.

از مدیر واحد تقطیر درباره سختی کارش 
می پرسم،  او می گوید: این پاالیشگاه به دلیل 
قدمتی که دارد و نوع خدمتی که ارائه می  کند، 
بسیار حساس و پر کار است، از این رو فشار 
بسیار مضاعفی روی کارکنان این قسمت وارد 
می شود، زیرا هرچه دستگاه قدیمی تر باشد،به 

تعمیرات بیشتری نیاز دارد.
او می افزاید: چند سال اخیر با مشکالت 
زیست محیطی زیادی مواجه بودیم که با 
برنامه ریزی، شناسایی و اولویت بندی توانستیم 
بسیاری از آنها را بر طرف کنیم و در حال 
برنامه ریزی برای کاهش یا حذف معضالت 
زیست محیطی هستیم. ضمن آنکه در زمینه 
ذخیره انرژی )energy saving( مشکالت 
زیادی داشتیم،  بخار آب بسیار زیادی هدر 
می رفت و برای پاالیشگاه هزینه های زیادی 
به همراه داشت، اما با تمهیدات در نظر گرفته 

شده،  توانستیم این مشکل را بر طرف کنیم.
گازهای  سیستم  شریفیان،  گفته  به 
خروجی از کوره، آالینده های بسیاری به 
همراه داشت که برای رفع این مشکل روی آن 
آناالیزر نصب شد و مرتب آن را پایش کردیم 

تا از حد مجاز خارج نشود.
او به بومی سازی برخی قطعات اشاره 
می کند و می افزاید: به دلیل تحریم ها با کمبود 
قطعات روبه رو بودیم، از این رو برای تهیه 
قطعه مورد نیاز، مهندسان داخلی سعی  کردند 
با مشابه سازی، قطعه مورد نیاز را تأمین کنند. 
به همین دلیل فشار روی گروه های تعمیرات 
و بهره برداری بسیار زیاد بود، اما اکنون در 
مسیری قرار گرفته ایم که به راحتی کار 
می کنیم و قطعات تولید شده تا حدود زیادی 

جوابگوی نیازهای مان است.

محمد امین یزدانی: واحد 
بهره برداری پاالیشگاه تهران، 

کنترل شرایط فرآیندی تولید 
محصوالت نفتی از جمله 

تولید گوگرد، تصفیه آب و 
گاز را انجام می دهد. در این 

واحدبیشتر شرایط فشار، دما 
و عملکرد دستگاه ها را کنترل 

می کنیم
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از شریفیان در مورد تعداد کارکنان شاغل 
در واحد تقطیر سؤال می کنم. در جواب 
می گوید: در این واحد 40 نفر در سه نوبت 
کاری فعالیت می کنند که معموالً یك شیفت 
سه روز در حال استراحت است و دو شیفت 
دیگر 12 ساعت کار )روز کار و شب کار( 
هستند و تعداد کارکنان در هر نوبت کاری نیز 

13 نفر است.
او خاطرنشان می کند: اعتقاد به کار باعث 
نند  بتوا واحد  این  کارکنان  تا  می شود 
سختی هایی از جمله دوری از خانواده و کار 

در گرما و سرما را تحمل کنند.

**
وارد سایت کنترل یك جنوبی واحد تقطیر 
می شوم که در آن برج هایی به ارتفاع حدود 
43 متر و لوله هایی که به شکل مارپیچ از آن 
باال رفته اند، به چشم می خورد. یکی از این 
برج ها،  ورودی نفت خام است که در ابتدا نفت 
خام وارد یکی از این برج ها می شود، گاز از آن 
گرفته شده و تبدیل به بنزین و ال پی جی 
می شود و هرچه پایین می آید نفتا، نفت سفید، 
گازوئیل و... از آن استخراج می شود. در برج 
دیگر نیز  روغن و ترکیبات سنگین تر گرفته 
می شود و برای قیر سازی مورد استفاده قرار 

می گیرد.

**
 در محیط پاالیشگاه تهران دوچرخه های 
زیادی دیده می شود که کارکنان پاالیشگاه 
برای رفت و آمد خود در محیط از آن استفاه 
می کنند. به سمت یکی از دوچرخه سواران 
می روم، نامش محمدرضا مرزدارانی است و 

دلیل استفاده اش از دوچرخه را می پرسم؟ 
می گوید: محوطه پاالیشگاه وسیع است و برای 
اینکه کارهای ارتباطی خود با دیگر اداره ها را 
در کوتاه ترین زمان انجام دهیم، از دوچرخه 
استفاده می کنیم، زیرا ممکن است هر لحظه 
مواد داغی از یکجا بیرون بزند و اتفاقی بیفتد، 
به همین دلیل برای اینکه کار زودتر انجام 
شود و بار کار به دوش همکاران مان نیفتد، از 
دوچرخه برای تردد در پاالیشگاه استفاده 

می کنیم.

آقای مرزدارانی در قسمت عملیات 
چه کارهایی انجام می دهید؟

در واحد تقطیر جنوبی پاالیشگاه تهران، 
نفت خامی که از مناطق نفت خیز جنوب 
کشور می آید، تصفیه و به محصوالت قابل 

استفاده تبدیل می شود. 
من در قسمت عملیات کنترل فرآیند 
به  توجه  کنار  در  هستم  موظف  تقطیر 
تاسیسات، پایش نیز داشته باشم تا بر اساس 
شده،  تعیین  مان  برای  که  معیارهایی 

محصوالت با کیفیت تولید کنیم.

مواجه  با چه سختی هایی  کار  در 
هستید؟

کار عملیاتی و نفتی، کاری بسیار سخت و 
پر استرس است، زیرا بنزین و آتش در کنار 
یکدیگر هستند که ترکیب آنها حادثه و انفجار 
را پی دارد،. همچنین دوری ازخانواده، کار در 
سرما و گرما و کار در روزهای تعطیل از دیگر 
مشکالتی است که با آن رو به رو هستیم ، اما 
ما سختی کار را برای آبادانی کشورمان تحمل 
می کنیم و تنها یك اپراتور عملیات، سختی 

کار ما را می فهمد. 

چه آموزش هایی دیده اید؟
آموزش ها متناسب با شرایط شغلی هر 
کارمند است. همچنین بر اساس نیاز سنجی 
کارکنان، در خواست آموزش داده می شود که 
عمدتاً در زمینه ابزار دقیق، آشنایی با پمپ ها 

و... است.

**
از  دیگر  رئیسیان،یکی  الدین  شهاب 
کارمندان محوطه پاالیشگاه است که در واحد 
گرانروی و واحد گاز مایع فعالیت می کند. او 
درباره شغل خود می گوید:کارمند محوطه) 
اپراتورهای سایت( وظیفه کنترل و بازدید از 
سایتو همچنین هماهنگی با اتاق کنترل را بر 

عهده دارد. 

**
در واحد ال پی جی، به دلیل نشت گاز، 

بویی مانند گاز احساس می شود که البته این 
غلظت  است،اما  طبیعی  حدی  تا  نشت 
آالینده ها در این واحد نباید بیشتر از حد مجاز 
تنفسی   مشکالت  بروز  باعث  زیرا  باشد، 
مي شود، اگر نشتی گاز زیاد باشد اپراتور 
تعمیرات با کپسول هوا به این قسمت می رود.

سید جواد هجرتی، به عنوان کارمند 
ارشد واحد ال پی جی مشغول به کار است 
که سابقه فعالیت 9 ساله دارد، او در مورد 
سختی کارش می گوید: کارمند این واحد 
مرتب با خطراتی از جمله بیرون زدگی 
و  مواد  پمپ ها،  زدگی  بیرون  مبدل ها، 
پخش  واحد  این  در  که  سمی  گازهای 

می شود روبروست.
آقای علی آبادی یکی دیگر از کارکنان 
واحد کنترل یك جنوبی واحد تقطیر نیز 
درباره سختی کارش می گوید: نویز باالی 
تجهیزات دستگاه ها،  صدا و حرارت های بسیار 
باال از جمله سختی های کار این واحد است، 
همچنین آتش پذیر و انفجاری بودن مواد 
هیدروکربری از دیگر مخاطرات کار در این 
واحد است که اکنون کنترل شده و موارد 

ایمنی رعایت می شود.

**
در راه بازگشت با خود فکر می کنم کار در 
پاالیشگاه چه سختی هایی دارد که کارکنان 
آن پس از مدتی از لحاظ جسمانی فرسوده 
می شوند و تنها عشق و عالقه آن ها به کار است 
که باعث می شود مشکالت متعدد روزانه را 
تاب بیاورند،آیا در ازای این ایثار و از جان 
گذشتگی، شرایط زندگی شان متناسب با کار 

طاقت فرسای آنها هست؟

 محمدرضا مرزدارانی: 
محوطه پاالیشگاه وسیع 

است و برای اینکه کارهای 
ارتباطی خود با دیگر اداره ها 
را در کوتاه ترین زمان انجام 

دهیم، از دوچرخه استفاده 
می کنیم، زیرا ممکن است 

هر لحظه مواد داغی از یکجا 
بیرون بزند و اتفاقی بیفتد
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عاشق نباشی که هیچ...
» مشعل« پای صحبت جوشکاران کد، مردان شرایط سخت نشست

کار ما مثل کار در زمان جنگ است
مشعل   زهره ربيعي    روي خط گرم در فضاي باز، بيابان، كوهستان، رودخانه و در 
سخت ترين شرايط جوي، از گرماي 50 درجه مسير جنوب تا جنگل هاي انبوه و باراني 
حليمه جان قبل از امامزاده هاشم سخت كار مي كنند براي  كسب روزي حالل. دستان 
بريده بريده شان، نشان از سختي، مشقت، تواضع و فروتني آنها دارد كه براي زندگي راحت 

و بي دغدغه خانواده شان از هيچ تالشي دريغ نمي كنند. هر ساعتي از شبانه روز گوش به 
زنگ هستند تا به موقع در محل كارشان حاضر شوند و شروع كنند به جوشكاري، بريدن 
لوله، قطع و وصل و... همانند يك خانواده هستند و همگي دوشادوش يكديگر كار مي كنند. 

روحيه اي جهادي دارند و با انگيزه اي جهادگونه كار را به سرانجام مي رسانند.

اشــــاره

کارکنان

حسنعلي بوربور، استاد جوشكاري ُكد و با 
سابقه اي 30 ساله در واحد تعميرات خط 
شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران در 
منطقه تهران، يكي از مناطق دوازدهگانه ، 
مشغول به كار است:» بيشتر خطوطي كه ما 
روي اونها كار مي كنيم، خطوط گرم و فرسوده اند 
كه شامل فرآورده هاي مختلفي مثل بنزين،  
گازوييل، نفت خام و... مي شه. يه وقتايي 
خوردگي و پوسيدگي زياده باعث مي شه 
خطرپذيري كار بيشتر بشه. كار ما استرس و 
خطر بااليي داره و هميشه بايد حواسمون به كار 
باشه. اينكه در گرماي 60 درجه تابستون و داخل 
كانال، جوشكاري كني يا در فضاي سرد 
زمستون تو بيابون كه سرما رو تشديد مي كنه، 
خيلي سخته. به نظرم يكي از سخت ترين 
واحدهاي فعال در شركت، واحد تعميرات خِط 

هست كه سختي هاي زيادي داره. «
محمدرضا اسدي مطلق، 27 ساله هم 
استاد كار جوشكاري ُكد است و مي  گويد: »كار 
ما ساعت خاصی نداره و در هر زمان و شرايط 
عملياتي كه پيش بياد، بايد آماده باشيم. از نظر 
تجهيزات و امكانات ضعيفيم. دستگاه هاي ما 
فرسوده است، البته نسبت به قبل بهتر شده، ولي 

بازهم به دستگا ه هاي جديد نياز داريم. تا زماني 
كه كسي به اين نوع كار عالقه نداشته باشه، 
نمي تونه اون رو انجام بده و عمالً كار امكان پذير 
نيست. كار ما سنگين و طاقت فرساست و زود 
آدم رو از پا درمياره. همه ما كه تو مسير خطوط 
كار مي كنيم، دست كم يكبار تيغ جراحي رو 
لمس كرديم. بدترين لحظه كار من، مربوط به 
زماني است كه قرار بود خط َكن رو جابه جا 
كنيم. زير پل زيرگذر جاده ساوه در حال قطع و 
وصل بوديم. جرثقيل لوله رو باال گرفته بود و من 
داشتم سنگ مي زدم. جك جرثقيل مشكل 
داشت و يكدفعه خالي كرد. يعني به اصطالح 
سنگ و قالب كرد كه سنگ برگشت و به پشت 

گوش من خورد و رگ گوشم رو پاره كرد. «
تالشگران تعميرات خط در سرما و گرما، 
كاله ايمني بر سر و عرق  ريزان در تابستان و 
زمستان و با امكانات محدود و ماشين آالت 
فرسوده و بدون هيچ توقعي در دورافتاده ترين 
نقاط مسير براي انجام كار مي شتابند. حفظ و 
نگهداري از خطوط لوله، پيش تر از سوی 
همكاران باتجربه  انجام می شد و االن به دست 

جوان ترها سپرده شده است. 
يداهلل كرمي از سال 71 در اين واحد 

مشغول به كار است: »كار ما جز با عشق و عالقه 
و توكل به خدا انجام شدني نيست. اگر عاشق 
كارت نباشي، نمي توني حتي تصور جوشكاري 
داشته باشي چه برسه به اينكه طي هشت 
ساعت، لوله با خوردگي باال رو ترميم كني. تصور 
كنيد از منطقه تا تأسيسات رشت چه عوارض 
 طبيعي و غيرطبيعي وجود داره! خط لوله 
ري- رشت با عبور از زير ريل راه آهن، اتوبان، 
كانال، فاضالب، مزارع كشاورزي، رودخانه، 
دره هاي عميق، جنگل هاي انبوه و باتالقي، 
شاليزارها و رودخانه سپيدرود به رشت رسيده. 
خوردگي به لحاظ فني معموالً در همين محل ها 
به وجود مياد. نقاطي از مسير كه تنش بيشتري 

داره. «
او نيز جوشكار ُكد است و در ادامه 
صحبت هايش مي گويد: » ما هميشه در 
سختي هاي كار بوديم و هستيم. يه زمانی در 
منطقه ای مثل سوادكوه خط تركيده بود و ما 
بايد تو سرما و برف كار می كرديم. يا زمانی هم 
تو گرماي 60 درجه مسير قم كار كرديم. هر 
كدوم از مسيرها سختي هاي خاص خودشون رو 
دارن. كار ما مثل كار تو زمان جنگه. اون دوران 
جوان ها براي دفاع از كشورشون جنگيدند و ما 

هم چه در زمان جنگ و چه االن براي كشور و 
مملكتمون كار مي كنيم و اين برای ما افتخار 
بزرگيه. همه  ما جان بركفيم. آقاي عزيزي كه 
استاد كار ما بود، تو محل كار قلبش  گرفت و االن 
تو بيمارستان بستريه. خيلي مواقع بوده كه من 
و همكارام تا سينه تو بنزين بوديم و كار كرديم. 
بعضي وقت ها نصف شب با لباس كار رفتيم 
خونه. ما هم خانواده  داريم و دلمون مي خواد كه 
شرايط كارمون بهبود پيدا كنه و اگه خانواده مون 
يه درخواستي از ما داشتن، بتونيم جواب بديم 
نه اينكه با شرمندگي سرمون رو پايين بگيريم. 
اين خاطره تو ذهنم هست كه تو مسيري كار 
مي كرديم كه هوا خيلي سرد و برفي بود. وقتي 
كار تموم شد، آتيش روشن كرديم و من كنار 
همون آتيش روي زمين خيس و برفي دراز 
كشيدم و خوابيدم، چون واقعاً خسته شده بودم. 
ما تو اين شرايط كار مي كنيم و فقط دلمون 

مي خواد كه ديده بشيم. «
محمدرضا كاشي هم با 10 سال سابقه به 
عنوان جوشكار ُكد مي گويد: »زيبايي كار ما تو 
همدلی و اتحادی است كه بين ما وجود داره. كار 
ما سخت، خشن و جدي است و گاهي اوقات 
طاقت فرسا مي شه. مثل تعمير خطوط گرم و 
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شريان هاي حياتي كه مشتقات نفتي از اون عبور 
می كنه. كار ما گاهي از مرز خطر هم رد می شه، 
ولي با انگيزه و جهادگونه اون رو به سرانجام 
می رسونيم. ما فرزندان همان جبهه و جنگ 
هستيم و كار جهادی باعث دلگرمي ماست. 
شرايط كار ما واقعاً سخته و نمي شه تو چندتا جمله 
بيان كرد و جزو مشاغل سخت و ناشناخته 
محسوب می شه و خوشحاليم از اينكه نون حالل  
سر سفره مون می بريم. بعضي مواقع ما دو هفته از 
خانواده دور هستيم و حتي بزرگ شدن 

بچه هامون رو حس نمي كنيم. «
آنها  توقع چنداني ندارند، جز اينكه ديده شوند 
و برايشان ارزش قائل باشند. سال ها بار كار سخت 
را  به دوش كشيده اند. كار آنها، فني است و جزء 
مشاغل سخت محسوب مي شود و دلشان 
مي خواهد بر اساس كاري كه انجام مي دهند، 
فوق العاده هاي ويژه اي دريافت كنند. اين حق 
آن هاست، زيرا آنها از جان خود مي گذرند تا از 
خطوط لوله محافظت كنند. دادن برخي امتيازات 
به ويژه امتيازات مالي به آنها در برابر كاري كه انجام 
مي دهند، خواسته زيادي نيست. به نيروهاي 

جوان تر و دستگاه ها و تجهيزات سالم و نو براي 
بهتر شدن كارشان نياز دارند. دلشان مي خواهد به 
درخواست  هايشان رسيدگي شود. آيتمي چون 
سختي كار و بدي آب و هوا در مسيرهاي مختلف 
داشته باشند، در روند كاري و بازنشستگي شان 
بازنگري شود. به گفته خودشان اگر آنها دغدغه 
مالي نداشته باشند هر روز بهتر از روز قبل و با عشق 
و پشتكار بيشتر كار مي كنند. دوري از خانواده 
برايشان سخت است. كار در مسيرهايي كه حتي 
از كمترين امكانات رفاهي هم برخوردار نيست. 

آنها فقط به دنبال ديده شدن هستند.
به تعبير  مهدي تات شهدوست  كه 
همكارانش مرد خاطره ساز لقب گرفته،  نزديك 
به 10 سال است كه با سختي هاي بسياري در اين 
واحد كار مي كند: »كار تعميرات با سختي عجين 
شده، اما اين سختي ها باعث شده ما در تمام 
لحظاتي كه در كنار هم هستيم، صادقانه و خالصانه 
كار كنيم. من كارم رو خيلي دوست دارم و اگر اين 
عالقه  نبود، حتي يك دقيقه هم نمي تونستم 
تحمل كنم. اگر ساعت 2 نيمه شب هم به ما زنگ 
بزنن، با عالقه سركارمون حاضر مي شيم. چند 

سال پيش زمان ترميم خط لوله ري- ساري در 
رودخانه طالب آباد، بعد از جوشكاري وصله، تا كمر 
تو باتالق رودخانه )فاضالب( فرو رفتم كه به ناچار 
با بيل مكانيكي من رو بيرون آوردن. ما به شدت 
پشت كارمون هستيم و با جديت اون رو انجام 
مي ديم. يه وقتايي تو يه جاهايي كار كرديم كه 
بيشتر از نيم متر برف بوده و با وجود اينكه چكمه 
پوشيده بوديم، اما بازم پاهامون بي حس شده، ما 
همه اين  سختي ها رو به دوش مي كشيم كه كار 
انجام بشه و پيش بره. اما درخواستمون اينه كه به 
ما هم توجه كنن. ما هم گرفتاري هاي خاص 
خودمون رو داريم. وقتي قراره تو ارتفاع كار كنيم، 
تمام تجهيزات رو با طناب به خودمون مي بنديم، 
يك طرف آچار، يك طرف چكش يك طرف پيچ 
و مهره و... سخت ترين لحظه كاري من مربوط به 
زمان نصب تراپ در نوشهر بود كه كارش بيش از 
3 ساعت و نيم طول كشيد. لوله زير آب قرار داشت 
و با لجن كش آب رو مي كشيديم. وقتي جوشكاري 
مي كرديم، برق مارو مي گرفت. من اونجا حالم 
خيلي بد شد. چند دقيقه فاصله گرفتم، ولي بعد 

دوباره شروع به كار كردم. « 

محمدمهرآوري، جوشكار ُكد و با سابقه اي 
10 ساله نيز مي گويد: »تعميرات خط پر از سختيه. 
ما شب و روز مثل يك خانواده كنار هم كار 
می كنيم. در برخي مسيرها  حتي نمی تونی راه 
بري، ولي ما كارمون رو با هر سختي اي كه هست، 
انجام مي ديم. وقتي كارمون با موفقيت تموم 
مي شه، حس خوبي بهمون منتقل مي شه. همه ما 
تو حادثه پالسكو داوطلبانه رفتيم و كمك كرديم. 
كار در ِگل و الي و آفتاب سوزان خيلي دشواره. تا 
وقتي تو اين موقعيت قرار نگيريد، نمي تونيد 
دركش كنيد. جسم و روح ما هميشه درگير 
كارمونه، چون حساس ترين كار رو انجام مي ديم. 
« كاركنان تعميرات خط به دليل ماهيت و ذات 
كار سخت و طاقت فرسايشان، تمام تالش شان را 
مي كنند تا بتوانند كارشان را به بهترين شكل انجام 
دهند. خوب است كمي هواي آنها را داشته باشيم. 
آنهايي كه سختي هاي بسياري را به جان مي خرند 
تا هيچ آسيبي، كشور و همجواران خطوط لوله را 
تهديد نكند. كساني كه خالصانه و بدون هيچ 
ادعايي براي اين آب و خاك تالش مي كنند و 

خستگي ناپذيرند. آنها را دريابيم.... 
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 آقای ناظم رعايا كي و چگونه جذب كار 
در شركت نفت شديد؟

بعد از شهريور 1320 براي استخدام در 
شركت نفت به خوزستان رفتم و چون در 
جاهای ديگر كار نبود، خيلي ها به سراغ نفت و 
خوزستان می آمدند، البته براي رسيدن به اهواز، 

راه ارتباطی درست و حسابي وجود نداشت. 
امن ترين مسير راه آهن بود كه آن هم متفقين 
به تصرف خود درآورده بودند و من از همه جا 
بی خبر، از اصفهان به قم رفتم تا با فراغ بال سوار 
قطار خوزستان شوم و از آنجا هم به مسجد 
سليمان بروم. وقتي به قم رسيدم، با ديدن 
مسافران سرگران و بليت ناياب قطار، تازه 
متوجه ماجرا شدم. به ناچار يك هفته اي را در 
يك مسافرخانه اقامت كردم تا اينكه در بازار 
سياه يك بليت درجه 2 گير آوردم، به قيمت 
هفتاد تومان! كه آن هم يك واگن باری سقف 
دار بود كه هيچ امكاناتی نداشت. خالصه با هر 

مشقتی بود خودم را به اهواز رساندم.

وضعيت عمومي كشور چگونه بود در 
آن روزگار؟

بخش هاي حياتی و حساس كشور به اشغال 

انواع  متفقين درآمده بود. قحطي، فقر و 
بيماري هاي مسري از يك سو و كمبود پزشك 
و دارو از سوی ديگر، مردم را نحيف و نااميد 
ساخته بود. تا پيش از آن حضور انگليسی ها 
كشور را فلج كرده بود و حاال هم حضور 

آمريكايی ها شده بود قوزباال قوز!

اين قحطي چگونه شيوع پيدا كرد؟
سررشته امور كشور از هم گسيخته شده 
بود، بنابراين در چنين شرايطي، اولين چيزي 
كه آسيب می ديد، اقتصاد و بازار كشور بود. در 
آن زمان )تا جايی كه من می دانم( چاپ 
اسكناس ايران دست انگليسي ها بود و چون 
متفقين حرص و ولع زيادی برای خريد داشتند، 
روي آوردند به چاپ اسكناس بي حساب در 
كشور كه اين جنايت! به تنهايي توانست در 
سطحی وسيع، فاجعه اقتصادي به بار آورد. به 

اعتقاد من، قواي متفقين به ويژه انگليسي ها در 
آن زمان، به دو صورت كشور را قحطی زده 
كردند، نخست با خريد بي رويه آذوقه و مايحتاج 
عمومي و انبار كردن آن براي سربازهای خود و 
دوم چاپ خودسرانه اسكناس ايراني بدون اجازه 
دولت! )البته چاپ خودسرانه اسكناس را نديدم 
كسي در جايي به آن اشاره كند و اين حرف من 

برگرفته از شايعه ها و اوضاع آن روزگار است.(

وضعيت داخلي صنعت نفت چگونه 
بود؟

 نفت ايران در بحبوحه جنگ اول جهاني به 
توليد رسيده و در حال توسعه بود كه جنگ 
جهانی دوم هم به فاصله كمي از جنگ اول 
جهاني شروع شد. آن زمان هيچ كجاي دنيا، 
موقعيت و شرايط خاص ايران را نداشت )هم به 
لحاظ موقعيت جغرافيايي و هم از نظر وجود 

حاج جعفر ناظم رعایا 
پیشکسوت نفت با »مشعل« از 
تاریخ نفت سخن می گوید

نوری بر 
زاویه های 
تاریک  یک 
تاریخ 

علمدار متولی*  »او يكی از نادر بازماندگان 
هوشمند وقايع قبل و بعد از ملی شدن صنعت نفت 
است. شاهد آخرين سال های حضور نيروهای متفقين 
در مسجد سليمان، احداث راه و پل اللی، ترينينگ 
اسكول آبادان  و... و از همه مهمتر مامور تحويل و 
تحول نفت سفيد و هفتكل به ارتش و راوی خاطرات 
خواندنی از روزگار سپری شده نفت. حاج جعفر ناظم 
رعايا، متولد دی ماه 1307 اصفهان، شاعر، مولف، 
  Liaison& ( قرآن پژوه و رئيس اسبق روابط وحفاظت
property protection Supervisor ( شركت نفت در 
هفتكل- نفت سفيد در ميانه دهه 40 است كه بر 
حسب اتفاق و پس از امضای سند تحويل منازل نفت 
سفيد به ارتش، پايش به تاريخ شفاهی نفت باز شد. 
او اكنون نهمين دهه حيات خويش را در پايتخت 
فرهنگ و معماری ايران، شهر تاريخی اصفهان سپری 
می كند. آنچه می خوانيد، خالصه ای است از گفت وگو 

با اين پيشكسوت فرهيخته نفت.
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پااليشگاه آبادان كه بزرگترين پااليشگاه و 
شمار  به  جهان  در  توليد سوخت  منبع 
می رفت( اما آنچه مايه تاسف بود، اين بود كه 
كشوری مثل ايران با وجود برخورداری از آن 
همه امكانات، مردمش به ذلت افتاده بودند و 
داشتند از گرسنگي می مردند. ايران با اين كه 
در اين جنگ اعالم بي طرفي كرده بود و در 
آن هيچ دخالتي نداشت، با وجود برخورداری 
از منابع منحصر به فردی مثل نفت، نتوانست 
از آسيب های اين جنگ مصون بماند، چرا كه 
انگليسی ها نفت ما را در اختيار داشتند و 
سوخت ماشين های جنگي متفقين را از آن 

تأمين می كردند.

