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به عنوان وزیر نفت برای من مایه سرشکستگی بود که بگوییم بیشترین ذخایر گاز دنیا برخورداریم، اما در عین حال در یک استان 
کشورمان مشکل تامین گاز داریم

 افتخار نیست روی ذخایر عظیم راه برویم و پایمان برهنه باشد و افتخار کنیم که در زیر زمین، ثروت زیادی داریم. این ثروت ها باید 
به روی زمین بیایند و مردم از آن استفاده کنند و وقتی بالفعل شد، افتخار دارد

 در مناطق شمالی کشور محدودیت آب وجود ندارد، براین اساس پیشنهاد می کنم با سرمایه گذاری در این مسیر، سبب ایجاد هزاران 
شغل در زنجیره شوند و عالوه بر تامین نیاز داخل، امکان صادرات نیز وجود دارد.

 فشار مدیریت ضعیف از جیب مردم هزینه شده است و بعد می گویند اوضاع خوب است. کجا اوضاعش خوب است؟ گاز )میدان 
مشترک پارس جنوبی( را آن طرف برده و خسارت آن را مردم پرداخت کردند. کجا اوضاع خوب است؟

خیلی نسبت به این قرارداد و سرمایه گذاری در ایران انتقاد می کنند و می گویند اسالم به خطر افتاده است. اسالم با سرمایه گذاری به 
خطر نمی افتد، بلکه آن را تقویت می کند

 از زمان هوخشتره تا آغاز کار این دولت، به ۱۴ هزار روستا گازرسانی شده است، اما در سه سال گذشته به ۹ هزار روستا گازرسانی شد



به کارگیری نیروهای بومی در 
اولویت وزارت نفت قرار دارد

وزارت نفت در جذب نیروهایی 
که از طریق آزمون وزارت نفت 
استخدام می شوند، همه قوانین و 
مقررات باالدستی از جمله قانون 
برنامه ششم و مقررات سازمان 
اداری و استخدامی را لحاظ می کند 
و جذب نیروهای بومی را در اولویت 
مشاور  دالویز،  محسن  دارد. 
اجتماعی و منابع انسانی وزیر نفت 
خی  بر ی  ه ها گا ید د ه  ر با ر د
نمایندگان مجلس در خصوص لزوم 
جذب نیرو های بومی در منطقه 
پارس جنوبی گفت: وزارت نفت در 
جذب نیروهایی که از طریق وزارت 
تمام  می شوند،  استخدام  نفت 
از  قوانین و مقررات باالدستی 
جمله قانون برنامه ششم و مقررات 
سازمان اداری و استخدامی را 
لحاظ می کند. همچنین در جاهایی 
که برون سپاری انجام و امور از 

سوی پیمانکاران اجرا می شود...

۱0

۱۱

امضای تفاهم نامه همکاری میان مدیریت 
اکتشاف و شرکت نفت فالت قاره 

تفاهم نامه همکاری بین مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت فالت قاره، 
میان سید صالح هندی، مدیر اکتشاف و حمید بورد، مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره روز شنبه 
» 7 مردادماه 1396« در سالن جلسات مدیریت اکتشاف به امضا رسید. این تفاهم نامه در راستای 
اجرای سیاست استفاده بهینه از امکانات، اطالعات موجود، استعداد و توانمندی  های طرفین 
تفاهم نامه در حوزه همکاری های علمی، پژوهشی و عملیاتی بوده و همکاری های مشترک 
به منظور بهره مندی از تجربه، داده ها و اطالعات، دانش و توانمندی فنی، امکانات، مطالعات و 

مشاهدات علمی در زمینه های زمین شناسی....

صنعت نفت آبادان 1 -  0 استقالل

فـوران نفـت 
در شـروع لیگ 

برتـر فوتبـال
تیم فوتبال صنعت نفت آبادان، لیگ 
برترهفدهم فوتبال باشگا ه های ایران را با یک 
پیروزی شیرین و دلچسب در خانه شروع کرد.  

تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در هفته 
نخست لیگ برتر فوتبال باشگاه های 

ایران در خانه و ورزشگاه تختی 
آبادان در حضور بیش از 10 

هزار هوادار متعصب و 
 ، نی ا د با آ م  نگر خو
ل  ستقال ا ن  با میز
تهران، نایب قهرمان 

فراز کمالوند فصل پیش بود. شاگردان 
در یک شب به یاد ماندنی و هوای گرم 
آبادان موفق شدند با ارائه یک نمایش 
خوب که در طول 90 دقیقه نسبت به 
حریف تهرانی برتری داشتند، بازی را 
به نفع خود به پایان ببرند تا در افتتاحیه 

لیگ...

شل نتایج مطالعه  میدان های آزادگان  و یادآوران را ارائه کرد

۱3
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رویداد هفته

نویسنده، تحلیلگر  و گزارشگر مشعل باشید

 میالد فرخنده هشتمین اختر تابناک آسمان
 امامت و والیت حضرت امام رضا)ع(  مبارک باد



ایران زمین
 پیش چشم یک نفتی 
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 بنزین 
 موزه،دروازه   دولت 

سکوی صبوری برای 
اقماری ها

[ [36

زنگنه : گاز نویدبخش آینده روشن  در 
مناطق شمالی کشور است  

قول وزارت نفت  با افتتاح خط لوله دامغان- نکا  محقق شد

محمدباقر نوبخت:

قرارداد توسعه فاز ۱۱ در جلسه هیئت عالی

05 نظارت بر منابع نفتی تایید شد

 وزیر نفت دولت یازدهم از مجلس نمره باالیی
 دریافت کرده است

5
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گزارش »مشعل« از   پنجمین گردهمایی روسای اچ اس ای و پدافند غیر عامل شرکت ملی نفت  
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مشعل    مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت 
ایران روز یکشنبه 8 مرداد ماه از جبار اللعیبی، 
پیگیری  کرد.  میزبانی  عراق  نفت  وزیر 
تفاهم نامه های اواخر ماه فوریه میان تهران و 
بغداد و بررسی تحوالت بازارهای جهانی نفت 
خام، محورهایی بود که در این جلسه درباره آنها 

گفت وگو شد.
اگر نام عراق برای بسیاری از ایرانی ها خاطره 
جنگ را تداعی می کند،  قدرت دو کشور در 
برخورداری از منابع نفتی گاه مشترک، فصل های 
جدیدی از همکاری ها را گشوده که روزهای پس 
از جنگ را به صلح کشانده است؛ آن گونه که 
مهندس زنگنه در  دیدار با جبار اللعیبی  تاکید 
کرد که ما در حوزه بین المللی و دو جانبه، 
همکاری های مطلوبی داریم و می توانیم این 

همکاری را بیش از پیش توسعه دهیم.
وی به سفر هیئت ایرانی به بغداد در اواخر ماه 
فوریه اشاره کرد و گفت: تفاهم های خوبی در آن 
سفر انجام شده است که آنها را پیگیری 
می کنیم. همچنین در این نشست درباره بازار 

جهانی نفت مذاکره خواهیم کرد.
در جریان سفر هیئت جمهوری اسالمی 
ایران متشکل از نمایندگان شرکت ملی نفت 
ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت خطوط لوله 
و مخابرات نفت ایران و رئیس دفتر نمایندگی 
وزارت نفت به ریاست امیرحسین زمانی نیا، 
معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی، ۲ 
تفاهم نامه میان ۲ کشور امضا شد که توسعه 
میدان های مشترک پرویز )نفت خانه جنوبی( و 
خرمشهر )سندباد یا سیبه( یکی از آنها بوده 

است.
افزون بر آن، دو کشور ایران و عراق برای 
همکاری در دیگر بخش های صنعت نفت از 
جمله نفت خام،  ساخت تجهیزات، صادرات گاز، 
نوسازی پاالیشگاه های عراق از سوی بخش 
خصوصی ایران و آموزش، تفاهم نامه امضا کردند.

به این موارد باید تفاهم نامه دوم با عراق 
مربوط به خط لوله نفت خام و فرآورده بصره - 

آبادان - بصره را هم افزود.
در جریان سفر دی ماه پارسال هیئت ایرانی 
به بغداد، سید محمد موسوی، به عنوان نماینده 
ایران در کمیته مشترک تهران-بغداد و جبار 
قاسم، مدیر توسعه میدان ها و مخازن عراق 

به عنوان نماینده طرف عراقی تعیین شدند.
جبار اللعیبی، وزیر نفت عراق نیز در دیدار 
هفته گذشته با بیان این که تهران و بغداد روابط 
بسیار صمیمی، خوب و ممتازی با هم در 
سازمان  در  جمله  از  مختلف  بخش های 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( دارند، گفت: 
آقای حیدر العبادی، نخست وزیر عراق سالم 
گرم و صمیمی شان را به شما  ابالغ کردند و 
آرزوی رشد، بالندگی و پیشرفت و تقویت روابط 

دو جانبه را داشتند.
خبر خوش در رابطه میان دو کشور آنکه 
شامگاه 31 خرداد برای مردم عراق، نویدبخش 
صادرات گاز ایران به کشورشان بود که با حجم 
حدود هفت میلیون مترمکعب در روز آغاز شد 
و قرار است این مقدار سرانجام به 3۵ میلیون 
مترمکعب برسد. ایران برای صادرات گاز به 
شهرهای بغداد و بصره، با عراق دو قرارداد امضا 

کرده است.
با توجه به نیاز کشور عراق به گاز طبیعی 
و  موضوع  نیروگاهی، طرح  برای مصارف 
مذاکرات قراردادی صادرات گاز ایران به کشور 
عراق از نیمه دوم سال 138۹ آغاز شد و در این 
زمینه قرارداد فروش گاز به بغداد در تیرماه سال 

13۹۲ در بغداد به امضا رسید.
بر اساس توافق های صورت گرفته، مقرر شد 
گاز طبیعی صادراتی از طریق خط لوله ششم 
سراسری گاز و حدود ۲۲8 کیلومتر خط لوله ۴8 
اینچ کوهدشت - نفت شهر به استان های دیاله 
و بغداد ارسال و از این طریق، گاز مصرفی 

نیروگاه های المنصوریه، القدس و الصدر تامین 
شود.

قرارداد صادرات گاز به بصره، آبان ماه سال 
۹۴ میان حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت 
ملی گاز ایران و خالد حسن صالح، معاون وزیر 

برق عراق در تهران امضا شد.

حاشیه دیدار وزرای نفت ایران و عراق
دو عضو  را  عراق  و  ایران  نفت،  وزیر 
تاثیرگذار اوپک دانست و اظهار امیدواری 
کرد: با رعایت کامل تصمیمات اوپک در 
ماه های آتی، افزایش ذخایر که به قیمت نفت 
فشار آورده، به وضع خوبی برسد و ما این 
قیمت  یک  وضعیت  برای  که  را  روندی 

منصفانه داریم، تثبیت شده ببینیم.
مهندس بیژن زنگنه پس از دیدار با جبار علی 
حسین اللعیبی، وزیر نفت عراق، در جمع 
خبرنگاران درباره رابطه ایران و عراق و تاثیر آن 
بر آینده قیمت نفت اظهار کرد: ما به طور تاریخی 
و به ویژه پس از آزاد شدن عراق از دیکتاتوری 
صدام، روابط دوجانبه و بسیار نزدیکی با این 
کشور در سازمان کشورهای صادرکننده نفت 

)اوپک(  و دیگر زمینه ها داریم.
وی افزود: با تصمیم هایی که در سال گذشته 
میالدی در اوپک گرفته شد، این سازمان عزم 
راسخ و اراده محکمی را برای سامان دادن به 
و  کرد  ابراز  خام  نفت  جهانی  بازارهای 
تصمیم هایی گرفت که بسیار خوب در بازار اجرا 
می شود. وزیر نفت ادامه داد: اگرچه به دلیل باال 
رفتن تولید نفت در آمریکا )فراتر از پیش بینی ها( 
و همچنین افزایش تولید نفت لیبی و نیجریه، 
اندکی بی ثباتی در بازار داشتیم، اما امیدوارم با 
رعایت کامل تصمیم های اوپک در ماه های 
آینده، افزایش ذخیره  سازی های نفت که در بازار 
وجود دارد و سبب فشار به قیمت ها شده است، 
به وضع خوبی برسد و این روندی را که برای 

قیمتی منصفانه داریم، تثبیت شده ببینیم.
زنگنه تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران 
و عراق ۲ عضو بنیانگذار و بسیار مهم اوپک 
هستند و بدون شک در این مسیر، نقش خود را 

به خوبی ایفا خواهند کرد.

