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 تالش برای جذب سرمایه 
 و فناوری در خزر

 با جدیت ادامه دارد

 کاراته مناطق نفتخیز جنوب
  به دنبال پرچمداری 
نفت در ایران

هزینه ۱۰۲ میلیارد تومانی 
پتروشیمی ها در مسئولیت 
اجتماعی

 مشکل بانکی 
در اجرای قرارداد فاز ۱۱ 
وجود ندارد

مرضیه شاهدایی خبر داد وزیر نفت:

دروغ تـا واقعـیت  
 سناریوی

 گـرانی بنز  یـن

حفاظت،  هنـر است

همه حرف های  زنگنه  
برای  همه مردم 

توتال نه سکو و نه پایه سکو می سازد، نه 
حفاری می کند، نه تجهیزات می سازد، نه 
لوله می کشد، همه این موارد با فرآیندی 

که به قرارداد پیوست شده است، به 
مناقصه می رود و ایرانی ها می توانند در 

این مناقصه ها شرکت کنند

پرونده ای درباره سختی های کار 
نیروهای حراست صنعت نفت در 

روزهایی که امنیت در کشور حرف اول 
را می زند

 وزیر نفت در هفته ای که گذشت  با حضور 
در گفت وگوی ویژه خبری  به همه پرسش ها 

درباره فعالیت های صنعت نفت و قرارداد 
توسعه فاز 11 پاسخ داد

 پایان کابوس
    گاز ترکمنی

خط لوله دامغان- نکا    
 این هفته پس از
  10 سال در 
دولت یازدهم افتتاح 
می شود
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 تالش برای جذب سرمایه
  و فناوری در خزر

 با جدیت ادامه دارد
شرکت نفت خزر در تعامل با 
شرکت های بین المللی در صدد 
است مقدمات انجام فعالیت های 
توسعه ای در خزر را فراهم کند.      
اگرچه هنوز هیچ شرکتی به طور 
رسمی برای ورود به توسعه خزر 
اعالم آمادگی نکرده، اما شرکت 
نفت خزر با توجه به مسئولیت های 
تعریف شده خود در صدد است با 
پیشبرد مذاکرات با شرکت های 
بیــن المللی و صنـــدوق های 
سرمایه گذاری خارجی، مقدمات 
توسعه و جذب سرمایه و فناوری را 
همین  به  کند.  فراهم  خزر  در 
منظــور، بـه تــازگی کـمیته 
سرمایه گذاری در شرکت نفت خزر 
تشکیل شده است تا مذاکرات به 
صورت هدفمندتر و اثربخش تر 
دنبال شود. شرکت نفت خزر به 
عنوان متولی توسعه در آب های 

خزر در عین حال ....
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دروغ تـا واقعـیت  سناریوی گـرانی 
بنزیـن

زمزمه افزایش قیمت بنزین و احتمال سهمیه بندی آن، از صدا و سیمای ایران شنیده شد؛ 
رسانه ای ملی که انتظار می رود تا به صحت و سقم خبری دست نیافته است، آن را منتشر نکند   
آن هم در مورد فرآورده ای استراتژیک مثل بنزین که تاثیری مستقیم بر زندگی مردم دارد و از 
نان شب گرفته تا مسکن را تحت تاثیر قرار می دهد.  خبری که عده ای  را ذوق زده کرد و سوژه 
جدیدی یافتند تا دوباره به سیاست های وزارت نفت خرده بگیرند و در بوق و کرنا کنند که ما 
گفتیم نتیجه حذف کارت سوخت، مصرف بی رویه و افسارگسیخته بنزین می شود و ده ها نقد و 

تهمت دیگر... 

سرمربی تیم کاراته مناطق نفتخیز جنوب در گفت و گو با »مشعل«:

می خواهیم پرچمدار 
نام نفت در کاراته 

ایران باشیم

صنعت خوش قــول
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42

رویداد هفته

خط لوله دامغان- نکا پس از 10 سال 
در دولت یازدهم افتتاح می شود

نویسنده، تحلیلگر  و گزارشگر مشعل باشید

دهه فرخنده کرامت گرامی باد



شیرینی ها در
 تلخی ها نهفته است 
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 نقش ایرانیان در تبلیغ 
و نشر اسالم 

باشگاه خوانندگان 
صدای رسای همکاران

[ [38

همه حرف های   زنگنه  برای  همه مردم 

 وزیر نفت در هفته ای که گذشت با حضور در گفت وگوی ویژه خبری به همه 
پرسش ها درباره فعالیت های صنعت نفت پاسخ داد

با حکم وزیر نفت
سیدصالح هندی ، عضو اصلی هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران شد
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حراست پتروشیمی 
به تحقق اقتصاد مقاومتی 
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رویداد

  در این پروژه ۲ سکو در دریا ساخته 
می شود، تعدادی چاه حفاری می شود، لوله کشی 
می شود و گاز به خشکی می آید. پس از انتقال 
گاز به خشکی، این گاز تفکیک و شیرین سازی 
می شود که این موضوع جزء قرارداد با کنسرسیوم 
توسعه دهنده فاز ۱۱ پارس جنوبی نیست. در 
این مرحله تقریبا ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر 

هزینه اش می شود. 
  برداشت نخستین گاز از فاز ۱۱ پارس 
جنوبی سه سال و نیم آینده خواهد بود و پس از 
مدت کوتاهی، تولید گاز از این فاز به ظرفیت 

کامل می رسد. 
  افت فشار در فازهای پارس جنوبی به 
مرور آغاز می شود، این افت تولید با افت فشار در 
سر چاه ها آغاز می شود، بنابراین مهم این است که 
فشار را نگه داریم تا تولید را به خشکی برسانیم و 
سقف تولید را حفظ کنیم؛ بر اساس این قرارداد، 
برای نخستین بار ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر 
برای این کار هزینه و یک سکوی فشار افزا ساخته 
می شود که همانند یک پاالیشگاه بزرگ در 

دریاست؛ این سازه ۲۰ هزار تن وزن دارد. 
 وزن بیشتر سازه های کنونی پارس جنوبی 
زیر سه هزار تن است، برای ساخت این سکو 
)سکوی ۲۰ هزار تنی( باید سرمایه گذاری جدید 
انجام شود، این جزء موارد اصل  قرارداد است که 
نه تنها برای این فاز نیاز است، بلکه در بقیه فازهای 
پارس جنوبی برای این که تولیدمان در آینده افت 

نکند، این کار را باید انجام دهیم. 

  باید فناوری الزم برای ساخت این سکو 
را به مرور به دست آوریم تا در دیگر فازها از آن 
استفاده کنیم، در پارس جنوبی غیر از این فاز ما 
۲۷ فاز دیگر داریم، ارزش تولیدات ساالنه هر دو 
فازی که ساخته می شود، با نرخ گاز صادراتی 
حدود پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر و روزانه 

۱۵ میلیون دالر است. 
  اجرای هر چه سریعتر فاز ۱۱ پارس 
جنوبی با توجه به برداشته شدن تحریم ها برای 
ما در اولویت قرار داشت، این آخرین فازی است 
که در میدان گازی پارس جنوبی اجرا می کنیم 
و پس از آن باید تا آخر عمر میدان جلو افت تولید 

را بگیریم. 
پاسخ به  پرسش / 1

 برای تصویب قرارداد توسعه فاز 
یازدهم پارس جنوبی چه مراحلی را 

طی کردید؟ 
این نخستین قرارداد امضا شده در قالب 
الگوی جدید قراردادهای نفتی است، دولت در 
آبان ماه ۱۳۹۴، شرایط عمومی قراردادهای جدید 
نفتی و الگو و ساختار آن را تصویب کرد که 
بحث های زیادی درباره آن مطرح شد و خود صدا 
و سیما هم روی این موضوع وقت گذاشت و بحث 
کرد، البته بیشتر انتقادها را مطرح کرد! سرانجام 
پس از یک سال درباره الگوی جدید قراردادهای 
نفتی به اجماع ملی رسیدیم، دولت نیز اصالحاتی 
در مصوبه انجام داد و مصوبه نظارت را به آن اضافه 
کرد و سرانجام این مصوبه مورد تایید آقای 

الریجانی، رئیس محترم مجلس شورای اسالمی 
هم قرار گرفت و در عمل به قانون تبدیل شد. 
ممکن است برخی به این الگوی قراردادی انتقاد 
داشته باشند، اما سرانجام در باره آن اجماع حاصل 
شد. پس از این مرحله، متن قرارداد را نوشتیم، 
یادداشت تفاهمی که از قبل با شرکت توتال 
داشتیم و اطالعاتی که اواخر سال ۹۴ در اختیار 
آنها قرار دادیم، سرانجام به امضای قرارداد نهایی 

در ۱۲ تیرماه انجامید. 
  طبق الگوی جدید قراردادهای نفتی، در 
هر قراردادی که یک شرکت خارجی می آید، 
الزاما باید یک شرکت ایرانی نیز در کنار آن قرار 
گیرد تا انتقال فناوری در سطح باالیی صورت 
بگیرد، عمده فعالیت توتال در این پروژه نرم 
افزاری است. توتال نه چاه حفر می کند، نه سکوی 
نفتی می سازد و نه لوله کشی می کند، بلکه کارها 
را مدیریت می کند. مهم ترین کاری که توتال در 
پروژه فاز ۱۱ انجام می دهد، مهندسی مخزن، 

مدیریت پروژه و تامین مالی است. 
 این کارهایی است که توتال ملزم است 
طبق پیوست قرارداد و موافقتنامه اش با شریک 
ایرانی انجام دهد و شرکت ملی نفت ایران ناظر بر 

اجرای آن است. 
  بخش بین المللی شرکت ملی نفت چین 
)CNPCI( که یکی از بزرگترین شرکت های نفتی 
دنیاست نیز، توتال را در این پروژه همراهی 
می کند. همان طور که پیش تر هم گفتم، چینی ها 
در دوران تحریم با ما خوب کار کردند. نگرانی هایی 

وجود داشت که پس از لغو تحریم ها ما دیگر آنها 
را کنار می گذاریم؛ ما دوستان قدیمی خود را 
هیچوقت فراموش نمی کنیم و آنها در توسعه فاز 
۱۱ پارس جنوبی حضور دارند. برای این که 
توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی 
قرارداد با کنسرسیوم توتال تبیین شود، مجوز 

شورای اقتصاد را گرفتیم. 
  الگوی قراردادی پیش از امضا، مورد تایید 
هیئت تطبیق قراردادها گرفت، این هیئت 
متشکل از هفت نفر از جمله چهار وزیر سابق 
شامل آقایان فروزنده، وزیر سابق دفاع- دانش 
جعفری، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی- 
نوذری، وزیر سابق نفت و شافعی، وزیر سابق 
صنایع و همچنین سه نفر دیگر شامل آقایان 
آقامحمدی، معاون دبیرخانه دبیر شورای عالی 
امنیت ملی - دکتر محبی، رئیس مرکز حقوق 
بین المللی ریاست جمهوری و نادریان که از 
حسابرسان برجسته کشور و مدیرعامل موسسه 
حسابرسی مفید راهبر است، هستند. این هفت 
نفر قرارداد و ۱۴ پیوست آن را بررسی کردند که 
پیش از امضای قرارداد، نسخه پاراف شده را در 

اختیارشان گذاشتیم. 
 آنها درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی 
هشت تا ۹ جلسه داشتند و درباره آن بحث 
کردند، همچنین مباحثی درباره مصوبه دولت در 
این هیئت مطرح شد؛ ضمن این که طی چند 
جلسه متن در اختیارشان قرار داده شد و آنها 
چک لیستی تهیه کردند و ۶۰ سوال از نظر انطباق 

مشعل  مهندس بیژن زنگنه شامگاه یکشنبه )31 تیر( با حضور در برنامه 
»گفت و گوی ویژه خبری« شبکه دو سیما به تشریح قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس 
جنوبی با کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، شاخه بین المللی شرکت ملی نفت 
چین )سی ان پی سی آی( و پتروپارس پرداخت و به پرسش هایی درباره بقیه قراردادهای 
میدان های نفتی، مصرف بنزین در روزهای اخیر، موضوع منابع انسانی در صنعت نفت 
و تامین گاز طبیعی استان های شمالی کشور پرداخت. وی درباره قرارداد طرح توسعه 

فاز 11 پارس جنوبی که تیرماه امسال امضا شد، گفت: این قرارداد به معنای واقعی یک 
نوع سرمایه گذاری خارجی و با یک پیمانکاری متعارف کامال متفاوت است. هدف از 
اجرای این قرارداد که حدود پنج میلیارد دالر سرمایه گذاری است و 100 در صد از سوی 
مجموعه طرف قرارداد انجام می شود، این است که 2 میلیارد فوت مکعب یا معادل 
حدود ۵6 میلیون مترمکعب در روز تولید گاز غنی است که این گاز به خشکی می آید. 

گزیده سخنان وزیر نفت را در ادامه می خوانید:

اشــــاره

 وزیر نفت در هفته ای که گذشت با حضور در گفت وگوی ویژه خبری به همه پرسش ها درباره فعالیت های صنعت نفت پاسخ داد

همه حرف های   زنگنه  برای  همه مردم 
توتال نه سکو و نه پایه سکو می سازد، نه حفاری می کند، نه تجهیزات می سازد، نه لوله می کشد، همه این موارد با 
فرآیندی که به قرارداد پیوست شده است، به مناقصه می رود و ایرانی ها می توانند در این مناقصه ها شرکت کنند
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با مصوبه دولت مطرح کرده بودند که پاسخ داده شد 
و سرانجام به ما اعالم کردند که این مصوبه با الگوی 
قراردادهای نفتی که دولت تصویب کرده است، هیچ 
مغایرتی ندارد. پس از این مرحله، به عنوان وزیر نفت، 
کلیات آن را تأیید کردم و اجازه امضای قرارداد داده 

شد. 
  برای امضای قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ با 
ترک تشریفات مناقصه، عمل کردیم و در این باره 
اجازه قانونی هم داشتیم. به وزیر نفت اجازه داده 
شده است در مواردی که در میدان های مشترک 
تشخیص می دهد، خارج از تشریفات مناقصه عمل 
کند. زیرا تنها متقاضی که در این باره با آن مذاکره 
کردیم و پای کار بود، توتال بود و شرکت های 
بین المللی دیگری که ما با آنها صحبت کردیم، اظهار 

عالقه نکردند. 
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  دلیل امضای قرارداد با کنسرسیومی به 
رهبری توتال چه بود؟ 

شرکت های خارجی بین المللی جز توتال، دنبال 
این موضوع نبودند، با شرکت های دیگر که سابقه 
حضور در ایران را داشتند، در سال ۹۴ و ۹۵ صحبت 
شد، اما آنها اظهار تمایل نکردند. با توجه به این که 
توتال در این میدان سابقه داشت و تنها شرکت پای 
کار بود، بنابراین معنی نداشت که با یک شرکت به 

مناقصه می رفتیم. 
پاسخ به پرسش /3 

عدم حضور ایرانی ها در توسعه این فاز 
یازدهم پارس جنوبی چیست؟

 در این زمینه ۲ مسئله است، نخست این که 
ما در برنامه ششم در بخش نفت باید ۲۰۰ میلیارد 
دالر سرمایه گذاری کنیم. اگر واقعا بخواهیم این 
موضوع تحقق یابد، به اعتقادم باید ۷۰ درصد از 

منابع خارجی تأمین شود. 
 ارزش قرارداد فاز ۱۱ که حدود پنج میلیارد 
دالر است، شرکت های داخلی این میزان سرمایه را 
از کجا می توانند تامین کنند؟ برخی می گویند از 
طریق صندوق توسعه ملی که باید گفت آن ۳۰ 
درصد باقیمانده از ۲۰۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری 
باید از صندوق توسعه ملی تامین شود یعنی ۶۰ 

میلیارد دالر. 
*سرعت اجرای پروژه برای ما اهمیت زیادی 
دارد، هر یک سال تاخیر در اجرای این پروژه ۵/۵ 
میلیارد دالر خسارت یا عدم النفع دارد. یعنی اگر 
ارزش جایگزینی را در نظر بگیریم و به جای گاز، 
مازوت یا گازوئیل مصرف کنیم، زیان آن باالتر است. 
  هم اکنون تعدادی از طرح ها در دست 
شرکت های ایرانی  است که امیدواریم تا ۲سال 
آینده به پایان برسد، این در حالی است که فاز ۱۱ 
پارس جنوبی قرار است در طول سه سال و نیم به 
مرحله تولید برسد، در این طرح سرعت و مدیریت 

برایمان مهم است. 
 همان طور که اشاره شد، توتال نه سکو و نه 
پایه سکو می سازد، نه حفاری می کند، نه تجهیزات 
می سازد، نه لوله می کشد، همه این موارد با فرآیندی 
که به قرارداد پیوست شده است، به مناقصه می رود 
و ایرانی ها می توانند در این مناقصه ها شرکت کنند. 
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سهم طرفین در این قرارداد، چه میزان 

است؟ 
  این سرمایه گذاری حدود پنج میلیارد 

دالری در ۲ مرحله انجام می شود، ضمن این که 
کنسرسیوم، یک میلیارد و ۲۰ تا ۳۰ میلیون دالر 
هم عوارض و مالیات به دولت جمهوری اسالمی 
ایران پرداخت می کند. کل مبلغی که به طرف مقابل 
بازپرداخت می شود، طی ۲۰ سال، ۱۲/۹ میلیارد 

دالر است. 
  این درحالی  است که درآمد ساالنه ما اگر 
گاز را با نرخ ۱۰ سنت حساب کنیم، ۵۴ میلیارد 
دالر و اگر این نرخ را ۲۰ سنت حساب کنیم، ۸۵ 
میلیارد دالر می شود و در طول عمر پروژه نیز این 
درآمد به باالی ۱۳۰ میلیارد دالر می رسد. این که 
برخی ها می گویند ما در طول ۲۰ سال ۵۰ درصد 

درآمد را به توتال دادیم، کامال اشتباه است. 
 قراردادهای جدید نفتی یک تفاوت مهم با 
قراردادهای پیشین دارد، البته پیش از توضیح در 
این زمینه باید بگویم قراردادهای پیشین در جای 
خود، قراردادهای خوبی هستند و اکنون هم نگفتیم 
که دیگر از آن قراردادها یا دیگر انواع قراردادها 

استفاده نمی کنیم. 
  در قراردادهای قدیم، روزی که به تولید 
می رسیدیم، طرف مقابل باید ۲۱ روز متوالی از ۲۸ 

روز، تولید مستمر به ما تحویل می داد تا مستحق 
دریافت اصل پول سرمایه گذاری و بهره شود، اما در 
قراردادهای جدید، درصد یا نسبتی به تولید میدان 
در نظر گرفته می شود و اگر تولید میدان کاهش 

یافت، دریافتی طرف مقابل هم کاهش می یابد. 
  پیش تر بازپرداخت ۵ یا ۶ ساله بود، اکنون 
بازپرداخت هر رقم سرمایه گذاری ۱۰ سال پس از 
آغاز تولید است و دستمزد را ۱۶ سال و نیم پرداخت 
می کنیم زیرا سه سال و نیم برای رسیدن به تولید 
طول می کشد یعنی اگر در این مدت تولید کمتر 
شود، خودش جریمه می شود، این بسیار مهم است 
افرادی که با ما قرار داد امضا می کنند، نمی توانند 
حرف های بی ربط بزنند، اگر بزنند، خودشان آسیب 

می بینند و درآمدشان به شدت پایین می آید و نرخ 
بازگشت سرمایه ای که آوردند به شدت افت 

می کند. 
پاسخ به چند انتقاد

  یک عده انتقادهایی که می کنند، از اساس 
الگوی جدید قراردادهای نفتی را قبول ندارند مثل 
این که می گویند کمیته مشترکی که تشکیل شده 
منافع ملی را زیر سوال می برد و به حاکمیت ملی 
ضرر زده است. در حالی که به هیچ وجه این طور 

نیست. 
  حاکمیت ملی و مالکیت خیلی صریح است. 
مالکیت بر نفت، گاز و میعانات درون چاه و همه 
تاسیسات و میعاناتی که از چاه بیرون می آید همه 
متعلق به دولت جمهوری اسالمی ایران است و 
هیچکدام متعلق به آنها نیست. از روز نخست 
هرکدام از طرفین هر پیچی که وارد این طرح 
می کنند، متعلق به شرکت ملی نفت ایران و دولت 

جمهوری اسالمی ایران است. 
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چرا قرارداد توسعه فاز یازدهم پارس 
جنوبی طبقه بندی شده است؟

  این یکی دیگر از انتقادهایی است که به 
قراردادها مطرح شده بنابراین باید گفت که 
قراردادهای تجاری عموما در دنیا منتشر نمی شوند، 
از این رو طبق قانونی که در سال ۹۰ تصویب شد، 
قراردادها محرمانه است و مجلس طبق قانون 
اساسی می تواند هر تصمیمی بگیرد و یا این که 

تصمیمش را عوض کند. 
  من در مجلس هم این موضوع را عرض 
کردم و گفتم که مجلس می تواند یا قانون را عوض 
کند یا وزیر را. البته مجلس چنین نظری نداشت. 
من فکر می کنم، این چیزی که هست معقول است 
غیر از بودن وزیر، هرچند که اگر قرار بر تغییر وزیر 

باشد، االن وقت آن است!
  گفته می شود که چرا در قراردادها جریمه 
نداریم، در ذات قرارداد جریمه در نظر گرفته شده 
است، جریمه به این معنا که اگر تخلف از طرف 

مقابل دیده شود، سودش کم می شود. 
  همچنین انتقاد می کنند که توتال در طرف 
دیگر میدان در حال کار کردن است و این خطرناک 
است در حالی که با مدارکی که به دست آوردیم 
سهمی که توتال در طرف با قطر دارد به زحمت به 
۳ درصد تولید می رسد و در هیچکدام از بلوک های 
قطر، توتال اپراتور یا لیدر عملیات نیست و آنجا 

بیشتر آمریکایی ها هستند. 
  عده ای مخالف سرمایه گذاری خارجی 
هستند اما می گویند موافقیم و لکن! همین ولکن 

اگر مخالف  ایجاد می کند،  برای ما مشکل 
سرمایه گذاری خارجی هستید آن را به صراحت 
اعالم کنید و خودتان و ما را اذیت نکنید، اما اگر 

موافقید باالخره باید لوازم آن را فراهم کرد. 
  سرمایه گذاری خارجی هم از نظر اقتصادی 
و هم از نظر امنیت ملی به نفع کشور است، ما در 
جهانی هستیم که هر کسی به دنبال منافع خودش 
است و ما هم همینطور دنبال منافع ملی مان 

هستیم. 
  هم اکنون دو عضو شورای امنیت ملی 
)فرانسه و چین( در خلیج فارس با ما کار می کنند، 
همراستا بودن منافع آنها با منافع ما کمک می کند 
تا اگر خدای نکرده باز هم تحریم شدیم، آنها هم زیان 
ببینند و اینگونه نیست که تنها ما زیان کنیم. هرچند 
این شرکت ها خصوصی هستند اما در کشور خود 
مالیات می دهند و شرکت های قدرتمندی هستند 

که در ساختار قدرت کشور خود تاثیر دارند. 
  اگر تحریمی خدای نکرده اتفاق بیفتد و یا به 
هر دلیلی ما نتوانیم این کار را انجام دهیم ، تا زمانی 
که تولید آغاز شود،  هیچ پرداختی نخواهیم داشت، 
در این قرارداد یک اصل وجود دارد و آن این که هیچ 
پرداختی جز از محل تولید مخزن مجاز نیستیم به 

پیمانکاران بدهیم. 
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میزان اشتغال شرکت های ایرانی در فاز 11 
پارس جنوبی چقدر است؟ 

وقتی قرارداد فاینانس امضا شود ۲۰ تا ۳۰ 
درصد پول خودمان را باید بدهیم لذا کسی برای ما 
فاینانس ۱۰۰ درصد نمی کند، در واقع ۷۰ درصد 
در کشور طرف مقابل انجام می شود وبا همه گیر و 
دعواها بیشتر از۳۰ درصد را اجازه نمی دهند که 
ازسوی کشور میزبان تامین شود. اما در این پروژه 
۱۰۰ درصد کار به شرکت های ایرانی داده می شود، 
در قراردادها شرکت های ایرانی در ساخت سکوها، 
لوله گذاری، تجهیزات و حفاری چاه ها فرصت 

طالیی دارند. 
  معتقدم، اگر خوب بجنبیم به راحتی بیش 
از ۷۰ درصد ارزشی پنج میلیارد دالر را می توان به 
داخل ایران منتقل کرد تا سبب ایجاد شغل در 
کشور شود. این فرصتی است که ایرانی ها باید از آن 

استفاده کنند. 
  در این قرارداد، برای نخستین بار در تاریخ 
صنعتی ایران است که ۱۰ درصد ارزش مالی مزیت 
قائل شدیم یعنی در شرایط مساوی اگر یک شرکت 
ایرانی ۱۰ درصد هم گرانتر با درصد ساخت بیشتر 
قیمت دهد، می تواند برنده باشد؛ این را در فرمولی 
گذاشتیم که تأیید شده است. یعنی در یک قرارداد 
۶۰۰ میلیارد دالری، شرکت ایرانی می تواند ۶۰ 
میلیارد دالر گران تر بدهد به شرطی که ساخت داخل 
بیشتری داشته باشد و برنده شود. هیچ محدودیتی 

برای استفاده از ظرفیت ایرانی وجود ندارد. 
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شما استخوان خردکرده صنعت نفت 
هستید، به نظرشما سهم شرکت های 

ایرانی از این ۷0 درصد چقدر است؟ 
  به نظرم، شرکت های داخلی ۷۰ درصد 
سهم می برند. البته ۱۰۰ درصد هم می توانند سهم 
ببرند اما برآورد من این است که حدود ۷۰ درصد 

را به راحتی می برند. 
ادامه در صفحه ۶

 در قراردادهای قدیم، 
روزی که به تولید 

می رسیدیم، طرف مقابل 
باید ۲۱ روز متوالی از 

۲۸ روز، تولید مستمر 
به ما تحویل می داد تا 

مستحق دریافت اصل 
پول سرمایه گذاری و بهره 

شود

}}  عده ای مخالف سرمایه گذاری خارجی هستند اما می گویند موافقیم و لکن! همین ولکن برای ما مشکل ایجاد می کند، اگر مخالف سرمایه گذاری 
خارجی هستید آن را به صراحت اعالم کنید و خودتان و ما را اذیت نکنید اما اگر موافقید باالخره باید لوازم آن را فراهم کرد. 
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مشعل   مرجان طباطبایی   »بازی خطرناک 
«، »خسران«، »خیانت«، »حراج منافع ملی« 
بخشی از برچسب هایی بود که از سوی مخالفان 
قرارداد توتال، به وزارت نفت دولت حسن روحانی 
برای این قرارداد کم نظیر در تاریخ ایران نسبت داده 
شد؛ برچسبی که با خود استدالل هایی از این دست 
را به همراه داشت که این قرارداد برخالف منافع 
ملی، مصلحت کشور و همچنین منافع عمومی 

است.
اگر چه به نظر می رسد مخالفت و وارد حاشیه 
کردن قراردادهای خارجی در حوزه نفت و گاز، به 
یک عادت در میان منتقدان تبدیل شده است؛ اما 
در پاسخ به این بهانه جویی ها، بیژن زنگنه، هفته 
گذشته در برنامه شبکه خبری ۲۲ توضیحات 
کاملی را ارائه داد؛ سخنانی صریح و بی پرده که 
حجت را بر همگان درباره امضای قرارداد با توتال در 
فاز ۱۱ پارس جنوبی تمام کرد، نگاهی گذرا به این 
سخنان می تواند مشخص کند که موافقان منافع 

ملی کیستند و خائنان منافع ملی کدامند.
زنگنه با شرح کامل و بیان جزء به جزء قرارداد با 
توتال که از قضا مجری صداوسیما موردی را از زبان 
دلواپسان در سواالت خود، از قلم نینداخته بود، به 
همه ابهامات طرح شده پاسخ داد. آن گونه که اگر 
دنبال بهانه جویی تازه ای نباشند، درباره این قرارداد 
و جزئیات آن ابهامی برایشان باقی نمی ماند. از آن 
سو اما با توضیحات زنگنه، به نظر می آید حال باید 
مخالفان داخلی قرارداد توتال در مقام پاسخ به 

وزارت نفت و افکار عمومی برآیند. 

نوبت پاسخگویی شماست
یک بخش از توضیحات وزیر نفت، ناظر بر این 
مساله بود که در برنامه ششم، نفت باید ۲۰۰ میلیارد 
دالر سرمایه گذاری داشته باشد که اگر بخواهیم 
تحقق یابد، باید ۷۰ درصد آن از منابع خارجی 
تامین شود. حال قرارداد فاز ۱۱ تنها پنج میلیارد 
دالر است. اگر نخواهیم درباره کل ۲۰۰ میلیارد دالر 
صحبت کنیم، در همین پنج میلیارد دالر، کدام 
شرکت داخلی است که چنین سرمایه ای داشته 

باشد؟ 
پیش از این اسحاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهور هم گفته بود: »رهبری فرموده اند که 
در زمینه نفتی باید ۲۰۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری 
شود و این تنها پنج میلیارد از آن است، آن هم با 
اینکه آمریکا تهدید کرده کسی حق ندارد بیش از 
مبلغ خاصی در ایران سرمایه گذاری کند«. اهمیت 
موضوع وقتی بیشتر مشخص می شود که بدانیم هر 
سال تاخیر در اجرای این پروژه ۵/۵ میلیارد دالر 
خسارت یا عدم نفع دارد. با این حساب چه باید کرد؟ 
وقتی در داخل این توانایی وجود ندارد، به کجا باید 
رفت؟ آیا باید صبر کرد تا شرکت های داخلی به 
چنین توان و سرمایه ای دست یابند؟ آیا چنین توانی 
قابل دستیابی است؟ اگر پاسخ مثبت است، تا چه 

مقطع زمانی باید صبر کرد؟ آیا باید نشست و نظاره 
گر از کف رفتن منابع ملی کشور بود و روزشمار 
خسارت میادین مشترک را نگارش کرد؟ وقتی 
براساس قراردادی که مراحل قانونی را پشت 
سرگذاشته، می توانیم نفت و گازمان را احیا کنیم و 
با رویکرد توجه به توان داخلی، بخش وسیع کار از 
سوی شرکت های ایرانی انجام و ضمن آن 
فناوری های جدید وارد کشور می شود، آیا این 
خدمت است یا خیانت؟ حراج منافع ملی است یا 

حفظ و صیانت از آن ؟ خسران است یا منفعت؟ 
شاهد دیگر در مسیر صحیح قرارداد با توتال، 
گشایشی است که با برجام به ثمر نشسته است. در 
اهمیت قرارداد با توتال همگان اذعان کردند که این 
قرارداد از ثمرات برجام است. رئیس جمهور روحانی 
به صراحت اعالم کرد که » اگر برجام نبود، توافق با 

توتال هم به نتیجه نمی رسید. « 
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور 
اعالم کرد: » امضای این قرارداد، شکست 
آمریکایی ها و تحریم هاست.« نوبخت، سخنگوی 
دولت نیز در این باره گفت: » قرارداد توتال، نشان 
دهنده فروریختن کامل دیوار تحریم است.« بیژن 
زنگنه، وزیر نفت هم در این زمینه یادآور شد: 

»قرارداد با توتال از دستاوردهای برجام است.«

پیوستگی برجام و توتال، موضوعی است که 
آمریکا را هم با چالشی جدی مواجه کرده است. 
شاهد آن هم سنگ اندازی های آمریکا برای به نتیجه 
نرسیدن قرارداد توتال با ایران است و سند دیگر، 
سخنان صریح مایک پمپئو، رئیس سازمان سیا در 
نشست امنیتی ساالنه )ASPEN( است که اعتراف 
کرده امضای قرارداد میان ایران و توتال، یک چالش 
سیاست های  اجرای  مسیر  در  دیپلماتیک 
آمریکاست.  به این موارد باید باالگرفتن تنش میان 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و تیلرسون، وزیر امور 
خارجه او را هم اضافه کرد. چنانکه شبکه 
»سی ان ان« به نقل از دو منبع نزدیک به وزیر خارجه 
آمریکا مدعی شده تیلرسون به دلیل اختالف با 
ترامپ از جمله درباره برجام، احتماالً تا قبل از پایان 
سال جاری از سمت خود کناره گیری می کند. تزلزل 
در رابطه ترامپ- تیلرسون ورای اختالف های پیدا 
و پنهان در موضوعات مختلف، نتیجه ناکامی در 
وعده ای بود که رئیس جمهوری آمریکا به هنگام 
حضورش در کاخ سفید، مبنی بر پاره کردن برجام 
داده بود و تیلرسون اراده این ماموریت را نداشت، 
دعوایی که اصلی ترین دالیل آن برجام است و حال 
هر میزان می خواهد یکسویه درباره برجام فرمان 
براند، چون او تنها یک عضو از چند کشور خواهد 

بود.
اینها همه شواهدی است که براساس آن باید 
قضاوت کرد چه کسانی دست به بازی خطرناک 
زده اند و گواهی بر آنکه دلواپسان داخلی در مسیر 

منافع کدام کشور حرکت می کنند.

ادامه از صفحه ۵
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وضع ۵2 میدان معرفی شده از سوی وزارت 
نفت برای توسعه در قالب الگوی جدید 

قراردادهای نفتی چگونه است؟ 
 بسیاری از شرکت هایی که آمدند، متقاضی 
توسعه میدان هایی بودند که با اولویت های ما 
سازگاری دارد، مانند الیه نفتی پارس جنوبی که 
اولویت درجه یک ماست؛ یا آزادگان، یادآوران، آذر 
و. . . و در مقابل، برای توسعه برخی میدان ها هم 
ابراز عالقه نکردند مانند خزر. االن هم مانند دوره 
کوپن نیست که به طرف بگوییم اگر صابون 
می گیری، باید در کنارش جارو هم ببری! 
نمی آیند. یا برای برخی میدان های کوچکتر کمتر 
آمدند و برای میدان هایی که نیاز به افزایش ضریب 

بازیافت داشت، متقاضی بیشتر بود. 
  هم اکنون ۱۰ گروه را برای پیشبرد ۱۰ مذاکره 
قراردادی تشکیل داده ایم و این مذاکرات به صورت 
موازی در دست اقدام است، هر هفته با این گروه ها جلسه 

می گذارم و پیشرفت مذاکرات را دنبال می کنم. 
  در صورتی که تعداد پیشنهاد دهندگان زیاد 
باشد، به سمت مناقصه می رویم. گاهی برای یک میدان 
با پیشنهادهای بسیار متفاوتی از حیث امکان تولید 
رو به رو می شویم اما آنچه برای ما اولویت دارد، افزایش 
تولید و افزایش ضریب بازیافت است زیرا در موازنه های 

قدرت در نفت، تولید حرف اول و آخر را می زند. 
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آیا این 10 مذاکره مربوط به همان قراردادهایی 
است که بر اساس اعالم ستاد اقتصاد مقاومتی 

باید تا پایان سال نهایی شود؟ 

  ستاد اقتصاد مقاومتی ابراز امیدواری کرده این 
کار اجرایی شود و ما نیز تالش خود را می کنیم. شما 
)صدا و سیما( آمادگی پیدا نکنید از االن به این ۱۰ 
قرارداد حمله کنید. صدا و سیما حامی نبوده است، البته 

من نمی گویم انتقاد نکنید؛ می گویم تخریب نکنید. 
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میدان های اولویت دار برای توسعه در 
قالب قراردادهای جدید نفتی کدامند؟

میادین الیه نفتی پارس جنوبی، آزادگان، یادآوران 
و آذر میادین مشترک در اولویت ما هستند. 
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پیش بینی حجم سرمایه گذاری برای 
توسعه میادین اولویت دار چقدر است؟

 تا پیشنهاد فنی تمام نشود، نمی توان درباره 
پیشنهادات مالی صحبت کرد. ممکن است برای یک 
میدان با توجه به فناوری ها و مطالعات مختلف، ارقام 
متفاوتی از پتانسیل تولید روزانه، از ۵۰ هزار تا ۴۰۰ 
هزار بشکه، پیشنهاد شود که به طور طبیعی این 
پیشنهادها قیمت های متفاوتی به دنبال دارند. 
پیشنهادات فنی پس از بحث و بررسی در کمیته 
مشورتی، در شورای عالی مخازن هم بررسی می شود 
و پس از تایید و سپری شدن این مراحل، مباحث مالی 
و قراردادی آغاز می شود. باید ابتدا اطمینان کامل 
حاصل کنیم که پیشنهاد فنی ارائه شده، مستند و قابل 

دفاع است.  
مصرف ترمز بریده است 

»مصرف ترمز بریده است«، مصرف کنونی که 
حدود ۸۴ میلیون لیتر در روز است،نسبت به سال 
گذشته، ۸/۵ درصد افزایش یافته که با توجه به اضافه 
شدن یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو و حدود 

۷۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در سال ۹۵ و اسقاط 
نشدن وسایل نقلیه مستهلک، این میزان مصرف 

غیرعادی به شمار نمی آید. 
 فعال شدن صنعت خودرو، تولید ثروت و به تبع 
اشتغالزایی بیشتر باعث خوشحالی ماست؛ اما ناگزیر 
تبعاتی نیز مانند افزایش مصرف سوخت را به دنبال دارد. 
 احتمال تاثیرپذیری مصرف بنزین از حذف 
سهمیه بندی وجود ندارد، اگر کارت هم بود، باز خودروها 
به میزان درخواستی بنزین مصرف می کردند و آن موقع 

هم مانعی برای مصرف نداشتند. 
ثابت ماندن قیمت بنزین در دو سال اخیر، عالمت 
بدی است. درست است که مردم انتظار دارند قیمت ها 
افزایش نیابد و افزایش قیمت هم ممکن است آثار تورمی 
داشته باشد، اما به هر حال ثابت ماندن قیمت هم 

مشکالتی ایجاد می کند. 
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 آیا دولت برنامه ای برای افزایش قیمت 
بنزین دارد؟ 

از این دولت که زمان زیادی نمانده است، دولت 
بعد باید به این موضوع فکر کند و تصمیم بگیرد. راهکار 
اساسی تولید خودروهایی با مصرف کمتر و توسعه ناوگان 
حمل و نقل عمومی است، نمی توان تولید خودرو را 
متوقف کرد؛ بنابراین باید با راهکارهای مناسب از جمله 
تشویق به استفاده از حمل و نقل عمومی، مصرف را 

کاهش داد. 
توضیحات درباره آزمون استخدامی

 پارسال حدود ۲۰۰ نفر از دانشگاه صنعت نفت 
جذب شدند و امسال هم مجوز جذب حدود ۲۰۰ نفر 
دیگر از این دانشگاه اخذ شده است. البته وزارت نفت در 

این زمینه تعهدی نداشته است. 

 ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ نفر با برگزاری آزمون، از میان 
نخبگان همه دانشگاه ها جذب می شوند که دانشجویان 
دانشگاه صنعت نفت هم می توانند در این آزمون شرکت 
کنند. آزمون دیگری هم برای جذب حدود هزار و ۲۰۰ 
نفر از میان افرادی که تجربه کاری در صنعت دارند، 

برگزار خواهد شد. 
 دانشگاه نفت مانند دیگر دانشگاه ها در حال 
فعالیت است؛ در حوزه باالدستی آموزش های خوبی 
می دهد و ما از این دانشگاه حمایت می کنیم؛ اما 
امیدوارم در کل کشور کار ایجاد شود تا دانشجویان این 
دانشگاه بتوانند در شرکت های فعال در شاخه های 
مختلف صنعت نفت اعم از اکتشاف، حفاری و... جذب 

شوند. 
»مگر شرکت ملی نفت چقدر می تواند استخدام 
کند و چقدر کار قرار است از سوی دولت انجام شود؟«، 
شرکت ملی نفت باید کار مدیریتی کند و امیدواریم 
فرصت  اشتغال در شرکت های خصوصی فعال در صنعت 

نفت ایجاد شود. 
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آیا زمستان امسال با مشکالت سال 
گذشته ناشی از قطع گاز ترکمنستان 

رو به رو نخواهیم شد؟
پارسال مشکلی نداشتیم و همه چیز به 
خوبی طی شد. مردم و مسئوالن استانی همکاری 
خوبی داشتند. بین ۹تا ۱۲ مرداد ماه، خط ۴۲ 
اینچی دامغان تا نکا، نهایی و جریان گاز برقرار 
می شود که این اقدام، اتصال محکم و مطمئنی 
میان شبکه گازی استان های گیالن، مازندران و 
گلستان با شبکه سراسری است و نگرانی از بابت 

تامین گاز این استان ها وجود نخواهد داشت. 

هیاهو بس است؛ نوبت پاسخگوییست

 برچسب ها چرا نمی چسبند؟

خبر و نظر
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وزیر نفت:
 مشکل بانکی 

در اجرای قرارداد فاز ۱۱ وجود ندارد

با حکم وزیر نفت
سیدصالح هندی ، عضو اصلی هیئت مدیره شرکت 

ملی نفت ایران شد

چارسو

شامگاه یکشنبه )1 مرداد( مهندس بیژن 
بیمارستان  با حضور در  نفت  زنگنه، وزیر 
مرکزی نفت، از آیت اهلل حاج شیخ مهدی 

مجیدی، رئیس شورای اقامه نماز وزارت نفت 
و همچنین بیماران بستری در بیمارستان نفت 

عیادت و دلجویی کرد. 

وزیر نفت با بیان این که مشکل بانکی در اجرای 
قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی وجود ندارد، 
گفت: پرداخت های آنها، به هیچ وجه وارد سیستم 

مالی ایران نمی شود که با مشکل رو به رو شود. 
مهندس بیژن زنگنه درباره وجود موانع بانکی 
در قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، اظهارکرد: 
مشکلی در اجرای این قرارداد وجود ندارد و 
پرداخت های آنها، وارد سیستم مالی ایران 
نمی شود.  وی درباره مراودات بانکی قرارداد با 
شرکت توتال فرانسه و دیگر اعضای کنسرسیوم 
بین المللی فاز ۱۱ پارس جنوبی تصریح کرد: توتال 
و اعضای کنسرسیوم، پرداخت های خود را به 
پیمانکاران بدون مشکل انجام خواهند داد.  
نخستین قرارداد جدید نفتی در پساتحریم ۱۲ 
تیرماه امسال میان شرکت ملی نفت ایران و 
کنسرسیوم بین المللی به رهبری توتال برای 
توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی امضا شد.  ارزش 
قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی چهار میلیارد 
و ۸۰۰ میلیون دالر است که با به ثمر رسیدن آن، 
روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب )معادل ۲ میلیارد 
فوت مکعب( به ظرفیت برداشت ایران از میدان 
گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می شود.  
این قرارداد، نخستین قرارداد در قالب الگوی جدید 
قراردادهای نفتی است که پس از لغو تحریم ها امضا 
شد.  بر اساس این قرارداد، یک کنسرسیوم 
بین المللی به رهبری توتال فرانسه ایجاد شده است 
که شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و 
پتروپارس ایران، اعضای دیگر آن را تشکیل 

می دهند.  سهم توتال به عنوان رهبر این 
کنسرسیوم در این قرارداد ۵۰/۱ درصد است. 
شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و 
پتروپارس ایران نیز به ترتیب ۳۰ و ۱۹/۹ درصد 
سهم دارند.  این طرح با هدف تولید حداکثری و 
پایدار روزانه ۲ میلیارد فوت مکعب )حدود ۵۶ 
میلیون مترمکعب( گاز غنی ترش از منابع بخش 
فراساحل فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس 

جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا می شود. 
وزیر نفت تاکید کرده است: خواسته و 
فرمایشات رهبر معظم انقالب نیز در روند تدوین 
و تصویب چارچوب الگوی جدید قراردادهای 

جدید نفتی رعایت شده است. 
بازپرداخت اصل هزینه سرمایه اي مستقیم 
طرف دوم ۱۰ ساله خواهد بود که در مقایسه با 
قراردادهای پیشین بیع متقابل )با دوره بازپرداخت 
چهار تا شش ساله( یک دستاورد مهم خواهد بود. 
میزان پرداخت دستمزد به پیمانکار در هر سال 
وابسته به مقدار تولید از میدان است. پرداخت 
هزینه بهره برداری، هزینه سرمایه ای غیرمستقیم 
به صورت جاری و براساس هزینه های واقعی 
خواهد بود.  همه هزینه های یاد شده باید براساس 
برنامه و بودجه عملیاتی سالیانه انجام شود و 
بازپرداخت آنها منوط به اخذ تاییدیه های الزم 
شرکت ملی نفت ایران است.  توسعه صنعت نفت 
به ۲۰۰ میلیارد دالر سرمایه نیاز دارد که به علت 
کمبود منابع داخلی، بخش عمده ای از آن باید از 

محل سرمایه های خارجی جذب شود. 

وزیر نفت با صدور حکمی، سید صالح هندی 
را به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت ملی 

نفت ایران منصوب کرد. 
در حکم مهندس بیژن زنگنه خطاب به 
سیدصالح هندی آمده است: »به استناد ماده ۲۸ 
قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، مصوب ۲۳ 
فروردین ماه ۱۳۹۵ کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی و با عنایت به ماده ۲۹ اساسنامه و 
تفویض اختیار مجمع عمومی محترم به اینجانب 
در جلسه ۴ خردادماه ۱۳۹۵، بدین وسیله با 
استعانت از خداوند دانای توانا، جنابعالی را به عنوان 
عضو اصلی هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران 

برای باقیمانده مدت دوره ماموریت اعضا 
منصوب می نمایم. امیدوارم با همراهی و 
همفکری دیگر اعضای محترم هیئت 
مدیره با اتکال به ذات اقدس الهی در انجام 
وظیفه خطیری که بر عهده می گیرید، 

موفق باشید. « بر اساس اعالم شرکت 
ملی نفت ایران، سیدصالح 

هندی که هم اکنون سکان هدایت مدیریت 
اکتشاف این شرکت را به عهده دارد، پیش از این 
در سمت های مختلفی همچون مدیر برنامه ریزی 
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، عضو شورای 
مشورتی معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت، 
عضو هیئت مدیره شرکت پتروپارس، مشاور رئیس 
پژوهشگاه صنعت نفت در تاسیس شرکت های 
دانش بنیان باالدستی و رئیس پردیس پژوهش و 
توسعه صنایع باالدستی نفت پژوهشگاه، معاون 
پشتیبانی پژوهشگاه صنعت نفت، عضو هیئت 
رئیسه و شورای پژوهشی پژوهشگاه صنعت نفت، 
رئیس و عضو اصلی کمیسیون معامالت پژوهشگاه 
پژوهشی  نفت، عضو شورای  صنعت 
پژوهشکده مطالعات راهبردی فناوری 
موسسه مطالعات بین المللی انرژی و 
باالدستی شورای  کارگروه  عضو 
سیاست گذاری فناوری معاونت فناوری 
وزارت نفت ایفای وظیفه کرده 

است. 

 عیادت مهندس زنگنه
 از رئیس شورای اقامه نماز وزارت نفت

شرکت نفت خزر در تعامل با شرکت های 
بین المللی در صدد است مقدمات انجام فعالیت های 
توسعه ای در خزر را فراهم کند.  محسن دالویز روز 
)سوم مرداد ماه( با بیان این که هنوز هیچ شرکت 
بزرگ بین المللی برای توسعه در خزر اعالم آمادگی 
نکرده است، عنوان کرد: اگرچه هنوز هیچ شرکتی 
به طور رسمی برای ورود به توسعه خزر اعالم 
آمادگی نکرده، اما شرکت نفت خزر با توجه به 
مسئولیت های تعریف شده خود در صدد است با 
پیشبرد مذاکرات با شرکت های بین المللی و 
صندوق های سرمایه گذاری خارجی، مقدمات 
توسعه و جذب سرمایه و فناوری را در خزر فراهم 
کند.  وی گفت: به همین منظور، به تازگی کمیته 
سرمایه گذاری در شرکت نفت خزر تشکیل شده 
است تا مذاکرات به صورت هدفمندتر و اثربخش تر 
فراوان ذخایر  به حجم  دنبال شود.  دالویز 
هیدروکربوری موجود در دریاچه خزر هم اشاره 
کرد و گفت: شرکت نفت خزر به عنوان متولی 
توسعه در آب های خزر در عین حال که به طور کامل 
تبعیت می کند،  نفت  از سیاست های وزارت 
مذاکراتی را هم با شرکت های صاحب سرمایه و 
فناوری حفاری در آب های عمیق در دستور کار 
دارد.  دالویز با اشاره به کاهش منابع هیدروکربوری 
در میدان های خشکی در سطح جهان افزود: بخش 
فراساحل از جذابیت زیادی برای سرمایه گذاران 
برخوردار شده است و پیش بینی ها از رشد 130 
درصدی حجم سرمایه گذاری و برآورد بیش از 260 
میلیارد دالر سرمایه گذاری در این بخش طی پنج 
سال آینده حکایت دارد.   فعالیت های توسعه ای 
خزر در کمیته سرمایه گذاری شرکت نفت خزر 
دنبال می شود. شرکت نفت خزر با تشکیل کمیته 
سرمایه گذاری، تالش برای جذب فناوری و سرمایه 
را به منظور تحقق برنامه های توسعه ای در خزر در 
دستور کار قرار داده است. رامین خودآفرین، رئیس 

امور بین الملل شرکت نفت خزر از تشکیل کمیته 
سرمایه گذاری در این شرکت خبر داد و گفت: این 
کمیته با هدف انجام فعالیت های هدفمند به منظور 
جذب سرمایه و فناوری و تحقق اهداف توسعه ای 
در خزر تشکیل شده است و مذاکرات متعددی را 
به این منظور دنبال می کند.  وی به مذاکره با 
جذب  برای  بین المللی  توانمند  شرکت های 
مشارکت و سرمایه گذاری در مطالعه، اکتشاف، 
توسعه و تولید نفت در دریای خزر اشاره کرد و 
افزود: در هفته های اخیر، جلسات مشترکی با 
نمایندگان صندوق های انرژی و شرکت های 
خارجی نفت و گاز اعم از شرکت های فعال در حوزه 
حفاری، اکتشاف و. . . از کشورهای نروژ، روسیه و 
چین در شرکت نفت خزر برگزار و در جریان آن، 
فرصت های همکاری به منظور انجام فعالیت های 
توسعه ای در خزر بررسی شده است.  شرکت نفت 
خزر به عنوان یکی از شرکت های تابعه شرکت ملی 
نفت ایران، مسئولیت اکتشاف، توسعه و تولید 
منابع هیدروکربوری در حوضه خزر جنوبی و سه 
استان ساحلی مازندران، گلستان و گیالن را به 
عهده دارد. نظارت بر اجرای کلیه قراردادهای 
و  ایران  نفت  ملی  شرکت  بین  شده  منعقد 
شرکت های بین المللی برای مطالعه و توسعه 
میدان های نفتی در دریای خزر، همچنین نظارت 
با عملیات  بر مسائل زیست محیطی مرتبط 
اکتشاف و توسعه ذخایر نفت و گاز در دریای خزر 

نیز به عهده شرکت نفت خزر است. 