در اين شرايط شما وارد مسجد 
سليمان شديد؟

بله، اما با سختی  زياد، زيرا در آن سال ها 
مسافرت از اهواز به مسجد سليمان كار 
ساده اي نبود. وسيله نقليه آزاد وجود نداشت 
و شركتي ها با كشتي تا بندقير می رفتند و از 
به  را  خود  نفت،  قطارشركت  با  آنجا 
مسجدسليمان می رساندند كه اين سفر، براي 
مردم  عادي دشوارتر بود. به هر حال بعد از دو 
روز معطلی در اهواز به همراه تعدادی زن و 
مرد و كودك سوار بر كاميون حمل گندم 
شركت نفت شديم. البته روی گوني هاي گندم 
نشستيم و پسين گاه به سمت مسجد سليمان 

حركت كرديم.
 راه خاكی بود ومملو از دست انداز وماسه 
وخاك نرم. در ميانه راه هربار كه ماشين توي 
دست انداز می افتاد، سرمان به سقف فلزي 
كاميون برخورد می كرد، ضمن اين كه هر چند 
كيلومتر يك بار، كاميون درماسه ها ودست 
انداز ها گير می كرد و همه پياده می شديم و 
شروع می كرديم به هل دادن كاميون ! تمام 
شب را در راه بوديم و باالخره دم صبح خسته 
به  بيخوابی، چشممان  از  وگيج  وكوفته 

شعله هاي نفت مسجدسليمان روشن شد.

وقتی به مسجدسليمان رسيديد، 
شهر  در  متفقين  نيروهاي  هنوز 

بودند؟
افسرانشان  كه  ارتشيان  قرارگاه  بله، 
انگليسي  بودند ودرجه داران و سربازان آنها را 
عمدتا هندی ها تشكيل می دادند، در محلي 
كه بعدها ميدان فوتبال شد، اسكان يافته 
بودند كه حفاظت از نظم عمومی وتاسيسات 

نفت را به عهده داشتند.

در مسجد سليمان چه كار داشتند؟ 
علت حضورشان در مناطق نفتخيز 

چه بود؟
همان گونه كه قبال اشاره كردم، علت اصلي 
و بهانه حضور آنها حفاظت از ميادين نفتی و 
تضمين تأمين سوخت موتورهای جنگي 
متفقين بود، اما در كنار آن از امكانات و 
خدمات شركت نفت هم استفاده می كردند. 
آنها هر جا را كه اراده می كردند، به تصرف خود 
درمی آوردند و نيروهاي شان را در آنجا مستقر 
می  كردند، آنچنان كه قبل از آن هم راه آهن 

ايران را در اختيار خود گرفته بودند و كاركنان 
آن را يا بيرون انداخته و يا به بيگاری و كارهای 
پست واداشته بودند و تمامی تاسيسات و 
ساختمان ها را براي اقامت وعمليات خود 
تصرف كرده بودند. با اين توضيحات، معلوم 
است كه در مناطق نفتی شركت نفت چه 

قدرتی برای خود درست كرده بودند.
قوای متفقين، تجهيزات نظامي مورد نياز 
خود را عمدتاً به صورت قطعات منفصل به 
ايران می آوردند و در خرمشهر و انديمشك آن 
را مونتاژ و از طريق راه آهن ايران به بنادر 
درياچه خزر حمل می كردند و از آنجا باكشتی 
به جبهه های جنگ با آلمان در شوروی 
می فرستادند. آنها برای تسريع در پيشبرد 
عمليات جنگی خود، از تمام امكانات شركت 
نفت، به خصوص نيروهاي انسانی فنی شاغل 
در شركت نفت، برای مونتاژ سالح ها و 
تجهيزات جنگي وهرگونه عملياتی استفاده 
می كردند. به هر حال شركت نفت عالوه بر 
نقش تامين كنندگی اصلی سوخت ماشين 
جنگی متفقين، پشتيبان ومدد رسان ميان 

راه جنگ متفقين هم بود.

در مسجد سليمان جاي خاصي وجود 
داشت كه كارگرها براي كار مراجعه 

كنند؟
شركت نفت قبل و بعد از جنگ جهانی 
دوم، متناسب با توسعه عمليات خود و به 
موازات فراهم كردن تجهيرات فنی و رفاهی، 
نيروي انساني الزم و آموزش آنان را فراهم 
می كرد، اما چون در آن زمان در ايران نيروي 
فنی وباسواد بسيار كم بود، گاه مباشرهايي از 
شركت می  رفتند به جاهايي مثل اصفهان و به 
سبك آن روزگار كارمنديابي می كردند. در 
مرحله مصاحبه، كسانی كه اندكي به زبان يا 
خط انگليسي يا مسائل فنی آشنايی داشتند، 
به راحتي جذب می شدند، به عنوان مثال، 
بسياري از هم وطنان ارامنه ساكن جلفای 
اصفهان به سبب آشنايي با خط التين، جذب 
شركت نفت شدند و به مسجد سليمان يا 
آبادان رفتند. در آن زمان در ايران به غيراز 
كشاورزی ومشاغل جانبی – آن هم به شيوه 
سنتی وعقب مانده – پيدا كردن كار بسيار 
دشوار بود، ضمن اينكه امكانات تحصيلی هم 
در كشور بسيار اندك بود، اما از آنجا كه من 
كمی سواد خواندن و نوشتن داشتم و شنيده 
بودم در خوزستان كار پيدا می شود، با وجود 
سن كم )سيزده سالگی( به مسجدسليمان 
رفتم و در شرايطی كه كار گزينی شركت هم 
فعال نبود، به محض مراجعه به كارگزيني و 
مصاحبه، استخدام و برای اشتغال در قسمت 
منطقه  به  انباردار  عنوان  به  راهسازي 
»گدارشاه« در كنار رودخانه كارون در سر راه 
اللي اعزام شدم. در آن زمان راه از دوراهی 
عنبل در دامنه كوه در دره رود كارون كشيده 
شده بود، اما به مرحله زيرسازی نرسيده وهنوز 

پل اللی هم ساخته نشده بود.

انبار چگونه جايي بود؟ به تنهايي در 
انبار مشغول به كار شديد؟

يك  منظورم  می گويم،  كه  انبار  بله، 
ساختمان فلزی درست شده از اسكلت تير 
آهن نبشی و ورق موجدار )شانتی( به مساحت 
تقريبا 50 متر مربع است و كل لوازم آن بيل 
بود و كلنگ و پتك و ديلم و ديناميت و باروت 
و وسايل ضروری راه سازي كه تمام كاركنان 
آن ازجمله خود من در چادرهای كمپ گونه 
ساكن بوديم. حتی تنور و دستگاه نانوايی هم 
در چادر برپا شده بود. شايد اين روزها اشتغال 
جوانكي كم سن و سال مثل من در كار راه 
سازي با آن شرايط بسيار سخت، كمي عجيب 
به نظر برسد، اما در آن زمان بچه ها به طور 
طبيعي درسنين كم مشغول به كار می شدند، 
به هر حال 6-5 ماه بيشتر دوام نياوردم و 

برگشتم به اصفهان.

چرا برگشتيد؟
سن و سال كمي داشتم و هنوز ارتباط 
عاطفی ام با خانواده محكم بود؛ بنابراين تسويه 

كردم و رفتم.

بار دوم چگونه به استخدام نفت 
درآمديد؟

چون اصطالحاً »شماره بند« بودم )يعني 
شماره پرسنلي داشتم اما به علت ترك كار 
مسدود شده بود( اين بار رفتم آبادان و جذب 
»تكنيكال اسكول« شدم. به مدت 6 ماه دوره 
فلزكاري گذراندم و پس از آن آموزشگاه را 
نيمه كاره رها كردم و شدم شاگرد لوكوموتيو 
قطار داخلي پااليشگاه. اما حدود يك سال بعد 
دوباره ترك خدمت كردم و برگشتم اصفهان.
 در سال 24- 1323 بود كه برای بار سوم 
در  باالخره  ما  ا رفتم،  خوزستان  به 
مسجدسليمان ماندگار شدم. آن هم برای كار 
در اداره ساختمان. در آنجا كارهاي جزئي 
بنايي، تعمير خرابي ها و آماده سازي ديوارها 
براي برق، گاز و لوله كشي را انجام می دادم. با 
اينكه دوبار محل كار را ترك كرده بودم، 
شماره »بي اس نامبر« من همان شماره اوليه 
بود. حقوق ماه اول من هم روزي 18 ريال 

تعيين شد. 

در زمان فعاليت شما كدام بخش از 
شهر مسجد سليمان ساخته شد؟

خانه  داشتند  نفتون  و  برنج  در سي 
می ساختند. تعداد نيروی كار ايرانی و هندی 
در مسجدسليمان زيـاد بود؛ بنابراين خانه هاي 
موجود جواب گوي جمعيت نبود. شهر داشت 
به سرعت توسعه پيدا می كرد، اما برنامه 
جامعي براي شهرسازي بخش غيرشركتی 
وجود نداشت. خدمت رسانی به كاركنان روبه 
كارهای  در  اشتغال  و  شركت  افزايش 
پيمانكاری مربوط به نفت روبه افزايش بود و 
دولت هم فعاليت ونظارتی در مسجد سليمان 
نداشت وكل امالك از »سرگچ« تا »تمبی« و 
از »ورای بيمارستان« تا »نفتك« با سند 
رسمی به تملك شركت داده شده بود وچون 
مردم عادی در هرحال نياز به سر پناهی 
داشتند، شبانه و دور از چشم ماموران شركت 
هرجاي پرتی را كه در دسترس می يافتند، با 

روی هم گذاشتن مقاديری كلوخ گچی ومالط 
گل، آلونكی می ساختند و تصرف می كردند. 
اين روند تا بعد از ملي شدن صنعت نفت نيز 
ادامه داشت. پس از ملی شدن صنعت نفت، 
دولت در آن منطقه نفوذ يافت و شهرداری و 
اداراتی هرچند مختصر ومحدود به قواعد 
برنامه وبودجه در اين شهر تشكيل شد، اما 
اوضاع آنقدر خراب و بخش غير شركتی، آنقدر 
فقير و ناهنجار بود كه كسی نتوانست كاری 
چشمگير درآن انجام دهد، به خصوص پس از 
كودتا و قرارداد ننگين كنسرسيوم و عقب رانده 
شدن شركت ملی نفت از دخالت واقعی در 
امور، محدود كردن مردم كه صاحبان حقيقی 
نفت و سرزمين بودند، به حدی رسيد كه اغلب 
می گفتند: رحمت به كفن دزد سابق! و 
كنسرسيوم نيز كه بعدها پوست عوض كرد و 
شد »شركت های عامل« تير خالص را به 
مسجد سليمان با توابعش يعنی اللی، عنبل، 
هفتكل ونفت سفيد زد و به اهواز رفت تا در 
آنجا آسان تر و بيشتر و بی حساب تر به چپاول 
بپردازد كه يادآوری آن هم بسيار دردناك 
است! به هر حال پس از مدتی كار در بخش 
ساختمان)C.branch( و اتمام ساختمان های 
مورد نياز شركت، به اداره تداركات خواروبار 
وسپس به حفاظت مسجدسليمان منتقل 
شدم. سپس به اهواز و از آنجا به روابط و 
حفاظت هفتكل و نفت سفيد رفتم. پس از 
مدتی به حفاظت منطقه مسجدسليمان اعزام 
شدم و سپس به روابط و حفاظت گچساران و 
از آنجا هم به روابط و حفاظت مسجد سليمان 
منتقل شدم و سرانجام در مسجدسليمان و 
پس از تقريبا 31 سال خدمت)رسمی( در 50 
سالگی، درخواست بازنشستگی پيش از موقع 

دادم و به اصفهان برگشتم.
در مسجد سليمان، عمدتا ساختمان های 
برنج  ارشد در سی  مخصوص كارمندان 
وخانه های كارگری در نفتون قرار داشت و 
تعدادی خانه هم در نفتك بود كه كار عمده 
آنهارا پيمانكاران محلی ايرانی انجام می دادند 
و نظارت فنی بر آنها به عهده مهندسان 
انگليسی بود. سرويس رسانی، خرده كاری ها 
و نصب و تامين سرويس های الزم را هم 
كاركنان خود شركت انجام می دادند كه من 
هم جزو آنها بودم. پس از آن، كار ساختمانی 
قابل توجه ديگری در مسجد سليمان انجام 
نشد و فعاليت های توسعه ای به اهواز منتقل و 
ادامه كار به تعمير، نگهداري و خدمات 
ضروری مربوط به رفع نيازمندی های كاركنان 
محدود و منحصر شد كه به تدريج از تعداد و 
مقدار آنها كاسته می شد. تا جايي كه به 
مسجد سليمان با جمعيتی حدود 80 هزارنفر 
چوب حراج زدند و زنده نگاه داشتن آن را 
غيراقتصادی اعالم و دولت ايران را ناگزير 
كردند كه برای آن چاره انديشی كند. اين رويه 
باعت شد كارخانه بهسازی تانك وپس از آن 
هوانيروز را به اين شهر منتقل كنند. به اين 
ترتيب خانه ها و تاسيسات صنعتی و رفاهی 
شركت در چشمه علی و نفتك و تاسيسات و 
اداره مركزی در ميدان نيز به ارتش تحويل 

داده شد.

 چون اصطالحًا
 »شماره بند«
 بودم )يعني
 شماره پرسنلي
 داشتم اما به
 علت ترك كار
 مسدود شده
 بود( اين بار
 رفتم آبادان و
 جذب »تكنيكال
 اسكول« شدم.
 به مدت 6 ماه
 دوره فلزكاري
 گذراندم و پس
 از آن آموزشگاه
 را نيمه كاره رها
 كردم و شدم
 شاگرد لوكوموتيو
 قطار داخلي
 پااليشگاه. اما
 حدود يك سال
 بعد دوباره ترك
 خدمت كردم و
برگشتم اصفهان

قوای متفقين، تجهيزات نظامي مورد نياز خود را عمدتاً به صورت قطعات منفصل به ايران می آوردند و در خرمشهر و انديمشك آن را مونتاژ و از طريق {{
راه آهن ايران به بنادر درياچه خزر حمل می كردند و از آنجا باكشتی به جبهه های جنگ با آلمان در شوروی می فرستادند
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در آن زمان كه مسجد سليمان فعال و 
درحال توسعه بود، مصالح ساختمانی 

الزم از كجا تامين می شد؟
سنگ و گچ ازخود منطقه تأمين و باقي 
اقالم مثل در و پنجره و بيم )تيرآهن(، ورق 
آهن، سيمان، لوله های آب و برق وگاز، المپ 
و چراغ، مبلمان و تزيينات و ... از خارج وارد 

می شد.

آيا معمار  بودند؟  معمار ها كجايي 
هندي هم داشتيد؟

تعدادی از هندي ها به عنوان تكنيسين و 
ابزارمند مشغول به كار بودند و تعداد ديگری از 
آنها در تاسيسات صنعتی، در كارهای اداری 
مشغول بودند كه تعدادشان در مسجدسليمان 
زياد بود، اما به ياد ندارم در بخش ساختمان، 
باشد.  بوده  مشغول  هندی  كار  نيروی 
معمارهاي ايراني هم عمدتاً اصفهاني، دزفولي 

و شوشتري بودند.

20 فوتي ها را چه موقع و كجا ساخته 
بودند؟

20 فوتي هاي واقع در نفتون و نمره يك)دو 
راهی بی بيان( در زمان جنگ ساخته شده 
بودند. 20فوتي هاي نفتون را »لين نوني« هم 
می گفتند، آنطور كه من شنيده ام، دليل اين 
نام گذاري اين بود كه به كارگرهاي ساكن در 
آنجا روزانه فقط 4-3 كيلو نان می دادند، بدون 
هيچ گونه كارمزدی. اين مناطق كارگرنشين 
بود، اما در منطقه »سي برنج« كارمندان 
انگليسي سابقه سكونت داشتند. منازل آنها در 
حد »بي« تايپ و تعدادی نيز در حد »جی« 
تايپ ساخته شده بود كه بعدها اين خانه ها به 
و  واگذار شد  ايراني هم  ارشد  كارمندان 
كارمندان ايرانی )عمدتا هموطنان ارمنی( و 

هندی ها در ميدان اسكان داده می شدند.

مثل  المنفعه  عام  ساختمان هاي 
مسجد، باشگاه و مدرسه از كي در 

دستور ساخت قرار گرفتند؟
از زمانی كه احساسات ملی گرايی و زمزمه 
ملی كردن صنعت نفت به رهبری دكتر مصدق 
و آيت اهلل كاشانی و با استقبال بی سابقه مردم 
باال گرفت، توجه شركت نفت به وضع اجتماعی 
مردم، به خصوص كاركنان ايرانی اندكی بيشتر 

شد، به طوری كه مسجد نمره درميدان و 
باشگاه  مردم،  و  نفت  شركت  باهمكاری 
كارمندی ايران درميدان وباشگاه كارگران در 
نفتون ساخته شد، اما قبل ازآن تاسيسات 
اجتماعی - فرهنگی عبارت بود: از يك باشگاه 
ورزش های باستانی، يك حمام عمومی در نمره 
يك، يك مسجد كوچك و يك كليسا در 
چشمه علي و تمبي كه بعدها متروكه شد. 
باشگاه مركزي مخصوص انگليسی ها و چند نفر 
محدود از كارمندان ارشد ايرانی، باشگاه 
كارمندی ايران وسالن اسكواش نزديك زمين 
فوتبال كه قبل از ملي شدن نفت تكميل شده 
و مورد استفاده قرار گرفته بودند، يك باشگاه 
كوچك در بی بيان و يكی كوچك تر هم در 
تمبی ساخته شده بود. باشگاه گلف نزديك بی 
بيان و اسب سواری در چشمه علی كه ابتدا 
باشگاه های  از  بودند،  انگليسی ها  مختص 

قديمی و با سابقه به شمار می آمدند.
 

از چه تاريخي به حفاظت و روابط 
منتقل شديد؟

اوايل دهه 40 من به اداره حفاظت و روابط 
منتقل شدم. عمده كار من سر و كله زدن با 
معارضين و بحث هاي حقوقي و پيگيري تجاوز 
به حريم شركت در مسجدسليمان بود كه 
تمامي نداشت. چندي بعد اتفاقاتي در اهواز 
افتاد و رئيس حفاظت وقت را خلع كردند و قرار 
شد من بروم اهواز و جايگزين ايشان بشوم. 
مدتي در اهواز بودم، اما در نهايت به عنوان 
رئيس حفاظت و روابط هفتكل و نفت سفيد 

منصوب شدم.
 

عنوان سمت شما دقيقا چه بود؟
.Liaison &Property Protection Supervisor
نفتخيز وعمدتا در  در مناطق مختلف 
مسجد سليمان بود و در همين منطقه قبل از 
انقالب درخواست بازنشستگی دادم و موافقت 
شد، اما به علت تغييراتی كه در اوضاع اداری 
پيش آمد، بعد از پيروزی انقالب قطعيت يافت.

 
اگر موافق هستيد برگرديم به مبحث 
نفت سفيد و هفتكل. اواخر دهه 40 

نفت سفيد چگونه جايي بود؟
 از نظر جغرافيايي، نفت سفيد شهركي بود، 
آباد و شركتي با امكانات نسبتاً پيشرفته و زير 
ساخت هاي شهري كه براي اقامت و اسكان 
كاركنان تأسيسات و ادارات خدماتي شركت 
در دره ماهورهای محل ساخته شده بود. نفت 
سفيد حدود 3 دهه به عنوان يكي از ميادين 
چهارگانه قديم، توليد قابل مالحظه اي داشت. 
اما از اوايل دهه 40 توليد آن كاهش يافت و با 
روي كار آمدن كنسرسيوم، به تدريج نمودار 
استخراج از اين ميدان به پايين ترين سطح 
توليد اقتصادي نزول كرد، تا جايي كه تصميم 
گرفته شد منطقه را متروك اعالم كنند. به 
عبارتي انتصاب من همزمان شده بود با تخليه 
تدريجي اين شهرها و انتقال كاركنان به 
مسجدسليمان. خود من كه نخست در هفتكل 
ساكن بودم، در جريان تخليه هفتكل به 
مسجدسليمان منتقل شدم اما باز هم به 
هفتكل و نفت سفيد هم سركشی می كردم تا 
اينكه تاسيسات شركت در اين دو ناحيه را به 
مدت تقريبا شش ماه به ارتش تحويل دادم و 

رفت وبرگشتم به اين دو ناحيه قطع شد.
 

چه اتفاقي افتاد كه شركت تصميم به 
مناطق  از  بخش هايی  واگذاري 
مسجدسليمان و هفتكل به ارتش 

گرفت؟
مسجدسليمان هم حدود يك دهه بعد از 
ملي شدن نفت و روي كار آمدن كنسرسيوم، 
به تدريج رونق خود را ازدست داد، زيرا اعضای 
كنسرسيوم كه بعدها طبق قرار داد استعماری 
جديد به »عاملين نفت« تغيير نام داده بودند،  
برخالف تعهدات خود به ايران خيانت كردند و 
نه تنها هيچ گونه عمليات جديدی انجام ندادند، 
بلكه چون می دانستند در جلگه جنوبی و 

مناطق هموار در كنار اروند رود و خليج فارس 
از حوزه های ايالم گرفته تا انتهای دشت های 
كهگيلويه و بوير احمد منابع غنی و دست 
امن  ه های  را نزديكی  در  نفتی  يافتنی 
كشتييرانی و سواحل بسيار مناسب برای 
احداث بنادر بارگيری كشتی هايی با ظرفيت 
چند صد هزار تن وجود دارد، به لحاظ سياست 
اقتصادی واستعماری مزورانه وغارتگرانه، ابتدا 
عنبل واللي، سپس هفتكل و نفت سفيد را 
منطقه مرده اعالم و كاركنان آنها را به تدريج 
به مسجد سليمان وساير مناطق نفتخيز منتقل 
كردند و در آنجا اسكان دادند و مدتي بعد هم 
منطقه مسجدسليمان را از نظر توليد، منطقه 
مرده اعالم كردند ودر اهواز متمركز شدند! به 
هر حال ترديدی نيست كه كنسرسيوم به 
تعهدات سود جويانه وخودسرانه خود در برابر 
ايران، حتی به صورت نيم بند هم عمل نكرد و 
در جريان كار، بدترين اهانت های عملی را نيز 

به شركت ملی نفت و كاركنان آن روا داشت.

متروك اعالم شدن اين مناطق با 
تصميم كنسرسيوم بود؟

 تصميم گيرنده، كنسرسيوم بود و همه به 
ناچار بايد از آن فرمانبرداری می كردند. اصوال 
از زمان امضای قرارداد دارسی تا آخرين 
قراردادی كه به نمايندگی دكتر فالح به امضا 
رسيد و آن را باعنوان فريبنده »استيفای حقوق 
ملی« در بوق و كرنا كردند، از كنسرسيوم به 
عنوان  شركت های عامل فروش نام برده می شد 
و به اعتبار فروشنده خوش حساب ممتاز شده 
و به فرمان ملوكانه از يك جايزه مستمر 
درصدی نيز برخوردار بود. درحالی كه از آغاز 
توليد نفت در ايران تا زمان بيرون راندن قهری 
چپاولگران از سوی مردان انقالب، هيچ گاه 
ايران اجازه نظارت بر مقدار توليد و صدور و 
فروش نفت خود را نداشت وسهم دريافتی 
ايران از منابع چيزی بود كه آنها می خواستند 
نه آنچه بايد حسابرسی و برمبنای درصد واقعی 
نفت به فروش رفته به ايران پرداخت می شد! 
وبنده برای نمونه درآمدهای مربوط به دوره 
عمليات عامالن فروش را كه دوران »استيفای 
حقوق ملی« قلمداد كردند، محاسبه تقريبی 
كردم و تفاوت آشكار مبالغی را كه بايد به ايران 
پرداخت می شد، با آنچه عمال پرداخت شده 
بود، مشخص و به مقامات مربوط به طور كتبی 

 تردیدی نیست که 
کنسرسیوم به تعهدات سود 

جویانه وخودسرانه خود در 
برابر ایران، حتی به صورت 

نیم بند هم عمل نكرد و 
در جریان کار، بدترین 

اهانت های عملی را نیز به 
شرکت ملی نفت و کارکنان 

آن روا داشت
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اعالم كردم كه خالصه آن درشماره 413 
هفته نامه »مشعل« چاپ شده است، بدتر اينكه 
آن مبلغی هم كه ظاهرا به ايران پرداخت 
می شد، عمال در حسابی كه آمريكا از آن »حق 
برداشت« داشت، واريز می شد و همگان 
آگاهند كه دارايی های ايران نزد آمريكا بعد از 

انقالب به چه سرنوشتی گرفتار شد!
 