 آغاز مطالعه خط لوله نفت 
 کرکوک - ایران

وی درباره مهم ترین محور دیدار خود با 
هیئت عراقی، با اشاره به این که مذاکرات خوبی 
درباره بازار نفت و همکاری های دو جانبه 
داشتیم، تصریح کرد: خط لوله نفت میان 
این محورهای  از  یکی  ایران،  و  کرکوک 
همکاری های دوجانبه بود که در این زمینه 
پیش تر تصمیم های مناسبی اتخاذ شده بود و 
برای عملیاتی کردن آن نیز در این مذاکرات، 

تصمیم های خوبی گرفته شد.
زنگنه ادامه داد: در این مذاکرات،  درباره 
شرکت مشاوره ای که قرار است مطالعات این 
خط لوله نفت را انجام دهد، توافق هایی انجام 
شد و قرار است این شرکت، مشاوره بین المللی  
مطالعات امکان سنجی آن را انجام دهد و در 
اختیار دو کشور بگذارد تا پس از آن، عملیات 

اجرایی را انجام دهیم.
وزیر نفت، محور دیگر این مذاکرات را خط 
لوله فرآورده نفتی بصره - آبادان عنوان کرد و 
گفت: قرار است کارها در این زمینه شتاب 

گیرد.

صادرات به بصره؛ چند ماه آینده
زنگنه همچنین به خطوط لوله انتقال گاز 
ایران و عراق اشاره کرد و با بیان این که خط 
لوله انتقال گاز از نفت شهر به عراق هم اکنون 
عملیاتی شده است، افزود: صادرات گاز به بصره 

نیز ظرف چند ماه آینده عملیاتی می شود.
وی، توسعه یکپارچه دو میدان مشترک 

تصمیمات  نفتی جدید  تهران-بغداد
میزبانی بیژن زنگنه از جبار اللعیبی وزیر نفت عراق 
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کوچک نفتی )خرمشهر و نفت شهر جنوبی( 
را از محورهای مذاکرات عنوان کرد و گفت: 
پیش از این توافق هایی در این زمینه انجام و 
قرار شد کارگروه مشترک این طرح، فعال 

شود.
زنگنه با بیان این که تربیت نیروی انسانی  
یکی دیگر از محورهای مذاکرات بود، درباره 
آن توضیح داد: دوره های کوتاه مدت برای 
نیروهای عراقی آغاز شده است، همچنین 
موضوع بورسیه دانشجویان عراقی  نیز به 

خوبی پیش می رود.
وی گفت: امیدواریم بتوانیم مذاکرات انجام 
شده را با پیگیری جبار اللعیبی و مشاورانشان 

به نتیجه برسانیم.

پول گاز را از عراق گرفتیم
وزیر نفت درباره تامین منابع مالی گاز 
صادراتی ایران به عراق هم پاسخ داد: هنوز 
مشکالتی در زمینه ارتباطات بانکی با عراق 
داریم، اما این میزانی که هم اکنون صادر 
می کنیم، پول آن را به صورت نقدی دریافت 

کردیم.
این که عراقی ها خواستار  وی درباره 
دریافت گاز بیشتری هستند، گفت: ما طبق 

قرارداد جلو می رویم.
به  عراق  نبودن  پایبند  درباره  زنگنه 
تعهدهای اوپک اظهار کرد: دوستان ما در عراق 
دیدگاه هایی داشتند که درباره آن توضیحاتی 
ارائه دادند و توجیهاتی برای اقدام هایشان 
دارند که باز هم با هم صحبت خواهیم کرد. 
عراق خود را متعهد به تعهدات اوپک می داند.

وی درباره این که آیا میزان پایبندی اوپک 
به تعهدهایش همچنان باالی ۹۰ درصد است، 
گفت: بله نزدیک به   ۹۰ و چند درصد است.

وزیر نفت درباره ماندن در کابینه دوازدهم 
هم پاسخ داد: چند روز صبر کنید.

مصوبه های اوپک مورد احترام عراق 
است

وزیر نفت عراق نیز در ادامه در پاسخ به 
خبرنگاران گفت: این کشور به طور کامل به 

مصوبه های اوپک احترام می گذارد و ما از طرف 
دولت عراق دستور داریم که به مصوبه های این 

سازمان پایبند باشیم.
جبار علی حسین اللعیبی، وزیر نفت عراق 
پس از دیدار با مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت 
در جمع خبرنگاران درباره محور مذاکرات 
اظهارکرد: نشست امروز ما در چارچوب 
با  روابط  توسعه  برای  و  پیشین  نشست 
جمهوری اسالمی ایران در صنایع نفت و گاز 
بود. وی با بیان این که روابط تهران-بغداد 
بسیار مستحکم است، افزود: ما در این دیدار 
درباره همکاری های مشترک در خصوص 
انتقال نفت کرکوک به پاالیشگاه های ایران 
بحث کردیم. اللعیبی ادامه داد: درباره برداشت 
این  نفتی هم در  از میدان های مشترک 
مذاکرات صحبت کردیم و پیشرفت خوبی 
داشتیم و قرار شد که کمیته های فنی ۲ طرف 

بیش از پیش فعال شوند.
به گفته وزیر نفت عراق، طی امسال یا سال 
آینده تفاهم نامه مشترکی در زمینه تولید نفت 
از دو میدان مشترک )خرمشهر و نفت شهر 

جنوبی( خواهیم داشت.
اللعیبی، بهره برداری از گاز عراق، آموزش 
کارآموزان، ارسال تجهیزات ایران به عراق و 
انتقال گاز ایران به بغداد و بصره را محورهای 
مورد مذاکره با وزیر نفت ایران عنوان کرد و 
افزود: این جلسه در تکمیل سفر پارسال وزیر 
نفت ایران به بغداد بود تا بتوانیم به نتایج 

مطلوب طرفین دست یابیم.
وی با بیان این که در این دیدار به بازار 
جهانی نفت نیز پرداختیم و خواستار این 
سازمان  در  همکاری هایمان  که  شدیم 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( بیشتر 
شود، یادآور شد: سفر ما بسیار خوب و پربار 

بوده است.
وزیر نفت عراق درباره این که آیا ایران و 
عراق در اوپک برای تثبیت و افزایش قیمت 
جهانی نفت با هم همکاری خواهند کرد، افزود: 
عراق به طور کامل به مصوبه های اوپک احترام 
می گذارد و ما از طرف دولت عراق دستور 

داریم که به مصوبه های اوپک پایبند باشیم.

قرارداد توسعه بخش فراساحل فاز 11 پارس 
جنوبی که به تازگی بین شرکت ملی نفت ایران 
و کنسرسیومی به رهبری توتال فرانسه امضا 
شد، در جلسه هیئت عالی نظارت بر منابع 
نفتی مورد تایید قرار گرفت. این خبری بود که 
نوبخت،  از سوی محمدباقر  هفته گذشته 
سخنگوی دولت و غالمرضا تاجگردون، رئیس 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعالم شد. 
قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی میان 
کنسرسیومی  و  ایران  نفت  ملی  شرکت 
متشکل از شرکت ها ی توتال فرانسه، شرکت 
و شرکت  )سی ان پی سی(  نفت چین  ملی 
پتروپارس 12 تیرماه امسال امضا شد.  این 
طرح با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه 
2 میلیارد فوت مکعب )برابر با حدود ۵6 
میلیون مترمکعب( گاز غنی ترش از منابع 
بخش فراساحل فاز 11 میدان گازی مشترک 
پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا 
می شود. سخنگوی دولت در این زمینه در 
آخرین نشست هفتگی خود با خبرنگاران در 
دولت یازدهم گفت: باوجود این که برخی در 
قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی تردید 
ایجاد کردند، اما این قرارداد با اتفاق آرا، در 
جلسه هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی تایید 
که  عالی  هیئت  این  در  او،  گفته  به  شد. 
دادستان کل کشور، رئیس کمیسیون انرژی و 
برنامه و بودجه مجلس،  رئیس کمیسیون 

رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک 
مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه 
وزیر نفت حضور دارند، قرارداد توسعه فاز 11 
پارس جنوبی به اتفاق آرا تایید شد. وی افزود: 
اگرچه سعی کردند تردیدهایی در این قرارداد 
ایجاد کنند و مردم را نیز دچار تردید کنند، اما 
خوشبختانه این قرارداد به تایید هیئت عالی 
نظارت بر منابع نفتی رسید. نوبخت با یادآوری 
بیشتر،  هرچه  توسعه  برای  کشور  این که 
نیازمند سرمایه گذاری است، گفت: طرحی سه 
فوریتی برای توقف این قرارداد مطرح کردند، 
در حالی  که تالش زیادی برای اجرایی شدن 
این قرارداد صورت گرفته و اگر قرار باشد از 
این قرارداد استفاده ای نشود، پس تالش ها چه 

سودی داشته است؟
روندی  دولت  گفت:  دولت  سخنگوی   
طوالنی را در امضای قراردادهای جدید نفتی 
طی کرد و از عالی ترین مقام رسمی کشور تا 
کارشناسان، روی این مدل قراردادی نظر 
دادند. قبول کنیم که همه این تالش ها همسو 
با منافع مردم بوده است. نوبخت در بخش 
دیگری از این نشست، به سخن دادستان 
دیوان محاسبات در مورد تخلف نفتی رئیس 
دولت نهم و دهم اشاره کرد و گفت: عدد و رقم 
این تخلف را دادستان دیوان محاسبات اعالم 
کرده است. بدون تردید این گونه تخلفات، 
خسارت های سنگینی را به کشور تحمیل کرد.

عضو فراکسیون امید مجلس گفت: بنده از 
بخش های  در  نفت  وزارت  مثبت  عملکرد 
مختلف اطالع داشته و نامه قدردانی از وزیر 
از  نیز امضا کردم، مهندس زنگنه  را  نفت 
فراکسیون امید مجلس، نمره باالیی دریافت 

کرده است.
 محمود صادقی، نماینده مردم تهران، ری، 
شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس 
شورای اسالمی به کارنامه درخشان وزارت نفت 

در طول چهار ساله گذشته اشاره و عنوان کرد: 
فعالیت های وزارت نفت در طول دولت 
تدبیر و امید در همه بخش ها به ویژه 
گازرسانی روستایی، کم سابقه و بی نظیر 

است. وی در باره طرح شبهه در تعداد 
امضاهای نامه قدردانی از وزیر 

نفت و فرآیند جمع آوری 
امضا از نمایندگان افزود: 
عملکردهای  از  بنده 
مثبت وزارت نفت در 
بخش های مختلف اطالع 
داشته و با اطالع کامل 

نامه تقدیر از وزیر نفت را نیز امضا کردم و بعید 
می دانم کسی از نمایندگان، نخوانده کاغذی را 
امضا کند.  صادقی با تشریح دستاوردهای 
کارکنان وزارت نفت با مدیریت عالی مهندس 
زنگنه تصریح کرد: ارتقای جایگاه ایران در 
اوپک، افزایش تعامالت بین المللی ایران در 
حوزه نفت و گاز و به ویژه اجرای قرارداد توسعه 
فاز 11 پارس جنوبی، افزایش تولید و صادرات 
نفت و محصوالت پتروشیمی ایران، توزیع 
بنزین با کیفیت باال، توسعه گازرسانی 
روستایی و ایجاد تحرک جدی در 
ز  ا داخلی،  نکاران  پیما میان 
عملکردهای مثبت وزارت نفت در 
طول دولت یازدهم است. عضو 
فراکسیون امید مجلس گفت: 
وزیر نفت از فراکسیون امید، 
نمره باالیی دریافت کرده 
از  دیگر  بار  و  است 
و  وی  لیت های  فعا
تشکر  همکارانش 

می کنیم.

قرارداد توسعه فاز ۱۱ در 
جلسه هیئت عالی نظارت بر 

منابع نفتی تایید شد

به اتفاق آرا؛

خبر

 وزیر نفت دولت یازدهم از مجلس نمره باالیی
 دریافت کرده است
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گزارش

زنگنه : گاز نویدبخش آینده روشن  
در مناطق شمالی کشور است
خط لوله دامغان- نکا خوراک صنایع را تضمین می کند

قول وزارت نفت  با افتتاح خط لوله دامغان- نکا  محقق شد
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مشعل    خط لوله 17۰ کیلومتری دامغان- نکا که 
سبب افزایش پایداری انتقال گاز شبکه شمال کشور 

می شود، با حضور مقامات ارشد کشور افتتاح شد.
وزیر نفت، سه شنبه 1۰ مردادماه در مراسم افتتاح 
خط لوله انتقال گاز دامغان- نکا با ابراز خرسندی از حضور 
در جمع اهالی استان های شمالی کشور و با تبریک دهه 
کرامت و میالد خجسته حضرت امام رضا )ع( گفت: 6 ماه 
پس از وضعیتی که در زمستان سال گذشته داشتیم، این 
خط لوله انتقال گاز افتتاح و قولی که به مردم دادیم عملی 
شد. وی با بیان این که بخشی از نگرانی ها برای تامین 
مطمئن گاز و امنیت انرژی در این استان ها، خوشبختانه 
مرتفع شده است، تصریح کرد: به عنوان وزیر نفت برای 
من مایه سرشکستگی بود که بگوییم بیشترین ذخایر گاز 
دنیا برخورداریم، اما در عین حال در یک استان کشورمان 
مشکل تامین گاز داریم. وزیر نفت افتتاح خط لوله انتقال 
گاز دامغان - نکا را سبب ایجاد امنیت انرژی در استان های 
شمالی عنوان کرد و گفت: افتخار نیست روی ذخایر 
عظیم راه برویم و پایمان برهنه باشد و افتخار کنیم که در 
زیر زمین، ثروت زیادی داریم. زنگنه ادامه داد: این ثروت ها 
باید به روی زمین بیایند و مردم از آن استفاده کنند و 
وقتی بالفعل شد، افتخار دارد. وی تصریح کرد: هنر ما به 
عنوان مدیران و مسئوالن کشور این است که شرافتمندانه 
این ثروت ها را برای بهبود زندگی پایدار و مطمئن نسل 
آینده درست مصرف کنیم و نگذاریم ثروت کشور هدر 
برود. وزیر نفت افزود: این وظیفه به عهده یک دولت 
شریف، خدمتگزار و وفادار به آرمان های ملی، دینی و 

انقالبی است.