 تالش برای جذب سرمایه و فناوری در خزر
 با جدیت ادامه دارد

مدیرعامل شرکت نفت خزر عنوان کرد:
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رشد  قابل   مالحظه حجم 
فعالیت های   پژوهشگاه  صنعت 

نفت در سال های اخیر

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت از چندبرابر شدن 
حجم فعالیت  پردیس های پژوهشگاه صنعت نفت در 

سال های اخیر خبر داد.
حمیدرضا کاتوزیان با بیان این مطلب افزود: به 
طور نمونه، حجم کار در پردیس باالدستی پژوهشگاه 
در چهار سال اخیر حدود ۶۰ درصد اافزایش یافته و 
حجم کار پردیس پایین دستی نیز در این مدت حدودا 

۲ برابر شده است.
وی از افزایش خیره کننده حجم فعالیت ها و 
قراردادها در پردیس انرژی و محیط زیست هم خبر 
داد و گفت: فعالیت های این پردیس  نیز رشد پنج 

برابری را تجربه کرده است.
کاتوزیان روند درآمدزایی پژوهشگاه صنعت نفت 
را در سال های اخیر مناسب ارزیابی کرد و افزود: 
پژوهشگاه در صدد است با استفاده از اندوخته مالی، 
نسبت به خرید تجهیزات مورد نیاز و به روزسازی 

آزمایشگاه های خود اقدام کند.
وی با بیان این که ارتباطات بین المللی پژوهشگاه 
صنعت نفت از ثبات خوبی برخوردار است، ابراز 

امیدواری کرد این روند با قوت ادامه یابد.
بر اساس این گزارش، پردیس پژوهش و توسعه 
صنایع باالدستی نفت شامل سه پژوهشکده علوم 
زمین، مهندسی نفت و مطالعات مخازن و توسعه 
میدان ها و ۲ مرکز توسعه نرم  افزارهای باالدستی نفت 

و فناوری اطالعات باالدستی نفت است.
پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین  دستی نفت 
شامل ۶ پژوهشکده کاتالیست و نانوفناوری، توسعه 
توسعه  نفت،  فرآورش  و  پاالیش  فناوری های 
فناوری  های فرآورش و انتقال گاز، توسعه فناوری های 
شیمیایی، پلیمری و پتروشیمی، توسعه فرایند و 
فناوری تجهیزات و همچنین مرکز پژوهش و توسعه 

فناوری های نفت کرمانشاه است. 
این پردیس، یکی از نقش  آفرینان اصلی تولید و 
صدور علم و فناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 
در کشور و در منطقه به شمار می رود که در تولید 
ثروت و رشد اقتصاد مبتنی بر دانایی، نقش ارزنده ای 

داشته است.
پردیس پژوهش و توسعه انرژی و محیط زیست 
و  زیست  محیط  پژوهشکده  سه  مل  شا  ، نیز
بیوتکنولوژی، حفاظت صنعتی و توسعه و بهینه  سازی 
فناوری های انرژی و گروه پژوهشی تجزیه و ارزیابی 
مواد است که با اجرای طرح های پژوهشی و توسعه  
ای، در مسیر کسب و بومی  سازی دانش فنی برای 
صنعت نفت و نیز رفع معضالت صنعتی در حوزه  های 
انرژی، حفاظت صنعتی، محیط زیست و بیوتکنولوژی 

گام بر می  دارد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
گفت: تفاهم نامه های امضا شده با شرکت های توتال 
و شل به مراحل عملی رسیده است و تیم های 
ایرانی و خارجی در حال بررسی نهایی امور فنی و 
اقتصادی هستند.  مرضیه شاهدایی اظهار کرد: 
حضور شرکت های خارجی برای حضور در صنعت 
پتروشیمی ایران به منظور بهبود فرآیند و ارتقای 
دانش فنی و نیز سرمایه گذاری روند خوبی دارد. 
تفاهم  نامه های امضا شده با شرکت فرانسوی توتال 
و شرکت انگلیسی-هلندی شل به مراحل عملی 
رسیده است و تیم های ایرانی و خارجی با جدیت 
در حال بررسی امور فنی و اقتصادی طرح ها 
هستند که حاصل این بررسی، سبب امضای 
قرارداد اصلی خواهد شد. برای قرارداد توتال در 
تفاهم  نامه، ۶ ماه زمان تعیین شده بود که در پایان 
۶ ماه ، نتایج برآورد اقتصادی و فنی اعالم خواهد 
شد.  موانع صادراتی و مالی صادر کنندگان 
محصوالت پتروشیمی به چین حل می شود. 

شاهدایی همچنین در باره مشکل صادرات 
محصوالت پتروشیمی به چین اظهار کرد: با 
رایزنی های انجام شده میان مقام های دولتی ایران 
و چین موانع صادرات محصوالت پتروشیمی و نقل 
و انتقال منابع مالی، به طور کامل تسهیل خواهد 
شد. برخی مجتمع های پتروشیمی در مورد 
صادرات محصول به کشور چین و نقل و انتقال پول 
با مشکل روبه رو شدند که خوشبختانه با 
پیگیری های وزارتخانه های نفت و اقتصاد، روند 
صادرات ادامه دارد.  مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی با بیان این که همه تعهدها در متن 
قرارداد های صادراتی پتروشیمی اجرا می شود، 
تصریح کرد: با پیگیری های انجام شده، برخی 

مشکالت موجود به زودی حل خواهد شد. 

افزایش خوراک مجتمع های پتروشیمی
نیاز  مورد  باره خوراک  در  شاهدایی 
پتروشیمی ها گفت: کاهش خوراک ارسالی به 

پتروشیمی ها که در برخی ماه های سال اتفاق 
می افتد نیز، از دیگر چالش های صنعت پتروشیمی 
است که گاه فازهای پارس جنوبی به حالت اورهال 
می رود و خوراک یا میزان تولید اتان کمتر می شود؛ 
بنابراین همیشه فراز و نشیب هایی در مسیر تولید 
وجود دارد، اما در شرایط کنونی در تولید و توسعه 
با روند خوبی روبه رو هستیم. امسال و سال آینده با 
توجه به برنامه ریزی های انجام شده، حجم خوراک 
مجتمع های  به  ارسالی 
پتروشیمی افزایش 

خواهد یافت. 

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی:
تفاهم نامه ها با توتال و شل  به مراحل عملی  رسیده است

رویداد

تبریزی ها با 2 تندیس 
در سومین همایش مسئولیت اجتماعی درخشیدند

شرکت پاالیش نفت تبریز به عنوان تنها شرکت 
در صنعت نفت، حائز دو تندیس طالیی در سومین 
همایش مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت شد.

به گزارش مشعل، پاالیشگاه تبریز در سومین 
همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت موفق به 
دریافت تندیس طالیی به دلیل فعالیت های 
مطلوب مسئولیت های اجتماعی شرکتی در قبال 
محیط زیست، به ویژه اجرای بزرگ ترین طرح 
زیست محیطی صنعت نفت در شمال غرب کشور 
و همچنین تندیس طالیی گزارش برتر به لحاظ 
تدوین و ارائه گزارش عملکرد مسئولیت اجتماعی 

شرکتی مطابق استاندارد GRI.G۴ شد.
غالمرضا باقری دیزج، مدیرعامل شرکت 
پاالیش نفت تبریز در این باره گفت: پاالیشگاه تبریز 
در سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت 
نفت به عنوان شرکت برتر در راستای انجام 
مسئولیت های اجتماعی و فعالیت های زیست 
محیطی در بین شرکت های صنعت نفت معرفی 

شد.
وی افزود: شرکت پاالیش نفت تبریز در تالش 
است تا اهداف و برنامه های راهبردی خود را با اتخاذ 
رویکرد ذینفع گرایی، به گونه ای تبیین کند که 
مدیریت یکپارچه آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست 
محیطی منتج از فعالیت های شرکت در آنها لحاظ 
شده و به صورت همزمان باعث خلق ارزش افزوده 

برای شرکت و ذینفعان مختلف آن شود. 
باقری دیزج با اشاره به اینکه عملکرد اقتصادی 
شرکت همواره در توسعه اقتصادی ملی تاثیرگذار 
بوده است، ادامه داد: محصوالت و خدمات ارائه 
شده این شرکت در افزایش رفاه زندگی در جامعه 

و رونق کسب و کار موثر هستند. 
وی گفت: امانتداری از منابع سازمانی، 

به روزرسانی شیوه های مدیریت کسب و کار و به 
کارگیری فناوری های نوین، همواره مورد توجه 
مدیریت پاالیشگاه تبریز بوده است تا بتوان به 
حداکثر بازدهی سرمایه های مالی و غیرمالی دست 

یافت. 
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تبریز با اشاره 
به عملکرد این شرکت در مدیریت آثار زیست 
محیطی، اظهار کرد: گام های موثری در ارائه 
محصوالت سبز و کاهش آثار زیست محیطی 

عملیات شرکت برداشته شده است. 
وی افزود: اجرای »بزرگ ترین طرح زیست 
محیطی صنعت نفت در شمال غرب کشور« از 
سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ در پاالیشگاه نفت تبریز از 

جمله این اقدامات است.
باقری دیزج ادامه داد: این اقدامات عالوه بر خلق 
ارزش زیست محیطی، با خلق ارزش اقتصادی نیز 
همراه بوده است که می توان به پروژه »بازیافت 
گازهای ارسالی به مشعل« و پروژه »افزایش 
ظرفیت واحد بازیافت آب« و پروژه »تصفیه نفت 

گاز« اشاره کرد. 
وی با تاکید بر اینکه توانمندسازی، سالمت و 
رفاه نیروی انسانی، همواره از اولویت های سازمان 
است، گفت: توسعه امور آموزشی و فرهنگی، 

کاهش حوادث و بیماری های شغلی، افزایش 
بودجه های رفاهی، ورزشی و سالمتی، همگی موید 

توجه ویژه به رشد و توسعه منابع انسانی است.
مدیرعامل پاالیشگاه تبریز اعالم کرد: شرکت 
پاالیش نفت تبریز با به کارگیری شیوه های مختلف 
مشارکت و نوآوری، کارکنان را در بهبود مستمر 
فعالیت ها سهیم کرده و ارتباطات سازمانی را 

تحکیم بخشیده است.
وی یادآور شد: پاالیشگاه نفت تبریز به عنوان 
عضوی مسئول در جامعه پیرامون خود شناخته 
می شود و حمایت از امور مذهبی و معنوی، 
مشارکت در امور خیریه، همکاری با مراکز علمی و 
پژوهشی و کمک به توسعه زیرساخت ها در جوامع 
محلی از مهم ترین محورهای مشارکت های 
اجتماعی شرکت است که در این باره می توان به 
»اولین قرارداد فرصت مطالعات صنعتی داخل 

کشور برای اعضای هیات علمی« اشاره کرد.
گفتنی است، چارچوب گزارش دهی یکپارچه 
عنوان  تحت  شرکت  اجتماعی  مسئولیت 
»Global Reporting Initiative« یا 
اختصارا GRI قالب جدید گزارش دهی پایداری 
شرکت هاست که از سوی یک سازمان بین المللی 
پیشرو به همین نام عرضه شده و اکنون به طور 
گسترده از سوی شرکت ها ی مختلف در دنیا مورد 

استفاده قرار می گیرد.
 Corporate( مسئولیت اجتماعی شرکت
Social Responsibility - CSR( نیز بیان 
کننده اخالق کسب و کار و ایفای نقش شرکت ها 
و سازمان ها در حوزه اجتماعی، اقتصادی و محیط 
زیستی است. این نوع مسئولیت، تعهدات اخالقی 
شرکت ها یا سازمان در قبال ذینفعان )داخلی و 

خارجی( آن را در بر می گیرد.
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معاون منابع انسانی 
مدیریت اکتشاف شرکت 

ملی نفت ایران خبرداد:

دوره های کارآموزی ویژه دانشجویان با هدف 
و  پژوهشی  دانشگاهی،  مراکز  با  تعامل  افزایش 
تحقیقاتی از سوی مدیریت اکتشاف نفت برگزار 
می شود. عباس سلیمانی، معاون منابع انسانی مدیریت 
اکتشاف شرکت ملی نفت ایران از آغاز به کار دوره های 
کارآموزی ویژه کارآموزان دانشگاه ها در محل این 
مدیریت خبر داد.  وی گفت: کارآموزانی از سوی مراکز 
دانشگاهی سراسر کشور به شیوه هر سال، طبق تقویم 
و برنامه ریزی آموزشی مدیریت اکتشاف و بر اساس 
سهمیه های در نظر گرفته شده برای هر دانشگاه در 
رشته های ژئوفیزیک، زمین شناسی، مهندسی نفت و 
حفاری برای گذراندن دوره های کارآموزی به مدیریت 
اکتشاف معرفی می شوند. سلیمانی با اشاره به توان 
علمی و فنی مدیریت اکتشاف به  عنوان یک سازمان 
دانش بنیان در سطح صنعت نفت افزود: با توجه به 
اهتمام جدی مدیریت اکتشاف برای ارتقای جایگاه 
آموزش و هم راستا با اهداف طرح های اکتشافی، این 
مدیریت با بهره گیری از حداکثر ظرفیت خود نسبت 
به پذیرش دانشجویانی از دانشگاه های سراسر کشور 
برای گذراندن دوره کارآموزی اقدام کرده و متناسب 
با نیاز کارشناسان طرح های اکتشافی، دوره های 
آموزشی متناسب با شغل را در مدیریت اکتشاف برگزار 
می کند. وی  ادامه داد: مهمترین بخش دوران 
دانشجویی، دوران کارآموزی است چرا که در این 
مرحله دانشجو می تواند دانشی  را که فراگرفته، به 

منصه ظهور بنشاند و آن را کاربردی کند.
معاون منابع انسانی مدیریت اکتشاف شرکت ملی 
افتتاحیه دوره کارآموزی  ایران در مراسم  نفت 
دانشجویان، با اشاره به ماموریت مدیریت اکتشاف در 
تربیت و پرورش نخبگان و جوانان دانش آموخته 
دانشگاه ها، خطاب به دانشجویان گفت: امیدواریم که 
دانشجویان از برنامه های آموزشی در نظر گرفته شده 
برای آنان که از سوی اداره آموزش و برنامه ریزی 
مدیریت اکتشاف مهیا شده است، حداکثر استفاده و 
بهره را ببرند. به گفته وی، با توجه به اینکه مدیریت 
اکتشاف یک سازمان دانش بنیان بوده و خود را درقبال 
جامعه مسئول می داند، برگزاری دوره های کارآموزی 
مسئولیت های  از  بخشی  تحقق  ضمن  می تواند 
اجتماعی مدیریت اکتشاف در محیط پیرامون، ارتباط 
این مدیریت را با مراکز علمی، دانشگاهی، پژوهشی و 

تحقیقاتی افزایش دهد.
رشته های  در  دانشجویان  کارآموزی  دوره 
ژئوفیزیک، زمین شناسی، مهندسی نفت و حفاری، 
هفته گذشته در مدیریت اکتشاف طی مراسمی با 
حضور مسئوالن مدیریت اکتشاف و دانشجویان 

کارآموز آغاز به کار کرد.

با حضور متولیان اچ اس ای شرکت ملی نفت ایران

 الزامات، فرصت  ها و چالش های  بهداشت، ایمنی و 
محیط زیست صنعت نفت بررسی شد

در پنجمین گردهمایی روسای اچ اس ای و پدافند 
غیرعامل شرکت ملی نفت ایران، الزامات، فرصت ها 
و چالش های حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست 
و پدافند غیرعامل صنعت نفت مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت.  به گزارش مشعل، سید باقر مرتضوی، 
مدیرکل اچ اس  ای و پدافند غیرعامل وزارت نفت در 
این گردهمایی، از ایجاد تحول در حوزه بهداشت و 
تغییر رویه طب صنعتی خبرمی دهد و می گوید: قرار 
است طب صنعتی به طور خاص برای هر حوزه کاری 
تعریف و آزمون های طب صنعتی بر اساس نوع 
فعالیت متفاوت شود. وی  با بیان اینکه تولید و 
اچ اس ای، موضوعات به هم پیوسته ای در صنعت نفت 
هستند، ادامه می دهد: از آنجا که تولید برای باالبردن 
کیفیت زندگی مردم انجام می شود، اچ اس ای نیز باید 
همواره باشد و مورد توجه قرار گیرد. به گفته 
مرتضوی،  سالمت یکی از مهم ترین ارکان اچ اس ای 
است و باید توجه داشت که سالمت هم در بخش 
جسمی و هم در بخش روانی تعریف می شود و 
نیرویی که از لحاظ روانی در سالمت باشد، وظایف 
خود را بخوبی انجام می دهد. محمدعلی مطیعی، 
معاون امور انرژی سازمان پدافند غیرعامل نیز در این 
گردهمایی بر ضرورت تهیه نقشه راه برای پدافند 
غیرعامل شرکت ملی نفت ایران تاکید می کند و 
می گوید: این نقشه راه مشخص می کند که به عنوان 
مثال چگونه تأسیسات بسازیم و از آن بهره برداری 

کنیم، بدون آنکه دشمن بتواند به آن آسیبی برساند.
وی می افزاید: امنیت بیرون از حفاظ شرکت ها، 
به عهده پدافندعامل و ارگان های امنیتی است، اما 
شرکت ها در حوزه پدافند غیرعامل، خود باید پیشگام 
باشند. مطیعی با اشاره به اینکه شناسایی تهدیدها، 
محور نخست پدافند غیرعامل است، ادامه می دهد: با 
وجود مشکالت امنیتی موجود در منطقه، ایران از 
لحاظ امنیتی و دفاعی، قوی است و در این حوزه، 
اختالفی بین جناح های سیاسی وجود ندارد. در ادامه 
این گردهمایی رضا خلیلی، معاون مدیرعامل شرکت 
ملی نفت ایران در امور عملیات غیرصنعتی، بر 
ضرورت همکاری با شرکت های بین المللی در حوزه 
بهداشت، ایمنی و محیط زیست تاکید می کند و 
می گوید: گاه شرکت های غیرتخصصی به حوزه 
اچ اس ای ورود کرده و این موضوع، شرکت را با چالش 
مواجه می کند. به گفته وی، شرکت هایی باید برای 
ورود به حوزه اچ اس ای تأیید صالحیت شده و به 
وندورلیست شرکت اضافه شوند که دارای تخصص 
و معتبر باشند و استفاده از دانش و تجارب 

شرکت های بین المللی نیز نباید فراموش شود.
 سیاوش درفشی، مدیر اچ اس ای و پدافند 
غیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز یکی دیگر از 
سخنرانان این گرهمایی بود که بر الزام مشارکت همه 
واحدها به منظور پیشبرد اهداف این حوزه تأکید 
می کند و برگزاری چنین گردهمایی هایی را محلی 

برای یافتن راهکارهایی به منظور حل مسائل به 
صورت جمعی می داند و می گوید:  در دوره قبل که به 
میزبانی شرکت نفت و گاز اروندان برگزار شد، برای 
ورود اچ اس ای به مدیریت پروژه، مباحثی مطرح شد. 
وی ادامه می دهد: با توجه به اینکه پروژه های 
متعددی در غرب کارون در حال انجام است، ضرورت 
دارد اچ اس ای در این حوزه، ورودی جدی تر داشته 
باشد. درفشی به بررسی تهدیدها در حوزه پدافند 
غیرعامل اشاره می کند و می افزاید: مسائلی همچون 
بیمه و مدیریت خوردگی در اچ اس ای از اهمیت 
باالیی برخوردارند که در شرکت ملی نفت ایران کمتر 
به آن ها توجه شده است. علی کاردر، مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران نیز  در این گردهمایی، به نقش 
حیاتی رعایت اصول اچ اس ای در روند توسعه شرکت 
ملی نفت ایران اشاره کرد. کاردر با تاکید بر ضرورت 
نگاه تخصصی و حرفه ای در بخش های مختلف 
شرکت ملی نفت ایران عنوان می کند: نگاه جوانانی 
که در آینده مدیریت را به عهده می گیرند، نباید 
سیاسی باشد. این جوانان باید با افتخار، جایگاه 
حرفه ای شرکت ملی نفت ایران را حفظ کنند. معاون 
وزیر نفت، کارشناسان اچ اس ای و پدافند غیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران را برخوردار از این نگاه 
تخصصی توصیف می کند و می افزاید: در چند سال 
اخیر تغییرات بنیادینی در حوزه اچ اس ای و پدافند 
غیرعامل شکل گرفته است که این تغییرات، از نگاه 
تخصصی و حرفه ای کارشناسان ناشی می شود. کاردر 
ادامه می دهد: در پیاده سازی قوانین اچ اس ای باید 
جدیت به خرج دهیم، اما اجرای این قوانین نباید 
شرکت را در صرف هزینه و زمان دچار مشکل کند. 
گفتنی است، پنجمین گردهمایی روسای اچ اس ای 
و پدافند غیرعامل شرکت ملی نفت ایران،  به مدت 
دو روز )۲ و ۳ مرداد ۱۳۹۶( در مجموعه کوشک نفت 
برگزار شد. • مشروح این گردهمایی را  در شماره 

آینده »مشعل« می خوانید.  

پایان عملیات برداشت داده های لرزه ای ناحیه دهدشت  

معاون مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران از 
پایان عملیات برداشت داده های لرزه ای حاصل از 

پروژه پسیوسایزمیک ناحیه دهدشت خبر داد.
بهمن سلیمانی با اعالم این خبر افزود: عملیات 
برداشت داده های لرزه ای به روش لرزه نگاری 
غیرعامل )Passive Seismic( که برای نخستین بار در 
شهریورماه ۱۳۹۵ در ناحیه جنوب ایران با هدف 
اکتشاف هیدروکربور در منطقه دهدشت آغاز شد، 
تیرماه امسال با موفقیت به پایان رسید. وی با بیان 
این که هم اکنون پردازش و تفسیر داده های پروژه 

پسیوسایزمیک ناحیه دهدشت واقع در استان 
کهگیلویه و بویراحمد در حال انجام است، ادامه داد: 
برای برداشت داده های لرزه ای با استفاده از ۱۲۰ 
حسگر سه مولفه ای- لرزه ای، گستره ای به مساحت 
هزار و ۶۰۰ کیلومتر مربع مورد پوشش قرار گرفت 
که در مرکز این ناحیه یعنی روی ساختمان های 
اکتشافی منطقه دهدشت و در گستره ای به مساحت 
۴۰۰ کیلومتر، حسگرها بیشتر و با دقت باالتر مورد 
استفاده قرار گرفت. به گفته سلیمانی، در روش های 
لرزه نگاری رایج از چشمه های انرژی تولید امواج 
لرزه ای همانند دینامیت و یا ویبراتور استفاده 
می شود. چشمه های انرژی در روش مطالعات 
لرزه نگاری غیر عامل، خرد لرزه ها )زلزله های کوچک 
طبیعی( هستند که به تناوب در داخل زمین رخ 
می دهند. وی توضیح داد: در روش پسیوسایزمیک، 
ریز امواج های تولیدی زمین به صورت زلزله های 

حتی زیر یک ریشتر با استفاده از ژئوفون های 
مخصوص )از این تجهیز برای نخستین بار در ایران 
استفاده می شود( که در چاله های ۱۸ تا ۲۰ متر قرار 
می گیرد، دریافت می شود و به کمک این روش 
می توان با به دست آوردن مدل های سرعت امواج در 
الیه های مختلف، شکل و فرم ساختمان را بازسازی 
کرد. سلیمانی گفت: از روش پسیوسایزمیک در 
مناطقی استفاده می شود که استفاده از روش های 
معمول لرزه نگاری )دوبعدی و سه بعدی( بی نتیجه 
مانده یا نتیجه خوبی حاصل نشده است. وی با بیان 
و  دهدشت  پروژه  در  دانش  کسب  این که 
مستندسازی روش ها و ابزار مورد نیاز، می تواند به 
شرکت های تولیدی برای مانیتور و رصد کردن 
مخزن کمک کند، افزود: مدیریت اکتشاف این 
آمادگی را برای مشاوره و کمک به شرکت های 

تولیدی متقاضی دارد.

برگزاری دوره های 
کارآموزی ویژه 

دانشجویان
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دومین کتاب ساالنه راهنمای 
انرژی ایران منتشر می شود

یک مؤسسه انتشاراتی بین المللی قصد دارد با 
همکاری وزارت نفت، »کتاب سال نفت و گاز ایران 
 THE OIL & GAS 201۷« را منتشر کند. مؤسسه
YEAR، مشارکت خود را با وزارت نفت ایران در تولید 

دومین ویرایش گزارش جامع تجاری و راهنمای 
سرمایه گذاری شامل بازار پویا و رو به رشد انرژی 

ایران، مورد تأکید قرار داده است. 
مجموعه ساالنه »کتاب سال نفت و گاز ایران 
2016« که به تازگی منتشر شده است، از طریق 
مصاحبه های اختصاصی با پیشتازان این بخش در 
بخش عمومی و خصوصی، راهنماهای تصویری 
تاریخ، نقشه های قابل جدا شدن، و  بر  مبتنی 
مقاله های مربوط به پروژه های کلیدی، یک معرفی 
دقیق از صنعت گسترده نفت، گاز و پتروشیمی 
ایران ارائه می کند. دامنه توزیع این کتاب، مدیران 

صنعت نفت در ایران و جهان را شامل می شود. 
در قالب این تالش های مشترک برای قرار دادن 
دوباره ایران در نقشه سرمایه گذاری جهانی انرژی، 
ویرایش در دست انتشار کتاب سال نفت و گاز ایران 
2018، همچنان به تعهد خود به بازار ایران پایبند 
می ماند و به عنوان منبعی رسمی و جامع درباره 
و  اظهارنظرها  دریچه  از  داخلی  انرژی  صنعت 
دیدگاه های مهمترین پیشتازان بازار، عمل می کند. 
درباره همه بخش های  کتاب، فهرستی  این 
صنعت نفت و گاز ایران ارائه می کند. ویژگی های 
جدید این ویرایش در دست انتشار، یک بخش ویژه 
درباره تحوالت قراردادهای جدید نفتی و بخشی 
به  عالقه مند  لمللی  بین ا شرکت های  درباره 
سرمایه گذاری در ایران، در بردارد. هدف از انتشار 
آن این است که تصویری از فرصت های تجاری در 
بازار ایران به جامعه بین المللی انرژی ارائه و به 
میان  بیشتر  و مشارکت  مبلغ همکاری  عنوان 
شرکت ها ی داخلی و سرمایه گذاران بین المللی 

عمل کند. 
گزارش های ساالنه اخیر کتاب سال نفت و گاز در 
اقلیم  منابع طبیعی  وزارت  با مشارکت  منطقه 
کردستان عراق، وزارت نفت و گاز عمان، شرکت 
دولتی نفت و جمهوری آذربایجان )سوکار( و وزارت 

انرژی امارات و دیگر نهادها، تولید شده اند. 
کتاب سال نفت و گاز یک نشریه بین المللی مورد 
تأیید مؤسسه بی پی ای است که برای 69 هزار 
می شود.  توزیع  دنیا  کشور   101 در  خواننده 
گزارش های ساالنه آن درباره بیش از 33 منطقه 
نفتی به عنوان یک ابزار تجاری ضروری برای 
سرمایه گذاران انرژی به کار می رود که بازیگران 

کلیدی و فرصت ها را مورد توجه قرار می دهد. 

قرارداد نوسازی ۲ هزار و ۱۰۰ دستگاه کامیون 
و کشنده فرسوده با سن بیش از ۳۵ سال، با 
همکاری شرکت  بهینه سازی مصرف سوخت، 
شرکت سایپادیزل، سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای و بانک توسعه تعاون اجرایی می شود. 
صبح روز شنبه )۳۱ تیر ماه( قرارداد نوسازی ۲ 
هزار و ۱۰۰ دستگاه کامیون و کشنده فرسوده 
باالی ۱۰ تن باالی ۳۵ سال سن، میان شرکت 
بهینه سازی مصرف سوخت، شرکت سایپادیزل، 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و بانک 
توسعه تعاون امضا شد.  به این ترتیب، وزارت نفت 
دومین گام جدی را در مسیر نوسازی ناوگان 
کامیون و کشنده های فرسوده برداشت. پیش از این 
اوایل بهمن ماه پارسال، قرارداد نوسازی پنج هزار 
دستگاه کشنده میان سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 
و شرکت ماموت امضا شده بود.  ماده ۱۲ قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 
بستر قانونی مناسبی برای وزارت نفت و دیگر 
دستگاه های اجرایی فراهم آورده است که براساس 
آن بتوان سرمایه گذاران را در زمینه صرفه جویی 
انرژی در سطح کالن مورد حمایت قرار داد. در 
همین زمینه تاکنون طرح های مختلفی در بخش 
صنعت، ساختمان و حمل و نقل تعریف شده است 
که از مهمترین آنها در بخش حمل و نقل می توان 
به جایگزینی ۱۴۰ هزار تاکسی و ون فرسوده با نوع 
گازسوز و یا دیزلی، جایگزینی ۱۷ هزار اتوبوس 
فرسوده پایه گازسوز، نوسازی ۶۵ هزار کامیون و 
کشنده فرسوده و توسعه حمل و نقل ریلی اشاره 

کرد. 

دولت دوازدهم، نحوه اجرای طرح 
هدفمندسازی یارانه ها را هدفمند کند

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 
گفت: با اجرای یکباره طرح هدفمندسازی یارانه ها، 
بسیاری از واحدهای تولیدی از رده خارج شدند و 
امیدواریم هدفمندسازی طرح هدفمندسازی 

یارانه ها در دولت دوازدهم در دستور کار قرار گیرد. 
علی وکیلی در مراسم امضای قرارداد نوسازی 
۲ هزار و ۱۰۰ کامیون و کشنده فرسوده، با اشاره 
به اجرای غیرهدفمند طرح هدفمندسازی یارانه ها 
در ایران گفت: بررسی های ما در جریان تدوین 
طرح جامع انرژی کشور، بیانگر اجرای غیرهدفمند 
طرح هدفمندسازی یارانه ها در کشور بوده است.  
وی افزود: افزایش یکباره هزینه ها شرکت های 
تولیدی را دچار چالش کرد چراکه این واحدها برای 
تطبیق خود با روند صعودی هزینه ها ناگزیر به 
افزایش بهره وری هستند و بهره وری هم در سایه 
استفاده از فناوری های نوین و فناوری های نوین هم 
در صورت تامین منابع مالی کافی حاصل می شود.  
وکیلی با بیان اینکه این ضرورت، نشان دهنده نقش 
موسسات مالی و اعتباری از جمله بانک هاست، 
ادامه داد: در شرایطی که بانک ها تسهیالت گرانی 
را در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهند، طبیعی 
است تولیدکننده داخلی در رقابت با صنایع خارجی 
عقب نشینی کند.  وی به عنوان نمونه، به کارخانه 
ارج به عنوان »آینه تمام نمای واگذاری های اشتباه« 
اشاره کرد و گفت: تا ساختار صنعتی کشور اصالح 
نشود، رقابت با صنایع خارجی امکان پذیر نیست و 
هدفمند کردن نحوه هدفمندسازی یارانه ها به 
اصالح این ساختار کمک می کند.  وکیلی ابراز 
امیدواری کرد با همکاری  سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای و پشتیبانی دولت از نوسانات نرخ ارز، 
شرایط جذب سرمایه های خارجی فراهم شود و در 

توضیح بیشتر گفت: تسهیالتی که بانک ها در 
اختیار تولیدکنندگان قرار می دهند، بسیار گران 
است و با این تسهیالت نمی توان شاهد حرکت های 
خوبی در بخش تولید کشور بود.  مدیرعامل شرکت 
بهینه سازی مصرف سوخت، به ظرفیت های ماده 
۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر اشاره کرد که 
بر مبنای آن به وزارت نفت اجازه داده شده است 
ساالنه تا سقف ۱۰۰ میلیارد دالر در طرح هایی که 
منتهی به بهینه سازی مصرف سوخت می شود، 
سرمایه گذاری کند.  وکیلی با اشاره به این که 
نوسازی ۶۵ هزار دستگاه کامیون و کشنده نیز از 
محل ظرفیت های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر در دستور کار قرار گرفته است، ابراز 
امیدواری کرد که شرکت های دیگر نیز برای 
استفاده از این ظرفیت اعالم همکاری کنند تا 
امکان نوسازی ۶۵ هزار دستگاه فراهم شود.  وی 
گفت: صرفه جویی از طریق افزایش بهره وری، 
سرمایه گذاری بسیار خوبی است که نه تنها تبعات 
منفی ندارد، بلکه خیر و برکات بسیاری نیز در آن 
نهفته است.  وکیلی ادامه داد: جایگزینی ۱۷ هزار 
اتوبوس فرسوده پایه گازسوز نیز در طرح های ماده 
۱۲ دیده شده است و امیدواریم در این زمینه نیز 
شرکت سایپادیزل همکاری کند.  قرارداد نوسازی 
۲ هزار و ۱۰۰ کامیون و کشنده فرسوده، روز شنبه 
)۳۱ تیرماه( بین شرکت بهینه سازی مصرف 
سوخت، شرکت سایپادیزل، سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای و بانک توسعه تعاون امضا شد. 

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و سایپادیزل
 قرارداد همکاری امضا کردند

رویداد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

وزارت نفت گام های موثری برای ارتقای کیفیت سوخت برداشته است
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
وزارت نفت به نوبه خود در زمینه ارتقای کیفیت 
سوخت استاندارد، تالش کرده است، البته باید به 
سمت تولید سوخت با استاندارد یورو ۵ و به باال 
حرکت کنیم.  معصومه ابتکار، رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست، روز یکشنبه )یکم مردادماه( 
در مراسم رونمایی از طرح کالن ملی فناوری و 
نوآوری خانواده موتور ملی سه سیلندر، با بیان این که 
دولت یازدهم از ابتدای کار گام های خوبی در زمینه 
کاهش آلودگی هوا برداشته است، گفت: وزارت نفت 
به نوبه خود در زمینه ارتقای کیفیت سوخت 
استاندارد تالش کرده و تاکنون گام های خوبی 

برداشته شده است که این تالش ها باید تداوم یابد. 
۶ میلیون و ۸۰۰ هزار خودرو و موتورسیکلت در 
تهران تردد می کنند که اگر استاندارد کافی نداشته 
باشند، سهم عمده ای در آلودگی هوا خواهند 
داشت. هر انسانی روزانه به ۱۶ کیلوگرم هوا نیاز دارد 
که سالمت این هوا اهمیت زیادی دارد و اقدام هایی 
که انجام می شود، همسو با کاهش آلودگی برای 
داشتن هوایی سالم است.  رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست عنوان کرد: سازمان حفاظت محیط 
زیست پیوسته از صنعت خودروسازی بازدید 
می کند و همین کار را برای تولید سوخت بنزین با 
هدف استاندارد بودن نیاز داریم تا کیفیت بنزین 

همگام با رشد صنعت خودرو اتفاق بیفتد. ما از 
وزارت نفت تولید سوخت با استاندارد یورو۵ و به باال 
را انتظار داریم.  وی در ادامه به توافق کنفرانس 
تغییرات اقلیمی پاریس اشاره کرد و گفت: در این 
توافق، بحث انتشار گازهای گلخانه ای و سهم ما در 
این حرکت جهانی در بهینه سازی سوخت و 
حفاظت از ذخایر سوختی بسیار حایز اهمیت است. 
در سال های گذشته به علت یارانه ها و اینکه 
قیمت واقعی برای منابع نداشتیم، حجم زیادی به 
هدر می رفت، اما امروزه برنامه ریزی ها و فناوری های 
جدید سبب کاهش مصرف سوخت و انتشار 

گازهای گلخانه ای شده است. 



۱۱ نشریه کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 839  

 

شناسایی عوامل زیان آور محیط کار 
در مدیریت اکتشاف     

  مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و دانشگاه 
علوم پزشکی تهران با هدف ارزیابی عوامل زیان آور 
محیط کار، تفاهم نامه همکاری امضا کردند. حمید 
طاووسی، سرپرست اداره، بهداشت، ایمنی و محیط 
زیست )اچ اس ای( مدیریت اکتشاف این خبر را اعالم کرد 
و گفت: هدف از امضای این قرارداد، ایجاد ارتباط با 
دانشگاه های مطرح کشور، بهره مندی از دانش، تخصص 
و تجارب ارزشمند استادان مطرح در حوزه  بهداشت، 
ایمنی و محیط زیست است.  وی افزود: اداره اچ اس ای 
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در نظر دارد با 
سنجش عوامل زیان آور محیط کار و تهیه شناسنامه 
ارزیابی شغلی هر یک از مشاغل از طریق امضای 
تفاهم نامه و اجرای پروژه  های مشترک در حوزه  تخصصی 
بهداشت حرفه ای با دانشکده بهداشت دانشگاه علوم 
پزشکی تهران، در مسیر بهبود سالمت نیروی کار 
مدیریت اکتشاف و ارتقای سطح دانش و فرهنگ 
اچ اس ای در سطح کل شرکت ملی نفت ایران گام بردارد. 
گسترش ارتباط با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، از 
رویکردهای صنعت نفت در دولت یازدهم است که در 
مسیر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و با هدف 

دانش بنیان کردن فعالیت ها دنبال می شود. 

مجتمع های پتروشیمی به سامانه 
پایش آنالین مجهز می شوند

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط 
زیست گفت: همه مجتمع های پتروشیمی کشور بر 
اساس برنامه ریزی های انجام شده به سامانه پایش برخط 
)آنالین( آالینده ها مجهز می شوند. شینا انصاری با بیان 
این  که در بخش پاالیش و پتروشیمی پارامترهایی نظیر 
ذرات دی اکسید نیتروژن، دی اکسید کربن و گوگرد به 
صورت لحظه ای آزمایش می شوند، گفت: 24 درصد 
صنایع بزرگ کشور از جمله بخش نفت، گاز، پاالیش و 

پتروشیمی به سامانه پایش آنالین مجهز هستند. 
وی در باره پایش پیوسته و مستمر آالینده های 
واحدهای بزرگ صنعتی از جمله مجتمع های پتروشیمی 
افزود: هم اکنون و در فاز نخست این طرح، 183۵ واحد 
بزرگ صنعتی در کشور دارای اولویت برای نصب سیستم 
پایش آنالین هستند که پتروشیمی ها نیز جزو این صنایع 

به شمار می آیند. 
مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط 
زیست تصریح کرد: تا پایان سال 9۵، از 183۵ واحد 
صنعتی، 433 واحد بزرگ، یعنی چیزی معادل 24 درصد 
کل واحدهایی که دارای اولویت هستند در 2 بخش پساب 
و دودکش مجهز به سامانه پایش آنالین شده اند.  انصاری 
با اشاره به این که استاندارد ملی پایش لحظه ای با 
همکاری سازمان ملی استاندارد در مراحل تصویب است، 
تصریح کرد: تا زمان پیاده سازی نظام صحه گذاری پایش 
آنالین، پایش  ها دوره ای انجام می شود، در مراحل بعد و 
کسب اطمینان از داده ها و خطای کمتر به سمت پایش 

آنالین حرکت می کنیم. 
وی گفت: بحث پایش آنالین خروجی صنایع بزرگ 
کشور در الیحه هوای پاک مطرح شده که البته این الیحه 
مراحل تصویب نهایی خود را در مجلس طی می کند، از 
این رو مستندات قانونی با تصویب این الیحه خواهیم 

داشت.  

     سند چشم انداز پاالیشگاه اصفهان در افق ۱400 تدوین شد
سند چشم انداز پاالیشگاه اصفهان در افق 
۱۴۰۰ با تکیه بر ارزش های سازمانی، سرمایه های 
انسانی و استفاده از فناوری های نوین و دستیابی به 
استانداردهای فرآورده های نفتی و زیست محیطی 

تدوین شده است.  
 به گزارش مشعل، مدیر عامل شرکت پاالیش 
نفت اصفهان با بیان این که بر اساس این سند 
چشم انداز، اهداف کالن و همچنین برنامه های 
راهبردی شرکت تعریف شده است، ارتقای عملکرد 
زیست محیطی، ایمنی و بهداشت و مسئولیت های 
اجتماعی، مدیریت و توسعه سرمایه های انسانی، 
مدیریت منابع آب و انرژی، تامین خوراک و استمرار 
تولید، ارتقای توان بازاریابی و فروش و همچنین 
پیشگیری از بروز شرایط اضطراری و مدیریت 
پیامدهای ناشی از شرایط اضطراری بحران را از 
جمله اهداف کالن این شرکت بر اساس سند 

چشم انداز برشمرد. 
 لطفعلی چاوشی، با بیان این که مهمترین 
چالش شرکت پاالیش نفت اصفهان در سال های 
گذشته و برنامه هاي میان مدت آتي، دستیابی به 
استانداردهای جهانی فرآورده های نفتی و همچنین 
مباحث زیست محیطی است، افزود: در سند 
چشم انداز پاالیشگاه اصفهان به صورت ویژه به این 

دو موضوع توجه شده است.  
وی با اشاره به اینکه با تایید اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان ، شرکت پاالیش نفت 
اصفهان از سال ۹۱  تا ۹۴  به دلیل فعالیت هاي 
مطلوب  زیست محیطی از فهرست صنایع آالینده 
حذف شده بود، گفت: با وجود انجام اقدامات موثرتر  
زیست محیطي  و از جمله اینکه در سال ۹۴، 
مجتمع بنزین سازی  با تولید ۱۰ میلیون لیتر بنزین 
طبق  استاندارد یورو ۴ در این شرکت راه اندازی 
شد،  بعد از ۴ سال دوباره پاالیشگاه اصفهان در 
فهرست صنایع آالینده قرار گرفت؛ به طوری که در 
سال ۹۵ این شرکت ۹۶ میلیارد تومان عوارض 
آالیندگی پرداخت کرده و در همین حال هزینه های 
زیست محیطی و مسئولیت های اجتماعی را هم 
پرداخت کرده و مي کند. مدیرعامل شرکت پاالیش 
نفت اصفهان با بیان اینکه مدیریت منابع آب و انرژی 

یکی از چالش های شرکت پاالیش نفت اصفهان 
است، افزود: بیش از ۳۰ سال است پاالیشگاه 
اصفهان، آب مورد نیاز خود را برای تولید فرآورده 
های نفتی از زاینده رود تامین می کند که  با قطع 
جریان آب در این رودخانه با مشکل زیادی مواجه 
شده است.  چاوشی گفت: پاالیشگاه اصفهان ساالنه 
حدود ۸ تا ۹ میلیون مترمکعب آب از زاینده رود 
برداشت می کرد که این میزان برداشت کمتر از یک 

درصد میزان آورد آب در زاینده رود بود.  
وی با بیان اینکه چندین سال است که در 
زمان هاي  قطع جریان آب در زاینده رود ، پاالیشگاه 
اصفهان در تامین آب دچار مشکل شده و آب مورد 
نیاز خود را از طریق چاه  و شبکه شهري تامین 
می کند، افزود: این شرکت  اخیرا به دلیل نداشتن 
آب مورد نیاز برای تولید فرآورده های نفتی و 
مباحث ایمنی و آتش نشانی و خالی شدن مخازن 
آب، در مرز تعطیل شدن قرار گرفت؛ به طوری که 
با درخواست از مدیریت کل بحران استان در این 
باره جلسه اي تشکیل  و و ضعیت بحراني و 
اضطراري پاالیشگاه تشریح شد.  مدیر عامل شرکت 
پاالیش نفت اصفهان ادامه داد: پس از آن جلسه، 
وضعیت تامین آب پاالیشگاه بهتر شد، ولی هنوز 
نتوانسته ایم مخازن را در حد استاندارد آبگیری کنیم 
و از لحاظ تامین آب مخازن در وضعیت بحرانی 
هستیم.  چاوشی با اشاره به اینکه شرکت پاالیش 
نفت اصفهان برای تامین آب مورد نیاز خود در 
خرید و انتقال پساب فاضالب سرمایه گذاری کرده 
است، گفت: این شرکت ۲۲۰ لیتر بر ثانیه پساب از 
تصفیه خانه شاهین شهر خریده و براي خط انتقال، 
اجرا و تکمیل پروژه تصفیه خانه آن حدود 
۶۰میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.  وی در ادامه 
تامین خوراک و استمرار تولید را از دیگر چالش هاي 
شرکت پاالیش نفت اصفهان دانست  و افزود: در 
چند سال آینده نه تنها چنین نفت خامی وجود 
نخواهد داشت بلکه فرآورده های تولیدی نیز قابل 
مصرف نخواهد بود و پاالیشگاه اصفهان باید با اجرای 
طرح هایی، آماده دریافت و تصفیه نفت خام سنگین 
و در مقابل تولید محصوالتی با گوگرد کمتر باشد.  
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با اشاره به 

اینکه دولت در حال حاضر ۵ فرآورده اصلي،   
سوخت هوایي تولیدي پاالیشگاه  را می فروشد 
افزود: دولت به تدریج از این کار کناره گیری خواهد 
کرد و ما موظف خواهیم بود خودمان محصوالتمان 
را بفروشیم که باید زیرساخت های الزم برای 
بازاریابی و فروش محصوالتمان را مهیا کنیم.  
چاوشی با بیان اینکه ایجاد ارتباط ریلی پاالیشگاه 
اصفهان به آب های آزاد یکی از اقدامات الزم در 
ایجاد زیرساخت ها برای بازاریابی و فروش 
محصوالت پاالیشگاه اصفهان است، گفت: ناچاریم 
پاالیشگاه اصفهان را که در مرکز کشور قرار دارد به 
آب های آزاد وصل کنیم که در این رابطه  مطالعات 
نیز انجام شده است.  وی در ادامه اجرای پروژه هاي 
تصفیه گازوییل، یوتولیتي و مخازن، تقطیر سوم 
)URP(، پروژه خط انتقال و تصفیه پساب شاهین 
شهر، طرح مطالعاتی احداث راه آهن و بهینه سازی 
واحد بازیافت و تکمیل سیستمRO  را از جمله ۲۶ 
پروژه در دست اجرا و فعال پاالیشگاه اصفهان 
برشمرد و افزود: براي اجراي این پروژه ها حدود 
۴۱۰۰ میلیارد تومان  تامین اعتبار برآورد شده 

است.
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان 
اینکه در ۲-۳ سال گذشته حدود یک هزار میلیارد 
تومان برای اجرای طرح های پاالیشگاه اصفهان 
هزینه شده و حداقل ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
دیگر -به جز بخش تبدیل نفت کوره- مورد نیاز 
است  که بخشی از اعتبارات آن از محل اختصاص 
سود سهامداران و قسم  دیگر از محل تسهیالت 
بانکی تامین خواهد شد، افزود: تمام پروژه هاي  
تعریف شده فوق براي این است که پاالیشگاه 
اصفهان سودآور باشد و بتواند در مقیاس هاي 
بین المللي عملکرد مطلوب و توان رقابت داشته 
باشد. چاوشی در ادامه، اصل مطالبات پاالیشگاه 
اصفهان از پتروشیمی اصفهان را ۲۳۴ میلیارد 
تومان اعالم کرد و گفت: این میزان مطالبه مربوط 
به قبل از سال ۹۲ است و با وجود پیگیری های 
انجام شده، تاکنون پتروشیمی کوچکترین اقدام 
موثري،  در پرداخت این بدهی و تادیه خسارت 

تاخیر انجام نداده است.

امضای تفاهم نامه  با 28 شرکت داخلی  و بین المللی  
 شرکت ملی نفت ایران تا خردادماه ۱۳۹۶ 
حائز  ایرانی  و  بین المللی  شرکت   ۲۸ با 
صالحیت، تفاهم نامه همکاری امضا کرده است. 
شرکت ملی نفت ایران پس از اجرایی شدن 
برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( در تیرماه 
سال ۹۴ و لغو تحریم ها در دی ماه ۹۴، اقدام 
به مذاکره با شرکت های داخلی و بین المللی 
برای توسعه میدان های نفت و گاز کرده که تا 
خردادماه موفق به امضای ۳۳ تفاهم نامه نفتی 

شده است. 
از این تعداد، تفاهم نامه ایران با توتال، سی 
ان پی سی آی و پتروپارس، به امضای قرارداد 

در ۱۲ تیرماه امسال انجامیده است. 
شرکت ملی نفت ایران همچنین ۲۶ تیرماه، 

تفاهم نامه  خدمات نوسازی تاسیسات و افزایش 
تولید گاز میدان سلمان را با شرکت های 
پتروپارس و مهندسی تویو )TOYO( ژاپن امضا 

کرد. 
با  شده  امضا  تفاهم نامه های  میان  در 

کشورهای خارجی، روسیه بیشترین سهم را 
داراست، شرکت های لوک اویل، زاروبژنفت، 
تات نفت و گازپروم نفت به ترتیب مطالعه 
میدان های نفتی آب تیمور و منصوری- آبان و 
پایدار غرب- دهلران و شادگان- چشمه خوش 

و چنگوله را به عهده دارند. 
انتظار می رود از این تعداد تفاهم نامه امضا 
شده تا پایان سال چند مورد آن به امضا منتهی 
شود. بر اساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی، 
شرکت ملی نفت ایران مکلف شده است تا 
پایان امسال ۱۰ قرارداد توسعه ای میدان های 
نفت و گاز را به نتیجه برساند که مقدمات این 
کار در قالب مناقصه و مذاکرات به صورت 

موازی در دست اقدام است. 
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تجربیاتملیوبینالمللی
زمینههایاخالقیوحقـوقی

در دومین روز از سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت چهار نشست تخصصی برگزار شد:

   

اثر گذاری اجتماعی اجرای طرح های توسعه ای با ایجاد درآمد و اشتغال

 نخستین نشست تخصصی روز دوم سومین همایش 
مسئولیت اجتماعی صنعت نفت با عنوان »مسئولیت 
اجتماعی شرکت های توسعه ای نفت، تجربیات ملی و 
بین المللی« به ریاست غالمرضا منوچهری، معاون امور 
توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران برگزار شد. به 
گزارش مشعل، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت 
ایران، موفقیت در اجرای مسئولیت های اجتماعی را نیازمند 
نگاهی علمی تر، هوشمندانه تر و انسانی تر دانست و گفت: 
باید عمیقا باور داشته باشیم که در هر سازمانی هستیم، 
رسالت اجتماعی داریم. غالمرضا منوچهری در روز دوم و 
پایانی سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت که 
با شعار »سیاستگذاری، اقدام موثر، گزارش دهی پایدار« در 

پژوهشگاه صنعت نفت برگزار  شد، در نخستین نشست با 
عنوان »مسئولیت اجتماعی شرکت های توسعه ای نفت، 
تجربیات ملی و بین المللی« با اشاره به ورود صنعت مدرن 
به کشورمان بدون آمادگی قبلی برای پذیرش آن در جامعه، 
افزود: چنین رویدادی به طور طبیعی تعادالت زیست 
محیطی و اجتماعی را برهم می زند و ایران هم از این قاعده 

مستثنا نیست. 
وی ادامه داد: به طور معمول در جوامع متکی به نفت 
مانند ایران، غالب نگاه ها به دست دولت است، از این رو نحوه 
شکل گیری و رشد در چنین جوامعی متفاوت بوده و نحوه 
تحلیل مسائل با تغییرات بنیادینی همراه است. معاون 
توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران رشد یکباره 
جمعیت و حدود ۱0 برابر شدن جمعیت ایران طی 70-80 
سال اخیر را عامل دیگری در برهم زدن توازن اجتماعی 
برشمرد و گفت: افزایش چند برابری مصرف انرژی و به ویژه 
تسریع روند برداشت از منابع آب زیرزمینی تا حدود ۶0 
میلیارد مترمکعب در سال که متناسب با استعداد منابع آبی 
نبوده است، از تبعات برهم خوردن توازن اجتماعی در ایران 
به شمار می آید. وی درباره مصرف انرژی، به مصرف روزانه 
حدود ۱۲۵ میلیون متر مکعب گاز در تهران که معادل پنج 
فاز پارس جنوبی است، اشاره کرد و افزود: دولت و وزارت 
نفت تمام تالش خود را برای تولید حداکثری گاز و تامین 
نیاز کشور به کار بسته اند، اما الزم است مطالعات بیشتری 

روی الزام های بهینه سازی مصرف انرژی صورت گیرد. 
منوچهری گفت: توسعه، متن کاملی است که اجزای 
متعددی دارد و اگر نگاهی یکپارچه نسبت به همه اجزا 
نباشد، پروژه می تواند آثار نامطلوبی به همراه داشته باشد 
که جبران این آثار منفی، کار ساده ای نیست. وی، وظیفه 
اصلی نهادینه سازی وجدان حرفه ای و رفتاری و باور به 
ایفای مسئولیت های اجتماعی را در وهله نخست متوجه 
مدیران، تصمیم گیران و سیاستگذاران دانست و ادامه داد: 
در مرحله بعد کارشناسان، صاحبان مشاغل  و مردم نیز باید 

توجه خود را به این مهم معطوف کنند. 
 رئیس همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت بر 
ضرورت توجه به مفاهیمی مانند احترام به اجتماع، احترام 
به قانون، پاسخگو بودن به جامعه و رعایت مسائل زیست 
محیطی و ایمنی تاکید کرد و گفت: باید این مفاهیم را به 
کودکانمان بیاموزیم تا جامعه را به جای درمان عوارض، به 

سمت اصالح ریشه ای سوق دهیم. 
منوچهری ادامه داد: مقوله CSR از مباحث ریشه ای 
است و از تحول در نگرش و طرز تفکر انسان نشات می گیرد. 
وی به نقش حائز اهمیت شرکت ها در ایفای مسئولیت های 
اجتماعی اشاره کرد و افزود: این اهمیت به دلیل مسئولیت 
شرکت ها در انجام فعالیت های توسعه ای، درآمدزایی و 
اشتغالزایی است و آنها می توانند از این طریق بر جامعه 

تاثیرگذار باشند.