علت انتقال ارتش به نواحي نفتخيز 
مورد بحث چه بود؟ چه سنخيتي ميان 

كار ارتش با نفت وجود داشت؟
به نظر می رسد پس از جريان ملي شدن 
صنعت نفت و سركار آمدن دولت كودتا، شاه 
پايه هاي حكومت خود را سست می ديد و آن 
اعتماد گذشته را به ارتش نداشت؛ بنابراين از 
تمركز قواي ارتش در مراكز استان ها خشنود 
نبود، از اين رو تصميم گرفت تا حد امكان 
سازمان های ارتش رامتالشی وپراكنده و در 
جاهاي مختلف مستقر كند؛ به همين خاطر از 
فرصت استفاده كرده و تصميم گرفتند چند 
تيپ از لشكر اهواز را به عنوان پر كننده جای 
خالی شركت نفت به هفتكل و نفت سفيد و 

مسجدسليمان بفرستند. 
به طور كلي و ظاهرا سياست اين بود كه 
به  »نفت«  از  بعد  مسجدسليمان  منطقه 
»ارتش« سپرده شود البته قبل از آن طرح 
ايجاد كارخانه تانك سازي در آن منطقه آغاز 
شده بود. نگاه ديگر هم اين بود كه حفاظت 
تاسيسات و ساختمان ها پس از تخليه شركت 
نفت، فقط از عهده ارتش بر می آيد، به خصوص 
اينكه زير ساخت هاي شهري و آب و برق 
ساكنان منطقه هم بايد در غياب نفت تامين 
می شد. قرار بود ارتش بعد از رفتن نفت، 
تاسيسات آب و برق وساير خدمات شهری را 
دايرنگاه دارد و نيازهای مردم را هم تا حدي 
تأمين كند. از آنجا كه شاه به موقعيت خود در 
كشور و به خصوص در خوزستان كه موقعيتی 
سياسی، اقتصادی و راهبردی حساس دارد، 
اطمينان كافي نداشت و از تجمع ارتش در اين 
استان نگران بود، تصميم گرفت تيپ هايی از 
ارتش را به بهانه جايگزينی نفت، در اين نواحی 
مستقر كند؛ اين در حالی بود كه سنخيت 
خاصي بين فعاليت ارتش با كاري كه پيش تر 
وجود  مناطق صورت می گرفت،  اين  در 

نداشت.

آيا شركت به ارتش اعالم كرده بود كه 
آماده تحويل است؟

نه، شركت به دولت اعالم كرده بود كه نفت 
اين ميادين تقريبا تمام شده و بخش عمده اي 
از ِعده و ُعده ما به ساير مناطق منتقل می شوند 
و دولت هم از طريق دربار به اين تصميم رسيده 
بود كه ارتش در آنجا مستقر شود؛ به اين 
ترتيب هماهنگي هاي الزم براي طي مراحل 

اداري كاروتحويل وتحول آغاز شد.

چه بخش هايي از شركت و ارتش 
درگير تحويل و تحول بودند؟

 در سطح باال دكتر اقبال، وزير نفت وقت و 
شريف رازي، رئيس كل عمليات غيرصنعتي 
شركت در آن هنگام، مذاكرات الزم را با 
فرماندهان نيروي زميني ارتش انجام دادند 
واگر موضوع خاصی هم در جريان بود، بنده در 
جريان اين امور قرار نگرفتم و حتی گاهگاهی 
برای رفع بعضی نيازهای نه چندان مهم اداری، 
كارهايی هم از سوی شركت ارجاع می شد كه 
البته من نقشی در آن نداشتم و اداره روابط و 
صرفا  پايين،  سطوح  در  شركت  حفاظت 
مسئوليت تحويل و تحول و اجراي مفاد قرارداد 

را به عهده داشت.
 

رئيس روابط و حفاظت مناطق نفتخيز 
در آن زمان كه بود؟

 آن زمان آقاي نخشب، رئيس روابط و 
حفاظت مناطق نفتخيز بود.

 
اين »اداره روابط« كه می فرماييد، با 
روابط عمومي متفاوت بود. درست 

است؟
 بله، اين بخش كه عنوان »اداره روابط و 
 )pr( حفاظت« را داشت، با اداره روابط عمومي
آن زمان به رياست آقاي مستوفي متفاوت بود 
و صرفا هماهنگي با سازمان ها و دستگاه هاي 

بيرون از شركت را انجام می داد.

آقاي ناظم رعايا يك روز كاري برنامه 
تحويل و تحول را شرح دهيد.

 ساعت 7 از مسجدسليمان راه می افتادم. 
يك ماشين لندرور داشتم كه سوار می شدم 
می رفتم به سمت هفتكل و نفت سفيد و با 
ارتشی هايی كه آنجا هم مستقر بودند، در يكي 
از دفاتر می نشستيم و تا آخر وقت اداري كار 
می كرديم. سرجمع داري ارتش به اتفاق 
نماينده شركت، از يكايك تاسيسات فهرست 
برداري می كردند، در حالی كه خود ما هم 
انجام  را  و وسايل  از ساختمان ها  بازديد 
می داديم و تحويل و تحول انجام می شد. كادر 
نظامي هم می آمد و به موازات تحويل و تحول، 
سرو سامانی به كارها می داد و می رفت و 
همزمان با تحويل و تحول، كاركنان نظامی در 
ساختمان ها ساكن می شدند، اين در حالی بود 
نواقص  نيز  فنی  كارگر  گروه  يك  كه 
سرويس های آب و برق وگاز را پيشاپيش بر 
طرف می كردند كه اماكن نسبتا قابل سكونت 
باشند. كار تحويل و تحول، گاهي تا ظهر و گاه 
تا پايان وقت اداري به طول می انجاميد؛ ناهار 
را هم نزد ارتشي ها صرف می كرديم، زيرا 
تاسيسات رفاهی شركت تعطيل شده بود. 
تاجايي كه به ياد دارم، آن روزها امكانات رفاهی 

هم در كار نبود و كار با مشقت انجام می شد.
 

عالوه بر شما شخصي به نام آقاي 
تامرادي هم در اين كار نقش آفريني 

می كرده است؟
 آقاي نجف تامرادي، نماينده اداره منازل 
بود، ايشان فقط در زمينه آمارگيري و تحويل 
و تحول منازل مسكوني نظارت و همكاري 
می كرد و در مجموع تأسيسات را خود من 
تحويل ارتش می دادم. هر چند آقاي تامرادي 
از سوی اداره منازل نيز، حضور داشت و با من 
همكاري می كرد، اما به لحاظ فني و تخصصي، 
اطالعات گسترده تري مورد نياز ارتش بود كه 
در غياب شركت نفت بتواند از اين تاسيسات و 

تجهيزات استفاده كند، بنابراين من بعد از 
تحويل و تحول هم چند وقتي با آنها همكاري 
داشتم تا دستگاه هاي برق و آب و تهويه را 
راه اندازي كنند و در مدار قرار دهند.  به هر 
حال هفتكل و نفت سفيد كه كامال تخليه 
شدند، ما تمام تجهيزات را تحويل داديم حتي 
لوله هاي آب را هم از درخزينه تا نفت سفيد و 
از هفتكل تا رود زرد شمارش و متراژ كرديم و 
تحويل داديم. كار زمان بر و ظريفي بود كه بايد 

انجام می شد.

از طرف ارتش چه كسي مامور اين كار 
بود؟

 سروان بهروز نظري از سوی ارتش معرفي 
شده بود، )از لشكر اهواز( كه فرماندهي جوان 
و خوشرو بود. اصالتا اهل كرمانشاه بود. چند نفر 
درجه دار و سرباز هم با ايشان همكاري 
می كردند. افراد سروان نظري، لوازم و اثاثيه 
امضا  ما  و  می كردند  فهرست  را  موجود 
می كرديم. در نهايت دو تيپ از لشكر اهواز، يك 
تيپ پياده در نفت سفيد و يك تيپ موتوريزه 

در هفتكل مستقر شدند.

اين فرايند چه مدت به طول  كل 
انجاميد؟

تصور می كنم  كار تحويل و تحول 8-7 ماه 
به طول انجاميد و كل اموال منقول و غير 
منقول در قالب 5 كتابچه تنظيم شد و به 
امضاي طرفين رسيد. تابستان 1348 عمال 

اسناد رد و بدل شده بود.

آخرين مرحله تحويل و تحول شامل 
چه كارهايی بود؟

 در بخشي از قرارداد قيد شده بود نيروهاي 
شركتي به مدت 6 ماه براي آموزش ارتشي ها 
و طريقه راه اندازي كارخانه هاي برق و يخ سازي 
و آبرساني همكاري كنند. براين اساس، در اين 
مقطع نيز من پس از تحويل و تحول هم با 
ارتشي ها چندماهي همكاري ام را ادامه دادم 
تا بر اوضاع مسلط شوند، سپس شركتي ها به 
طور كامل محل را ترك كردند و منطقه نظامي 
شد و اين پايان كار هفتكل ونفت سفيد در آن 

مقطع بود.
* مشاور رسانه ای مدير عامل 
شركتملی مناطق نفتخيز جنوب

ساعت 7 از مسجدسلیمان 
راه می افتادم. یك ماشین 

لندرور داشتم که سوار 
می شدم می رفتم به سمت 

هفتكل و نفت سفید و با 
ارتشی هایی که آنجا هم 

مستقر بودند، در یكي از 
دفاتر می نشستیم و تا آخر 
وقت اداري کار می کردیم
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مشعل مهرداد علمداری   مسعود لنكراني 
مهاجر، متولد آذر ماه 1323 و بازنشسته صنعت 
نفت است؛ اسفند ماه سال گذشته به دفتر موزه هاي 
نفت آمد و ساعتي با هم  به گفت وگو نشستيم. از 
طرح موزه هاي نفت پرسيد و شنيد و با دقتي وصف 
ناشدني به پرسش های ما در مورد خاطرات دوران 
كاري و تجربيات حرفه اي اش در نفت پاسخ گفت.

آنچه در پي مي آيد، حاصل اين گفت وگو است 
كه مشروح آن را می خوانيد.

بلیت بخت آزمایي و ورود به نفت!
22 بهمن 1345 )يازدهم فوريه( وارد نفت 
شدم. قبل از آن در يك شركت خصوصي كار 
مي كردم و ماهي 300 تومان حقوق مي گرفتم. 
آگهي استخدام شركت نفت را در روزنامه شنبه 28 
آبان 1345 ديدم كه نسخه آن را برايتان آورده ام. 
محل امتحان كتبي دبيرستان البرز بود. در امتحان 

شركت كردم و قبول شدم.
مرحله بعدي مصاحبه بود. وقتي وارد سالن 
مصاحبه شدم، ميز خيلي بزرگي را ديدم كه حدود 
هفت- هشت نفر دور آن نشسته بودند. واقعا براي 
كسي كه در مقابل آنها قرار مي گرفت، 

كه  مختلفي  پرسش های  به  دادن  پاسخ 
مي پرسيدند، خيلي مشكل بود، چون به هر حال 
احساس مي كردي، آينده تو دست اين چند نفر 
است.  يكي ديگر از نكاتي كه از آن جلسه يادم 
هست، حضور خانمي در آن جمع بود كه از آشنايان 
دور ما محسوب مي شد. من هم،  سن و تجربه 
زيادي نداشتم و در آن لحظه مردد مانده بودم كه با 
او بايد گرم تر از سايرين برخورد كنم يا خير؟ باالخره 
برخورد عادي تري انجام دادم. به هر حال 
پرسش های زيادي از من كردند. از جمله اينكه كه 
اگر شما برنده باالترين جايزه بليت بخت آزمايي، 
يعني مبلغ 100 هزار تومان شويد )قيمت بليت دو 
تومان بود( با اين پول چكار مي كنيد؟ آن موقع 
جايزه هاي بليت بخت آزمايي، پنج هزار توماني، 20 
هزار توماني و 100 هزار توماني بود. جواب دادم: 
»پول را به پدر و مادرم مي دهم، چون با آنها زندگي 

مي كنم.« به هر صورت پذيرفته شدم.

فقط تلمبه چي ها بنزین مي زدند
بعد از اين كه در آزمون شركت نفت پذيرفته 
شدم، ما را به شركت پخش فرستادند. در آنجا ابتدا 
يك دوره دو ساله كارآموزي را گذرانديم. در اين 
دوره با قسمت هاي مختلف شركت پخش آشنا 
شديم، از ادارات مختلف مثل اداره آموزش، اداره 
استخدام و ادارات ستادي  گرفته تا جايگاه ها و 
انبارهاي پخش. هر سه ماه يك بار هم از ما 
امتحان گرفته مي شد و به اداره آموزش گزارش 
مي دادند. براي مثال چند ماه در انبار ري و 
نازي آباد بودم. مدتي هم در جايگاه هاي پخش به 
عنوان كارآموز كار مي كردم. حضور در 
جايگاه ها بسيار مهم بود، چون همان طور كه 
مي دانيد، جايگاه ها ويترين شركت نفت 
است. آن زمان همه جايگاه ها، چه در تهران 
و چه در شهرستان ها، زير نظر شركت پخش 

بود، در واقع مثل امروز جايگاه اختصاصي نداشتيم 
كه در دست بخش خصوصي است.   از جمله 
كارهايي كه در جايگاه انجام مي شد، يكي آشنا 
شدن با تشريفات تحويل و تخليه فرآورده ها بود. اول 
از همه بايد بازبينی مي شد كه پلمپ فرآورده سالم 
است. بعد با ميله اندازه گيري درجه بندی شده كه 
وارد مخزن نفتكش مي شد، عمق فرآورده يا به 
اصطالح »دريپ گيري« انجام و براي تعيين درجه 
حرارات و نوع فرآورده، از آن نمونه گيري مي شد. 
نفتكش ها عالوه بر دريچه اي كه از آن ميله را به 
داخل مي فرستاديم، دريچه ديگري به نام »َمن 
هول« داشت كه می شد وارد آن شد. نفتكش هايي 
كه در انبارها سوخت گيري مي كنند، تحت 
شرايطي در انبار بارگيري مي شوند و تشريفات 
خاص خود را دارند. وقتي به جايگاه ها می آيند، 
دوباره بايد كنترل شوند و به آن چيزي كه در بارنامه 
نوشته شده، اكتفا نمي كنند. در واقع قبل از تخليه 
بايد مطمئن شوند كه آيا مشخصات فرآورده با آنچه 
در بارنامه نوشته شده، يكسان است؟ از جمله 
كارهاي ديگري كه در جايگاه ها انجام مي داديم، 
تنظيم دفاتر حساب جايگاه و صورت برداري، كار با 
تلمبه ها و... يادم هست آن زمان برخالف امروز، هر 
كسي خودش بنزين نمي زد و تلمبه چي ها اين كار 

را انجام مي دادند، البته جايگاه به اين تعداد نبود.

کار در ساختمان قدیمي شرکت نفت 
انگلیس و ایران

بعد از گذراندن دوره دو ساله كارآموزي، براساس 
حكمي به استخدام شركت درآمدم. اولين محل كار 
من هم ساختمان دو طبقه پخش در باغ ملي بود 
كه االن جزء وزارت امور خارجه است.ساختماني 
آجري با سقف هاي خيلي بلند، درهاي چوبي و 
معماري ويژه بود كه پس از قرارداد دارسي، شركت 

نفت ايران و انگليس در آن مستقر شده بود.
البته اين ساختمان دو قسمت داشت كه يكي 
جديدتر و در سمت غرب آن ساخته شده بود. اين 
دو ساختمان كه در مجاورت همديگر بود، به هم راه 

پيدا كرد. اما ماجراي واگذاري اين ساختمان ها به 
وزارت امور خارجه هم شنيدني است. ماجرا از اين 
قرار است كه پنجره هاي ساختمان جديد به حياط 

وزارت امور خارجه ديد داشت.
شاه كه مي خواست به مراسمي در تهران بيايد، 
از كاخ سعد آباد با هلي كوپتر مي آمد آنجا 
مي نشست. در چنين روزهايي آن دسته از اتاق هاي 
شركت كه در ضلع شمالي قرار داشت و پنجره اش 
رو به حياط وزارت امور خارجه بود، بايد تخليه 
مي شد. مثال اگر شاه قرار بود ساعت چهار بيايد، از 
ساعت دو بعد از ظهر آن اتاق ها را خالي مي كردند. 
در تمام مدت هم يك مامور مراقب بود كه كسي به 

آن سمت ساختمان نرود.
اين در شرايطي بود كه بروز برخي مسائل مانند 
ترور شاه در كاخ مرمر، مسائل امنيتي را تشديد كرده 
بود. اين بود كه نهايتا در توافقي كه ميان اردشير 
زاهدي، وزير وقت امور خارجه و دكتر اقبال، 
مديرعامل وقت شركت ملي نفت به عمل آمد، هر 
دو ساختمان كه تعدادي از ادارت پخش در آنها قرار 
داشت، به وزارت امور خارجه واگذار شد و ما به 
ساختمان خيابان بهار، تقاطع خيابان سميه كنوني 
آمديم. آن ساختمان هم به اداره كنسولي وزارت 

امور خارجه تبديل شد.

اولین حقوق و مبل ایتال استیل!
به هر حال من كارم را در ساختمان قديمي 
پخش در اداره »نفت بري« آغاز كردم كه البته اسم 
بي مسمايي بود چون منحصرا نفت جا به جا 
نمي كرد و ساير فرآورده ها هم در آن جا به جا 
مي شد. البته اين اداره بعدا به اداره حمل و نقل تغيير 
نام يافت. اولين فيش حقوقي من 524 تومان بود، 
بعالوه 140 تومان فوق العاده ويژه كه در مجموع 
مي شد 624 تومان می شد. قبل از آن در دوره 
كارآموزي حدود 200 تا 300 تومان مي گرفتم. به 
هر حال با اولين حقوقم از فروشگاه ايتال استيل در 
خيابان انقالب فعلي )شاهرضاي سابق( در مقابل 
دانشگاه تهران، يك دست مبل براي خانه پدري 

خاطرات خواندنی پیشکسوت صنعت نفت را از دست ندهید: 

موزه نفت

از اداره نفت َبری  تا  اداره حمل و نقل
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خريدم به مبلغ 900 تومان. فيش حقوق مان را 
در پاكتي به ما تحويل مي دادند و ما آن را به 

صندوق مي داديم تا برايمان نقد كند.
اولين كار من، ثبت بارنامه هاي فرآورده هاي 
نفتي بود كه پيمانكاران حمل فرآورده مي آوردند 
و به شركت تحويل مي دادند. اين ثبت در دفاتر 
ويژه اي انجام مي شد. يادم مي آيد پس از چند ماه 
كه ثبت ها را انجام دادم، حس كردم يك جاي كار 
ايراد دارد. چون اين ثبت ها در دفاتر بزرگي انجام 
مي شد، اما هيچ استفاده اي از آنها به عمل 

نمي آمد.
من پيشنهاد كردم به جاي اين دفترها، 
فرم هايي را در نظر بگيرند كه پيمانكاران پر كنند 
و به ما بدهند تا ما يك نسخه اش را نزد خودمان 
نگه داريم و يك نسخه اش را همراه بارنامه ها به 
حسابداري حمل و نقل تحويل بدهيم. طرح من 
با موافقت مسئوالن رو به رو و پس از آن سنت 

دفتر نويسي كنار گذاشته شد .

چرا بدون کت؟ مگر بخشنامه را 
ندیده اي؟!

يكي از خاطراتي كه از دوران كاري در آن 
زمان به ياد دارم اين است كه از طرف مديرعامل 
شركت نفت بخشنامه شده بود كه كسي بدون 
كت مطلقا حق ندارد سر كار بيايد. فقط پشت 
ميزش مي تواند كت خود را دربياورد، حاال هر 
فصل از سال كه مي خواهد باشد. ما رئيسي 
داشتيم، به نام آقاي عبداهلل رامش، اهل كرمانشاه 
و مرد بسيار پاك و سليم النفسي بود، البته كمي 
تا قسمتي سختگير. يك بار من تابستان در راهرو 
از اتاقم بيرون آمدم تا از آبخوري كه در گوشه 
راهرو قرار داشت، آب بخورم. ايشان مرا ديد و فرياد 
زد: »آقا مگه شما بخشنامه را نخوانده ايد؟! شما 
بدون كت در راهرو چكار مي كنيد؟« از آن به بعد 
ديگر حواسم بود كه مبادا بدون كت از اين اتاق به 

آن اتاق تردد كنم!

خاطره ديگرهم مربوط به معاون اداره نفت 
بري آقاي مختاري است.  يك روز آمد ديد من 
بيكار نشسته ام، گفت چرا بيكار نشسته اي، الاقل 
زبان بخوان و يك كتاب آموزش زبان به من داد. 
من زبانم زياد خوب نبود، حتي در امتحان شركت 
نفت هم از اين لحاظ مشكل داشتم، اما تشويق 
وي باعث شد آموزش زبان را شروع كنم و در سال 

1348 در مدرسه عالي ترجمه قبول شدم.
اما پس از آن كه مدرك ليسانس را گرفتم، به 
جهت مقررات آن روز با ترفيع من و امثال من 
مخالفت مي شد، چرا كه مي گفتند رشته زبان و 
ادبيات انگليسي با زمينه كاري شما ارتباط 
مستقيم ندارد. از مديرعامل وقت شركت ملي 
نفت وقت گرفتم و به دفترش رفتم. او دستور 
بررسي داد، اما نتيجه تغيير نكرد، تا اين كه 
سرانجام با پيگيري هاي زياد، مدرك من تعديل 
شد و مدتي بعد من معاون اداره نفت بري شدم 
كه كارش تامين نفتكش ها و باركش ها براي 

حمل فرآورده به سراسر كشور بود.

ایجاد موزه نفت قابل تحسین است
كاري كه در موزه نفت شده قابل تحسين 
است، جمع آوري اين همه شي و سند به جا مانده 
از صنعت نفت، اقدامی مفيد و موثر است كه 
مي تواند تاريخ اين صنعت را حفظ كند. يكي از 
جاذبه هاي هر كشوري موزه هاي آن است كه 
گذشته، سابقه و تاريخ آن را نشان مي دهد. موزه ها 
در واقع پيوندي بين امروز جوامع و گذشته آنها 
هستند. مثال عكس هاي قديمي پخش كه نشان 
مي دهد فرآورده ها با االغ حمل مي شد، يا 
ماشين هايي كه در برف گير كرده، همه يادآور 
شرايطي است كه در گذشته در صنعت نفت 

وجود داشته است.
من براي همه دست اندركاران اين حركت 
تازه، آرزوي موفقيت دارم و افسوس مي خورم كه 

چرا اين كار پيش تر از اينها انجام نشده است.

اشتغال در صنعت نفت، بويژه در گذشته ها با روايت هاي بسياري در مورد 
مزاياي آن همراه بود كه گاه برخي از اين مزايا صرفا حاصل تصورات و بدون اطالع 
از مرارت ها و سختي هاي اين حرفه بوده است. آنچه در پي مي آيد، يادداشتي 
است به قلم نعمت ا.. امام از سال 1343، زماني كه مسئول شعبه رفاه كارگزيني 
كارگران در مسجد سليمان بود. در اين مطلب به شرايط كارگران نفت پس از 

بازنشستگي اشاره شده است كه با هم مي خوانيم:

روز  و  روزگاری نفت

پارسيق   پنجاه  ساله!

www.petromuseum.irدنبال کنید اخبار موزه های نفت را در سایت

 روزگاري افراد شاغل در نفت آنچنان 
به شركت وابسته بودند كه بازنشستگي 
را آخر حيات و دنيا مي دانستند و چه بسا 
تاريخ  از  ماه  شش  از  كمتر  افرادي 
بازنشستگي به دليل استرس و افسردگي 
فوت مي كردند. رويه شركت هم چنان 
بود كه افراد وابسته به خود را مطيع و 
بي اراده مي كرد، به طوري كه بعضي قادر 
به تصميم گيري براي خود نبودند، البته 
كه  تحصيلكرده  اندكی  تعداد  جز  به 
عاقبت انديش و روشنفكر بوده و ضمن 
كار در شركت، گاهي صاحب ذوق و نبوغ 
در امور نيز بودند و به هر صورت پس از 
بازنشستگي كار يا سرگرمي اي براي خود 
دست و پا مي كردند. متاسفانه بايد گفت 
واگذاري منزل سازماني، آب، برق، گاز، 
تسهيالت مسافرت و غيره مجال آينده 
نگري و با به عبارتي عقل معاش را از 

بسياري سلب كرده بود.
كارگري در بخش  اگر  مثال  براي   
خصوصي به مدت 30 سال در كارگاه 
مكانيكي، كفاشي، جوشكاري، برق و... 
كار مي كرد، پس از 30 سال صاحب كارگاه 
بود و سرپناهي براي خانواده اش داشت، 
در حالي كه در نفت پس از رسيدن ايام 
بازنشستگي كه بايد منزل سازماني را 
تخليه مي كرد، تازه بايد به فكر جايي 
براي زندگي و هزينه هاي جانبي آن بود. 
از اين رو عده اي از اين كارگران ناچار به 
برگشت به روستا مي شدند و اين در حالي 
بود كه معموال افراد خانواده حاضر به ترك 
شهر و زندگي در روستا نبودند. در مناطق 
نفتخيز جنوب و در جاهاي دور افتاده، 
امكان شغل دوم هم فراهم نبود تا افراد 

درآمد بيشتري داشته و يا با جوامع خارج 
از  برخي  آشنا شوند.  نفت  از شركت 
بازنشستگان حتي خود را از افراد خانواده 
فكر  زيرا  مي كردند،  پنهان  فاميل  و 
مي كردند نزد آنان و كسبه محل بي اعتبار 
خواهند شد. از اين گونه افراد كم نبودند 
و خاطرات بسياري از آنها  را در ذهن دارم 

كه نمونه زير يكي از آنها است:
در سال 1343 روزي خانمي كه همسر 
يكي از كارگران بازنشسته بود، آزرده و 
رنجور به داخل كارگزيني كارگران مسجد 
سليمان آمد و ضمن گذاشتن دو دستش 
به روي ميز با لهجه خاصي گفت: »شوهر 
من بازنشسته شده، اما تا االن به من 
نگفته بود. من امروز از او شنيدم، پرسيدم 
چه كسي تو را بازنشسته كرده، نام شما 
را گفت.« اسم همسرش را پرسيدم، گفت: 
پارسيق. يادم آمد كه چند هفته قبل 
بازنشسته شده بود. به او گفتم پارسيق 
65 سال دارد و طبق قانون كار و امور 
اجتماعي واجد شرايط بازنشستگي بوده 
است. پاسخ داد: نه پارسيق 50 سالشه و 
ادامه داد: روزي كه ازدواج كرديم 20 سال 
داشت و االن 30 ساله كه ازدواج كرديم، 
مي شه پنجاه سال. به او گفتم زمان 
ازدواج 35 سال سن داشته، و بعد از 30 
سال مي شود 65 سال. بعد برايش توضيح 
مالك  پارسيق  شناسنامه  كه  دادم 
محاسبه ما و سازمان بيمه هاي تامين 
اجتماعي قرار گرفته و براي همين هم 

بازنشسته شده است.
همسر پارسيق كه از توضيحات من 
قانع نشده بود، با دلي شكسته كارگزيني 

را ترك كرد!