رفقای روزهای سخت
زنگنه در ادامه از مردم، مسئوالن و نمایندگان 
استان های شمالی کشور تشکر و قدردانی کرد و با بیان 
این که مردم مازندران در روزهای سرد زمستان، بسیار با 
ما همکاری و همراهی کردند، افزود: ما واقعا مشکل 
داشتیم و مردم این موضوع را حس کرده و با همراهی 
شان آن را حل کردند. وی تصریح کرد: همچنین 
نمایندگان استان های شمالی، به ویژه  مازندران و گلستان 
بسیار با ما همراهی کردند، البته آن ها همیشه همراه 
هستند و رفاقت آن ها را همیشه دارم. وزیر نفت با اشاره 
به این که در یکی از روزهای سرد سال که گمان قطع گاز 
می رفت، به برخی از نمایندگان پیام فرستادم، یادآور شد: 
جواب هایی که از این پیام ها دریافت کردم، بسیار با ارزش 
بود. زنگنه گفت: انسان، رفیقانش را در روزهای سخت 
می شناسد، در روزهای خوش که همه رفیق آدم هستند.

گاز در مسیر خوراک صنایع قرار گیرد
وزیر نفت با بیان این که خوشبختانه با همکاری 
دوستان، امروز در زمینه انرژی در این استان در وضع 
خوبی قرار داریم، تصریح کرد: برای نخستین بار اعالم 
می کنم که مشکلی برای تامین خوراک گاز صنایع استان 
مازندران و گلستان نداریم. وی افزود: من انتظار دارم 
مسئوالن استان تالش کنند از این گاز تنها به  عنوان 
سوخت استفاده نکنند و به عنوان خوراک صنایع استفاده 

شود تا اشتغال گسترده را به همراه داشته باشد.
زنگنه با اشاره به بهره گیری از گاز در صنایع گفت: در 
مناطق شمالی کشور محدودیت آب وجود ندارد، براین 
اساس پیشنهاد می کنم با سرمایه گذاری در این مسیر، 
سبب ایجاد هزاران شغل در زنجیره شوند و عالوه بر تامین 

نیاز داخل، امکان صادرات نیز وجود دارد.
وزیر نفت تاکید کرد: به عنوان وزارت نفت و صنعت 
پتروشیمی به طور قانونی امکان سرمایه گذاری مستقیم 

در این حوزه را نداریم، ولی برای تحقق آن کمک می کنیم 
و انتظار دارم مسئوالن نیز در این مسیر فعالیت کنند.

گازرسانی به 14 هزار روستا در 4 سال
زنگنه با بیان این که برای تولید گاز زحمات زیادی 
کشیده می شود، تصریح کرد: ما منبع عظیمی داشتیم که 
هدر می رفت و از دست ما خارج می شد. ما در این مدت 
تالش کردیم تا نهایت استفاده را از آن ببریم. وی ادامه 
داد: از زمان هوخشتره تا آغاز کار این دولت، به 1۴ هزار 
روستا گازرسانی شده است، اما در سه سال گذشته به ۹ 
هزار روستا گازرسانی شد. وزیر نفت تصریح کرد: در 
یک سال و نیم تا ۲ سال آینده نیز به پنج هزار روستای 
دیگر گازرسانی می شود که در مجموع، شاهد بهره مندی 
۲8 هزار روستای کشور از نعمت گاز خواهیم بود. به گفته 
وی، بدون دریافت منابع مالی از دولت در حدود چهار 
سال، در مجموع به بیش از 1۴ هزار روستا گازرسانی 
می شود.  زنگنه افزود: جمعیت تحت پوشش گازرسانی 
ایران، نسبت به کل جمعیت به حدود ۹۵ درصد رسیده 

است.

 ضرر ۵ میلیارد دالری تاخیر در هر فاز
 پارس جنوبی

وزیر نفت با بیان این که تاخیر در اجرای هر یک فاز 
پارس جنوبی )۲ فاز متعارف( پنج میلیارد دالر عدم النفع 
دارد، اظهار کرد: با یک سری حرف ها و سیاست ها در 
طول 1۰ تا 1۲ سال گذشته نتوانستیم گاز را درست 
تامین کنیم و بیش از 1۰۰ میلیارد دالر گازوییل و مازوت 

در نیروگاه ها و بخشی از صنایع سوزانده شد.
وی این رقم را بسیار بزرگ عنوان کرد و ادامه داد: با 
این پول می توان خیلی چیزها را تغییر داد که این پول از 
جیب مردم رفته است. زنگنه تصریح کرد: فشار مدیریت 
ضعیف از جیب مردم هزینه شده است و بعد می گویند 
اوضاع خوب است. کجا اوضاعش خوب است؟ گاز )میدان 
مشترک پارس جنوبی( را آن طرف برده و خسارت آن را 

مردم پرداخت کردند. کجا اوضاع خوب است؟
وی افزود: این موضوع افتخار ندارد، شرمندگی دارد. 
وزیر نفت به قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی 
اشاره کرد و گفت: خیلی نسبت به این قرارداد و 
سرمایه گذاری در ایران انتقاد می کنند و می گویند اسالم 
به خطر افتاده است. اسالم با سرمایه گذاری به خطر 
نمی افتد، بلکه آن را تقویت می کند. زنگنه ادامه داد: هدر 
دادن سرمایه کشور، بیکاری، سرخوردگی و... اسالم را به 
خطر می اندازد، سرمایه گذاری سبب عزت و سربلندی 
کشور می شود. وزیر نفت حضور خود در استان مازندران 
را تعهد به وعده اش به نمایندگان مجلس عنوان کرد و 
یادآور شد: در دیداری که با نمایندگان مجلس داشتیم، 
عنوان کردند که مردم در زمستان خیلی آسیب دیدند. 
کاری نکنید دوباره به آنها فشار وارد شود که این حرف، 
خیلی برایم ناراحت کننده بود. وی اعالم کرد: از همکاران 
خودم، پیمانکار و مشاور پروژه و از همه کسانی که اسمی 
از آن ها برده نشد و این پروژه را بموقع اجرا کردند، 
قدردانی می کنم. زنگنه ادامه داد: از مردم، مسئوالن و 
نمایندگان استان های شمالی کشور نیز تشکر می کنم و 
نوید آینده روشن همراه با داشتن امنیت در تامین انرژی 
را به آن ها می دهم. وی درباره اکتشاف و توسعه خزر هم 
که خواسته استاندار گلستان بود، اظهار کرد: خوشبختانه 
هم اکنون تحریم نداریم، ولی باید سرمایه گذار برای 
توسعه و اکتشاف خزر اعالم آمادگی کند تا آن را توسعه 

دهیم. 
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مشعل     اجرای خط لوله 
انتقال گاز دامغان- نکا در تامین 
پایدار گاز استان های شمالی 
کشور تاثیر بسزایی دارد و استان 
مازندران دیگر وابسته به گاز 
وارداتی از کشور ترکمنستان 
شرکت  مل  عا یر مد نیست. 
مهندسی و توسعه گاز ایران، 
در  مردادماه(   1۰( سه شنبه 
مراسم افتتاح خط لوله انتقال گاز 
دامغان- نکا با بیان این مطلب 
گفت: این خط لوله انتقال گاز 

بسیار ویژه و مهم است.
حسن منتظر تربتی افزود: 
پیش از اجرای این خط لوله، گاز 
تولید شده در شرکت پاالیش 
گاز شهید هاشمی نژاد از طریق 
به  نکا  سرخس-  لوله  خط 
استان های شمالی و خراسان 

تحویل می شد.
وی اظهار کرد: با افزایش 
مصارف این استان ها، این گاز در 
رضوی،  خراسان  استان های 
شمالی و جنوبی مصرف می شد 
و پاسخگوی دیگر استان ها نبود 
که بر این اساس تامین گاز این 
مناطق از خطوط سراسری در 

دستور کار قرار گرفت.
به گفته مدیرعامل شرکت 
مهندسی و توسعه گاز ایران، از 
طرفی خط لوله سوم سراسری 
نیز تا رشت اجرا شد و همزمان 
واردات از ترکمنستان نیز برای 
مناطق  نیاز  مورد  گاز  تامین 

شمالی در جریان بود.
تربتی با بیان اینکه تامین گاز 
استان مازندران از شبکه موجود 
مطلوب نبود، تاکید کرد: شرکت 
ملی گاز ایران تصمیم گرفت گاز 
این استان را از شبکه سراسری 
تامین کند که بر این اساس 
گاز  انتقال  لوله  خط  اجرای 
دامغان-کیاسر- ساری-نکا آغاز 

شد.
وی یادآور شد: این خط از 
خط لوله انتقال گاز پارچین- 
سنگ بست در دامغان انشعاب 
می گیرد و پس از گذر از کیاسر 
و ساری، در منطقه پنبه چوله به 
خط لوله شمال متصل و تا نکا 

امتداد خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت مهندسی 
و توسعه گاز ایران تاکید کرد: با 
اجرای این خط لوله گاز، استان 
به  بسته  ا و دیگر  ن  زندرا ما
ترکمنستان نیست و به طور 
سراسری  شبکه  از  مستقیم 
تامین می شود و مسیری نیز 
برای دریافت گاز ترکمنستان 

ایجاد شده است.

تربتی اعالم کرد: این خط 
عالوه بر اتصال شبکه جنوب به 
شمال کشور، پایداری انتقال گاز 
نیز  را  مسیر  طول  شهرهای 

افزایش می دهد.
به گفته وی، این خط لوله در 
ارتفاع دو هزار و ۲۰۰ متری از 
آغاز  دامغان  از  دریا  سطح 
می شود و پس از گذر از جنگل 
در سطح منهای ۲۰ متر آب های 

بین المللی عبور می کند. 
مدیرعامل شرکت مهندسی 
و توسعه گاز ایران اظهار کرد: 
این خط دارای 1۲ ایستگاه شیر 
بین راهی، سه ایستگاه حفاظت 
کاتدیک، دو ایستگاه ارسال و 
دریافت توپک و دارای هشت 
انشعاب است که گاز مناطق 

طول مسیر را تامین می کند.
عملیات  به  اشاره  با  وی 
جوشکاری این خط لوله گفت: 
در سال ۹۴ حدود 33 کیلومتر، 
در سال ۹۵ حدود 1۰7 کیلومتر 
 1۴.۵ ۹6 حدود  در سال  و 
کیلومتر از عملیات جوشکاری 
این خط لوله انجام و فرآیند 
تست آن نیز در سال ۹6 انجام 

شد.
در  ینکه  ا بیان  با  تربتی 
تومان  میلیارد   8۲۰ مجموع 
برای اجرای این پروژه هزینه 
شده است، افزود: 3۹۰ میلیارد 
و  ورق  تامین  جهت  تومان 
ساخت لوله، 7۰ میلیارد تومان 
سایر کاالها، ۲۲۰ میلیارد تومان 
تومان  میلیارد   11۰  ، اجرا
تحصیل اراضی و 3۰ میلیارد 
منابع  بخش  در  نیز  تومان 
طبیعی، محیط زیست و میراث 

فرهنگی هزینه شده است. 
ن،  مدیرا وی،  گفته  به 
مسئوالن و مردم همراهی خوبی 
در جریان اجرای خط لوله انتقال 
گاز دامغان- نکا داشتند و این 
پروژه به نوعی فرا قوه ای بود و 
دادستانی نیز همیاری و پیگیری 

خوبی داشت.
وی با بیان اینکه تامین مالی 
این پروژه مسئله مهمی بود، 
تاکید کرد: بند »ق« تبصره ۲ 
قانون بودجه سال ۹3، سندی پر 
از دود بود که با درایت وزیر نفت 

به پول بدل شد.
نفت  وزیر  به  خطاب  وی 
گفت: به عنوان پاداشی که برای 
اجرای این پروژه به مجموعه 
وزارت نفت و شرکت ملی گاز 
ایران می دهید، قبول کنید در 
را  نیز وزارت نفت  بعد  دوره 

عهده دار باشید.  