مشعل   سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت با شعار»سیاستگذاری، اشــــاره
اقدام موثر و گزارش دهی« در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت   با حضور فراگیر مدیران، 
کارشناسان صنعت نفت و صاحب نظران و عالقه مندان در روزهای 27 و 28 تیرماه 1396 
برگزار شد. در این همایش، وزارت نفت به همراه چهار شرکت اصلی صنعت نفت و 
شرکت های زیر مجموعه آنها حضور و مشارکت داشتند.  این همایش در حالی برگزار شد 
که صنعت نفت، عمری خواسته و ناخواسته با موضوعات و اقداماتی از جنس مسئولیت 
اجتماعی شرکت عجین بوده و حمایت ها و کمک های عمرانی، اقتصادی و رفاهی 
گسترده ای در مناطق نفتی و غیر نفتی داشته است. با این حال، نه تنها هیچ گاه این گونه 
اقدامات به طور سیستماتیک و شفاف ثبت و گزارش نشده، بلکه به استقرار و 

نهادینه سازی این نوع مسئولیت در صنعت عظیم نفت نیز توجه جدی صورت نگرفته 
است. از این رو تاکید اصلی همایش سوم، بر اهتمام شرکت های نفتی برای گزارش دهی 
عملکرد مسئولیت اجتمای شان بود.  آنچه در ادامه می خوانید، چهار نشست تخصصی 
در روز دوم همایش مسئولیت اجتماعی است که محورهای هرکدام به ترتیب عبارتند 
از: مسئولیت اجتماعی شرکت های توسعه ای نفت: تجربیات ملی و بین المللی، مسئولیت 
اجتماعی صنعت نفت و نقش متقابل دستگاه های حاکمیتی و جوامع محلی در مناطق 
نفتی، ضرورت ها، زمینه ها و راهکارهای عمل به مسئولیت اجتماعی شرکت در صنعت 
نفت ایران و تبیین زمینه های اخالقی و حقوقی مسئولیت اجتماعی شرکت و اسناد 

باالدستی مرتبط در صنعت نفت.

مسئولیت اجتماعی
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نظام مندی فعالیت های مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت 

دومین نشست تخصصی روز دوم 
اجتماعی  مسئولیت  همایش  سومین 
»مسئولیت  ن  عنوا با  نفت  صنعت 
اجتماعی صنعت نفت و نقش متقابل 
دستگاه های حاکمیتی و جوامع محلی 
در مناطق نفتی« به ریاست حمیدرضا 
عراقی، معاون وزیر و مدیر عامل شرکت 

ملی گاز ایران برگزار شد. 
به گزارش مشعل، حمیدرضا عراقی 
لیت  مسئو « تخصصی  نشست  ر  د
اجتماعی صنعت نفت و نقش متقابل 
دستگاه های حاکمیتی و جوامع محلی 
در مناطق نفتی« که در دومین روز از 
اجتماعی  مسئولیت  همایش  سومین 
صنعت نفت برگزار شد، گفت: حاکمیت، 
جتماعی،  ا لت  عدا نند  ما مفاهیمی 
محرومیت زدایی و... پس از انقالب و 
تصدی گری نفت در آن برهه، ایفای 
مسئولیت های اجتماعی در صنعت نفت 
جای  به  که  داد  سوق  سمتی  به  را 
توانمندسازی، خدمتگزاری را تعریف 

کردیم.
نابسامانی حوزه  به  اشاره  با   وی 
مسئولیت اجتماعی صنعت نفت طی 
افزود: خوشبختانه  دهه های گذشته 
فعالیت های این صنعت در این حوزه طی 
سال های اخیر، نویدبخش هدفمند و 

نظام مند شدن این فعالیت هاست.
به گفته مدیر عامل شرکت ملی گاز 
ایران، خدمت به مردم مایه افتخار است، 
مناطق  ر  یدا پا توسعه  به  آنچه  ما  ا
نه  و  ی  ز سا نمند ا تو  ، مد نجا می ا

خدمتگزاری صرف است.
عراقی ادامه داد: از سوی دیگر، در آن 
سال ها سازمان های حاکمیتی را نیز 
تقویت نکردیم.  وی امکانات ارائه شده از 
سوی وزارت نفت در مناطق عملیاتی را 
انقالب  از پیروزی  در سال های پس 
اسالمی نسبت به پیش از آن، بسیار زیاد 
و غیرقابل مقایسه خواند و گفت: با این 
بدهکار  نفت  صنعت  همچنان  وجود 
است، چراکه هیچ گاه ضابطه، راهبرد و 
قاعده مشخصی بر میزان ارائه خدمات 

آن حاکم نبوده است.
معاون وزیر نفت گفت: خوشبختانه 
کار خوبی در مدیریت نظارت بر عمران 
مناطق نفتخیز در حال انجام است و با 
تعیین  و  برنامه ریزی  بودجه بندی، 
چارچوب، مسئولیت اجتماعی در صنعت 
نفت در حال هدفمند شدن و نظام مندی 

است.
 عراقی به مسئولیت اجتماعی در 
اسناد باالدستی اشاره و اظهار کرد: این 
موضوع در قانون برنامه پنج ساله ششم 
توسعه، تبصره ذیل ماده 80 اساسنامه 
شرکت ملی نفت ایران، تبصره ذیل ماده 

4۱ اساسنامه پیشنهادی شرکت ملی 
گاز و مصوبه هیئت دولت مبنی بر طرح 
آمایش نواحی تأثیرپذیر از حوزه گازی 

پارس جنوبی آورده شده است.
وی با اشاره به نقش دستگاه های 
حاکمیتی همسو با مسئولیت اجتماعی 
گفت: اقدامات در سطح صنعت تاکنون 
موجب افزایش تصدی گری شرکت های 
CSR مربوط به این  نفتی در حوزه 

مناطق شده است. 
ایران  مدیرعامل شرکت ملی گاز 
ادامه داد: سطح فعالیت ها با توجه به 
رشد تصدی گری، موجب عدم ایفای 
نقش دستگاه های حاکمیتی در مناطق 
شده و کمک های موردی یا پراکنده، به 
صورت خودجوش، سنتی و براساس 
توقعات منطقی و غیرمنطقی مناطق و 

جوامع محلی صورت گرفته است. 
وی افزود: فقدان الگوی مناسب و 
روشی توام با استاندارد، موجب شد 
اقدامات صورت گرفته منجر به افزایش 
انتظارات غیرمنطقی و عدم توسعه پایدار 

در این مناطق شود.
 به گفته عراقی، رعایت دستورعمل ها 
ارائه   ،۲۶000 ایزو  و استانداردهای 
گزارش های پایداری اقدامات شرکت ها 
در چارچوب معیارهای گزارش دهی، 
از تجربیات شرکت های  بهینه کاوی 
بزرگ جهانی و فعال کردن کانون های 
در  فراگیر  صورت  به  گیری  تصمیم 
صنعت نفت در زمینه مطالعه و بررسی 
طرح ها و درخواست های مربوط به حوزه 
CSR و سیاست گذاری های مربوطه در 
این حوزه، از الگوهای مناسب برای 
اجتماعی  مسئولیت  کردن  عملیاتی 

است.
مسئولیت  نقش  به  اشاره  با  وی   
اجتماعی در برندسازی شرکت ها گفت: 
آلودگی های زیست  به کاهش  توجه 
محیطی، کمک به رونق بازار اشتغال از 
طریق آموزش  فارغ التحصیالن و برون 
سپاری فرآیندهای کسب و کار شرکت 
با هدف توانمندسازی پیمانکاران، نقشی 

بسزا در برندسازی شرکت ها دارد.

   

رابطه معنادار ارزش بازار

محمدعلی خادمیان، رئیس کل 
واحد  ایمنی ، بهداشت و محیط زیست 
)اچ اس ای( شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس  در نشست تخصصی 
»مسئولیت اجتماعی شرکت های 
و  ملی  تجربیات  نفت،  توسعه ای 
بین المللی«، با اشاره به مهم ترین علل 
لزوم توسعه مسئولیت های اجتماعی از 
نگاه محققان گفت: افزایش روابط 
شرکت ها با دولت، سازمان های تصمیم 
گیرنده و جامعه پیرامون، تاثیر مستقیم 
سازمان ها روی اقتصاد و عوامل اجتماعی 
اقشار مختلف جامعه، لزوم کاهش 
نیازهای  زیست،  محیط  آلودگی 
اجتماعی محیط پیرامون سازمان، تاثیر 
دو طرفه جامعه و صنایع روی الگوی کار 
و زندگی و بهره وری سازمان ها و تاثیر 
مستقیم و اثربخش جامعه پیرامون روی 
فرهنگ سازمانی از مهم ترین دالیل لزوم 
توسعه مسئولیت های اجتماعی از نگاه 
محققان است. وی با بیان این که مدیریت 
ایمنی، سبب کاهش حوادث احتمالی 
می شود، افزود: مدیریت ایمنی، بهبود 
تجهیزات واحدها و بخش اچ اس ای، 
بهبود و تقویت آموزش حرفه ای کارکنان 
واحد ایمنی، پرورش نیروهای زبده و 
متخصص در حوزه ایمنی، مدیریت 
ایمنی،  ایمنی فرآیندها و آموزش 
بهداشت و محیط زیست نیروهای 
پیمانکار شاغل در واحدها با هزینه 

شرکت های تابعه را در پی دارد.
رئیس کل واحد اچ اس ای هلدینگ 
خلیج فارس به مهم ترین اقدام های انجام 
راهبرد همراه در  اجرای  در  شده 
مسئولیت های اجتماعی اشاره کرد و 
گفت: ساخت و اجرای مصال و مسجد در 
مناطق عملیاتی، مشارکت در پروژه 
توانمندسازی نیروهای بومی استان های 
خوزستان و بوشهر با همکاری وزارت 
از  ۵0 درصد  از  بیش  تقبل  نفت، 
هزینه های دوره کارآموزی و کارورزی 
نیروهای مستعد بومی مناطق هویزه، 
سوسنگرد و بستان، ساخت و اجرای بلوار 
ورودی شیرینو در منطقه عسلویه، 
تکمیل مرمت جاده ورودی چاهه 

عسلویه، ساخت و تکمیل پل شهدای 
پتروشیمی برای اتصال فاز یک و دو 
منطقه عسلویه، ساخت مدارس ۱۲ 
کالسه جم، ۶ کالسه بزباز و ۶ کالسه 
بنود، مهم ترین اقدام های انجام شده در 
اجرای راهبرد همراه در مسئولیت های 

اجتماعی است.
به گفته خادمیان، مسئولیت های 
اجتماعی سازمانی، رابطه مثبت و 
معناداری با ارزش بازار و ارتقای آن، به 
ویژه از طریق تامین رضایت ذینفعان 
دارد. وی گفت: یک شرکت معمولی با 
یک ارزش بازار متوسط، می تواند به ازای 
هر واحد افزایش در مسئولیت اجتماعی 
زیادی  درصدهای  تا   سازمانی، 
)۳0 درصد( به حجم سود آوری ساالنه 
ادامه داد:  بیفزاید. خادمیان  خود 
مسئولیت اجتماعی سازمانی، رابطه 
مستقیم و معنا داری با وفاداری مشتریان، 
حمایت از سوی سهامداران و بهبود 
شهرت سازمان دارد. رئیس کل واحد 
اچ اس ای هلدینگ خلیج فارس تصریح 
مسئولیت  در  تعهد  اهمیت  کرد: 
اجتماعی بسیار باالست، به نحوی که 
اذعان می شود تعهد می تواند جنبه های 
مثبت روابط با مشتری را بهبود بخشیده 
و جنبه های منفی را کاهش دهد. 
همچنین سازمان در قبال سهامداران 
خود مسئول است و مسئولیت های 
اجتماعی، یکی از این مسئولیت ها به 
شمار   می رود. خادمیان با اشاره به 
مهم ترین اقدام های انجام شده در اجرای 
راهبرد صیانت از محیط زیست گفت: 
سوخت پاک )به دلیل ایجاد احتراق 
کامل با کمترین ذرات متصاعد به محیط 
زیست(، حذف کامل دود، نیاز نداشتن 
آلودگی  حذف  حرارتی،  شعاع  به 
سوختی، کاهش مسیر شبکه که نتیجه 
آن بی نیازی از فشارهای باالست، بازده 
باالی سوخت، ایمنی باال، استفاده در 
قسمت های فرآیند و نداشتن محدودیت 
در ظرفیت از مهم ترین اقدام های انجام 
شده در اجرای راهبرد صیانت از محیط 
زیست است. وی ادامه داد: طرح جمع 
آوری گازهای آالینده مجتمع های واقع 
در منطقه عسلویه برای نخستین بار در 
کشور با مشارکت هلدینگ پارسیان و 
تبدیل به محصوالت قابل ارائه به بازار 
نظیر اوره و آمونیاک به منظور کاهش 
ساالنه یک میلیون و ۲00 هزار تن 
گازهای گلخانه ای در منطقه پارس 
تن   7۳00 تولید  با هدف  جنوبی 
آمونیاک و ۹۳00 تن اوره در روز با حجم 
سرمایه گذاری 4۲۱ میلیون یورو از دیگر 
اقدام های صورت گرفته در اجرای راهبرد 

صیانت از محیط زیست است.
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هزینه ۱۰۲ میلیارد تومانی پتروشیمی ها در مسئولیت اجتماعی

سومین نشست تخصصی روز دوم 
سومین همایش مسئولیت اجتماعی 
صنعت نفت با عنوان »ضرورت ها، 
زمینه ها و راهکارهای عمل به مسئولیت 
اجتماعی شرکت در صنعت نفت ایران« 
به ریاست مرضیه شاهدایی، معاون وزیر 
و مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی 
برگزار شد. به گزارش مشعل، شاهدایی 
گفت:  تخصصی  نشست  این  در 
زیرمجموعه های خصوصی و دولتی 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در 

مناطق ماهشهر و عسلویه، ۱0۲ میلیارد 
تومان در بخش مسئولیت اجتماعی طی 
سه سال اخیر هزینه کرده اند.  وی با بیان 
این که صنعت نفت، سالیان زیادی است 
که در زمینه مسئولیت های اجتماعی 
 CSR فعالیت می کند، افزود: واژه
توانسته است ماهیت اقدامات این صنعت 
را نمایان کند.  مدیرعامل شرکت ملی 
پتروشیمی ادامه داد: شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی در هر مکانی که برای اجرای 
ایجاد  دنبال  به  وارد شده،  پروژه 
زیرساخت هایی برای عموم مردم بوده 
است. شاهدایی از وجود شوراهای 
راهبردی متشکل از کمیته های فنی، 
مالی، دبیر و... در شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی نام برد و گفت: این شوراها به 
ریاست شرکت ملی صنایع پتروشیمی و 
همکاری تمام شرکت های دولتی و 
خصوصی زیرمجموعه، در مسیر ادامه 
شرکت،  پایدار  توسعه  و  موفق 

مسئولیت های اجتماعی خود را ایفا 
کرده اند. وی تاکید کرد: تاکنون هر 
زیرساختی که برای عموم تدارک دیده 
شده، مدیریت آن نیز با ما بوده که این 
موضوع سبب شده حجم زیادی انرژی در 
این زمینه صرف شود. در حالی که ما باید 
منابع مالی را مدیریت کنیم، به همین 
دلیل شوراها ایجاد شد. شاهدایی افزود: 
این شوراها قبل از شروع هر سال، 
اولویت ها را مشخص و با همکاری همه 
شرکت ها، بودجه مورد نظر را نیز تعیین 
می کنند.  مدیرعامل شرکت ملی 
پتروشیمی خاطرنشان کرد: در سه سال 
اخیر، ۶7 میلیارد تومان در منطقه پارس 
جنوبی و حدود ۳۵ میلیارد تومان هم در 
منطقه ماهشهر در زمینه های درمان، 
آموزش و پرورش، ورزش، سالمت، 
فرهنگ و ایجاد زیرساخت ها مانند 
راهسازی، مدرسه سازی و... هزینه شده 

است.

   

مسئولیت اجتماعی در قرآن
مجیدی،  مهدی 
دبیر ستاد اقامه نماز 
نیز در  نفت  وزارت 
تخصصی  نشست 
»ضرورت ها، زمینه ها و 
راهکارهای عمل به 
مسئولیت اجتماعی 
صنعت  در  شرکت 
نفت ایران« به تعریف 

مفاهیم قرآنی و انسانی مسئولیت، مسئول و مسئولیت 
اجتماعی پرداخت و گفت: در قرآن ۲ گروه منفور هستند؛ 
نخست کسانی که هیچ مسئولیتی را نمی پذیرند و دوم 
کسانی که که مسئولیت را قبول می کنند، اما به آن عمل 
نمی کنند.  وی تاکید کرد: حتی خداوند هم در قرآن ما را 
مسئول کرده است، این در زندگی فردی و اجتماعی مان 

باید رعایت شود.
در همین زمینه طاهره خارستانی، مشاور حوزه 
مسئولیت اجتماعی درباره کارآفرینی و تقویت معیشت، با 
هدف کاهش آسیب های اجتماعی در مناطق نفتخیز 

سخنرانی کرد.

مسئولیت اجتماعی

   

 حذف مازوت در نیروگاه ها یک اقدام در جهت مسئولیت اجتماعی

  چهارمین  نشست تخصصی روز دوم 
سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت 
نفت با عنوان »تبیین زمینه های اخالقی و 
حقوقی مسئولیت اجتماعی شرکت و اسناد 
باالدستی مرتبط در صنعت نفت«  به ریاست  
عباس کاظمی، معاون وزیر و مدیرعامل 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 

نفتی ایران برگزار شد.
به گزارش مشعل، مدیرعامل شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران با 
اشاره به اقدامات مسئولیت اجتماعی در این 
شرکت گفت: حذف مازوت در نیروگاه ها، یکی 
از اقدامات زیست محیطی است که در زمینه 
انجام  اجتماعی  فعالیت های مسئولیت 

داده ایم.
به گفته کاظمی، انرژی بعد از آب و هوا، 
مقوله ای است که حیات بشر بدون آن  

امکانپذیر نیست.

وی ادامه داد: مصرف انرژی بعد از انقالب 
صنعتی در قرن بیستم، با رشد سریع فناوری 
همراه بود و استفاده از منابع نفت و گاز رشد  
بسیار سریعی پیدا کرد و انسان سخاوتمندانه 
و حریصانه انرژی را مورد استفاده قرار داد. در 
این زمینه بدون توجه به انرژی های فسیلی و 
بدون در نظر گرفتن آب، هوا و زمین به توسعه 

خود ادامه داد.
مدیر عامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران گفت: در بخش 
طراحی ساختمان های برخی کشورها به 
مقوله زیرو انرژی توجه شده است و در این 
زمینه، اسکاندیناوی، ساختمان های بدون 

مصرف انرژی طراحی کرده است.
کاظمی ادامه داد: برای تصفیه یک بشکه 
نفت خام، یک بشکه آب هدر می دهیم و با 
مصرف انرژی، محیط را تخریب می کنیم. وی 
تاکید کرد: درصد قابل توجهی از تولید 
ناخالص داخلی )GDP( کشور، صرف 
پرداخت یارانه های انرژی می شود، از این رو 
ایران از نظر شدت انرژی، دارای رتبه دوم در 

جهان است.
کاظمی گفت: ایران در کنفرانس پاریس 
متعهد شده است تا سال ۲0۳0، چهار درصد 
کربن را کاهش دهد و در صورت توان نیز 
هشت درصد را به صورت داوطلبانه کاهش 

خواهد داد.
پاالیش و پخش  مدیرعامل شرکت 

فرآورده های نفتی ایران در بخش دیگری از 
سخنان خود گفت: با توجه به اینکه دولت 
یازدهم در مسائل زیست محیطی تاکید 
داشته اند، اقداماتی در این زمینه انجام داده ایم. 
مصداق این امر نیز دستیابی به سوخت 
مطلوب مطابق با سوخت یورو 4 است که در 
هفت کالنشهر توزیع شده بود. اکنون ۳ درصد 
از سوخت نیروگاه ها مایع است، در حالی که 
اوایل سال ۹۲ این میزان 47 درصد بود. 
کاظمی ادامه داد: قبل از سال ۹۲ در هوای 
شهر تهران ۲00ppb  بنزن وجود داشت، 
اکنون این میزان به  ppb ۱/۵رسیده است. 
بنزن، یک ماده بسیار خطر ناک است که 
ترکیب اولیه هیدرو کربنی از پایه های اولیه 
بیماری سرطان به شمار می رود. وی افزود: 
توکیو، بهترین وضع مطلوب را از نظر زیست 
 ۱/۵ ppb محیطی در دنیا دارد که بنزن آن
است، در حالی که بنزینی که در تهران تولید 
می شود، با آنچه در توکیو تولید می شود، از 
نظر زیست محیطی کامالً یکسان است، اما در 
این شهر بخش زیادی از ترددها به وسیله 
حمل و نقل برقی و مترو انجام می شود. 
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران تاکید کرد: آلودگی ها 
از ۶0 درصد به ۲0 درصد کاهش پیدا کرده و 
گوگرد نیز به نحو محسوسی در هوای 
شهرتهران و هفت کالنشهر دیگر کاهش 
داشته است، به طوری که نفت گازی که در 

گذشته تولید می شد ۱0000ppm بود، اما 
اکنون به 40ppm رسیده است.  به گفته 
کاظمی، بنزین نیز از  ppm ۱00   به 
۲0ppm   کاهش پیدا کرده و هیچگاه در 
این 4 سال، گوگرد SO2 تهران در حد غیر 
مجاز نرسیده است. امیدواریم در نیمه دوم 
امسال، بتوانیم در ۵0 شهر کشور بنزین و نفت 
گاز یورو 4 توزیع کنیم. وی از دیگر اقدامات 
مسئولیت اجتماعی را که در 4 سال گذشته 
انجام شده، حذف مازوت در نیروگاه ها بیان 
کرد. مدیر عامل شرکت پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران ادامه داد: همچنین 
در بحث مسئولیت اجتماعی با توسعه انتقال 
فرآورده های نفتی توانستیم حمل و نقل بین 
شهری را از ۱4 هزار تانکر سوخت، به 7 هزار 
تانکر کاهش دهیم و این یعنی کاهش مسائل 
زیست محیطی و کاهش حوادث زیست 
محیطی. کاظمی در پایان گفت: در بحث 
عرضه کیفیت سوخت امیدوارم تا پایان دولت 
دوازهم، نفت گاز یورو 4 در سراسر کشور 
توزیع شود. اکنون آمادگی داریم که به 7 
کالنشهر و 7 محور اصلی کشور به ماشین های 
سنگین نفت گاز یورو 4 و حتی یور ۵ توزیع 
کنیم و از این طریق 8۵ درصد شهرهای ما 
بنزین یورو 4 خواهند داشت. این تعهد تمام 
نشده و باید در تمام کشور توسعه پیدا کند و 
در بخش مصرف کننده باید مسائل ارتباط 

جمعی به ما کمک کند.
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بیانیه پایانی سومین همایش 
  به لطف پروردگار، سومین همایش مسئولیت 
اجتماعی صنعت نفت با موفقیت به پایان رسید. 
این همایش نیز همچون دوهمایش پیشین با 
همکاری و مشارکت شرکت های فعال در صنعت 
نفت ایران و مراکز دانشگاهی و پژوهشی برگزار 
شد. این همایش توجه اصلی خود را معطوف به 
عی  جتما ا لیت  مسئو د  عملکر ت  شا ر ا گز
شرکت های نفتی نموده  و اکنون شاهد جریان 
تازه در توجه به این نوع مسئولیت در صنعت نفت 
هستیم. طی مدت برگزاری این همایش ایده ها، 
تجربیات و آرای مختلفی را در قالب پانل های 
موضوعی شاهد بودیم که راه را برای به بلوغ 
رسیدن مسئولیت اجتماعی صنعت نفت هموارتر 
شرکت کنندگان  اساس،  این  بر  می سازند. 
عنوان  به  ذیل  محوری  نکات  بر  همایش 
مسئولیت  جهت گیری های  و  دستاوردها 

اجتماعی صنعت نفت تاکید و توافق داشتند:
      تبدیل مسئولیت اجتماعی به نگاهی راهبرد 
ی، هدفمند و برنامه محور در صنعت نفت و پذیرش 

آن به عنوان یک امر الزم مدیریتی.
     تعیین و ابالغ سیاست های کالن مسئولیت 

اجتماعی صنعت نفت در سطح وزارتی.
     تعیین چشم انداز، اهداف و نقشه راه تحقق 
مسئولیت اجتماعی در شرکت های اصلی صنعت 

نفت.
  تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و 
بلند مدت مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت و در 
پرتو سیاست های کالن وزارتی و در چهار شرکت 
اصلی و در زمینه های مهم خاصه اقدامات توانمندساز 

به جای اقدامات خیریه ای صرف.
 پیوند با دانشگاه ها و تعامل و هماهنگی 
مطلوب با دستگاه های حاکمیتی در مناطق نفتی 
برای پیشبرد متناسب برنامه های مسئولیت 
اجتماعی صنعت نفت.     بهره گیری از پتانسیل ها و 
ظرفیت های سازمانی در شرکت های نفتی برای 
شکل دادن به سازوکارهای اجرایی مسئولیت 

اجرایی و برنامه های مرتبط.
 تعیین برنامه های مسئولیت اجتماعی در دو 
منطقه غرب کارون و منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس و تخصیص اعتبارات از محل مصوبه شورای 

اقتصاد ) سال ۹۵ ( برای دو منطقه مذکور.
 ترویج و توسعه مسئولیت اجتماعی شرکت 
در صنعت نفت و خاصه در شرکت های پیمانکاری 
نفتی از طریق اطالع رسانی، آموزش، تسهیل گری و 

امثال آنها.
 تالش در جهت رفع موانع حقوقی و قانونی 
توجه و عمل به مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت 

و تدارک بسترهای قانونی مناسب در این زمینه.
 ایجاد واحد و کمیته CSR در شرکت های 
نفتی و ارتباط مستقیم آن با مدیران عامل جهت 

راهبری امور ذیربط.
 ایجاد سازوکار پایش، نظارت و انتشار 
گزارشات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت های 
نفتی در سطح وزارتی و شرکت های اصلی و تعیین 
افسر CSR Officer( CSR( برای شرکت های 

فرعی و عملیاتی.
  در خاتمه از همه شرکت کنندگان همایش 
نهایت سپاسگزاری و قدردانی را داشته و امیدواریم 
همایش های این چنینی مسیر را برای توسعه 
مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت هموارتر ساخته 
و نتایج و پیامدهای آن به توسعه همگام صنعتی و 

اجتماعی در مناطق نفتی منجر گردد.
 سید امیر طالبیان، دبیر همایش
27 و 28 تیرماه 1396

   

مسئولیت اجتماعی  جزء جدایی ناپذیر سازمان ها

رئیس سازمان بهداشت و درمان صنعت 
»مسئولیت  تخصصی  نشست  در  نفت 
متقابل  نقش  و  نفت  اجتماعی صنعت 

دستگاه های حاکمیتی و جوامع محلی در 
رویکردهای  تشریح  به  نفتی«  مناطق 
سازمان  این  در  اجتماعی  مسئولیت 
پرداخت و گفت: بحث مسئولیت اجتماعی، 
ناپذیر  جدایی  جزء  عنوان  به  امروزه 
برنامه های راهبردی سازمان ها مطرح است. 
حبیب اهلل سمیع افزود: وزارت نفت در 
برخی مناطق مثل جم و خارک، جایگزین 
وزارت بهداشت است و تنها بیمارستان های 
موجود در این مناطق، بیمارستان هایی 
هستند که به صنعت نفت تعلق دارند. 
رئیس سازمان بهداشت و درمان صنعت 

نفت افزود: سالمت و آموزش ۲ رکن 
اساسی است که اگر بخوبی تامین شود، 
کارکنان به سکونت در مناطق تمایل پیدا 
می کنند و بر مردم بومی نیز آثار مطلوبی 
می گذارد. سمیع گفت: در سال های 8۳ تا 
۹۵، بالغ بر چهار میلیون و ۱۳8 هزار نیروی 
بومی غیرشرکتی به مراکز درمانی بهداشت 
و درمان مراجعه کرده اند. به گفته وی، 
میزان استفاده مردم بومی غیرشرکتی از 
خدمات بهداشت و درمان در مناطقی مانند 
خارک و بوشهر، بیش از کارکنان نفت است 
و به طور مثال از مرکز دیالیز بیمارستان 

خارک، هم اکنون تنها اهالی بومی استفاده 
می کنند. سمیع با اشاره به نقش صنعت 
نفت در خدمت رسانی در پارس جنوبی 
گفت: الزم است سازمان تامین اجتماعی 
با ۳۶ میلیون بیمه شده در این منطقه، 
رئیس  باشد.  داشته  فعال تری  حضور 
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 
ادامه داد: متاسفانه برخی شرکت های 
خصوصی در مناطق عملیاتی، توجهی به 
بحث مسئولیت اجتماعی ندارند و خود را 
در قبال نیروهای بومی مسئول نمی دانند 

که این رویکرد نیازمند اصالح است.

   

اعطای جوایز

  سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت با اعطای جوایزی به 
برگزیدگان در تاریخ ۲8 تیر ۹۶  به کار خود پایان داد. 

 به گزارش مشعل، در بخش اعطای جوایز، سپاس نامه ای به منظور قدردانی، 
به حامیان همایش شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سازمان منطقه اقتصادی 
انرژی پارس، شرکت مهندسی و ساختمان نفت اویک، شرکت سرمایه گذاری ساتا، 
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، شرکت پاالیش نفت بندر عباس و شرکت 

پترو پارس  تقدیم شد.
   ۱۹ شرکت، موفق به دریافت سپاس نامه همایش در محور »تدوین و ارائه 
اولین گزارش عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت ها« شدند که عبارتند از: شرکت 
پاالیش نفت آبادان، شرکت گاز استان اصفهان، شرکت گاز استان مازندران، پاالیش 
گاز فجر جم، پتروشیمی جم، ذخیره سازی گاز طبیعی، پتروشیمی تبریز،گاز استان 
کردستان، پاالیش نفت بندرعباس،مهندسی و ساختمان صنایع نفت، شرکت ایرانول، 
پتروشیمی خراسان، پتروشیمی پردیس، نفت فالت قاره، گاز استان گیالن، نفت و 

گاز اروندان، پتروشیمی مروارید، حمل و نقل پتروشیمی و شرکت رامپکو
   سپاس نامه همایش همراه با تندیس نقره ای همایش به عنوان گزارش برتر 
به ۱0 شرکت اهدا شد که عبارتند از: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت پلیمر آریا ساسول، 
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، 
پتروپارس، گاز استان لرستان، پتروشیمی رازی، خطوط لوله و مخابرات نفت و شرکت 

کیسون 
   سپاس نامه همایش  همراه با تندیس طالیی همایش به عنوان گزارش برتر 
به سه شرکت پاالیش نفت تبریز، پتروشیمی فجر و مناطق نفتخیز جنوب اهدا شد. 
   سپاس نامه همایش همراه با تندیس طالیی به فعالیت های مسئولیت 
اجتماعی شرکت ها ی زیر تعلق گرفت: پلیمر آریا ساسول، پاالیش نفت آبادان، پاالیش 
نفت تبریز، شرکت رامپکو، نفت فالت قاره، شرکت کیسون، گاز استان اصفهان و 

پتروشیمی خلیج فارس 
   در بخش پایانی این همایش نیز سپاس نامه و تندیس همایش، به عباس 
شعری مقدم و سید حسن سادات، به پاس تالش های مستمر در مسیر آگاهی بخشی 

و توسعه مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت تقدیم شد. 



گـرانیبنزیـن

 در پی انتشار خبر  احتمال افزایش قیمت 
بنزین از صدا و سیما و پخش آن در فضای 
مجازی، ملتهب شدن فضای جامعه و نگرانی 
مردم از افزایش قیمت بنزین، مدیران نفتی 
مربوطه هر یک مجبور به پاسخگویی ازطریق 
و  مصرف  افزایش  دالیل  بیان  و  رسانه ها 
شفاف سازی فضا شدند تا بیش از این، تب نگرانی 

از گرانی بنزین در جامعه باال نرود. 

رشد 8/5 درصدی مصرف بنزین 
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران، در پی انتشار و بروز نگرانی از گرانی 
قیمت بنزین » روز جمعه، ۳۱ تیرماه، ساعت 
۱۳«  در گفت وگوی زنده با شبکه خبر از انتشار 
این خبر از رسانه ملی و عدم رعایت امانتداری در 
سخنانش گالیه کرد و گفت: آمار مصرف بنزین 
کل کشور در روزهای اخیر افزایش داشته و از مرز 
روزانه 8۳ و میانگین 7۹ میلیون لیتر گذشته 
است که دلیل آن قطعا حذف کارت سوخت و 
سهمیه بندی بنزین نیست و دالیل دیگری دارد 
که الزم است رسانه ها برای شفاف سازی شرایط 

به آن بپردازند و از آن غفلت نکنند. 
منصور ریاحی: افزایش مصرف بنزین در 
کشور دالیل مختلفی دارد که اگر بخواهیم دالیل 
منطقی افزایش مصرف بنزین در ایران را  بررسی 

کنیم، باید به چند نکته اساسی توجه شود: 
فصل تابستان و اوج سفرهای 

شهروندان 
فصل تعطیالت و آغاز موج مسافرت های 
تابستانی مردم، گزینه ای است که به طور موقت 
سبب صعودی شدن آمار مصرف بنزین می شود 
و این موضوع در دیگر کشورهایی که فصل 
رانندگی دارند، به طور معنا داری مشاهده 
می شود. شاید اگر در طول سال، میانگین مصرف 
رشد بنزین پنج درصد باشد، این ضریب در فصل 
تابستان تا ۱0 درصد هم امکان افزایش دارد، 

بنابراین شاید اندکی زود باشد که این افزایش 
مصرف را به کل سال تعمیم دهیم.

 افزایش ناوگان خودرویی کشور
بر اساس آمارهای موجود، تولید خودرو در 
کشور نسبت به سال گذشته ۳7 درصد و ناوگان 
موتوری ۶۳ درصد رشد داشته، ضمن این که 
واردات خودرو نیز نسبت به پارسال شاهد رشد 
۲۱ درصدی بوده است. در حالی که با وجود 
افزایش بیش از یک میلیون دستگاه خودرو در 
کشور، خودروهای فرسوده متناسب با آن اسقاط 
نشده است، از این رو رشد مصرف بنزین ارتباط 
معناداری با کیفیت و کمیت ناوگان خودرویی 

کشور پیدا می کند.
 بهبود نسبی رفاه مردم

و رشد  مردم  رفاهی  نسبی وضع  بهبود 
تردد  افزایش  سبب  درصدی،   ۶ اقتصادی 
خودروهای شخصی بنزین سوز و رشد سفرهای 
درون و برون شهری و در نتیجه رشد مصرف 
بنزین شده است. اکنون اگر بخواهیم با رویکرد 
بهبود اوضاع اقتصادی شهروندان به این قضیه 
نگاه کنیم، به طور طبیعی نباید از این رشد 
مصرف، چندان نگران بود و حتی به تعبیری 

می توان از آن به عنوان اتفاقی مثبت یاد کرد.
الگوی های مصرف سوخت 

افزایش مصرف بنزین در تابستان با الگوهای 
مصرف سوخت، ارتباط تنگاتنگی با استفاده 
مداوم از کولر اتومبیل، بی توجهی نسبت به 
تنظیم بموقع موتور خودرو، تنظیم فشار باد 
الستیک ها، باالنس چرخ ها و داشتن رانندگی 

مطمئن و کم خطر دارد.
هر چند برای اصالح الگوی مصرف سوخت، 
ترویج شیوه های مدیریت مصرف و فرهنگ سازی 
در این زمینه، یک امر طبیعی و در عین حال 
کارآمد است، با این حال در برخی دوره ها استفاده 
از روش هایی مانند سهمیه بندی و مدیریت قیمت 
سوخت، در کند شدن روند رشد مصرف بنزین 

بی تاثیر نبوده است، اما به کارگیری این روش ها 
نیازمند دریافت مجوزهای قانونی از مجلس 
شورای اسالمی و اجماع نظر در سطح مدیریت 

کالن کشور است.
استقبال اندک رانندگان از سی ان جی

استفاده از گاز طبیعی فشرده شده )سی ان 
جی( به عنوان سوخت جایگزین، از سال 8۲ 
در دستور کار قرار گرفت و تاکنون حدود 
روزانه معادل ۲0 میلیون لیتر بنزین با این 
سوخت پاک جایگزین شده است، اما توسعه 
نیافتن فناوری خودروهای گازسوز با بازدهی 
باال از سوی خودروسازان سبب شده است 
مصرف سی ان جی متناسب با جایگاه های 
عرضه این سوخت افزایش نیابد، به گونه ای که 
شاهد هستیم ۵0 درصد ظرفیت جایگا ه های 

عرضه سوخت سی ان جی خالی است.
بنابراین با افزایش رشد مصرف، فارغ از 
این که در همه حال مصرف بهینه انرژی و 
جزو  سوخت،  مصرف  در  جویی  صرفه 
اولویت های کشور به شمار می آید، اما از 
دیدگاهی دیگر به خودی خود اتفاق ناگواری 
نیست و با تکمیل و بهره برداری از فاز اول و دوم 
پاالیشگاه بزرگ میعانات گازی ستاره خلیج 
فارس و اجرای طرح های توسعه ای و نوسازی 
پاالیشگاه های کشور هیچ نگرانی از بابت تامین 

این فرآورده وجود ندارد. 
از سویی، افزایش مصرف بنزین در کشور، 
خود حکایت از رفاه نسبی و بهبود توان 
اقتصادی مردم برای رفتن به سفر دارد. به هر 
حال با توجه به همه مسائل مطرح شده، این 
مردم هستند که می توانند با اصالح الگوی 
مصرف سوخت، در کنترل مصرف انرژی از 
جمله بنزین نقش آفرین باشند و با تغییر 
رویکرد و استفاده از سی ان جی، چرخه 
سوخت کشور را سامان بخشند. . در حال 
حاضر روزانه ۲۱ میلیون و 700 هزار متر 

مکعب سی ان جی در کشور مصرف می شود، 
در حالی که 40 میلیون متر مکعب ظرفیت 
ایجاد کرده ایم که حدود 48 درصد ظرفیت 
ایجاد شده برای سوخت سی ان جی بالاستفاده 
مانده است که اگر بخواهیم وارد این ظرفیت 
ایجاد شده شویم، باید سیاست قیمتی برای 
بنزین اعمال کنیم. عالوه بر اعمال سیاست های 
افزایش قیمت بنزین برای سوق دادن مردم به 
سمت مصرف سی ان جی، باید برای تبدیل 
ناوگان خودروها و کیت ها  به گازسوز، سوبسید 
داده شود که فعال دولت شرایط الزم را برای 

اجرای آن ندارد.
اگر سیاست قیمتی روی بنزین داشته 
باشیم، قطعا رویکردها در مورد سی ان جی 
تغییر کرده و مردم گرایش بیشتری به سمت 
این سوخت خواهند داشت، اما فعال افزایش 

قیمت بنزین در دستور کار دولت نیست.
اما در پایان با توجه به تمامی این موارد، 
بحث موجود در جامعه درباره گرانی قیمت و 
سهمیه بندی صحت ندارد و تاکنون دولت و 
وزارت نفت وارد حیطه بررسی این موضوع هم 
نشده و نمی شوند؛ چرا که افزایش قیمت بنزین 
به سیاست های تقنینی و مجلس بازمی گردد 
که در بودجه سال ۹۶ پیش بینی نشده است؛ 
البته در صورت ابالغ، ما موظف به اجرا هستیم.

بنزین سهمیه بندی نمی شود
قائله گران شدن بنزین با سخنان مدیرعامل 
شرکت پخش پایان نیافت و مخالفان همچنان 
روند افزایش مصرف را به گران شدن قیمت 
بنزین و سریال ادامه دار کارت سوخت وصل 
و بر ادعای خود بیش از پیش اصرار می کنند، 
تا جایی که مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و 
پخش، یکشنبه اول مرداد ۱۳۹۶ با تکذیب در 
افزایش قیمت و  قرار گرفتن  دستور کار 
سهمیه بندی مجدد بنزین گفت: مشکلی در 

مشعل   اکرم برنجی      زمزمه افزایش قیمت بنزین و احتمال سهمیه بندی آن، از 
صدا و سیمای ایران شنیده شد؛ رسانه ای ملی که انتظار می رود تا به صحت و سقم خبری 
دست نیافته است، آن را منتشر نکند   آن هم در مورد فرآورده ای استراتژیک مثل بنزین که 

تاثیری مستقیم بر زندگی مردم دارد و از نان شب گرفته تا مسکن را تحت تاثیر قرار می دهد.  
خبری که عده ای  را ذوق زده کرد و سوژه جدیدی یافتند تا دوباره به سیاست های وزارت نفت 

خرده بگیرند و در بوق و کرنا کنند که ما گفتیم نتیجه حذف کارت سوخت، مصرف بی رویه و 
افسارگسیخته بنزین می شود و ده ها نقد و تهمت دیگر... در این میان دوباره حرف از کارت 
سوخت به میان آمد و اینکه وزارت نفت با سیاست حذف سامانه هوشمند، موجبات داللی، 
افزایش مصرف و واردات بی رویه را فراهم کرده و حال با این سناریوی از پیش تعیین شده، به 
دنبال افزایش قیمت و کسب درآمد برای دولت است.  گویی آنها آداب نقد نمی دانند و بر این 
باورند که یک طرفه و بدون توجه به شرایط، تنها باید بتازند و از صفر تا صد سیاست های اجرایی 
را زیرسوال ببرند.  شاید یادآوری شرایط حذف کارت سوخت، منطقی شدن قیمت بنزین و دالیل 
افزایش مصرف بنزین برای منتقدان بد نباشد تا بدانند آنچه که آنها با عنوان نقد انجام می دهند، 

تنها تخریب  است. 

خبر و نظر

دروغتـاواقعـیتسناریوی

نشریه کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 839  16



چارسو

 با داغ شدن موضوع بنزین طی هفته های 
اخیر، دو مقام دولتی تاکید کردند که دولت 

طرحی برای سهمیه بندی بنزین ندارد.
زنگنه در حاشیه جلسه  بیژن  مهندس 
هیئت دولت در جمع خبرنگاران، درباره 
احتمال سهمیه بندی بنزین در حاشیه نشست 
هیئت دولت گفت: طرحی برای سهمیه بندی 
بنزین نداریم و باید بنزین مورد نیاز را تامین 
احتمال  درباره  نفت همچنین  وزیر  کنیم. 
افزایش قیمت بنزین در دولت آینده گفت: این 

را باید از دولت دوازدهم پرسید. 
گذشته،  هفته  طی  زمینه  همین  در 
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت با بیان این 
که دولت برای محدود کردن مصرف بنزین 
برنامه ای ندارد، گفت: به طور طبیعی هرچه به 
تعداد خودروها در کشور افزوده شود، به 
تناسب آن به میزان مصرف بنزین نیز افزوده 
می شود و این موضوع به سهمیه بندی ارتباطی 
ندارد.  نوبخت در نشست خبری با خبرنگاران 
در پاسخ به این پرسش که وزارت نفت اعالم 
کرده توقف سهمیه بندی بنزین، ارتباطی با 
افزایش این فرآورده نفتی ندارد، گفت: آنچه 

وزارت نفت مطرح کرده، کامال منطقی است. 
وی افزود: به طور طبیعی هرچه به تعداد 
خودروهای موجود در کشور افزوده می شود، 
به مصرف بنزین نیز افزوده خواهد شد و این 
سخن وزارت نفت نیز منطقی و درست است. 
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش دیگری در 
این باره که آیا دولت برنامه ای برای افزایش 
قیمت و یا سهمیه بندی دوباره بنزین دارد یا 
خیر، تصریح کرد: دولت هیچ طرح و برنامه ای 
برای محدود کردن مصرف بنزین از طریق 

سهمیه بندی و یا افزایش قیمت ندارد. 
نوبخت در ادامه به دادگاه متهمان نفتی 
اشاره کرد و گفت: دولت با همکاری وزارت 
نفت، اسناد مرتبط با  افرادی که در این پرونده 
نقش داشته اند را به دادگاه و قوه قضاییه ارائه 

کرده است. 
وی ادامه داد: سیاست دولت این نیست که 
قبل از اعالم دادگاه و تصمیم نهایی دستگاه 
رسیدگی کننده در این پرونده، حیثیت افراد 
خدشه دار شود، بنابراین رای قطعی دادگاه 
مشخص خواهد کرد که چه افرادی در این 

پرونده نقش داشته اند. 

دو مقام دولت یازدهم

طرحی برای سهمیه بندی بنزین وجود ندارد 

لزومی به ورود مجلس درقرارداد توتال نیست

حمایت دولت از نوسازی و نظارت بر استانداردسازی 
مخازن و جایگاه های سوخت 

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای 
به سئوالی در خصوص  پاسخ  نگهبان در 
ضرورت ورود مجلس به قرارداد توتال گفت که 

چون یک بخش از قرارداد، بخش خصوصی و 
بخش دیگر، دولتی است، بر اساس قانون 

لزومی بر ورود مجلس نیست. 

هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت نفت مبنی 
بر حمایت از نوسازی، ایمن  سازی و نظارت بر 
استانداردسازی مخازن و جایگاه های سوخت 
)سی ان جی( موافقت کرد.  در جلسه هیئت 
دولت به ریاست دکتر حسن روحانی، هیئت 
وزیران با پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر حمایت 
بر  نظارت  و  یمن  سازی  ا نوسازی،  ز  ا
استانداردسازی مخازن و جایگاه های عرضه 
گاز طبیعی فشرده شده )سی ان جی( موافقت 
کرد. به موجب این تصمیم، ابالغ استانداردهای 
مصوب تاسیسات انواع جایگاه ها، به عهده 
سازمان ملی استاندارد ایران خواهد بود و هر 
جایگاه دار مکلف است فقط از تاسیسات 
استاندارد مورد تایید این سازمان در جایگاه 
خود استفاده کند. همچنین مسئولیت ایمنی 
هر جایگاه اعم از اجرای استاندارد طراحی 
ایمن جایگاه ها و نیز به کارگیری تاسیسات 
مقررات  رعایت  و  جایگاه  در  استاندارد 
بهره برداری ایمن از جایگاه با داشتن گواهی 
ایمنی معتبر، به عهده جایگاه دار )کارفرما( 
است. هیئت وزیران همچنین جایگاه داران را 

موظف کرد هشدارهای بازرسان ایمنی و 
تجهیزات جایگاه ها را که به طور کتبی به آنها 
ابالغ می شود، اجرا کنند. در غیر این صورت، 
افزون بر توجه مسئولیت های حقوقی و کیفری 
اقدام های پیشگیرانه  ایشان، مشمول  به 
مورد  گاز حسب  و شرکت  شرکت پخش 
خواهند شد. عالوه بر این، جایگاه دار مکلف 
بیمه تاسیسات در مقابل  به  است نسبت 
حوادث احتمالی آتش سوزی و انفجار اقدام 
کند و در صورت وجود اشکاالت پر خطر و یا با 
خطر متوسط در ایمنی جایگاه، بالفاصله 
اقدام های اصالحی و پیشگیرانه را انجام داده 
و همزمان نیز مراتب را به وزارت کار، سازمان 
کند.  گزارش  پخش  شرکت  و  استاندارد 
با  جلسه،  این  در  دولت  هیئت  همچنین 
پیشنهاد وزارت نفت در خصوص افزایش 
محل  از  ایران  گاز  ملی  شرکت  سرمایه 
بدهی های بلندمدت به شرکت ملی نفت ایران، 
از مبلغ 69 میلیون و 37۰ هزار و 211 ریال به 
مبلغ 12۵ میلیون و 2۴7 هزار و 36 ریال 

موافقت کرد.

تامین بنزین و انواع سوخت وجود ندارد و 
بخوبی توزیع سوخت در کشور در حال 
مدیریت است و موضوع افزایش قیمت نیز 
مطرح نیست و ما چنین درخواستی را ارائه 

نکرده ایم. 
عباس کاظمی: علت اصلی رشد مصرف 
بنزین و سوخت، افزایش رشد اقتصادی کشور 
و رفاه بیشتر است. به دلیل رشد اقتصادی 
کشور، میزان استفاده از خودرو و شماره گذاری 
آن حدود 8/۵ درصد افزایش داشته که این 
موضوع، افزایش مصرف بنزین را به دنبال دارد.

بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی 
کشور، افزایش 8/۵ درصدی مصرف بنزین، 
یک رشد غیرطبیعی به شمار نمی رود، چرا 
که میزان مصرف انواع حامل های انرژی 
مختص بنزین نمی شود و گزارش ها از رشد 
حدود ۱0 درصدی مصرف برق حکایت دارد.

رشد مصرف بنزین غیرعادی نیست
در همین حال وزیر نفت نیز یکشنبه 
)یکم مردادماه(  ساعت ۲۲:4۵ مهمان برنامه 
گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما بود و 
در پاسخ به پرسشی درباره سیر صعودی 

مصرف بنزین گفت: با این که مصرف بنزین 
این روزها ترمز بریده و به 84 میلیون لیتر در 
روز رسیده که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته 8/۵ درصد رشد داشته است؛ اما این 
افزایش مصرف غیرعادی نیست؛ چرا که در 
سال گذشته، ۱ میلیون و ۳۵0 هزار خودروی 
جدید و 700 هزار موتورسیکلت جدید به 
چرخه حمل و نقل افزوده شد و خروجی 
چندانی هم نداشتیم که این افزایش تعداد 
خودرو و موتورسیکلت، تقریبا برابر با همان 
افزایش 8/۵ درصدی مصرف سوخت است.   
قیمت بنزین در ۲ سال گذشته ثابت مانده 
است؛ چرا که ما اعتقادی به سهمیه بندی 
بنزین نداریم؛ چون اگر کارت سوخت هم 
هم  باز  می گرفت،  قرار  استفاده  مورد 
خودروهایی که تازه وارد چرخه حمل و نقل 
شده اند، نیاز به سوخت داشتند. راه حل ما، 
تولید خودروهایی با مصرف سوخت پایین تر 
و گسترش حمل و نقل عمومی است و در 
حال حاضر بنا نداریم قیمت را افزایش دهیم 
و یا سهمیه بندی را دوباره احیا کنیم، البته 
افزایش قیمت فرآورده های نفتی قابل بررسی 

است.

بر اساس آمارهای موجود، تولید خودرو در کشور نسبت به سال گذشته 37 درصد و 
ناوگان موتوری 63 درصد رشد داشته، ضمن این که واردات خودرو نیز نسبت به پارسال 
شاهد رشد 21 درصدی بوده است. در حالی که با وجود افزایش بیش از یک میلیون دستگاه 
خودرو در کشور، خودروهای فرسوده متناسب با آن اسقاط نشده است، از این رو رشد 

مصرف بنزین ارتباط معناداری با کیفیت و کمیت ناوگان خودرویی کشور پیدا می کند.
بهبود نسبی وضع رفاهی مردم و رشد اقتصادی 6 درصدی، سبب افزایش تردد 
خودروهای شخصی بنزین سوز و رشد سفرهای درون و برون شهری و در نتیجه رشد 
مصرف بنزین شده است. اکنون اگر بخواهیم با رویکرد بهبود اوضاع اقتصادی شهروندان 
به این قضیه نگاه کنیم، به طور طبیعی نباید از این رشد مصرف، چندان نگران بود و حتی 

به تعبیری می توان از آن به عنوان اتفاقی مثبت یاد کرد. 

 افزایش ناوگان خودرویی کشور
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صنعتخوشقول

مشعل    مهدی مهرابی    توسعه زیرساخت های گازرسانی در سطح کشور در اشــــاره
سال های گذشته با روند مطلوبی در جریان بوده و در این مسیر، افزایش پایداری 
انتقال گاز مناطق مختلف از جمله شمال و غرب کشور به طور جدی در دستور کار 
صنعت گاز قرار گرفته است.در این مسیر و با توجه به مشکالتی که در زمان کاهش 
دمای هوا در سطح گسترده و افزایش مصرف گاز در مناطق شمالی کشور رخ 
می دهد، تاکنون پروژه های معتددی تعریف و اجرا شده است. با این حال خط لوله 
انتقال گاز دامغان- نکا، به عنوان یکی از پروژه هایی که از سال 86 و پس از قطع 
گاز صادراتی ترکمنستان در دستور کار قرار گرفت، با وجود حساسیت باال در 

دوره های گذشته پیشرفت مطلوبی نداشت. پارسال و با آغاز دور جدید بدعهدی 
کشور ترکمنستان در فرآیند صادرات گاز به ایران، اجرای این خط لوله با دستور 
ویژه وزیر نفت به طور جدی  دنبال شد.  مسیر این خط لوله راهبردی از حوالی 
قوشه دامغان به صورت انشعاب از کیلومتر 2۵۰ خط انتقال گاز ۴8 اینچ دوم 
شمال-شمال شرق آغاز و پس از عبور از شهرهای کیاسر، ساری و نکا، ضمن تقویت 
سیستم انتقال گاز از جنوب به شمال کشور، سبب پایدارسازی شبکه گازرسانی 
و کاهش مخاطرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ناشی از کمبود گاز در استان های 

شمالی کشور خواهد شد.