 اسناد اهدایی محمود لنکرانی مهاجر:
آگهی استخدام شركت نفت، روزنامه كيهان سال 1345، دعوتنامه 
استخدام به كار، قرارداد استخدام، اولين فيش حقوقی، بخشنامه های 

تحصيلی، معرفی  نامه ها و احكام اداری و ... 
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خانم توكلی، شما رابطه ايرانيان را 
با كتاب و  فرهنگ كتاب خوانی 

چگونه توصيف می كنيد؟
در ابتدا بايد چند نكته را توضيح بدهم؛ 
ينكه  ا ل  و ا نكته 
فضاهايی بايد باشد 
كه هزينه كتاب و 
را  كتاب خوانی 
پايين بياورد. به 

طور مثال فقط نبايد مجموعه های شهر 
كتاب، آن هم با هزينه های خيلی باال، 
كتاب ها را رونمايی كنند. ما بايد فضاهايی 
برای كتاب خوانی بزرگساالن و همينطور 

كودكان داشته باشيم. 
مثال در شهرهای اروپايی در اماكنی 
مثل پارك يا در محوطه بناهای تاريخی 
اجازه برپايی مجلس های كتاب خوانی داده 
می شود. بنابراين يكی از اقداماتی كه  با 
انجام آن می توان مردم را به كتاب خوانی 
تشويق كرد، برگزاری همين مجلس هاست.

زمانی كه در اتريش بودم، در يكی از 
خيابان ها ديدم كه جمعيت زيادی در 
گوشه ای جمع شده اند، ابتدا تصور كردم 
شخصی خطابه سياسی می كند و يك 
ميتينگ سياسی است، چون ما معموال 

فقط اين جمعيت عظيم را در ميتينگ های 
همايی های  گرد  و  ايم  ديده  سياسی 
خودجوشی به اين شكل نداشته ايم كه 
مثل  هنری  ی  مه ها نا بر يا  كنسرت 
نمايشنامه خوانی يا كتاب خوانی انجام 
عمومی  جلسه  يك  آنجا  در  اما  شود، 
كتاب خوانی برگزار شده بود. اجرای اين 
برنامه ها می تواند به آوردن كتاب در ميان 

مردم كمك زيادی كند. 
نكته دوم، بحث قيمت كتاب هاست. 
اينكه گفته می شود قيمت كتاب ها گران 
شده است و وضعيت معيشت مردم طوری 
است كه توانايی خريد كتاب را ندارند، به 
اعتقاد من اين طور نيست، بلكه دليل اين 
است كه صرف پول برای خريد كتاب 
ممكن است برای بعضی ها مهم نباشد، 

بنابراين بيشترين مشكل به خاطر قيمت 
كتاب نيست و به گمان من دليل اصلی آن 

نبود برنامه در زندگی مردم است. 
مردم نگران چيزهای مهم تری در 
زندگی شان هستند. به عالوه كه عمده 
وقتشان برای موضوعاتی مثل بروكراسی يا 
همان روابط اداری  و يا در ترافيك تلف 
می شود و وقتی برای كتاب خوانی پيدا 

نمی كنند. 
در خارج از كشور هم مردم مشغله 
دارند، اما نكته مهم اين است كه در آنجا 
مردم در زندگی خود نظم دارند و اين نظم 
را  به راحتی وقت خود  باعث می شود 
كتاب  را صرف  زمانی  و  كرده  تنظيم 

خواندن كنند
 نكته سوم بحث ارتباط مردم با فرهنگ 

 نسبت  ما  با کتاب و فرهنگ مطالعه 
در گفت وگوی »مشعل « با نیره توکلی،پژوهشگر اجتماعی 

ایرانیان  برای 
زندگی  برنامه ریزی 
و نظم دقیقی ندارند

فرهنگ

»بازار كتاب كساد است، قيمت كتاب ها بسيار  مشعل  شادی بهرامعليان 
باالست، نويسندگان حرف تازه ای برای گفتن ندارند، محتوای كتاب ها تكراری و 
تقليدی شده است، تعداد كتاب خوان ها روز به روز كمتر می شود، نويسندگان دست 
و دلشان به نشر كتاب های تازه نمی رود، تيراژ كتاب كم و قيمت آن باالست، مردمی 
كه در امرار معاش خود مانده اند، چطور برای خريد كتاب پول بپردازند؟ و هزار و يك 
حرف ديگر «.معما چندان پيچيده نيست، اين جمله ها گزيده ای از پاسخ های ارائه 
شده به سؤاالتی است كه درباره ارتباط مردم با كتاب، كتاب خوانی و فرهنگ مطالعه 
در كوچه پس كوچه های خيابان انقالب تهران، از كتاب فروشی ها گرفته تا 
دستفروشان كتاب وعابران داده شده است. اصطالح »سرانه مطالعه « كليشه توصيف 
كم خوانی ايرانيان شده است! البته اينكه اين اصطالح و آمار و ارقام پيرامون آن با 
وجود گسترش كتاب های الكترونيك تا چه اندازه دقيق و منطقی است، خود جای 
بحث دارد؛ اما كم بودن سرانه مطالعه در كشور بحث جديدی نيست و هر ساله در 
ايران به طور غير رسمی آماری مبنی بر ميزان مطالعه مردم منتشر می شود كه نگران 

كننده است. طرح اين موضوع كه» من چقدر كتاب می خوانم، تو چقدر كتاب 
می خوانی « مهم نيست، مسئله اين است كه چرا كتاب نمی خوانيم؟ 

كم و زياد كردن آمار و ارقام و باال و پايين بردن نمودارسرانه مطالعه، نه كشور را 
باسواد می كند و نه بی سواد، اما شايد وقت آن رسيده كه اين مسئله ريشه يابی و 
مشخص شود كه ريشه مشكل كجاست؟ اين مشكل از پايين بودن سطح معيشتی 
مردم نشات می گيرد يا از مضمون و محتوای كتاب ها يا سرگرم بودن مردم به فضای 
مجازی و نداشتن فرصت برای كتاب خوانی يا به گفته يك آسيب شناس اجتماعی، 

مشكل از نداشتن نظم در برنامه خانواده های ايرانی است؟
ميزان اهميت اين موضوع در افزايش سطح فرهنگ و به طريق اولی محكم تر 
شدن پايه های توسعه ايران، هفته نامه »مشعل «را بر آن داشت تا برای بررسی علل 
غريبگی مردم، به ويژه جوانان با فرهنگ مكتوب به سراغ نيره توكلی، پژوهشگر 
علوم اجتماعی برويم و پای حرف های او بنشينيم.مشروح اين گفت و گو را در ادامه 

می خوانيد:

اشــــاره
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كتاب خوانی است. ما بايد كتاب های خوب 
توليد كنيم.

امروزه شاهد اين موضوع هستيم كه 
كتاب هايی از سوی ناشران توليد می شود 
برخی  مثال  نمی شود.  خوانده  اصال  كه 
كتاب ها به عنوان جايزه داده می شوند، در 
حالی كه اگر اين كتاب ها جذاب بودند، 
مردم خودشان آنها را تهيه می كردند. اين 
دسته از كتاب ها حتی اگر رايگان هم در 
اختيار مردم قرار بگيرند، باز هم خوانده 
نمی شوند. توليد اين كتاب ها برای اين است 
كه قرار دادی بسته شده و بودجه ای وجود 
داشته كه آن هم صرف خريد كتاب شده 

است.  
يكی ديگر از داليلی كه باعث می شود 
برخی كتاب ها، مخاطبی نداشته باشند، 
تقليدی بودن كار نويسنده آن يا سرقت از 
آثار ديگران است. اين  كتاب ها نمی توانند 
برای خواننده جذابيتی داشته باشند. در 
سال های اخير كتاب هايی در پيروی از 
سبك هايی كه در ايران جا نيفتاده ، توليد 
شده است. اين دسته از كتاب ها چون 
تقليدی هستند و قصه جذابی هم ندارند، 
مخاطبان را به خريد تشويق نمی كنند. در 
نتيجه بايد كتاب های جذاب و خوب توليد 

شود. 
كتاب های  زمينه  در  چهارم  نكته 
دانشگاهی و علمی است. ما يك سيستم 
آموزشی ايجاد كرده ايم كه در آن، كتاب 
خواندن با تحصيل منافات دارد كه اين 
بسيار ضربه زننده است و اين نظام آموزشی 
چنان خالقيت كش است كه نتيجه اش را 
می بينيم.در كشور ما درس خواندن حتی از 
دوره كودكی، كنكور محور است و هدفش 
اين است كه فرد طوری تربيت شود كه مثل 
يك ربات تست بزند تا بتواند وارد دانشگاه 
شود. در نتيجه كتابی كه خالقيت در آن 
وجود داشته باشد و خالقيت هم ايجاد كند، 
كم است.   نكته بعد در خصوص كتاب های 

آموزشی است.
 در اين خصوص بايد برگرديم به سيستم 
آموزشگاه ها كه روز به روز بدتر و فقط نمره 
محور و مدرك محور شده است. سيستم 
آموزشی هم طوری نيست كه فرد را به 

دانش و پژوهش واقعی تشويق كند. 
امروزه می بينيم كه در سراسر خيابان 
انقالب تهران نوشته شده »با اين شماره 
تماس بگيريد و پايان نامه خود را به ما 
بسپاريد «  به ياد دارم در گذشته كه هنوز 
كنكور و ورود به دانشگاه به صنعت تبديل 
نشده بود تا گروهی بخواهند از طريق اين 
صنعت ارتزاق كنند، برای درس دو واحدی 
كه حتی جزو دروس اصلی هم نبود، استاد 

بيست جلد كتاب معرفی می كرد.  
به طور مثال درباره عراق و اسرائيل 
معرفی  دانشجو  به  كتاب  جلد  چندين 
می شد. وقتی اين كتاب ها را می خوانديم، 
برای هميشه در يادمان می ماند كه دراين 
كشورها چه پيش آمده و ما بايد در برابر اين 
اما   باشيم.  كشورها چه موضعی داشته 

امروزه ما در فضای عمومی با كم سوادی 
مواجه هستيم و برای مثال می بينيم كه 
چيزهای عوام فريبانه ای درباره فلسطينی ها 
گفته می شود و حمايت از آن ها را به شمار 
می آورند! اين ها همگی ناشی از آن است كه 
دانشجويان ما و افرادی كه بايد درست 
تربيت شوند و سواد و دانش عميق داشته 

باشند، چيزهای سطحی ياد می گيرند.
آيا شما با اين اظهارنظر كه جامعه 
كتاب خوان، يك جامعه پرسش گر 
است، موافق هستيد؟به نظر شما 
جامعه ايرانی تا چه ميزان با اين گزاره 
مطابقت دارد و اگر خير، علت آن 

چيست؟
اينكه جامعه كتاب خوان، جامعه پرسش گر 
است، به چيزهای مختلفی بستگی دارد مثال 
توليد كتاب و حتی خواندن كتاب، باعث به 
وجود آمدن جامعه كتاب خوان يا جامعه 
پرسش گر نمی شود.  به طور مثال امسال من 
در نمايشگاه، كتاب هايی ديدم درباره فال 

قهوه، يا كتاب هايی با عناوين »چگونه بتوانيم 
آدم جذابی باشيم، چگونه بتوانيم لباس های 
زيبا برای خودمان بدوزيم، آموزش مدلينگ« 
و كتاب های ديگری مانند كتاب های مشاوره 
كه نويسنده ای در 20 جلد آن را نوشته بود. 
اين كتاب ها ممكن است مخاطب هم داشته 

باشد، اما بايد بگويم كتاب با كتاب فرق 
می كند. 

اينكه مطرح می كنيد جامعه كتاب خوان، 
جامعه پرسش گر است، بايد ببينيم چه 
چيزهايی در فضای فرهنگی تبليغ می شود و 
چه چيزهايی بيشتر امكان بروز پيدا می كند. 
من معتقدم جامعه مدنی، جامعه پرسش گر 
مدنی،  كتاب  حتما  مدنی  جامعه  است. 
تشكل های مدنی وفضای رشد يافته فرهنگی  
و همچنين تشويق مردم به امر كتاب خوانی 

می خواهد. 

فكر می كنيد جامعه ايرانی به جامعه 
مد نظر شما نزديك شده است؟

بله، خيلی اميدوار كننده است. برای اينكه 
ما سرمايه اين جامعه مدنی را داريم و اين 
سرمايه، طبقه متوسط است كه اكثريت 
جامعه را تشكيل می دهد اين طبقه، طبقه ای 
تكثر گراست و ما هميشه حركات مثبتی از 

اين طبقه جامعه ديده ايم.

نظر شما درباره رواج كتاب های 
الكترونيك چيست؟ فكر می كنيد 
اين كتاب ها خال آثار چاپی را پر 

كرده اند؟
 بديهی است كه كتاب خوانی می تواند صرفا 
به شكل كتاب  كاغذی نباشد و اگر هزينه كپی 
رايت آنها پرداخت شود، می تواند هم مصرف 
به  را  مردم  و هم  دهد  كاهش  را  كاغذ 

كتاب خوانی به نحو ديگری تشويق كند. 

بـا گــسترش كتــاب های  آيـا 
با مرگ كتاب های  الكترونيك، ما 
كاغذی مواجه نيستيم و اين موضوع 
تهديدی برای فرهنگ كتاب خوانی به 

شمار نمی آيد؟
هميشه كتاب های كاغذی جای خودشان 
را خواهند داشت و اگر مشكالت ديگر كم 
شود، ما با مرگ كتاب های كاغذی مواجه 

نخواهيم بود. 

به نظر شما اكتفا كردن به تيراژ 
كتاب ها برای سنجش سرانه مطالعه 
كشور با وجود كتاب های الكترونيك 
تا قدری غير منطقی نيست؟ چرا كه 
امروزه بسياری از نويسندگان عالوه 
بر انتشار كتاب ها به صورت چاپی، 
كتاب هايشان را در فضای مجازی 

منتشر می كنند؟
بله درست است.بخش وسيعی از مطالعه 
در بخش مجازی صورت می گيرد، ولی عادت 
به كتاب خوانی پديده ای است كه با خواندن 

كتاب كاغذی به وجود می آيد. 
بنابراين بايد عادت به مطالعه رواج پيدا 
كند و اين عادت ازدوران كودكی به وجود  آيد 
و همان طور كه اشاره شد، بخش اعظم آن در 
فضای مجازی صورت می گيرد. در نتيجه 
وقتی تيراژ كتاب های كاغذی را در نظر 
می گيرند، بايد تيراژ كتاب های الكترونيك هم 

در نظر گرفته شود.

 در كشور ما درس
 خواندن حتی از
 دوره كودكی،
 كنكور محور
 است و هدفش
 اين است كه فرد
 طوری تربيت
 شود كه مثل يك
 ربات تست هايی
 را بزند تا بتواند
 وارد دانشگاه
 شود. در نتيجه
 تعداد كتابی هايی
 كه خالقيت در
 آنها وجود داشته
 باشد و خالقيت
 هم ايجاد كنند،
كم است
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 کنترل و درمان افسردگی با  راهکارهای »ذهن آگاهی « به قلم مشاور سالمت روان
 در سازمان بهداشت و درمان نفت

مشعل     افسردگی، رايج ترين و پايدارترين بيماری روانی است. اما  80 
درصد افرادی كه دوره افسردگی عمده را تجربه می كنند، احتمال بازگشت 
خواهند داشت. اين بيماری همه سنين، همه سطوح زندگی و همه كشورها را 
در برمی گيرد و در بدترين حالت، می تواند به خودكشی منجر شود، به طوری 
كه در حال حاضر، دومين دليل اصلی مرگ و مير افراد بين 15 تا 29، سال 
افسردگی است.  اين بيماری باعث اضطراب روانی در فرد می شود و بر توانايی 
او حتي در انجام ساده ترين كارهای روزمره تاثير می گذارد و گاه حتی اثرات 
ادامه زندگی  از  او می گذارد و فرد را  بر روابط خانوادگی و دوستانه  مخربي 

بازمی دارد، در حالی كه شناخت بهتر از ماهيت افسردگی، چگونگی پيشگيری 
و درمان آن می تواند ضمن كاهش ترس از برچسب خوردن به عنوان فردی 
افسرده، كمك كند تا اين دسته افراد به دنبال كمك و راهنمايی گرفتن از 
سال 2017  در  بهداشت  جهانی  روز  كمپين  باشند.  موضوع  شناسان  روان 

افسردگی است؛ با شعار »بيا حرف بزنيم «.
نوشتار پيش رو به قلم الناز بهاورنيا، مشاور مركز سالمت روان در سازمان 
با  با موضوع افسردگی و درمان و كنترل آن  بهداشت و درمان صنعت نفت 
استفاده از شيوه های ذهن آگاهی اختصاص يافته است كه در ادامه می خوانيد.

اشــــاره

از سال 1980، ماهيت ارتباط بين 
انسان و پديده های ذهنی مورد توجه 
قرار گرفت و روان شناسان، درمانی را 
مبتنی بر ذهن آگاهی پايه گذاری كردند. 
اين شيوه درمان، به افراد ياد می دهد از 
درگير شدن با افكار ناكارآمد رايج در 

افسردگی بپرهيزند. 
درمان  می دهد،  نشان  تحقيقات 
شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی، با تغيير 
بازگشت  ن  ميزا فكری،  لگوهای  ا
افسردگی را كاهش می دهد و عوارض 
جانبی نيز ندارد. تحقيقات نشان داده 
است، اين نوع روان درمانی به اندازه 
داروهای ضدافسردگی موثر است و 
درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی، 
در مورد اشخاصی كه سابقه سوءاستفاده 
در كودكی داشته اند، تاثير بيشتری دارد. 
ساده ترين تعريف ذهن آگاهی، بر 
توجه كردن به تجارب شخص در لحظه 
حاضر تاكيد دارد. اين امر شامل مشاهده 
افكار و احساسات در هر لحظه بدون 
در  شدن  درگير  يا  كردن  قضاوت 

آنهاست. 
در حالی كه تحقيقات نشان داده اند، 
ذهن آگاهی در پيشگيری از بازگشت 
افسردگی موثر است، محققان هنوز 
دليل قطعی اين تاثير را كشف نكرده اند.
 آيسندرا، پروفسور مركز افسردگی 
دانشگاه كاليفرنيا می گويد: »شايد ذهن 
آگاهی، باعث افزايش حس همدلی با 
خود و كاهش اجتناب از مواجه شدن با 

خود می شود. «
 او اضافه می كند: »ذهن آگاهی شايد 
يك نوع توجه انتخابی باشد. يعنی وقتی 

می كنيد،  تمركز  خود  تنفس  بر  شما 
نمی توانيد همزمان بر افكار ناكارآمد نيز 
توجه كنيد. با انجام تمرين های ذهن 
آگاهی، افراد ياد می گيرند فكر ناكارآمد 
واقعيت  نه  آنها فقط يك فكر است، 

زندگی. « 
برای مثال، يكی از ويژگی های افراد 
افسرده، عادت به تفكر منفی در مورد 
تجارب خود، آينده و دنياست. ذهن 
آگاهی به افراد ياد می دهد از اين افكار 
را  فكرشان  و  بايستند  شوند،  آگاه 
مشاهده كنند، نه اين كه سعی در كنترل 

احساسشان داشته باشند. 
برای نمونه می توانند به خودشان 
بگويند »آه، من دوباره اينطوری فكر 

كردم، خودمو احمق فرض كردم. « 
هافمن، روان شناس متخصص در اين 
زمينه می گويد: »چرا درباره آينده نگران 
هستيد، يا در گذشته سير می كنيد؟ در 
لحظه حال و اينجا زندگی كنيد. زنده 
بودن يك تجربه شادی آور است. برای 
آگاهی  بدانيم  بايد  ابتدا  منظور  اين 

چيست؟ «
دو روان شناس به نام های براون و 
رايان، آگاهی را نوعی هشياری تعريف 
می گويند: »هشياری،  آنها  می كنند. 

شامل آگاهی و توجه است. 
آگاهی زمينه هشياری را تشكيل 
می دهد و به طور مداوم بر محيط درونی 
)ذهن( و بيرونی نظارت دارد. يك شخص 
می تواند از وجود يك چيز آگاه باشد، 
به آن توجه كند. توجه،  آنكه  بدون 
فرايند تمركز هشيارانه آگاهی بر يك 
مداوم  طور  به  توجه  است.  محرك 

محرك ها را به زمينه آگاهی وارد می كند 
و برای مدت محدودی آنها را در معرض 

آگاهی قرار می دهد. « 
به همين منظور برای تغيير عادت های 
ذهنی اشتباه، بايد از آنها آگاه شويد 
وتالش زيادی كنيد تا نوع توجه خود را 
تغيير دهيد. اين مسئله نياز به صرف 
بعدا  تالش ها  اين  تاثير  دارد.  زمان 

مشخص خواهد شد.
 در بسياری از موارد اين مسئله شبيه 
را  دانه ای  ما  وقتی  است،  باغبانی 
می كاريم، اين گياه به آب و مواد معدنی 
نيازدارد تا رشد كند، بنابراين بايد صبر 

كنيم تا نتايج آن را ببينيم. 
به طور مثال، وقتی در حال رانندگی 
به صورت اتوماتيك هستيم، بدون اينكه 
دقيقا بدانيم چه كار می كنيم، می توانيم 

كيلومترها جلو برويم. 
به طرز مشابهی در مورد افكاری كه از 
ذهنمان می گذرد نيز آگاهی نداريم. ما به 
طور اتوماتيك با فكرهای اشتباهمان 
زندگی می كنيم، بدون آن كه از آن آگاه 
باشيم. وقتی در حالت اتوماتيك زندگی 
كه  دارد  بيشتری  احتمال  می كنيم، 
فشار  در حالت  اعصابمان  دكمه های 

باشد. 
در  ما  احساسات  و  افكار  وقايع، 
ذهنمان می توانند طرز فكر ناكارآمد را 
در ذهنمان فعال كنند كه اغلب به بدتر 
شدن حالمان منجر می شود. با آگاه شدن 
از افكار، احساسات و حس های بدنی 
بيشتری  انتخاب  و  آزادی  می توانيم 
داشته باشيم. ما مجبور نيستيم قوانين 
ذهنی قديمی خودمان را دنبال كنيم كه 
اكنون به دردمان نمی خورند. اين امر با 

تمرين كردن تحقق می يابد. 
در ادامه به معرفی تكنيك های مرتبط 
با ذهن آگاهی می پردازيم كه اشخاص 
می توانند با صرف مدت زمان كوتاهی در 

روز آنها را ياد بگيرند. 

تنفس با ذهن آگاهی
صورت  به  ند  می توا تمرين  اين 
ايستاده يا نشسته و در هر زمان و مكانی 
انجام شود. فقط الزم است به مدت يك 
دقيقه بر تنفس خود تمركز كنيد. يك 
تنفس كامل، تقريبا بايد شش ثانيه طول 

بكشد. 
با بينی، عمل دم و با دهان، عمل بازدم 
را انجام دهيد. سعی كنيد با آرامش و 
بدون سختی اين كار را انجام دهيد. به 
باال و پايين رفتن شكم هنگام تنفس 

تمركز كنيد.
  به هيچ عنوان تنفس خود را كنترل 
نكنيد. اجازه دهيد افكارتان به مدت يك 
دقيقه رها باشند. به كارهايی كه قرار 
است بعدا يا امروز انجام دهيد، برای يك 
دقيقه فكر نكنيد، فقط به مدت يك 

دقيقه آرام بمانيد. 

تحقیقات نشان می دهد، 
درمان شناختی مبتنی بر 

ذهن آگاهی، با تغییر الگوهای 
فكری، میزان بازگشت 

افسردگی را کاهش می دهد 
و عوارض جانبی نیز ندارد

بیـا حرف بزنیـم

سالمت

همراه چند تمرین برای یادگیری، ذهن آگاهی و مبارزه با افسردگی
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}} يكی از ويژگی های افراد افسرده، عادت به تفكر منفی در مورد تجارب خود، آينده و دنياست. ذهن آگاهی به افراد 
ياد می دهد از اين افكار آگاه شوند، بايستند و فكرشان را مشاهده كنند، نه اين كه سعی در كنترل احساسشان 

داشته باشند. 