 ۱0 مرداد 96

شبکه گاز جنوب به شمال کشور متصل شد

 به عنوان پاداشی که برای اجرای این پروژه به مجموعه وزارت نفت و شرکت ملی گاز 
ایران می دهید، قبول کنید در دوره بعد نیز وزارت نفت را عهده دار باشید

گزارش

 روز استقالل گازی ایران

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، خطاب به وزیر نفت:
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واحد پتروشیمی در مازندران احداث می شود

 باج خواهی ترکمنستان برای ایران قابل قبول نبود

 ما می توانیم

 در دولت یازدهم هفت هزار و 3۰۰ طرح 

در استان مازندران افتتاح شده که طرح 
پایداری انتقال گاز، مهم ترین آنها بوده است.  
استاندار مازندران، سه شنبه )1۰ مردادماه( 
در مراسم افتتاح خط لوله انتقال گاز دامغان-

نکا گفت: دولت تدبیر و امید برای بهره بردار 
ی از هفت هزار و 3۰۰ طرح، بیش از هفت 
هزار و 1۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده است.

ربیع فالح جلودار، از طرح انتقال گاز 
دامغان به ساری به عنوان یکی از مهم ترین 
طرح های اجرا شده در دولت یازدهم یاد کرد 
و افزود: با افتتاح این طرح که کمبود گاز 

مصرفی استان های شمالی را تامین می کند، 
کشور به استقالل گازی دست یافته است.

وی علت کمبود گاز استان های شمالی از 
جمله مازندران را قرار داشتن در انتهای خط 
لوله گاز کشور دانست و از همکاری استانداران 
و نمایندگان استان های شمالی برای جبران 
کمبود گاز مازندران در زمستان گذشته 
قدردانی کرد. استاندار مازندران همچنین به 
وجود مشکل بیکاری در استان اشاره کرد و 
رفع آن را نیازمند توسعه صنایع از جمله 
پتروشیمی دانست. فالح گفت: هم اکنون 

امکانات الزم برای ایجاد پتروشیمی در بندر 
امیرآباد وجود دارد و راه اندازی آن می تواند 
کمک موثری برای رفع بیکاری باشد. وی 
اظهار کرد: پیش از این وزارت نفت با ایجاد 
پتروشیمی در مازندران موافقت کرد و 
امیدوارم این وعده در دولت دوازدهم محقق 
شود. وی ساخت پاالیشگاه نفت را از دیگر 
مطالبات مردم مازندران از وزارت نفت اعالم 
کرد و گفت: امیدواریم زمینه تحقق مطالبات 
مردم این خطه شمال کشور نیز، در دولت 

دوازدهم فراهم شود.

 سخنگوی کمیسیون انرژی و نماینده 
مردم علی آباد کتول در مجلس شورای 
اسالمی گفت: باج خواهی ترکمنستان برای 
ما قابل قبول نبود. اسداهلل قره خانی، سه شنبه 

)1۰ مردادماه( در مراسم افتتاح خط لوله 
انتقال گاز دامغان-نکا اظهار کرد: وزیر نفت 
قول داده بود که تا مردادماه این خط لوله 
افتتاح می شود و مردم نیز، وعده وی را به 
عنوان یک مدیر توانمند، متعهد و وفادار و 
پایبند به قول های خود پذیرفتند و با صبوری 
این بحران را مدیریت کردند. وی افزود: امروز 
شاهد آن هستیم که قولی که داده شده بود، 
عملی شده و برای ما قابل قبول نبود که 
ترکمنستان باج خواهی کند. نماینده مردم 
علی آباد کتول در مجلس شورای اسالمی 
یادآور شد: ترکمنستان در اوج باج خواهی گاز 
ارسالی به سمت استان های شمالی کشور را 
قطع و درخواست افزایش قیمت کرد و به 

محض اینکه سرما تشدید می شد، تهدید به 
قطع کردن گاز می کرد ولی در این استان ها با 
مقابل شان  توانستیم  صحیح  مدیریت 
بایستیم. وی در ادامه با اشاره به اینکه 
همچنین برای ما قابل قبول نبود که قطر 
بیش از ما برداشت گاز داشته باشد، تصریح 
کرد: مگر می شود پذیرفت که کشور ما با 1۰۰ 
سال سابقه نفتی، یک سوم از میدان مشترک 
با قطر بهره برداری کند و این ننگی برای کشور 
ما بود. به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی، همه خواستار این 
بودیم که این ننگ از چهره ما پاک شود که 
فاز  پنج  افتتاح  مهم  رویداد  با  لبته  ا
پارس جنوبی توانستیم با تولید قطر سر به سر 

شویم و 1۵۰ میلیون مترمکعب گاز به تولید 
کشور اضافه شد.

قره خانی در ادامه به قرارداد توتال به 
عنوان دیگر دستاورد دولت اشاره کرد و گفت: 
سرجمع اجرا و هزینه مالیات و عوارضی که 
توتال بابت پروژه پارس جنوبی خواهد داشت، 
1۲ میلیارد دالر طی ۲۰ سال است، اما 8۵ 
میلیارد دالر درآمدزایی با برداشت منابع 

خواهیم داشت.
نماینده علی آباد کتول در مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: با شجاعت و همت وزیر 
نفت و با همکاری شایسته نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی، با اجرای این پروژه، شاهد 

دستیابی به دانش فنی روز خواهیم بود.

استان  یندگان  نما مجمع  رئیس   
مازندران با بیان اینکه افتتاح خط لوله انتقال 
گاز دامغان- نکا چند پیام مهم دارد، گفت: 
بهره برداری از این خط لوله انتقال گاز، 
مصداق بارز عمل به اقتصاد مقاومتی در 

دولت تدبیر و امید است.
حسین نیاز آذری، نماینده بابل در 
مجلس شورای اسالمی، سه شنبه )1۰ 
مردادماه( در مراسم افتتاح خط لوله انتقال 
گاز دامغان-نکا اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی، 
تنها راه برون رفت از شرایط موجود کشور 
بوده و همگان با ایجاد زیرساخت های اصلی 

باید در این مسیر گام برداریم. 
وی ادامه داد: کمبود گاز در پیک مصرف 
می توانست مانعی در این مسیر باشد، ولی 
امروز با اجرای این پروژه وزارت نفت در 
رهبری  معظم  م  مقا یات  منو مسیر 
)مدظله العالی( در حوزه اقتصاد مقاومتی 

گام برداشته است.
رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران 

با بیان اینکه پیام دوم احداث این خط لوله، 
تحقق شعار »ما می توانیم« است، تاکید 
کرد: 7۰ کیلومتر از این پروژه در مدت کمتر 
از یک سال اجرا شده که تداعی گر شعار ما 

»می توانیم« است.
به گفته نماینده بابل در مجلس شورای 
اسالمی، پیام دیگر صبر و استقامت مردم 
استان های شمالی بود که با صبوری در 
زمستان شرایط را برای اجرای این خط لوله 

فراهم کردند.
وی با بیان این که پیام خدمت دولت 
تدبیر و امید برای مردم استان های شمالی 
و حتی کشور همانند دیگر طرح های بزرگ 
نمایان شده است، افزود: با توجه به قطع 
وابستگی گازی استان های شمالی از گاز 

وارداتی ترکمنستان خدمت و توجه جدی 
وزارت نفت دولت یازدهم موجب غرور ملی 

نیز شده است.
نماینده بابل در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: امروز در سایه تفکر جهادی 
شرکت ملی گاز ایران، شاهد گازرسانی به 
همه شهرهای استان مازندران و ۹۰ درصد 
روستاها هستیم. نیاز آذری تاکید کرد: 
بسیاری از این فعالیت ها از سوی دولت و با 
همکاری همه دستگاه های اجرایی در سایه 
هماهنگی و وحدت میان مردم و مسئوالن 

به ثمر نشسته است.
وی افزود: مردم مازندران از وزیر نفت 
می خواهند تا توسعه و سرمایه گذاری نفتی 

در سواحل مازندران را عملیاتی کند.
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 نخستین گردهمایی بزرگ جوانان 
توسعه گرای نفت که روز سه شنبه 1۰ 
مرداد در دانشگاه صنعتی شریف برگزار 
شد، به محلی برای تبیین مطالبات 
جوانان از صنعت نفت و حمایت از بیژن 
زنگنه برای تداوم حضور او در راس 
از  استفاده  هدف  با  نفت  وزارت 
توانمندی های جوانان صنعت برای 
حضور در عرصه های مدیریتی نفت 
تبدیل شد. این گردهمایی به میزبانی 
و شاخه  دانشگاه صنعتی شریف 
دانشجویی انجمن بین المللی  مهندسان 
نفت این دانشگاه، با همکاری کمیته ها و 
انجمن های فعال علمی و دانشجویی 
حاضر در دانشگاه )گروه علمی فرهنگی 
کیمیا، انجمن فناوری های بومی ایران، 
انجمن علمی دانشکده نفت دانشگاه 
تربیت مدرس( و تشکل های صنفی و 
علمی صنعت نفت )فدراسیون صنعت 
نفت ایران، انجمن نفت ایران، کمیته 
جوانان صنعت نفت و انجمن توانمند 
سازی دانش آموختگان صنعت نفت( 
در سالن جابربن حیان دانشگاه برگزار 
شد. در این همایش بیش از ۴۰۰ نفر از 
و  دانشجویان  مدیران،  استادان، 
کارشناسان جوان و 13۰ شرکت، 
دانشگاه و موسسه نیز با هدف ارتقای 
جایگاه جوانان در صنعت نفت که هدف 
اصلی این همایش بود، حضور داشتند. 
خبرگزاری شانا، روزنامه شرق و 
رسانه های تخصصی نفتی نکونیوز، از 
نفت چه خبر، انرژی امروز و صنعت 
حفاری، حامیان رسانه ای این همایش 

بودند.
در این گردهمایی، پنل تخصصی 
جوانان و صنعت نفت برگزار شد و عالوه 
بر دبیر اجرایی گردهمایی، مشاور منابع 
انسانی وزیر نفت و مدیر پروژه آزادگان 

جنوبی هم سخنرانی کردند.

سخنرانان همایش چه گفتند؟
محسن دالویز، مدیرعامل شرکت 
نفت خزر و مشاور وزیر نفت در امور 
منابع انسانی و اجتماعی در گردهمایی 
جوانان توسعه گرای نفت گفت: راه نجات 
کشور، توسعه و راهکار توسعه، جذب 

سرمایه است. 
وی تصریح کرد: برای تحقق اهداف 
صنعت نفت در برنامه ششم توسعه 
کشور به ۲۰۰ میلیارد دالر سرمایه نیاز 
است، اما ببینید برای جذب پنج میلیارد 
دالر چه هیاهویی شده است. منتقدان 
در این هشت سال که سرمایه های 

کشور سوخت، کجا بودند؟
 دالویز با بیان اینکه توسعه صنعت 
نفت در گرو نشاط و پویایی سرمایه 
انسانی است، افزود: باید منابع انسانی را 
بیشتر دریابیم. تورج دهقانی، معاون 
شرکت مهندسی و توسعه نفت نیز 

گفت: واژه توسعه در نفت، یادآور توسعه 
میدان هاست، اما باید به این واقعیت 
توجه داشته باشیم تا زمانی که توسعه 
در مبانی فکری رخ ندهد، توسعه میدانی 

هم در کار نخواهد بود.
 وی ادامه داد: برای حفظ ارزش 
عظیمی که با عنوان ثروت بین نسلی در 
زیر زمین پنهان است و برای عقب 
نماندن از فضای رقابتی صنعت نفت 
جهان، ناگزیر هستیم بستر الزم را برای 
بهره مندی از دانش و فناوری فراهم 

کنیم..
 به گفته دهقانی، افزون بر جذب 
فناوری، داشتن نگاه راهبردی درازمدت، 
تحوالت  صحیح،  شناسی  آسیب 
نرم افزاری و سخت افزاری و از همه 
مهم تر برخورداری از جسارت تحول و 
پوست اندازی، ضرورت هایی است که 

در صنعت نفت به آن نیاز داریم. 
وی در ادامه گفت: دولت در حال 
تجدید قواست. امیدواریم پیام های این 
گردهمایی به گوش مسئوالن کشور 
برسد و در تصمیم گیری های کالن این 

برهه زمانی تاثیرگذار باشد.
رامین فروزنده، کارشناس ارشد 
راهبرد  شرکت انرژی دانا، یکی دیگر 
از شرکت کنندگان در این همایش  
بود. او گفت: آنان که صنعت نفت را به 
توتال،  با  قرارداد  امضای  دلیل 
خودباخته تصور می کنند، بدون شک 
خودشان، خودباخته هستند و در 
مقابل آنان که قرارداد توسعه فاز 11 
را به نتیجه رساندند، به خود باور و 
مهدی  شتند.  دا کافی  عتماد  ا
افشارنیک، روزنامه نگار و مستندساز 
نفتی نیز با اشاره به اینکه شیفتگی و 
نفرت نسبت به  حضور خارجی ها در 
دوره های مختلف تاریخ صنعت نفت 
ایران وجود داشته است، گفت: این 