 ، ل حا همین  ر  د
شرکت  مل  عا یر مد
مهندسی و توسعه گاز 
ایران می گوید: داستان 
خط لوله انتقال گاز 
نکا  ن- مغا ا د
به سال 

8۶ بازمی گردد که در آن سال، ترکمنستان 
با وجود سرمای شدید مناطق مختلف 
کشور، گاز صادراتی را قطع کرد و طی چند 

مرحله، قیمت را افزایش داد.
به گفته حسن منتظر تربتی، در آن 
اقتصادی و  زمان قیمت گاز به لحاظ 
منطقی گران نشد. به هرحال در تجارت 
جهانی، مسئله افزایش و کاهش قیمت 
وجود دارد و آنچنان که به طور منطقی این 
بحث ها را با ترکیه داریم، در تجارت گاز با 

ترکمنستان نیز می توانست این مسیر 
منطقی طی شود.

با توجه به این اتفاق در زمستان سال 
8۶، اتصال شبکه شمال به شبکه اصلی 
کشور، به عنوان امری ضروری در دستور 

کار قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه 
گاز ایران یادآور می شود: هم اکنون شبکه 
انتقال گاز شمال کشور در شرق از سرخس 
)میامی-دشت( به خط 48 اینچ و از غرب 

نیز به گیالن متصل شده است. با این حال 
مرکز مصرف، مازندران است و این استان 
عالوه بر این دو نقطه، می تواند از گاز 

صادراتی ترکمنستان نیز استفاده کند.
اتفاقات سال 8۶ نشان داد که ما نباید 
بخش مصرف داخلی خود را به ترکمنستان 
واگذار کنیم؛ بلکه رفتار ما باید کامال تجاری 
باشد. بر این اساس در رفتار تجاری، دو 
یکدیگر  با  می توانند  تر  راحت  طرف 
همکاری کنند و نباید رفتاری داشته باشند 

پرونده ویژه

خط لوله دامغان- نکا پس از 10 سال در دولت یازدهم افتتاح می شود

مردان جزیره گاز پاسخ بدعهدی ترکمنستان را دادند
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که کوتاهی یک طرف، باعث فشار به طرف 
دیگر یا زیر سوال بردن عزت یک کشور شود. 
برای ایران که کشوری دارای منابع عظیم 
گاز  قطع  که  نبود  درست  است،  گازی 
ترکمنستان، باعث افت فشار شبکه شمال 
کشور شود و مردم تحت فشار قرار گیرند، از 
این رو ضرورت این پروژه بسیار فراتر از تامین 

گاز است. 
به گفته مدیرعامل شرکت مهندسی و 
توسعه گاز ایران، البته نباید رفتار تجاری خود 
را از دست بدهیم، ولی این رفتار باید منطق 
خود را داشته باشد و این اتفاقات نشان داد که 
رفتار تجاری ما از حیطه خود خارج شده بود. 
بر این اساس، خط لوله انتقال گاز دامغان_نکا 
در سال 8۶ تعریف شد و در گام نخست برای 
تامین اعتبار آن، استفاده از منابع خارجی 
)فاینانس( در دستور کار قرار گرفت که به 
دلیل محقق نشدن این برنامه، مدل پروژه از 

EPCF به EPC تغییر کرد.
تا زمان روی کار آمدن دولت یازدهم این 
افزایش طلب  از جمله  به دالیلی  پروژه 
پیمانکار و نبود لوله متوقف بود، ولی پس از 

بررسی های کارشناسی و برگزاری جلسه با 
پیمانکار و شرکت های تولید لوله، بار دیگر 

شاهد آغاز عملیات اجرایی آن شدیم.
در جریان اجرای این پروژه چند رویداد 
ویژه رخ داد؛ مسیر اجرای این پروژه به دلیل 
عبور از جنگل، رودخانه و زمین های شالیزاری 
که از ارزش اقتصادی باالیی برخوردار بود، 
که  این  داشت، ضمن  باالیی  حساسیت 
عملیات اجرایی نیز در این نوع زمین ها که در 
مسیر اجرای آن به طور مرتب آب وجود دارد، 

بسیار سخت بود.
از سوی دیگر، اجرای این پروژه به دلیل 
اتصال شبکه جنوب به شمال کشور، دارای 
حساسیت خاصی بود و به اعتبار باالیی نیاز 

داشت.

کشف تمدن چند هزار ساله در 
مسیر خط لوله گاز

اتفاقات ویژه دیگری که در جریان احداث 
خط لوله انتقال گاز دامغان - نکا با آن روبه رو 
شدیم، کشف آثار باستانی در مسیر اجرای 
خط لوله بود و سبب شد تمدن چندهزار ساله 

ایران کشف شود.
از  بودیم  ناچار  این پروژه  در اجرای 
زمین های کشاورزی عبور کنیم، تعدادی از 
منازل مردم نیز به تخلیه و عقب نشینی نیاز 
داشت که در جریان آن مردم صبوری کردند.
به گفته مدیرعامل شرکت مهندسی و 
توسعه گاز ایران، ما تالش کردیم حقوق  این 
دسته از مردم به طور کامل پرداخت شود و 
منابع مالی مورد نیاز را نیز بموقع تامین 

کردیم.
مجموعه این حساسیت ها می طلبید عالوه 
بر هماهنگی هایی که شرکت مهندسی و 
توسعه گاز ایران در اجرای پروژه با وزارت نفت 
و شرکت ملی گاز ایران داشت، هماهنگی 
تنگاتنگی نیز با مقامات استانی انجام دهد که 
این فرآیند، کمک زیادی به روند مطلوب 

اجرای پروژه کرد.
عالوه بر مجموعه وزارت نفت، استانداری، 
دادستانی و مقامات استانی مازندران، گیالن 
و گلستان دست به دست هم دادند تا این 
پروژه به نتیجه برسد. به هر حال، طوالنی 
شدن زمان اجرای این پروژه در دوره های 
گذشته سبب ایجاد جو بی اعتمادی شده بود، 
ولی قول دادیم که در کمترین زمان آن را به 

بهره برداری برسانیم.
تربتی تصریح می کند: همزمان با اجرای 
پروژه دامغان- نکا، خط انتقال گاز ایرانشهر 
- زاهدان نیز در جریان بود که با بهره برداری 
زودتر از برنامه این خط، بار دیگر اعتماد 
مدیران استان های شمالی جلب شد و نشان 

دادیم که خوش قول هستیم.
زمانی که پروژه زاهدان در اسفندماه به 
بهره برداری رسید، از استان تماس گرفتند و 
اعالم کردند که مطمئن هستیم پروژه دامغان 
- نکا نیز در زمان خود به بهره برداری می رسد. 

خط لوله گاز دامغان- نکا، پروژه ای 
ملی است

به گفته مدیرعامل شرکت مهندسی و 
توسعه گاز ایران، خوشبختانه هماهنگی 
خوبی انجام شده و مردم و مقامات استانی 
درک کرده اند که این پروژه، فراتر از یک پروژه 
تامین گاز است و یک اعتبار ملی برای کشور 
محسوب می شود. مردم مازندران که چند 
سال از قطع شدن گاز در فصل سرد سال 
نگرانی داشتند، بیشتر از ما مشتاق بودند و 
پیشرفت این پروژه را به طور مستمر پیگیری 

می کردند. 
بزودی و با بهره برداری از این پروژه، نگرانی 
مرتفع  کشور  شمال  شبکه  در خصوص 
می شود و شبکه استان های گلستان، مازندران 
و گیالن از پایداری بهتری برخوردار شده و 
شبکه تاب آوری خواهند داشت. در نگاه 
کالن تر نیز این پروژه، دو منظوره است. در 
آینده اگر در روابط تجاری با ترکمنستان 
بخواهیم وارد رفتار جدیدی شویم، این امکان 
وجود دارد که بتوانیم گاز بیشتری از این 
کشور دریافت کنیم و در حوزه ترانزیت نیز 

بستر خوبی ایجاد خواهد شد. 

فعل »خواستن« را صرف کردیم

مجری طرح خطوط انتقال گاز نیز در 
نکا  دامغان  لوله  اجرای خط  خصوص 
می گوید: احداث این خط لوله پس از بحران 
قطع گاز سال 8۶ در استان های شمالی 

کشور، در دستور کار قرار گرفت. 
ایران  در آن سال شرکت ملی گاز 
تصمیم گرفت خط لوله جنوب را به شمال 
متصل کند. این پروژه از همان سال در 
دستور کار طراحی قرار گرفت و تا سال 88 
فعالیت های طراحی آن انجام شد، ولی به 
دالیل مختلف از جمله نبود نقدینگی، 

احداث آن صورت نگرفت.
به گفته فرهاد حسنی، 70 کیلومتر از 
این خط لوله پیش از این در مناطق کفی و 
ساده اجرا شده بود و با توجه به پشتیبانی 
شرکت  مدیرعامل  و  استانی  مقامات 
مهندسی و توسعه گاز ایران، ۱00 کیلومتر 
از مجموع ۱70 کیلومتر این خط لوله در ۶ 
ماه گذشته احداث شد که این فرآیند در 
نوع خود یک رکورد محسوب می شود و در 
جریان ساخت آن، به معنای واقعی »فعل 

خواستن را صرف کردیم«.
از دی ماه سال گذشته تاکنون، تنها بیش 
از ۱0 میلیارد تومان اعتبار برای تحصیل 
اراضی این پروژه هزینه و همزمان با فرآیند 
تحصیل اراضی، تمام لوله مورد نیاز پروژه تا 
شد.  حمل  پروژه  محل  به  ماه  بهمن 
خوشبختانه همه مقامات استانی و مدیران 

صنعت گاز، شرایط را برای اجرای این خط 
لوله فراهم کردند و تالش کردیم خواسته 

آن ها و مردم را محقق کنیم.

8 هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه شد
حسنی درباره اعتبارات هزینه شده برای 
این طرح نیز می گوید: تاکنون در مجموع، 
بیش از هشت هزار و ۲00 میلیارد تومان 

اعتبار برای این پروژه هزینه شده است.
وی درباره سختی اجرای این پروژه تاکید 
می کند: تحصیل اراضی برای این خط خاص 
که 8۵ کیلومتر آن از مسیرهای شالیزار و 
باغ های مردم مازندران عبور می کرد، کار 

مشکلی بود.
در جریان فرآیند تحصیل اراضی، سعی 
و  ریم  دا نگه  راضی  را  مردم  کردیم 
رضایت مندی آن ها برای ما مهم بود، زیرا اگر 
با مردم ناسازگاری می شد، هیچ وقت اجازه 
نمی دادند این پروژه به طور مطلوب انجام 
استانی،  قضایی  و  اداری  مقامات  شود. 
مساعدت زیادی داشتند و با هماهنگی آنها 
توانستیم این کار را نهایی کنیم. با توجه به 
قیمت زمین های شالیزار، تحصیل اراضی با 
دشواری همراه بود، زیرا یک کیلومتر این 
پروژه از مناطق مسکونی و یک کیلومتر دیگر 
نیز از مسیر انبار نفت و تقاطع با خطوط لوله 
نفت عبور می کرد. مجری طرح در خصوص 
انتقال گاز یادآور می شود: احداث خط لوله 
دامغان - نکا پروژه سنگین و خاصی بود و 
در ۲4 نقطه شاهد عبور از جاده بودیم. مسیر 
و  زیاد  تقاطع  وجود  لوله،  خط  عبور 
بارندگی های فصلی مناطق شمال کشور، 
دست به دست هم داده بود تا اجرای این 
پروژه با دشواری همراه باشد؛ ولی با همت 
مدیر،  و همراهی  گاز  کارکنان صنعت 

توانستیم آن را عملیاتی کنیم.

5 هزار تریلر در مسیر انتقال 
تجهیزات به پروژه

به گفته حسنی، در جریان فرآیند احداث 
این خط انتقال گاز، حدود ۱4 هزار و ۵00 
شاخه لوله 4۲ اینچ به وزن 84 هزار تن و 
بیش از ۲00 تن الکترود برای جوشکاری 
مورد نیاز بود که به طور کلی از شرکت های 
داخلی تامین و به همراه سایر اقالم مورد نیاز 
به وسیله پنج هزار تریلر به محل کارگاه های 
پروژه حمل شد. در قالب این طرح، برای 
نخستین بار سیستمی را در شرکت مهندسی 
و توسعه گاز ایران با عنوان ژئو گرید و 
ژئوتکستایل )نوعی زیرسازی برای مسیر( 
پیاده کردیم که در جلوگیری از باال آمدن آب 
و تخریب جاده سرویس، بسیار تاثیرگذار بود.

مدیر حقوقی پروژه در مسیر کمک به 
مردم

مجری طرح خطوط انتقال گاز با اشاره به 
مردم  با  گاز  صنعت  مجموعه  همکاری 
می گوید: یکی از شهروندانی که منزلش در 

 ادامه در صفحه 2۰ 

می طلبید  حساسیت ها  مجموعه 
که شرکت  بر هماهنگی هایی  عالوه 
مهندسی و توسعه گاز ایران در اجرای 
پروژه با وزارت نفت و شرکت ملی گاز 
ایران داشت، هماهنگی تنگاتنگی نیز 
با مقامات استانی انجام دهد که این 
فرآیند، کمک زیادی به روند مطلوب 
اجرای پروژه کرد. عالوه بر مجموعه 
دادستانی  استانداری،  نفت،  وزارت 
و مقامات استانی مازندران، گیالن و 
گلستان دست به دست هم دادند تا 

این پروژه به نتیجه برسد. 
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 ادامه از  صفحه 19 

مسیر اجرای این خط لوله قرار داشت، 
دچار معلولیت ذهنی بود و طبق قانون، امکان 
پرداخت مبلغ ساختمان به وی وجود نداشت. 
بر این اساس و با موافقت مراجع قضایی 
استان، مسئول حقوقی پروژه به عنوان قیم 
انتخاب و منزلی برای این شهروند  وی 
خریداری شد، ضمن این که با هماهنگی 
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز 
ایران شرایطی برای مساعدت بیشتر به وی 
نیز فراهم شد. وی با اشاره به اجرای دیگر 
پروژه ها برای افزایش پایداری شبکه گاز 
شمال کشور می گوید: سال گذشته پروژه ای 
ضربتی با عنوان خط لوله انتقال گاز رشت - 
سنگر به طول ۱0 کیلومتر شروع شدکه 
روزانه ۶/۵ میلیون مترمکعب گاز را از خط 
سوم به شبکه غرب استان مازندران منتقل 

می کرد. 

مرد روزهای سخت هستیم
حسنی در خصوص بدعهدی ترکمنستان 
و تاثیر آن بر افزایش انگیزه طرح خطوط 
انتقال گاز می گوید: به هر حال تاریخ ثابت 
کرده که ایرانی ها مرد روزهای سخت هستند 
و در روزهای سخت، حتی جان خود را نیز 
برای کشور فدا می کنند. بر این اساس، 
بدعهدی ترکمنستان در افزایش انگیزه تیم 

ما ۱00 درصد تاثیر گذار بود.
به گفته وی، اجرای این خط لوله، کاری 
گروهی بود و تمام مجموعه شرکت ملی گاز 
ایران و شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 

در آن سهیم بودند.

هدیه دولت یازدهم به مردم 
مازندران

مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران نیز 
با اشاره به اینکه احداث خط لوله انتقال گاز 

دامغان - نکا از سال 8۶ در دستور کار قرار 
گرفت، می گوید: متاسفانه دولت وقت با وجود 
اینکه قیمت نفت باال بود و منابع مالی 
چشمگیری در اختیار داشت، نتوانست آن را 
اسماعیل  محمد  گفته  به  کند.   اجرا 
ابراهیم زاده، اجرای این خط لوله انتقال گاز 
در دولت تدبیر و امید و با تاکید وزیر نفت به 
صورت جدی دنبال و در سال ۹۳ در شواری 

عالی اقتصاد مصوب شد.
این طرح، هدیه بزرگی از سوی دولت 
تدبیر و امید به اهالی مازندران بود. به هرحال 
در زمان های گذشته و سرمای شدید فصل 
زمستان در سطح استان، افت فشار گاز 
داشتیم و با بهره برداری از این خط، مردم 
برای همیشه در خصوص افت فشار و قطع 

گاز، دغدغه نخواهند داشت.

توسعه زیرساخت های گازرسانی به 
روستاها با افتتاح خط دامغان - نکا 

از طرفی در مسیر خط لوله انتقال گاز 
دامغان-نکا )کیاسر، دودانگه و چهار دانگه( 
۱۶0 روستا قرار دارد که با بهره برداری از این 
خط، عالوه بر این روستاها، شاهد بهره مندی 
۱00 درصدی خانوار شهرهای کیاسر و فریم 
خواهیم بود. مدیرعامل شرکت گاز استان 
مازندران تاکید می کند: با توجه به اینکه هم 
اکنون در مراحل پایانی اجرای این خط لوله 
هستیم، عملیات اجرایی گازرسانی به ۱0۵ 
روستای بخش چهاردانگه با ۱7 پیمانکار 
فعال شده است. در منطقه هزار جریب نیز 
۱0۵ روستا وجود دارد که عملیات گازرسانی 
به این روستاها با ۲۱ پیمانکار در دست 
اجراست.  با بهره برداری از خط لوله دامغان 
- نکا شاهد گازرسانی به شهر کیاسر خواهیم 
بود و با توجه به برنامه های تعریف شده تا 
پایان سال ۹7، همه روستاهای باالی ۲0 
خانوار استان مازندران از نعمت گاز برخوردار 

می شوند.
مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران با 
اشاره به برنامه ریزی برای اجرای واحدهای 
پتروشیمی در این منطقه می گوید: با ورود گاز، 
شاهد رونق اقتصادی منطقه و شکل گیری 
صنایع جدید از جمله پتروشیمی و اشتغالزایی 
ی  ا بر یط  ا شر و  د  بو هیم  ا خو بیشتر 
سرمایه گذاری و ایجاد بازار کار جدید فراهم 

خواهد شد. 

از سوی دیگر، در سرمای شدید باالترین 
مصرف سطح استان ۳0 میلیون مترمکعب در 
روز بوده که اگر از طریق شبکه استان های 
گیالن و گلستان نیز گاز به استان مازندران 
نرسد، این خط می تواند تمام نیاز مشترکان را 
حتی در دمای منفی ۱۵ درجه  برطرف کند.

افزایش حجم گازرسانی به نیروگاه ها  

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان نیز 
در خصوص تاثیر افتتاح خط لوله انتقال گاز 
دامغان - نکا می گوید: استان گلستان با بیش 
از ۵۳0 هزار مشترک، در پیک مصرف به ۱۵ 
بخش  از  غیر  )به  گاز  مترمکعب  میلیون 
نیروگاهی( نیاز دارد که اجرای خط لوله انتقال 
گاز دامغان - نکا تاثیر قابل توجهی در افزایش 
پایداری انتقال گاز این استان خواهد داشت. 
صفرعلی جمال لیوانی تاکید می کند: خط لوله 
انتقال گاز دامغان - نکا با ظرفیت انتقال گاز 
40 میلیون مترمکعب در روز، منشعب از خط 
انتقال گاز 48 اینچ دوم شمال - شمال شرق 
پایدار گاز  تامین  برای  را  کشور، شرایط 
مشترکان شمال کشور، حتی در صورتی که 
واردات گاز از ترکمنستان نداشته باشیم، فراهم 

می کند.

زیرساخت های گازرسانی در مسیر 
رونق اقتصاد استان گلستان

به گفته مدیرعامل شرکت گاز استان 
گلستان، این استان دارای صنایع مختلفی 
است و ساخت کارخانه فوالد و نیروگاه های 
جدید برق نیز در دستور کار قرار دارد و تامین 
پایدار گاز این واحدها، سبب اشتغالزایی و رونق 
اقتصاد استان نیز خواهد شد.هر ساله و با 
 ، ز گا ر  فشا فت  ا و  ا  هو دمای  کاهش 
محدودیت های موقتی در واحدهای نیروگاهی 
و سی ان جی اعمال می شد که افتتاح خط لوله 
دامغان-نکا شرایط را برای تامین مصرف روزانه 

۶/۵ میلیون مترمکعب نیروگاه علی آباد این 
استان فراهم می کند. 

آرزوی دیرینه مردم شمال محقق شد
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن نیز 
درباره افتتاح خط لوله انتقال گاز دامغان-نکا 
می گوید: این خط لوله، پایداری انتقال گاز را 
در گیالن به صورت ۱00 درصدی تضمین 

می کند.
به گفته جمشید ظهیری، پیش از این و در 
باید  پیک مصرف گاز در فصل زمستان، 
میان  در  را  مدتی  کوتاه  محدودیت های 
مشترکان استان گیالن اعمال می کردیم تا گاز 
به مازندران برسد و این محدودیت ها در 
کاهش تولید واحدهای صنعتی و سی ان جی 

تاثیر گذار بود.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن تاکید 
می کند: اگر این خط راه اندازی شود، در فصل  
زمستان دیگر شاهد این محدودیت ها نخواهیم 
بود و همشهری های ما در شمال کشور که در 
پایان شبکه گاز ساکن هستند، به آرزوی 
دیرینه خود در تامین پایدار گاز دست خواهند 

یافت.

وی درباره توسعه گازرسانی در سطح 
استان می گوید: هم اکنون ۹8۶ هزار خانوار 
این استان تحت پوشش شبکه گاز قرار دارند 
و به طور میانگین روزانه ۱۶ میلیون مترمکعب 
گاز در این استان مصرف می شود که این مقدار 
در پیک مصرف و فصل زمستان به ۲۵ میلیون 

مترمکعب می رسد.
ظهیری ادامه می دهد: هم اکنون ۱00 
درصد جمعیت شهری و ۹۵ درصد جمعیت 
روستایی از نعمت گاز برخوردارند و گازرسانی 
به ۵0 روستای ارتفاعات کلیشم شهرستان 

رودبار نیز در دست اجراست.

افزایش پایداری شبکه شمال کشور  
مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز نیز 

پرونده ویژه
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می گوید: این منطقه شامل استان های شمالی 
کشور از جمله گلستان، مازندران و گیالن 
می شود و یکی از راهبردی ترین مناطق به 
شمار می آید.  رسول داودنژاد ادامه می دهد: 
منطقه ۹ شامل یک هزار و ۳۳0 کیلومتر خط 
لوله، پنج ایستگاه تقویت فشار و سه مرکز 
بهره برداری است.  همه این مجموعه در 
تالش هستند که ماموریت سازمانی که انتقال 
پاک، ایمن و پایدار گاز است را به نحو احسن 
انجام دهند. مجموعه ای از بحران ها همانند 
بارش باران های سیل آسا در سه استان 
شمالی کشور، تک خط بودن و عبور خط 
لوله از عرض رودخانه ها، شرایطی بحرانی را 
برای انتقال پایدار گاز ایجاد می کند و حتی 
و  شبکه  به  جنگل ها  در  آتش سوزی 
تاسیسات آسیب می رساند.  از سوی دیگر 
شرایط  بدترین  در  وارداتی  گاز  قطع 

می توانست شرایط بحرانی ایجاد کند. یکی 
دیگر از مسائلی که شرایط خاص برای 
منطقه ایجاد می کند، بحث مهمان پذیر و 
توریستی بودن استان های شمالی کشور 
است که در روزهای پایانی هفته و روزهای 
مواجه  گاز  مصرف  افزایش  با  تعطیل، 
هستیم. وی درباره اجرای خط لوله انتقال گاز 
دامغان - نکا می گوید: در سه سال گذشته 
زحمات زیادی برای احداث خط لوله انتقال 
گاز دامغان - نکا کشیده شده است. سال های 
گذشته انتقال گاز در منطقه شمال کشور با 
پایداری نسبی همراه بود، اما هم اکنون با 
احداث این خط لوله می توانیم به وظیفه 
سازمانی خود که انتقال پاک، ایمن و پایدار 
گاز است، عمل کنیم. با توجه به اینکه 
استان های شمالی کشور عموما با کمبود گاز 
در فصول سرد مواجه می شوند، با احداث این 
خط لوله، مشکل تامین گاز و فشار الزم 

برطرف می شود.

زیاده خواهی ترکمنستان را پاسخ 
دادیم

به گفته مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال 
گاز، هر زمانی که با شرایط سخت مواجه 
بودیم و موج سرما کشور را فرا می گرفت، 
ترکمنستان با زیاده خواهی، گاز را قطع 
می کرد. در دوره های گذشته هربار که گاز 
قطع می شد، ما قیمت گاز را افزایش 
می دادیم. خوشبختانه در سال ۹۵ و با 
توجه به تمهیداتی که اندیشیده شد، به 
هیچ وجه زیر بار خواسته های کشور 
ترکمنستان نرفتیم و روی اصول خود 
استوار ماندیم و به دست نیروهای پرتوان 
منطقه ۹ عملیات انتقال گاز و با توجه به 

ابتکارات و نوآوری که انجام دادند و 
تغییرات فنی که در ایستگاه رامسر ایجاد 

شد، از فصل سرما عبور کردیم.

دور از خانه برای خانواده
خلیل صیادی، اهل شهر هفشجان استان 
چهارمحال و بختیاری است و ۱0 سال سابقه 
جوشکاری دارد. وی که از اسفندماه ۹۵ در 
پروژه خط انتقال گاز دامغان - نکا مشغول به 
کار شده است، می گوید: دوری از خانواده، 

یکی از بزرگ ترین سختی های کار ماست.
به گفته وی، فرزند کوچکی دارم که دو 
هفته پس از آمدنم به پروژه، شروع به دلتنگی 
می کند و مدام تماس می گیرد. هر ۲۵ روز، 
پنج روز مرخصی داریم، ولی به خاطر شرایط 
کاری مجبور هستیم بیش از 40 روز در پروژه 
حضور داشته باشیم و از آخرین مرخصی من 
70 روز می گذرد که البته خوشحالم می توانم 

به زودی ۱۵ روز در کنار خانواده ام باشم.
صیادی تاکید می کند: در شرایط طبیعی، 
هوای شمال کشور در فصل تابستان گرم 
است و رطوبت دارد و لباس مخصوص و 
عملیات جوشکاری نیز بر دمای هوا می افزاید.
نفر  ۳0 هزار  از  شهر هفشجان بیش 
جمعیت دارد که حدود هشت هزار نفر آن 
جوشکار هستند. به هر حال شغل پدرانمان 
این بوده و فرزندان هم راه پدر را ادامه داده 
اند. جوشکار پروژه خط لوله انتقال گاز 
دامغان-نکا ادامه می دهد: همه این افراد به 
دور از خانه و خانواده در پروژه های صنعتی 
ایران مشغول به کار هستند و تعدادی نیز 

خارج از کشور و در پروژه های ترکمنستان و 
عراق حضور دارند. وی که پیش از این پروژه، 
در پاالیشگاه بدره عراق مشغول به فعالیت 
بوده، پرداخت بموقع حقوق را در افزایش 
بازده کاری و انگیزه تاثیرگذار می خواند و 
خوبی  رسیدگی  خوشبختانه  می گوید: 
می شود و بیمه نیز به طور کامل رد می شود. 
با این حال رسیدگی به معیشت کارکنان و 
پرداخت بموقع حقوق باید مد نظر مدیران 
باشد. بر پایه گزارش ها، توسعه زیرساخت های 
گازرسانی در شمال کشور و افزایش پایداری 
انتقال گاز این مناطق در چهار سال گذشته 
روندی مطلوب داشته است. افزون بر اجرای 
خط لوله انتقال گاز دامغان-نکا و رشت-

سنگر، شبکه شمال کشور از طریق تکمیل 
خط سوم سراسری تا رشت و اجرای خط 
انتقال گاز میامی-دشت، پایداری بیشتر 
داشته و با بهره برداری از خط لوله انتقال گاز 
دامغان-نکا دیگر شاهد افت فشار شبکه گاز 

در مناطق شمالی کشور نخواهیم بود.

با  گفت:  گاز  امور  در  نفت  وزیر  معاون 
نکا،  به  دامغان  گاز  انتقال  راه اندازی خط 
از ترکمنستان پایان  ضرورت واردات گاز 
یافت، اما با هدف گسترش تعامل با کشورهای 
ادامه  را  کشور  این  گاز  سواپ  همسایه، 

می دهیم.
حمیدرضا عراقی درباره راه اندازی خط 
انتقال گاز دامغان به نکا اظهار کرد: به وسیله 
بهره برداری  به  به زودی  که  لوله  این خط 
می رسد، روزانه 3۵ میلیون مترمکعب گاز به 
کشور  شمالی  مناطق  گاز  انتقال  ظرفیت 

افزوده می شود.
وی درباره تاثیر راه اندازی این خط لوله در 
بی نیازی کامل به واردات گاز از ترکمنستان 
گفت: ضرورت این واردات با راه اندازی این 
خط از بین می رود، در واقع با راه اندازی این 
خط لوله، این ضرورت که در صورت قطع گاز 
ترکمنستان با مشکل رو به رو شویم، به پایان 

رسید.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: 
با  تعامل  برای  ما  تمایل  به  توجه  با  البته 
به  ترکمنستان  گاز  سوآپ  همسایگان، 

جمهوری آذربایجان را ادامه می دهیم.
خط لوله نکا - دامغان قرار است هفته 
آینده به طور رسمی افتتاح شود. با راه اندازی 
این خط لوله، گاز استان های شمالی و شمال 
شرق کشور به صورت پایدار تامین و مشکل 
افت فشار در فصل زمستان در این مناطق به 

طور کامل برطرف می شود.
بزرگترین مشکل در تامین گاز مناطق 
شمالی، ضعف شبکه گاز شمال کشور بود که 
با بهره برداری از خط لوله انتقال گاز قوشه- 
دامغان- کیاسر- ساری- نکا این مشکل به 

طور کامل برطرف می شود.
پیش از این، بخشی از گاز مناطق شمالی 
کشور از محل واردات گاز ترکمنستان 
تامین می شد که البته این کشور بارها در 

روزهای سرد سال، تالش کرد با 
تهدید به قطع گاز، از ایران 

امتیازهایی بگیرد و حتی 
قیمت  موارد  برخی  در 

گاز را نیز افزایش دهد.

شرکت ترکمن گاز سرانجام از 12 دی ماه 
139۵، اقدام به قطع صادرات گاز به ایران 

کرد.
این کشور، صادرات گاز به ایران را در حالی 
با ادعای طلب 1/8 میلیارد دالری متوقف کرد 
که با هیئت ایرانی مذاکره و توافق کرده بودند 

روند صادرات گاز ادامه داشته باشد.
ادعای طلب از شرکت ملی گاز ایران بابت 
صادرات گاز در سال های 1386 و 1387 است 
که تهران آن را قبول نداشته و خواستار 

ارجاع موضوع به داوری بین المللی  است.
در دیماه 1386 که سرمای زمستان به اوج 
خود رسید و بیش از 2۰ استان کشور با افت 
شدید دمای هوا و یخبندان مواجه شدند، 
ترکمن گاز با سوءاستفاده از این فرصت و 
مغایر با قرارداد امضا شده، اعالم کرد قیمت 
گاز صادراتی خود را به ایران 9 برابر باال برده 
و از ۴۰ دالر به ازای هر هزار مترمکعب به 36۰ 

دالر افزایش می دهد.
دولت وقت ایران )دولت نهم( در آن مقطع 
زمانی با این درخواست غیرمنطقی موافقت 
اساس محاسبات  بر  ترتیب  این  به  و  کرد 
ترکمن گاز، طلبی حدود 1/8 میلیارد دالر به 
حساب ایران نوشته می شود. البته با گذشت 
زمان و پس از افت قیمت گاز در بازارهای 
جهانی، قیمت گاز صادراتی این کشور به ایران 

کاهش می یابد که همچنان ادامه دارد.
پس از استقرار دولت یازدهم، ایران به 
صورت ماهانه اقدام به تسویه بدهی گازی 
بنابراین مبلغ  با ترکمنستان کرده و  خود 

دیگری به این طلب افزوده نمی شود.
ترکمنستان،  از سوی  ایران  گاز  قطع  با 
حرکت های مردمی در بهینه سازی و کاهش 
مصرف گاز برای مقابله با این اقدام 
شکل گرفت و این موضوع سبب 
شد در اوج سرمای دی ماه، هیچ 
مشکلی در تامین گاز مناطق 
از  و  ندهد  رخ  کشور  شمالی 
شبکه  یت  یر مد یق  طر
توزیع، گاز مورد نیاز این 

مناطق تامین شود.

با راه اندازی خط انتقال گاز دامغان - نکا

ضرورت واردات گاز از ترکمنستان پایان یافت
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 استفاده از گاز هم اکنون به عنوان یک موضوع 
ضروری از سوی مردم تلقی می شود و اصوال به 
واسطه سیاست گذاری وزارت نفت در توسعه گاز و 
رساندن این سوخت پاک به شهرها و روستاهای 
کشور، این انتظار برای مردم ایجاد شده که 
خدمات رسانی آن نیز مستمر باشد. با توجه به توسعه 
شبکه گازرسانی در کشور، افزون بر صنایع، وسایل 
گرمایشی و پخت و پز منازل نیز به طور کامل به گاز 
وابسته شده و نیاز مردم رو به روز به این سوخت پاک 
در حال افزایش است. در ادامه برنامه ها برای توسعه 
شبکه گازرسانی، خوشبختانه شهرها و روستاهای 
دور افتاده استان های شمال کشور نیز از این نعمت 
برخوردار شده اند؛ با این حال در سال های 8۶ و ۹۵ 
نوسان دمای شدید در این استان ها ایجاد و این 
موضوع باعث شد که مصرف گاز این مناطق افزایش 
یابد و در این میان کشور ترکمنستان تالش کرد از 

این نوسان دما و نیاز مردم سوء استفاده کند. درسال 
8۶ به ناچار در رویارویی با خواسته های کشور 
ترکمنستان تمکین و این موضوع باعث شد قیمت 
گاز افزایش یابد و این در حالی است که در سال ۹۵ 
تسلیم فشار و تهدید این کشور نشدیم. در سال 8۶ 
به واسطه برخی مشکالت پیش آمده، موضوع 
افزایش قیمت گاز صادراتی به ایران پذیرفته شد ولی 
تکرار این رویداد در سال گذشته به هیچ عنوان قابل 
قبول نبود و برای مقابله با این بدعهدی، تمهیدات 
الزم اندیشیده شد. در این مسیر، افزایش پایداری 
انتقال گاز شمال کشور و تقویت شبکه این مناطق 
در دستور کار قرار گرفت تا از واردات گاز ترکمنستان 
بی نیاز شویم. خوشبختانه با همت وزارت نفت و 
شرکت ملی گاز ایران این مهم اتفاق افتاد و خط لوله 
4۲ اینچ قوشه – دامغان – کیاسر – ساری - نکا با 
وجود هزینه باال از سوی شرکت مهندسی و توسعه 

گاز ایران اجرا شد. زمانی که گاز صادراتی ترکمنستان 
قطع شد، زیر بار خواسته نابجای این کشور نرفتیم و 
به مردم نوید داده شد که تا مردادماه سال ۹۶، این 
خط لوله انتقال گاز به شبکه شمال کشور متصل 
می شود و از این پس دیگر مشکلی در زمینه تامین 
گاز مورد نیاز استان های شمالی نخواهیم داشت. 
خوشبختانه مردم نیز همچون همیشه صبوری و 
همکاری کردند و آثار روانی قطع صادرات از بین رفت 
و امروز شاهد به بار نشستن قول وزیر نفت و استفاده 
مردم از این امکان و رفع نگرانی درآینده حتی در 
صورت نوسان دمای شدید و افزایش مصرف گاز 
هستیم. از این پس به همت کارکنان وزارت نفت، 
دیگر مسئله ای با عنوان افت فشار و قطع گاز در 
استان های شمالی کشور نخواهیم داشت. از سوی 
دیگر، گازرسانی به روستاهای کوهستانی و دورافتاده 
نیز انجام شده و زمانی که اهالی این مناطق متوجه 

می شوند قرار است از نعمت گاز برخوردار شوند، بسیار 
خوشحال می شوند و دیگر نیازی به استفاده از 
درختان جنگل و سوخت های مایع ندارند. استقبال 
مردم و حضور در مراسم افتتاح پروژه های گازرسانی 
نشان می دهد که این سوخت و خدمات رسانی برای 
مردم بسیار اثربخش و مهم است و آنها نیز قدردان 
زحمات مسئوالن هستند. با وجود مشکالتی که 
مردم در بخش های مختلف دارند، زمانی که امکاناتی 
به دست آنها می رسد، قدردان هستند و یکی از 
مهمترین امکانات مورد نیاز آنها گاز است. اتصال 
روستاهای دوردست و کم جمعیت با هزینه باال به 
شبکه گاز، این تفکر را میان مردم ایجاد می کند که 
اهالی این مناطق نیز، همچون مناطق شهری برای 
مسئوالن مهم هستند و این را می توان عدالت 
اجتماعی برشمرد که در این نظام رخ می دهد و 

معتقدم انصافا مردم قدردان هستند.

 استان مازندران و استان های شمالی کشور در 
انتهای شبکه انتقال گاز کشور قرار دارند؛ به همین 
دلیل تا پیش از این در فصل سرما با افت فشار گاز 
روبه رو می شدند و تامین گاز بخشی از واحدهای 
صنعتی، تولیدی  و خانگی با محدودیت روبه رو 
می شد. خوشبختانه با بهره بردار ی از خط لوله انتقال 
گاز دامغان - نکا، اتفاقات بسیار مثبت و مهمی در 
شمال کشور در راه است.  با بهره بردار ی از این خط 
لوله در شمال کشور، دیگر شاهد قطع و افت فشار گاز 
نخواهیم بود و واحدهای تولیدی و صنعتی ما در 
فصل سرما خسارت نخواهند دید و قطعا تاثیر بسیار 
زیادی در بهداشت، سالمت و بهبود شرایط تولید 
واحدهای کشاورزی و صنعتی این مناطق خواهد 
داشت.  از سوی دیگر، اجرای خط لوله انتقال گاز 
دامغان – نکا، اثر بسیار مهمی در ارتقای شاخص های 
زیست محیطی و بهبود شرایط محیط زیست 

استان های شمالی خواهد داشت. واحدهای بزرگ 
صنعتی از جمله نیروگاه شهید سلیمی در شرق 
مازندران ساالنه به حدود یک میلیارد لیتر سوخت 
مازوت نیاز دارند که با اجرای این پروژه، گاز مورد نیاز 
واحدهای صنعتی بزرگ تامین و جایگزین 
سوخت های سنگین خواهد شد و در ادامه شاهد 
افزایش راندمان و بهره وری این واحدها خواهیم بود. 
 نکته مهمتر اینکه افتتاح خط لوله انتقال گاز 
دامغان-نکا شرایطی فراهم می کند که در فصل سرما 
و افزایش مصرف گاز دیگر تسلیم باج خواهی کشور 
ترکمنستان نشویم. کشور ترکمنستان با این امید که 
در زمان کاهش شدید دمای هوا و افزایش مصرف 
می تواند از ایران باج خواهی کند، هر ساله فشار 
می آورد و به لطف خدا با اجرای این پروژه، گام جدی 
در جهت استقالل کشور بر خواهیم داشت و دیگر 
محتاج این کشور نیستیم و با دست باال در مذاکرات 

حضور خواهیم یافت. این پروژه تسهیالت چند 
وجهی دارد و به طور همزمان در اقتصاد شمال کشور 
و در روابط منطقه ای و بین المللی ما تاثیر گذار است. 
به هر حال گاز، سوختی پاک و با آالیندگی کم است 
و از این پس عالوه بر واحدهای خانگی، واحدهای 
صنعتی نیز در فصل زمستان با آرامش بیشتری به 
فعالیت خود ادامه خواهند داد. مردم شمال کشور در 
پیروزی انقالب اسالمی و دوران هشت سال دفاع 
مقدس نقش بسزایی داشته اند و از این پس با تامین 
پایدار گاز، با خاطری آسوده و بیش از پیش در جهت 
تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری که همانا توسعه 
و پیشرفت پایدار است، گام برمی دارند. به نمایندگی 
از سوی مردم شرق مازندران از وزیر نفت و مدیرعامل 
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران که این پروژه را 
در طول یک سال گذشته به صورت جهادی پیگیری 
کردند، قدردانی می کنم. از سوی دیگر، هم اکنون 

پروژه بزرگ گازرسانی به مناطق هزار جریب در 
شهرستان های بهشهر، نکا و گلوگاه در حال اجراست 
و با گذشت یکسال از آغاز آن و با وجود کمبود منابع 
مالی در کشور، پیشرفت خوبی دارد. شرکت گاز 
استان مازندران با مدیریت خوب توانسته است این 
پروژه را عملیاتی کند و هم اکنون حدود ۳0 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد و پیش بینی می شود از 
مجموع ۱۵۲ روستای این منطقه، تعدادی از روستاها 
در هفته دولت افتتاح  شود.  تصور می کنم اگر 
بخواهیم مدل مدیریت جهادی را در کشور معرفی 
کنیم، باید شرکت ملی گاز ایران را مثال بزنیم و زمانی 
که شیوه کار این شرکت را می بینیم، آن را تحسین 
کنیم و به کارکنانش خسته نباشید، بگوییم. 
خوشبختانه وزیر نفت، مدیری کارآمد و جهادی است 
و امیدوارم همین روند در دولت دوازدهم تداوم داشته 

باشد. 

 مردم
 قدردان هستند

علی محمد شاعری
  سخنگوی کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم نکا، 
بهشهر و گلوگاه استان مازندران در مجلس شورای اسالمی

اسداهلل قره خانی
سخنگوی کمیسیون انرژی و نماینده مردم علی آباد کتول استان 
گلستان در مجلس شورای اسالمی

شرکت گاز 
مدیریت جهادی دارد   
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  مشترکان گاز استان های شمال کشور همیشه 
نگران این بودند که در شرایط جوی متفاوت و 
کاهش شدید دما که در سال های 8۶ و ۹۵ با آن 
روبه رو شدیم، گاز آنها قطع شود.  در این میان، کشور 
ترکمنستان نیز چند بار در این گونه مواقع در مسیر 
بدعهدی گام برداشته، ولی با تمهیداتی که اندیشیده 
شده، دیگر نمی تواند باج خواهی کند و سر بزنگاه 
گاز را قطع کند و سبب ایجاد مشکل برای مردم 
شود. خوشبختانه توسعه گازرسانی در سطح استان، 
پیشرفت خوبی دارد و نسبت به دیگر بخش های 
عمرانی از جمله آبرسانی و راهسازی توسعه باالیی 
داشته و در مجموع رضایت بخش است. گاز، یک 
انرژی پاک است و به ویژه با ورود به مناطق شمال 
کشور از آسیب به جنگل جلوگیری می کند و دیگر 

برای تامین انرژی حرارتی در این مناطق، شاهد 
از  یکی  گاز،  بود.  نخواهیم  درختان  قطع 
زیرساخت هاست و افزون بر بخش خانگی، در 
توسعه دیگر بخش ها از جمله صنایع و رونق اقتصاد 
یک منطقه تاثیری قابل توجه دارد. گازرسانی به 
روستاها در سال های گذشته با توسعه مناسبی در 
جریان بوده و امیدواریم با اجرای خط لوله انتقال گاز 
دامغان - نکا که سبب تقویت شبکه گاز استان های 
مازندران، گیالن و گلستان می شود، گازرسانی به 
روستاهای باقیمانده نیز شتاب گیرد. با پیشرفت 
عملیات اجرای خط لوله انتقال گاز دامغان-نکا، 
برخی مناطق کوهستانی در شهرستان های رودبار، 
دیلمان، اشکورات رودسر و مناطق ییالقی املش در 
طرح گازرسانی قرار گرفته اند و با تقویت شبکه گاز، 

امکان گازرسانی به این روستاها فراهم شده است. 
به هر حال با توجه به دارا بودن منابع گازی عظیم 
در کشور باید به روستاها گازرسانی کنیم و رساندن 
این سوخت پاک به مردم، مطالبه به حقی است. از 
دید اهالی روستاها گاز یعنی آرامش و با ورود این 
سوخت پاک، آنها دیگر دغدغه ای برای تامین 
سوخت ندارند و در این مسیر، اتصال روستاهای 
باالی ۲0 خانوار کشور به شبکه گاز را می توان یکی 
از کارهای موفق نظام جمهوری اسالمی برشمرد. 
توسعه گازرسانی به ویژه در شهرهای شمالی کشور 
تاثیر گذار بوده و مردم دیگر نیازی به تهیه نفت 
سفید ندارند و به راحتی از گاز استفاده می کنند. از 
سوی دیگر، نبود گاز به جنگل نیز آسیب وارد 
می کند و روستاهایی که امکان تهیه نفت سفید 

ندارند، سوخت خود را از طریق هیزم و سوزاندن 
درختان تامین می کنند که این موضوع ساالنه 
سبب میلیاردها تومان خسارت به منابع طبیعی 
می شود. افزون بر گازرسانی به روستاها، ساخت 
واحدهای صنعتی از جمله پتروشیمی نیز، در برنامه 
قرار دارد که گاز به عنوان یکی از مهمترین 
زیرساخت های واحدهای صنعتی می تواند شرایط 

را برای توسعه این واحدها فراهم کند.
خوشبختانه توسعه گازرسانی در استان گیالن 
بسیار مطلوب بوده و بیشتر روستاهای این منطقه 
به شبکه گاز متصل شده است. در مجموع از توسعه 
در این مناطق استقبال می کنیم و امیدواریم اهدافی 
که در برنامه و مورد انتظار است، تداوم یابد و 

نگرانی ها برطرف شود.

  گاز ارسالی به استان مازندران تنها در فصل 
گرما نیاز مشترکان را برطرف می کند و در زمستان 
و کاهش شدید دمای هوا، این شبکه پاسخگوی 
نیاز واحدهای مصرف نیست؛ بر این اساس تا پیش 
از این برای باالنس شبکه استان های گیالن، 
مازندران و گلستان ناگزیر بودیم از گاز صادراتی 
ترکمنستان استفاده کنیم.  ترکمنستان رابطه 
فروش گاز طوالنی با ایران دارد و مدت هاست که 
این داد و ستد در جریان است. متاسفانه زمانی که 
سرمای بیش از حد به استان های شمالی کشور 
هجوم می آورد، چانه زنی این کشور به سرعت آغاز 
می شود و به بهانه های مختلف از جمله وصول 
مطالبات و عمل نکردن به تعهدات، گاز را قطع 
می کرد. تصور ترکمنستان این بود که طی سه روز 
در شمال کشور اتفاقاتی رخ می دهد و می توانند از 
این مسیر به خواسته های نابجای خود دست یابند 
که این تصور با هوشیاری مردم عملی نشد. به هر 

حال در شمال کشور، شبکه برق پاسخگو نیست 
و امکان مصرف سوخت های فسیلی از جمله نفت 
سفید نیز وجود ندارد، از این رو ترکمنستان سعی 
می کرد با وارد کردن فشار، دولت ایران را تسلیم 
خواسته های خود کند. این اتفاقات در سال های 
قبل روی داد و حتی در دولت هشتم و نهم، منجر 
به سفر رئیس جمهور وقت به استان های مازندران 
و گیالن شد. سال گذشته وزارت نفت با برنامه هایی 
که داشت، همزمان دو کار را آغاز کرد: نخست روند 
احداث خط لوله انتقال گاز دامغان -نکا را شتاب 
بخشید تا با بهره برداری از آن، دیگر به گاز صادراتی 
ترکمنستان نیاز نداشته باشیم. دوم اینکه همزمان 
با شتاب گیری روند اجرای این خط لوله، با ایجاد 
محدودیت هایی موقت و همکاری مردم توانست 
پاسخ دندان شکنی به ترکمنستان دهد و در برابر 
ناباوری با برنامه ریزی اصولی وزیر نفت و مدیرعامل 
شرکت ملی گاز ایران و در سرمای منفی ۱7 درجه 

به طور پایدار گاز مورد نیاز مشترکان خانگی را 
تامین کرد. این رویداد به نوعی سبب ایجاد غرور 
ملی در میان مردم شد و نمایندگان مجلس نیز از 
این کار حمایت کردند. در این مسیر وزیر نفت قول 
داد گاز مشترکان خانگی به طور کامل تامین 
می شود و تاکید کرد که این موضوع خط قرمز 
ماست. خوشبختانه قول وزیر نفت محقق شد و 
تامین گاز مشترکان بخش خانگی مشکلی پیدا 
نکرد و اتفاق دیگری که افتاد، این بود که نه تنها 
ترکمنستان بلکه برخی کشورها  که قصد گروکشی 
با ایران را داشتند نیز، متوجه شدند نمی توانند با 
تهدید راه به جایی ببرند. با اینکه پیش بینی 
می کردیم اجرای این خط لوله حدود ۲ سال زمان 
ببرد، اما با پیگیری وزیر نفت و برگزاری نشست های 
مستمر با نمایندگان و مدیران شرکت ملی گاز 
ایران، در زمان کوتاهی شاهد احداث آن هستیم. 
مطابق برنامه وزارت نفت، هم اکنون این خط لوله 

به نتیجه رسیده و عالوه بر تامین پایدار گاز 
مشترکان شمال کشور، در مذاکرات اقتصادی و 
سیاسی نیز تاثیر گذار است و دیگر نیازمند دیگر 
کشورها نیستیم. به هر حال هم اکنون زیربنای 
تولید و صنعت کشور گاز است و این سوخت پاک 
در واحدهای تولیدی با هیچ سوخت دیگری قابل 
جایگزینی نیست و به نوعی به ماده اولیه تولید و 
صنعت بدل شده که حتی با ورود به بخش های 
روستایی، شاهد تغییر چهره اقتصادی روستاها 
هستیم. با ورود گاز به روستاها دیگر نیازی به حمل 
کپسول های گاز و پیگیری برای دریافت نفت سفید 
نیست و سبب آرامش اهالی این مناطق به ویژه در 
فصل سرد سال شده است. با رساندن گاز به مناطق 
روستایی، تولید افزایش یافته و شرایط عوض شده 
و این سوخت پاک هم اکنون به گونه ای است که 
اگر نباشد، بخش عمده تولید از بین می رود یا 

متوقف می شود.  

گاز 
زیرساخت توسعه است

گاز 
یعنی آرامش

 اسداهلل عباسی 
 نماینده مردم رودسر و املش استان گیالن در مجلس شورای اسالمی 

عزت اهلل یوسفیان مال
   رئیس مجمع نمایندگان شمال کشور و نماینده مردم 
آمل و الریجان استان مازندران در مجلس دهم
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 مشعل    آرزو عطایی      بهروز محمودپور، 
رئیس حراست شرکت بازرگانی گاز ایران،۵0ساله 
است و ۲۹ سال سابقه کار دارد. وی دارای مدرک فوق 
لیسانس مدیریت آموزشی است و هم اکنون به عنوان 
مشاور مدیرعامل و رئیس حراست شرکت بازرگانی 
گاز ایران مشغول به خدمت است. ۱۱ سال از سابقه 
کاری خود را در واحدهای گزینش صنعت نفت و از 
سال 78 در سازمان حراست صنعت نفت در مشاغل 
کارشناسی و مدتی نیز مدیر تعیین صالحیت 
حفاظت پرسنلی وزارت نفت بوده است. وی  در 
گفت وگو با مشعل، از پیچید گی های شغل حراست، 
نقش گسترده این واحد و تجهیز به دانش روز این 
حوزه، مطالبی گفت که از نظرتان می گذرد.  شرکت 
بازرگانی گاز ایران، یکی از شرکت های پشتیبانی و 
ستادی شرکت گاز به شمار می آید که تهیه کاالهای 
عمده مورد نیاز صنعت گاز، فروش محصوالت گازی 
اعم از ال پی جی، گوگرد، میعانات گازی و پرداخت 
ارز به نیابت از شرکت ها ی تابعه صنعت گاز را در خارج 
از کشور به عهده دارد و با توجه به شرایط سخت کاری 
در شرایط تحریم های ظالمانه   تالش می کنیم رسالت 
تاریخی خود را در تولید ثروت و تأمین منابع مالی 
صنعت گاز که با مخاطرات همراه است، با راهکارهای 

جهادی به نحو احسن مدیریت کنیم.« 

اصول کاری حراست
تعامل دو طرفه و فعاالنه با مدیریت و کارکنان، 
شفافیت در اظهار نظر و بیان دیدگاه ها، سهولت در انجام 
امور، توجه به افکار عمومی و انجام 
کارها مطابق با اخالق، شرع مقدس 
و قانون جزء اصول بنیادین کاری 
این حراست است.  با توجه به 
اینکه واحد حراست با کلیه 
سطوح شرکت و همچنین 
ن  جعا ا مر
ر  کا و سر

داشته و از طرفی همکاران اجرایی حفاظت فیزیکی به 
عنوان اولین نمایندگان شرکت با ارباب رجوع در ارتباط 
کاری هستند و به اصطالح حراست، به عنوان ویترین 
شرکت مطرح است، معتقدیم با پیاده سازی اصول فوق 
در مناسبات کاری به بهترین شکل، می توانیم اعتماد 
مردم و کارکنان به ویژه مدیریت شرکت را جلب کرده 
و با ایفای نقش مثبت و سازنده، حافظ ارزش های 
بنیادین انسانی – کاری و نیز آرمانهای امام راحل )ره( 
بوده و در اجرای منویات مقام معظم رهبری و 
تصمیمات مدیریت ارشد کشور و صنعت نفت عمل 
کنیم. مطمئناً اجرای کامل اصول فوق موجب رعایت 
بیشتر حقوق شهروندی، تقویت منزلت کارکنان، 
افزایش بهره وری وهم افزایی برای ارتقای فرهنگ 

سازمانی و تحقق اهداف عالی شرکت خواهد شد.« 

لزوم تغییر دیدگاه درباره حراست 
حراست، پیشینه فیزیکی و عملیاتی خشکی در 
گذشته داشته است و برخی کارکنان صنعت، همان 
تصور را از حراست دارند، اما نزدیک به ۱0 تا ۱۵ سال 
است که رویکرد حراست تخصصی شده است؛ امروز 
نسل جدید مدیران و کارشناسان حراست، در 
گرایش های مختلف تحصیالت کارشناسی و ارشد 
داشته و مجموعه ای آگاه را شکل داده اند که تالش 
زیادی برای انجام وظایف تخصصی خود همراه با 
حسن خلق و رعایت کرامت انسانی داشته و بر آشنایی 
هر چه بیشتر همکاران حراستی و تجهیز به علم روز 

در این حوزه تأکید دارند. 