با دقت به تنفس خود توجه داشته 
باشيد، بر احساس خودتان هنگام عبور 
هوا از بدنتان تمركز كنيد و دقت داشته 
پر  هوا  با  شما  بدن  چگونه  كه  باشيد 
می شود. سپس بر خالی شدن بدن تان از 
هوا تمركز و دقت كنيد كه چگونه هوا از 
بدن شما خارج می شود و انرژی خود را در 

دنيا پراكنده می كند. 
اشخاصی  جزء  می كنيد  فكر  اگر 
هستيد كه نمی توانند اين تمرين را انجام 
دهند، اشتباه می كنيد. زيرا اگر از انجام 
آن به مدت يك دقيقه لذت برده ايد، چرا 
دوباره آن را تجربه نكنيد و دو يا سه دقيقه 

بيشتر انجام ندهيد؟ 

مشاهده با ذهن آگاهی 
حال  عين  در  و  ساده  تمرين،  اين 
قدرتمند است، چون طوری طراحی شده 
تا ما را با محيط طبيعی زيبای دورو برمان 
پيوند دهد. چيزی كه ما اغلب هنگام 
سوار  كه  هنگامی  يا  سريع  رانندگی 
اتوبوس هستيم به آن توجه نمی كنيم. يك 
شی طبيعی را از محيط خود انتخاب كرده 
و به مدت دو يا سه دقيقه بر آن تمركز 
كنيد. اين شی می تواند يك گل، حشره، 

ابر يا ماه باشد. 
در آن لحظه چيزی جز تمركز بر آن 
شی انجام ندهيد. تا جايی كه تمركزتان 
اجازه می دهد به آرامی به آن توجه كنيد. 
طوری به آن نگاه كنيد كه انگار برای بار 

اول است آن را می بينيد. 
سعی كنيد هر بخش از آن را به دقت 
ببينيد. به خودتان اجازه دهيد حضور آن 
را احساس كنيد و با انرژی آن پيوند 
بخوريد. سعی كنيد نقش و منظور از آن را 

در دنيای طبيعی ببينيد.
 مثال های ديگر می تواند شامل تمركز 
بر مسواك زدن، لباس پوشيدن، غذا 
خوردن، خريد كردن باشد. فقط كافی 
است فكر كنيد برای بار اول است كه داريد 
اين كارها را انجام می دهيد و به هر جنبه 
از آن فكر كنيد. سعی كنيد حداقل يكی 
از وعده های غذايی خود را با حضور ذهن 
ميل كنيد. در پايان روز، گزارش خودتان 

را از چگونگی انجام اين كار بنويسيد. 

آگاهی با ذهن آگاهی
به منظور عميق شدن  تمرين،  اين 
آگاهی از كارهای عادی روزمره طراحی 
شده است. به چيزی فكر كنيد كه هر روز 
بيشتر از يك بار برايتان اتفاق می افتد. 
برای مثال باز كردن در را در نظر بگيريد. 
همان لحظه كه در حال باز كردن در 
هستيد، برای يك دقيقه متوقف شويد و 
از خودتان بپرسيد كجا هستيد، آن لحظه 
چه حسی داريد و اين حس شما را به چه 
چيزی رهنمون می شود. به طور مشابهی 
می توانيد وقتی كامپيوتر خود را روشن 
می كنيد، يك لحظه متوقف شويد و از 
اين كه دست هايی داريد كه شما را قادر به 

انجام اين كار می كنند، قدردان باشيد.

 اين لحظه های آگاهی می توانند به 
صورت ذهنی نيز انجام شوند. به طور مثال 
هر موقع فكر منفی به ذهنتان خطور كرد، 
می توانيد متوقف شويد، به فكر منفی 
برچسب ناكارآمد بزنيد و آن را رها كنيد. 
از امروز به بعد برای خودتان لحظه 
آگاهی معين كنيد و در آن لحظه متوقف 
شويد و آگاهی هدفمند خود را به كار 
بگيريد. ببينيد چه كار انجام می دهيد و 
آن كار در زندگی شما چه نقشی ايفا 

می كند. 

گوش دادن با ذهن آگاهی
اين تمرين با هدف گوش دادن بدون 
قضاوت طراحی شده است. چيزهايی كه 
هر روز می شنويم، تحت تاثير تجربه های 
قبلی ما در ذهنمان تحريف می شود، اما 
وقتی با ذهن آگاهی گوش می دهيم، يك 
پيشداوری  بدون  بی طرفانه  آگاهی 

خواهيم داشت.
 قطعه ای موسيقی را انتخاب كنيد كه 
قبال هرگز آن را نشنيده ايد. چشمانتان را 
ببنديد و سعی كنيد در مورد موسيقی و 

نوع آن قضاوت نكنيد.
 در عوض سعی كنيد هر نوع برچسب 
ذهنی در مورد موسيقی را كه می شنويد، 
ناديده بگيريد و در سفر همراه با موسيقی 
موسيقی  گر  ا حتی  شويد.  پديد  نا
خوشايندتان نباشد، سعی كنيد عدم 
عالقه خود را ناديده بگيريد و به ذهنتان 
اجازه دهيد در البه الی امواج موسيقی 

برقصد. 

غرق شدن با ذهن آگاهی
هدف از اين تمرين، رهايی از تقالهای 
روزانه است كه هر روز با آنها درگير 
هستيم. به جای اين كه هر كاری را با 
استرس به پايان برسانيد، سعی كنيد يك 
كار عادی را انتخاب كرده و به طور كامل 

آن را تجربه كنيد.
 برای مثال، اگر در حال تميز كردن 
فعاليت  از  جزء  هر  به  هستيد،  خانه 
خودتان توجه كنيد و آن را به عنوان يك 

كار پيش پا افتاده و معمولی انجام ندهيد.
 با توجه كردن به هر جنبه از كار 

خود، يك تجربه جديد بيافرينيد. 
كار  انجام  هنگام  را  حركاتتان 
احساس كنيد. عضالتتان را هنگام 
شستن ظرف ها احساس كنيد. به 
جای فكر كردن مداوم به اين كه آن 
كار، كی تمام می شود، از هر مرحله 
كارتان آگاه شويد و در آن غرق 
كار  يك  گاهی  از  هر  شويد. 
غيرمعمول انجام دهيد و سعی 
كنيد در آن غرق شويد. كسی چه 
می داند، شايد از شستن ديوارها 

برای يك بار لذت ببريد! 

قدردانی با ذهن آگاهی
با مورد توجه  اين تمرين 
در  كه  چيز  پنج  قراردادن 

شروع  است،  ارزشمند  شما  زندگی 
می شود.  اين چيزها می توانند اشيا يا افراد 
باشند. روزانه در دفتر يادداشتتان ليستی 

از اين پنج مورد را بنويسيد. 
برای مثال نور چراغ كه اتاقتان را 
روشن می كند، لباسی كه شما را گرم نگه 
می دارد، گوشی كه باعث می شود صدای 
پرنده ها را در ايستگاه اتوبوس بشنويد و 
... آيا می دانيد اين موارد چگونه به وجود 
آيا  می كنند؟  كار  چگونه  و  آمده اند 
می دانيد اينها چگونه به زندگی شما سود 

می رسانند؟
آيا لحظه ای فكر كرده ايد كه چگونه 
همه اينها با هم در ارتباطند و در زندگی 
روی زمين نقش دارند؟ سعی كنيد روزانه 
اين ليست را بنويسيد و فكر كنيد اين 
حمايت  شما  زندگی  از  چگونه  موارد 

می كنند. 
با توجه به مواردی كه تاكنون ذكر شد، 
سعی كنيد در پايان هر هفته گزارش 
مختصری در مورد نحوه تجربه جديد خود 
بنويسيد. برای 

مثال يك نفر اين گزارش را نوشته است: 
»دو روز اول كسل كننده بود. احساس 
گيجی داشتم. بعد از آن نگران بودم كه آيا 
كارها را درست انجام می دهم يا خير. 
احساس كردم متوقف كردن ذهن، كار 
خيلی سختی است. مشكل ديگر اين بود 
چيز  هر  پذيرفتن  می كردم  فكر  كه 

همان گونه كه هست، منطقی نيست. 
پيش خودم فكر می كردم نمی توانم 
انجامش بدهم. باالخره يك روز خودم را 
مجبور كردم به موسيقی گوش كنم و به 
قلمرو افكار منفی ام نزديك نشوم. در آن 
نگرانی ای سراغم می آمد،  اگر  لحظه 

ناراحت نمی شدم.
 يك بار يك فكر منفی به مدت چهل 
دقيقه در ذهنم جوالن داد و من بدون 
اينكه نگران شوم، فقط مشاهده اش كردم. 
بعد از آن انجام اين كار برايم آسان تر شد. 
به تدريج افكار منفی ام قدرت خود را از 

دست دادند و آرامش پيدا كردم. « 
در پايان بايد ذكر كرد كه ذهن آگاهی، 
يك مهارت است كه مسلط شدن بر آن به 
زمان، تالش، صبر و تمرين نياز دارد. اگر 
به اين روش عالقه داريد و می خواهيد آن 
را به صورت عميق فرابگيريد، به يك 
روان شناس در اين زمينه 

مراجعه كنيد. 
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پيشينه موضوع: »مدبّر« از صفات حق 
تعالى و »تدبير« از افعال اوست كه در گنجينه 
وجود آدمى تجلى كرده و فضيلتى است 
ارزشمند كه همسنگ آن را نمى توان يافت. 
زندگى خانوادگى و به ويژه زندگى قبيله اى و 
اجتماعى همواره با نوعى تضاد منافع، جنگ، 
صلح، تعاون و مانند آن همراه بوده است. عقل 
سليم به ضرورت وجود نوعى تدبير و عاقبت 
انديشى در تمام موارد ياد شده، حكم مى كرد 
پيشرفت  با  شود.  محقق  بهتر  زيست  تا 
تدريجى و پرداختن انسان به زندگى مدنى، 
جايگاه تدبير به نحو مشخص ترى نمود پيدا 
كرد تا جايى كه آدمى براى جهت دادن به 
آموزه ها و تجربه ها در امور معيشت، سياست، 
فرهنگ و نيز سوق دادن آنها به سوى كمال، 

از اين صفت بهره فراوان برد. اديان الهى با 
تكيه بر آموزه هاى فطرى، انسان ها را به تدبر 
فرا  آن  و شگفتى هاى موجود  در خلقت 
خوانده اند تا تدبير الهى را در اين امور به او 
يادآورشوند. در قرآن كريم اين واژه مورد 
توجه ويژه واقع شده است. كلمات »مدبّر«، 
»تدبير«، و غيره در بسيارى از جهات گوياى 
همان مفاهيمى است كه امروزه از اصطالح 
»مديريت« مى فهميم و در تدبير امور، مفاهيم 
برنامه ريزى، سازماندهى، هماهنگى، هدايت و 
اينها  بدون  كه  چرا  است؛  نهفته  كنترل 
نمى توان به عاقبت كار اميدوار بود. قرآن كريم 
وقتى از باب مصداق زندگى و سرگذشت انبيا، 
به ويژه حضرت يوسف )ع( و خزانه دارى او در 
حكومت مصر و مسائل پيرامون آن صحبت 

 آستانه مقدسه حضرت زینب)س(، بنت موسی بن 
جعفر)ع( در روستای ارزنان که هم اکنون به اصفهان متصل 
شده و نام زینبیه بر آن شهرت یافته، قرار دارد. امام موسی 
کاظم )ع( دارای چند فرزند دختر به نام های: حکیمه، 
خدیجه، رقیه، زینب و... هستند که محل قبور برخی از این 
امام زادگاِن الزم التعظیم، به دلیل حاکمیت جائران و 
ظالمان، در اختفا زندگی کردن امام زادگان )به دالئل 
مختلف اجتماعی و سیاسی(، تهیه نشدن کتیبه برای قبور 
آنان، محو شدن آثار گذشتگان، وجود دشمنان شیعه و 
باالخره کتاب سوزی های متعدد معلوم نیست.  با این حال 
قبر و مضجع شریف زینب )ع( به اقرار سید ابوالحسن  
معروف به »شیخ ابوالحسن عمری« و »ابن صوفی نسابه« 
– از عالمان سده پنجم هجری قمری، در کتاب »المجدی 
فی انساب الطالبیین« در روستای ارزنان )زینبیه کنونی( 
واقع شده است. وی در این باره در ذیل اسامی فرزندان امام 
االمیر  )ع( می نویسد: »سمعت عن  کاظم  موسی 
محمد هادی بن االمیر لوحی المورخ، اِنَّ بیجه زینب 
المدفونة فی قریة ارزنان من قری اصبهان هی بنت موسی 
الکاظم صلوات اهلل علیه بالواسطه: شنیدم از امیر 
محمد هادی )تاریخ نگار(: قبری که در روستای ارزنان به 
بیجه زینب شهرت یافته، دختر بال فصل حضرت امام 

موسی کاظم )ع( است.« 

 سجده اش طوالنی شده بود. تعجب کردیم. نماز 
جماعت و این سجده تا به حال از پیامبر)ص( ندیده بودیم. 
گفتیم شاید وحی نازل شده. نماز که تمام شد، جلو رفتیم 

و علتش را پرسیدیم.
فرمود: حسن)ع( بر گردنم سوار شده بود. دلم نیامد او 

را پایین بیاورم، منتظر ماندم خودش پایین بیاید.
گفتیم: یا رسول اهلل، با دیگران اینطور رفتار نمی کنید.
فرمود: حسن )ع( ریحانه من است هر کس می خواهد 

به بهتر و مهتر بهشت نگاه کند، به حسن )ع( نگاه کند.

 لوح محفوظ نور )نرم افزار تخصصی حفظ قرآن 
کریم(

محتوا: ترتیل کل قرآن با صوت اساتید و قاریان ممتاز 
بین المللی به همراه ترجمه صوتی، ارائه ترجمه، تفسیر، 
شأن نزول و لغات مشکل هر آیه، برخی امکانات و 
قابلیت ها: ارائه طرح جامع حفظ با برنامه مدون و طرح 
با  علمی  و روش های  اصول  تلفیق  روزانه  درس 
قانون  فراموشی«  سنتی:»منحنی  ساختارهای 
پاداش»روش بسط معنایی« مطالعه انتخابی »روش 
تقطیع« روش تمرین و بازیابی انتقال محفوظات از حافظه 
کوتاه  مدت به حافظه بلند  مدت با روش علمی و مطمئن 
)قاعده الیتنر( تقویت حافظه تصویری و تسلط بر 
محفوظات با استفاده از آزمون های عمومی و تخصصی، 
امکان ضبط تالوت قرآن  آموز در برنامه مرور و تثبیت 
محفوظات و تطبیق آن با تالوت قاری امکان استفاده 
چند هماهنگی و ارتباط نرم  افزار با نسخه تلفن همراه 

برای تکمیل مراحل حفظ و مرور محفوظات. 

آستان ملک پاسبان

تدبير معشيت 
از ديدگاه 

آيات و 
روايات )1(

روایت راستان

معرفی کتاب و  نرم افزار

 آشنایی با تاریخ اسالم وایران 8معرفت

تأثيرگذارى اصول اخالقى دين اسالم  
درشماره قبل، به تحول در نظام اخالقي 
وفرهنگي جامعه ايران پس از ورود اسالم 
به ايران اشاره داشتیم که در ادامه به 

مصاديق مهم آن مي  پردازيم:
  در اسالم، اخالق جزء جدايی ناپذير دين 
و اصول اخالقی آن مبتنی بر جهان شمولی 
است. بدون شك اين مقوله از مهم ترين علل 
ترويج سريع معارف و ارزش هاى اسالمی در 
مناطق گوناگون و محیط هاى متفاوت به 

شمار می آيد.
کارکرد مؤثر و موفقیت آمیز تعالیم 
اخالقی و تربیتی دين اسالم در جامعه 
ايران، امرى مسلّم و انكارناپذير است. دين 
اسالم ايرانیان را مستعد و آماده پذيرش 
يك سلسله اصول اخالقی و فضايل تازه 
و  اخالق حسنه  اسالم،  ورود  با  کرد. 
فضیلت هاى نیكو، همدوش توسعه سیاسی 
در بین توده مردم اشاعه يافت و مظاهر 
اخالقی جامعه را متأثر ساخت؛ چرا که 
اسالم به تمامی جوانب زندگی انسان توجه 
دارد. کوچك ترين رفتار و پندار با معیارهاى 
اخالقی ارزشیابی شده و در قالب حسن و 
قبح قرار می گیرد که در فقه اسالمی از آنها 
م،  حرا واجب،  مانند  اصطالحاتی  با 

مستحب، مكروه و مباح تعبیر می شود.
عقیده  و  ايمان  از  اسالمی  اخالق 
مسلمان سرچشمه می گیرد. با گرويدن 
ايرانیان به دين اسالم و تابیدن نور ايمان 
اسالمی در قلب هايشان، تحولی عمیق در 
بین توده مردم شكل گرفت و مسائل 
اخالقی جامعه را منقلب ساخت. مردم 
ايران با تطبیق خود با ارزش ها و هنجارهاى 
جديد که برخاسته از تعالیم ارزشمند اسالم 
بود، مضامین عالی اخالق اسالمی را به 

جامعه وارد ساختند.
دين اسالم به تك تك افراد جامعه 
ديدگاه  از  بخشید.  اخالقی  مسئولیت 
انديشه اسالمی هر مسلمان، خود اسالم 

مجّسم است و رفتار و کردارش مبّین و 
مبلّغ اعتقادات اوست.

در نتیجه ارزش هاى اخالقی نه در گروه 
خاصی همچون علما و زّهاد، بلكه در اقشار 
گوناگون اجتماعی نیز جلوه و بازتاب خود 
و  رفتارى  کماالت  ترقی  داشت.با  را 
پیوندهاى صمیمانه فردى و اجتماعی، 
مفاسد و ناهنجاري ها تا حد قابل توجهی 
فروکش کرد. دين اسالم ضمن نفی شديد 
خوشگذرانی، عیاشی، تكاثر و زراندوزى و 
ضد ارزش هاى ديگر، براى زندگانی مادى 
و لذايذ طبیعی حكمت و ايده تبیین و 
قالبی مشروع معرفی کرد. با تزريق اين 
و  فساد  اجتماع،  داخل  به   ارزش ها 
بی بند وبارى اشراف و طبقات باالى اجتماع 
قابلیت مهار شدن يافت. تعیین برخی 
محدوديت ها و تكالیف شرعی گرچه باعث 
بی عالقگی برخی به دين اسالم شد، ولی به 
طور کل در کنترل جامعه و ترويج اخالق 

و رفتار اسالمی مؤثر واقع شد.
چنان  اسالم  دين  اخالقی  مبانی 
مجذوب کننده بود که حتی برخی غیر 
مسلمان ها- از اهل کتاب- نیز شیفته 
ارزش هاى اسالمی شدند. اينان هر چند از 
متناع  ا اسالم  دين  رسمی  پذيرش 

می ورزيدند، اما از برخی آداب و رسوم و 
رفتار اسالمی در زندگانی خويش بهره 

می جستند.
به طور کلی رشد ارزش هاى اخالقی و 
فزونی يافتن سطح معنويت توده مردم از 
مهم ترين پیامدهاى نشر تعالیم عالیه اسالم 

در جامعه ايران محسوب می شود.

تأثيرات فرهنگی 
چنان که زندگانی اجتماعی مردم ايران 
متأثر از دين اسالم تغییراتی پذيرفت، حوزه 
دانش و فرهنگ ايرانیان نیز در نتیجه ورود 
اسالم صبغه اسالمی به خود گرفت. دين 
اسالم تأثیرات چشمگیرى بر حیات فرهنگی، 
مسائل قومی و زبانی، ادبیات و رشته هاى 
هنرى گذاشت. باپیروزى مسلمانان تفكر و 
نگرش اسالمی بر ايران پرتو افكند و میراث 
فرهنگی عصر ساسانی تا حد قابل توجهی 
رنگ باخت. البته همان گونه که پیش تر نیز 
اشاره شد، فرهنگ اسالمی به آسانی و به طور 
همه جانبه از سوى ايرانیان پذيرفته و اقتباس 
نشد و هرگز فرهنگ بومی ايران زمین، که از 
قدمت چندين هزار ساله بهره مند بود، در 

مقابل فرهنگ عربی محو نشد. 
ادامه دارد...

مفاهیم دینی
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مى كند، نوعى تدبير صحيح او را به تصوير 
مى كشند؛ تدبير و برنامه ريزى دقيقى كه 
سبب شد مردمان مصر در آن روزگار، 
با سختى كمترى  سال هاى قحطى را 
سپرى كنند. تدبير امور معيشت، تأثير 
مستقيمى بر روند كارهاى ديگر از قبيل 
اجتماعى،  اعتقادى،  فرهنگى،  امور 

سياسى و اقتصادى دارد.
 در كلمات و سخنان معصومين )ع( نيز 
انجام امور بر اساس تدبير مورد سفارش 
قرار گرفته است.  اهميت و ضرورت 
امور  موضوع: سامان بخشى و تدبير 
معيشت، بخش مهمى از زندگى انسان 
است. اما همين دست يابى به معيشت 
سالم و شايسته، در گرو بهره گيرى از 

معارف آسمانى و كمك گرفتن از مواهب 
الهى و قواى ادراكى امكان پذير مى  شود. 
سامان دادن امور معيشت بر اساس وحى 
و تعاليم ارزشمند اسالم، راه هاى رسيدن 

به سعادت را به او مى نماياند. 
اين  نيازمند  بشرى  جوامع  امروز 
آموزه ها و رهنمودهاى حياتبخش و مطابق 
با فطرت در اين زمينه هستند. به اعتقاد 
ما، دين اسالم با نگرش جامع به تمام ابعاد 
مادى و معنوى و فردى و اجتماعى انسانها، 
برنامه زندگى آنان را در دستيابى به 
سعادت دنيا و آخرت ارائه كرده است. 
اصوًل انسان در زندگى خود، نخست به 
شناخت دين و ژرف نگرى در مسائل آن 
نياز اساسى دارد؛ چرا كه انسان فاقد دين، 

فاقد زندگى است. سپس به اندازه تدبير 
صحيح در امور زندگى و پس از آن به صبر 
و استقامت در برابر مصائب و مشكالت كه 
به ناچار در زندگى با آنها مواجه مى  شود. 
چنانكه امام صادق )ع( اين سه امر را سبب 
صالح حال انسان مؤمن و تعالى او در 
زندگى مى داند و مى فرمايد: صالح كار 
مؤمن تنها در سه خصلت است: شناخت 
در  دارى صحيح  اندازه  دين،  عميق 
معيشت، و صبر در برابر مصائب. قرار 
امور  در  تقدير  و  تدبير  اصل  گرفتن 
مهم  اصل  دو  ر  كنا در  معيشت، 
ژرف شناسى دين و صبر در برابر مصائب 

و مشكالت، از اهميت آن حكايت دارد. 
ادامه دارد... 

 دبیر شوراى فرهنگی و اقامه نماز وزارت نفت 
گفت: امور فرهنگی و برنامه هاى قرآنی به ويژه در 
ماه مبارک رمضان با حضور مهندس زنگنه در مسند 
وزارت نفت ،تقويت  شده و توسعه چشمگیرى يافته 
است.  دکتر احمد مجیدى، دبیر شوراى فرهنگی و 
اقامه نماز وزارت نفت همزمان با برگزارى محفل 
بزرگ انس با قرآن کريم ويژه خانواده صنعت نفت 
استان گلستان که با حضور رئیس دارالقران کريم 
وزارت نفت، مديرعامل شرکت گاز استان و جمعی 
از کارکنان صنعت نفت گاز استان و شهروندان، 
درمحل آستان مبارک امام زاده عبداهلل )ع( گرگان 
برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق، اظهار داشت: در 
صنعت نفت سال هاست که به محافل قرآنی و 

و  می شود  خاصی  توجه  فرهنگی  امورات 
برنامه ريزى هاى جامعی تدوين شده که در حال 
اجراست.  وى ضمن آرزوى قبولی طاعات و عبادات 
مهمانان ضیافت ا. . . و تقدير از متولیان برگزارى اين 
محفل معنوى در اين فضاى روحانی و مقدس، با 
ابالغ سالم وزير نفت افزود: خوشبختانه تقويت امور 
فرهنگی و برنامه هاى قرآنی به ويژه در ماه مبارک 
رمضان با حضور مهندس زنگنه در مسند وزارت 
نفت به نحو مطلوبی قوت گرفته و جايگاه خاصی 
پیدا کرده، بر همین اساس، در سال هاى اخیر 
شاهديم که اين امر توسعه چشمگیرى يافته که 
برگزارى محافل قرآنی و انس با قرآن کريم به صورت 
متمرکز در چند منطقه کشور نمونه هاى بارز آن 

است.  در ادامه برنامه رئیس دارالقرآن الكريم وزارت 
نفت طی سخنانی تصريح کرد: تمامی اين 
برنامه هاى قرآنی مقدمه درک کتاب آسمانی قرآن 
کريم است و خدا را شاکريم که توفیق خدمت 
رسانی در محضر قرآن را به ما عنايت کرده، ضمن 
اينكه افتخار بزرگی است که در حال حاضر در همه 
استان هاى کشور فضاهاى قرآنی به نحو مطلوب 

حاکم شده است. 
وى تصريح کرد: با توجه به اين که ما اکنون در 
ماه پرفضیلت رمضان و ماهی که در آن قرآن نازل 
شده، قرار داريم، الزم است اهتمام و توجه ويژه اى 
به اين ماه براى مانوس شدن و استفاده از فیوضات 

معنوى و پر خیر و برکت آن بشود. 

همراه با
شهیدان

 برادر شهيد درباره اش می گوید: »روحيه  ساده، 
فروتن و متواضع، تحرك و سحرخيزي شهيد 
الجوردي پور باعث شده بود از او به عنوان انساني 
كامل و فردي نمونه نام ببرند. به گونه اي كه وقتي شهيد 
شد، مثل این بود كه چيز با ارزشي در خانه ما گم شد. 