دوگانگی اشتیاق و نفرت شاید در 
مباحثه های سیاسی و... به کار آید، اما 
چنین رفتارها و ادبیات دوگانه ای در 
برخورد با مخزن جوابگو نیست؛ زیرا 
توسعه مخازن به عقالنیت نیاز دارد.  
وی افزود: جوانان می توانند با ایده ها 
و مطالبات خود، صنعت نفت را در 
شکل گیری پارادایم درست توسعه، 
رئیس  باقری،  الینا  دهند.  یاری 
برنامه ریزی حفاری شرکت نفت و گاز 
پارس هم گفت: همکاری بلندمدت با 
شرکت های بین المللی  در قالب 
نفتی  قراردادهای جدید  اجرای 
می تواند به انتقال فناوری، بهبود 
مهارت ها و بلوغ مدیریتی در صنعت 
نفت کشور و سرانجام به افزایش 
ارزآوری این صنعت بینجامد. علیرضا 
صادق آبادی، مدیر عامل شرکت 
زیرساخت فراگیر پاالیشی سیراف نیز 
با بیان اینکه جوانگرایی از الزام گذشته 
است و باید بیش از پیش به آن توجه 
شود، گفت: متاسفانه در کشور در 
بسیار  جدید،  دیدگاه های  قبال 
مقاومت می شود و ناگزیر زمان زیادی 
باید برای مقابله با این مقاومت ها 
صرف شود.  وی افزود: نمی توان تنها 
به منابع زیرزمینی متکی بود و در این 
میان، بهره مندی از ایده های خالقانه 
و نوین که از ذهن جوانان بیرون 
می آید، می تواند موتور محرک اقتصاد 
و راهکار تبدیل شدن منابع زیرزمینی 

به ثروت های روزمینی باشد. 
صادق آبادی ادامه داد: آقای زنگنه 
در این دوره به جوانان اعتماد کردند و 
امیدواریم این روند در صنعت نفت ادامه 

یابد.
علی راه نشین، رئیس کمیته جوانان 
صنعت نفت ایران در شورای جهانی نفت 
نیز در این گردهمایی به ارائه گزارشی از 

و  بیست  در  کمیته  این  عملکرد 
دومین کنگره جهانی نفت پرداخت و 
گفت: از نظر توسعه تعامل با شرکت های 
بین المللی، افق روشنی پیش روی 

صنعت نفت کشور قرار دارد.

بیانیه پایانی  
جوانان  گردهمایی  نخستین 
توسعه گرای صنعت نفت با حضور 
کارشناسان،  مدیران،  از  جمعی 
دانشجویان و فارغ التحصیالن حوزه 
انرژی در محل دانشگاه  صنعتی شریف 

با انتشار بیانیه ای به کار خود پایان داد.
نخستین   پایانی  بیانیه  متن 
گردهمایی جوانان توسعه گرای صنعت 
نفت که عصر روز سه شنبه )1۰ 
مردادماه( در دانشگاه شریف برگزار شد، 

به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر روحانی

رئیس جمهور محترم جمهوری 
اسالمی ایران

سرمایه عظیم صنعت نفت ایران 
ارشد،  مدیران  مدیریت  تحت 
تصمیم گیران و تصمیم سازان این 
صنعت قرار دارد، به جرات می توان گفت 
کارآمدی در این بخش، نقش بسیار 
مهمی در مدیریت سرمایه های کالن 
کشور دارد. دور اندیشی و نگاه راهبردی 
به این مهم، سرمایه گذاری و برنامه ریزی 
برای تربیت مدیران آینده و جوانگرایی 

در این صنعت را ضروری می نماید.
حضور گسترده جوانان دانش 
آموخته ایرانی در همه عرصه های 
آموزشی، پژوهشی، مهندسی، ساخت، 
سرمایه گذاری، تولید و بازار صنعت نفت 
کشور، نشان از توانمندی های ارزشمند 
این نسل و مایه افتخار و نقطه اتکا و 
اعتماد ملت در اداره این صنعت است. 
جوانان ایرانی همواره در کسب آخرین 

دستاوردهای علمی در معتبرترین مراکز 
علمی کوشا بوده اند و با استفاده از 
بزرگ ترین  در  موجود  تجارب 
نفتی، در عرصه های  شرکت های 
خوش  بتی  قا ر و  لمللی   بین ا

درخشیده اند.
همه  در  جوان  نسل  امروز 
دانشگاه ها، شرکت های خصوصی، 
مراکز پژوهشی، شرکت ملی نفت و 
وزارت نفت با احساس مسئولیت 
نسبت به حال و آینده صنعت نفت، 
مطالبه گر توسعه همه جانبه و پایدار 
این صنعت از دولت و وزیر آینده نفت 
است. آنها از خود این توانمندی را 
می بینند که با به دست گرفتن کارها و 
دادن  نشان  و  مور  ا مدیریت 
توانمندی های خود بتوانند همراه 
مدیران صاحب تجربه به سرعت رشد 
این صنعت بیفزایند. رشد صنعت نفت 
همه  به کارگیری  نیازمند  کشور 
ظرفیت های موجود برای توسعه 
میادین نفت و گاز، پاالیش و فرآورش 
محصوالت نفتی و گازی و صنعت 
پتروشیمی و شیمیایی است و توسعه 
پایدار در این صنعت محقق نخواهد شد 
مگر اینکه قوای سه گانه کشور فضای 
امنیت سرمایه گذاری و کسب و کار را 
با تصویب سیاست ها و مقررات و تقویت 
سازمان های مدیریتی و تنظیم گری 
بهبود ببخشند، از رفتارهای غیر رقابتی 
قوی تر  حضور  کنند،  جلوگیری 
شرکت های دانش بنیان و بخش 
خصوصی را در صنعت نفت فراهم 
آورند و مشارکت های خارجی- ایرانی 
و جلب سرمایه گذاری خارجی را 
تضمین کنند. از رئیس جمهور محترم 
کشور انتظار می رود در تشکیل کابینه  
جدید، مطالبات بخش جوان صنعت 
نفت را در نظر بگیرند و کسی را به عنوان 
متصدی وزارت نفت انتخاب کنند که 
توانمندی و شایستگی خود را در طول 
سال های پر فراز و نشیب صنعت نفت از 
خود نشان داده باشد و به نقش و رشد 
بخش خصوصی،  جوانان،  حضور 
تشکل ها و دانشگاه ها در صنعت نفت 

باور داشته باشد.
ما امضاکنندگان این بیانیه جمعی از 
جوانان توسعه گرای نفت هستیم که در 
حال حاضر این شایستگی ها را در جناب 
آقای مهندس زنگنه می بینیم که به 
عنوان با سابقه ترین وزیر جمهوری 
اسالمی و جهادگری وارسته، انقالبی، 
پاک دست و از چهره های دانشگاهی و 
اجرایی کشور، سکان هدایت صنعت 
نفت را برعهده بگیرد و اطمینان داریم 
که ایشان با باور به توانمندی جوانان، 
زمینه استفاده از همه جوانان شایسته را 
در مدیریت صنعت نفت فراهم خواهند 

کرد.«

گردهمایی جوانان توسعه گرای نفت با بیانیه ای خطاب به  رئیس جمهور روحانی پایان یافت  

تـداوم
 جوانـانه وزارت   زنگنـه

خبر  و نظر
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»راهبردهای توسعه پایدار در صنعت نفت« 
عنوان سمیناری بود که هفته گذشته )دوشنبه، 9 
به میزبانی شرکت ملی صنایع  ماه(  مرداد 
پتروشیمی ایران با حضور مرضیه شاهدایی، 

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی برگزار شد. 
عباس شعری مقدم، مدیرعامل سابق شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی از جمله سخنرانان این 
سمینار بود که در سخنان خود اظهار کرد: این 
صنعت، اولویت زیادی برای حفاظت هرچه بیشتر 
از محیط زیست کشور قائل است و اکنون در کنار 
رشد و توسعه خود، حفاظت از محیط زیست را 

اولویت خود می داند.
وی با بیان این که پس از اجرای اصل 44 قانون 
اساسی، بخش خصوصی و صنعت پتروشیمی 
می توانند با یکدیگر همکاری بیشتری داشته 
باشند، گفت: این همکاری ها بدون تردید، برخی 
چالش های صنعت پتروشیمی را برطرف خواهد 
کرد. شعری مقدم  با اشاره به این که خلیج فارس و 
دریای عمان، مهم ترین اکوسیستم های جهانی 
محسوب می شوند، افزود: احداث مجتمع های 
پتروشیمی در این مناطق و ایجاد پساب های 
مختلف، از چالش های محیط زیست و صنعت 
پتروشیمی است.وی با بیان اینکه فناوری های 
قدیمی باید کنار رود و در بسیاری از کشورها نیز 
این امر رعایت می شود، این نکته را یادآوری کرد 
که مطابق بررسی ها، اگر از فناوری در صنعت 
استفاده شود، افزون بر کاهش آلودگی ها، بازده 
تولید در آن صنعت نیز افزایش خواهد یافت.

شعری مقدم عنوان کرد: امروز همکاری خوبی 
میان صنعت پتروشیمی و محیط زیست کشور 
وجود دارد که امیدواریم این همکاری ها هرچه 
بیشتر افزایش یابد. در همین زمینه  سعید 
متصدی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست در 
این سمینار با اشاره به همکاری های تنگاتنگ 
سازمان حفاظت محیط زیست در دولت یازدهم با 
بسیاری از صنایع از جمله صنعت پتروشیمی، در 
حوزه مدیریت پساب ها و کاهش آلودگی های 
زیست محیطی گفت: نفت، گاز، پتروشیمی و دیگر 
صنایع وابسته به فرآورده های نفتی، جزو ذخایر 
یک جامعه به شمار می آیند و ما باید به اندازه و حق 
خودمان از این ذخایر و منابع خدادادی استفاده 
کنیم. به گفته او، ایران دارای منابع عظیم نفت و 
گاز است. وجود این منابع باعث شده است که ما 
هیچ وقت نگران هدر رفت و یا کمبود این منابع 
طبیعی نباشیم و از این منابع عظیم مراقبت نکنیم.

متصدی خواستار تغییر نگاه ها و رویکردها به 
موضوع محیط زیست شد و افزود: توسعه، نیاز 
کشور است، اما این توسعه نباید موجب تخریب 
محیط زیست شود. صنعت نیز باید قبول کند که 
در کنار محیط زیست، رشد و توسعه خواهد یافت. 
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت 
محیط زیست با اشاره به این که نباید به منابع 
طبیعی نگاهی مصرفی داشت، تصریح کرد: 
استفاده از فناوری های روزآمد دنیا برای استخراج 
و استفاده از منابع طبیعی همچون نفت و گاز، 
سبب حفاظت از محیط زیست، کاهش آلودگی ها 

و جلوگیری از هدر رفت این منابع می شود. 
متصدی، اقتصاد سبز و دوار را الزمه حیات 
محیط زیست کشور دانست و افزود: منابع طبیعی 

که هم اکنون در کشور مورد استفاده قرار 
می گیرند، ابدی نبوده و روزی پایان خواهند یافت. 
پس باید سعی کنیم برای استفاده و بهره برداری از 
آنها، از فناوری های نو استفاده کنیم تا هدر روی و 
آلودگی آنها کمتر باشد. هومن لیاقتی در جایگاه 
مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست نیز در این 
سمینار بر ضرورت اصالح توازن غلط صادرات 
باالدستی و واردات پایین دستی تاکید کرد و  
افزود: متاسفانه صنایع باالدستی پتروشیمی را 
صادر و صنایع پایین دستی و میانی را وارد 
می کنیم، در حالی که باید این توازن بر عکس 

شود.
 او گفت: با توسعه صنایع پایین دستی و 
میان دستی، باید سهم آنها را در بخش صادرات 
غیر نفتی افزایش دهیم، چرا که این صنایع موجب 
کاهش خام فروشی و افزایش درآمدهای کشور 
می شود. وی با تاکید بر اینکه صندوق ملی محیط 
ویژه  به  کشور،  صنایع  خدمت  در  زیست 
پتروشیمی قرار دارد، افزود: با توسعه صنایع پایین 
دستی و میان دستی و افزایش صادرات آن، باید 
سهم آنها را در بخش صادرات غیر نفتی افزایش 
دهیم چراکه صنایع پایین دستی و میان دستی، 
زمینه کاهش خام فروشی، افزایش درآمدهای 