رابط سازمان و نهادهای بیرونی
»حراست رابط بین نهادهای حاکمیتی، قضایی، 
امنیتی، نظامی و ملی با سازمان است و واحدی پر 

مخاطب و چند سویه به شمار می رود. 
توصیه من به همکاران این است که بین حراست 
قدیم و حراست جدید، تفاوت قائل شوند، امروز در 
حراست فعالیت های حفاظت فیزیکی محدود تر از 
فعالیت های IT، حفاظت پرسنلی، آموزشی و. . . است، 

ما امروز تالش می کنیم به مدیران مشاوره دهیم و 
ضمن شناخت مسائل و شرایط کاری واحدها، آنها را 
در پیشبرد اهداف سازمان یاری دهیم. از طرفی 
چنانچه واحدی، وظیفه خود را به خوبی انجام ندهد، 
مثالً اگر امور اداری مزایای کارکنان را اطالع رسانی و 
یا پرداخت نکند و تضییع حقوق و نارضایتی کارکنان 
را در پی داشته باشد، به موضوع ورود می کنیم؛ اصوالً 
رسیدگی به گالیه های کارکنان درباره رفتارهای 
نامناسب در واحدها و. . . در حیطه مسئولیت های 

حراست قرار دارد. 

شناسایی ضعف ها و نارسایی ها
»حراست با عضویت در کمیته های آموزش، 
امنیت اطالعات، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل، 
امحای اسناد و مدارک، کمیسیون تشخیص روش 
حفظ و حراست اموال،مدیران اجرایی، سالمت نظام 
اداری و مبارزه با فساد،تکریم ارباب رجوع، امور 
فرهنگی، شورای امر به معروف و نهی از منکر،ستاد 
صیانت از حقوق شهروندی و امنیت عمومی،ورزش، 
ستاد اقامه نماز،شورای همیاری و نظام پیشنهادات، 
فعالیت مؤثری دارد و از این طریق به واحدهای 
مختلف یاری می رساند. در بحث امر به معروف و نهی 
از منکر،ممکن است افرادی در تنظیم روابط صحیح 
با دیگران مشکل داشته باشند، ما در این زمینه تالش 
می کنیم با دعوت از اساتید حوزه و دانشگاه با 
هماهنگی مدیریت و مصوبات شورای فرهنگی، 
همکاران مرد و زن را با حقوق شهروندی و موازین 
شرعی آشناتر کنیم. هنر حراست روز آمد این است 
که بتواند ضعف ها و نارسایی ها را شناسایی کند و برای 

آنها راه حل ارائه دهد.« 

پناهگاه مطمئن کارکنان
»موارد شکایتی از بیرون سازمان نداشته ایم اما 
موارد اختالفی بین افراد بوده است و یا روسا با  کارکنان 
برخورد  مناسبی نداشته اند، همکاران به ما مراجعه و 
رسیدگی کرده ایم و تالش می کنیم در این زمینه 

اقدام های پیشگیرانه و روشنگرانه انجام دهیم. حفظ 
آرامش روانی در محیط کار، جزو وظایف مهم حراست 
است. دغدغه فکری، ناراحتی و بدبینی موجب 
کارشکنی افراد و نهایتاً کاهش کارایی و بهره وری 
سازمان می شود، بنابراین ما در مورد رفتار بهتر با 
کارکنان، مسئولین را ارشاد می کنیم، همه باید تالش 
کنیم محیط را آرام نگه داشته تا افراد برای انجام 
وظایف محوله، حداکثر تالش خود را بکنند. همچنین 
شایسته است امور شغلی همکاران به نحوی تنظیم 
شود تا کارکنان مجبور نباشند تا دیر وقت در محیط 
اداره بمانند، زیرا باعث بروز نقصان در تحکیم بنیان 

خانواده و تربیت نسل آینده خواهد شد.« 

یاور مدیران
هنر ما در حراست، این است که به منظور حسن 
اجرای وظایف قانونی مرتبط با حراست، در همه ابعاد 
و تحقق اهداف عالی شرکت، از مشارکت و ظرفیت 
حداکثری واحدها استفاده کنیم چرا که به منظور 
تحقق اهداف سند چشم انداز سازمان حراست در 
پیاده سازی اهداف و الزامات حراستی به حمایت 
مدیریتی و پشتوانه اجرایی نیاز داریم.  متأسفانه در 
برخی شرکت ها و واحدها مشاهده می شود که به جای 
رعایت موازین اخالق اسالمی و کرامت انسانی، 
مدیریت پادگانی حکمفرماست. اسالم هر دو جنبه 
تشویق و تنبیه را الزم می داند، اما بر جنبه تشویق 
تأکید بیشتری دارد، بنابراین تالش می کنیم در 
راستای تأکید و اهتمام ویژه مدیر عامل شرکت، آقای 
براتی با استفاده از ابزارهای تشویقی، محیطی فراهم 
آوریم تا کارکنان احساس کنند عضو یک خانواده 
هستند. حراست به دنبال شناخت چالش های پیش 
روی مدیریت هاست و یاوری نیرومند برای مدیریت 

شرکت محسوب می شود. 

نقش کلیدی در اطالع رسانی و 
حساس سازی

حراست به خاطر امکانات و ظرفیت هایی که در 

حفاظت و امنیت

حفاظت،هنـراست
حفاظت فیزیکی، شبانه روز ی است ؛ تعطیل رسمی و عید و عزا نمی شناسد

  دو تن از رؤسای  حراست  شرکت ملی گاز ایران در گفت و گو با »مشعل« از ویژگی های خاص شغلشان سخن گفتند
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درون خود دارد،از طریق گزارشات خبری و بولتن های 
تحلیلی، مصلحت هایی را که تشخیص می دهد، نشر 
می دهد. مخاطب این گزارش ها خود مدیران، حراست 
باالتر، سازمان حراست و وزیر محترم نفت است. اگر 
خبری در بولتن محرمانه وزیر نفت درج و منجر به 
دستور شود، تأثیر زیادی در جلوگیری از مشکالت 
خواهد داشت. از سال 8۹ تا ۹۱ که مسئول حراست 
شرکت انتقال گاز بودم، سه عملیات خراب کار ی 
منافقین و دو آتش سوزی برای خطوط انتقال گاز و 
تأسیسات تقویت فشار گاز اتفاق افتاد، توانستیم با 
با  و  اطالع رسانی  ظرفیت  همین  از  استفاده 
گزارش های دقیق خبری، ارگانهای مهم کشوری و 
لشکری را در فرآیندی یکپارچه و قانونمند، در 
مسئولیت حفاظت و مراقبت از حاشیه خارجی 
تأسیسات و خطوط انتقال انرژی در سطح کشور فعال 
سازیم و می بینیم که با اطالع رسانی صحیح و 
پیگیری های حراست شرکت ملی گاز و سازمان 
حراست،کار به جایی رسید که شورای عالی امنیت 
ملی، تمامی دستگاه ها را نسبت به این جریان حساس 

و برای آنها وظایف مراقبتی تعیین کرده است. 

شغل ما تعطیلی نمی شناسد
بخشی از کار حراست، حفاظت فیزیکی است که 
به صورت شبانه روزی است؛ جمعه، تعطیلی رسمی، 
عید و عزا ندارد. شرایط کاری آن دسته از همکاران در 
قالب نظام مدیریتی شیفتی است که گاهی دور از 
ساختمان های اصلی و در انبارها نقش مهمی در 
حفاظت از اموال و دارایی ها را به عهده دارند. تالش 
می کنیم تا با گردش شغلی این نیروها با سازمان اصلی 
بودن و  و احساس منزوی  باشند  ارتباط  در 
فراموش شدگی نداشته باشند. این اقدام در ارتقای 
فرهنگ سازمانی آنها و تعامل با همکاران دیگر واحدها 
و احساس منزلت و بهبود روحیه ایشان مؤثر بوده است. 

سودجویان می خواستند هک وجعل   
با توجه به اینکه بازرگانی گاز، یک شرکت با 

ماهیت بین المللی است و مشتریان وخریداران ما از 
نقاط دورافتاده جهان برای خرید محصوالت از راه دور 
مکاتبه، تماس یا به صورت حضوری برای مذاکرات و 
عقد قرارداد مراجعه می کنند،کار حراست شرکت 
بازرگانی گاز متفاوت است.  شناخت پیچیدگی ها و 
مراقبت از اعتبار و سرمایه های شرکت در بحث 
مبادالت ارزی از جمله وظایف ماست. در دوره ای 
می خواستند حساب های ارزی و دستور پرداخت های 
ما به کارگزاران و مشتریان خارج از کشور را هک و سوء 
استفاده کنند.  آدرس ایمیل مدیران را می خواستند 
جعل کنند، در بحث مبادالت کاری بین المللی از این 
موارد زیاد وجود دارد که با هوشیاری همکاران حراست 
و دقت نظر مسئوالن، این توطئه خنثی شد. حراست 
با آموزش هایی که به مسئوالن و کارکنان می دهد، این 
موارد را در کمیته امنیت اطالعات )متشکل از واحد 
حراست و IT و با ریاست مدیر عامل( کشف و با 
استفاده از رهنمود واحد حفاظت فناوری اطالعات و 
اسناد و مدارک حراست شرکت ملی گاز و سازمان 

حراست، راهکارهای اجرایی مناسب ارائه می کند. 

 
 لزوم آشنایی تمامی کارکنان با نکات 

حفاظتی
امروزه با توجه به گسترش علم و فناوری و کاربرد 
وسیع مسائل کاری، اداری وحتی امور شخصی با رایانه 
و دستگاه های ارتباطی پیشرفته تلفن همراه وفضای 
مجازی و. . . معتقدیم کارکنان باید با این مقوله های 
روز، آشنا شوند وحین کار به الزامات حفاظتی آن توجه 
کنند. به طور مرتب از طریق کالسهای آموزشی، 
بخشنامه، صدور اطالعیه، بازدیدهای دوره ای و. . . نکات 
مهم ارتباطات ایمن و مسایل حفاظتی را به تمامی 
کارکنان گوشزد می کنیم؛ چرا که بعد از وقوع اتفاق و 
آسیب رسیدن به سیستم، دیگر اطالع رسانی سودی 

ندارد!

حفظ حریم خطوط لوله بزرگترین چالش 
ماست

امین کاظمیان، رئیس حراست منطقه ۶ عملیات 
انتقال گاز )بندرعباس( نیز در گفت وگو با هفته نامه 
مشعل از سختی های شغل حراست می گوید، او 
لیسانس مهندسی برق و دانشجوی ارشد همین 
رشته است و در دفتر مرکزی منطقه ۶ عملیات 
انتقال گاز واقع در ۲0 کیلومتری شهر بندرعباس 
مشغول به فعالیت است: »این منطقه شرایط آب و 
هوایی خاص دارد، تنوع شرایط فرهنگی اینجا کار ما 
را سخت می کند، به دلیل رو به توسعه بودن استان ها 
در این منطقه، مقوله مهم کنترل و حفظ حریم 
خطوط لوله که به عهده ماست، همواره با چالش 

روبه روست.
 طبق قانون، مصوبه مجلس ساخت و ساز نباید 
در حریم خطوط لوله انجام شود، اما به دلیل رو به 
فقر  و  بودن  توسعه 
فرهنگی، پس از مدتی 
 ۲ )حدود  طوالنی 
سال( که شخص بدون 
استعالم سازمان های 
مربوطه با 

بوروکراسی های اداری موجود، مجوزهای الزم 
ساخت و ساز را دریافت و شروع به ساخت و ساز 
فیزیکی می کند، ما متوجه می شویم و مجبوریم از 
این زمان  ادامه کار جلوگیری کنیم که در 
چالش هایی به وجود می آید، چرا که فردی برای 
مثال پس انداز ۲0 ساله خود را سرمایه گذاری کرده 
است، اما متاسفانه نمی تواند سرمایه گذاری کند، چرا 
که جان افراد در خطر است و نمی توانیم اجازه دهیم 
ساخت و ساز انجام شود و متاسفانه انرژی و هزینه 
افراد به هدر می رود و سرمایه گذار و حتی یک 
کشاورز در یک روستای کوچک به دلیل بی اطالعی 
آسیب می بیند؛ چرا که سازمان های مربوطه در این 
زمینه به طور کامل به مسئولیت های خود عمل 
نمی کنند؛ ماموران ما مستمر در حریم خطوط لوله 
گشت می زنند، از نظر حقوقی طبق قانون مجلس، 
حکم پاکسازی می دهند، در مورد آمار این موارد اگر 
چه در هر نقطه کشور متفاوت است، اما در 
استان های تحت پوشش منطقه ۶ که شهرک 
صنعتی و صنایع مختلف رو به توسعه در حال رشد 
هستند، برخی ماه ها تا ده مورد با چنین مواردی روبه 

رو هستیم.«

به روز رسانی تجهیزات و تامین امنیت
»فقر فرهنگی و اقتصادی در این مناطق و مرزی 
بودن حوزه استحفاظی ما بحث تامین امنیت در این 
مناطق را حساس تر می کند؛ البته سرقت ها در حدی 
نبوده که به ما آسیب برساند، اما تالش می کنیم از 
همین میزان اندک نیز پیشگیری کنیم، اگر در گذشته 
یک تجهیزی به راحتی قابل باز کردن و انتقال بود، 
تغییراتی در تجهیز ایجاد کرده ایم، تجهیزات حفاظتی 
تامین کرده ایم و تجهیزات را به روز کردیم و می توان 
گفت سطح تجهیزات حفاظتی و امنیتی خوب است؛ 
اما در حال پیگیری هستیم تا تجهیزات و فناوری را به 

روزتر کنیم.«

افزایش سطح حفاظت با آموزش نیروی 
انسانی

»از لحاظ آموزشی با کمک آموزش ستاد شرکت 
ملی گاز، برنامه بهسازی نیروی انسانی را داریم که 
شامل آموزش های دوره ای سالیانه است و به صورت 
مجزا برای جایگاه های مختلف حراست تعریف و اجرایی 
می شود و شامل آموزش های پیشگیرانه، اطالع رسانی 
و... است. قبال این آموزش ها کد نداشت و سرفصل ها 
مشخص نبود، اما خوشبختانه اخیرا کالسه بندی و کد 
به آنها داده شده است که از جمله این سرفصل ها بحث 
پیشگیری به طورکلی، سالمت، آموزش نظامی، 
حفاظت فیزیکی، حفاظت گفتار و فنون مذاکرات که 

ویژه مدیران است.
»منطقه ۶ عملیات انتقال گاز یکی از مناطق ده گانه 
شرکت انتقال گاز است که دو استان هرمزگان، 
سیستان و بلوچستان و بخشی از استان یزد را پوشش 
می دهد و ۲۶ درصد از مساحت کل کشور را شامل 
می شود، از جمله ویژگی های این منطقه مرزی بودن 
آن، شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی متنوع آن 
است، جزو مناطق کم بضاعت و محروم محسوب 
می شود؛ واحد حراست این منطقه شامل چهار واحد 
عملیات شامل حفاظت فیزیکی از دارایی شامل نیروی 
انسانی و فناوری، واحد کنترل حریم خطوط لوله، واحد 

حفاظت پرسنل و واحد امنیت و آی تی است.«

فضای امن و جذب سرمایه داخلی  و خارجی

حراست پتروشیمی 
به تحقق اقتصاد مقاومتی 

خدمت می کند
سید عباس بهشتی*   حراست، یکی از 
مهم ترین اولویت هایی است که هرساختار منسجم 
و سازمان یافته ای برای رشد، پویایی و توسعه خود 

باید به ابعاد و زوایای گوناگون آن توجه کند.
 در واقع حراست با توجه به صیانت ونگهداری 
از منافع ومنابع سازمان )پتروشیمی( در راستای 
اثربخشی و بهره وری سازمانی، نقشی حیاتی در 
سالمت و پیشرفت سازمان های اقتصادی و تولیدی 

)اجرایی( ایفا می کند.
پتروشیمی،  شرکت های  در  پایدار  امنیت 
انکار است و حراست باعث  مقوله ای غیرقابل 
می شود تا صنعت مورد سوء استفاده و ناامنی 
قرارنگیرد چرا که اگر سرمایه گذاران )داخلی و 
خارجی( احساس امنیت نکنند، صنعت نفت و 
پتروشیمی را برای فعالیت های خود انتخاب نکرده 
و علناً صنعت ارزش آفرین پتروشیمی از توسعه باز 

خواهد ماند.
امروزه حراست شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
به عنوان یکی از 4 حراست اصلی وزارت نفت، با 
مدنظر قراردادن منویات و رهنمودهای رهبر فرزانه 
انقالب اسالمی و سرلوحه قراردادن کرامت تمامی 
ذینفعان صنعت پتروشیمی، در رأس فعالیت های 
خود سعی در ایجاد فضایی مطلوب و امن در راستای 
تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال داخلی 
داشته و با بهره گیری از دانش، تجربیات، تجهیزات، 
استانداردها و الگوهای عملکردی روز و مدرن در 
حوزه امنیت، درصدد ایجاد فضایی آرام و مطلوب 
خواهد بود.  امروزه با توجه به اجرای اصل 44 قانون 
 NPC اساسی در سطح صنعت پتروشیمی، حراست
همچنان با ایجاد فضای تعامل و همکاری مشترک 
فی ما بین تمامی حراست های صنعت پتروشیمی 
انجام و تحقق دستورالعمل، ضوابط و  در پی 
استانداردهای ابالغی از سوی مراجع ذیصالح 
امنیتی در پتروشیمی بوده و با برقراری تعامالت 
سازنده با نهادهای مرجع، از جمله سازمان پدافند 
غیرعامل، امور بنادر و دریاها، مرکز مدیریت بحران، 
مرکز افتای ریاست جمهوری و پلیس فتا و... نسبت 
به ایجاد امنیت، اهتمام ویژه داشته است. ضمناً 
واحد حراست به عنوان همراهی صمیمی، قابل 
اعتماد و امیــــن،  همواره مترصد حفاظت از 
سالمت پرسنــــل در بـــرابر تهدیدات موجود، 

و  کــارکنان  حقوق  احقاق 
د  یجا ا و  رجوع  باب  ر ا
رضایـــت خاطر تمامی 
ذینفعان سازمان خواهد 

بود.
* رئیس حراست 

شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی
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مشعل    سمیه راهپیما        نقش صنعت نفت در هشت سال دفاع مقدس و 
پیروزی انقالب اسالمی، چیزی نیست که تاریخ فراموش کند. کارکنان صنعت نفت 
در سخت ترین روزهای جنگ، حتی یک لحظه هم ناامید نشدند و میدان مبارزه 
را خالی نکردند و با تقدیم بیش از یک هزار شهید اجازه ندادند دشمن خللی در 

چرخه اقتصاد کشور وارد کند.
 شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، یکی از شرکت هایی است که دارای 
مأموریت راهبردی بوده و به لحاظ ارائه خدمات سوخت رسانی، نقش بسیار 

حساسی چه در دوران دفاع مقدس و چه بعد از آن داشته است . 
طهماسب غالمزاده، رئیس حراست شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 

ایران 26 سال است که در حوزه حراست فعالیت می کند 
و از این میزان سابقه، حدود10 سال آن را معاون و رئیس 
حراست این شرکت بوده است. بر اساس اهمیت این 
موضوع،»مشعل« گفت وگویی با وی انجام داده است 

که آن را  در ادامه می خوانید:

اشــــاره

رئیس حراست شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در گفت وگو با »مشعل« از دفاع و امنیت صنعت نفت سخن گفت

شیرینی ها در تلخی ها نهفته است 

 رئیس حراست شرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایران می گوید: با توجه به 
ویژگی اخالقی خود، عالقه مند به کار در 
حراست بودم که ابتدا به عنوان افسر نوبتکار 
در پتروشیمی بندر امام استخدام شدم و 
پس از توجیهات اولیه، شروع به کار کردم. با 
بازسازی پتروشیمی بندر امام که بودجه 
بسیار کالنی به آن اختصاص داده شده بود 
و بازسازی تمام واحدها به طور همزمان )در 
پیک کار حدود 17 هزار نفر کار  می کردند( 

در پروژه اشتغال داشتم. 
در آن شرایط که از اغلب همکاران 
جوان تر بودم، به عنوان معاون حراست 
پتروشیمی بندر امام انتخاب شدم و انجام 
وظیفه کردم و در آن دوره کاری، تجربه 
بسیار زیادی از کار در حراست به دست 
آوردم.  وی می افزاید: بر این اعتقادم که اگر 
حراست، مقبولیت و مشروعیت داشته 
باشد، اقتدار پیدا می کند و رمز موفقیت خود 
را در کار حراست، ویژگی های اخالقی و 
شخصیتی از جمله صبوری، مردم داری و 
رعایت اخالقیات براساس موازین مذهبی و 
شرعی در برخورد و تصمیم گیری نسبت به 
کار و کارکنان می دانم.  وی با بیان اینکه 
حراست نفت، باید امانتدار اطالعات و اسرار 
دیگران باشد، می افزاید: با جلب اعتماد 
کارکنان و مدارا کردن با آنها باید مسائل را به 
صورت قانونی و بدون آسیب رساندن به فرد 
یا سیستم، پیگیری کرد.  به گفته رئیس 
حراست شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایران، امنیت روانی برای کارکنان مهم تر از 
امنیت فیزیکی است. نباید با رفتارمان در 
کارکنان احساس ناامنی ایجاد کنیم؛ چرا که 
ایجاد این احساس باعث حراست ستیزی و 
حراست گریزی کارکنان خواهد شد.  
غالمزاده می افزاید: همیشه سعی کرده ام 
نگاه مثبت و توصیه ای داشته باشم و اگر 
موضوعاتی نیاز به بررسی داشته، بدون 

ایجاد حساسیت آن را پیگیری کنم. در 
دوران خدمتم، این دیدگاه را سرلوحه 
فعالیت خود قرار داده ام و همواره با ایجاد 
فضای دوستانه و صمیمی، برای تمام کارکنان 
احترام قائل بوده ام. از کار در شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت، تجربه هایی کسب 
کرده ام که تقریباً جنس تهدیدات برای من 
شناخته شده است. حراست متناسب با هر 
تهدید و آسیب پذیری سعی در پیشگیری، 
صیانت و حفاظت از خطوط لوله و بستر 
مخابرات دارد. برای مثال اگر در گذشته، 
خاک روی خط لوله دستکاری می شد و 
همکاران زیاد توجهی به آن نمی کردند، 
اکنون با پایش روزانه مسیر خطوط لوله، به 
محض مشاهده هرگونه تغییر وضعیت )حتی 
مشاهده رد چرخ خودرو در مسیر خط لوله( 
همکاران حساس شده و محیط را به دقت 
بررسی می کنند که موارد زیادی از انشعاب 
گیری و... در کوتاه ترین زمان کشف و ترمیم 

شده است. 

 شناسایی آسیب ها
وی در ادامه درباره متفاوت بودن حوزه 
دیگر  به  نسبت  شرکت  این  کاری 
شرکت های نفتی می گوید: حوزه کاری ما  
در سطح شهر، بیابان، کوه و مسیرهای 
سخت گذر و گسترده در سطح کشور است 
و همین امر موجب آسیب پذیری های 
با  که  است  شده  متنوعی  و  متعدد 
شرکت های پاالیشگاهی، پتروشیمی و 
سایر تأسیساتی که به صورت مجتمع و 
برای  امدادرسانی  و  هستند  محصور 
پشتیبانی از سوی مراجع انتظامی، امنیتی 
و سایر دستگاه های امدادی، سریع و فوری 
برای آنها انجام می شود، تفاوت دارد. در 
حالی که مراکز انتقال، در نقاط سخت گذر 
واقع شده اند، هرگونه پشتیبانی با تأخیر 
صورت می گیرد و تنها از سوی تعداد 

محدودی نیرو کنترل می شود که طی 
سال های اخیر، با حذف تعدادی از سمت ها 
و بازنشستگی نیروهای اجرایی رسمی، در 
شرایط فعلی با سختی کار مواجه شده ایم. 
غالمزاده، آسیب پذیری های شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ایران را به دسته 
آسیب های محیطی، انسانی و ساختاری 
و  می کند  بندی  تقسیم  و  شناسایی 
می افزاید: آسیب پذیری های محیطی ما 
بسیار باالست. همچنین آسیب های انسانی 
ما به دلیل اقماری بودن، کمبود نیرو و فشار 
کار، موجب ایجاد مشکالت روحی- روانی 
و عدم توانایی و چابکی کارکنان شده است.  
وی ادامه می دهد: تمام تالش خود را به 
پیشگیری از تبدیل شدن آسیب ها به 
انجام  با  و  تهدیدها معطوف کرده ایم 
هوشمندسازی  قبیل  ز  ا ماتی  قدا ا
ایستگاه های حفاظت از زنگ و اعزام نیروی 
مامور به محیط هایی که کمبود نیرو دارند و 
همچنین نصب سیستم های هوشمند 
خطوط روی طرح های حفاظتی نوین، 
درصدد ارتقای ضریب حفاظتی حوزه کاری 

خود هستیم.

 خاطره از جنس حادثه و استرس
رئیس حراست شرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایران در ادامه، خاطرات خود 
در دوران خدمت در شرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایران را از جنس حادثه و 
استرس عنوان می کند و می گوید: کار ما 
ساعت خاصی ندارد و در طول شبانه روز باید 
گوش به زنگ باشیم. با صدای زنگ تلفن در 
ساعات نیمه شب، شوکی به ما وارد می شود 
و تصور می کنیم خطی ترکیده یا حادثه ای 
برای همکارانمان که گاه برای دستگیری 
سارقان مواد در گشت ها و کمین های شبانه 
هستند، رخ داده باشد؛ چرا که طی ماه های 
اخیر، از سوی افرادی ناشناس در نیمه شب 

به تأسیسات شرکت تیراندازی شده بود.
غالمزاده ادامه می دهد: شرایط کار ما 
مزاحمت هایی برای خانواده های مان ایجاد 
می کند، چرا که هیچ گاه نمی توانم تلفن 
همراه خود را در طول شب خاموش یا بی 
صدا کنم، از این رو برای پاسخگویی به 
تماس ها در ساعات نیمه شب باید به دور از 
اتاق خواب بچه ها گوش به زنگ باشم. به 
عنوان مثال، برای خاموش شدن آتش 
مخزنی که بر اثر صاعقه در شب آتش گرفته 
بود، به صورت تلفنی لحظه به لحظه تا 

ساعت 4 صبح گزارش می گرفتم. 

تهدیدات در صنعت نفت 
وی درباره تهدیدها در حوزه وزارت 
نفت می گوید: صنعت نفت به لحاظ صنعتی 
و اقتصادی و نقش آن در امنیت ملی کشور، 
همیشه یکی از اهداف جذاب برای دشمنان 
بوده و تهدیدهای متعدد و متنوعی اعم از 
تهدیدات نرم مانند جاسوسی و تحریم و 
تهدیدات سخت از قبیل تالش برای انتقال 
تجهیزات معیوب به صنعت نفت یا انجام 
فعالیت های خرابکاری صورت گرفته که در 
از تیم های  این زمینه تعداد بسیاری 
خرابکار قبل از رسیدن به هدف، از طریق 
دستگاه های اطالعاتی و امنیتی دستگیر 
شده اند.  رئیس حراست شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ایران، راه مقابله با 
تهدیدها در صنعت نفت را هوشمندی 
کارکنان خدوم صنعت نفت، نفوذ ناپذیری 
و ارتباط به موقع و انعکاس موارد مشکوک 
به دستگاه های اطالعاتی و امنیتی عنوان 
می کند و می افزاید: غیرت و تعصب ایرانی، 
خنثی سازی  عامل  اصلی ترین  قطعًا 
تهدیدها در صنعت نفت خواهد بود. 
غالمزاده در پایان، سربلندی و پیروزی 
برای ایران اسالمی در تمامی جبهه های 

مقابله با دشمنان را آرزو کرد.

حفاظت و امنیت

نشریه کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 839  26



27 نشریه کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 839  

یکی از آرزوهایم این بود...
مشعل    در تاریخ هر ملتی، جنگ ها از وقایع مهم به شمار می آیند، زیرا بر خالف بسیاری 
دیگر از پدیده ها که تأثیراتی محدود بر بخش هایی معین از جامعه دارند، جنگ تمامی بخش های 
جامعه را به شکلی بسیار جدی و حتی به صورتی برگشت ناپذیر تحت تأثیر قرار می دهد. در 
مورد جنگ تحمیلی ۸ ساله ایران و عراق و در میان صنایع مختلف، این صنعت نفت بود که 
مورد حمالت دشمن بعثی قرار گرفت. دشمن می دانست که تنها راه ضربه زدن به کشورمان، 
قطع شریان حیاتی اقتصاد و اخالل در روند تولید و صادرات نفت است و در این راه، تمام سعی 
و تالش خود را کرد؛ اما در این زمان، تدبیر و هوشیاری امام خمینی )ره( و شهامت، شجاعت و 
آمادگی کامل مدیران و کارکنان صنعت نفت در پاسداری و دفاع از تاسیسات، موجب شد تا 
هرچند مراکز و واحدهای مهم صنعت نفت کشور پی در پی مورد حمالت دشمن قرار  گرفت، 
اما هیچ گاه روند تولید و صادرات نفت در طول ۸ سال جنگ تحمیلی متوقف نشد. در طول 
سالیان جنگ، مدیران و کارکنان صنعت نفت در مناطق عملیاتی، لحظه ای چشم روی هم 
نگذاشتند و کمر خم نکردند و با جان و دل، پای تاسیسات و واحدهای نفتی در این مناطق 
ایستادند و آن را فعال نگه داشتند تا برنامه حفظ توان و استمرار تولید به میزان متوسط ۳ 
میلیون بشکه در روز محقق بماند. منطقه عملیاتی شرکت نفت فالت قاره الوان نیز یکی از 
مناطقی بود که در دوران ۸ سال دفاع مقدس، همواره مورد تهاجم دشمن قرار می گرفت، اما با 
ایستادگی های کارکنان صنعت نفت و حراست، دشمن نتوانست به هدف خود برسد و با گذشت 
چند سال از آن دوران، همواره موضوع حفاظت و امنیت از صنعت نفت کشور مورد توجه است. 
حسن آریایی نژاد، ریاست حراست شرکت نفت فالت قاره الوان را به عهده دارد. او در رشته 
مدیریت صنعتی درس خوانده و نزدیک به ۲۰ سال کارشناس آموزش و امور دانشجویی دانشگاه 
نفت بوده و از سال ۸۹ به بعد، ریاست حراست سیری و بهرگان را به عهده داشته و اکنون نیز 

رئیس حراست الوان است.
با توجه به اهمیت موضوع حفاظت و حراست از امنیت منطقه عملیاتی الوان،  »مشعل« 

گفت وگویی با وی انجام داده که در ادامه می خوانید:

 رئیس حراست منطقه الوان می گوید: 
نخستین و شاید با اهمیت ترین مساله ای که 
همواره باید در دفاع از صنعت نفت مورد توجه 
قرار گیرد، تامین امنیت روحی، روانی و 
فیزیکی کارمندانی است که در حوزه های 
مختلف این صنعت فعالیت می کنند. آریایی 
نژاد می افزاید: وظیفه ذاتی حراست، درست 
کردن اسکلت و ساختار یک مجموعه است 
که برای تحقق این امر، باید شرایطی مهیا 
شود تا کارمندان حوزه تولید بتوانند به راحتی 
فعالیت کنند. به گفته وی، حراست از صنایع 
نفت و گاز که در خلیج همیشگی فارس از 
تا بوشهر و هرمزگان  استان خوزستان 

گسترده است و هر منطقه، مجموعه ای از 
تاسیسات خشکی، دریایی، خطوط لوله و 
تاسیسات صادرات نفت را در برمی گیرد، 
و  کارکنان  از  حفاظت  موضوع  اهمیت 
تاسیسات را بیش از پیش نمایان می سازد. 
رئیس حراست منطقه الوان ادامه می دهد: 
فرآیند تولید و صادرات، تنوع خاصی در 
مناطق دارد، به نحوی که در بعضی حوزه های 
تولید، صادرات به صورت دریایی یا خشکی 

انجام می شود.
آریایی نژاد می افزاید: منطقه الوان با توجه 
به دسترسی آسان به دریا و داشتن میادین 
مشترک نفت و گاز با کشور امارات، جایگاه 

خاصی در شرکت نفت فالت قاره دارد، از این 
رو الزم است به منظور تسهیل در عملیات 
تولید و حفاظت از کارکنان متخصص و متعهد 
و تاسیسات، تالش همه جانبه صورت گیرد. وی 
فعالیت های حراست را به زمینه های حفاظت 
پرسنلی، فیزیکی و الکترونیکی تقسیم 
می کند و می گوید: حراست فیزیکی، وظیفه 
حفاظت از دارایی های شرکت به وسیله نیروی 
انسانی را به عهده دارد و حوزه الکترونیک نیز 
با نصب دوربین در انجام بهینه تأمین امنیت 
تاسیسات کمک شایانی به نیروهای مسئول 
می کند، ضمن آنکه حفاظت از سرمایه های 
اصلی شرکت )منابع نیروی انسانی( به عهده 

واحد پرسنلی حراست است.
 رئیس حراست منطقه الوان تاکید می کند: 
به منظور تأمین امنیت منطقه، خوشبختانه 
ارتباطات منطقی و معقولی با نیروهای نظامی و 
نیروی دریایی سپاه  انتظامی که شامل 
پاسداران، دریابانی و فرماندهان مستقر در 
خشکی، سازمان بنادر و کشتیرانی، شیالت و 
تمامی سازمان ها و ادارات مرتبط با صنعت 
دریانوردی هستند، ایجاد کرده ایم که حاصل 
این تعامل و ارتباط مستمر، باعث ایجاد انگیزه 
بین نیروهای مسئول و عدم چالش های امنیتی 

در این منطقه شده است.
ایجاد احساس آرامش و امنیت   

 آریایی نژاد بعد از توصیف فلسفه امنیت 
و دفاع از صنعت نفت، به خصوص در حوزه 
کاری خود )منطقه عملیاتی الوان( به چند 
تجربه کاری در حوزه حراست می پردازد و 
با  مقدس،  دفاع  دوران  در  می گوید: 
فعالیت های نظامی آشنا شدم و همیشه این 
تفکر را در ذهن خود داشتم که اگر زمانی در 
حوزه حراست، مسئولیتی به عهده گرفتم، 
مردم را به یک آینده روشن امیدوار کنم. باید 
امنیت را به مردم القا کنیم تا همه در آن 
احساس ایمنی و آرامش خاطر داشته باشند. 
رئیس حراست منطقه الوان ادامه می دهد: 

قبل از اینکه وارد حوزه حراست شوم، به 
عنوان کارشناس آموزش و دانشجویی، 
همواره با دانشجویان و استادان برخورد 
داشتم که در این روابط، درس هایی از آنها 
گرفته ام و اکنون در حوزه کاری خود از آنها 
استفاده می کنم. باید این نکته را هم بگویم 
که بسیاری از دانشجویان دانشگاه صنعت 
نفت که بنده افتخار خدمت به این عزیزان را 
داشته ام، هم اکنون از مدیران ممتاز شرکت 
نفت فالت قاره و از همکاران فعلی بنده 
هستند. وی می افزاید: در سال های ابتدایی 
کارم، یکی از آرزوهایم این بود که در میان 
کارکنان حراست، این باور را ایجاد کنم که با 
یک ارتباط منطقی و معقول می توان درصد 
چالش، مشکالت امنیتی و نارضایتی های 
اجتماعی را کاهش داد. آریایی نژاد ادامه 
می دهد: انتخاب واحد حراست به عنوان 
واحد نمونه  در سایه تعامل با کارکنان منطقه 
و  قراردادی  رسمی،  نیروهای  از  اعم 
پیمانکاری، همچنین همکاری با مسئوالن 
حراست پاالیشگاه نفت الوان، نیروهای 
نظامی و انتظامی منطقه، مدیران مسئول در 
سکوهای نفتی، تاسیسات خشکی، مدیران 

منابع انسانی و مسئوالن بومی است.
وی در پایان از مساعدت و همکاری  
محمودرضا فرود حقیقی، رئیس منطقه 
عملیاتی الوان؛ محمدرضا ناصری کریم وند، 
رئیس حراست شرکت نفت فالت قاره و 

تمامی همکاران شاغل در 
و  ن  ا الو جزیره 

سکوهای عملیاتی 
و  تشکر  ن  آ

قدردانی کرد.

رئیس حراست منطقه عملیاتی الوان در گفت و گو با 
»مشعل« از ایجاد آینده روشن گفت: 
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حفاظت و امنیت

تیـز   بینی   یک      نـیروی امیـن
سید مرتضی هاشمی    از آنجا که  جمهوری اسالمی  ایران سهم بسزایی در سبد تولید انرژی جهان دارد، بخش مهمی 
از تولید گاز طبیعی ) این نعمت خدادادی ( به دست تالشگران و کارکنان سختکوش در جای جای این خطه از شمال شرق 
تا جنوب کشور انجام می شود. جمهوری اسالمی ایران در منطقه ای قرار گرفته که دشمنان با پیاده کردن نقشه های پلید 
خود سعی دارند امنیت کشورهای اسالمی را به روش های گوناگون به خطر بیندازند و حتی خدشه ای به تاسیسات عظیم 
صنعتی کشور از جمله پاالیشگاه های گازی وارد کنند، اما وظیفه حفاظت و نگهداری از تجهیزات عظیم پاالیشگاهی بر 
دوش مردان همیشه بیدار این صنعت گذاشته شده است تا حتی فرآیند تولید انرژی پاک، یک لحظه متوقف نشود. صحبت 
از دالورمردانی است که در جنگ تحمیلی، همپای سایر هموطنان از مرزهای آبی و خاکی جمهوری اسالمی دفاع کرده و 
اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک کشورمان به دست دشمن بیفتد و با جانفشانی های خود در برابر قدرت ها ایستادگی 
کردند و پاسخ دندان شکنی به دشمنان ایران دادند. امروز وظیفه سنگین حفظ امنیت صنعت نفت به عهده کارکنان حراست 
است؛ همانهایی که حفاظت از تاسیسات نفت و گاز را به عهده دارند. فرصتی فراهم شد تا سراغ چند نفر از کارکنان واحد 

حراست شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد برویم و روایتی از سختکوشی و تالش آنان را بازتاب دهیم.

 گزارش» مشعل« از چشمان همیشه بیدار 
صنعت نفت در تنها پاالیشگاه شمال شرق کشور 
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نیروهای حراست همانند دیگر کارکنان، طبق 
شیفت های کاری در محل گیت های نگهبانی 
حاضر می شوند. آنان باید راس ساعتی مشخص، 
پست نگهبانی را تحویل بگیرند و پس از قرائت 
ماموریت و لوحه نگهبانی از سوی افسر نگهبان، سر 
پست مربوطه حاضر شوند. این تنها بخش کوچکی 
از کار هر روزه کارکنان حراست است. وقتی به 
عنوان خبرنگار، قصد ورود به پاالیشگاه را دارم، 
حضورم برایشان به عنوان یک همکار، با دیگران 
فرقی نمی کند، باید کارت شناسایی ام را تحویل 
بدهم. طبق هماهنگی که از قبل با رئیس حراست 
داشته ام، به اتاق افسر نگهبان می روم تا گزارشم را 
تکمیل کنم. در نخستین ایستگاه، سراغ جوانی 
می روم که در رایانه سررشته دارد و در اتاق کنترل 

حراست در حال انجام وظیفه است.

چه سالی جذب حراست پاالیشگاه 
شده اید و شیفت های کاری چگونه 

است؟
مجتبی گل محمدی، متولد 22 دیماه 1362 
شهرستان سرخس هستم، پس از گذراندن 
دوره های دبستان و راهنمایی، وارد مقطع 
دبیرستان شدم و در رشته ریاضی و فیزیک 
تحصیالتم را ادامه دادم و چون عالقه زیادی به 
کامپیوتر داشتم، در سال 1381 وارد دانشگاه آزاد 
واحد زاهدان شدم و برای تحصیل، رشته کامپیوتر 
را انتخاب کردم. من در یک خانواده فرهنگی متولد 
شده ام و دو برادر و یک خواهر دارم. از آنجا که پدر 
و مادرم فرهنگی بودند، از امتیاز سرباز- معلمی 
استفاده کردم و دوران خدمت مقدس سربازی را 
به عنوان سرباز- معلم در سرخس گذراندم، پس 
از اخذ مدرک فوق دیپلم و موفقیت مصاحبه در 
سال 87 وارد حراست پاالیشگاه گاز شهید هاشمی 
نژاد شدم و هم اکنون نیز در بخش سیستم های 
حفاظت الکترونیک مشغول انجام وظیفه هستم. 
تاکنون 9 سال در این واحد، سابقه کار به صورت 
نیروی قرارداد مستقیم دارم. از آنجا که فعالیتم با 
دوربین های مدار بسته و کامپیوتر است، این 
موضوع باعث شد بتوانم پشتیبانی این دوربین ها 

را به عهده بگیرم و سهم کوچکی در این وظیفه 
خطیر داشته باشم. ما در دو شیفت 12 ساعته، به 
صورت دو شیفت روزکاری و دو شب کار ی در 
پاالیشگاه حضور خواهیم داشت و چهار روز هم 
استراحت داریم. افرادی که در این حوزه مشغول 
خدمت هستند، باید هوشیار باشند تا فضای 
امنیت و آرامش را برای همکاران داخل واحدهای 
عملیاتی که به تولید پایدار گاز طبیعی مشغول 
هستند، فراهم بیاورند. مقوله تولید پایدار، رابطه ای 
مستقیم با فعالیت کارکنان حراست دارد و این 
موضوع به خصوص در شیفت های شب کاری 
باعث شده نیروها با هوش و درایت بیشتر، 
ماموریت شان را به سرانجام برسانند تا شیفت 
کاری بعدی بتواند پست مربوطه را در یک روز 
آینده به عهده بگیرد؛ به طوری که نیروهای 
حراست حتی روزهای تعطیل نیز، در محل کار 

حضور دارند.

همکاران، جایگاه سازمانی حراست را 
خشک و سختگیرانه ارزیابی می کنند، 

علتش را چه می دانید؟
به همکاران عملیاتی حق می دهم چنین 
برداشتی داشته باشند، اما از آنها می خواهم 
خودشان را جای یک نیروی حراستی قرار دهند، 
برای مجموعه ای که در آن بیش از دو هزار نیروی 
رسمی، قرارداد مستقیم، پیمانکاری و کارگران 
فصلی در حال تردد هستند، باید نظم خاصی برقرار 
باشد. اگر همکاران بنده در بخش حراست این نظم 
را رعایت نکنند و قانون مدار نباشند، امنیت برقرار 
نخواهد شد، سالیق همکاران زیاد است و ما روزانه 
شاهد تردد پنج هزار خودروی سازمانی، کارکنان، 
همچنین ورود وسایل و خروج آنها از پاالیشگاه 
هستیم و طبق وظیفه ای که بر دوش ما گذاشته 
شده، برای ورود هر یک از کارکنان رسمی، قرارداد 
مستقیم و پیمانکاری، کارت های شناسایی صادر 
می کنیم و در اختیار آنان می گذاریم که با این 
کارت می توانند در داخل تاسیسات پاالیشگاه تردد 
کنند. از آنجا که کنترل همه موارد به سختی انجام 
می شود، بخشی از همکاران فکر می کنند نیروهای 

حراست خیلی سختگیر هستند؛ در حالی که 
اینطور نیست و اگر همه چیز سرجای خودش 

نباشد، شاهد بی نظمی خواهیم بود.

کارحراست سخت و نیازمند صبر و 
حوصله است، آیا شما انسان صبوری 

هستید؟
هیچ کس از کار سخت خسته نمی شود، صبور 
بودن در ذات انسان هاست، اما بعضی ها کم حوصله 
هستند. کار حراست، نیازمند صبوری است، 
بسیاری از همکاران که سال های زیادی مشغول به 
کار هستند، به مرور زمان صبرشان باال می رود و 
این موضوع را من هم تجربه کرده ام؛ البته روزهای 
اول که جذب شده بودیم، آستانه صبر ما کم بود، 
اما به مرور زمان، متوجه شدم که باید صبوری را 

تجربه کرد و به دست آورد. 
 حراست، شامل بخش های حفاظت فیزیکی، 
الکترونیک، پرسنلی، گفتار و رفتار است و ما باید 

شاخصه های مختلف را مدنظر داشته باشیم.
حراست از قبل، اقدام های پیشگیرانه را در 
دستور کار قرار می دهد، به طور مثال، حتی 
همکارانی که قصد مسافرت به خارج ازکشور را 
دارند، باید به واحد حراست مراجعه و فرمهای 
مربوطه را پر کنند تا در طول سفر، مشکلی از سوی 

بیگانگان برای آنان و خانواده شان پیش نیاید.

چه میزان به خانواده و تفریح با آنها پس 
از شیفت های کاری اهمیت می دهید؟

 با توجه به نوع فعالیت سعی می کنم مشکالت 
را به خانه منتقل نکنم. همه ما و همکاران شاغل در 
پاالیشگاه سعی می کنیم مشکالت و دغدغه های 
کاری را به منزل نبریم تا فضای آرامش بخشی در 
منزل حاکم باشد. زمانی که بعد از شیفت های 
کاری در حال استراحت هستیم، به خانواده و 
تفریح آنان رسیدگی می کنیم تا با قوت و پشتکار 

در محل کار حضور پیدا کنیم.

برای جلوگیری از اتفاقات در سایت و 
اخبار  عملیاتی، کسب  واحدهای 

چگونه است؟
همکاران همان طور که برای رفع مشکالت در 
بیرون از محیط کاری و در جامعه به نیروهای 
انتظامی مراجعه می کنند، در داخل پاالیشگاه نیز 
در صورت بروز مشکل به ما رجوع می کنند؛ 
بنابراین در سطح صنعت هم توقع دارند قانون اجرا 
شود. نیروهای حراست، پشتیبان همکاران خود 
هستند. اگر نیروهای حراست، شاهد بی قانونی در 
سازمان باشند، با افراد خاطی طبق قانون برخورد 

می کنند تا حق کسی ضایع نشود.

خاطره ای از تجربه کاری بگویید.
با توجه به فعالیت در حوزه حفاظت الکترونیک، 
یک روز ساعت هفت صبح در محل کار حضور پیدا 
کردیم که ناگهان از طریق کنترل دوربین های 
حفاظتی متوجه شدیم افرادی در محوطه دانه بندی 
در حال جمع آوری کابل ها هستند . این موضوع را 
به افسر شیفت اطالع دادم. همکاران به محل اعزام 
و افراد خاطی به واحد حراست منتقل و بازجویی 
شدند، این افراد در حال دپوی کابل ها در مکانی 
بودند تا در فرصت ممکن بتوانند آنها را به محل های 
مورد نظر خود منتقل کنند، با اقدام بموقع همکاران 
حراست، از این کار جلوگیری شد. وقتی همه 
نیمه های شب در حال استراحت هستند، همکاران 
حراست، حفاظت از صنعت را به عهده دارند. همه 
این شب ها خاطره هایی خوش برای ماست، زیرا 
پاالیشگاه خانگیران با همت و تالش کارکنان 
عملیاتی و پشتیبانی نیروهای حراست، گاز پنج 
استان کشور را تامین می کند. در حالی که هر 
شیفت چند پست دارد، با هماهنگی افسرشیفت 
مربوطه و با خودروی حراست، از محل شیفت 
همکاران حراستی بازدید می کنیم تا یک خسته 

نباشید و خداقوتی به این عزیزان بگوییم. 
در ادامه پای صحبت دیگر نیروهای حراست 
می نشینیم و با نیروی دیگری هم کالم می شویم. 
واحد  و  استراحتگاه  »حراست،  پست  در 
مستغالت«، مشغول خدمت و نامش مهدی 

ترشیزی است.
 ادامه در صفحه ۳۰

دل
قوی

ن 
ما

: ای
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 ادامه از صفحه ۲۹

خودتان را معرفی کنید و بگویید یک 
روز کاری را چگونه می گذرانید؟

متولد 18 فروردین ماه 1355 شهرستان 
سرخس هستم. دوره ابتدایی را در مدرسه امام 
جواد )ع( و قدوسی و راهنمایی را در مدرسه 
شریعتی تحصیل کردم. سپس برای ادامه تحصیل 
مقطع دبیرستان را در مرکز امام حسین)ع( 
گذراندم، پس از اخذ دیپلم به خدمت مقدس 
سربازی اعزام شدم و با عالقه خاصی که به شغل 
حراست داشتم، به عنوان نیروی قرارداد مستقیم، 

جذب واحد حراست شدم.
ساعت 5 و 30 دقیقه صبح منزل را به مقصد 
پاالیشگاه ترک می کنیم تا یک ساعت بعد، پست 
نگهبانی را از همکار شیفت قبلی تحویل بگیریم. 
اغلب نیروهای حراستی به صورت شیفتی فعالیت 
دارند، ما همیشه با همکاران و مهمانان آنان با 
احترام برخورد می کنیم و سرلوحه کار ما تکریم 

همکاران است. 

تا حاال وقتی سر شیفت بوده اید با 
موضوع مشکوکی برخورد داشته اید؟ 

واکنش تان چه بوده است؟
هنگام ماموریت با موارد مشکوک زیادی 
روبه رو بوده ایم. در مرحله نخست با افسر نگهبان، 
هماهنگی می شود و اگر نیاز باشد، با افسر شیفت 
هماهنگ می شویم. به طور کلی تصمیم گیری در 
هر شرایطی به نوع رویداد بستگی دارد و باید در 
هر شرایطی تصمیم خاصی درباره موضوع گرفته 
شود. همکاران حراست با افسر شیفت ارتباط 
رادیویی دارند. روزی در حال گشت زنی بودیم که 

ناگهان با افرادی برخورد کردیم که چهره پریشانی 
داشتند. مظنون شده بودیم. پس از هماهنگی و 
انتقال آنها به حراست، متوجه شدیم اتباع بیگانه 
هستند، هر چند همه مدارک و پاسپورتشان کامل 
بود، اما حضور نیروهای بیگانه در مناطق عملیاتی 
و محوطه های اطراف صنعت گاز ممنوع است مگر 
با هماهنگی الزم برای کارکنان حوزه نفت و گاز 
قطعات  تعمیرات  برای  که  کشورها  دیگر 
پاالیشگاهی به شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی 
نژاد مراجعه کنند. یک شب هم در اتاق کنترل در 
حال انجام ماموریت بودیم که متوجه حضور سه 
نفر برای سرقت وسایل شدیم. آنها قصد ورود به 
داخل فنس ها را داشتند تا اجناسی را خارج کنند 
که خیلی سریع و با اقدام بموقع و با هماهنگی 

افسر شیفت دستگیر شدند.