جاي او در ميان  ما بسيار خالي است!.«

درچه مواردی گرفتن سود پولی)ربا( که انسان به 
کسی قرض می دهد جایز است ؟ در سه مورد جایز 
است: 1- ربا گرفتن مسلمان از کافری که در پناه اسالم 
نیست. 2- ربا گرفتن پدر وفرزند از یکدیگر 3- ربا 

گرفتن زن وشوهر از یکدیگر. 

 در این روز در سال ۱۳۴۴ هجری قمری قبور ائمه 
بقیع )ع( و نیز قبر حضرت حمزه در احد به دست 
و هابیون تخریب شد. آنان اضافه بر قبور مطهر ائمه 
معصومین )ع(، دیگر قبور را هم تخریب کردند که 
عبارتند از: قبر منسوب به فاطمه زهرا )ع( قبر مطهر 
فاطمه بنت اسد )س( مادر امیرالمؤمنین )ع(، قبر 
مطهر حضرت ام البنین )س(، قبر ابراهیم پسر پیامبر 
)ص(، قبر اسماعیل فرزند حضرت صادق )ع(، قبر 
دختران پیامبر )ص(، قبر حلیمه سعدیه مرضعه پیامبر 
)ص( و قبور شهدای زمان پیامبر )ص(. وهابیان با 
تخریب قبور مطهر ائمه بقیع )ع( اشیاء نفیس و با 
ارزش آن قبور مطهر را به یغما بردند. قبر حضرت 
حمزه )ع( و شهدای احد را با خاک یکسان کردند و 
گنبد و مرقد حضرت عبد اهلل و آمنه پدر و مادر پیامبر 

)ص(، را هم خراب کردند. 

 میرزا جواد آقا ملکی تبریزی پسری داشته که 
شمع فروزان شبستان خانواده بوده است. در روز عید 
غدیر که ایشان در منزل جلوس کرده و قشرهای 
مختلف به زیارتشان می آمده اند، خادمه  منزل به کنار 
حوض خانه می آید و ناگاه چشمش بر پیکر بی جان 
پسر که روی آب بوده، می افتد. بی اختیار فریاد می زند، 
اهل خانه که از اندرون به صدای خادمه بیرون می آیند 
و با منظره دلخراشی این چنین مواجه می شوند، 
بی اختیار همه فریاد می کشند.  مرحوم ملکی متوجه 
می شود که صدای شیون خانه را پر کرد. از اتاق خود 
بیرون می آید. می بیند که جنازه پسرش در کنار حوض 
گذاشته شده است. رو به زن ها کرده و خطاب می کند: 
ساکت!همگی سکوت می کنند و همین سکوت ادامه 
می یابد تا آنکه مرحوم ملکی از همه مهمانان پذیرایی 
می کند و طبق معمول سنواتی، عده ای از آنان ناهار را 
در منزل ایشان صرف می کنند و پس از پایان غذا که 
عازم رفتن می شوند، مرحوم ملکی به چند نفر از 
خواص مهمانان می فرماید که شما اندکی تأمل کنید 
که با شما مرا کاری است و چون بقیه مهمانان بیرون 
می روند، واقعه را برای آنان بازگو می کند و از آنان برای 

مراسم تشییع فرزند از دست رفته کمک می گیرد. 
این داستان گذشته از آنکه حاکی از اعال درجه مقام 
رضا و تسلیم آن بزرگوار است، نشانگر قدرت روحی و 

نیروی تصرف در نفوس دیگران نیز هست.

  شهید حسین 
الجوردی پور 

یک شبهه ویک پاسخ

سوال:   اگر واژه »العلّي« را در »صدق اهللُ العلّي العظيم« فراموش كنيم 
و مانند برادران اهل سّنت بگوييم »صدق اهللُ العظيم« اشكال دارد؟

اخبار ستاد اقامه نماز

زالل احکام

هشتم شوال ویرانی قبور ائمه بقيع )ع(

با فرزانگان

تقویت و توسعه چشمگیر امور فرهنگی در دوران وزارت مهندس زنگنه

صفحه ای برای گسترش و ترويج  فرهنگ، آداب و انديشه دينی
تهيه و تنظيم:  ستاد اقامه نماز وزارت نفت

عبارتي كه براي تأييد كالم الهي، در 
پايان قرائت قرآن  كريم گفته مي شود 

»صدق اهلل العلّي العظيم« است.
آنچه در »قاموس قرآن« آمده، اين 
است: واژه »العلّي« هشت بارو »عظيم« 
شش مرتبه به عنوان وصف خداي متعال 
در قرآن كريم آمده است؛ كه در دو مورد 
»و هو العلي العظيم و او )خدا( بلند مرتبه 

و با عظمت است« با هم آمده اند.
گفتن اين عبارت در پايان قرائت قرآن 
كريم، در ضمن دو روايت تأييد شده 
است. در اين قسمت آن بخشي كه مربوط 

به بحث است، خالصه وار ذكر مي شود:

1- از ابن عباس نقل شده كه پيامبر 
)ص( به امام علي )ع( دستور دادند به 
كّفار، يهوديان و مسيحيان، براي دعوت 
به اسالم نامه بنويسد. وقتي نامه به دست 
يهوديان رسيد، عبداهلل بن سالم تصميم 
گرفت به خدمت پيامبر )ص( برسد و 
سؤاالت مشكلي از تورات بپرسد و جواب 
صحيح را از پيامبر بشنود. وقتي به حضور 
حضرت)ص( رسيد، يكي از سؤاالت او 
چنين بود: »به من خبر بده آغاز و پايان 
قرآن به چيست؟ حضرت جواب دادند: 
»يابن سالم! ابتداؤه بسم اهلل الرحمن 
الرحيم و ختمه صدق اهلل العلّي العظيم: 

ابن سالم! آغاز قرآن )بسم اهلل الرحمن 
الرحيم( و پايان آن )صدق اهلل العلي 

العظيم( است.« 
2- امام صادق )ع( به اّم داود سفارش 
كرد، نيمه ماه رجب بعد از بجا آوردن نماز 
مخصوص و خواندن سوره هايي از قرآن، 
رو به قبله بگويد: » بسم اهلل الرحمن 
الرحيم صدق اهلل العلّي العظيم ال اله ااّل هو 

الحّي القّيوم ذوالجالل و االكرام...« 
ولي فراموش كردن كلمه »العلّي« در 
پايان قرائت قرآن كريم اشكالي ندارد، اّما 
گفتن آن روح بخش است و فراموشي آن 

ماللت آور.
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دانیل برگن می گويد: »در خاورمیانه قديم، قیر 
يك کاالى تجارى بود. از اين ماده به عنوان مالط 
ساختمان استفاده می کردند. هم در ديوارهاى جريكو 
و هم در ديوارهاى بابل قیر به کار رفته بود. کشتی نوح 
و سبد موسی احتماال به شیوه مرسوم آن زمان با قیر 
عايق بندى شده بود. قیر در جاده سازى نیز به کار 
می رفت و به میزانی محدود و به نحوى نامطلوب براى 

روشنايی نیز مورد استفاده قرار می گرفت.
از قیر به عنوان دارو نیز استفاده می شد. 
طبیعی دان سده نخست روم »پلینی « )pliny( قیر 
را همانگونه توصیف می کند که در سال هاى دهه 

1850در اياالت متحده توصیف می شد. پلینی 
می گفت: قیر جلوى خونريزى را می گیرد، زخم ها را 
درمان می کند. آب مرواريد را برطرف می سازد و 
مرهمی است بر نقرس و در عین حال معالج دندان و 
سرفه مزمن. از قیر براى درمان نفس تنگی، اسهال و 
جدا شدن عضالت و نیز رماتیسم و بريدن تب 
استفاده می شود. « او می نويسد: »قیر براى صاف 
کردن مژه هاى کج و معوجی که چشم را ناراحت 

می کند، داروى موثرى است. «
برگرفته از كتاب »خون خاک « نوشته 
خسرو معتضد

نفت  شرکت 
مرکزي  مناطق 
ايران که در سال 
تاسیس   1377
شده، يكي از پنج 
تولیدي  شرکت 
و  ز  گا و  نفت 
شرکت  دومین 

تولید کننده گاز ايرانی است. 
اين شرکت، مسئولیت تولید و توسعه اکثر 
میدان هاي خشكي در يازده استان  ايالم، بوشهر، 
چهار محال و بختیاري، خراسان شمالي، خوزستان، 
فارس، قم، کرمانشاه، کهگیلويه و بويراحمد، لرستان 
و هرمزگان را به عهده دارد و نزديك به نیمي از گاز 
مورد نیاز کشور را تأمین مي کند. شرکت نفت 
مناطق مرکزي ايران، مسئولیت توسعه و تولید از 
77 میدان گازى و نفتی را بر عهده دارد که شامل 
47 میدان گازي و 30 میدان نفتي می شود، که از 
اين میان تا کنون 13 میدان گازي و 12 میدان 
نفتي توسعه يافته و در مدار تولید هستند.  ستاد 
اين شرکت که مسئولیت سیاست گذاري و تدوين 
استراتژي تولید و توسعه را به عهده دارد، در تهران 
و ستاد شرکت هاي بهره برداري نفت و گاز غرب، 
شرق و زاگرس جنوبي به ترتیب در شهرهاي 

کرمانشاه، مشهد مقدس و شیراز واقع است.

شرکت هاي تابعه این شرکت عبارتند از :
1. شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس 

جنوبي به مرکزيت شیراز
2. شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب به 

مرکزيت کرمانشاه
3. شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق به 

مرکزيت مشهد

شرکت بهره برداري نفت و گاز 
زاگرس جنوبي

محدوده فعالیت اين شرکت در استان هاي 
فارس، هرمزگان، بوشهر، کهگیلويه و بويراحمد و 
با مرکزيت ستاد در  بختیاري  و  چهارمحال 
شهرستان شیراز انجام مي شود. حوزه فعالیت اين 
شرکت، تولید از میدان هاي مستقل گازي در چهار 
منطقه عملیاتي نار وکنگان، آغاروداالن، سرخون و 
پارسیان و تولید نفت ازمیدان هاي جديد سروستان، 
سعادت آباد و انتقال به پااليشگاه شیراز است.  
بخشي از گاز تولیدي براى تزريق در میدان هاي 
شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب و بخش عمده 
آن به پااليشگاه هاي شرکت ملي گاز ايران و مايعات 
گازي آن نیز به پااليشگاه هاي شیراز، بندرعباس، 
پارسیان، فجرجم و جهت صادرات به بندر طاهري 

ارسال مي شود.

شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق
فعالیت اين شرکت در محدوده استان هاي خراسان 
رضوي، شمالي و جنوبي با مرکزيت ستاد در شهر  
مقدس مشهد انجام مي شود که شامل تولید گاز از 
میدان هاي خانگیران و گنبدلي است و گاز مورد نیاز 
شمال و شرق کشور را تامین مي  کند. گاز تولیدي و 
مايعات گازي استحصالي نیز به پااليشگاه گاز خانگیران 

)شهید هاشمي نژاد( ارسال مي شود.

شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب
محدوده فعالیت اين شرکت در استان هاي 
کرمانشاه، ايالم، خوزستان و لرستان با مرکزيت 
ستاد در شهرستان کرمانشاه است که شامل 
بهره بــرداري از میدان هاي نفتي و گازي در 
مناطق عملیاتي چشمه خوش، دهلران، سرکان/

ماله کوه، نفت شهر و تنگ بیجار است.

خواندنی های نفتی گريزی است به همه نفت، همه آنچه بشر و جهان امروز 
را با خود  درگير كرده است. مهندسی، تاريخ،جامعه،فرهنگ، اختراعات، اقتصاد 
و حقوق و ده ها بعد مختلف كه چه بخواهيم و چه نخواهيم با نفت عجين شده اند. 

آنچه می خوانيد جرقه هايی است در آسمان دانش مربوط به نفت.
روشن كردن آتش مطالعه و انداختن آن بر خرمن فكر و انديشه با شما...

خواص طبی نفت و قیر

شركت نفت مناطق مركزي ایران

تاريخ نفتى

تاريخ نفت شرکت  هاى نفتى ايران

خواندنی های
نفـــــــــت

نفت در ارتش ساسانی
در خصوص استفاده از نفت در کارهاى جنگی، نوشته دو 
 Ammianus( وقايع نگار بیگانه يعنی آمیانوس مارسلینوس
marcellinus ( و پروکوپیوس )procopius( به ما کمك 
می کند که بدانیم در عصر ساسانی نیز ايرانیان از نفت و خواص 

آن در اشتعال اشیاء آگاهی داشتند. آمیانوس مارسلینوس 
رومی يونانی االصل در کتابی از کتب تاريخ سی و يك 

جلدى خود به شرح جنگ شاهپور دوم با ژولین 
)julian( امپراتور روم )قرن چهارم میالدى( پرداخته 

و می نويسد که ايرانیان برگهاى گیاه مخصوصی را 
در روغن خیس می کردند، سپس مايع ديگرى 
به نام »نفت « بر آن می افزودند و تیرهاى 
جنگی خود را در آن گذارده آتش می زدند و 
به طرف دشمن پرتاب کنند تا تیر به سرعت 
حرکت نكرده و آتش آن خاموش نشود. اين 
تیرها به هر جا می رسید، ايجاد آتش سوزى 
می کرد و آتش آن با آب خاموش نمی شد. 
فقط ريگ و شن آن آتش را فرو می نشاند. 

پروکوپیوس، مورخ ديگر رومی در کتاب 
معروف خود »جنگهاى 

ايران و روم « به 
جنگ  ح  شر

بلیزايوس )Bellisaius( سردار 
معروف ژوستی نین، امپراتور روم 

شرقی با ايران عصر انوشیروان خسرو اول 
پرداخته و می نويسد: »پادگان ايرانی، 

مدافع شهر پترا )petra( در قفقاز 
کوزه هاى بسیارى که از گوگرد و 

تیر انباشته شده بود را آتش 
زدند و به طرف رومیان 
پرتاب کردند و توانستند 
بدان وسیله حريقی راه 

بیندازند که تقريبا همه چیز را 
سوزاند. « 

برگرفته از كتاب »خون خاک « 
نوشته خسرو معتضد
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يك تفسیر از تهديد نفرين منابع تحت 
عنوان »مشكل ازدحام « مفهوم سازى شده 
است. به اين معنی که بخش انرژى و معدن بر 
اقتصاد کشور به گونه اى مسلط می شود که 
صنايع ديگر و خدمات کنار گذاشته يا کمرنگ 
می شوند )ساش و وارنر، 2001(، تفسیر ديگر 
در مورد ثروت منابع با فقدان واقعی حقوق 
سیاسی و فقر گسترده است. )کولیر و هوفلر، 
2005(. سومین تفسیر بر کیفیت نهادها و 
ساختارهاى اقتصادى و سیاسی به عنوان عامل 
تعیین کننده تاکید دارد )مهلوم و همكاران 
2006( راس )2001( اين توصیه را که آيا نفت 
به دموکراسی آسیب می زند، مورد بررسی قرار 
داد و سه توضیح يا تاثیر ممكن را ارائه کرد. 
رانتیر، سرکوب و مدونیزاسیون وى به اين نتیجه 
رسید که نفت می تواند با چندين کیفیت به 

لیبرال دموکراسی آسیب بزند.
 مدل راس استدالل می کند که نفت به لیبرال 
دموکراسی در کشورهاى ضعیف تر بیش از 
کشورهاى غنی تر آسیب می زند. درآمدهاى 
بادآورده نفت و اکتشافات معدنی نیز به دموکراسی 
و چشم اندازهاى آن، در کشورهاى ضعیف تر بیش 

از کشورهاى غنی تر آسیب وارد می کند، چنانكه 
نمی توان آثار آن را تشخیص داد. بسیارى از 
کشورهاى غنی از منابع فسیلی غیرلیبرال هستند 
و اين شرايط در تعدادى از آنها شدت بیشترى 
دارد. کانادا، استرالیا و آمريكا نیز داراى منابع 
فسیلی قابل توجهی هستند. هر چند بخش اعظم 
منابع متعارف نفتی آنها تهی شده است. نفرين 
منابع در حالی که ساختار سیاسی مدون و منابع 
ارزشمند معدنی دارد، اتفاق می افتد. تمام 
دخالت هايی که تعدادى از دولت هاى لیبرال 

دموکرات و NGOها براى تغییر شكل اين 
دولت هاى غیرلیبرال انجام دادند، باعث شد که 
حاکمان اين کشورهاى غیرلیبرال از منابع معدنی 
براى باقی ماندن در قدرت استفاده کنند. هر چند 
مسیر لیبرال هزينه هايی دارد اما چشم انداز نفرين 
منابع را در کشورهاى در حال توسعه و گذار 
کاهش می دهد. فرهنگ سیاسی، مهم تر از سطح 

درآمد يا آرايش اقتصادى است.
برگرفته از كتاب »شركت های نفتی 
برتر و مديريت منابع انسانی«

به يكی از اردوگاه ها كه وارد شديم، عكس 
بزرگی از »صدام حسين « را جلوی در گذاشته 
بودند و به همه دستور می دادند كه به عكس 

»صدام « احترام بگذارند.
نوبت به من كه رسيد، عكس را به زمين 
كوبيدم، شيشه اش خرد شد و بعد خود عكس 
را هم پاره كردم. عراقی ها، با ديدن اين صحنه 
يک كتک سير برايم نوشتند و تا سه ماه نيز زير 

شكنجه بودم.
»محمدجواد  اردوگاه،  همين  در  من 
تندگويان « وزير سابق نفت را ديدم. از او 
پرسيدم كه كارت صليب سرخ داری يا نه؟ 

جواب داد: »نه! ندارم «
گفتم: »آقای تندگويان، چون كارت نداری، 
نامه  خانواده ات  برای  تا  بده  را  نشانيت 

بنويسيم. «
صبر،  است:  اين  من،  »نشانی  گفت: 

استقامت. «
عيسی عبدی -  اركواز ملكشاهی

برگرفته از  كتاب آن روزها، خاطرات كاركنان 
شركت ملی نفت ايران در هشت سال دفاع مقدس

نفرین منابعنشانی پایداری

شرکت پتروناس در سال 1974 و طبق قانون 
شرکت هاى سال 1965 تاسیس شد و نام اين 
شرکت در ابتدا هیكما بود که مخفف عبارت 
هیدروکربن مالزى بود، اما پس از بررسی بیشتر 
تون عبدالرزاق، نخست وزير مالزى نام پتروناس را 
که مخفف نفت مالزى بود، پیشنهاد کرد. پیشنهاد 
اولیه براى تشكیل يك سازمان قانونی بود تا يك 
شرکت، اما اين پیشنهاد رد شد و تشكیل يك 
شرکت براى همكارى با ساير موسسات تجارت 
به تصويب رسید؛ همچنین به آن حق کنترل 
منابع نفتی ملی داده شد که اين امر از طريق 
قانون توسعه نفت مصوب 1974 به دست آمد. 
اين قانون، مالكیت و حق انحصارى پتروناس بر 
منابع هیدروکربورى مالزى را تضمین می کرد. 
بنابراين پتروناس، به عنوان يك شرکت مادر 

هیچگاه خصوصی نشد و تمايلی نیز براى اين کار 
وجود نداشت. در حال حاضر شرکت در سه حوزه 

مهم جديد وارد شده است:
فعالیت هاى بین المللی

حمل و نقل دريايی
پشتیبانی از پروژه هاى غیرانرژى دولت

زمينه های فعاليت شرکت
شرکت پتروناس در حال حاضر در 5 شاخه 

تجارى فعالیت دارد:
  اکتشاف و تولید

 تجارت نفت
 تجارت گاز
  پتروشیمی

 ناوگان حمل و نقل دريايی

شرکت انگلیسی- هلندى شل در 
سال 1991 ويدئويی براى هشدار 
نسبت به خطر تغییرات آب و هوايی 
ساخت، اما اين فیلم و اطالعات داخل 
آن، گرچه به طور کامل واقعی بودند، 
اما هیچگاه جدى گرفته نشد. جالب 
اينجاست که اين شرکت، باوجود 
ساخت اين فیلم و آگاهی از اين خطر 
جهانی، تا کنون سرمايه گذارى هاى 
کالنی در حوزه نفت و گاز انجام داده 
 28 مستند  فیلم  اين  در  است. 
دقیقه اى آمده است: اطالعات اين 
گزارش به تأيید دانشمندان و محققان 

رسیده و پايان سال 1990 به سازمان 
ملل گزارش شده است؛ چنانچه چنین 
شرايطی ادامه پیدا کند، هیچ کشورى 
در امان نخواهد بود گرمايش جهانی 
گرچه هنوز مسلم نشده، اما انتظار 
براى اثبات آن بسیار غیرعقالنی است. 
پاتريشیا اسپینوزا، رئیس بخش 
تغییرات جوى سازمان ملل گفت: 
تغییر در راهبرد ابرشرکت هاى انرژى 
براى مقابله با گرمايش جهانی، حیاتی 
است اگر آنها وارد عمل نشوند، ما 
می توانیم اين تغییر اساسی را ايجاد 

کنیم. 

پتروناس  مالزی  شل 26 سال پیش
 چه می دانست؟ 

شرکت هاى نفتى جهان  جهان نفت 

خاطره هاى نفتى

نکته هاى نفتى
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ضرورت بهسازی مجتمع 
صنعتی شماره 3

 مديرعامل شركت بهره برداری نفت و گاز مارون 
بهسازی مجتمع صنعتی شماره 3 را از مهم ترين 
اولويت های اين شركت برشمرد. جهانگير پورهنگ 
بابيان اين كه اين مجتمع در تسهيل فرايند توليد و 
انتقال نفت نقش موثری دارد، شتاب بخشی به 
اجرای عمليات بهسازی آن را ضروری خواند. وی 
همچنين بامهم برشمردن احداث انبار تعميرات 
ازخوردگي  كرد: جلوگيري  اظهار  لوله  خطوط 
زودهنگام خطوط انتقالي از نتايج پايان زودهنگام 
اين پروژه است. مديرعامل شركت بهره برداری نفت 
و گاز مارون گفت: تدوين الگوی راهبردي توليد و 
توسعه واحدهاي مختلف عملياتي در جهت افزايش 
توليد و حتي نگهداشت آن يک ضرورت است و نظر 
كارشناسانه همكاران مي تواند گره گشاي مسائل 

پيش رو در اين زمينه باشد.
30 درصد رشد در تعویض خطوط

مديرعمليات شركت بهره برداري نفت و گاز 
مارون نيز با اشاره به فعاليت های سال گذشته اين 
شركت، سال 95 را سالی موفق در زمينه افزايش 
ايمنی خطوط لوله عنوان و اظهار كرد: سال گذشته 
بيش از 13 كيلومتر ازخط لوله اين حوزه عملياتی با 
هدف افزايش ايمنی و ثبات توليد، جلوگيری از 
آلودگی های زيست محيطی و رفاه روستاييان مجاور 
تاسيسات شركت نفت و گاز مارون تعويض شد. 
اين حوزه  انتقال  تعويض خطوط  قاسمی رشد 
عملياتی را درسال گذشته نسبت به سال قبل ازآن 
30 درصد اعالم كرد.  وي تعمير نوک دو مشعل 
مرتفع را با هدف پايداری توليد و بهسازی محيط 
زيست از جمله اقدام مهم شركت بهره برداری نفت 
و گاز مارون درسال گذشته برشمرد و افزود: احداث 
16 پل به منظور تسهيل تردد روستائيان همجوار 
تاسيسات از ديگر اقدام های مهم در سال 95 است. 
مديرعمليات شركت بهره برداري نفت و گازمارون 
افزايش 18درصدي عمليات اصالحي مانند تغيير 
مسير خطوط لوله را از ديگر فعاليت های برجسته 
سال گذشته عنوان و اظهار كرد: پارسال با هدف 
افزايش بهره وری و نگهداشت سقف توليد 45 مورد 
اصالحيه در خطوط لوله اين منطقه عملياتی انجام 
شد كه نسبت به سال قبل از آن )38 مورد( افزايش 
مطلوبی داشته است.  قاسمی 18مورد نصب دوباره 
تجهيزات سرچاهي، 10 هزارمترمربع رنگ آميزی 
خطوط لوله، همچنين احداث سه مورد بستر آندی 
با هدف جلوگيری ازخوردگی خارجی خطوط لوله 
از ديگر  را  لوله  و617 مورد رفع نشت خطوط 
فعاليت های مهم شركت نفت وگاز مارون در جهت 

افزايش ضريب ايمنی تاسيسات عنوان كرد.

نخستین مانورآبی-خاکی با هدف مقابله بانفوذ و جلوگیرى 
ازاقدامات خرابه کار انه از سوى نیروهاى حراست شرکت ملی نفت 
ايران برگزار شد. باتوجه به اهمیت تاسیسات صنعت نفت 
دربخش هاى مختلف اعم ازواحدهاى بهره بردارى، نمك زدايی، 
ايستگاه هاى تقويت فشارگاز، تلمبه خانه ها، چاه ها و منیفولدها، 
همچنین خطوط لوله جريانی و صادراتی، سازمان حراست شرکت 
 ملی نفت اقدام به برگزارى اين مانور کرده است. طراحی اين مانور

آبی- خاکی بی نظیر درنوع خود را که روى گذرگاه خطوط لوله انتقال 
نفت و گازرودخانه کارون شهراهوازاجراشد، معاونت عملیات حراست 
شرکت ملی نفت ايران انجام داده است. دراجراى اين مانور، نیروهاى 
حراست شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، شرکت نفت وگاز کارون، 
بسیج مقاومت حوزه شهید تندگويان، همچنین واحد اچ اس اى، 
روابط عمومی، بهداشت و درمان صنعت نفت ونیروى انتظامی استان 
خوزستان مشارکت داشتند. اين مانورآبی -خاکی با حضور 30 تن 

ازنیروهاى عملیاتی متشكل از نیروهاى حراست و بسیج با پشتیبانی 
پنج فروند قايق، پنج دستگاه خودرو، دو دستگاه آمبوالنس و دو 
دستگاه خودرو آتش نشانی، براساس سناريوى طراحی شده به وسله 
حراست شرکت ملی نفت ايران اجرا شد. برنامه ريزى، طراحی 
وتمرينات مربوط به مانورآبی - خاکی در مدت زمان 60 روز و 
باهمكارى و پشتیبانی حدود 120نفرازکارکنان انجام شده است. اين 
مانورآبی-خاکی با حضوربرخی مسئوالن ازجمله معاون عملیات 
سازمان حراست صنعت نفت، مديران عامل شرکت ملی مناطق 
نفتخیزجنوب، شرکت نفت و گاز کارون، شرکت پیراحفارى و 
مديريت عملیات ترابرى وپشتیبانی تولید برگزار شد. برخی 
فرماندهان عالي رتبه سپاه پاسداران انقالب اسالمي، بسیج مقاومت 
حوزه شهید تندگويان، نیروي انتظامی و مرزبانی استان خوزستان، 
همچنین روساى حراست شرکت ها ى تابع شرکت ملی نفت ايران 

نیز، ديگر مدعوين اين مانور بودند.