کشور و تأمین اشتغال را فراهم می کند. 
لیاقتی با بیان اینکه ضرورت کاهش خام 
فروشی و تکمیل زنجیره ارزش افزوده از طریق 
تکمیل زنجیره ارزشی صنایع پایین دستی و میان 
مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  در  دستی 
موردتاکید قرار گرفته است، افزود: این صنعت 
تنها 7 درصد هیدروکربن مصرف می کند و 
می تواند بر اقتصاد سبز و دوار و استفاده صحیح از 
منابع، طبق اصول در نظر گرفته شده در اقتصادی 
مقاومتی نقش قابل توجهی داشته باشد. وی با بیان 
اینکه اقصاد سبز، صنعت جدیدی نیست و جوامع 
دنیا با آن زندگی می کنند، افزود:به عنوان مثال 
بازیافت به عنوان یکی از زیرشاخه های اقتصادی 
سبز درکشورهای صنعتی، نقش حیاتی ایفا 
می کند و طبق آمارهای رسمی تا سال 2040 مردان 
ثروتمند دنیا مشغول به کار در بازیافت خواهد بود، 
از این رو در نظر داریم از طریق صندوق ملی محیط 

زیست، بورس بازیافت را راه اندازی کنیم. 
باید گفت که طبق  البته  ادامه داد:  وی 
پیش بینی های انجام شده، انرژی های تجدیدپذیر 
در مصارف پتروشیمی جایگاه خاصی خواهند 
داشت. مدیر عامل صندوق ملی محیط زیست با 
با  انرژی  و  منابع  تأمین  در  اینکه  بیان 
محدودیت هایی مواجه هستیم، افزود: به عنوان 
مثال پسماندهای شهرهای شمالی، جنگل را نابود 
کرده و این همان ناتوانی ما در جذب ضایعات است. 
لیاقتی گفت: متاسفانه کشور ما درزمینه استفاده 
از توان اکوسیستم و منابع خود، بیش از حد ممکن 
بهره برداری کرده، به طوری که رد پای اکولوژیک 
ما در وضعیت قرمز است. وی با بیان اینکه احیای 
توان اکوسیستم، به سختی امکان پذیر بوده و 
بازگشت ناپذیر است، افزود: در کشور ما میزان 
زمینی که هر فرد در کوچ کترین سطح برای رفع 
احتیاجات خود استفاده می کند. باالی 2/۵ هکتار 
است در حالی که ظرفیت زیستی کشور ما 1.2 

هکتار برابر شده است. 

حفاظت از محیط زیست، اولویت نخست پتروشیمی
در سمینار راهبردهای توسعه پایدار در صنعت نفت اعالم شد  

تک خبر

اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، مجوز 
انتشار آگهی استخدام ۲۵۰۰ نفره وزارت نفت را 
برای شرکت ملی نفت ایران صادر کرد. قرار است 
آگهی استخدام ۲۵۰۰ نفره نفر در صنعت نفت 
هفته جاری در تعدادی از روزنامه های کثیر 
االنتشار و برخی سایت های تخصصی حوزه 
صنعت نفت منتشر شود. انتشار آگهی استخدام 
وزارت نفت به اصالح ایرادهای سازمان اداری و 

استخدامی کشور و اخذ مجوز از این سازمان 
منتشر خواهد شد. در همین حال محسن دالویز، 
مشاور اجتماعی و منابع انسانی وزیر نفت پیش تر 
گفته بود: به دنبال تالش و رایزنی مهندس زنگنه، 
مجوز استخدام دو هزار و ۵۰۰ نفر در صنعت نفت 
از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور صادر 
شد، از این رو به زودی شاهد جذب این تعداد نیرو 

خواهیم بود.

مدیران شرکت انگلیسی- هلندی شل برای 
ارائه طرح مطالعاتی پیشنهادی خود درباره توسعه 
میدان های آزادگان و یادآوران، معاون توسعه و 
مهندسی شرکت ملی نفت ایران دیدار و گفت وگو 
کردند. مدیران شرکت شل در دیدار صبح روز 
چهارشنبه )11 مردادماه( با غالمرضا منوچهری، 
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران، 
درباره مباحث فنی میدان های آزادگان و یادآوران 

گفت و گو کردند. مدیران شرکت شل روز سه شنبه 
)دهم مردادماه( به منظور ارائه نتیجه مطالعات خود 
روی طرح توسعه میدان های آزادگان و یادآوران با 
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت )متن( 
دیدار و گفت وگو کردند. شل یکی از چند شرکتی 
است که با هدف مطالعه میدان های آزادگان و 
یادآوران با شرکت ملی نفت ایران تفاهم نامه 

همکاری امضا کرده بود.

آیین نامه اجرایی ماده »1۵« قانون اصالح 
الگوی مصرف انرژی و همچنین فهرست مواد خام 
و کاالهای نفتی موضوع ماده »1۴1« اصالحی 
قانون مالیات های مستقیم، در جلسه امروز هیئت 
دولت به تصویب رسید. هیئت وزیران، روز 
چهارشنبه  )11 مردادماه( به ریاست دکتر حسن 
روحانی، رئیس جمهوری تشکیل جلسه داد. در 
ابتدای جلسه با توجه به این که مراسم تنفیذ ریاست 
جمهوری دوره دوازدهم روز پنجشنبه )1۲ 
مردادماه( انجام می شود و این جلسه آخرین حضور 
رئیس جمهوری دوره یازدهم محسوب می شد، 
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری به 
نمایندگی از اعضای هیئت دولت از خدمات ارزنده 
دکتر روحانی تقدیر و تشکر کرد. وی در ادامه عنوان 
کرد که دولت قدردان تالش های ارزنده و خدمات 
بزرگ، تحمل فشارهای زیاد و صبوری فراوان رئیس 
جمهوری است، دکتر روحانی چرخ اقتصاد کشور 
را در یک مسیر صحیح قرار داد و دولت هم اکنون 
در مسیر صحیح توسعه و پیشرفت قرار گرفته است. 
جهانگیری افزود: امروز بستر سیاست خارجی، 
زیرساخت اقتصادی و فضای داخلی مهیاتر از قبل 
و شرایط برای سرعت بیشتر با تالش بیشتر فراهم 
شده است. معاون اول رئیس جمهوری با آرزوی 
موفقیت برای دکتر روحانی در دوره جدید ریاست 
جمهوری و دولت جدید گفت: همه ما هم در حد 
وسع و توانمان در هر جایی که الزم بدانید، کمک 

خواهیم کرد. تصویب فهرست مواد خام و کاالهای 
نفتی موضوع ماده »1۴1« اصالحی قانون 
مالیات های مستقیم در ادامه این جلسه و با توجه 
به این که ۲۰ درصد درآمد حاصل از صادرات مواد 
خام و کاالهای نفتی مشمول مالیات با نرخ صفر 
محاسبه می شود، فهرست این مواد و کاالها به 

تصویب هیئت وزیران رسید.

تصویب آیین نامه اجرایی ماده »1۵« 
قانون اصالح الگوی مصرف انرژی

از آنجا که کلیه دستگاه های اجرایی، نهادها، 
موسسات، شرکت ها  و واحدهای صنعتی دولتی و 
همچنین نیروهای نظامی و انتظامی موظفند 
تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز خود را بر مبنای 
بهترین الگوی مصرف سطوح انرژی بری خریداری 
کنند، از این رو آیین نامه اجرایی ماده »1۵« قانون 
اصالح الگوی مصرف انرژی به تصویب هیئت 
دولت رسید. هیئت وزیران در این جلسه آیین نامه 
اجرایی این ماده را که توسط شورایعالی انرژی و با 
رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و 
مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در 
اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیالت به منظور صدور 
خدمات تهیه شده بود، به  تصویب رساند، همچنین 
کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های ذی ربط را موظف 
کرد که به حسن اجرای این تصمیم ها نظارت 

کنند .

دستور انتشار آگهی استخدامی ۲500 نفره 
وزارت نفت صادر شد

شل نتایج مطالعه
 میدان های آزادگان و یادآوران را ارائه کرد

در جلسه هیئت دولت

آیین نامه اجرایی ماده »۱5«
 قانون اصالح الگوی مصرف انرژی تصویب شد
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مدیر انرژی و اصالح الگوی مصرف شرکت بهینه سازی 
مصرف سوخت، از طراحی و راه اندازی »سیستم یکپارچه 
استانداردها، آزمایشگاه ها و شرکت های بازرسی فنی مرتبط 
با ممیزی صنایع و تجهیزات انرژی بر« خبر داد.  به گزارش 
مشعل، حامد حوری جعفری با اعالم این خبر افزود: شرکت 
بهینه سازی مصرف سوخت به منظور ساماندهی و برقراری 
ارتباط بیشتر و موثرتر استانداردها و معیارهای مصرف 
سوخت، مراکز آزمایشگاهی حوزه انرژی و شرکت های 
بازرسی فعال در این زمینه و با هدف اجرای مفاد قانون 
اصالح الگوی مصرف انرژی با همکاری سازمان ملی 
استاندارد و پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، اقدام 
به طراحی و راه اندازی »سیستم یکپارچه استانداردها، 
آزمایشگاه ها و شرکت های بازرسی فنی مرتبط با ممیزی 
صنایع و تجهیزات انرژی بر« کرده است.  وی در ادامه به 
اهداف »سیستم یکپارچه استانداردها، آزمایشگاه ها و 
شرکت های بازرسی فنی مرتبط با ممیزی صنایع و 
تجهیزات انرژی بر« پرداخت و گفت: هدف اصلی این طرح، 
ایجاد انسجام و هماهنگی در به روزرسانی استانداردها و 
یت  یر مد  ، ف مصر ی  ها ر  معیا
انطباق/ عدم انطباق با معیارهای مذکور در صنایع و 
تجهیزات انرژی بر و اعمال سیاست های تشویقی و تنبیهی 
مرتبط، هماهنگی در اجرای مواد 10، 11 و 12 قانون 
اصالح الگوی مصرف و جهت دهی آزمایشگاه ها و 
شرکت های بازرسی در زمینه ارتقای توانمندی های آنها و 
در نتیجه تسهیل در اجرا و پیاده سازی استانداردهای ملی 
و بین المللی در حوزه های مختلف انرژی است.  مدیر انرژی 
و اصالح الگوی مصرف شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 
در پایان خاطر نشان کرد: از دیگر اهداف و مزایای راه اندازی 
سامانه جانبی این طرح، می توان به برقراری ارتباط بین 
فعاالن حوزه انرژی و به اشتراک گذاشتن دانش فنی، 
همسان سازی رویه ها برای حصول نتیجه بهتر، ارتقای 
توانمندی و بهبود عملکرد آزمایشگا ه ها و شرکت های 
بازرسی حوزه انرژی، شناسایی ظرفیت های موجود در 
بخش های آزمایشگاهی مراکز تحقیقاتی و صنعتی و ایجاد 

امکان توسعه آزمایشگاه مرجع انرژی اشاره کرد.

پیشگیری از ورشکستگی 
تولیدکنندگان با نفت باالی ۵۰ دالر 

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که مؤسسه اعتبار 
سنجی» فیچ« پیش بینی کرده قیمت شاخص نفت خام 
آمریکا در سال 201۸ میالدی ۵0 تا ۵۵ دالر برای هر بشکه 
خواهد بود و این مسئله سبب می شود فشار مالی که بسیاری 
از تولیدکنندگان نفت را در سال های اخیر به ورشکستگی 
کشانده بود، کاهش یابد. در معامالت روز جمعه )هفتم مرداد 
ماه( قیمت هر بشکه نفت خام دبلیو تی آی آمریکا ۴۹ دالر 
و ۶1 سنت بود، در حالی که در آغاز سال 201۶ میالدی 
قیمت این شاخص به ۳0 دالر رسیده بود. طبق اعالم مؤسسه 
هینز اند بون، افت قیمت نفت از 100 دالر در سال 201۴ 
میالدی به حدود ۳0 دالر در سال گذشته، سبب کاهش 
سرمایه گذاری در اکتشاف و تولید انرژی و ورشکستگی بیش 

از 100 شرکت تولیدکننده نفت شده بود.