 برخورد شما با مجموعه همکاران 
هنگام ورود به پاالیشگاه یا پست هایی 

که نگهبانی دارید، چگونه است؟
همکاران فکر می کنند باید آزادانه از گیت های 
ورودی عبور کنند؛ در حالی که یک نیروی 
حراست، طبق وظیفه ای که به عهده دارد، با 
رعایت مالحظاتی از جمله درخواست کارت 
شناسایی، مجوز ورود همکاران به سایت عملیاتی 
یا محوطه استراحتگاه کارکنان را می دهد. در این 
زمینه امکان دارد همکاری کارت شناسایی 
مربوطه را گم کرده باشد و افرادی از آن 
سوءاستفاده کنند، از این رو درخواست کارت 
شناسایی برای جلوگیری از بروز این مسئله است.

کالس های ورزشی برای آمادگی جسمانی 
نیروهای حراست برگزار می شود و نیروهای 

رسمی هم در میدان تیر آموزش می بینند.

در بحث میزان دریافت حقوق هم خداوند را 
شاکریم. به هر حال آب باریکه ای جاری است و با 
قناعت روزگار می گذرد اما اگر میزان دستمزد و 
حقوق باالتر برود، بهتر است و از مسئوالن توقع 
داریم ما هم بتوانیم مثل سایر نیروها از خدمات 

بهداری و رفاهی بهره مند باشیم.
در ادامه به سراغ یکی از موسپیدان واحد 
حراست می رویم؛ کسی که بیش از 28 سال از 
عمر خود را در واحد حراست گذرانده، او  که متولد 
شهر خون و دوران دفاع مقدس است، می گوید: 
در دهمین روز از مردادماه 1339 در خانواده ای 
هشت نفره و در شهر خرمشهر متولد شده ام. در 
حالی که آن روزها کشورمان درگیر جنگ 
تحمیلی و نبرد با دشمن بعثی بود، به خدمت 
مقدس سربازی اعزام و در لشکر یک ارومیه و در 
منطقه حاج عمران مشغول خدمت سربازی شد، 
سال 1364 پس از اتمام دوران خدمت سربازی، 
جذب صنعت نفت شد. امین حسین زاده، افسر 
ارشد واحد حراست شرکت پاالیش گاز شهید 

 هاشمی نژاد است.

نیروهای  برای  آموزش هایی  چه 
حراست برگزار می شود؟

اوایل استخدام در اهواز، دوره آموزشی حراست 
را گذراندم. در حین کار هم ماموریت هایی داریم 
که اساتیدی از سوی ستاد حراست وزارت نفت 
برای آموزش در مناطق عملیاتی و پاالیشگاه ها 
حضور پیدا می کنند و ساالنه یک میدان تیر نیز 

برای نیروهای رسمی حراست برگزار می شود.
هنگام تحویل پست باید بر عملکرد نیروهای 
حراست نظارت داشته باشیم، ما گشت ها و ایست 
و بازرسی هایی داریم که یکی از آنها در ورودی 
پاالیشگاه است. کنترل خودروهای عبوری از 
ایستگاه سه راهی حراست به طور جدی پیگیری 
می شود تا از ورود خودروهای ناشناس و افراد 
غریبه به محوطه استحفاظی حراست پاالیشگاه 
جلوگیری شود. همکاران با کارت شناسایی که از 
قبل برایشان تدارک دیده شده است، در محل کار 
حضور پیدا می کنند و یک ایست و بازرسی هم 
خارج از فنس عملیات داریم که  در مواقع 
اضطراری برگزار می شود و گشتی های اطراف 
پاالیشگاه بیشتر می شود تا از بروز حوادث ناگوار 

جلوگیری شود.
اگر بعد از حیطه استحفاظی به موضوع 
مشکوکی برخورد کنیم، از پاسگاه گنبدلی در 
نزدیکی پاالیشگاه کمک می گیریم که  سبز 
پوشان نیروی انتظامی با ما همکاری الزم را دارند.
نفرات در پست ها و گشتی ها مشخص است و 
برای برقراری امنیت هرچه بیشتر همکاران و 
کارکنان در محوطه استراحتگاه و فنس عملیاتی، 
در طول شبانه روز و ساعات کاری، هم از گشت 
موتوری و هم از گشت خودرویی و سیستم های 
حفاظت الکترونیک بهره مند هستیم و نیروهای 

یک شب هم در اتاق 
کنترل در حال انجام 
ماموریت بودیم که 

متوجه حضور سه نفر 
برای سرقت وسایل 

شدیم. آنها قصد ورود به 
داخل فنس ها را داشتند 
تا اجناسی را خارج کنند 

که خیلی سریع و با اقدام 
بموقع و با هماهنگی افسر 

شیفت دستگیر شدند

امنیت و  حفاظت 
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حراست همه موارد را تحت کنترل دارند.

در جهت حفاظت بیشتر و کنترل 
فیزیکی، چه اقدام هایی انجام خواهید 

داد؟
بارها به همکارانم تاکید کرده ام، طوری برخورد 
کنند که حرمت و کرامت همه همکاران حفظ و 
رعایت شود و به کسی اهانت نشود، اما بعضی 
همکاران جوان برخورد ناشایست با کارکنان 
حراست دارند و ما هم سعی می کنیم این موضوع 
را دوستانه حل و فصل کنیم. برخی همکاران 
شیفتی با خود کیف به همراه دارند. بدون بازرسی 
نمی توانیم تشخیص بدهیم که در کیف آنها چه 
چیزی هست، لباس شخصی یا خوراکی؛ بنابراین 
کارکنان از همکاران می خواهند که در کیف ها را 
باز کنند و یک بازرسی مختصر انجام شود. البته 
در آینده نزدیک قرار است از دستگاه ایکس ری ) 
نوار نقاله ( مانند آنچه در فرودگاه ها وجود دارد، در 
پاالیشگاه نیز نصب شود و کیف و وسایل همکاران 
دیگر به صورت دستی بازرسی نخواهد شد. روز 
بعدی کاری حراست، شیفت ها عوض می شود، در 
حالی به سراغ شیفت جدید می رویم که افسر 
نگهبان بعد از چیدن لوحه نگهبانی و طبق وظیفه 
ای که به عهده دارد، با خودروی گشتی سری به 
محوطه ها و پست های نگهبانی زده است. ما هم 
به همراه یکی از نیروها به سه راهی حراست 
می رویم تا از نحوه کنترل و عبور خودروها به 
منطقه عملیاتی گزارشی را تهیه کنیم، این در 
حالی است که ساعت از 12 ظهر گذشته و آفتاب 
سوزان به نیمه آسمان رسیده و در منطقه عملیاتی 
خانگیران، گرمای زیادی حکمفرماست. در این 
گرمای تابستانی کارکنان حراست در حال کنترل 
وسایل نقلیه هستند، خودرو و موتور را از سوی 
تابلو ایست می دهند تا بازرسی انجام شود. از حق 
نگذریم، کار سختی دارند، اما امروز همین 
حافظان، باعث آسایش کارکنان در جهت خدمت 
به خلق خدا و تولید گاز طبیعی کشور شده اند.

نخستین سوال را می پرسیم از کسی که نام او امید 
معلم شهری است.

در چه سمتی در حال انجام خدمت 
هستید؟

سال 1355 در شهر مشهد مقدس به دنیا 
آمدم و در سمت افسر نگهبان به عنوان نیروی 
رسمی در حال خدمت در صنعت نفت و گاز 
هستم. پس از اخذ مدرک دیپلم در ستاد هوانیروز 
جمهوری اسالمی ایران، خدمت سربازی را 
گذراندم. در سال 1376 ازدواج کردم و در تاریخ 
پنجم مهرماه 1377 به عنوان نیروی پیمانکاری 
در حراست منطقه چهار عملیات انتقال گاز 
مشغول خدمت شدم. پس از گذراندن آزمون 
استخدامی و مصاحبه  یک و سال نیم به عنوان 
نیروی پیمانی در حراست پاالیشگاه شهید هاشمی 
نژاد مشغول خدمت شدم و در حال حاضر به 
عنوان نیروی رسمی در سمت افسر نگهبانی 

فعالیت می کنم.
شیفت های کاری ما 12 ساعته است )دو روز 
کار به همراه دو شب کار ی و چهار روز استراحت(.

بعد از چینش لوحه نگهبانی و قرار گرفتن افراد در 
پست های نگهبانی، از محل ها بازدید داریم و تمام 

ورودی و خروجی ها با حفظ کرامت همکاران در 
منطقه صورت می گیرد.

قبل از اینکه هر نیرویی در پاالیشگاه مشغول 
فعالیت شود، از طریق مراجع ذی صالح تایید 
صالحیت، سپس حفاظت پرسنلی و اسناد انجام 

و کارت شناسایی برای افراد صادر می شود.

از چه تجهیزات جدیدی در سازمان 
حراست پاالیشگاه در جهت کرامت 

همکاران استفاده می شود؟
با تدابیر رئیس حراست و تکریم ارباب رجوع و 
ارج نهادن به همکاران، دستگاه ایکس ری ) به 
صورت نوار نقاله( با باالترین ضریب امنیتی در 
گیت ورودی پاالیشگاه نصب شده است. حراست 
بیشتر دافعه دارد تا جاذبه، امااگر قانون مدار باشیم، 
هیچ گاه تخلفی صورت نمی گیرد، حراست، ضابط 

امنیت است.
همکاران حراست با استفاده از وسایل ارتباطی 
نظیر بیسیم های ارتباطی، تلفن و موبایل در فضای 
عملیاتی و خارج ازفنس های عملیاتی، رخدادها را 
رصد و گزارش می کنند. در داخل فنس ها بیشتر 
نظارت کنترلی با دوربین های نظارتی انجام 
می شود تا کسی وارد محوطه سایت نشود یا 
کاالیی را خارج نکند. اگر همکاران ما در کنترل ها 
و نظارت ها به موضوعی برخورد کنند، در اسرع 
وقت با هماهنگی با افسر نگهبان، نزدیک ترین 

گشتی را به محل اعزام می کنند. 
به خاطر مسائل ورود و خروج و امنیت کاملی 
که امروز در پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد 
حکمفرماست تمام کارکنان، شاهد این موضوع 
هستند که حراست چشم بینایی است که با تدابیر 
اندیشیده شده امنیتی، همه موارد را رصد می کند.
همکاران ما در یک فضای 60 هکتاری، کلیه 
ترددها را تحت کنترل دارند و در شعاع 3 
کیلومتری پاالیشگاه، قبل از اینکه هر خودرو و 
موتور و افراد وارد منطقه شوند، ایست و بازرسی 
داریم و کلیه موارد بازرسی می شوند و حتی اگر 
به موضوعی مشکوک شویم، بازرسی بدنی هم 

انجام خواهد شد.

چقدر صبور هستید و آیا این صبوری با 
سختی کارتان منافات ندارد؟

با اینکه روزانه پنج هزار تردد داریم، اما باید 
تاکید کنم که فعالیت های حراست با صبر عجین 

شده و بسیار حساس و بازدارنده است.
در ادامه این گزارش، به سراغ رئیس حراست 
شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد رفته ایم تا 
برایمان  فعالیت های حراست  در خصوص 

روایت هایی داشته باشد:

چه سالی به استخدام صنعت نفت در 
آمدید؟

حسن مردانی، متولد 1351 شهر مشهد 
مقدس هستم. درسال 69 دیپلم هنرستان را در 
رشته تأسیسات حرارتی و برودتی گرفتم و در 
همان سال وارد دانشگاه صنعت نفت )محمودآباد 
مازندران( شدم. سال 71 بعد از اخذ فوق دیپلم 
برق، عازم خدمت سربازی شدم و سال 1374 به 
استخدام شرکت ملی گاز در شرکت پاالیش گاز 
شهید هاشمی نژاد در آمدم. ادامه تحصیل دادم و 

مدرک کارشناسی حسابداری را از دانشگاه پیام 
نور و کارشناسی ارشد را در رشته منابع انسانی در 
سال 1394 از دانشگاه آزاد مشهد دریافت کردم.

واحد حراست برای تکریم همکاران و 
مهمانان واحدها در ورودی پاالیشگاه 
و بخش اداری چه اقدام هایی انجام 

می دهد؟
با توجه به اینکه واحد حراست، نخستین 
جایی است که مهمانان مراجعه می کنند، 
همکاران می کوشند نهایت احترام را به مراجعین 
مد نظر داشته باشیم و در اسرع وقت، کار 
مراجعین )پذیرش، صدور کارت و...( انجام شود. 
در این زمینه، عالوه بر تسهیل فرایند ها، با 
همکاری واحد آموزش، کالس های متعددی در 
خصوص تکریم ارباب رجوع برای کارکنان برگزار 

شده و این آموزش ها ادامه دارد.

ارتقای جایگاه حراست چه  برای 
اقدام هایی انجام داده اید؟

ارتقای جایگاه حراست، زمانی انجام می شود 
که خدمات و زحمات این واحد برای همکاران و 
مدیران مجموعه ملموس باشد. خوشبختانه با 
تالش های صورت گرفته و ارائه آموزش های مؤثر 
به همکاران به عنوان اصلی ترین سرمایه سازمان، 
با همکاری ستاد حراست و حراست کل استان، 
حرکت به سمت ایجاد حراست تخصصی و 
اثرگذار در حال انجام است، البته در این مسیر 
استفاده از ابزار نوین و فناوری های جدید در 
دستور کار قرار گرفته است و افزون بر بهره گیری 
از سیستم حفاظت الکترونیک و سیستم حفاظت 
پیرامونی، از دستگاه بازرسی X-Ray استفاده 
می شود. در قسمت اداری نیز حذف کاغذ و 
استفاده از سیستم اتوماسیون اداری به منظور 
تسریع مکاتبات انجام شده است و خوشبختانه 
در نظرسنجی های صورت گرفته، مجموعه 
اقدام های حراست، رضایت نسبی همکاران را 

جلب کرده است.

 حراست چه برنامه هایی برای آمادگی 
جسمانی کارکنان رسمی و پیمانکاری 

انجام می دهد؟
با توجه به اینکه تحرک و سالمت جسمی 
برای کارکنان حراست، جزء ضرورت هاست، با 
همکاری واحد خدمات ورزش شرکت، سالن 
ورزشی و مربی تخصصی، آمادگی جسمانی 
هفته ای سه جلسه به طور اختصاصی در اختیار 
واحد حراست قرار می گیرد و همه همکاران، اعم 
از رسمی، قرار داد مستقیم و پیمانکار تشویق 
می شوند در این جلسات ورزشی شرکت کنند و 
البته برخی مشوق ها نیز، برای این کارکنان در 

نظر گرفته می شود.
کارکنان این واحد در مسابقات ورزشی به 

طور فعال شرکت می کنند و در سطح 
و  نفت  صنعت  ی  کت ها شر
حراست های استان خراسان نیز، 
عناوین قهرمانی در برخی رشته های 

ورزشی را به دست آورده اند.

برای  حراست  واحد 

چه  نفت،  صنعت  امنیت  حفظ 
اقدام هایی انجام داده است و اخبار 
رخدادهای واحدهای عملیاتی به چه 
قرار  حراست  اختیار  در  نحوی 

می گیرد؟ 
واحد حراست برای حفظ امنیت صنعت، 
فعالیت های جاری شرکت را همواره رصد 
می کند و هرگونه موردی که در آینده امکان 
ایجاد بحران و حادثه داشته باشد، پیش بینی و 
با همکاری مدیران مجموعه نسبت به رفع آنها 
اقدام می کند. حراست، مشاور مدیر عامل و سایر 
مسئوالن است و به طور معمول در جلسات 
فیمابین، مسئوالن از نظرهای حراست که در 
جهت پیشگیری از حوادث ناخوشایند ارائه 
می شود، به خوبی استقبال می کنند. نظر به 
اینکه آموزش کارکنان و توانمندسازی آنها عامل 
کلیدی در موفقیت این واحد است، در طول 
سال، 44 دوره و 6300 نفر-ساعت برای 
کارکنان حراست اعم از دوره های آموزشی 
تخصصی، عمومی و عملی )تمرین تیراندازی با 
سالح سازمانی( برگزار می شود. شش دوره برای 
با مباحث  برای آشنایی  کارکنان شرکت 
حفاظتی و امنیتی برگزار شده است و همچنین 
همکاران قبل از عزیمت به سفرهای خارجی در 
واحد حراست توجیهات و آموزش های الزم در 
این خصوص را فرا می گیرند. در ضمن در مواقع 
خاص، مثل تعطیالت نوروز و سفرهای تابستانی 
هم با ارسال پیامک و توزیع بروشور در زمینه 
ارائه آموزش های حفاظتی به خانواده ها اقدام 
می شود. با توجه به اینکه برقراری و ایجاد حس 
پیش بینی  و  تهدیدها  با شناسایی  امنیت 
زمینه های بروز بحران و ناامنی و تالش برای 
برطرف کردن بموقع آنها محقق می شود، 
تهدیدهای امنیتی مختلف چه در فضای فیزیکی 
و چه در فضای مجازی و دیجیتال، رصد و پایش 
می شود. خوشبختانه موارد انجام سرقت و بروز 
ناامنی تاکنون بسیار اندک و ناچیز بوده است. 
اقدام های پیشگیرانه شامل رفع نواقص حفاظتی، 
تذکر به رعایت موارد حفاظتی و پیشگیری از 
حضور عوامل ناسالم در محیط ها و مراقبت های 
مستمر، از اقدام های همکاران حراست است.  
مقوله امنیت، یک فرایند به هم پیوسته است که 
اجزای مختلفی در آن نقش ایفا می کنند، 
همکاری همه این عوامل به پایداری امنیت منجر 
می شود؛ از این رو با همه نهادهای ذی ربط از 
جمله نیروی انتظامی، بسیج و سایر دستگاه های 
امنیتی همکاری و تعامل خوبی برقرار کرده ایم و 
و  دوستانه  روابطی 
ما  بین  صمیمی 

حاکم است. 

} کنترل خودروهای عبوری از ایستگاه سه راهی حراست به طور جدی پیگیری می شود تا از ورود خودروهای ناشناس و افراد {
غریبه به محوطه استحفاظی حراست پاالیشگاه جلوگیری شود
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حراست     به    دنبال    پرونده سازی نیست
مشعل    مجموعه حراست با علم، روشن بینی، درایت و تخصص می تواند با اشراف اشــــاره

اطالعاتی، مشاور خوبی برای مدیران ارشد سازمان باشد و با هوشیاری، مجموعه را از 
گزند عوامل مختلف از جمله سرقت تجهیزات و اطالعات در امان قرار دهد. صنعت گاز 
و به طور خاص شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران نیز با توجه به اجرای پروژه های 
متعدد و حساس در نقاط دورافتاده، همواره لزوم بهره گیری مستمر از مجموعه حراست 

را احساس می کند. بر این اساس، اجراي ساالنه چند هزار میلیارد تومان پروژه در ابعاد 
ملي و حساسیت هاي مسائل مالي، حقوقي، نظامی، انتظامی و امنیتي مرتبط و نیز 
ضرورت رایزني هاي فشرده و مستمر با سازمان ها  و مشاغل مرتبط و گوناگون برای 
اجراي پروژه ها، اهمیت مسئولیت حراست شرکت مهندسي و توسعه گاز را دوچندان 
کرده است.روایت مشعل از تالشگران عرصه حراست  این شرکت را در ادامه می خوانید:

اجرای چند هزار میلیارد تومان پروژه گاز، حساسیت های امنیتی نیز دارد

محمود شیرمحمدي، رئیس حراست 
شرکت مهندسي و توسعه گاز ایران، با بیان 
اینکه مجموعه تحت مسئولیتش به هیچ 
عنوان به دنبال مچ گیري و پرونده سازي 
نیست، می گوید: ما می خواهیم محیطي 
آرام در شرکت ایجاد کنیم تا همه نیروهاي 
احساس  سازمان،  مختلف  بخش هاي 
آرامش کنند و فعالیت هاي تخصصي و 
ماموریت هاي اصلي را به پیش ببرند، ضمن 
آنکه در قالب ارسال پیام های تبریک تولد 
یا مناسبت های مختلف، با کارکنان نیز 

تعامل داریم.
وي حراست را بازوي مدیریت و یاریگر 
مجریان طرح ها و پروژه ها توصیف می کند 
و می افزاید: در هر مرحله اي از پروژه که 
با  رایزني  و  به هماهنگي، مذاکره  نیاز 

سازمان ها و حل و فصل موضوعاتي نظیر 
مجوزهای مرزی و تحصیل اراضي باشد، با 
هدف تسهیل و تسریع فرآیندها حضور پیدا 
تاکنون  نیز  مسیر  ین  ا در  می کنیم؛ 
هماهنگي هایي موثر با ناجا، دادستاني، 
شوراي تامین و اداراتي همچون محیط 
زیست، جنگل باني، میراث فرهنگي و سایر 
ذي نفعان دخیل در مسیر تکمیل پروژه ها 
انجام شده که به هموار شدن موانع و 
شتاب گیری روند بهره برداري از پروژه ها 

انجامیده است.
ز  ا یکي  محل،  در  فیزیکي  حضور 
راهبردهاي حراست براي ایجاد امنیت در 
به شمار می آید و چنانچه در  پروژه ها 
پروژه اي احساس نا امني ایجاد شود، این 
مجموعه با استقرار نیروهاي حراست، آرامش 

را در محیط برقرار مي کند؛ البته حراست به 
جز مباحث حفاظتي، بخش مددکاري هم 
دارد و همچون مشاوري امین از مسائل 

شخصي همکاران گره گشایي مي کند.

 اجازه نمي دهیم حقي از کسي
 ضایع شود

و  مهندسي  شرکت  حراست  رئیس 
توسعه گاز ایران در ادامه از جدیت حراست 

در  امور نظارتي و بررسي دقیق گزارش هاي 
دریافتي از پروژه ها خبر می دهد و تصریح 
می کند: تالش می کنیم کوچک ترین حقي 
از مردم، شرکت و بیت المال تضییع نشود 
و در صورت محرز شدن تخلفات، با افراد 

خاطي برخورد جدي می کنیم.
شیرمحمدي درباره منابع انساني مورد 
نیاز حراست براي پاسخگویي متناسب به 
با  می گوید:  نیز  محوله  مسئولیت هاي 
محدودیت هاي بسیاري در فراهم کردن 
نیروي انساني کافي چه در اعزام نفرات به 
باالي  حجم  انجام  در  چه  و  پروژه ها 
اقدام های جاري روبه رو هستیم؛ البته تمام 
66 نفر کارکنان حراست که بیشتر آنان از 
نیروهاي تحصیلکرده و خدمتگزار هستند، 
سعي مي کنند با تالش مضاعف، کمبود 

حفاظت و امنیت

شیفت شب و هوشیاری
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نیرو را جبران کنند و همه موارد ارجاع شده 
را به طور کامل پوشش دهند.

پراکندگي ساختمان ها و کنترل انبار نیزار، 
از نگرانی هاي موجود حراست به شمار می آید 
اقالم  و  و سرقت هاي مسلحانه تجهیزات 
پروژه ها، یکي از مواردي است که به توجه و 
واکنش فوري حراست نیاز دارد، البته شرکت 
مهندسی و توسعه گاز ایران در این زمینه نیز 
با همکاري دستگاه هاي امنیتي و انتظامي، 

کارنامه ای موفق داشته است.
گذاري  وا ز  ا مه  دا ا در  شیرمحمدي 
به شرکت  انبار شهید طاهري  مسئولیت 
مهندسي و توسعه گاز ایران خبر می دهد و 
می گوید: این پروژه، بسیار سنگین و داراي 

جزئیات و ریزه کاري هاي فراوان است.
وي با بیان اینکه امانت داري سرلوحه همه 
اقدام های حراست قرار دارد، تاکید می کند:  
حراست امانت دار و رازدار همکاران است و 
تاکنون تالش داشته ایم این مهم اعمال شود، 
چراکه حفظ آبرو و اسرار افراد و جلوگیري از 
انتشار گزارش ها و مطالب محرمانه، از هر 

موضوعي مهم تر است.
رئیس حراست شرکت مهندسی و توسعه 
گاز ایران در پایان با بیان اینکه در اتاقش به 
روي تمام همکاران باز است، از اجرایي شدن 
پیشنهادها و طرح هاي سازنده خبر می دهد و 
یادآور می شود: بنده در همه حال، آماده 
شنیدن دیدگاه های همکاران هستم؛ ضمن 
آنکه امکان ارسال نظر به صورت ناشناس هم 
وجود دارد و سامانه پیامکی که تنها رئیس 
حراست به آن دسترسی دارد، نیز راه اندازی 

شده است.
 حراست در عملیاتي کردن طرح هاي 

اثربخش از هیچ تالشي فروگذار نخواهد کرد.

حراست؛ حافظ بیت  المال و مدافع 
حق الناس

حداد خاک، کارشناس حراست طرح ها و 
پروژه های شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 
نیز می گوید: نخستین خط قرمز ما رعایت 

ادب و اخالق مدار بودن است. 
وی در تشریح فعالیت های حراست شرکت 
مهندسی و توسعه گاز ایران تاکید می کند: 
حراست شرکت شامل حفاظت از ادارات وانبارها 
می شود. هم اکنون حفاظت از سه انبار شهید 
طاهری، ماهشهر و نیزار به عهده حراست این 
شرکت قرار دارد. به گفته حداد خاک، به دلیل 
حساسیت های موجود، حفاظت از انبار شهید 
طاهری در تمام شیفت ها با حضور نیروی مسلح 

حراست شرکت انجام می شود.

همکاری با پیمانکاران برای برقراری 
آرامش در پروژه ها

در بحث پروژه ها نیز، براساس شرایط 
دفترچه پیمان، حفاظت از اموال و تجهیزات 
تا زمانی که تحویل بهره بردار شود، به عهده 
پیمانکار است. با این حال زمانی که پیمانکار 
از حفاظت ناتوان باشد و مجری طرح اعالم 

کند، به این موضوع ورود می کنیم. عالوه بر 
این، از نیروهای حراست شرکت مهندسی و 
توسعه گاز به نوبت در محل پروژه ها حضور 
یافتند تا این نیروهای تازه وارد، آموزش های 
این  ینکه  ا ز  ا پس  و  ببینند  را  تکمیلی 
تاسیسات به بهره بردار  تحویل می شود، 

نیروها کارایی الزم را داشته باشند.

جلوگیری از یک اقدام تروریستی با 
واکنش سریع

کارشناس حراست طرح ها و پروژه های 
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در ادامه 
با اشاره به یکی دیگر از رویدادهایی که از 
سوی حراست انجام شده، می گوید: در یکی 
از مناسبت های خاص، تجهیزی از یکی از 
پیمانکاران پروژه سرقت شد که به دلیل 
وجود مواد خاص در آن، امکان به کارگیری 
آن در عملیات خرابکارانه و تروریستی وجود 
داشت. البته سارقان اطالع نداشتند که این 
قطعه که به اندازه یک عدس بوده، چه میزان 
حساس است؛ با این حال به دلیل حساسیت 
ماجرا، شورای تامین شهرستان تشکیل و 
همزمان پس از طی سلسله مراتب، این مورد 

به حراست وزارت نفت نیز گزارش شد.
از طریق اطالعات محلی و  ادامه،  در 
پرونده  این  در  که  نفر  چند  دستگیری 
همکاری داشتند، جوی ایجاد شد که سارقان 
مجبور شدند تجهیزات را در یکی از پروژه رها 

کنند و خوشبختانه مشکلی پیش نیامد.
این رویداد در یکی از شهرهای غربی 
کشور رخ داد و بسیار حساسیت داشت و با 
اینکه حفاظت آن به عهده پیمانکار بود، 
حراست شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 

به پرونده ورود کرد.
حراست طرح ها و پروژه ها به زبان ساده، 
حافظ بیت المال و مدافع حق الناس است. 
سعی می کنیم اجازه ندهیم یک ریال از 
بودجه کشور به طور سهوی یا عمدی برای 

کسی هزینه شود.

ایجاد شرایط امن برای بازدید از 
پروژه های مرزی

کارشناس حراست طرح ها و پروژه های 
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران می گوید: 
حراست در بحث صادرات گاز به کشورهای 
همسایه نیز، همکاری دارد. در پروژه های 
مرزی موضوعی به نام »حریم امنیتی« وجود 
دارد که مجوز آن باید از ستاد کل نیروهای 
مسلح دریافت شود. در خصوص »ایستگاه 
اندازه گیری نفتشهر« این کار انجام شد. در 
خصوص نقطه صفر مرزی، نیز با »سازمان 
جغرافیایی«، تنها مرجعی که صالحیت تایید 

را دارد، وارد مذاکره شدیم. 
زمانی که برای لوله گذاری، خاک برداری 
می شود، باید منطقه به حالت اولیه بازگردد. 
در خصوص پروژه صادرات گاز به عراق، مرز 
ما وسط رودخانه بود و اگر خاک جابه جا 
می شد، احتمال داشت نقطه صفر مرزی به 
مرور زمان تغییر کند، به همین دلیل این کار 
با حساسیت ویژه از سوی حراست شرکت 

مهندسی و توسعه گاز ایران انجام شد.
از طرفی با همکاری دستگاه های امنیتی و  
پیگیری های حراست شرکت مهندسی، نیروهای 
ارتش، نزدیکی این ایستگاه مستقر شدند که باعـث 

دلگرمی پیمانـکار و کارفرما شد. 
 ادامه در صفحه ۳4
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 ادامه از صفحه ۳۳

حراست افزون بر موارد یادشده، در بازدید 
مقام های  و  و لشکری  مقام های کشوری 
خارجی از پروژه ها نیز فعالیت دارد. براین 
اساس پیش از بازدید، مسیر پروژه شناسایی 

می شود تا مشکلی ایجاد نشود. 

بازگشت میلیاردها تومان به 
بیت المال با بازدیدهای بموقع

کارشناس حراست طرح ها و پروژه های 
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در ادامه 
از  مستمر  بازدیدهای  انجام  به  اشاره  با 
طرح های در دست اجرای شرکت می گوید: 
از دیگر مواردی که در دستور کار  یکی 
بازدیدهای حراست از پروژه ها قرار دارد، 
انتقال تجهیزات مازاد به انبار شرکت است. در 
این بخش با شناسایی کاالهای مازاد و پس از 
نامه نگاری و به دستور مدیریت به سرعت این 
کاالها و لوازم به انبار بازگشت داده می شود 

تا در دیگر پروژه ها به کار گرفته شود.
در پنج سال گذشته و براساس اسناد و 
مدارک موجود، مبلغ قابل توجهی صرفه جویی 

و بازگشت به بیت المال داشته ایم. 

کاري به تعطیالت نداریم!
فرهاد میرزایي پري، از همکاران حراست، 
متولد سال 1358 و اهل روستاي پري از توابع 
شهرستان مالیر است. او که در رشته امور 
فرهنگي تحصیل کرده، داراي یک پسر به نام  
محمد حسین و یک دختر به نام زینب است. 
وي که از سال 86 وارد شرکت مهندسي 
و توسعه گاز ایران شده است، جایگاه این 
مجموعه را نسبت به سایر واحدهاي شرکت 
گاز بسیار ممتاز ارزیابي می کند و می گوید: 
در برهه اي از زمان، شرایط انتقال به برج گاز 
را داشتم، اما ترجیح دادم به دلیل فضاي 
مثبت، مسئوالن فهیم و دلسوز و همکاران 

صمیمي در همین شرکت بمانم.
میرزایي پری، برقراري آرامش و امنیت در 
شرکت را نشانه عملکرد مطلوب حراست 
می داند و می افزاید: برخالف روال مرسوم که 
خانواده ها براساس تعطیالت رسمي براي 
میهماني ها و مسافرت برنامه ریزي می کنند، 
ما حراستي ها چنین برنامه هایي را به تناسب 
شیفت و زمان استراحت تنظیم می کنیم و 

خیلي با تعطیالت کاري نداریم!
او امانت داري، رازداري، نظم و انضباط و 
مردم داري را از ویژگی هاي کارکنان حراست 
توصیف می کند و می گوید: حراست، نخستین 
و اصلي ترین رکن سازمان در تکریم ارباب 
رجوع به شمار می آید که سعي می کند با 

برخورد خوب، تصویري شایسته در ذهن 
ذي نفعان نقش ببندد. وی با بیان خاطره اي 
از دوران فعالیتش در حراست چنین می گوید: 
خاطرم هست که یک بار میهماني بسیار 
بزرگي ترتیب داده بودیم و من هم در حال 
عزیمت به منزل براي پذیرایي از میهمانان 
بودم که از شرکت اطالع دادند به دلیل اعالم 
آماده باش )وقایع سال 88( باید به شرکت 
برگردم. من هم بالفاصله به شرکت برگشته 
و شب را در مجموعه گذراندم و در تماس 
تلفني از همه میهمانان عذر خواهي کردم.    او 
تامین امنیت پروژه ها را از دیگر مسئولیت هاي 
همکاران حراست عنوان می کند و می گوید: 
خاطرم هست در یکي از پروژه ها که در منطقه 
فراشبند در نزدیکي عسلویه اجرا می شد، با 
با  و  یافتیم  حضور  منطقه  بررسي  هدف 
گشتزني شبانه در بیابان ها و در تاریکي مطلق 
و محیط ناشناخته، تالش کردیم با همکاري 
دوستان اچ اس ای، امنیت اجراي پروژه را 

تضمین کنیم.

شیفت شب و هوشیاری
میرزایي پری با اشاره به سختی فعالیت های 
حراست تاکید می کند: فعالیت های شیفت در 
دراز مدت، سبب ایجاد مشکالتی از جمله 
ناراحتی های قلبی و روحی می شود. به هر حال 
فردی که در شیفت شب بوده، در طول روز باید 

این کمبود خواب را جبران کند. 
از طرفی همکاران به دلیل شیفت، امکان 
برنامه ریزی برای تعطیالت را ندارند و در ایامی 
همچون تحویل سال، دید و بازدیدهای نوروز و 
براساس شیفت خود  باید  روزهای خاص 

برنامه ریزی کنند.
وي در پایان فضاي شرکت مهندسي و توسعه 
گاز ایران را چنین توصیف می کند: خدا را شاکرم 
که در محیطي با انسان هایي شریف، با شخصیت 
و خوش رفتار همکار هستم. افرادي زبده و 
متخصص که از ظرفیت هاي صنعت گاز کشور 

به شمار می آیند.

حراست به دنبال پیشگیري است
اتاق کنترل  بي غش، مسئول  حسین 
ساختمان پنجم شرکت، متولد سال 1359 
بوده و از سال 85 فعالیتش را در این مجموعه 
آغاز کرده است. وي که فارغ التحصیل رشته 
زبان و ادبیات فارسي در مقطع کارشناسي 
تازگي در مقطع دکتري  به  است،  ارشد 
پذیرفته شده و سابقه انتشار و ارائه چند مقاله 
پژوهشي در همایش هاي علمي داخلي و 

خارجي را در کارنامه دارد. 
وی حضور حراست را هوشیارانه ارزیابی 

می کند و می گوید: تمام اداره ها به سیستم های 
مدار بسته مجهزند و این دوربین ها از اتاق 
مرکزی رصد می شوند. این دوربین ها عالوه بر 
نقاط داخلی ساختمان ها، محوطه اطراف شرکت 
را نیز پوشش می دهند و در برخی موارد نیز، 
اطالعات این دوربین ها به دستور قضایی در 

اختیار نیروی انتظامی قرار داده شده است.
حراست،  در  ر  کا ر  کنا در  که  و  ا
عالقه مندي هاي تحقیقاتي اش را با جدیت به 
پیش می برد و تالیف کتابي را در دست دارد، 
صحبت هایش را با بیت شعري آغاز می کند و 
می گوید: گر صد هزار بار گدازي در آتشم - 

پاکیزه تر شوم که زر ناب بي غشم
بي غش که افزون بر موفقیت هاي علمي، در 
رشته ورزشي جودو نیز فعالیت داشته و چند 
مقام برتر را در رقابت هاي شرکت گاز داشته 
است، می گوید: ارباب رجوع و کارکنان عمدتا 
حراست را نیرویي »شبه نظامي« تلقي می کنند؛ 
در حالي که ماموریت هاي حراست بیشتر بر 
اقدام های پیشگیرانه از طریق تعامل با اجزاي 

سازمان متمرکز شده است.
وي با برشمردن تفاوت هاي کار در حراست 
و سایر مجموعه هاي سازمان چنین می گوید: 
واحدهاي اداري و ستادي عمدتا ساعات کاري 
فعالیت هاي  اما  دارند،  و مشخص  روتین 
حراست شیفت است و روزهاي تعطیل و غیر 
تعطیل تفاوتي در این موضوع ایجاد نمي کند 
و چه بسا روزهاي تعطیل باید از آمادگي 
بیشتري در برابر حوادث و رخدادهاي احتمالي 
برخوردار باشیم. بي غش، آمادگي فیزیکي و 
روحي را از ضرورت های کار در حراست می داند 
و می افزاید: انجام کار به صورت شبانه روزي و 
مداوم می تواند باعث خستگي و فرسودگي افراد 
شود؛ از این رو براي حفظ و ارتقای روحیه و 
کارآمدي نیروهاي حراست، اجراي دوره هاي 
ویژه ورزشي و رفاهي بسیار اولویت دارد. او 
حراست شرکت مهندسي و توسعه گاز ایران را 
از حراست هاي برتر وزارت نفت به لحاظ 
تحصیالت و کیفیت کار توصیف می کند و 
می افزاید: با توجه به اینکه عمده بودجه شرکت 
گاز به مجموعه مهندسي تزریق می شود، وظیفه 

حراست مجموعه هم سنگین تر می شود.

تفاوت پرداخت حقوق به 
نیروهای رسمی و پیمانکاری

بي غش، دغدغه اصلي کارکنان حراست را 
مشکالت مالي توصیف می کند و می افزاید: اولویت 

نخست بیشتر نیروهاي حراست به ویژه دوستان 
قرارداد مستقیم، مسائل معیشتي است چراکه به 
دلیل اشتغال تمام وقت و شبانه روزي در این امور، 
امکان فعالیت و ایجاد درآمد در شغل دیگر وجود 
ندارد. امیدوارم تفاوت هاي بسیاري که در میزان 
حقوق و دریافتي کارکنان رسمي، قراردادي و 

پیمانکاري وجود دارد، به نحوي برطرف شود.

نیروهاي حراست انبار نیزار از جان مایه 
می گذارند

محمد بابایي، از کارکنان حراست انبار نیزار قم، 
متولد سال 1355 بوده و حدود 13 سال است که 
با مدرک کارشناسي در شرکت مشغول به فعالیت 
است. او شرکت مهندسي و توسعه گاز ایران را به 
لحاظ کاري و اخالقي، مجموعه اي برجسته و 
متفاوت توصیف می کند و می گوید: توجه به مقوله 
شایسته ساالري باعث ایجاد انگیزه در کارکنان 
می شود و ارتقای کیفیت عملکردها را به دنبال دارد؛ 
البته براي رسیدن به نقطه مطلوب باید توجه به 
نیروهاي متخصص و متعهد با جدیت بیشتر تداوم 
یابد. بابایي در ادامه به وسعت 36 هکتاري انبار نیزار 
و دشواري هاي کار در محیطي با امکانات ناکافي 
اشاره می کند و می گوید: نبود امکانات الزم برق، 
گاز و دوربین مداربسته بر سختي هاي کار در 
که  نحوي  به  است؛  افزوده  انبار  محیط 
گشت زني هاي شبانه در زمستان و تابستان با موتور 
و پیاده و با مشقت هاي فراوان انجام می شود. 
نیروهاي حراست انبار نیزار انصافا از جان مایه 
می گذارند تا خداي ناکرده کمبودها بر کیفیت کار 
تاثیر نگذارد. او هوشیاري، اخالق و شکیبایي را از 
شاخصه هاي کارکنان حراست می داند و می گوید: 
کارکنان حراست باید به گونه اي رفتار کنند که در 
گروه هاي هدف، اعتماد ایجاد شود، بنابراین باید 
چنان با حسن نیت، صبوري و اخالق رفتار کرد 
که افراد هنگام بروز مشکالت با رضایت خاطر 
حراست را امین خود بدانند؛ البته سمت و سوي 
اقدام های دوستان ما تاکنون همین گونه بوده 

است.

نگهبان ها با دست خالی در برابر سالح 
سرد سارقان

به گفته بابایی، بیرون از شهر بودن انبار نیزار 
و ماهشهر تا پیش از این، طعمه خوبی برای 
سرقت بود و آخرین بار، سارقان پس از مقاومت 
نگهبان ها با توسل به سالح سرد به آنها حمله 
کرده و پس از بستن دست و پایشان، تعدادی 
از تجهیزات انبار را به سرقت بردند. وی درباره 
این رویداد می گوید: پس از اعالم گزارش، به 
محل اعزام و با همکاری نیروی انتظامی، 
سارقان که سابقه دار هم بودند، بازداشت شدند 
و امور حقوقی شرکت در ادامه پیگیر پرونده 

شد.

حفاظت و امنیت

رئیس حراست شرکت 
مهندسي و توسعه گاز 

ایران: تالش می کنیم 
کوچک ترین حقي از مردم، 

شرکت و بیت المال 
تضییع نشود و در صورت 

محرز شدن تخلفات، 
برخورد جدي با افراد 

خاطي را در دستور کار 
قرار خواهیم داد
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آرزو عطایی   عکاس قدیمی اداره کل روابط 
عمومی وزارت نفت در گفت وگو با هفته نامه 
»مشعل«  از راه اندازی بانک عکس صنعت نفت 
ایران از زمان پیدایش نفت در ایران تا صنعت نفت 

معاصر خبر داد.
سیدمصطفی حسینی با اشاره به این که این 
کار از سال 94 و به دستور،  مدیر کل وقت روابط 
عمومی، آغاز شده است، می گوید: بیش از 10 
میلیون قطعه عکس از رویدادهای صنعت نفت از 
صدسال پیش تا کنون، در آرشیو عکس اداره کل 
روابط عمومی وزارت نفت وجود دارد که تمامی 
این عکس ها در حال دیجیتال شدن و بارگذاری 
در پایگاه اینترنتی بانک عکس صنعت نفت ایران 

به آدرس petrophoto.ir است.
وی با اشاره به این که با تشکیل این بانک 
اطالعاتی و آرشیو دقیق موضوعی عکس ها، 
عالقه مندان می توانند از 
طریق این سایت، کل 
تاریخ صنعت نفت ایران را 
مرور کنند، تاکید می کند: 
کنون  ا هم 
 5 حدود 
از  درصد 
کــل ایـن 

عکس ها، بررسی، موضوع بندی و در سایت 
بارگذاری شده است و این کار همچنان ادامه دارد 
و عکس های جدیدتر، روز به روز به این آرشیو 

اضافه می شوند.
حسینی ادامه می دهد: عکاسی صنعتی نیز 
همچون خیلی از موارد دیگر از صنعت نفت ایران 
آغاز شده و عکس های بسیار قدیمی، حتی قبل از 
پیدایش صنعت نفت ایران در این زمینه موجود 
است که البته این عکس ها متعلق به B.P است و 
جالب این که بسیاری از آنها، رنگ و بوی صنعتی 

و اجتماعی را به طور همزمان دارند.
وی می افزاید: با ملی شدن صنعت نفت در 
حدود دهه 30، اداره کل روابط عمومی وزارت نفت 
که قدیمی ترین و اولین روابط عمومی در 
سازمان های کشور محسوب می شود، واحد عکس 
خود را راه اندازی کرد و عکاسان بنام زیادی در آن 

دوره، شروع به عکاسی در این صنعت کردند.
حسینی با اشاره به این که عکاسان قدیمی 
صنعت نفت، عکس های اجتماعی زیبایی از مناطق 
نفتخیز ایران مثل الوان، خارک و...، راه اندازی اولیه 
پاالیشگاه های قدیمی، بمباران پاالیشگاه ها در 
زمان جنگ و... ثبت کرده اند، می گوید: این 
عکس ها، روایت زیبایی از صنعت نفت ایران، کار و 

زندگی در حاشیه مناطق نفتی و روند شکل گیری 
و پیشرفت این صنعت است.

وی از منوچهر پروین، یورا تیموراز، فواد آیتی، 
هرمز ضرغامی، رضا جمشیدی، سیدرضا پاک زاد، 
علی اکبر قدس، عبدالرضا محسنی، محمد حسن 
دامی تام و خودش )سیدمصطفی حسینی( به 
عنوان عکاسان دهه سی تاکنون در روابط عمومی 
نام می برد و می افزاید: عکس های دوران دفاع 
مقدس در صنعت نفت، مربوط به آقایان محسنی، 

دامی تام و بنده بوده است.
حسینی با تاکید بر این که به جرات می توان 
گفت صنعت نفت، تنها سازمان صنعتی است که 
آرشیو کاملی از عکس های خود را دارد، می گوید: 
آرشیو عکس قدیمی صنعت نفت،   از دهه 30 
جمع آوری شده بود و از سال 62 که وارد صنعت 
نفت شدم، تالش کردیم این آرشیو را روز به روز 

غنی تر کنیم. 
وی با اشاره به لزوم همکاری زیرمجموعه های 
صنعت نفت برای غنی تر شدن این آرشیو می گوید: 
بخشی از عکس های قدیمی صنعت نفت، به 
صورت نگاتیو است که از سال 86 شروع به 
دیجیتال کردن این نگاتیوها کردیم و این کار 
همچنان با بررسی دقیق مکان، زمان، عکاس و 

موضوع عکسبرداری ادامه دارد.
حسینی با اشاره به این که خوشبختانه امروز 
دیدگاه ها در کشور تا حدی عوض شده و مثل 
گذشته نیست که به عکاس به دید یک جاسوس 
نگاه شود، گفت: در بسیاری از موارد از جمله 
بحران ها و حوادث صنعت نفت همچون بمباران 
پاالیشگاه تهران در زمان جنگ، با وجود این که 
عکاس خود صنعت نفت بودیم، با سختی و مشقت 
بسیاری توانستیم از این حادثه، عکس تهیه کنیم 

که امروز ارزش تاریخی بسیاری دارند.
برای مثال در آرشیو واحد عکس اداره کل، 
فیلمی وجود دارد که بمباران پاالیشگاه اصفهان به 
وسیله هواپیماهای رژیم بعثی در آن به نمایش 
درآمده است و در این فیلم دیده می شود که یک 
دست به طور مرتب جلوی دوربین را می گیرد و 

فریاد می زند برای چه فیلمبرداری می کنید!
حسینی می گوید: ساختمان سمعی – بصری 
سابق که کار تهیه و مونتاژ عکس و فیلم در صنعت 
نفت را به عهده داشت و در همان جا البراتوار چاپ 
عکس داشتیم، در گوشه ضلع شمال غربی حیاط 
ساختمان قدیمی وزارت نفت قرار داشت که سال 
82 خراب شد. وی تاکید می کند: بانک عکس 
صنعت نفت ایران، هم اکنون به آدرس اینترنتی 
Petrophoto.ir و با موضوعات تاریخی، خبری، 
تاسیسات، صنعتی و... در دسترس مدیران، 
کارشناسان، خبرنگاران، عکاسان، عالقه مندان و 

فعاالن این حوزه قرار دارد.

آرشیو عکس صنعت    نفت جان    می گیرد
گفت وگو با سیدمصطفی حسینی، عکاس قدیمی اداره کل روابط عمومی وزارت نفت
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موزه نفت

مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت ایران:

»جايگاه سوخت شماره چهارتهران« 
در فهرست آثار ملي ثبت شد

مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت ایران از ثبت 
جایگاه سوخت شرکتي شماره چهار سابق )پمپ 
بنزین  اختصاصي شماره 234 کنوني( در خیابان 15 
خرداد تهران، به عنوان یک اثر تاریخي خبر داد. به 
گزارش پایگاه اطالع رساني موزه ها و مرکز اسناد 
صنعت نفت ایران، اکبر نعمت الهي با اعالم این خبر 
افزود: جایگاه سوخت قدیمي شماره چهار تهران در 
خیابان 15 خرداد )بوذرجمهري سابق(، پس از طي 
مراحل قانوني در سازمان میراث فرهنگي، صنایع 
دستي و گردشگري، به شماره 31710 در فهرست 
آثار ملي کشور ثبت شد. جایگاه شماره چهار، پس از 
پمپ بنزین قدیمي آبادان، دومین جایگاه سوختي 
است که با شناسایي و معرفي از سوي مدیریت موزه ها 
و اسناد صنعت نفت ایران، توسط سازمان میراث 
زهرا  رسد.  مي  ثبت  به  گردشگري  و  فرهنگي 
احمدي پور، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري در نامه اي 
ثبت این جایگاه را براي اجرا و ابالغ به استانداري 
تهران اعالم کرده است.  گفتني است، جایگاه هاي 
قدیمي سوخت در تهران از معماري ویژه اي برخوردار 
بوده اند که متاسفانه بسیاري از آنها تخریب شده و یا 
تغییر کاربري یافته اند. قدمت جایگاه سوخت شماره 
چهار که از سوی »شرکت نفت انگلیس و ایران« 

ساخته شده است، به دوران پهلوي اول بازمي گردد.

ابزار اندازه گيري  در جنگ دوم 
جهاني به موزه نفت اهدا شد

ابزار اندازه گیري قطر ریل راه آهن و چرخ هاي واگن قطار، 
متعلق به زمان پهلوي اول، از سوی یک بازنشسته صنعت نفت 
به موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت اهدا شد. حسنعلي نسیم، 
بازنشسته اداره کل ترابري شرکت ملي نفت در اهواز که این 
شيء را به موزه نفت اهدا کرده است، مي گوید: این ابزار اندازه 
گیري که شباهت زیادي به کولیس دارد، از پدرم به یادگار 
مانده که در جنگ جهاني دوم، رئیس کارگزیني پاالیشگاه 
آبادان بود. به گفته وي از این ابزار، احتماال براي اندازه گیري 
قطر ریل راه آهن یا چرخ واگن هاي قطار در زمان حضور 
متفقین در ایران در شهریور 1320 استفاده می شده است؛ 
چرا که متفقین در آن زمان، براي یاري رساندن به ارتش خود 
در جبهه روسیه، از خط آهن سراسري ایران استفاده مي کردند. 
سکه برنز با تصویر الیزابت، ملکه انگلستان )که به مناسبت سفر 
وی به ایران ضرب شده بود(، ماشین دوخت قدیمي مورد 
استفاده در شرکت نفت، قاشق و چنگال هایي منقش به آرم 
شرکت نفت ایران و انگلیس و فانوسي متعلق به سال 1320 
خورشیدي از دیگر اهدایي هاي این پیشکسوت نفتي به 
موزه هاي نفت است. حسنعلی نسیم در سال 1340 به 
استخدام شرکت ملي نفت درآمد و به مدت 36 سال در صنعت 

عظیم نفت خدمت کرد.

گسترش همکاري هاي مدیریت موزه ها و  
مرکز اسناد صنعت نفت و شرکت خطوط لوله 
و مخابرات، به عنوان یکي از قدیمي ترین 
شرکت های نفتی کشور، در جلسه اي با 
حضور رئیس و اعضاي هیئت مدیره کانون 
بازنشستگان این شرکت مورد بررسي قرار 

گرفت.
به گزارش روابط عمومی موزه ها و مرکز 
اسناد صنعت نفت ایران، در این جلسه محسن 
کانون  مدیره  هیئت  رئیس  پور،  ایرواني 
بازنشستگان شرکت خطوط لوله و مخابرات، با 
اشاره به جایگاه و قدمت شرکت خطوط لوله، 
از آمادگي این کانون براي گسترش تعامل با 

موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت خبر داد.
همکاری مشترک برای بازدید از تلمبه 
خانه هاي شرکت خطوط لوله و مخابرات که 
از تاسیسات قدیمي و گاه داراي ارزش 

تاریخي در صنعت نفت هستند، از جمله 
مواردي بود که در این نشست مورد تاکید 

قرار گرفت.
 این تلمبه خانه ها در زماني که هنوز تعداد 
پاالیشگاه هاي کشور بسیار اندک بود، وظیفه 
تامین فرآورده هاي نفتي را به نقاط دور و 

نزدیک کشور به عهده داشتند.
صنفي  کانون  مدیره  هیئت  اعضاي 
بازنشستگان شرکت خطوط لوله و مخابرات، 

همکاري  جلب  براي  را  خود  آمادگي 
بازنشستگان باسابقه این شرکت با موزه نفت 
و برگزاري جلسات دیدار و گفت و گو با این 

پیشکسوتان اعالم داشتند.
محي الدین  جلسه،  این  در  همچنین 
میرزایي، به عنوان نماینده موزه نفت در 
کانون صنفي بازنشستگان شرکت خطوط 
لوله و مخابرات تعیین شد. کانون بازنشستگان 
شرکت خطوط لوله و مخابرات از سال 1382 
فعالیت خود را آغاز کرد و در حال حاضر 
داراي 500 عضو در سراسر کشور است. در 
این نشست، آقایان صابرنژاد، سید رضا شعار، 
ساالر حسیني )از دانش آموختگان آموزشگاه 
فني آبادان/ آرتیزان اسکول(، نیک پور، باوي، 
برنده، راهبي، فالح زاده و قدکساز )از اعضاي 
کانون بازنشستگان صنفي خطوط لوله و 

مخابرات( حضور داشتند.