برگزاری نخستین مانور آبی-خاکی 
حراست شرکت ملی نفت
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نشتی خط لوله 20 اينچ انتقال نفت لب سفید درمحدوده سه 
راهی فرودگاه اهواز مهار شد. اين خط لوله که ساعت 5و20 دقیقه 
بامداد جمعه )دوم خردادماه(به دلیل فرسودگی دچار نشتی شده 
بود، با اقدام سريع نیروهاى عملیاتی شرکت بهره بردار ى نفت وگاز 
کارون، درهمان ساعات اولیه مهار و محدوده عملیات پاکسازى شد.  
حاجی زاده، مديرکل مديريت بحران استاندارى خوزستان، دربازديد 
ازمحل، ضمن اطالع از وضعیت اين خط لوله، ازحضوربه موقع 

نیروهاى عملیاتی شرکت بهره بردار ى نفت و گاز کارون و اقدام هاى 
انجام شده درجهت کنترل نفت ريزى و ترمیم خط لوله انتقال نفت 
20 اينچ لب سفید نشكر کرد. بیژن عالی پور مديرعامل شرکت ملی 
مناطق نفت خیزجنوب با حضوردر سه راه فرودگاه اهواز، از تالش هاى 
نیروهاى عملیاتی درمهار نفت ريزى قدردانی کرد. دراين بازديد 
دهانزاده مديرعامل شرکت بهره بردار ى نفت وگازکارون آخرين وضع 

مراحل پاکسازى محل و ترمیم اين خط لوله را تشريح کرد.

مهار نشتی خط لوله نفت درسه راهی فرودگاه اهواز
ون
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انبار نفت ساری پشتیبان نیروگاه های شمال کشور
مديرشرکت ملی پخش فرآورده هاى نفتی منطقه سارى  گفت: 
انبار نفت سارى به عنوان يكی از پنج انبار بزرگ کشور، پشتیبان 
نیروگاه هاى برق شمال است. حسینعلی طالبی افزود: نكا، انزلی، 
علی آباد ونوشهر، نیروگاه هايی هستند که نفت کوره مورد نیازآنها 
در صورت لزوم به وسیله ناوگان جاده اى از طريق انبار نفت شمال 
تامین می شود و به عنوان پشتیبانی مطمئن، نقش مهمی درحوزه 
تامین سوخت دراين بخش ازکشورايفا می کنند. وى اظهارکرد: 
شرکت ملی پخش فرآورده هاى نفتی منطقه سارى به دلیل حجم 
باالى عملیات جابه جايی فرآورده و برخوردارى ازناوگان بزرگ حمل 

ونقل درمیان ديگرمناطق پخش شمال کشورقادراست درزمان هاى 
الزم به تقاضاى نیروگاه هاى ياد شده درجهت تامین سوخت از 

طريق انبار نفت سارى قادر پاسخ دهد. 
طالبی تاکید کرد: با توجه به حجم باالى انتقال فرآورده به 
نیروگاه ها ازبروزهرگونه اختالل براى توزيع برق پايدار درمناطق 
شمالی کشور جلوگیرى شده است.  به گفته وى سال گذشته، 508 
میلیون لیتر فرآورده نفتی به مناطق چالوس، گرگان، مشهد، 
بجنورد، سبزوار، همچنین شاهرود، اردبیل، گلستان، میاندوآب و 

ارومیه ارسال شده است. 

به منظور راه اندازى سامانه اطالعات جغرافیايی)GIS( برداشت 
اطالعات جغرافیايی درمسیر خط لوله 8 اينچ میعانات گازى داالن 
منطقه فارس آغازشد. رئیس واحد تعمیرات خط شرکت خطوط 
لوله ومخابرات نفت منطقه فارس هدف ازانجام اين عملیات را 
ايجاد سامانه اطالعاتی رايانه تولید پردازش، تحلیل، مديريت 
اطالعاتی جغرافیايی و پشتیبانی براى تصمیم گیرى ها بر پايه 
داده هاى جغرافیايی مسیرخط داالن عنوان کرد.  فرهاد يزدانی 

افزود: برداشت اطالعات جغرافیايی دريك باند 400 مترى طرفین 
خط لوله ياد شده با استفاده از دوربین هاى نقشه بردارى با هدايت 
بخش هاى مختلف اين منطقه عملیاتی )تعمیرات خط، حراست 
ومراکز انتقال نفت( درمدت 30 روز انجام می شود. وى يكی از 
ويژگی هاى اين عملیات را ايجاد سامانه اطالعاتی و دسترسی 
سريع به اطالعات مسیرخط اعم از تعمیرات، حقوقی و راه هاى 

دسترسی اطالعات برشمرد.

برداشت اطالعات جغرافیایی ازخط لوله میعانات گازی داالن
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خرید 308 میلیارد ریال كاالی 
ایرانی در سه سال گذشته 

وگاز  نفت  بهره برداری  شركت  مديرعامل    
مسجدسليمان گفت: اين شركت درسه سال گذشته با 
هدف تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی وحمايت ازكاالی 
توليد داخل، بيش از308 ميليارد ريال كاالی ايرانی 
خريداری كرده است. قباد ناصری با حساس خواندن 
صنعت نفت واستفاده گسترده و متعدد اقالم و ادوات 
پيچيده در آن افزود: اين شركت  عمل به سياست های 
اقتصاد مقاومتی و تأمين كاال از توليد كنندگان ايرانی را 
سرلوحه سياست های خود قرار داده است.  وی 
اظهاركرد: پيچيدگی قطعات مورد نياز به گونه ای است 
كه فناوری ساخت برخی از آنها تنها در اختيار برخی 
كشورهای غربی است؛ اما با حمايت های وزارت نفت از 
سازندگان داخلی، درسال های اخير جهش چشمگيری 
درساخت تجهيزات وافزايش كيفيت محصوالت داخلی 
صورت گرفته است.  وی اظهار كرد: درسه سال گذشته 
بيش از308 ميليارد ريال به منظورخريد كاال وتجهيزات 
موردنيازهزينه شده كه دوميليارد و450 ميليون ريال 
آن مربوط به خريد اقالم ازاستان خوزستان بوده است.
نهمين  و  يكصد  درهمايش  همچنين  ناصری 
سالروزفوران نفت درمسجد سليمان، توليد صيانتی 
وحفاظت از محيط زيست را ازاولويت های مهم شركت 
بهره بردار ی نفت و گاز مسجد سليمان به عنوان قديمی 
ترين توليد كننده نفت در كشورعنوان كرد. وی با اشاره 
به توليد نفت ازميدان نفت نفتون مسجدسليمان 
درسال 1287  اظهار كرد: با فوران چاه شماره يک نفت 
صنعت نفت شكل گرفت وپس از آن نيز، رنسانس 

صنعتی در كشور آغازشد.  
ناصری گفت: شركت بهره برداری نفت وگازمسجد 
سليمان با بيش از دوهزاركيلومتر خطوط لوله اصلی 
وجريانی با ظرفيت توليد روزانه 169هزاربشكه نفت 
درمحدوده جغرافيايی به وسعت 27 هزار كيلومتر مربع 
در سه استان شامل 13 شهرو شهرستان بر اساس برنامه 
تكليفی مبتنی برصيانت از اين نعمت گرانقدر الهی، 

فعاليت می كند.  
وی نقش اين شركت را درعمران و آبادانی منطقه 
مهم خواند و افزود: شركت نفت و گاز مسحد سليمان 
درجهت عمل به تعهدات ومسئوليت های اجتماعی 
درسه سال گذشته 69 پروژه با يک هزار و 18ميليارد 
ريال پروژه عمرانی، عام المنفعه، توليدی و پشتيبانی از 
توليد تعريف و اجرا كرده است. ناصری كاشت 
يكهزاراصله نهال به ياد يكهزارشهيد شهرمسجدسليمان، 
تأمين اقالم الزم جهت  آزمايشگاه هاي ادارات حفاظت 
محيط زيست شهرهاي واقع درحوزه عملياتي اين 
شركت، خريداري و واگذاری دستگاه هاي سنجش 
آالينده هوا به اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان 

رااز ديگرفعاليت های اين شركت برشمرد.

مديرعامل شرکت گازاستان لرستان با تاکید برهدايت مصرف 
گازبه بخش صنعتی گفت: مصرف گازبخش هاى مختلف)خانگی، 
تجارى، صنعتی( اين استان درسال گذشته بیش از 1/5میلیارد متر 
مكعب بوده است.  شمس خرم آبادى با بیان اين که هم اکنون 
بخش عمده گازمصرف گازبه بخش خانگی اختصاص دارد، تصريح 
کرد: درسال 94مجموع گازمصرفی استان لرستان يك میلیارد و 
490میلیون مترمكعب بود که حجم بیشترى از آن به بخش خانگی 
اختصاص داشت. وى گفت: بیشترين حجم گازمصرفی سال 
گذشته با 189 میلیون مترمكعب در بهمن ماه و کمترين آن نیزبا 

68 میلیون مترمكعب درخردادماه بوده است.در حالی که درسال 
94 بیشترين حجم مصرف گاز با 185میلیون مترمكعب به دى 
ماه وکمترين میزان مصرف آن نیزبا 80 میلیون مترمكعب به 
شهريورماه اختصاص داشت.  خرم آبادى افزود: مصرف گاز به عوامل 
مختلفی بستگی دارد که عمده ترين آن دماى هواست. وى با بیان 
اين که اطالع رسانی درباره روش هاى مصرف بهینه گازهمواره انجام 
می شود، تصريح کرد: انتظارمی رود با رعايت توصیه ها و نكات اعالم 
شده ازسوى شرکت ملی گاز، ازهدر رفت اين انرژى پاک تا حد 

زيادى کاسته شود.

مصرف 1/5 میلیارد متر مکعب گاز  در استان لرستان
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مديرمنطقه هفت شرکت انتقال گاز ايران از تعمیرات سیستم 
کنترل سوخت توربین هاى تاسیسات تقويت فشار گاز بیجار خبر 
داد. خضرايی افزود: با تالش کارشناسان ابزاردقیق تعمیرات اساسی 
واضطرارى ايستگاه ها، تعمیر وساخت بردهاى سیستم کنترل 
سوخت توربین هاى »زاريا « در تاسیسات تقويت فشار گاز بیجار 
انجام و مورد استفاده دوباره قرارگرفت.   وى گفت: اين سیستم مربوط 
به»کنترل ولو «سوخت توربین هاى زارياست که فرآيند تعمیر و 
تجهیز آن با هزينه کمترى نسبت به هزينه هاى خريد از طريق منابع 
خارجی انجام شده است. به گفته وى، با توجه به زمان بر بودن فرآيند 

تهیه وتامین، اين عملیات بسیار مهم و مقرون به صرفه بوده است.
خضرايی اظهارکرد: سیستم SUDT مربوط به سوخت رسانی 
توربین هاى زاريا که به صورت پكیجی ازسوى شرکت سازنده طراحی 
ونصب شده بود، به وسیله کارشناسان عملیات ايستگاه هاى عملیات 
منطقه هفت عملیات انتقال گازبه روش مهندسی معكوس تعمیر، 
نصب و راه اندازى شده است. وى تصريح کرد: تعمیرات اين سیستم 
عالوه برصرفه جويی اقتصادى، افزايش قابلیت اطمینان و دسترسی 
تاسیسات و تجهیزات را در زمان هاى حساس عملیاتی در حد قابل 

قبولی به همراه داشته است.
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بهره مند ی 550 هزار خانوار کرمانی از گاز طبیعی
ازبهره مندى550  مديرعامل شرکت گازاستان کرمان 
هزارمشترک گازطبیعی دراين استان خبر داد.  محمدعلی وديعتی 
افزود: ازاين تعداد452 هزارمشترک به شهرها و 98 هزار مشترک 
نیز به روستا مربوط می شود. وديعتی اظهارکرد: هم اکنون 65 درصد 
خانواراستان زيرپوشش خدمات شرکت گازاستان کرمان قرار دارند. 
مديرعامل شرکت گازاستان کرمان تصريح کرد: با توجه به اين که 
برخی روستاهاى استان درمناطق کوهستانی وبا پراکندگی زياد 
قراردارند، عملیات گازرسانی به آنها شرايط سختی دارد، با تالش 
کارکنان اين شرکت، همچنین حمايت هاى شرکت ملی گازايران 
درجهت تحقق بند »ق « فعالیت هاى خوبی در اين حوزه انجام شده 

است. به گفته وى، دربخش صنايع نیز678 صنعت کوچك وبزرگ 
و73جايگاه هاى عرضه سی ان جی تك منظوره و چند منظوره 
درحال ارائه سرويس به خودروها هستند. وديعتی با اشاره به روند 
مصرف انرژى درکشورهاى درحال توسعه اظهارکرد: رشد جمعیت، 
توسعه فنی، اقتدارسیاسی، استقالل ملی وشكوفايی فرهنگی رابطه 
مستقیمی با مصرف انرژى دارد؛اين درحالی است که رشد مصرف 
انرژى، محدوديت هاى ذخاير و پايان پذير بودن منابع آن داليل قابل 
توجهی براى ضرورت صرفه جويی انرژى است؛ بنابراين ايجاب 
می کند ضمن رعايت نكات ايمنی، مصرف گاز به گونه اى مديريت 

شود که شرايط براى جلوگیرى ازقطع گازمهیا باشد.

  مدير منطقه پنج عملیات انتقال گاز گفت: اين منطقه 
عملیاتی، فروردين ماه امسال با به کارگیرى 84 درصد 
تاسیسات خود درمیان ديگرمناطق رکورددار بوده است. ولی اله 
فرخی افزود: دربازه زمانی ياد شده، قابلیت دسترسی واطمینان 
ازتاسیسات منطقه پنج عملیات انتقال گاز نیز100 درصد بوده 

است.
وى همچنین گفت: اين منطقه عملیاتی بیش از40 درصد 
توان مصرفی توربوکمپرسورهاى کشور را درفروردين ماه امسال 
به خوداختصاص داد که رکورد ديگرى درمیان ديگرمناطق 
انتقال گاز است. مديرمنطقه پنج عملیات انتقال گاز ايران اظهار 

کرد: در فروردين ماه 12 میلیارد مترمكعب گاز از اين منطقه 
به مبادى مصرف منتقل شده است.

ثبت دو رکورد در منطقه 5 انتقال گاز
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 مسابقات جام رمضان هندبال نونهاالن به 
میزبانی باشگاه نفت به پايان رسید.  يعقوب 
شكوهی، رئیس هیئت هندبال نفت و گاز 
گچساران در اين ارتباط گفت : اين مسابقات با 
حضور هفت تیم و بیش از 85 نفر از بازيكنان 
رده هاى سنی نونهاالن و نوجوانان در ماه مبارک 
رمضان با هدف شناسايی و جذب استعدادهاى 

بومی هندبال شهرستان در سالن هندبال 
مجموعه آزادى برگزار شد.

 در اين دور از مسابقات که با توجه به 
جشنواره استعداديابی که از سوى باشگاه نفت و 
گاز گچساران برگزار شد با يك برنامه ريزى با 
دقت و حساسیت بیشترى به کار گزينش 

بازيكنان نخبه شهرستان اقدام شد.  

شكوهی با بیان اينكه هدف هیئت هندبال 
نفت و گاز گچساران تنها پرداختن به امور تیم 
بزرگساالن نبوده، افزود: در اين مسیر تالش 
کرده ايم در جهت بومی پرورى و تشكیل 
تیم هايی قوى در رده هاى نونهاالن تا امید براى 
پشتوانه سازى تیم بزرگساالن گام هاى خوبی 

برداريم.

رئیس هیئت هندبال نفت و گاز گچساران در 
ادامه گفت: با توجه به کسب سهمیه آسیايی تیم 
هندبال بزرگساالن فرصت بسیار خوبی براى 
معرفی پتانسیل هاى شهرستان به هندبال اين 

قاره کهن فراهم شده است.
شكوهی در ادامه با اشاره به جشنواره 50 
سالگی ورزش نفت در گچساران گفت:  با جديت 

اختتاميه مسابقات جام رمضان هندبال 
نونهاالن و نوجوانان نفت و گاز گچساران  

  مدير تیم هاى پايه هندبال نفت و گاز 
گچساران از  جشنواره بزرگ استعداديابی 

هندبال اين باشگاه خبرداد.
  اصغر نوروزنژاد با توضیح بیشتر در اين 
رسیدن  فرا به  توجه  با  گفت:  خصوص 
پنجاهمین سالگرد فعالیت باشگاه نفت و گاز 
گچساران مديريت باشگاه نفت عزم جدى 
دارد بازيكنان تیم هاى قهرمانی خود، خصوصا 
تیم هايی را که از طرفداران و استعدادهاى 
شهرستان  و  استان  سطح  در  بیشترى 
برخوردار هستند ، از میان فرزندان بومی 

همین منطقه انتخاب کند.
 طرح استعداديابی و مدارس هندبال در 

طی سال هاى گذشته نیز در باشگاه نفت و گاز 
گچساران اجرا شده و خروجی آنها به تیم هاى 
نوجوانان، جوانان و امید و بزرگساالن وارد 

شده اند.
 با توجه به سیاست بومی پرورى که 
باشگاه نفت و گاز گچساران به طور جدى در 
پیش گرفته هیچ بازيكن با استعدادى در 
سطح استان از حق حضور در تیم هندبال 

بزرگساالن نفت محروم نمی ماند.
پايه هندبال نفت و گاز  مديرتیم هاى 
گچساران با بیان اينكه طبق دستورالعمل 
از  درصدى  نفت  وزارت  ورزش  شوراى 
بازيكنان تیم هاى نفت از نیروهاى غیرشرکتی 

جذب می شوند افزود: مديريت باشگاه نفت و 
گاز گچساران عزم جدى دارد آن میزان از 
بازيكنان غیرشرکتی تیم هاى نفتی از بین 
پتانسیل هاى بومی در نقاط مختلف شهر و 
استان به هندبال کشور معرفی شوند که تا 

کنون در اين امر موفق عمل کرده است.
 درحال حاضر با همكارى باشگاه نفت و گاز 
بر  عالوه  پرورش  و  آموزش  و  گچساران 
سالن هاى هندبال مجموعه آزادى و پدخندق 
نفت، مربیان با استقراردر مدارس محله هاى 
مختلف شهر گچساران کار آنالیز و استعداديابی 
از بازيكنان نونهال، نوجوان، جوانان و امید را در 

فصل تابستان آغاز کرده اند.

وى هدف از اجراى جشنواره استعداديابی 
را پشتوانه سازى براى تیم هاى بزرگساالن 
عنوان کرد و افزود: مطمئنا در يك بازه زمانی 
چهار تا شش ساله بسیارى از اين بازيكنان به 
سطح باالى هندبال کشور معرفی خواهند 

شد.
مدير تیم هاى پايه هندبال نفت و گاز 
گچساران در پايان وجود باشگاهی با قدمت 
50 ساله را در شهرستان گچساران يك نعمت 
بزرگ براى ورزش اين منطقه دانست و 
تصريح کرد: ورزش نفت در طی اين سال ها 
بار حمايت از جوانان ورزشكار استان را به 

تنهايی بردوش کشیده است.

 جشنواره  بزرگ استعداديابى هندبال
 در بام نفت ايران
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 تمرينات تیم هندبال بزرگساالن نفت و گاز 
گچساران با حضور سرمربی جديد اين تیم در 

سالن پدخندق آغاز شد.
  در روز نخست تمرينات تیم هندبال نفت 
و گاز گچساران که با حضور يعقوب شكوهی 
نوروزنژاد مديرفنی  تیم، اصغر  مدير فنی 
تیم هاى پايه هندبال باشگاه، ومربیان اين تیم 
آغاز شد سرمربی جديد اين تیم اولويت خود را 
استفاده از بازيكنان بومی براساس درخواست 

مديريت باشگاه عنوان کرد.
مهدى آزاد منجیرى در نخستین جلسه 
تمرينی تیم هندبال نفت و گاز گچساران گفت: 
بازيكنان بومی و همچنین بازيكنان تقويتی 
فصل گذشته در اولويت انتخاب من براى قرار 

گرفتن در ترکیب اصلی تیم هستند و در 
صورتیكه در برخی پست ها دچار ضعف باشیم 
نسبت به جذب بازيكن تقوتی اقدام خواهیم 

کرد.
آزاد منجیرى با تبريك 50 سالگی باشگاه 
نفت و گاز گچساران به ورزشكاران و مردم 
ورزش دوست اين شهر تصريح کرد: بی شك 
فعالیت در باشگاهی با قدمت نیم قرن می تواند 
مسئولیت همه ما را نسبت به کسب نتیجه و 
افتخار آفرينی براى مردم گچساران بیشتر کند.

سرمربی تیم هندبال نفت و گاز گچساران 
افزود: در حال حاضر تمرينات تیم هندبال براى 
مسابقات لیگ برتر برنامه ريزى شده است و 
براى حضور در مسابقات آسیايی نیز برنامه خود 

را به مديريت باشگاه ارائه داده ام.
آزاد منجیرى با بیان اينكه کار با توپ و 
آمادگی عمومی و تخصصی اولويت سه هفته 
آغازين تمرينات ما خواهد بود و پس از آن دو 
برنامه اردويی خارج از گچساران خواهیم داشت 
و پیرو مذاکره با مديريت باشگاه شرکت در يك 
تورنمنت براى آمادگی بیشتر قبل از مسابقات 

لیگ برتر را نیز در دستور کار داريم.
وى اظهارداشت: زير ساخت هاى الزم براى 
آماده کردن يك تیم قوى در باشگاه محیا است 
و مديريت باشگاه نیز حمايت هاى خوبی از 
همین ابتدا کار از ما داشته است و امیدواريم 
بتوانیم نتايجی در شايستگی اين شهر ورزش 

خیز و مردم ورزش دوست کسب نمايیم.

در نخستين تمرین تيم هندبال نفت و گاز گچساران با مربی جدید 

   منجيری: می خواهيم 
در آسيا باعث افتخار نام نفت باشيم

  رئیس امور ورزش نفت و گاز گچساران از توافق 
نهايی با مهدى آزاد منجیرى جهت هدايت تیم 
هندبال اين باشگاه خبر داد.   محمد حبیبی نژاد با 
اعالم اين خبر افزود: با توجه به نتايج درخشان تیم 
هندبال نفت و گاز گچساران طی سال هاى اخیر و 
حضوردر جمع چهارتیم باشگاه هاى آسیا، شروع 
هرچه سريعتر تمرينات اين تیم در دستور کار 
قراردارد. حبیبی نژاد تصريح کرد: درسال هاى 
گذشته مهران کیخايی، سرمربی تیم هندبال نفت 
و گاز گچساران زحمات بسیارى براى اين تیم 
متحمل شد و با توجه به شرايط کارى که در اهواز 
داشت، متاسفانه انتقالی ايشان به گچساران محقق 
نشد و در اين فصل امكان حضور در کنار اين تیم را 

نداشت.
کیخايی از بازيكنان و مربیان قديمی هندبال 
گچساران بوده که از زحمات وى در طی اين مدت 
براى هندبال نفت و گاز گچساران قدردانی می کنیم. 
رئیس امور ورزش نفت و گاز گچساران در خصوص 
نحوه انتخاب سرمربی جديد تیم هندبال نفت و گاز 
گچساران اظهار داشت: باشگاه  نفت و گاز گچساران 
که امسال سالگرد 50 سالگی خود را جشن می گیرد، 
مطمئنا انگیزه هاى بااليی براى موفقیت تیم هاى ريشه 
دار خود همچون هندبال دارد به همین خاطر از میان 
گزينه هاى پیش رو »مهدى آزاد منجیرى« به عنوان 
يكی از مربیان موفق لیگ برتر هندبال انتخاب کرديم. 
جبیبی نژاد اظهار امیدوارى کرد: آزاد منجیرى از 
مربیان جوانان،فنی و صاحب سبك در هندبال کشور 
است که به خوبی می تواند راه مربیانی خوبی همچون 
يعقوب شكوهی و مهران کیخايی را که در معرفی 
جوانان اين شهر به تیم هاى ملی نقش داشتند ادامه 

دهد.
 وى تاکید کرد: باشگاه نفت و گاز گچساران براى 
همه تیم هاى قهرمانی خود برنامه ريزى يكساله را 
انجام داده اما تیم هندبال نفت و گاز گچساران به 
دلیل کسب سهمیه آسیايی  می بايد  مورد توجه 
بیشتر مديران نفتی قرار گیرد تا بتواند نماينده 
شايسته اى براى هندبال ايران باشد. گفتنی است: 
»مهدى آزاد منجیرى« با سابقه 20 ساله در لیگ برتر 
هندبال به عنوان بازيكن و مربی، سابقه حضور در 
تیم هاى پیكان، مقاومت، شهردارى کرمان،ذوب آهن 
اصفهان، فوالدسپاهان، ثامن الحجج سبزوار، مس 
کرمان، و بازى در تیم هاى ملی جوانان و بزرگساالن 

از سال 1996 تا 2006 را در کارنامه خود دارد.