وزارت نفت در جذب نیروهایی که از طریق 
آزمون وزارت نفت استخدام می شوند، همه 
قوانین و مقررات باالدستی از جمله قانون برنامه 
ششم و مقررات سازمان اداری و استخدامی را 
لحاظ می کند و جذب نیروهای بومی را در 

اولویت دارد.
محسن دالویز، مشاور اجتماعی و منابع 
انسانی وزیر نفت درباره دیدگاه های برخی 
نمایندگان مجلس در خصوص لزوم جذب 
نیرو های بومی در منطقه پارس جنوبی گفت: 
وزارت نفت در جذب نیروهایی که از طریق 
وزارت نفت استخدام می شوند، تمام قوانین و 
مقررات باالدستی از جمله قانون برنامه ششم 
و مقررات سازمان اداری و استخدامی را لحاظ 
می کند. همچنین در جاهایی که برون سپاری 

انجام و امور از سوی پیمانکاران اجرا می شود 
نیز با نظارت مستمر که از سوی منطقه ویژه 
صورت می گیرد، تالش بر آن است تا در جذب 

نیرو، اولویت با نیروهای بومی استانی باشد.
به گفته وی، این سیاست از مسئولیت های 
اجتماعی وزارت نفت به شمار می رود، ضمن 
اینکه پیمانکاران هم ترجیح می دهند از 
کسانی استفاده کنند که به تامین خوابگاه و 

هزینه های اضافی نیاز نباشد. در عین 
یندگان  نما که  نگونه  هما حال 
استحضار دارند، برخی جذب ها از 

سوی بخش خصوصی که اغلب در 
شرکت های واگذار شده مطابق با اصل 
مثل   ، می دهد خ  ر ست،  ا  ۴۴

گونه  این  که  پتروشیمی ها 

استخدام ها در حوزه اختیارات و مسئولیت های 
این  خود  بنابراین  نیست.  نفت  وزارت 
شرکت ها، مطابق با سیاست های خود، راسا 
اقدام به جذب نیرو می کنند.  وزارت نفت با 
و  یندگان  نما حساسیت های  به  توجه 
سیاست های خود، تا کنون بر اساس آمار 
موجود در استخدام ها، جذب نیروی بومی را 
در اولویت قرار داده است و با توجه به مباحث 
مطرح شده در جلسات اخیر شورای 
اداری نفت، مقرر شده است از سوی 
انسانی وزارتخانه،  معاونت منابع 
تیمی برای بررسی و اعالم گزارش به 
شورای اداری، در اسرع 
وقت به منطقه اعزام 

شود.

در قالب مسئولیت های اجتماعی نفت
به کارگیری نیروهای بومی در اولویت وزارت نفت قرار دارد

رویداد

 با هدف همکاری در توسعه میدان های آذر و چنگوله

اویک و گازپروم تفاهم نامه امضا کردند

شرکت اویک و شرکت گازپروم  نفت با هدف 
همکاری در توسعه میدان های آذر و چنگوله، 
تفاهم نامه همکاری امضا کردند.مدیران عامل 
شرکت های اویک ایران و گازپروم  نفت روسیه، پس 
از نهایی شدن مذاکراتی که از ماه های گذشته 
تاکنون میان کمیته های فنی قراردادی 2 شرکت 
برای مشارکت در طرح توسعه میدان های نفتی 

آذر و چنگوله در جریان بود، ۵ مرداد امسال در شهر 
سن پترزبورگ روسیه، تفاهم نامه همکاری امضا 
کردند و برآن هستند تا همکاری های خود را در 

قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی دنبال کنند.
گروه اویک، مرحله نخست تولید زودهنگام از 
میدان مشترک آذر را با ظرفیت 1۵ هزار بشکه در 
روز در اواسط اسفند سال گذشته به بهره برداری 

رساند و در طول 2 ماه، تولید تجمعی از این میدان 
مشترک، به یک میلیون بشکه رسید. فاز دوم تولید 
زودهنگام از این میدان مشترک نیز با ظرفیت 
تولید روزانه ۳0 هزار بشکه، از اواخر اردیبهشت  
امسال عملیاتی شد و بر اساس هدفگذاری ها در 
سال آینده، تولید روزانه ۶۵ هزار بشکه نفت از این 
میدان محقق می شود. میدان مشترک آذر در 
بلوک اناران واقع در دماغه کوه های زاگرس و در 
امتداد مرز ایران و عراق )در قسمت جنوب غربی 
ایالم( میان دو شهر مهران و دهلران قرار گرفته 
است. این میدان، یکی از سخت ترین میدان های 
هیدروکربوری ایران و جهان، از نظر حفاری و 
توسعه است. اویک، یکی از شرکت های صاحب 
صالحیت ایرانی برای فعالیت در قالب اکتشاف و 
تولید است و شرکت گازپروم نفت هم از جمله 
شرکت های مورد تأیید در فهرست شرکت های 
بین المللی به شمار می رود که از سوی شرکت ملی 
نفت ایران، برای مشارکت در اجرای طرح های 
توسعه میدان های هیدروکربوری ایران، احراز 

صالحیت شده است.

راهنمای جامع تخصصی صنعت پاالیش و پخش به 
2 زبان فارسی و انگلیسی منتشر شد.

اطالعات  تخصصی حاوی  راهنمای جامع  این 
شرکت ها برحسب نوع فعالیت تولیدی یا خدماتی به 
همت روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش 

فرآورده های نفتی منتشر شده است.

 راهنمای جامع تخصصی 
صنعت پاالیش و پخش

 منتشر شد

راه اندازی سیستم 
یکپارچه   مرتبط با 
ممیزی صنایع و 
تجهیزات انرژی بر   
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نماینده مجلس:
سهمیه بندی بنزین سوء استفاده 

 از کارت  های سوخت را
 در پی داشت

نماینده مجلس شورای اسالمی گفت: رشد 
مصرف بنزین مربوط به افزایش جمعیت و تعداد 
خودرو هاست و ارتباطی به حذف سهمیه بندی 
ندارد. سهمیه بندی بنزین بیشتر از آن که مصرف 
را کنترل کند، سوء استفاده غیرمجاز از کارت های 
سوخت را در پی داشته است. غالمرضا حیدری، 
اسالمشهر و  تهران، ری، شمیرانات،  نماینده 
پردیس در مجلس شورای اسالمی در این باره 
گفت: افزایش مصرف بنزین، ارتباطی به حذف 
سهمیه بندی ندارد، چنانچه در زمان سهمیه بندی 
بنزین نیز با کاهش خیره کننده ای در مصرف 

رو به رو نبودیم.
وی افزود: هم اکنون افزایش مصرف بنزین، 
مربوط به افزایش جمعیت و تعداد خودرو هاست و 
میزان مصرف بنزین را نباید با 10 سال گذشته 

مقایسه کرد.
حیدری با اشاره به این که در زمان سهمیه بندی 
بنزین، سوء استفاده هایی از کارت های سوخت 
می شد، تصریح کرد: سهمیه بندی بنزین، بیشتر از 
آن که مصرف را کنترل کند، سوء استفاده غیرمجاز 

از کارت های سوخت را در پی داشت. 

 بزرگترین پل اختصاصی
  خط لوله انتقال نفت خام کشور

به بهره برداری رسید 

بزرگترین پل اختصاصی خط لوله انتقال نفت 
خام کشور به طول ۳۸0 متر روی دریاچه سد 
کارون به بهره برداری رسید. مجتبی بشارتیان، 
مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- 
منطقه اصفهان گفت: این پل کابلی به طول ۳۸0 
متر، بزرگترین پل اختصاصی خط لوله انتقال 
نفت خام کشور است که روی دریاچه سد کارون 
۴ حد فاصل مراکز انتقال نفت شماره ۵ و ۶ 
مارون - اصفهان ساخته شده است.  وی هزینه و 
مدت اجرای این طرح را در بیش از پنج سال گذشته 
120 میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: این طرح با 
هدف حفظ محیط زیست و ارسال ایمن نفت خام 

اجرا شده است. 

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی: 

 رکورد تولید محصوالت پتروشیمی ایران امسال شکسته می شود
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی با بیان این که امسال و برای دومین 
سال پیاپی، رکورد تولید محصوالت پتروشیمی 
در ایران شکسته می شود، اعالم کرد: در چهار 
ماهه نخست سال ۹۶ حدود 1۸ میلیون تن 
محصوالت پتروشیمی در کشور تولید شده 
است.    علی محمد بساق زاده، درباره وضع 
تولید و صادرات محصوالت پتروشیمی و 
پلیمری ایران در طول چهار نخست امسال 
گفت: در این مدت، حدود 1۸ میلیون تن 
محصول پتروشیمی و پلیمری در کشور تولید 

شده است. 
ملی صنایع  مدیره شرکت  هیئت  عضو 
پتروشیمی با اعالم افزایش تولید محصوالت 

پتروشیمی ایران در چهار ماهه نخست امسال 
در مقایسه با مدت مشابه پارسال تصریح کرد: 
که  شده  زده  رقم  درحالی  افزایش  این 
مجتمع های بزرگ پتروشیمی کشور در طول 
سه ماه گذشته، تعمیرات اساسی و دوره ای خود 
را آغاز کرده اند و بدون شک با پایان دوره 
تعمیرات، تولید محصوالت پتروشیمی با افزایش 

بیشتری همراه می شود. وی با بیان این که 
محصوالت  ز  ا درصد   ۶0 حدود 
پتروشیمی ایران به بازار جهانی صادر 
شده است، تاکید کرد: ۴0 درصد 

محصوالت تولیدی هم 
برای تامین نیاز صنایع 

تکمیلی 

پتروشیمی، روانه بازار داخلی شده است. بساق 
زاده با بیان این که پیش بینی می شود تا پایان 
سال جاری، تولید محصوالت پتروشیمی و 
پلیمری ایران به حدود ۵۶ میلیون تن افزایش 
یابد، یادآور شد: در این صورت برای نخستین 
بار، یک رکورد جدید تولید در صنعت پتروشیمی 
ایران رقم می خورد. مدیر کنترل تولید شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی با بیان این که 
محصوالت  تولید  گذشته،  سال 
پتروشیمی ایران حدود ۵1 میلیون تن 
بوده است، گفت: امسال نسبت استفاده 
از ظرفیت نصب شده در صنعت 
 ۸۶ به  کشور  پتروشیمی 

درصد افزایش می یابد.

 وسایل نقلیه حمل و نقل جاده ای برای دریافت سهمیه سوخت، اسناد تردد ارائه کنند  
مدیرکل دفتر حمل و نقل کاالی سازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای، از ابالغ شکل 
جدید بارنامه حمل کاال و فرآورده های نفتی خبر 
داد و گفت: این بارنامه به تمام دست درکاران 
حوزه حمل و نقل کاال در کشور ابالغ شده است 
و هم اکنون شرکت های حمل و نقل  از آن 
استفاده می کنند. غالمحسین دغاغله، مدیرکل 
دفتر حمل و نقل کاالی سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای در این مورد گفت: همه رانندگان 
حمل کاال بر اساس ضوابط و مقررات باید از 
شرکت های حمل و نقل برای حمل کاالی خود 
بارنامه دریافت کنند و به طور عملی از اسفند سال 
گذشته استفاده از این بارنامه ها رایج شده است، 
اما همزمان شرکت های حمل و نقل کاال می توانند 
از بارنامه های قدیمی خود نیز استفاده کنند تا 

موجودی آنها به پایان برسد. هم اکنون بر اساس 
مصوبه هیئت دولت، همه وسایل نقلیه حمل و 
نقل جاده ای عمومی برای دریافت سهمیه 
سوخت باید اسناد تردد آن را ارائه دهند که یکی 
از این اسناد، بارنامه رانندگان برای جابه جایی کاال 
و مسافر در سطح کشور است تا با توجه به 
پیمایش بتوانند سوخت مورد نیاز خود را دریافت 

کنند.
دغاغله با اشاره به ضرورت اصالح بارنامه حمل 
و نقل کاال تصریح کرد: در بارنامه جدید، محل 
بارگیری و تخلیه کاال به صورت دقیق و شفاف برای 
رانندگان مشخص شده تا بدون اتالف وقت، بتوانند 

کاالی خود را در محل مورد نظر تخلیه کنند.
مدیرکل دفتر حمل و نقل کاالی سازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای با بیان این که در 

بارنامه های جدید، مبالغ پرداختی از سوی صاحبان 
بار به شرکت های حمل و نقل کاال مشخص شده 
است، عنوان کرد: رعایت حقوق صاحبان کاال، 
افزایش رضایتمندی رانندگان و شرکت های حمل 
و نقل کاال و جلوگیری از سوء استفاده های 
احتمالی،  از مزیت های بارنامه های جدید حمل کاال 
و فرآورده های نفتی است.یکی دیگر از اصالحات 
مهم این بارنامه فرآورده های نفتی، مشخص شدن 
اطالعات مربوط به بیمه مسئولیت شرکت های 
حمل و نقل است، مطابق ماده 2 قانون الزام 
موسسات و شرکت های حمل و نقل به استفاده از 
بارنامه و صورت وضعیت، همه رانندگان ملزم 
هستند در حمل و نقل کاال و مسافر در سطح 
کشور، بارنامه یا صورت وضعیت مربوطه را از 

شرکت های مجاز دریافت کنند.