اشیا و اسناد قدیمي از سوی تعدادي از 
بازنشستگان صنعت نفت در شهر شیراز و با 
همکاري کانون بازنشستگان صنعت نفت شیراز 

به این موزه اهدا شد.
به گزارش روابط عمومی موزه ها و اسناد 
صنعت نفت ایران، از جمله این اشیا مي توان به 
یک خنک کننده آب )دوالب( مورد استفاده در 
سال هاي دهه 1340 خورشیدي در صنعت نفت 
اشاره کرد. حیدر دهقاني، بازنشسته صنعت نفت 
و مسئول سابق خدمات و تعمیرات پاالیشگاه 
شیراز، این شي را به همراه یک پشه بند قدیمي 

به موزه نفت اهدا کرده است.
دهقاني که پیش تر نیز اشیایي را  همچون 
جدول تبدیل اینچ به میلیمتر، گواهی نامه موتور 
سیکلت در سال 1330، کارت مجوز ورود به 
منطقه تست گاز و یک قطعه فلزی دورانی جهت 
تعیین سایز سیم های برق به موزه های نفت اهدا 

کرده بود، در این باره مي گوید: در آن زمان، آب 
سرد کن وجود نداشت و کساني که در فضاي باز 
کار می کردند، آب را در ظرفي سفالي به نام 
»حبانه« که در آن یخ می ریختند، نگهداری و 
مصرف می کردند، اما کارکناني که در ارتفاع 
استفاده  از »دوالب«  بودند،  مشغول کار 

مي کردند که سبک تر و قابل جابجایي بود.

از دیگر یادگارهایي که از سوی بازنشستگان 
شیرازي به موزه نفت اهدا شده است، می توان به 
دو قطعه فلزي از ابزار آالت دقیق پاالیشگاهي 
اشاره کرد که از سوی تاجي فرح تاج، همسر 
مرحوم قربانعلي عنایتي از کارکنان پاالیشگاه 

شیراز به موزه نفت اهدا شده است.
همچنین عبدالحمید صفارزاده، کارمند 
ارشد اداره تدارکات کاال، یک برگه حکم 
استخدامي مربوط به سال 1251 در شرکت 
نفت و یک برگه حقوق تشویقي در پاالیشگاه 
شیراز مربوط به سال 1352 را به موزه نفت اهدا 
کرد. الزم به یادآوري است، اهداي این اشیا و 
اسناد ارزشمند، با همکاري و تالش هاي آقاي 
کانون  مدیره  هیات  رئیس  نژاد،  حقیقت 
بازنشستگان صنعت نفت در شیراز و خانم 
قائدي، نماینده موزه هاي نفت در کانون  این 

شهر صورت پذیرفته است.

گسترش همکاري هاي شركت خطوط لوله و مخابرات با موزه هاي نفت  

بازنشستگان شیرازي به یاري موزه نفت شتافتند

ري  همکا توسعه  مه  ا د ا ر  د
موزه هاي نفت با پیشکسوتان صنعت 
حضور  با  مشترکي  جلسه  نفت، 
مسئوالن  نفت،  موزه  نمایندگان 
صندوق و کانون بازنشستگي کرمان 
برگزار شد. به گزارش روابط عمومی 
موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت، 
جلسه مشترک نمایندگان موزه های 
نفت با مسئوالن صندوق و کانون 
بازنشستگي کرمان، با حضور  سمیه 
باغخانی ، رییس روابط عمومی پخش 
فرآورده های نفتی کرمان ، احمد 
کهني، رئیس کانون بازنشستگان 

کرمان، ریحانه ریاني رئیس دفتر 
نمایندگي صندوق بازنشستگان نفت 
کرمان و چند تن از پیشکسوتان 
صنعت نفت و  به میزباني شرکت 
استان  نفتي  فرآورده هاي  پخش 

کرمان  برگزار شد.
 در این نشست راه هاي توسعه 
کانون  و  صندوق  میان  همکاري 
بازنشستگي استان کرمان با موزه هاي 
نفت، تعیین نمایندگان موزه نفت در 

کرمان و برگزاري دوره هاي فرهنگی 
و آموزشی مورد بررسي قرار گرفت.

همچنین حاضران در جلسه، در 
مورد سوابق و پیشینه تاریخي عمارت 
در  نگلیس  ا کنسولگري  قدیمي 
کرمان، که قرار است به باغ موزه نفت 
تبدیل شود، مباحثي را مطرح کردند.

گفتني است نمایندگان موزه هاي 
مسئوالن  با  نیز  تر  پیش  نفت 
صندوق ها و کانون هاي بازنشستگي 
شهرهاي اهواز، شیراز، زنجان، مشهد، 
تبریز، اصفهان، مسجد سلیمان و... 

دیدار و گفت وگو داشتند.

در ادامه همکاري موزه هاي نفت با پیشکسوتان صنعت نفت

نشستی با حضور نمایندگان موزه نفت و مسئوالن صندوق و 
كانون  بازنشستگي كرمان برگزار شد
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طاهره  دکتر  تدریسی  حسن  محمد 
صفارزاده، شاعر، نویسنده، محقق و مترجم که 
مدت ها در شرکت ملي نفت ایران در زمینه 
ترجمه متون نفتي مشغول به کار بود، در ۲7 

آبان سال 1۳15 در سیرجان متولد شد.
او از عاشقان قرائت و حفظ قرآن کریم بود 
و اولین اشعار خود را در دوران مدرسه سرود و 
در سال چهارم دبیرستان، اولین جایزه شاعري 
خود را از دکتر باستاني پاریزي، رئیس وقت 
آموزش و پرورش محل تحصیل خود دریافت 

کرد.
صفارزاده پس از پایان تحصیالت متوسطه، 
در رشته هاي متنوعي همچون حقوق، زبان و 
ادبیات فارسي و زبان و ادبیات انگلیسي در 
دانشگاه های تهران پذیرفته شد؛ اما در نهایت 
رشته زبان و ادبیات انگلیسي را برگزید و این 

رشته را تا مقطع کارشناسی ادامه داد. سپس 
به عنوان مترجم متون فني، کار خود را در 
شرکت نفت آغاز کرد؛ اما در پي یک سخنراني 
در اردوي تابستاني فرزندان کارگران، مجبور 
به  تحصیل  ادامه  براي  و  کار شد  ترک  به 
انگلستان و بعد از آن به آمریکا عزیمت کرد. 
 MFT صفارزاده از دانشگاه آیوا به کسب درجه
نایل آمد و در گروه نویسندگان بین المللي 
پذیرفته شد.  سپس به ایران بازگشت و به 
عنوان  استاد در دانشگاه ملي )شهیدبهشتي( 

کار تدریس را آغاز کرد.
دکتر طاهره صفارزاده پایه گذار آموزش 
ترجمه به عنوان یک علم و برگزار کننده 
نخستین »نقد علمي ترجمه« در دانشگاه هاي 
ایران بود و در زمینه شعر و شاعري نیز به دلیل 
مطالعات و تحقیقات ادبي، به معرفي زبان و 
سبک جدیدي از شعر با عنوان شعر »طنین« 

توفیق یافت.
وی در سال 1۳55 به اتهام نوشتن شعر 
مقاومت دیني از دانشگاه اخراج و براي دومین 
بار به اجبار خانه نشین شد. دکتر صفارزاده پس 
از انقالب، از سوي همکاران خود در دانشگاه 

شهید بهشتي به عنوان  رئیس دانشگاه و 
رئیس دانشکده ادبیات انتخاب و در سال 1۳67 
در »فستیوال داکا« به عنوان یکي از 5 عضو 

بنیانگذار کمیته ترجمه آسیا برگزیده شد.
دکتر صفارزاده در سال 1۳71 از سوي 
وزارت علوم و آموزش عالي به عنوان  »استاد 
نمونه« معرفی و در سال 1۳۸۰ و پس از انتشار 
ترجمه قرآن کریم، مفتخر به دریافت لقب 

»خادم القران« شد.
وی در ماه مارس ۲۰۰6 همزمان با برپایي 
سازمان  سوي  از  زن  جهاني  روز  جشن 
  Writers Organization(نویسندگان آفریقا و آسیا
Afro-Asian(  به عنوان شاعر مبارز و زن نخبه و 

دانشمند مسلمان برگزیده شد.
دکتر طاهره صفارزاده در آبان سال 1۳۸7 

در تهران درگذشت.

برخي آثار وی عبارتند از:
پیوندهاي تلخ 1۳41
رهگذر مهتاب 1۳41

The Red Umbrella  سروده هایي به زبان 

انگلیسي آیووا 1۹67 م
طنین در دلتا 1۳4۹

دیدار صبح 1۳66
در پیشواز صلح 1۳۸5

ترجمه مفاهیم بنیادي قرآن مجید ) فارسي 
– انگلیسي ( از 1۳7۹

ترجمه قرآن حکیم – سه زبانه – متن عربي 
با ترجمه فارسي و انگلیسي 1۳۸۰

متن و ترجمه دعاي عرفه 1۳۸1

منابع:
وبگاه طاهره صفارزاده  

مردان پارس – بزرگان سرزمین پارس
در  صفارزاده  طاهره  دکتر  آثار  برخي 
نشریات نفت چاپ شده که از آن جمله مي توان 
به  داستان »مردآرزو« در شماره 4 نشریه نامه 
صنعت نفت در مرداد ماه سال 1۳41 اشاره کرد.

 آشنایی با  دكتر طاهره صفارزاده
 شاعر، نویسنده، محقق و مترجم

 فقید صنعت نفت

مفاخر نفت

چند روز قبل از کشف نفت، نامه اي از 
کنسولگري انگلیس در بندر عباس آمد که کار 
را تعطیل کنید، چون به نفت نمي رسید، اما 
رینولدز با جلب همکاري اقوام محلي کار را 
ادامه داد و نفت از چاه شماره )یک( فوران کرد.

 مراد برنا، بازنشسته صنعت نفت در شهر 
مسجد سلیمان، که پدر و پدربزرگش نیز حفار 
نفت بودند، در سن 84 سالگی از خاطرات و 
شنیده هایش می گوید: هر دو پدربزرگ من در 
نفت کار می کردند و از آنها شنیدم که اندکي 
)یک(  ه  ر شما ه  چا که  آن  ز  ا پیش 
مسجدسلیمان به نفت برسد، تلگرافي از 
کنسولگري انگلیس در بندر عباس براي 
رینولدز آمد به این مضمون که چاه به نفت 
نمي رسد و بهتر است کارگرها را مرخص کند 
و به کار خاتمه دهد. برنا می افزاید: در این 
تلگراف دستور داده شده بود که پول کارگرها 
را بدهند و آنها را مرخص کنند. دستگاه ها و 
ماشین ها را هم ببرند درخزینه تا از آنجا سوار 
کشتي کنند و از طریق دریا بفرستند به 
انگلستان. اما رینولدز این کار را نکرد. او ده روز 
کارگران را مرخص کرد و گفت بعد از این ده 
روز به شما خبر می دهم. بعد شروع کرد به 
رایزني با خان بختیاري و خان شوشتري تا 
رضایت آنها را براي همکاري جلب کند. به 
نفتي،  و پیشکسوت  بازنشسته  این  گفته 
رینولدز به آنها گفت وقتي دریل می زنیم، گل 

چرب بیرون می آید و به اصطالح چاه به بو 
خورده است و با وعده هایي توانست نظر آنها 
را براي همکاري جلب کند. برنا می افزاید: 
ایل هاي بختیاري و شوشتري پول دادند و 
کارگرها را آوردند و رینولدز هم پیشنهاداتي 
به آنها داد، هر چند بعدها انگلیسي ها زیر بار 
آنها نرفتند، البته محلي ها ارزش نفت را بخوبي 
نمي دانستند و مدتي طول کشید تا فهمیدند 
این ماده بد بو، چقدر براي کل کشور ارزش 
دارد. برنا که تعدادي عکس قدیمي و اسناد 
قدیمي از دوران کاري خود را هم به موزه نفت 
اهدا کرده است، می گوید: من در سال 1327 
و در حالي که فقط 15 سال داشتم، به نفت 
وارد شدم و 46 سال در نفت خدمت کردم 
وآخرین سمت من هم سرپرست رادیو و 
بي سیم در واحد مخابرات بود. برنا که در سال 
1359 از کارگري به کارمندي ارتقا یافته، از 
تفاوت ها و اختالفات میان کارگران و کارمندان 
در سال هاي دور کاري در شرکت نفت 
می گوید: مثال یادم هست که آن زمان یخچال 
نبود و در »مین آفیس« یک کارخانه یخ وجود 
داشت، اما اوایل فقط کارمندان یخ دریافت 
مي کردند و کارگران سهمیه نداشتند، بعدها 
هر روز به ما پنج کیلو یخ مي دادند. او همچنین 
از اتوبوس هایي با صندلي هاي چوبي یاد 
می کند که به »کارگري« معروف بودند و براي 

جابجایي کارگران از آنها استفاده می شد.

بازنشسته و پیشکسوت نفتي در مسجد سلیمان:

»چاه شماره يك« بدون همكاري اقوام 
محلي به نفت نمي رسيد

او به یاد می آورد 
زماني را که با 
مورس کار می کرد 
و شرکت نفت، از 
این طریق با 
کنسولگري 
انگلیس در ایران و 
یا مستقیم با 
انگلستان تماس 
می گرفت.
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راهبرد معيشت، اتخاذ سياست هايى معين براى 
استفاده بهينه از منابع است تا بتوان بهتر به اهداف 

بلند مدت و كوتاه مدت معيشتى دست يافت. 
راهبردهاى تدبير معيشت، همان سياست هاى 
كلى براى رسيدن به رفاه نسبى، آرامش، امنيت 
اقتصادى و رفع مشكالت معيشتى بر اساس مديريت 
قوى و دقيق است كه در اينجا به برخى از آنها اشاره 

مى شود: 
1.  نظم و انضباط

يكى از راهبردهاى اساسى تدبير معيشت، نظم و 
انضباط است.  يعنى ترتيب و سامان دادن برنامه هاى 
زندگى، به طورى كه هر كارى در جاى خودش قرار 

گيرد و انجام هر كدام، مانع ديگرى نباشد. 
مدير كاردان و مدبر، كسى است كه در اين امور، 
نظم و انضباط را رعايت كند و از واگذارى كار امروز به 
فردا بشدت بپرهيزد؛ چرا كه انسان دينى بر اين باور 
است كه هر روز، كار و فعاليتى مى طلبد كه ويژه همان 
روز است.  امام صادق )ع( به نقل از مواعظ لقمان 
حكيم مى فرمايند: در قيامت، انسان نسبت به امورى 
محاسبه و بازخواست مى شود: ... از لحظات عمر سؤال 
مى شود كه در چه مسيرى و چگونه گذشته است. به 
همين دليل بجاست كه انسان پاسخ الزم و قانع 

كننده اى براى اين پرسش آماده كند.
با توجه به اين تعاليم ارزشمند، مسامحه كردن در 

 بقعه متبرکه امامزادگان سيد ابراهيم 
و سيد اسماعيل )ع(

   اين بقعه مطهر که معروف به امامزاده قلعه شيخ است، 
در قسمت شرقی بخش کهريزک، در محله قلعه شيخ و 
در امتداد خيابانی که به طرف آسايشگاه معلولين 
کهريزک می رود، واقع شده و اطراف آن قبرستان عمومی 
محل قرار دارد.  نام و نسب ابراهيم و اسماعيل به حضرت  
امام موسی کاظم )ع( می رسد. بنا به نقل کنزاالنساب، اين 
دو بزرگوار که برای زيارت امام رضا )ع( راهی خراسان 
شده بودند، به دست عمال دستگاه خالفت عباسی به 
شهادت رسيدند.  بنای اين بقعه، بسيار قديمی و دارای 
رواق ورودی آجری به اتاق های ضربی است که در سال 

۱۳۷۵ مرمت و نوسازی شده است. 

    او سواره بود و ما پياده. از شوق، دنبالش راه افتاديم كه 
كمي از مسير را با او باشيم.  مارا كه ديد، گفت: بامن كاري 
داريد؟ گفتيم: نه يا اميرالمومنين، مشتاق بوديم همراهي تان 
كنيم.  فرمودند: پس برگرديد.  راه افتادن پياده به دنبال 
سواره، هم سواره را مغرور و تباه مي كند و هم پياده را خوار و 

خفيف. 

 رفته بودم ديدن امام، محاسن شان را رنگ کرده بودند، 
مشکي شده بود و زيبا! گفتم: مبارک باشد. فرمود: هميشه 
تميز و آراسته باش، مخصوصا براي همسرت. تو دلت 
مي خواهد وقتي مي روي خانه همسرت را ناآراسته ببيني؟ 
گفت: نه يابن رسول اهلل، علي بن موسي)ع( فرمود: او هم از 
تو چنين انتظاري دارد. اين کار عالوه بر پاداش نزد خدا، باعث 

پاکدامني خانواده مي شود.

   در کوچه های محبوب، مجموعه آثار استاد 
شیخ قدرت اهلل نجفی قمشه ای 

برای رسیدن به قله  های رفیع ایمان، راهنمایی الزم است؛ 
آن که مسیر پر فراز و نشیب کمال را درنوردیده، خود عاشق 
است و عشق می ورزد تا عاشقان کوی دوست را به سرمنزل 
مقصود رساند.  حال، برخیز اگر طالب عشقی و شوق وصال یار 
در توست.  اینك، رهرو رسیده به مقصد عشق، »در کوچه  های 
محبوب« تو را می   خواند. خواندن این اثر که دربردارنده 
مجموعه آثار استاد شیخ قدرت  اهلل نجفی قمشه  ای است، به 

محققان و کاربران نرم  افزارهای نور توصیه می  شود.

آستان ملک پاسبان

 تدبير
 معيشت  از 

دیدگاه آیات 
و روایات

)5( 

روایت راستان)1(

معرفی کتاب و  نرم افزار)1(

آشنایی با تاریخ اسالم وایران )11(معرفت

 نقش ايرانيان در تبليغ و نشر اسالم 

با گذشت زمان و دريافت 
حقيقت اسالم و تجزيه و تحليل 
اين شريعت مقدس، ايرانيان خود 
را موظف ديدند رسالت تبليغ و 
نشر دين جديد را در سرزمين هايى 
كه جزو امپراتورى آنان بود، به 
عهده گيرند و موج اسالم را در اقصا 
نقاط عالم بگسترانند. ايرانيان كه 
شيفته دين اسالم شده بودند، 
نقش بسيار مهمى در پيشرفت 
سريع اسالم داشتند. آنان همراه 
سپاه اسالم، به قدر توانايى خويش 
نوين  دين  تبليغ  و  نشر  در 
كوشيدند تا آنجا كه صفحات تاريخ 
و نقاط مختلف كشورهاى اسالمى، 
و  مسلمانان  آثار  از  است  پر 

مجاهدان اين مرز و بوم.

 ایرانيان و اشاعه اسالم
 در هند

تمدن و فرهنگ ايران و اسالم 
در سرزمين هندوستان، نفوذ 
عميقى داشته و از هر نظر شايان 
توجه است. درباره چگونگى انتشار 

دين اسالم در شبه قاره هند بايد 
عنوان كرد كه اين دين، از سوى 
ايران و ايرانيان در اين منطقه 
دليل،  همين  به  شد.  فراگير 
اسالمى كه در شبه قاره هند رواج 
يافت، كامال متأثر از فرهنگ ايرانى 
بود. نفوذ اسالم در هند در دو 
مرحله صورت گرفت: مرحله اول 
در عصر خالفت بنى اميه بود كه 
اسالم در منطقه سند نفوذ يافت و 
پيش تر نرفت. مرحله دوم از عهد 
غزنويان به بعد بود كه به همت 
سلسله هاى ايرانى، دين اسالم به 
اين سرزمين وارد شد. در چند 
قرنى كه حكومت ها و سلسله هاى 
ايرانى در اين منطقه فرمانروايى 
داشتند، دين اسالم در بسيارى از 
نواحى شبه قاره رسوخ يافت و 
بخش عظيمى از جامعه هند را 

شيفته تعاليم عاليه خود كرد.

رابطه دیرینه هندي ها و 
ایرانيان 

جواهر لعل نهرو، ايرانيان را 

قديمى ترين ملتى مى داند كه در 
زندگانى و فرهنگ هندويان نفوذ 

كرده اند. 
بنا بر شواهد تاريخى، ايران و 
هند، دو سرزمينى هستند كه 
بخش عمده اى از اقوام آريايى به 
اين مناطق مهاجرت كردند. 
آريايي ها كه ساليان دراز را با هم 
گذرانده بودند و اخالق و صفات 
مشترك داشتند، پس از جدايى 
و مهاجرت به سرزمين هاى مورد 
ويژگي هاى  از  بسيارى  نظر، 
مشترك قومى را همچنان حفظ 
كردند. در نتيجه اين دو قوم از 
پيوند و وابستگي عميق فكرى و 
فرهنگى استوار و مستحكمى 

برخوردار هستند.
در عصر هخامنشيان و زمان 
امپراتورى داريوش اول )521- 
486 ق.م( ايرانيان تا مرزهاى 
هند پيشروى و منطقه سند را 
كه  كردند  ايران  قلمرو  جزو 
داريوش در كتيبه بيستون از آن 
زمان  در  است.  كرده  ياد 

اشكانيان، كشمير و پنجاب و 
حوزه رود مهران، ضميمه قلمرو 

اين امپراتورى بوده است. 
در اين دوره در روابط ايران و 
هند، جنبه هاى بازرگانى بر ساير 
بخش ها تفّوق داشته است و 
ساسانيان نيز كه بيش از چهار 
سده )226- 631 م( بر ايران 
با  كردند،  فرمانروايى  زمين 
ص  بخصو هند  طين  سال
د  تپا گو سلسله  ن  ها شا د پا
مناسبات دوستانه اى داشتند. در 
اين دوره، تماس ادبى و هنرى 
ايران و هند بيش از هر زمان 

ديگرى بوده است.
چنان كه بيان شد، ارتباط و 
تبادل افكار و عقايد ميان ايران و 
هند از قدمت بسيار ديرينه اى 
به پشتوانه  بوده و  برخوردار 
همبستگى  و  ند  پيو همين 
فرهنگى، ايرانيان در دوره هاى 
بعد بذر اسالم را در دل بسيارى 

از هندويان نشاندند. 
ادامه دارد...

مفاهیم دینی

روایت راستان)2(
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انجام كار امروز و آن را به فردا نهادن، خطايى 
است جبران ناپذير كه رواج چنين روشى در 
جامعه، به سقوط و هالكت مى انجامد؛ چرا 
كه فردا به فردا تعلق دارد و يقين به زنده 
ماندن در فردا و بهره مندى از آن، ناشى از 

غفلت است. 
فعاليت هاى معيشتى، خدماتى و تقسيم 
كارها در زندگى خانوادگى نيز در حيطه نظم 
و انضباط قرار مى گيرد، همانطور كه امير 
مؤمنان على )ع( در كارهاى خانه، عهده دار 
جمع آورى هيزم )فراهم كردن سوخت(، آب 
آوردن و تميز كردن خانه بود و فاطمه )س( 

وظيفه آرد كردن، خمير كردن و نان پختن را 
به عهده داشتند.   نظم و انضباط، انسان را در 
امورى كه مسئوليت آن را به عهده دارد، به 
انگارى دور  از سهل  تالش وامى دارد و 
مى سازد و باعث مى شود به قراردادها و 
وعده ها وفا  كند. همانطور كه قرآن كريم 
تأكيد مى كند: »به عهد )خود( وفا كنيد، كه 
از عهد سؤال مى شود« خالصه آنكه، پرهيز از 
افراط و تفريط، انجام تعهدات فردى و 
اجتماعى، قانونمندى و به پايان رساندن كارها 
و پروژه ها در امور مختلف زندگى، پيامى است 
كه از تعاليم ارزشمند دينى حاصل مى شود.  

فراخوان دين در اين زمينه، اين است كه 
انسان وقت خود را زمان بندى كند و به اين 
وسيله از فرصت ها، مطلوب ترين بهره ها را 
ببرد.  چنان كه امام كاظم )ع( مى فرمايند: 
وقت خود را چهار قسمت كنيد: بخشى را 
براى عبادت و راز و نياز با خدا و قسمتى را 
ويژه فعاليت هاى اقتصادى سازيد، بخشى را 
صرف همبستگى اجتماعى و ارتباط با فاميل 
و برادران دينى كنيد و در بخش ديگر به 
تفريحات سالم و لذت جويى هاى مشروع 

بپردازيد.
ادامه دارد...

همراه با
شهیدان

شهید آرم در سال 66 وارد شرکت ملی نفت 
ایران شد ودر تیرماه سال 67 به فیض شهادت نایل 
آمد. برادر شهید درباره  اش می گوید: »پس از 
پیروزي انقالب اسالمي، شهید به عضویت بسیج 
با توجه به عالقه اي که به تبلیغات  در آمد و 
فرهنگي داشت، تا آنجا که در توانش بود، در 
شهرستان گچساران در بخش فرهنگي بسیج به 
فعالیت پرداخت. ایشان بیش از هر چیز به فرهنگ 
به عنوان عامل هدایت کننده نسل جوان و مردم 
مي اندیشید و تا آنجا که توان داشت و امكانات به 

او اجازه مي داد، در این راه بسیار فعال بود.« 
در فرازي از وصیت نامه شهید آمده است: »به 
خانواده هاي شهدا و مجروحان دلداري دهید و 

قبور شهدا را زیارتگاه همیشگي خود کنید.«

یک شبهه ویک پاسخ  شهید حسن آرم

سوال: برای آنکه یک عروسی شاد، اما دینی و مذهبی برگزار کنیم، باید چگونه عمل کنیم؟

ويژه  آسمانى  ازدواج  بزرگ  جشن   
مددجويان كميته امداد در تاالر امام رضا )ع( 

شهرك نفت اهواز برگزار شد.  
در اين مراسم 5۷ زوج جوان كه از نعمت 
پدر محروم هستند و از سوى كميته امداد امام 
خمينى )ره( به شركت ملى مناطق نفتخيز 
جنوب معرفى شده اند، آغاز زندگى مشترك 
خود را جشن گرفتند. اين مراسم به همت 
بسيج شهيد تندگويان و روابط عمومى و امور 
فرهنگى شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب در 
روز چهارشنبه 21 تيرماه برگزار شد و مديران 
ارشد و مدير عامل اين شركت، كميته امداد 
استان و خانواده هاى اين 114 عروس و داماد 
حجت االسالم  شتند.  دا حضور  آن  در 

والمسلمين حيدرى، رئيس قرارگاه فرهنگى 
صنعت نفت در خوزستان در سخنان كوتاهى 
با اشاره به حادثه 21تيرماه 1314 مسجد 
گوهرشاد ) روز عفاف و حجاب( تشكيل خانواده 
و دفاع از حريم خانواده را عاملى مهم در تقويت 
عفاف فرد و جامعه دانست. وى در بخش 
ديگرى از سخنان خود گفت: عروس ها ودامادها 
بايد اين توصيه امام راحل به زوج هاى جوان كه 
»برويد باهم بسازيد« را سرلوحه قرار دهند. يک 
معناى اين جمله اين است كه برويد باهم 
زندگى مشترك و سرنوشت تان را بسازيد و 
معناى ديگر اين است كه برويد در مصائب و 
مشكالت زندگى، اهل سازش و مدارا باهم 

باشيد.

برگزاری همایش »خانواده مطهر با رویکرد 
دعوت فرزندان به نماز «   

 به همت رابط فرهنگى ستاد اقامه نماز وزارت نفت 
در استان مازندران و باحضور فرزندان دختر كاركنان 
شركت ملى گاز، امام جماعت شركت گاز مازندران و 
همراهى مدير عامل اين منطقه، همايش »خانواده 
مطهر با رويكرد دعوت فرزندان به نماز« در مشهد 
مقدس برگزار شد.  در اين همايش، ضمن بهره مندى 
از فيض حضور در جوار بارگاه ملكوتى حضرت ثامن 
الحجج )ع(، كارگاه هاى آموزشى متعددى از سوى 
روحانى همراه گروه در موضوعات مختلف معارف دينى 
از جمله فلسفه وضرورت حجاب، ضرورت اقامه نماز، 
راه هاى رفع سستى وسهل انگارى در انجام فريضه 

بزرگ نماز و...برگزار شد.

اخبار ستاد اقامه نماز

جشن بزرگ ازدواج آسمانی در تاالر امام رضا )ع( شهرک نفت اهواز

صفحه ای برای گسترش و ترویج  فرهنگ، آداب و اندیشه دینی
تهیه و تنظیم:  ستاد اقامه نماز وزارت نفت

 پاسخ: خداوند در قرآن درباره مؤمنانى كه 
از رشد ايمانى بااليى برخوردارند، مى فرمايد: 
عالمت رشد ايمان آن ها اين است كه از كفران 
و فسق و گناه بدشان مى آيد و ايمان، محبوب 
قلب آنان است.  آرى، مؤمن و كسى كه قلبش 
به نور تقوا روشن شده، هرگز براى شادى و لذت 

چند دقيقه اى، نافرمانى خدا را نمى كند. 
براى اينكه مجالس خوبى در عروسى ها 
داشته باشيم كه هم مملو از شادى و سرور باشد، 
هم گناه و معصيت نداشته باشد و هم خانواده و 
فاميل راضى باشند، نكات زير را پيشنهاد 

مى كنيم:
1.  بايد سعى شود اهميت اين موضوع به 
اعضاى خانواده، بخصوص والدين، خواهران و 
برادران عروس و داماد تفهيم شود، البته اين 
مطلب بايد با لطافت و در عين حال، قاطعانه بيان 

شود و تا جايى كه ممكن است، كسى رنجيده 
خاطر نشود، از اين رو شايد الزم باشد كه ماه ها 

زمينه سازى و با آن ها صحبت شود. 
2.  براى اين كه بتوانيم يک فرهنگ و عادت 
بد را تغيير دهيم، الزم است جانشين مناسبى 
براى آن در نظر بگيريم.  شما نيز اگر نمى خواهيد 
مجلس عروسى را با گناه و معصيت شاد كنيد، 
بايد به جاى آن از برنامه هاى مجاز استفاده كنيد.  
يكى از روش هايى كه تجربه شده و بسيار هم 
موفق بوده، استفاده از مداحان مذهبى و 
هنرمندانى است كه به وسيله خواندن اشعار شاد 
و گفتن لطيفه هاى مناسب، مجلس را شاد 
مى كنند. همچنين استفاده از افرادى كه كارهاى 
تردستى و ديدنى انجام مى دهند و مى توانند 
مجلس عروسى را با صفا و شاد برگزار كنند.  
بعضى از اين افراد هنرمند، وقتى در مجلسى 

شركت مى كنند، بدون اين كه گناهى در 
برنامه هاى آن ها باشد، يا كسى را مسخره كنند 
و امثال آن، چنان مجلس را گرم مى كنند كه 
افراد شركت كننده، يكسره مى خندند، البته 
بهتر است با ذكر اشعارى در مدح ائمه اطهار، 
بخصوص امام زمان )عج( معنويتى هم در 

مجلس عروسى ايجاد كنيم. 
3.  بهتر است مجالس عروسى را در 
مناسبت ها و جشن هاى مذهبى مثل ميالد ائمه 
يا اعياد مذهبى برگزار كنيم و در ضمن، به 
تناسب اين شب ها، اشعار خاص آن هم خوانده 

شود. 
4-در صورتى كه توان مالى داريد، پذيرايى 
خوبى از مهمان ها داشته باشيد؛ زيرا پذيرايى، 
يكى از وسايل شادى بخش است و مى تواند 
 جانشين خوبى براى ابزارهاى حرام شادى باشد.

 عالمه حسن زاده آملی )حفظه اهلل( می گوید: سالی 
مهیای سفر بیت اهلل بودم. برای خداحافظی و اخذ 
رهنمود به محضر مقدس حضرت استاد عالمه 
طباطبایی )قدس سره( مشرف شدم. در منزل ایشان 
را زدم، آقا پشت در آمدند، عرضه داشتم مهیای سفر 
بیت اهلل الحرام هستم، سفارشی بفرمایید؟ جناب 
که  طور  همین  )قدس سره(  طباطبایی  عالمه 
دست هایشان را به در حیاط زده بودند، فرمودند: به یاد 

خدا باش که فرمود: فاذکرونی إذکرکم. 

معرفی کتاب و  نرم افزار )2(

با فرزانگان

 نرم افزار کتابخانه آثار آیت اهلل 
جوادی آملی 

این کتابخانه که دارای 105 جلد از آثار آیت اهلل 
جوادی آملی، در یک فایل به صورت جاوا و اندروید 
ارائه شده و قابلیت اجرا در همه گوشی های موبایل 
را دارد، ازسوی سایت اینترنتی طلیعه نور به 
صورت رایگان در اختیار کاربران قرار داده شده 

است.
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 پیمان سپاری بهترین دستاورد برای توسعه گازرسانی

 مديرعامل شركت گاز استان فارس گفت: بهترين دستاورد شركت 
گازاين استان در سال گذشته، توسعه خدمات گازرسانى ازطريق الگوى 
جديد پيمان سپارى بوده است. هوشنگ محمدى درمجمع عمومى 
وعادى ساليانه اين شركت، گفت: دراين شيوه كه شركت گاز استان 
فارس طراح آن است، اجراى طرح هاى گازرسانى بدون نيازبه منابع 
دولتى و باتكى انجام مى شود.  وى درباره اجراى طرح هاى گازرسانى 

استان فارس اظهار كرد: 
در چهار سال گذشته، 26 شهر معادل 801 روستا از نعمت گاز 
طبيعى بهره مند شده اند. محمدى با بيان اين كه تا ابتداى سال 92 در 
بخش صنعت، چهار هزار و 509 واخد صنعتى گازرسانى شده بود، 
تصريح كرد: از آن زمان تاكنون يک هزار و ۷60 واحد صنعتى 
زيرپوشش گاز طبيعى قرار گرفته اند كه رشد 39 درصدى در اين بخش 

را نشان مى دهد. وى همچنين درنشست جلسه وصول مطالبات استان 
فارس گفت: تاكنون بيش از 62 درصد مطالبات انتقال يافته سال 
گذشته وصول شده است. وى افزود: امسال نيزهمين نزديک به همين 
رقم در بخش هاى مختلف به جز مشتركان فوق عمده وصول شده است

 وى گفت: عمده مطالبات مربوط به مشتركان عمده وفوق عمده 
است اما گازمشتركان خانگى نيزكه بدهى بااليى دارند به منظورتسويه، 
با اخطار قبلى در ليست قطع قرارخواهد گرفت.  مديرعامل شركت 
گازفارس با بيان اين كه اگر گازبهاى مشتركان پرداخت نشود اخطاريه 
براى آنها صادرمى شود، اظهاركرد: در صورت بى توجهى، گازمشتركان 
تا تسويه حساب قطع مى شود. محمدى گفت: موضوع وصول مطالبات 
مشتركان عمده نيز به وسيله امور حقوقى شركت پيگيرى مى شود و 

اقدام هاى خوبى دراين بخش انجام شده است.

مديرعامل شركت گازهرمزگان گفت: مصرف گازطبيعى درصنايع، 
نيروگاه ها، بخش خانگى، تجارى وجايگاه هاى عرضه سى ان جى سى 
ان جى درسه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 40 
درصد افزايش داشته است.  پارسا پروين با بيان اين كه مصرف روزانه 
گازاين استان دربهارسال قبل يک ميلياردو 300ميليون مترمكعب 
بوده است، افزود: درسه ماه نخست امسال مصرف گاز به يک ميليارد 

و 800 ميليون مترمكعب گاز در روز رسيد.
وى سهم گازمصرفى در نيروگاه هاى استان را دربازه زمانى يادشده 
يک ميليارد و20۷ميليون مترمكعب و سهم پااليشگاه ها را 

نيز300ميليون مترمكعب اعالم كرد.

به گفته پروين، صنايع فوالد استان هرمزگان نيزدرسه ماه نخست 
امسال روزانه 220 ميليون متر مكعب گازمصرف كردند و بقيه نيز)۷3 
ميليون مترمكعب( در حوزه سى ان جى و مشتركان جزء مصرف شد. 
مديرعامل شركت گازاستان هرمزگان، گفت: روزانه 25 ميليون 

مترمكعب گاز دراين استان مصرف مى شود.
وى اجراى خط 30 اينچ، افزايش برداشت گازازخط 22 اينچ 
سرخون و تامين 100 درصدى گاز نيروگاه بخار بندرعباس، همچنين 
افزايش زيرساخت هاى جديد، ايستگاه هاى كاهش فشار وخط انتقال 
گاز پااليشگاه نفت ستاره خليج فارس را از عوامل ثبت مصرف روزانه25 

ميليون متر مكعب گاز عنوان كرد.

 ثبت 40 درصد رشد در مصرف گازطبیعی

مديرعامل شركت گازاستان بوشهرگفت: امسال 80روستاى اين 
استان زير پوشش گازطبيعى قرارخواهند گرفت. غالمعباس حسينى 
با بيان اين كه گازرسانى روستايى دراين استان با جديت و شتاب بااليى 
در دست اجراست، افزود: ايجاد رفاه عمومى، برقرارى عدالت، جلوگيرى 
از مهاجرت افراد، همچنين رونق وآبادانى روستايى از جمله داليل توجه 
به اين موضوع است. وى گفت: استفاده ازمنابع قانونى بودجه مانند بند 
»ق تبصره 2قانون بودجه« و »ماده 12 قانون رفع موانع توليد« اين 
امكان را فراهم كرده است كه گازرسانى روستايى با شتاب بيشترى 
انجام شود. مديرعامل شركت گازاستان بوشهر گفت: روند گازرسانى 
به روستاهاى اين استان به نحوى بوده كه درسه سال گذشته، 

گازرسانى به اين بخش سه برابر شده است. حسينى گفت: با توجه به 
تكاليف شركت گازاستان بوشهردراجراى پروژه هاى مرتبط با بند »ق« 
قانون بودجه، بيش ار13خوشه گازرسانى شامل گازرسانى به 240 

روستا وسه شهرباقى مانده استان، طراحى و اجرا شده است.
 به گفته وى تا پايان امسال با بهره بردارى كامل ازاين طرح ها، 95 
درصد خانوارهاى روستايى استان بوشهر زيرپوشش گازطبيعى قرار 
مى گيرد. وى اظهار كرد: با توجه به توسعه زيرساخت ها، 206 روستا 
در دولت تدبيرواميد زيرپوشش گاز قرارگرفته اند. حسينى گفت: از 
430 روستاى واجد شرايط استان بوشهرتاكنون 315 روستا گازرسانى 

شده است.

 گازرسانی به 80 روستا تا پایان امسال
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 بومی سازی پیچیده ترین 
قطعات درون چاهی

مديرعامل شركت بهره بردارى نفت و گازشرق گفت: با 
تالش كاركنان اين مجموعه، حساس ترين وپيچيده ترين 
قطعات مربوط به رشته هاى تكميلى درون چاهى، 
بومى سازى شده است. محمدمام بيگى درنشست تخصصى 
مديران وكارشناسان صنعت نفت و گازباكارآفرينان 
وصاحبان صنايع شهرك صنعتى توس خراسان رضوى، با 
بيان اين كه شركت نفت و گاز شرق از نهادهاى پيشرو 
درساخت قطعات مربوط به استخراج و بهره بردارى از 
چاه هاى نفت و گازاست، افزود: پيچيده ترين قطعات 
رشته هاى درون چاهى كه پيشتر درانحصار شركت هاى 
خارجى بود، هم اكنون بومى سازى شده است. وى گفت: 
صنعت نفت بايد درمسير اجراى سياست هاى اقتصاد 
مقاومتى، از توانمندى هاى شركت هاى ايرانى فعال 
درساخت قطعات و تجهيزات اين صنعت بيشتر بهره مند 
شود. مام بيگى با تاكيد براين كه بهره گيرى ازظرفيت هاى 
شركت هاى ايرانى همواره درشركت نفت و گاز شرق وجود 
داشته است، اظهار كرد: با توجه به اين رويكرد وحمايت هاى 
شركت نفت مناطق مركزى ايران، هم اكنون بيشتر كاالهاى 
مورد نيازاين مجموعه ازمحل توليدات داخلى تامين و 

سفارش خارجى به ندرت انجام مى شود.
وى برتعامل هرچه بيشتر با سازندگان داخلى تاكيد و 
تصريح كرد: افزايش وبهبود فضاى رقابتى، كاهش هزينه هاى 
تعميرقطعات، همچنين در دسترس بودن قطعه سازان و 
پيمانكاران توانمند و سرعت در تبادل نظرميان كارشناسان 
صنعت نفت و قطعه سازان، ازجمله مزاياى اين همكارى ها 

است.
مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى خراسان رضوى 
نيزبا بيان اين كه يكى ازمدل هاى توسعه صنايع، پروژه ملى 
توسعه نظام مبادالت پيمانكارى فرعى ايران است، افزود: 
مركزمبادالت پيمانكارى فرعى بين پيمانكاران اصلى و 
پيمانكاران فرعى ارتباط منطقى به وجود مى آورد تا 

پيمانكاران با صنايع باالدستى خود ارتباط گيرند. 
مسعود مهدى زاده مقدم، تحويل به موقع سفارشات، 
ثبت سفارشات، انجام به موقع تعهدهاى مالى، ايجاد سيستم 
رتبه بندى براى پيمانكاران و ارائه خدمات مشاوره به 
پيمانكاران را ازمزاياى مركز مبادالت پيمانكارى فرعى ايران 

برشمرد
نايب رئيس اتاق بازرگانى صنايع و معادن و كشاورزى 
خراسان رضوى نيز، يكى از دغدغه هاى توليدكنندگان و 
فعاالن اقتصادى، جامعه و دولت را وابسته نبودن به واردات 

و حمايت از توليد داخلى عنوان كرد.
حسين محمودى با بيان اين كه ايجاد فضاى اقتصاد 
مقاومتى مى تواند از بروز اين تكانه هاى اقتصادى جلوگيرى 
كند، اظهار كرد: اقتصاد كشور بايد درون زا و برون نگر باشد.

.

نفت و گاز شرق

باشگاه خبر
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مديرعامل شركت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران گفت: درانجام 
تعميرات واجراى طرح ها، تا حد امكان بايد ازامكانات وظرفيت هاى 
داخلى بهره گرفته شود. عباسعلى جعفرى نسب درنشست بامسئوالن 
شركت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه غرب با اشاره به نام گذارى 
امسال ازسوى مقام معظم رهبرى »اقتصاد مقاومتى، توليد و اشتغال« 
افزود: استفاده حداكثرى از توانمندى ها و تجهيزات داخلى دراجراى 
طرح ها موضوع مهمى است كه بايد به آن توجه ويژه شود تا ضمن 

انجام كيفى پروژه ها، بهره ورى استفاده ازتجهيزات افزايش يابد.
مديرشركت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران با اشاره به استفاده 
از روش هاى نوين دراين حوزه، افزود: با توجه به شرايط خاص 
اقتصادى كشور، امكان نوسازى وبازسازى تجهيزات وجود ندارد، اما 
با استفاده از روش هاى نوين وبهره گيرى ازنرم افزارهاى كاربردى، 
مى توان بهره ورى را ارتقا داد. جعفرى نسب با مهم برشمردن افزايش 

دانش فنى و مهارت كاركنان، بر كنترل و مديريت صحيح اعتبارات 
وهزينه ها تاكيد كرد.

مهرداد حقيقيان، مديرشركت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه 
غرب نيزبا ارائه گزارشى از فعاليت اين منطقه اظهاركرد: باوجود قدمت 
تجهيزات و خطوط لوله منطقه غرب، تالش همه بخش هاى ستادى 
و عملياتى اين است كه تجهيزات و دستگاه ها براى انتقال ايمن و پايدار 
فرآورده هاى تفتى آماده باشند. وى با بيان اين كه همه مسيرهاى 
خطوط به صورت مستمر پايش مى شوند، اظهار كرد: در يک سال 
گذشته، هيچ حادثه نشتى يا پارگى خط در اين منطقه روى نداده 
است. حقيقيان ارتقاى سمت هاى سازمانى، كمبود فضاى ادارى، 
كمبود نيروى انسانى دربخش هاى مختلف، همچنين احداث 
مامورسرا در تاسيسات انتهايى سنندج ومركز انتقال نفت شهيد قمرى 

را بخشى از مشكالت منطقه برشمرد.

 بيمارستان بزرگ نفت اهواز موفق به كسب رتبه درجه يک 
اعتباربخشى ملى بيمارستان ها شد. اين بيمارستان به استناد كارنامه 
صادره ازسوى دفتر نظارت و اعتبار بخشى امور درمان وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكى موفق به كسب درجه يک اعتبار بخشى ملى 
بيمارستان ها شده است. بيمارستان بزرگ نفت اهواز به مدت سه روز 
) 16 تا 18 ارديبهشت ماه امسال( بر اساس استانداردهاى نسل سوم 
اعتبار بخشى بيمارستانى از سوى ارزيابان كشورى مميزى شده است.

بيمارستان صنايع پتروشيمى منطقه ماهشهر نيزموفق به كسب 
رتبه درجه يک اعتباربخشى ملى بيمارستانى ازسوى وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكى شد..  دكتر افخم السادات موسوى، سرپرست 
بيمارستان صنايع پتروشيمى منطقه ماهشهردر اين باره گفت: بدون 
ترديد دقت، پشتكار وتالش هاى بى شائبه همكاران و كاركنان 
زحمتكش اين بيمارستان، عامل اصلى كسب اين مهم بوده است كه 

جاى تشكر دارد.  

 رئيس امورادارى شركت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه 
شمال از برگزارى دوره آموزش شناخت و كنترل آلودگى خاك 
دراين منطقه خبر داد. محمد عباسى با بيان اين كه اين دوره 
آموزشى با حضور 16 نفر از كاركنان اين منطقه عملياتى برگزار شده 
است، هدف از اين دوره آموزشى را شناخت آلودگى خاك، آسيب ها 
و راهكارهاى كنترل و تصفيه آن عنوان كرد. وى با اشاره به اين كه 
اين دوره آموزشى با همكارى موسسه كاوشگران راستين تهران. 
مدت دو روز برگزارشده است، گفت: در اين دوره آموزشى، به 
موضوع هايى ازجمله شناسايى منابع آالينده خاك درصنعت نفت، 
آثار زيست محيطى وبهداشتى آلودگى خاك، اهميت پيشگيرى از 
آلودگى ومشكالت پاكسازى، همچنين معرفى نمونه هايى از آلودگى 

خاك و آثار آن برمحيط زيست پرداخته شد.  عباسى اظهاركرد: 
مشخصات مختلف خاك شناسى از جمله نوع خاك و تخلخل، تعيين 
ميزان انتقال، انتشار و نگهداشت آلودگى درخاك و تخمين ضرايب 
آن، معرفى روش هاى متداول براى پاكسازى آلودگى خاك، 
هزينه هاى پاكسازى، همچنين راهكارهاى پايش خاك، مدل سازى 
پايش آلودگى، شيوه هاى نمونه بردارى و آزمايش ازمحيط آلوده، 

ديگر موضوع در اين دوره آموزشى است.
وى گفت: با توجه به آثار زيست محيطى ناشى از آلودگى خاك 
و منابع آب زيرزمينى با آالينده هاى مختلف ازجمله هيدروكربن هاى 
نفتى، برگزارى اين كالس ها مى تواند نقش بسزايى در پيشگيرى از 

وقوع حوادث داشته باشد.
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ضرروت استفاده حداکثری از توانمندی های داخلی

بیمارستان بزرگ نفت اهواز، بیمارستان درجه یک

برگزاری دوره آموزش شناخت و کنترل آلودگی خاک

مراكز انتقال نفت شركت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه 
خوزستان به منظور مبارزه با حشرات، جوندگان موذى و گزندگان، 
سمپاشى شد. مسئول بهداشت كار صنعتى و حفاظت محيط زيست 
شركت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه خوزستان، گفت: عمليات 
دفع عوامل بيولوژيک و ماكروبيولوژيک مخرب و جوندگان موذى 
ازسال 85 تا كنون به صورت منظم در سطح مراكز انتقال نفت، منازل 

مسكونى سازمانى و ايستگاه هاى مخابراتى منطقه انجام مى شود.
پرويز محمودى اظهار كرد: منظور از روش ماكروبيولوژيک، استفاده 
از سموم گياهى به جاى سموم شيميايى در جهت جلوگيرى از 
آسيب هاى زيست محيطى با پايدارى اندك و اثر گذارى بيشتر است.

مسئول بهداشت كار صنعتى و حفاظت محيط زيست شركت 
خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خوزستان گفت: همزمان با 
سمپاشى در ايستگاه هاى نگهبانى مسير خطوط، علف كشى در مراكز 
انتقال نفت نيز انجام شده است. به گفته وى كنترل آفات گزنده و عوامل 
بيمارى زا در ايستگاه هاى حراست و حفاظت كاتدى خطوط لوله انتقال 
نفت، موريانه زدايى نخيالت در منازل مسكونى اهواز، همچنين 
موريانه زدايى در منازل مسكونى مركز انتقال نفت شهيد زنگنه، كنترل 
علف هاى هرز ناحيه صنعتى مراكز انتقال نفت شهيد زنگنه، شهيد 
دهنوى، شهيد يوسف زاده باغبان و شهيد شمعونى )عبدالخان( از ديگر 

اقدام هاى انجام شده در اين منطقه است.

 سمپاشی مراکز انتقال نفت منطقه خوزستان 
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پاالیشگاه گاز بيد بلند/ پارسيان 

 ثبت 5 میلیون نفر  کار بدون 
حادثه

مديرعامل شركت پااليش گاز بيدبلند از ثبت بيش از 
پنج ميليون نفر كار بدون حادثه درسال گذشته خبر داد.

على محمد پوررضا درمجمع عمومى ساليانه اين 
شركت افزود: ثبت اين ميزان كار بدون حادثه تنها با رعايت 
دستورعمل هاى واحد اچ اس اى، محقق شده است.  وى 
درباره حجم گازفرآورش شده درسال گذشته نيزاظهار كرد: 
پارسال بيش از6 ميليارد مترمكعب گازدرشركت پااليش 
گازبيدبلند فرآورش شد. پوررضا همچنين با اشاره به اين 
كه شركت پااليش گاز بيد بلند سال گذشته ميزبان 
هفتمين همايش المپياد آتش نشانان بوده است، افزود: اين 
المپياد در سطح بسار بااليى برگزار شد. وى همچنين، 
راه اندازى تصفيه خانه پساب رابا هدف حفظ و صيانت از 
محيط زيست، از ديگراقدام هاى موثر پااليشگاه گاز بيد بلند 
در سال گذشته برشمرد. مديرعامل شركت پااليش گازبيد 
بلند درباره بهترين شاخص عملكرد سال گذشته پااليشگاه 
گاز بيد بلند گفت: طرح تفكيک گرسه فازى كه براى صرفه 
جويى درمصارف مختلف آب، گاز و كنترل هاى زيست 
محيطى، بسيار موثر بود، بهترين شاخص عملكردى سال 

گذشته اين شركت محسوب مى شود.