مهدی آزاد منجیری سرمربی تیم 
هندبال نفت و گاز گچساران شد

براى پرورش بازيكنان بومی برنامه هاى هیئت 
را به پیش می بريم و جشنواره استعداديابی که 
به مناسبت 50 سالگی ورزش نفت در تابستان 
برپا شده انگیزه همه بازيكنان و مربیان را براى 

حضور در جمع منتخبین بیشتر کرده است.
گفتنی است در مسابقات هندبال جام 
رمضان که به میزبانی نفت و گاز گچساران 

برگزار شد تیم هاى شهداى پانصد دستگاه، 
کارکنان دولت، رزمندگان، سادات، رادک و 
نفت و گاز گچساران حضور داشتند، که در 
پايان تیم هندبال شهداى نفت الف در رده 
نوجوانان و تیم شهداى نفت و گاز در رده 

نونهاالن به مقام قهرمانی رسیدند.
در جام رمضان 96،علی اصغر نوروز نژاد به 

عنوان سرپرست فنی، عباس رضازاده به عنوان 
مسئول فنی مسابقات، ابراهیم آبرود به عنوان 
مسئول کمیته انضباطی، نويد زمانی، احسان 
آرپناهی و ايمان آرپناهی به عنوان داور و علی 
آيشتین، عباس رضازاده و اصغر نوروزنژاد به 
عنوان مربیان تیم هاى پايه کار برگزارى هرچه 

بهتر اين مسابقات را به عهده داشتند.
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ايمان بهرام سري، كشتي گير مناطق نفتخيزجنوب در 
رقابت هاي كشتي فرنگي كارگري جهان مدال طال را به خود 

اختصاص داد.
در اين دوره از رقابت ها كه به ميزباني كشور لتوني 
برگزارشد، ايمان بهرام سري كه تيم شهرداري انديمشک 
نماينده ايران در اين پيكارها را همراهي مي كرد، در وزن 
130 كيلو گرم با غلبه بر تمامي حريفان خود به مدال طال 

دست يافت.
تيم  سايركشتي گيران  مسابقات  اين  در  همچنين 

شهرداري انديمشک از جمله اشكان قلي كياني در وزن 59 
كيلوگرم/ امين سوري در وزن 71 كيلوگرم/ حسن شيرمرد 
در وزن 75 كيلو گرم/ مهدي هدايي در وزن 66 كيلوگرم/ 
وحيد زيدوند در وزن 85 كيلو گرم و محمد بيرانوند در وزن 
97 كيلو گرم، با غلبه بر حريفان خود صاحب مدال طال 

شدند.
در مسابقات كشتي فرنگي كارگري جهان، ورزشكاراني 
از كشورهاي فرانسه، اتريش، استوني، فنالند، لتوني و ايران 

حضور داشتند.

سرمربی تيم واترپلو نفت و گاز 
گچساران در فصل 97-96 معرفی 

شد.
 امير هوشنگ همراهی كه فصل 
شهيد  تيم  ی  بيگر مر سر شته  گذ
نوفالح تهران را به عهده داشته و 
فنی  كميته  ر  د ر  حضو بقه  سا
فدراسيون شنا، شيرجه واترپلو را نيز 
در كارنامه خود دارد، به اين سمت 

طبق  هی  ا همر  . شد ب  منصو
برنامه ريزی باشگاه برای رده های پايه 
بی  يا د ا ستعد ا و پلو  تر ا و و  شنا 
دركنارسايرمربيان زحمتكش بومی 
درمنطقه مستقرو فعاليت خواهدكرد. 
يكی ازاهداف اصلی باشگاه نفت و گاز 
جشنواره  برپايی  جاری،  درسال 
فی  معر ر  منظو به  بی  يا د ا ستعد ا
نوجوانان وجوانان به عرصه ملی است. 

تيم واترپلو نفت و گاز گچساران فصل 
پيش با سرمربيگری پژمان بارون زاده 
توانست پس ازپنج سال در جمع چهار 
تيم باالی جدول به مرحله نيمه نهايی 

ليگ برتر واترپلو راه پيدا كند.
بارون زاده كه ازمربيان موفق بومی 
است، فصل جاری به عنوان مشاور 
باشگاه به همكاری خود ادامه خواهد 

داد.

 قهرماني کشتي گير مناطق نفتخيزجنوب 
در مسابقات کارگري جهان

سرمربی تيم واترپلو نفت و گاز گچساران انتخاب شد

اورامه:
 زحمات يک ساله ام 

جواب داد
وزنه بردار دسته 94 كيلوگرم تيم ملی جوانان بعد از 
كسب دو مدال برنز در مسابقات قهرمانی جوانان جهان در 
ژاپن گفت: خوشحالم توانستم دو مدال برنز را در رقابتهای 
جهانی كسب كنم و اين مدال ها با تدابير مربيان و كادر فنی 

تيم ملی به دست آمد.
  رحمان اورامه پس از كسب دو مدال ارزشمند برنز از 
رقابت های وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان در ژاپن در 
خصوص مدال آوری اش گفت: خيلی خوشحالم كه به 
عنوان نخستين مدال آور تيم ملی وزنه برداری جوانان در 
رقابت های جهانی جوانان در ژاپن به دو مدال برنز دست 
ازبكستان،  از  پيدا كردم. حريفان خيلی قدرتمندی 
اوكراين، بالروس و كانادا داشتم. سرانجام زحمات يک ساله 
من در اردوی تيم ملی جواب داد و دو مدال برنز را برای 
كشورم به دست آوردم. وزنه بردار مناطق نفت خيز جنوب 
تيم ملی جوانان در خصوص تاكتيک كادر فنی تيم ملی قبل 
از آغاز مسابقات جهانی تاكيد كرد: تدابير كادر فنی براين 
اساس بود كه رضا بيرالوند در رقابت دسته 105 كيلوگرم 
وزنه بزند تا مدال های بيشتری را بتوانيم در رقابت های 
جهانی به دست بياوريم؛ از اين رو  اين تاكتيک به نفع من 

و رضا بود. 
دارنده مدال برنز جوانان آسيا و جهان يادآوری كرد: از 
زحمات رئيس  فدراسيون، كادر فنی تيم ملی جوانان و 

خانواده ام تشكر و اين مدال را به آنها تقديم می كنم. 

رحمان اورامه، وزنه بردار 94 کیلويی تیم ملی جوانان  ايران در 
مسابقات قهرمانی جهانی ژاپن، دست به کار بزرگی زد و توانست 
با مجموع 364 کیلوگرم، نخستین مدال را براى کشورمان به دست 

بیاورد. 
 در ششمین روز از رقابت هاى وزنه بردارى قهرمانی جوانان 
جهان در کشور ژاپن و رقابت دسته 94 کیلوگرم، رحمان اورامه، 
وزنه بردار مناطق نفتخیزجنوب و نماينده کشورمان  در سالن 
ورزشی »اوتاسیتی« مجموعه »جنرال جیمنازيوم« روى تخته 
رفت و در نهايت دو مدال برنز را براى کشورمان در اين دوره از 
مسابقات به ارمغان آورد.  اورامه   که در حرکت يك ضرب با مهار 
وزنه 159 کیلوگرم در جايگاه پنجم قرار گرفته بود، در حرکت 

دوضرب با مهار وزنه205 کیلويی به مدال برنز دست يافت و در 
مجموع نیز با مجموع 364 کیلوگرم به مقام  سومی و مدال برنز 

رسید. 
اورامه در حرکت دوضرب توانست ابتدا وزنه 196 کیلوگرم را 
مهار کند. در حرکت دوم وزنه 197 کیلويی را باالى سر برد و در 
مرتبه سوم  نیز وزنه 205 کیلويی را به نام خود ثبت کرد تا به مدال 
برنز حرکت دوضرب دست يابد و در مجموع با 364 کیلوگرم برنزى 
شود. اورامه سال قبل در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا نیز توانسته 
بود با ثبت وزنه 142 کیلوگرم به عنوان چهارمی حرکت يكضرب، 
با مهار وزنه 191 کیلوگرمی در حرکت دوضرب و سرانجام با 

مجموع 333 کیلوگرم صاحب دو نشان برنز شود.

ورزش نفت

برنز جهانی  وزنه بردار 
 مناطق نفتخیزجنوب 

 در ژاپن
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كوهپیمایی گازیهای 
مشهد در ماه رمضان  

 مسئول امور ورزش شرکت گاز خراسان رضوى 
از حضور خوب کارکنان اين شرکت در برنامه 
کوهنوردى و برپايی سفره هاى ساده افطار در 
يكشنبه هاى هر هفته ماه مبارک رمضان کوه هاى 

آب و برق مشهد خبر داد.
  سید حمید موسوى با اعالم اين خبر اظهار کرد: 
طبق برنامه، همه ساله امور ورزش اين شرکت بیش 
از 25 نفر از کارکنان گاز خراسان رضوى را براى 
سومین بار در اين ماه مبارک پس از طی مسیرى 
در حدود پنج کیلومتر در کوههاى آب و برق مشهد 
اسكان و همزمان با اذان و اقامه نماز، روزه خود را 

افطار کردند.
وى در ادامه افزود: آب وهواى بسیارخنك اين 
کوه درشب هاى گرم سال و مصادف شدن اين 
شب هاى گرم با ماه مبارک رمضان، لحظات بسیار 

خوشی را براى همكاران رقم زد.
به گفته موسوى، کوهنوردى هفتگی موجب 
دفع بسیارى ازبیمارى ها ازجمله بیمارى هاى شايع 

قلبی و عروقی می شود.

كوهنوردی

نفرات برتر مسابقات ورزشي در شركت بهره برداري نفت و 
گاز غرب )ستاد كرمانشاه(معرفي شدند.  

 به مناسبت ماه مبارک رمضان  و تقويم ورزشي داخلي 
ساليانه شركت بهره برداري نفت و گاز غرب يک دوره مسابقه 
تنيس روي ميز در ستاد كرمانشاه در دو بخش بانوان و آقايان 

برگزار شد.  
برهمين اساس ياسين ويسي، مهدي فرهادي و عبدالرضا 
باقري عناوين اول تا سوم اين دوره از رقابت ها را در بخش 
آقايان از آن خود كردند. در بخش بانوان نيز خانم وحيده گيو 
خواهان نفر اول، سهيال بهلولي نفر دوم و سميه محمد بيگي 

عنوان سومي اين دوره را كسب كردند.  
بنا بر اعالم واحد امور ورزش شركت در آينده ي نزديک 
مسابقات دارت ويژه جام رمضان نيز در ستاد كرمانشاه در دو 

بخش بانوان و آقايان برگزار خواهد شد.  
   
 

نفرات برتر مسابقات ورزشي در شرکت بهره برداري نفت و 
گاز غرب )ستاد کرمانشاه(معرفي شدند.  

 به مناسبت ماه مبارک رمضان  و تقويم ورزشي داخلي 
سالیانه شرکت بهره بردار ي نفت و گاز غرب، يك دوره مسابقه 
تنیس روي میز در ستاد کرمانشاه در دو بخش بانوان و آقايان 

برگزار شد.  
برهمین اساس ياسین ويسي، مهدي فرهادي و عبدالرضا 
باقري عناوين اول تا سوم اين دوره از رقابت ها را در بخش آقايان 
از آن خود کردند. در بخش بانوان نیز وحیده گیو خواهان نفر 
اول، سهیال بهلولي نفر دوم و سمیه محمد بیگي عنوان سومي 
اين دوره را کسب کردند.   بنا بر اعالم واحد امور ورزش شرکت 
در آينده نزديك مسابقات دارت ويژه جام رمضان نیز در ستاد 

کرمانشاه در دو بخش بانوان و آقايان برگزار خواهد شد.  

مسابقات تكواندو پومسه قهرمانی 
آفرينی  افتخار  با  اصفهان  استان 
تكواندوكار شركت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ايران - منطقه اصفهان به پايان 

رسيد.
  منصور شريف حسين در رده سنی 
پيشكسوتان استان اصفهان با 47 سال 
سن، ضمن كسب مقام دوم و كسب مقام 
نايب قهرمانی مسابقات، موفق شد به 
اردوی مسابقات قهرمانی كشور نيز راه 

يابد.
منصور شريف حسين در خصوص 

مسابقات برگزار شده گفت: 28 سال 
سابقه فعاليت در اين رشته را دارم و در 
طول اين مدت مقام های مختلفی را در 
مسابقات مختلف از آن خود كرده ام كه از 
آن جمله می توان به مقام قهرمانی پومسه 
نايب  در سطح شهرستان و دو مقام 
قهرمانی در مسابقات آزاد قهرمانی استان 
رشته پال كيوكپا و موم دوليوچاگی در 
سال 95، مقام قهرمانی در مسابقات 
مادانگ  رشته هان  همگانی  تكواندو 
)شكستن اجسام سخت بادست و پا(  و 
مقام سومی در رشته پومسه انفرادی در 

سال 88 اشاره كرد.
 اين ورزشكار مدال آور با بيان اينكه 
ورزش تكواندو يک ورزش رزمی علمی 
است، گفت: تكواندو با علم پيش می رود و 
بر خالف ديگر رشته های رزمی با توجه به 
آناتومی بدن حركاتش تعريف می شود و 
حتی رشته های دانشگاهی نيز به اين 
از  يافته است. پس  اختصاص  ورزش 
خستگی های روحی و جسمی روزانه با 
خستگی ها  تمام  تمرين  جلسه  يک 
برطرف می شود و آماده شروع روز بعد با 

تمام انرژی می شوم.

 نفرات برتر تنیس روی میز شركت بهره برداري 
نفت و گاز غرب

  نایب قهرمانی تکواندوكار خطوط لوله و مخابرات  
منطقه اصفهان

 نفرات برتر تنیس روی میز شركت بهره برداري نفت و گاز غرب

به مناسبت ماه مبارک رمضان مسابقات واليبال با عنوان 
جام رمضان در شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران- 

منطقه جنوب شرق برگزار شد.  
هفت تيم از كاركنان و فرزندان پسر منطقه درمسابقات 
واليبال جام رمضان به مدت يک هفته  با يكديگر به رقابت 

پرداختند.    
واحد مخابرات، حراست، مالي، ايمني، پيمانكاران، 
ترابري و مركز انتقال نفت رفسنجان تيم هايی بودند كه در 

اين  مسابقات شركت كردند.
نفت  منظوره شهرک  در سالن چند  اين مسابقات 

رفسنجان برگزار شد  كه در نهايت بعد ازرقابت هايی فشرده 
و در عين حال جذاب،  تيم مخابرات مقام اول را كسب كرد، 
تيم پيمانكاران در جايگاه دوم ايستاد و تيم   ايمني سوم 

شد.
به تيم های منتخب اول تا سوم نيز جوايزی اهدا شد.

مسابقات والیبال جام رمضان درخطوط لوله و مخابرات منطقه جنوب شرق
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چنـد خـــط  خنــده
هر نوشته ای نويسنده ای دارد. هر 
پای  را  نويسنده ای حق دارد اسمش 
مطلبش ببيند. نوشته هايی كه در اين 
صفحه می خوانيد، Statusهای كپی 
پيست شده ای است كه در شبكه های 
و  به دست چرخيده  اجتماعی دست 
صاحبش را گم كرده. اگر »شما« نويسنده 
اين آثار هستيد، لطفا عصبانی نشويد. 
لبخند بزنيد و به خواننده هايی فكر كنيد 
لبخند  نوشته های تان  خواندن  با  كه 

می زنند و دردل تحسين تان می كنند.

  شما ببين ما بچگی چقدر ساده بوديم 
كه مادرا واسه اينكه پفک نخوريم ميگفتن از 
نفته، بعد می گرفتم روی آتيش و می گفتن 

ديدی سوخت؟
 قيمت بعضی كاپشن های ماركدار 
جوريه كه راحت ميشه با اون پول به نيمكره 
جنوبی سفر كرد و بعد از اتمام زمستون 

برگردی
كشيدن ترمز دستی در ايران قبل از 
دعوا... چنان قدرتی به آدم ميده كه فنون 
قدرتی  تو چين همچين  معبد شائولين 

رونميده
 يه بار خواستم نه سيخ بسوزه نه كباب، 

گوجه ها سوخت
 چيزی كه تو بچگی فكرمو مشغول 
می كرد اين بود كه چرا ارواح تو فيلم ها از 

ديوار رد ميشن اما تو زمين فرو نميرن؟
 به نظرم پيرمردا و پيرزنا جای خاصی 
نمی خوان برن و فقط به اين دليل سوار مترو 
و اتوبوس ميشن كه صندليارو از چنگ جوونا 

دربيارن
 زنه ميگه شوهرمو فرستاده بودم سيب 
زمينی بخره، تريلی زيرش گرفت، بهش 
ميگن خب حاال می خوای چی كار كنی؟ ميگه 

نمی دونم شايد ماكارونی درست كردم
 چند روزه داره به طرز مشكوكی بهم 
خوش می گذره. فک كنم می خواد موج جديد 

بدبختيم شروع بشه
اون  به  بكنيم  هم  به  سالمی  يه   
استادهای تربيت بدنی كه امتحان ترم رو با 

انتخابی المپيک اشتباه گرفتند
وقت  چقدر  نكردن  كاری  هيچ   
می گيره؟! االن دو روزه من هيچ كاری نكردم. 

هنوز مونده
 سالمتی اون روز كه من سفيد بپوشم 
شما سياه. من تو رئال بازی كنم شما توسياه 

جامگان! خودت بميری
 اگه چاق باشی چيپس و پفک بخوری. 
ميگن نخور چاق تر ميشی. اگه الغر باشی و 
بخوری ميگن همينارو می خوری كه اينقدر 

الغری ديگه
 يه كنترل داريم تا منو می بينه بدون 

باتری هم كار می كنه! از بس كه زدمش
 يه بار دبستان كادوی تولدم برام 

جامدادی با وسايلش خريدن، اينقدر ذوق 
كردم مهمونی رو ول كردم رفتم مشقامو 
نوشتم يعنی ميگم شل مخ بودن ذاتيه، 

اكتسابی نيست
 ديگه سريال كره ای هم نمی ذارند چند 
وقته قيمت پارچه ابريشم و نمک اصل 
گوگوريو توچوسان قديم از دستمون در رفته
 كيف يكی از اساتيد ادبيات رو جلوی 
مترو با موتور زدن، با عصبانيت برگشت گفت: 

»فرومايه، بازگرد«
 شش ساله  ال ای دی خريديم هنوز 
نصف تصوير فيلمارو نمی بينيم. آخه مامانم 

نمی ذاره برچسب رو تلويزيونو بكنيم
 رفتم كاغذديواری بخرم گفت از متری 
90 هزار تومن داريم تا 450 هزار تومن. 
حساب كردم اگه اسكناس 1000 تومنی 
بچسبونيم، متری 80 هزار تومن واسم درمياد 
تازه هر وقت پول كم آوردم هم می تونم از 

ديوار بكنم
 رفتم پاركينگ ماشينو بگيرم، يارو 
ميگه: می خوای بری تو؟ گفتم نه مزاحم تون 
نمی شم. به ماشين بگيد بياد دم در منتظرشم
 اصال يه حسرتی تو نگاه شتر هست كه 
انگار داره دنبال ضامن كارمند واسه وام 

می گرده
 يكی از فانتزيام اينه كه يه شيشه 
قهوه ای بخرم و توش اسمارتيز بريزم هر چند 
وقت يه بار چند تاشو بخورم يكی ازم پرسيد 
همون  نيست  چيزی  بگم  شد؟  چی 

سردردهای هميشگی ... كالس خاصی داره
 بنگاه ها به اين شكل دراومدن كه 
ميگی من برجی 5 ميليارد تومن می تونم بدم، 
جايی سراغ داريد؟ كمی مكث می كنه و ميگه 

ميتونی 5 ميليون بذاری روش؟
 داشتم وسايلمو جمع می كردم كه برم 
سربازی بابام ميگه زرنگ باش، قشنگ ياد 

بگير وقتی برگشتی خودمون پاسگاه بزنيم
   ديشب تو حموم واسه تنظيم سرد و 
گرم اينقدر تالش كردم كه آخرش شير حموم 
به وای فای همسايه كانكت شد ولی آب ولرم 

نشد
 ديروز تو خيابون ديدم تو يه پورشه 
شاسی بلند دو تا بچه سرشونو از تو سانروف 
ماشين آوردن بيرون دارن عشق می كنند ياد 
بچگيای خودم افتادم ... يه همچين حسی رو 

تو فرغون داشتم
 صبح رفتم واسه صبحانه پنير بگيرم به 
فروشنده می گم اندازه دو هزار تومن پنير 
می خوام يه تيكه كوچولو گذاشت رو ترازو. 
گذاشتم دهنم گفتم بدک نيست از همين 
ديگه.  بود  همين  ميگه  برگشته  بدين، 

خورديش خدا اين ارزونی رو از ما نگير!
 كيفيت آپارتمان سازی ها طوری شده 
كه يه بار داشتم با هندزفری آهنگ گوش 
می دادم همسايه مون زده به ديوار ميگه 

داداش آهنگ قبلی رو پلی كن

 امروز داشتم دو ساعت به طرف، 
تنظيمات يه برنامه رو می گفتم برگشته ميگه 
حاال ساوه رو بزنم؟! بعد كلی بحث فهميدم 

منظورش save بوده!
 يه پسرعمه چاق سيبيلو دارم همش 
عكس غذاهای خوشمزه می ذاره اينستاگرام، 
يعنی جوری شده ديگه هر جا يه چاق سيبيلو 

می بينم گشنم ميشه
 جهان اگر صفحه روزنامه باشه: آمريكا 
بخش سياسی روزنامه ست. اروپا هنر و 
ورزش. آفريقا قسمت نيازمندی ها، چين 

اقتصاد. خاورميانه هم قسمت حوادث!
 يارو ميره تماشای رقص باله خوابش 
می بره. ازش می پرسن چطور بود؟ ميگه 
خيلی انسان بودن. ديدن من خوابم همش رو 

نوک پا راه می رفتن
 مهمونی بوديم يه گوشت بزرگ تو 
خورشت بود روم نشد بردارم يهو برقا رفت 
سريع گذاشتمش دهنم بعد فهميدم ليمو 
امانی بوده بعد از اون حادثه من ديگه هيچ 

وقت اون آدم قبل نشدم
 بدهكار بودن يه خوبی داره اونم اينه 
اگه تو كورترين نقطه دنيا هم بميری چند 

نفر هستند پيدات كنند
من  كه:  اينطوريه  من  رانندگی   

می رونم بقيه بايد خودشون رو نجات بدن
 زنگ زدم تاكسی تلفنی گفتم آقا ما 
35 دقيقه پيش ماشين خواستيم هنوز 
نفرستادين، يارو گفت 35 دقيقه است 

نيومده االن زنگ زدی؟ گفتم ببخشيد
 توت فرنگی اينجوريه كه اگه دو دهه 
تو مغازه بمونه طوريش نميشه ولی به محض 
خريده شدن تو مسير مغازه به خونه از 

شدت گنديدگی تجزيه ميشه
 »به پای هم پير شدن« 
مال بچه پولداراس؛ ما دو نفری 
بايد سگ دو بزنيم كه به پای 

هم سير بشيم
گفته  مركزی  بانک   
وام  تومان  ميليارد  شونصد 
معوقه دست 100 نفر داريم. بعد 
بابام رفته 10 تومن وام بگيره 
بهش گفتن بايد يكی از بچه ها تو 

گروگان بگيريم
 دلم می خواد يه روز اينقد 
پولدار بشم كه وقتی رمز وای فای 
نرم  بعدش  فاميل،  به  ميدم 

دستشويی تنهايی گريه كنم
 همين سنت شيرينی دادنه 
كه ايران رو جهان سومی كرده 

آدم جرات نداره پيشرفت كنه
 شما خيلی پشتكار داريد كه 
شروع  شنبه  اين  از  می خوايد 
كنيد. من گذاشتم سال رندبشه 
1400 به اميد خدا شروع  سال 

می كنم

 متاسفانه من وقتی می بينم يه نفر 
دقيقا همون لباسی رو كه من تنمه پوشيده 
دوست دارم با يه بشكه بنزين برم اون 

مغازه و مغازه دار و خودمو آتيش بزنم
سلبريتی  يه  تا  هستن  عده  يه   
می ميره ميگن بريم يک ستايشش كنيم 
اليک جمع كنيم. يه عده ديگه هم هستن 
ميگن بريم دسته اول رو نكوهش كنيم 

اليک جمع كنيم
 يكی ديگه از عجايب زبان فارسی هم 
اينه كه باركج به منزل نمی رسه اما ديوار 

كج تا ثريا ميره
 دارن آدم می فرستن به مريخ ولی 
هنوز يه قابلمه نساختن خودش خودشو 

بشوره
 نشستيم با داييم اسم-فاميل بازی 
می كنيم ...داييم مزه از »ی« نوشته يه كيلو 
خيار. هيچ جوری هم زير بار نميره كه قبول 

نيست
 بالاستثنا هر روز صبح كه پا ميشم، 
اول به اين فكر می كنم كه آيا می تونم 

بپيچونم و نرم يا نه
 بيايين ياد بگيريم كه وقتی با يه نفر 
مشكل داريم، نبايد توقع داشته باشيم 
دوستامون هم باهاش مشكل داشته باشند
 يک بارم اينقدر تو دستشويی مونده 
به مامانم  بابام  بيرون  بودم كه شنيدم 
می گفت زنگ بزن پزشک قانونی شايد 

اونجا باشه
 سال ها پس از سريال »پس از باران« 
هنوز كه هنوزه دل مردم ايران از رحيم 

نوروزی صاف نشده