  پیش بینی فرآورش 25 
میلیارد مترمکعب گاز تا پایان 

امسال
مديرعامل شركت پااليش گاز پارسيان گفت: براساس 
برنامه تكليفى، پيش بينى توليد اين شركت تا پايان امسال، 

فرآورش بيش از25 ميليارد متر مكعب گاز خواهد بود.
فرشيد ابدالى دهدزى اظهاركرد: پااليشگاه گازپارسيان 
46درصد خوراك خود را ازحوزه تابناك، 11درصد ازحوزه 
وراوى و 43 درصد را نيز از حوزه هاى هما وشانول دريافت 
مى كند. وى تصريح كرد: گازدريافتى ازحوزه هاى ياد شده 
پس ازفرآورش در پااليشگاه گاز پارسيان به خط چهارم 

سراسرى ارسال مى شود.
ابدالى گفت: درسه ماه نخست امسال 5/6ميليارد 
مترمكعب گازدراين شركت فرآورش و به خط چهارم 

سراسرى ازسال شده است.
وى درباره توليد ميعانات گازى اين پااليشگاه درمدت 
زمان يادشده نيز اظهار كرد: در بهار امسال 2/4 ميليون 
بشكه ميعانات گازى توليدى اين شركت درمخازن ذخيره 
وازطريق يک رشته خط 10 اينج به منظور صادرات به 

عسلويه ارسال شده است.
 مديرعامل شركت پااليش گاز پارسيان افزود: 
پيش بينى مى شود حجم توليد ميعانات گازى تاپايان 

امسال به بيش از9 ميليون بشكه برسد.
ابدالى با اشاره به ساعت كاركرد بدون حادثه پااليشگاه 
گازپارسيان اظهار كرد: تاكنون بيش از19 ميليون ساعت 
كاركرد بدون حادثه دراين ثبت شده است وهمه تالش 
خود را به كارخواهيم گرفت تا در توليد مسئوالنه، پاك، 

ايمن و بهره ور پيشتاز باشيم. 
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در ابتدا از خودتان برایمان بگویید.
  متولد 134۷ تهران داراي مدرك تحصيلي 
كارشناسي ارشد فيزيولوژي وكارمند قراردادي 
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب هستم. در 
قسمت امور ورزش و تربيت بدني، سرمربي و مدير 
فني تيم كاراته مناطق نفتخيز جنوب بوده و داراي 
مدرك مربيگري بين المللى و داوري جهاني و در 
و  عضو  حاضر  حال 
مدرس كميته داوران 
كاراته  فدراسيون 

ايران نيزهستم.

 

کاراته را از کجا و زیر نظر چه افرادي 
شروع کردید؟

 ورزش كاراته را از سال 54 در آكادمي كاراته 
تخت طاووس و باشگاه ژاندارمري تهران زير نظر 
اساتيدي همچون ارجمند فدايي و اردوان فدايي 
و نيز استاد عليرضا احساني و مسعود مجد، هادي 
اصفهاني و در نهايت احد تن زاده شروع كردم و 

ادامه دادم.

چرا خوزستان و مناطق نفتخیزجنوب 
را براي ادامه فعالیت انتخاب کردید؟

 خانواده ام در سال 1363 از تهران به استان 
خوزستان و اهواز عزيمت كردند و بدين جهت از 
همان سال ها فعاليت من در استان خوزستان با 
مربيگري آغاز شد و از سال 1364 به عنوان كمک 
مربي باشگاه مجموعه شماره 3 صنعت نفت در 
كنار استاد و برادر بزرگم مشغول به فعاليت شدم.

 طي سال هاي اخیر و در کسوت 
مربیگري چه عناویني را با تیم کاراته 
کسب  ب  جنو نفتخیز طق  منا

کرده اید؟

مقام هاي  فعاليت،  سال   32 اين   طي 
ارزشمندي در سطح استان و كشور به دست 
آورديم كه به مهمترين آنها در سطح ليگ كشور 

و بين المللى اشاره خواهم كرد:
  كسب مقام اول مسابقات ليگ برتر كشور 

در سالهاي 1383 و 1384
   كسب مقام دوم مسابقات سوپر ليگ 
باشگاه هاي كشور در سال هاي 1386، 138۷، 

1388، 1389، 1391 و 1395
   كسب مقام سوم مسابقات سوپر ليگ 
باشگاه هاي كشور در سال هاي 1385، 1393 و 

1394
   كسب مقام سوم مسابقات بين المللى كوبه 

اوزاكا در كشور مالزي سال 2001 ميالدي
   كسب مقام اول مسابقات بين المللي كاپ 
درياي سياه در كشور ايتاليا سال 2002 ميالدي

  كسب مقام دوم مسابقات بين المللى كاپ 
پادشاهي مراكش در كشور مراكش در سال 2004

   كسب مقام اول مسابقات بين المللى جام 
وحدت و دوستي در ايران در سال 2005

  كسب مقام دوم مسابقات باشگاه هاي 
جهان در كشور تركيه در سال 2011.

در مسابقات فصل اخیرسوپرلیگ کاراته 
موفق به کسب عنوان نایب قهرماني شدید، 
سطح  و  مسابقات  برگزاري  نحوه  از 

رقابت هاي این دوره بیشتر توضیح دهید.
  در آخرين حضور تيم كاراته باشگاه مناطق 
نفتخيز جنوب در سال 1395 توانستيم با اقتدار 
با يک پله صعود در رتبه دوم جدول قرار بگيريم و 
عنوان نايب قهرماني سوپر ليگ را به نام خوزستان 

و باشگاه مناطق نفتخيز جنوب رقم بزنيم.
چند درصد از بازیکنان تیم شما را 

بومي ها تشکیل مي دهند؟
اولين حضور ما در رويداد مهمي به نام ليگ 
كشور با حضور 100 درصدي بازيكنان بومي و ۷5 
درصدي شركتي در سال 1382 رقم خورد و 
توانستيم در بين 14 تيم حاضر و مدعي، عنوان 
چهارم را به دست بياوريم، ولي از آنجا كه مسابقات 
ليگ، يک رويداد حرفه اي براي هر رشته ورزشي 
محسوب مي شود، تالش كرديم براي تقويت تيم 
از بازيكنان مطرح استفاده كنيم وطي سالهاي 83 
تا 90 شاكله تيم از بازيكنان طراز اول و ملي پوش 
تشكيل شد كه البته متاسفانه كم كم عرصه براي 
بازيكنان بومي تنگ شد، ولي با سياستي كه از آن 
سال به بعد از سوى مديران اتخاذ شد، كم كم 
تالش شد تا حضور بيشترى از بازيكنان بومي 
داشته باشيم كه اين موضوع براي حضور اين 
عزيزان سال به سال پر رنگ تر مي شود كه در سال 
1395 حدود 62 درصد از بازيكنان بومي در كنار 
38 درصد بازيكنان طراز اول دنيا و صاحب نام دنيا 

قرار گرفتند. 
يكي از اقدام هاى مهمي كه در اين خصوص 
صورت گرفته اجازه حضور همه بازيكنان بومي كه 
عضو تيم نيستند، در اردوهاي تمريني در كنار 
قهرمانان و ملي پوشان و ديگر اعضاي تيم مناطق 
نفتخيز بوده كه اين موضوع، قطعا در پيشرفت اين 

عزيزان تاثير بسزايي خواهد داشت.

می خواهيم پرچمدار نام نفت در کاراته ايران باشيم
سرمربی تيم کاراته مناطق نفتخيز جنوب در گفت و گو با »مشعل«:

حسین شیخ آزادي  کاراته از رشته هاي ورزشي در شرکت ملي مناطق 
نفتخیزجنوب است که در یک دهه اخیر، حضوری موثر در سطح اول ورزش کشور 
دارد. کسب 2 عنوان قهرماني در سوپرلیگ کشور، به دست آوردن 6 مقام نایب 
قهرماني در مسابقات سوپرلیگ و به دست آوردن 5 عنوان بین المللي تیم کاراته 
مناطق نفتخیزجنوب، این تیم را به پر افتخارترین تیم باشگاهي در ایران تبدیل 
کرده است. همچنین حضور 6 بازیکن از این تیم در ترکیب تیم ملي بزرگساالن 

کشورمان در مسابقات قهرماني آسیا که تیرماه امسال برگزار شد و کسب سه مدال 
طال و سه مدال نقره از سوی این افراد براي تیم ملي کشورمان، اهمیت تیم کاراته 
شرکت ملي مناطق نفتخیزجنوب در سطح کشور را بیش از پیش به اثبات 
مي رساند. به منظور آگاهي از آخرین وضعیت تیم کاراته مناطق نفتخیزجنوب با 
سرمربي زحمتکش و بي ادعاي این تیم، آرام فدایي گفت وگوي کرده ایم که با هم 

می خوانیم: 

اشــــاره

کاراته مناطق نفتخيزجنوب پرافتخارترین تيم باشگاههاي ایران
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 در مسابقات فصل گذشته تیم کاراته 
مناطق نفتخیزجنوب پدیده اي هم به 

کاراته کشور معرفي کرد؟
سال گذشته يكي از بازيكنان بومي و جوان آتيه دار 
استان و عضو تيم مناطق نفتخيز كه در ليگ هم خوش 
درخشيد، ميالد غيبي بود كه به اردوي تيم ملي اميد 
دعوت شد و مرداد ماه در اردوي تيم ملي براي تثبيت 
خودش براي حضور در مسابقات جهاني اسپانيا به روي 

تاتامي خواهد رفت.

طي سال هاي اخیر چه تعداد از کاراته 
کاهاي مناطق نفتخیزجنوب در اردوي 

تیم ملي حضور داشته اند؟
 سال گذشته 9 نفر از اعضاي تيم كاراته مناطق 
نفتخيز به اردوهاي تيم ملي جوانان، اميد و بزرگساالن 
راه يافتند كه از اين 9 نفر ميالد غيبي جوان با آتيه و 
بومي استان بودند و همچنين سعيد فرخي كه كارمند 
رسمي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب از ملي 

پوشان مطرح كشور هستند و ديگر عزيزان 
عبارتند از: ابراهيم حسن بيگي – سامان 
ابوالفضل شهرجردي  حيدري – 
– هادي عرب )فرزند شركتي( – امير 
مهدي زاده – علي زند – ميالد 

دليخون

برگزاري سوپرجام کاراته 
کشور چه تاثیري بر آینده 
این رشته در سطح ملي 

دارد؟
 يكى از رويدادهاي مهم در يک 

رشته ورزشي »ليگ« است و برگزاري 
ليگ به صورت منظم باعث رشد و توسعه 

آن رشته ورزشي و ارتقاى فني بازيكنان مي شود، 
قطعا ليگ، پشتوانه محكمي براي تيم ملي يک 
كشور خواهد بود، به جهت اينكه بازيكنان در عرصه 
رقابت قرار مي گيرند و اين رقابت باعث پيشرفت و 
توسعه فني اين عزيزان خواهد شد و بخصوص 
مسابقاتي همانند »سوپر ليگ« كه باالترين و با 
كيفيت ترين ليگ محسوب مي شود و حضور 
ملي پوشان و بازيكنان مطرح در اين ليگ به 

ارزش فني و اعتبار آن مي افزايد.

 در مسابقات کاراته قهرماني آسیا که 
تیرماه امسال به میزباني قزاقستان 
مناطق  کاهاي  کاراته  برگزارشد، 
نفتخیزجنوب خوش درخشیدند و موفق 

شدند سه مدال طال و سه مدال نقره را 
کسب کنند، در این خصوص بیشتر 

توضیح دهید.
بله، همان طور كه اشاره كرديد، در اين دوره از 
رقابت ها 600 كاراته كا از سراسر آسيا حضور داشتند 
كه در بخش كوميته انفرادي امير مهدي زاده به مدال 
طال دست يافت، در بخش كوميته تيمي نيز سامان 
حيدري و ابراهيم حسن بيگي به مدال طال دست 

يافتند.
در بخش كاتاي تيمي نيز، علي زند، ميالددليخون 

و ابوالفضل شهر جردي صاحب مدال نقره شدند. 

مناطق  در  کاراته  رشته  آینده 
نفتخیزجنوب را چطور اریابي می کنید؟

كاراته مناطق نفتخيز جايگاه بسيار خوبي در ليگ 
و كاراته كشور دارد. حضور قهرمانان پر آوازه و صاحب 
نام در اين تيم به عنوان بازيكن و يا مربي، اعتبار اين تيم 
را دو چندان كرده و در كنار اين قهرمانان فرزندان بومي 
و شركتي رشد بسزايي پيدا كرده اند كه اميد مى رود 
در آينده در عرصه هاي ملي جايگاه بسيار خوبي 

ين  ا ي  ا عزيزان رقم بخورد.بر

براي حضورمقتدرانه در فصل آینده 
سوپرلیگ کاراته کشور چه برنامه اي 

دارید؟
خدا را شكر هر سال مسئوالن و مديران ورزش 
مناطق نفتخيز از ابتداي سال تمهيدات الزم را براي 
حضور قوي تيم ها در رويدادهاي مهم كشوري 
پيش بيني مي كنند كه رشته ورزشي كاراته از اين مهم 
مستثنا نبوده و از 20 فروردين 1396 با برنامه ريزي 
مدون تمرينات تيم را شروع كرديم كه تا كنون پس از 
چندين مرحله تمرين و سه مرحله انتخابي 80 درصد 
پيكره تيم براي حضور در ليگ سال 1396 مشخص 
شده است، البته ناگفته نماند كه ما به عزيزاني هم كه 
براي حضور در تيم انتخاب نشده اند، اجازه حضور در 
تمرينات و بقيه مراحل اردو را داديم تا بتوانيم قدم 
مثبتي جهت رشد و پيشرفت اين عزيزان داشته باشيم.

در پایان اگر سخنی دارید، بفرمایید.

در اينجا جا دارد از عزيزاني كه طي سالها حضور 
تيم كاراته باشگاه مناطق نفتخيز به عنوان مربي و كادر 
فني زحمات فرآواني براي تيم نفت كشيدند، يادي 
كنم؛ از آقايان شادروان علي شاطرزاده، علي رضا 
كتيرايي، علي رضا سليماني فخر، سعيد آشتيان، سعيد 
نصرالهي، مهران بهنام فر ودر سال 1395 آقايان قاسم 
شهرجردي مربي خوب و فهيم كاتاي تيمي و انفرادي 
و آقايان ارشاد فدايي و فرشاد ميناپور) مربيان كوميته( 
و علي حسين بختياري) سرپرست محترم تيم ( و سيد 
منوچهر ساداتي ) تداركات( همچنين مربي جوان و با 
آتيه تيم آقاي منصور حسن بيگي كه از قهرمانان و ملي 
پوشان اسبق و با اخالق تيم ملي كاراته ايران و كارمند 
مناطق نفتخيز جنوب هستند.  همچنين جا دارد از 
مدير عامل و رئيس ورزش قهرماني، همچنين 
همكارانى كه حمايت و همكاري خود را مبذول 
داشتند، تشكر كنم و تشكر ويژه از شما كه براي 
شناساندن هرچه بيشتر تيم كاراته مناطق نفتخيز ،  

زحمات فراواني متقبل مى شويد.

  کاراته ایران با  6 مدال 
ورزشکاران مناطق نفتخیزجنوب، 

قهرمان آسیا شد
تیم ملي کاراته کشورمان با کسب 6 مدال رنگارنگ 
ورزشکاران مناطق نفتخیزجنوب عنوان قهرماني 

مسابقات آسیا را به خود اختصاص داد.
  در این دوره از رقابتها که به میزباني کشور قزاقستان 
برگزار شد، تیم ملي کاراته کشورمان با کسب 20 مدال 
طال، 12 مدال نقره  و 10 مدال برنز به عنوان قهرماني این 
دوره از مسابقات دست یافت و تیمهاي ژاپن و قزاقستان 

نیز در رده هاي دوم و سوم قرار گرفتند.
در این دوره از رقابتها و در وزن 60- کیلوگرم کومیته 
انفرادي، امیر مهدي زاده ورزشکار مناطق نفتخیزجنوب 
به مدال طال دست یافت. در بخش کومیته تیمي نیز 
از  بیگي که  امیرحسین  و  سامان حیدري 
ورزکاران تیم کاراته مناطق نفتخیزجنوب 

هستند، صاحب مدال طال شدند.
در کاتاي تیمي نیز علي زند، میالد دلیخون و 
ابوالفضل شهرجردي هر سه ورزشکار از تیم 
کاراته مناطق نفتخیزجنوب به مدال نقره 

دست یافتند.
شایان ذکر است؛ در مسابقات قهرماني 
کاراته آسیا 660 کاراته کا از 27 کشور 

حضور داشتند.  
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 مركز خدمات مشاوره ورزشي و حركات 
اصالحي امور ورزش و تربيت بدني شركت ملي 
نفت ايران از ابتداي سال 1394 منطبق با 
اسناد راهبردي ورزش در صنعت نفت كه از 
سوى مقام عالي وزارت در 14 ماده با هدف 
حفظ و ارتقاي انگيزه و افزايش تعهد كاركنان، 
بهبود عملكرد وكار آمدي ايشان، پيشگيري از 
فرسودگي شغلي و نگهداشت نيروي انساني، 
باال بردن سطح سالمت كاركنان و خانواده، 
بستر سازي در جهت مشاركت حداكثري 
كاركنان و خانواده در فعاليت هاي ورزشي و... 
راستا  و در همين  آغاز كرد  را  كار خود 
كارگروه هاي تخصصي در راستاي تدوين آيين 
نامه هاي اجرايي و انجام تكاليف منبعث از آن 
مواد تشكيل و نتيجه آنها به صورت مدون در 
اختيار اعضاي محترم شوراي مركزي ورزش 
وزارت نفت به جهت تصويب خواهي و ابالغ 

نهايي قرارگرفت. 
يكي از مهمترين اسناد راهبردي، ماده 3 
)حلقه سالمت( است، كه امور ورزش و تربيت 
بدني شركت ملي نفت ايران را موظف مي 
كند، تمهيداتي را فراهم آورد تا نسبت به ايجاد 
شناسنامه پزشكي ورزشي براي كاركنان از بدو 

استخدام اقدام كند؛ از اين رو شركت ملي نفت 
ايران در بين چهار شركت اصلي پيش قدم 
شده و طرح تهيه شناسنامه مذكور را به همت 
و كوشش هادي افشار، از قهرمانان ملي جذب 
شده )داراي دكتراي رفتار حركتي و دانشجوي 
دكتراي فيزيولوژي قلب و عروق و تنفس( و 
شاغل در امور ورزش و تربيت بدني و همچنين 
از اعضاي كارگروه حلقه سالمت، به صورت 
آزمايشي و با هدف شناسايى، بررسى و ارزيابى 
و  عضالنى  سكلتى-  ا ى  ى ها ر هنجا نا
ناهنجارى هاى وضعيتى همچون سر و شانه به 
 ، ) پشتي ز  قو ( يس  ز يفو كا  ، جلو
لوردوزيس)گودي كمر(، نابرابري شانه و لگن، 
اسكوليوزيس )انحراف ستون فقرات(، زانو 
ضربدري و پرانتزي، كف پاي صاف و گود و 
اندازه گيرى دقيق با استفاده از دستگاه بادي 
پوسچر آنااليزر)Body Posture Analyzer( و 
آنها،  كردن  برطرف  براى  راهكار  ارائه 
اندازه گيري انعطاف و قدرت عضالت با استفاده 
از دستگاه هاي سنجش اندازه گيري، بررسي 
تعادل بدني با استفاده از دستگاه پيشرفته
TeknoBody، بررسى وضعيت تناسب بدني و 

ارائه برنامه هاى متناسب و موثر بر اساس 

نُرم هاى استاندارد با استفاده ازInBody از سوى 
متخصصان شاغل در امور ورزش و تربيت بدني 
اين شركت از ابتداي تابستان سال جاري 

آغازكرده است.
به منظور بررسي روند اجراي ماده 3 و تهيه 
شناسنامه ورزشي طي مراسم با شكوهي 
مهندس هاشمي طبا، يكي از خبرگان ورزش 
كشور و از اعضاي شوراي ورزش وزارت نفت با 
همراهي دكتر مواليي، مدير توسعه منابع 
انساني شركت ملي نفت، شاه كرمي، مديركل 
امور سالمت، تربيت بدني و مسئوليت اجتماعي 
وزارت نفت وكارشناسان آن اداره كل، مهندس 
فخرايي، معاون مدير در آموزش و بهبود منابع 
انساني، دكتر بلوري، رئيس طب صنعتي در 
سازمان بهداشت و درمان، قورچيان رئيس امور 
نفت،  ملي  بدني شركت  تربيت  و  ورزش 
عبداله نژاد، رئيس امور ورزش و تربيت بدني 
همچنين  و  پتروشيمي  يع  صنا شركت 
كارشناسان ارشد امور ورزش و تربيت بدني از 
مركز خدمات مشاوره ورزشي و حركات 
اصالحي شركت ملي نفت )واقع در ساختمان 
مركزي هشتم نفت( بازديد كردند و با ارائه 
توضيحات دكتر افشار، از نزديک با مراحل روند 

تهيه شناسنامه ورزشي آشنا شدند. 
در پايان اين بازديد نيز، مهندس هاشمي طبا 
ضمن ابراز خرسندي و تأييد اين طرح و مثبت 
ارزيابي كردن فعاليت هاي صورت گرفته، در 
جهت اجرايي شدن اين پروژه در اسرع وقت و 
تسهيل در انجام آزمايشات مورد نظر تأكيد 

كرد.
در پايان ضمن تشكر و قدرداني از تمامي 
اعضاي محترم كارگروه ماده 3 )حلقه سالمت( 
كه با سعه صدر، تالش فراوان و صرف ساعت ها 
كار كارشناسي و تخصصي، زمينه اجرايي شدن 
اين طرح مهم را فراهم كردند، بايد به اين نكته 
اشاره شود كه اين مركز، جزء برترين مراكز 
خدمات مشاوره ورزشي در كشور محسوب 
مي شود كه با درايت و توجه ويژه مديران ارشد 
و تالش بي وقفه و مستمر مديريت توسعه 
منابع انساني و امور ورزش و تربيت بدني تجهيز 
و ارائه خدمات و تشكيل پرونده هاي ورزشي را 
با رعايت ضوابط اداري به نحو شايسته تاكنون، 
توسط كارشناسان ارشد مشاوره ورزشي و 
متخصص در حركات اصالحي انجام داده و 
همچنان با روند صعودي، به فعاليت خود ادامه 

مي دهد.

و  لوله  خطوط  شرکت  تیراندازی  تیم 
نفت منطقه شمال، مقام نخست  مخابرات 
مسابقات جام رمضان با حضور شرکت های 
تابعه وزارت نفت در شمال کشور را به دست 

آورد. 
 محمد عباسی، رئیس امور اداری منطقه، با 
تایید این خبر گفت: تیم ورزشکاران منطقه 
شمال در سه رشته تیراندازی، والیبال و 
فوتسال در نخستین دوره مسابقات جام 
رمضان قهرمانی کارکنان شرکت های تابعه 

وزارت نفت در شمال کشورشرکت کرد.
 این مسابقات به میزبانی واحد عملیات اداره 
گاز منطقه 9 کشور در سالن اداره گاز شهرستان 
ساری برگزار شد و در پایان این رقابت های یک 
روزه، تیم تفنگ و تپانچه بادی منطقه شمال به 

مقام نخست این مسابقات دست یافت. 
به گفته عباسی، والیبالیست های منطقه 
شمال در این رقابت ها موفق به کسب رتبه 
سوم تیمی شدند و تیم فوتسال منطقه شمال 

نیز به مقام چهارم بسنده کرد. 

یک دوره مسابقات پرتاپ دارت در 
شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب 
برگزار و در آن نفرات برتر مشخص 
امور  رئیس  ماشاهلل حسیني،  شدند. 
ورزش شرکت بهره برداری نفت و گاز 
غرب با تایید این خبر گفت: امور ورزش 
شرکت به منظور کاهش تنش هاي رواني 
کارکنان وایجاد تنوع در محیط هاي کاري 
اقدام به برگزاري مسابقات مختلف در 
ستاد و مناطق عملیاتي کرد و بر این 

اساس، یک دوره مسابقات پرتاب دارت 
در دو بخش آقایان و بانوان در ستاد 
کرمانشاه برگزار شد و به ترتیب، وحید 
ابراهیمي، شهروز دوستي و سیروس 
فتاحي عناوین اول تا سوم این دوره از 

مسابقات را از آن خود کردند. 
در بخش بانوان نیز، فاطمه جمشیدي، 
مقام اول، وحیده گیوخواهان، مقام دوم 
و سهیال بهلولي، عنوان سومي این دوره 

را کسب کردند. 

  بازدید هاشمي طبا از مرکز خدمات مشاوره  ورزشي  امور ورزش شرکت ملي نفت ایران 

قهرمانی  سه گانه خطوط لوله منطقه شمال 

خبره   ورزشی   در ميان  نفتی ها

 نفرات برتر مسابقات ورزشي 
نفت و گاز غرب
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 گروه كوهنوردي مهرگان شركت 
گاز استان چهارمحال و بختياري به 
سرپرستي داود مرادي و اعضاي گروه 
)نادر يوسفي، بهنام پور كاوه، عليرضا 
ميرزايي، رضا محمدزاده، محسن جوام، 
محمدجان جهانبازي، مصطفي باقري، 
و خانمها جهانبازي و علي اكبري( طبق 
برنامه از پيش تعيين شده خود عازم 
قله حوض دال دنا شدند ودر يک برنامه 
يک روزه موفق شدند اين قله 4300 

مترى را فتح كنند.
 مهندس مرادي، سرپرست برنامه 
گفت: قله حوض دال دنا با ارتفاعي 
حدود 4320 متر، در شمال شهر 

سي سخت از توابع استان كهگيلويه و 
بوير احمد و در 35 كيلومتري شمال 
باختري ياسوج ودر مركز زاگرس زيبا 
واقع شده است. خط الراس مركزي دنا 
شامل 18 قله باالي 4000 متر يكي از 
قطبهاي كوهنوردي كشوراست كه از 
گردنه بيژن تا گردنه مور گل كشيده 
شده و و جه تسميه حوض دال از 
آنجاست كه در قسمت جنوبي قله آن 
منطقه اي وسيع و حوض مانند قرار 
دارد كه در قديم زيستگاه نوعي پرنده 
شكاري به نام دال بوده و به همين 
دليل اين قله حوض دال ناميده شده 

است. 

 تیم فوتبال نفت و گاز گچساران اردوی آماده سازی خود را 
برای حضوری مقتدرانه در لیگ دسته دوم فوتبال ایران در 
تهران شروع کرد. مدت زمان این اردو 10 روز و هدف آن جذب 

بازیکنان جدید و آماده سازی بازیکنان است.
در این اردو بدنسازی تیم زیر نظر مربی بدنساز انجام خواهد 
شد و تعدادی از بازیکنان بومی فصل گذشته به تهران اعزام شده 

و سایر بازیکنان نیز در این اردو به جمع نفتی می پیوندند.
 باشگاه نفت و گاز گچساران، ظرفیت باالیی برای پیشرفت 
دارد و می باید این مسیر به شکل منظم و حرفه ای برای جوانان 
عالقه مند هموار شود، با برنامه ریزی انجام شده این اردو برای 

تشکیل ساختار تیم بسیار الزم و اساسی است.
این اردو از 28 تیر آغاز شده است و 10 مرداد به پایان 

می رسد. 

بومی  مربی  و  بازیکن  آزاد،  بهمنی  اسد   
پیشکسوت نفت و گاز گچساران به عنوان سرمربی 

تیم واترپلو این باشگاه منصوب شد.
 اسد بهمنی آزاد که از قدیمی های 
گاز  و  نفت  واترپلو  و  شنا، شیرجه 
گچساران است، شنا را از دهه 60 زیر 
نظر مربیان قدیمی این باشگاه آغاز 
کرد و به عضویت تیم های شنا و واترپلو 
در آمد. بهمنی آزاد دارای مدرک 
مربیگری واترپلو و سابقه مربیگری و 
سرمربیگری تیم های شنا و واترپلو 

نفت و گاز گچساران را در کارنامه خود دارد.
بهمنی آزاد از سال 67 به عنوان بازیکن در 
تیم های واترپلو و شنا نفت و گاز گچساران، فوالد 

و  داشته  فعالیت  استان  منتخب  و  خوزستان 
افتخارات بسیاری با این تیم ها از جمله قهرمانی 
لیگ برتر واترپلو و نایب قهرمانی با تیم واترپلو نفت 
و گاز گچساران و صعود به مسابقات 
آسیایی را کسب کرده است. بهمنی 
آزاد همچنین در سال 90 به عنوان 
سرمربی و در سال 91 به عنوان مربی 
گچساران  گاز  و  نفت  واترپلو  تیم 
فعالیت داشته است. باشگاه نفت و گاز 
با بررسی همه جوانب و  گچساران 
مشورت با کارشناسان و پیشکسوتان 
شنا و واترپلو تصمیم گرفت برای بها دادن به 
سرمایه های بومی از مربی بومی به جای غیربومی 

در کنار تیم واترپلو بزرگساالن استفاده کند.

گروه كوهنوردي بانوان شركت ملي نفت ايران 
در پنجمين برنامه كوهپيمايى خود به قله 4100 
مترى »سركچال« صعود كردند. قلل سركچال)قله 
كوچک و بزرگ( با ارتفاع 4100 و 4150 متر از 
سطح دريا بين دو قله مرتفع ديگر با نامهاي برج خلنو 
و كلون بستک در ارتفاعات البرز مركزي قرار دارند 
كه از شرق با گذر از دو يال به دره اللون و از غرب به 

خط الرأس كلون بستک، از شمال از طريق گردنه 
ورزاب به قله خلنو و از جنوب غربي به پيست 
شمشک منتهي مي شود.  گروه 12 نفره كوهنوردان 
خانم شركت ملى نفت ايران با مديريت محمد 
گلپريان )از كوهنوردان با سابقه و نماينده امور 
ورزش( مسير صعود خود را از انتهاي جاده فشم به 
چک  كو ي  ستا و ر و  شمشک  سمت 

هتل  به  )نرسيده  سفيدستان)سپيدستون( 
شمشک( انتخاب كردند.   گروه پس از 5 ساعت 
كوه پيمايي روي يالي رسيدند كه پناهگاه سركچال 
روبه روي آن قرار داشت و بعد در ادامه از مسير 
زمستاني به ادامه صعود پرداختند و در نهايت 
توانستند قله 4100 مترى سركچال را فتح كنند. 

 اسامي كوهنورداني كه در اين صعود حضور 

داشتند، به شرح زير است:
اكرم آقا ميرزايي، مرضيه سلطاني، سميرا 
صاعدي آذر، ليندا هوشيار، الهام حبيبي راد، فرزانه 
جعفرطياري، فيروزه رهبر، فرخنده محمدي، 
مرضيه صميمي فر، ناديا اسمي خاني)مربي(، 
محمد   ، پناهي)سرپرست( علي  خديجه 

گلپريان)نماينده امور ورزش(.

صعود بانوان کوهنورد  به  قله 4100 متري سرکچال  

    اردو آماده سازی تيم فوتبال 
نفت و گاز گچساران در تهران  

   بهمنی آزاد سرمربی تيم واترپلو نفت 
و گاز گچساران شد

  گازی ها بر فراز دنا
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ند،  مى رسا ر  استحضا به 
اينجانب محمود اسمعيل زاده 
به  بازنشسته  كارمند  هنجى، 
شماره پرسنلى 60600 كه در 
سال 13۷3 بازنشسته شدم، چه 
در سال هاى خدمت صادقانه در 
شركت صنايع پتروشيمى و چه از 
زمان بازنشستگى تاكنون، از هيچ 
و  فاهى  ر خدمات  ز  ا يک 
اقامتگاهى شركت نظير مجتمع 
آموزشى - رفاهى محمودآباد و ... 
استفاده نكرده ام و يارانه سفر هم 

نگرفته ام. 
در تابستان سال جارى و بعد 
از گذشت بيش از نيم قرن از زمان 
شروع به كار در صنعت نفت، 
نسبت به ثبت نام براى استفاده از 
امكانات مجموعه آموزشى - 
رفاهى محمودآباد اقدام كردم كه 
در كمال تعجب حائز شرايط 
دريافت، اعالم نشدم. پس از 
مراجعه به فرد مسئول در امور 
رفاهى نمايندگى غرب تهران به 
طرف  از  كه  شد  گفته  من 
صندوق هاى بازنشستگى، براى 
كل تابستان سهميه به دو نفر 
تخصيص يافته كه با اين تعداد، 
جنابعالى انتخاب نشديد. همانطور 

كه مى دانيد اين مجموعه ها و 
امكانات رفاهى صنعت نفت كه 
صندوق هاى  را  آن  مالكيت 
بازنشستگى صنعت نفت به عهده 
دارد و اداره كننده آن شركت ملى 
سرمايه  از  است،  ايران  نفت 
كاركنان نفت تاسيس شده كه 
گاه مورد استفاده يک يا چند بار 
خاص  رمندان  كا سال  در 
قرارگرفته و يا براى برگزارى 
سمينارها به اشخاص حقوقى 
اين  كه  مى شود  داده  كرايه 
موضوع امكان استفاده براى بقيه 
كاركنان را كاهش داده است. به 
فرض عادالنه بودن تخصيص 
سهميه براى كل كاركنان كه 
بيش از نيم قرن به آنها اختصاص 
داده نمى شود، اين سوال مطرح 
آن  موجوديت  آيا  كه  است 
مجموعه ها معنايى دارد؟ آيا وجود 
اين امكانات كه حتى در كل عمر 
كارى و حيات فرد يک بار نيز 
پيدا  معنا  نمى گيرد،   تعلق 
مى كند؟ بايد گفت اين امكانات از 
ديدگاه افراد بيرون از شركت 
حسرتى است از نداشته ها و از 
ديد كاركنان شركت، حسرتى 
است از داشته هاى دست نيافتنى.

 مديركل محترم روابط عمومى 
وزارت نفت

با سالم به شما مسئولين آگاه و 
روشن و صادق و بى ريا اينجانب 
منصور بابايى مرد 63 ساله  آذرى 
كارمندى  شماره  به  بازنشسته 
69464 به شرح ذيل عرايضى دارم.

1-عاجزانه تقاضا دارم دستور 
فرماييد زمان امتحانات استخدامى 
در وزارت نفت به آدرس بنده و يا به 
موبايل 09143812916 اس ام اس 
فرماييد به خاطر امتحان دادن فرزند 
25 ساله دخترم با مدرك كارشناس 

ارشد شيمى 
2-تقاضا دارم دستور فرماييد 

مركزى 3 امور بازنشستگى و رفاه 
صنعت نفت به آدرس تهران خ 
تلفن   18 ساختمان  رودسر 
88903061 كليه دستورالعمل ها و 
مقررات و تسهيالت وام و پاداش و 
غيره مربوط به بازنشستگان را به 
موبايل 09143812913 اس ام اس 

فرمايند.
3-ثالثا تقاضا دارم دستور 
فرماييد از مجله مشعل ماهى يک 
بار به آدرس بنده ارسال تا به موقع 

مطالب آن را مطالعه كنم.
از لياقت و ادب جنابعالى براى 

هميشه ممنون هستم.
با تشکر منصور بابایی
کارمند بازنشسته

نداشته ها ، داشته ها و حسرت!

سه تقاضای همکار بازنشسته

یک نکته و یک درخواست

»مشعل« یا همان نشریه کارکنان صنعت نفت ایران به دلیل اهمیت ویژه 
به جایگاه مخاطبان خود و بهره گیری از نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سودمند 
آنان قصد دارد سرفصلی با عنوان »باشگاه خوانندگان« را به این موضوع 
اختصاص دهد و در ارتباطی دو سویه، صدای رسای همکاران را در جای جای 

این صنعت بزرگ بازتاب دهد.
دستتان را برای همکاری بیشتر به گرمی می فشاریم و با صبر و حوصله پای 

صحبت ها و درد ودل های شما می نشینیم.

باشــــگاه خوانندگان

ديده به ديده فكندن خوش است 
 اگر روزى مشكان همراهم نبود

 به جرم يک دو صباحى نشستن اندر باغ

خار دل سوخته كندن خوش است
مى فهمم همان روز راه را اشتباه رفته ام
هزار قرن در آغوش خاك بايد خفت
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با سالم و درود به پيشگاه حضرت ولى عصر)عج( و امام شهدا 
و شهداى گرانقدر انقالب اسالمى و دفاع مقدس و مدافعين حرم 
و شهداى آتش نشان و در آخر آرزوى سالمتى براى رهبر 
عظيم الشان نظام مقدس جمهورى  اسالمى و سربلندى كشور 
عزيزمان ايران اسالمى و نابودى دشمنان اسالم ، تكفيرى  هاى 
داعش و وهابيت و در راس آن آل سعود. اينجانب مهدى امامى 
سلوط، از جانبازان جنگ تحميلى در سال 1363 به عنوان 
كارگر در واحد آتش نشانى پااليشگاه نفت تهران مشغول به كار 
شدم و در حوادث مهمى از جمله انفجار، آتش سوزى و بمباران 
پااليشگاه در زمان جنگ و بازسازى پااليشگاه نفت آبادان بعد 
از جنگ تحميلى حضور داشتم و اكنون با 56 سال سن و 34 
سال سابقه كار و خدمت، به صورت نوبتكارى انجام وظيفه 
مى كنم. جا دارد از هيئت مديره و مديرعامل شركت پااليش 
نفت تهران نهايت تشكر و سپاسگزارى خويش را داشته باشم 
كه در راستاى تكريم و احترام به حقوق ذينفعان، گام هاى موثرى 
برداشتند، به طورى كه تمامى كاركنان پيمانكارى واحدهاى 

بهره بردارى و آتش نشانى در دو مرحله زمانى قرارداد مستقيم 
شدند و ضمن افزايش حقوق، مانند كاركنان رسمى، بن و وام 
دريافت كردند. فقط تعداد محدودى از كاركنان پيمانكارى 
آتش نشانى )19 نفر( قرارداد مستقيم نشده اند كه اميد است در 
جهت يكسان سازى قراردادها نسبت به قرارداد مستقيم شدن 
اين تعداد هم مساعدت و تسريع به عمل آيد. همچنين ضمن 
تقدير، تشكر و قدردانى از مسئوالن وزارت نفت جمهورى 
اسالمى نسبت به بهره مندى خانواده هاى شهداى كارگر از 
تسهيالت درمانى و رفاهى بعد از بازنشستگى، در اين خصوص 
از مسئوالن دلسوز تقاضا دارم در صورت امكان نسبت به خواسته 
كارگران جانباز جامه عمل پوشانده تا بعد از بازنشستگى، از 
صنعت نفت جدا نشوند و بتوانند از بيمارستان شركت استفاده 
كنند. همچنين پاداش سنوات خدمت بازنشستگى كارگران 
جانباز هم مانند كارمندان رسمى با يک فرمول محاسبه شود.

كارگر جانباز آتش نشان مهدى امامى 
لذت زندگى در دود و آتش

تقدیم به عاشقان منجی عالم بشریت امام عصر )عج(
شعراز: عبدالحسين افسر
504832
مجتمع ورزشى - آموزشى نفت محمودآباد

با سالم و عرض ادب
از فروردين سال 94 كه به عنوان نيروى پيمانكار نگهداشت 
رايانه وارد شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه شده ام، 
كم و بيش با نشريه شما آشنا هستم و تقريبا اكثر شماره ها را 
خوانده ام، اما دريغ و صد افسوس كه در هيچ كدام خبرى از 
زحمات نيروهاى پيمانكارى درج نشده است، نيروهايى كه بر 
خالف برادران استخداميشان   با كمترين حقوق كار مى كنند و 
مزايايى هم دريافت نمى كنند و حتى امتياز زائر سراى مشهد 
هم براى آنها ممنوع است. درخواست دارم به نيروهاى پيمانكارى 
هم توجه كنيد. به خدا ماهم انسان هستيم. ماهم براى اين 
انقالب خون داده ايم. چرا نيرويى استخدامى و مشمول هزاران 
مزايا و امنيت شغلى فراوان مى شود و نيرويى با كمترين حقوق 

و مزايا مجبور به كار كردن صادقانه و دم نزدن مى شود. 

با تشكر
امضا محفوظ

مدت  مستحضريد،  كه  گونه  همان 
حدود شش ماه است كميسيون تعديل 
مدرك تحصيلي شركت هاي ملي نفت و 
گاز و پتروشيمي و پااليش بنا به داليل غير 
منطقي وبه طور غيرقانوني متوقف شده 
است و در اين رابطه متاسفانه هيج مقام 

مسئولي پاسخگو نيست.
 با عنايت به اينكه در اين خصوص 
قانون مدون وجود دارد )مجموعه مقررات 
اداري و استخدامي وزارت نفت مصوب تير 
ماه 1395( عدم اجراي قانون مزبور به 
بهانه اصالح آن غير قانوني و بدون منطق 

است.
 به عبارت ديگر تا ابالغ آيين نامه جديد، 

قانون قبلي داراي اعتبار بوده و مى بايد بر 
اساس آن عمل شود، ضمن اينكه در اين 
بين، همكاران بورسيه اي كه طبق قانون 
در زمان تحصيل در مرخصي يا ماموريت 
تحصيلي بوده اند و اكنون فارغ التحصيل 
شده اند نيز، در اين مرحله گير كرده اند كه 

كامال غير قانوني است.
 بنا بر مطالب عنوان شده و با توجه به 
رسالت رسانه اي هفته نامه وزين مشعل، 
از شما درخواست داريم در اين خصوص 
پيگيري هاي الزم به عمل آورده و نتيجه 
را براى اطالع همكاران منعكس فرماييد. 
پيشاپيش از بذل توجه و پيگيري هاي شما 
كمال تشكر را داريم
امضا محفوظ

۷ ماه است كه كميسيون تعديل مدرك 
تحصيلي به داليل واهي برگزار نمي شود و 
هيچ مرجع قانوني واداري در كل وزارتخانه 
پاسخگو نيست و اين يعني اين كه شخص 
وزير فقط مى تواند پاسخ بدهد كه شايد 
دست شما عزيزان به ايشان برسد. در اين 
آرام  مرا  ذهن  ساده  سوال  چند  بين 

نمي گذارد:
1 -سوال اصلي اينكه چرا كميسيون به 

حال تعليق درآمده است؟
2 -گفته مى شود ابالغيه اي در راه است. 
خبر آمد خبري در راه است. براي يک 

ابالغيه چقدر زمان الزم است؟
3-آيا تا ابالغيه جديد نيامده است، نبايد 
ابالغيه قديم اجرا شود؟ آن هم به مدت 

نزديک به ۷ ماه؟
4-بر فرض اينكه قانون جديدي ابالغ 
شود. چرا كساني را كه با قانون قبلي وزارت 
نفت در سال 88. تحصيل را آغاز و تمام 
كرده اند درگير آن كرده ايد و يا كساني كه 
بورسيه بوده اند، چرا بايد انتظار ۷ ماهه را 

تاكنون تحمل كنند؟
5- آيا احترامي براي كاركنان خود كه با 
توجه و احترام به قوانين رايج وزارت نفت 
كاري را آغاز وهزينه اي )مادي ومعنوي( 
متحمل شده اند، در اين مورد به خصوص 

مشاهده مى كنيد؟
6- آن زماني كه در افزايش هاي ساليانه 
فاكتور تحصيل دمار ازروزگار كارمندان 

مدارك پايين درآورده بود. 

را  روزي  چنين  نمي توانست  كسي 
پيش بيني كند كه سيل مدارك تحصيلي 
براي گرفتن انتقام از آن بي عدالتي اين 
چنين بحران بيافريند؟خود كرده را تدبير 
نيست و يا چون نيک نگاه كرد، پر خويش 

درآن ديد. 
6- اكنون سوال مهم اين است كه جنابان 
تصميم ساز. طبق قانون شما نمي توانيد و 
نبايد اجراي قانوني را به دليل ابالغ قانون 
ديگري كه اصال براي ابالغ آن نيز تالش 
نمي كنيد ) ۷ ماه براي يک بخشنامه زمان 

زيادي است( معلق نگه داريد؟
۷- كار مصاحبه در ادارات انجام مى شود. 
اما از طرفي كميسيون برگزار نمي شود. اگر 
پس  بكنيد،  مى خواهيد  چه  نمي دانيد 

برگزاري مصاحبه براي چيست؟
پيشنهاد وكالم آخربه مديران محترم:

چه قانوني ابالغ بشود يا نشود كساني كه 
با قانون فعلي ورايج وزارت نفت، تحصيل را 
آغاز كرده اند، بايد ودر اسرع وقت تعديل شوند 
و بعد ازآن مى توانيد هر قانوني را كه دوست 

داريد وما دوست نداريم، ابالغ و اجرا كنيد. 
كمترين زيان اين نوع اعمال مديريت 
برقوانين، آسيب هاي رواني بر كاركنان و ايجاد 
موج بي اعتمادي در رويارويى با مسائل بسيار 
پيش پا افتاده دردرون سيستم وزارت نفت 

است.
 با تشكر 
اگر امكان دارد همين گونه چاپ بفرماييد. از 
نشريه خوب مشعل تشكر مى كنم. 
امضا محفوظ

ماهم کار می کنیم، اما...دو  درخواست یک آتش نشان

7 مورد و 7 ماه

درخواست از کمیسیون تعدیل مدرک تحصیلی اشک فراق ) شعر رسیده(

تا كى كنم من در دلم زمزمه هاى سرد و زار
ولى ر  ديدا بهر  ز  ا فصل  پايان  شود  آيا 
مست از وجودنام او؛ جان در ركاب و پاى او
و ا روى  ر  نتظا ا در  فصل ها  و  دينه ها  آ
و ا نام  فداى  جانم  دلم  يک  اسير  تشنه 
زبان آيد  گلى  نام  اين جهان  هر كجاى  در 
گاهى زفرط سوز و هجران و ارادت در نماز
اشكم به صبر و ديده ام گويد كه يار اى شبنمم

بهار و  سبز  مى شود  كى  جگر؛  سوز  و  دل  آه 
هزار تماشاى  غرق  مى شود  كى  عين؛  دو  نور 
فرار از غم  و دشتها كى مى شود  و كون  دريا 
تا كى شود اين اشک و اين آدينه ها با هم جوار
بار؟ ز  فارغ  شود  آيا  دلم  درد  اين  تسكين 
آن گل عزيز نرگس است در بيشه و در مرغزار
پايان اين فصل و فراق؛ روشن شود اين چشم تار
يار تسليم  تنم  و  چشم  شود  آيا  خدا  گويم 
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چنـد
 خـــط  خنــده

  ژاپنیا یه مدل پنجره ساختن که هوا 
میاد تو ولی صدا نمیاد تو! پنجره ما هم 
اینجوریه که یه توری زدیم هوا نمیاد تو ولی 

پشه میاد تو.
  نمی دونم چه حکمتیه توی همه فیلما 
و سریاالی ایرانی شخصیت منفی داستان 
همیشه یه سکانس داره که با حوله لباسی 
از حموم میاد بیرون و سرش رو خشک 

می کنه.
  نمی دونم چه اصراریه بچه پولدارا تو 
کنن   نصیحت  عکساشون  زیر  اینستا 
عکستو با بنز گذاشتی دیدیم. دیگه »آینده 
رو خودت بساز« ت چیه؟ بابات داده دیگه.

  هر وقت احساس تنهایی کردی، پاشو 
یه فیلم ترسناک بذار نگاه کن. بعد فکر 
تو  یکی   ، قه تا ا تو  یکی  می کنی 
آشپزخونه ست، چند نفرم توی حیاطن! 

خالصه ازتنهایی درمیای.
    همین االن به یه آگهی فروش 
ماشین زنگیدم 15 بار زنگ خورد، طرف با 
عصبانیت برداشت گفت: وقتی برنمی دارم 
یعنی فروختم دیگه! گفتم: به سالمتی، 

ایشاال خرج اعصابت می کنی دیگه؟
 تو ژاپن اسکناس رو می برن زیر آب 
عمق 100 متر تست کنن واسه نسل بعدی ام 
سالم بمونه. اون وقت من یه اسکناس پاره 
رو قالب کردم به راننده تاکسی، اومدم خونه 
از خوشحالی می خواستم رگ مو بزنم مامانم 

نذاشت.
 یکی از سواالتی که از بچگی ذهنمو 
به خودش مشغول کرده، اینه که چرا نون 

سنگک رو شبیه میز اتو درست می کنن.

 تو سریاالی ایرانی همیشه 
همه جا، جا پارک هست.

 یعنی من موندم ژاپنیا چه 
جوری تشخیص میدن از بین 
کدومش  چوب،  تا  دو  اون 

چنگاله کدومش قاشق.
 از خانمی که تو یک 
عروسی، لباس و طالهای 400 
انتظار  می مونه  یادش  نفر 
دارین اشتباهات شما رو فراموش 

کنه؟
 30 سالگی مثه سه شنبه س... مثه 
ساعت 3 بعدازظهره برای هر کاری هم دیره 

هم زوده
 تو دانشگاه یکی دست تکون داد، با 
تکون دادن سرم جواب شو دادم. بعد 
فهمیدم با من نیست، تا 5 دقیقه هی سرمو 

تکون می دادم که فکر کنه حالت عادیمه.
سوغاتی های  بهترین  ز  ا یکی   

کرواسی، مربی فوتباله.
 پشت سر هر آدم موفقی یه گوشی 

ساده وجود داره که به نت وصل نمیشه.
 یکی نون خوشگلیش رو می خوره، 
یکی نون بازو، یکی نون عقل و هوش، منم 
که نون و ماست مو می خورم. بفرمایید نون 

و ماست.
 کاش یه روز صبح بیدار شیم ببینیم 
مون  همه  بوده   دیدیم خواب  هر چی 

دایناسوریم.
باید  خونواده  تو  کردن  نصیحت   
سازماندهی بشه. یعنی مثال عین معاینه 
فنی یه برچسب بزنن روت که قبال نصیحت 
شدی. دوباره یکی نیاد در مورد همون 

موضوع حرف بزنه.
 یارو اعدامی بوده زنه عاشقش شده 
باهاش ازدواج کرده. من رفتم دستشویی 
جواب پی ام نامزدم رو دیر دادم باهام کات 

کرد.
 االن بچه پنج ساله مایکروسافتو هک 
می کنه کسی جدی نمی گیردش. بعد من 
صنام مون  تلویزیون  واسه  بودم  بچه 
بیدارباش تنظیم می کردم، بهم می گفتن 

مهندس کامپیوتر.
به جایی  گیاه خواری  با  نه کسی   
رسیده نه با گوشت خواری. فقط و فقط پاچه 

خواری!
 گوشی مو دادم بابابزرگم عکساشو 
نگاه کنه، می خواست بزنه عکس بعدی 
انگشت شو می زد سر زبونش بعد می کشید 

رو صفحه گوشی.
 از تاکسی پیاده شدم درو محکم 
بستم. راننده گفت: هووووی!. منم دوباره 
درو باز کردم محکم بستم. راننده گفت 

چته؟ گفتم هیچی دمم ال در مونده بود.
باشن،  آروم  وقتی  آدما  همه   
زشتی هاشون ته نشین می شه زالل دیده 
می شن. برای اینکه آدمی رو بشناسید قبل 

از مصرف خوب تکان دهید!
 مادربزرگ مادرم تو 120 سالگی مرد. 
یکی اومد گفت باقی عمر شما بشه. خب 

چیش باقی عمر ما شه؟ این 
خر  آ ل  سا  3 0 ش  د خو
مارو  عمر  باقی  زندگیش 

زندگی کرد.
سنتی  آهنگ  یک 
دوش  رفتم  بعد  گذاشتم 
گرفتم، اصالح کردم، شام 
خوردم، چای گذاشتم، یه دور 
برگشتم،  و  بیرون  رفتم 
خواننده هنوز شروع نکرده 

بود به خوندن!
 همون کسی که اولین 
بار این سوال علم بهتر است یا 
ثروت و مطرح کرد اگه پول 
داشت به این چیزا فکر نمی کرد 

کال. 
 یه بار رفتم آتلیه گفتم 
داداش یه عکس جذاب بگیر. 
اون  اول  شما  گفت  عکاسه 
از شلوار دربیار،  تیشرت رو 

چشم!
 از ورزش شطرنج آسون تر 
رو  اسب سواریه، می شینی 
اسب، اسبه می دوئه بعد واسه 

تو  ورزش محسوب می شه.
 جوری شده که هر کی اینستا گرام 
داره، توقع داره روز عکاس رو بهش تبریک 

بگیم.
 آل سعود یه ضرب المثل دارن که 
میگه همیشه حق با ماست، مگر اینکه 

پول مون نرسه ثابت کنیم.
 با کسی که اینترنت محدود داره 
ارتباط واقعا غیرممکنه. هر لینک ویدئویی 
رو که می خوای بهش بدی،باید چک و سفته 

امضا کنی که ارزشش رو داره، ببین.
 جلوی شارژرتون گوشی رو به پاور 

بانک نزنید، دلش می شکنه.
 قدیما اینجوری نبود که اینقدر به 
بچه ها توجه داشته باشن. 13 سالم که بود، 
اسباب کشی کردیم، مادرم اینا یادشون رفت 
منو با خودشون ببرن. بعد از دوروز بابام اومد 

آفتابه رو ببره منم دید با خودش برد.

ببیند. نوشته هایی که در این صفحه نویسنده ای حق دارد اسمش را پای مطلبش هر نوشته ای، نویسنده ای دارد. هر 
می خوانید، Statusهای کپی پیست شده ای 

است که در شبکه های اجتماعی دست به دست 
چرخیده و صاحبش را گم کرده. اگر»شما« 

نویسنده این آثار هستید، لطفا عصبانی نشوید. 
لبخند بزنید و به خواننده هایی فکر کنید که با 

تحسین تان می کنند.خواندن نوشته های تان لبخند می زنند و در دل 