امضای تفاهم نامه همکاری میان مدیریت اکتشاف و شرکت نفت فالت قاره 
تفاهم نامه همکاری بین مدیریت اکتشاف 
شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت فالت قاره، 
میان سید صالح هندی، مدیر اکتشاف و حمید 
بورد، مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره روز 
شنبه » 7 مردادماه 1۳۹۶« در سالن جلسات 
مدیریت اکتشاف به امضا رسید. این تفاهم نامه 
در راستای اجرای سیاست استفاده بهینه از 
و  استعداد  موجود،  اطالعات  امکانات، 
توانمندی  های طرفین تفاهم نامه در حوزه 
همکاری های علمی، پژوهشی و عملیاتی بوده و 
همکاری های مشترک به منظور بهره مندی از 
تجربه، داده ها و اطالعات، دانش و توانمندی 
فنی، امکانات، مطالعات و مشاهدات علمی در 
زمینه های زمین شناسی، ژئوفیزیک، ژئوشیمی، 
حفاری، مهندسی نفت، نقشه برداری، اچ اس ای، 
آموزش و سایر موارد مورد توافق اجرا خواهد شد. 
سید صالح هندی »مدیر اکتشاف« در این 
مراسم گفت: همه شرکت ها و مدیریت های تابعه 

شرکت ملی نفت ایران برای سهولت و انجام کار 
باکیفیت باال و مطلوب تقسیم بندی شده اند و 
همگی جزء یک پیکر و حلقه های یک زنجیره و 
متعلق به شرکت ملی نفت ایران هستند، بنابراین 
اجرای امور و تمامی مأموریت ها باید بیشترین 
سود و آورده را برای شرکت ملی نفت ایران رقم 
بزند. وی افزود: در انجام یک پروژه، به ویژه در 
سطح ملی، شرکت ها و مدیریت های تابعه به 

نحوی دخیل هستند، ولی بسته به نوع پروژه، 
فقط تناسب و درصد حضورشان فرق می کند؛ از 
این رو انجام این گونه تفاهم نامه ها ضمن رعایت 
و حفظ حریم ها و تخصص ها، زمینه همکاری 
اولویت های  ترسیم  در  و کم هزینه  خوب 

اکتشافی و نیازهای تولیدی را فراهم می آورد.
در ادامه این نشست، حمید بورد، مدیرعامل 
شرکت نفت فالت قاره نیز با استقبال از مفاد این 
تفاهم نامه گفت: اطمینان دارم با حمایت های 
مدیریت اکتشاف می توانیم با یک کارگروهی 
خوب، به یک هم افزایی و ارزش افزوده در 
پروژه ها برسیم. وی با اشاره به استقبال از 
تعامل های مناسب بین شرکت ها افزود: برای 
انجام کارها باید نگاه تخصصی داشت، به طوری 
که هر پروژه را با ساز و کار مخصوص باید در 
جای خودش تعریف کرد تا بتوان با کارگروهی 
قوی و با هزینه کمتر و نتیجه بهتر آن را انجام 

داد.  
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با راه اندازی 1۸ جایگاه سی ان جی به ظرفیت 27 هزارو 
۵۸0 متر مکعب، ظرفیت اسمی سی ان جی کشور به ۴۴ 
میلیون مترمکعب رسید. علی مهرابی، مدیر طرح احداث 
جایگاه های گاز طبیعی فشرده )سی ان جی( شرکت ملی 
 پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: تعداد جایگاه های

 سی ان جی سراسر کشور با احتساب این 1۸ جایگاه جدید، 
به 2 هزار و ۴00 باب رسید. وی افزود: این تعداد جایگاه در 1۸ 
استان کشور از جمله گیالن، خراسان، تهران، سمنان و... ایجاد 
شده است. مدیر طرح احداث جایگاه های گاز طبیعی فشرده 
)سی ان جی( شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
تصریح کرد: برخی از این 1۸ جایگاه در روزهای گذشته به 
بهره برداری رسیده و مابقی نیز در حال راه اندازی است که تا 
پایان هفته کرامت، به طور کامل به بهره برداری خواهند رسید.
مهرابی گفت: اگر برای هر جایگاه سی ان جی موجود، 1۶ 
ساعت فعالیت محاسبه شود، هم اکنون ۴۴ میلیون متر مکعب 

ظرفیت برای سوخت    گیری سی ان جی ایجاد شده است.

ضرورت افزایش مصرف سی ان جی
مهرابی ادامه داد: هم اکنون روزانه نیمی از این ظرفیت )21 

میلیون مترمکعب( مصرف می شود.
مدیر طرح احداث جایگاه های سی ان جی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران افزود: از کل جایگاه های عرضه 
سی ان جی، تعداد 2 هزار و ۳۵0 جایگاه با کمک و یارانه دولتی 
)100درصد تجهیزات و ساختمان( راه اندازی شده است. وی 
گفت: البته در یکی دو سال اخیر به گونه ای برنامه ریزی کرده ایم 
که بخش خصوصی وارد راه اندازی جایگاه های سی ان جی شود؛ 
بنابراین در این مدت برای ۵0 جایگاه مجوز صادر شده است. 
مهرابی با بیان این که درخواست برای صدور مجوز از سوی مردم 
و بخش خصوصی وجود دارد، ادامه داد: از هموطنانی که زمین 
مناسب برای ساخت جایگاه سی ان جی دارند )1000 متر به 
باال( درخواست می شود که به شرکت مراجعه کنند. به گفته 
وی، قرار است دولت به مدت هفت سال به جایگاه داران بخش 

خصوصی، کارمزد ویژه پرداخت کند.

پیگیری برای افزایش کارمزد جایگاه داران
مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی با بیان این که آخرین افزایش کارمزد جایگاه داران در 
اسفند سال ۹2 بوده است، تصریح کرد: هم اکنون در حال 
پیگیری این موضوع هستیم که البته در سازمان هدفمندی 
یارانه ها مطرح شده و در صورتی که هیئت وزیران تصویب کند، 
حدود 20 تومان در هر مترمکعب به کارمزدها افزوده خواهد 
شد. وی تاکید کرد: در صورت تصویب طرح افزایش کارمزد 
جایگاه داران، این پرداخت از ابتدای سال ۹۶ را در بر خواهد 
گرفت. مهرابی با بیان این که هم اکنون از کل سوخت )بنزین 
و سی ان جی( کشور 21/7 درصد آن مربوط به سی ان جی 
است، اظهار کرد: در صورت استقبال مردم، سی ان جی 
می تواند به راحتی ۴0 درصد سبد مصرف سوخت را به خود 
اختصاص دهد. وی ادامه داد: البته میانگین مصرف سی ان 
جی در کل کشور 21/7 درصد است و این میزان در برخی 
استان های کشور نظیر آذربایجان شرقی )۳۹ درصد(، اردبیل 
)۳۸ درصد(، آذربایجان غربی )۳۶ درصد( وکرمانشاه )۳۴ 
درصد( بوده است. به گفته، سخت نیست با کمی برنامه ریزی، 
و ورود یا ساخت خودروهای سی ان جی سوز با کیفیت باال در 
کشور، به هدف ۴0 درصد مصرف سوخت سی ان جی دست 
یافت. مهرابی، میانگین مصرف سوخت سی ان جی در استان 
 تهران را 1۴ درصد اعالم کرد و گفت: البته این میزان

 رضایت بخش نیست.

 گردهمایی روسای روابط کار و مددکاری 
اجتماعی شرکت ملی نفت ایران روز پنج شنبه )۵ 
مردادماه( به میزبانی شرکت نفت فالت قاره ایران 
در منطقه کیش برگزار شد. در این جلسه که دکتر 
ناصر موالیی، مدیر منابع انسانی شرکت ملی نفت، 
جمشید بیات، مدیر منابع انسانی شرکت نفت فالت 
قاره ایران، احمد زارع، معاون مدیر منابع انسانی 
شرکت ملی نفت در امور اداری، ایرج اسدی آرا، 
رئیس روابط کار و مددکاری اجتماعی شرکت ملی 
نفت و جمعی از روسای روابط کار و مددکاری 
اجتماعی شرکت های تابعه حضور داشتند، 
مهمترین مشکالت و چالش های پیش روی این 
حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهای 
الزم برای رفع این چالش ها ارائه شد. دکتر لوالور، 
سرپرست روابط کار و مددکاری اجتماعی شرکت 
نفت فالت قاره ایران نیز در این گردهمایی به بیان 
پروژه ها و برنامه هاي این واحد پرداخت. وی گفت: 
ترسیم نیمرخ وضعیت سالمت رواني در ستاد و 
مناطق عملیاتي، از نخستین اقدام های این واحد 
بوده است. وی افزود: در ابتدا براي ارزیابي وضعیت 
موجود و مقایسه آن با گذشته، با پژوهش انجام شده 
متوجه شدیم شاخص هاي سالمت روان نسبت به 
قبل نامناسب تر شده است. بر این اساس، مجموعه 
اقدامات آتي با هدف پیشگیري از آسیب بیشتر و 
بهبود وضعیت فعلي صورت گرفت. از جمله این 
اقدامات می توان به تهیه و انتشار ماهنامه الکترونیکي 
کمک  با  روان«  سالمت  سوي  به  »گامي 
روان شناسان مناطق و ستاد و هدف ارتقاي سطح 
دانش کارکنان و بهبود عملکرد آنها اشاره کرد که از 
طریق سایت لوکال و اخیرا برید در اختیار همکاران 
قرار مي گیرد. همچنین آموزش مهارت هاي زندگی 
و ایجاد سمت جدید مددکار در اصفهان، شیراز و 
بوشهر از دیگر اقدام های در این زمینه است. این 
آموزش ها در ستاد و به طور هماهنگ با مناطق 
عملیاتي آغاز شد و روان شناسان کارگاه هایي را براي 
ارتقاي توانمندي هاي همکاران در زندگي روزانه و 
کار برگزار کردند. وی افزود: با توجه به گستره 
جمعیتي و حضور خانواده ها در مبادي پروازي، نیاز 
به ایجاد سمت جدید مددکار در اصفهان، شیراز و 
بوشهر بسیار احساس مي شد که با هماهنگي و 
حمایت مدیر منابع انساني و رییس مهندسي 
سیستم ها مراحل پایاني تصویب را مي گذراند و جا 
دارد که از این بزرگواران کمال تشکر را داشته باشم. 
دکتر لوالور، با بیان اینکه شرح وظایف این سمت با 
مددکاران مناطق عملیاتي تفاوت هایي دارد، گفت: 
هدف ما این بود که کارکنان با فراغ بال در مناطق 

عملیاتي و سکوها به کار مشغول باشند و بدانند اگر 
اتفاقي براي خانواده شان بیفتد، مددکاري وظیفه 
حمایت و انجام امور الزم براي خانواده آنها را به عهده 
دارد. با تدابیر پیش بیني شده فعال موفق شدیم 
مددکاراني را در دفاتر نمایندگي شیراز و اصفهان 
مستقر کنیم که بتوانند از خانواده همکاران در موارد 
العالج،  صعب  بیماري هاي  مثل  متعددي 
معلولیت ها، مشکالت اجتماعي یا خانوادگي و ... 
حمایت کنند. وی در بخش دیگری از سخنان خود 
به برگزاري دوره هاي آموزش مهارت هاي اجتماعي 
براي خانواده هاي کارکنان اقماري ساکن شیراز و 
اصفهان اشاره کرد و گفت: یکي از وظایف مددکاران 
مستقر در مبادي پروازي، برگزاري کارگاه هاي 
آموزشي براي خانواده کارکنان است که طبعا 
مي تواند آنها را در حل مسائل خود توانمندتر کند و 
روابط خانواده و فرزندان را بهبود ببخشدکه در 
نتیجه محیطي آرام و دلپذیر براي زندگي ایجاد 
خواهد شد. البته در هر شهر گروه هایي براي این 
منظور تشکیل شده و قرار است اطالع رساني 
مناسب هم انجام شود. دکتر لوالور افزود: تشکیل 
گروه هاي حمایتي همسران کارکنان  اقماري، از 
دیگر اقدامات این واحد است. در این گروه ها 
مشکالت خانواده ها مطرح و چاره جویي مي شود و 
انتقال دانش یا مهارت بین خانواده ها صورت 
مي گیرد. حتي خانواده ها مي توانند اردوهایي را با 
هم و با حضور روان شناس برگزار کنند و از این 
طریق بیشتر با هم آشنا شوند و طبعا مورد حمایت 
همدیگر قرار گیرند و همان جا در مورد مسائل 
مشترک با کمک روان شناس به بحث و گفت وگو 

بپردازند و از راه حل هاي هم با خبر شوند.
سرپرست روابط کار و مددکاری اجتماعی 
شرکت نفت فالت قاره ایران، برگزاري همایش هایي 
با رویکرد سالمت روان را یکی از اقدامات مثبت این 
واحد ارزیابی کرد و گفت: با کمک همکاران روابط 
عمومي و حمایت هاي مدیرعامل محترم و آقاي 
بیات توانستیم همایش هایي را با هدف آشنایي 
نزدیک با مشکالت خانواده ها و معرفي مراکز مشاوره 
و ارائه کارگاه هاي مناسب در شهرهاي شیراز، 
اصفهان، شاهین شهر و پارسیان برگزار کنیم. در 
کنار این کارگاه ها برنامه هاي متنوعي براي کودکان 
در نظر گرفته  شد و نیز جلسات پرسش و پاسخ که 
مورد استقبال ساکنان قرار گرفت. وی سایر اقدامات 
این واحد را ارسال بسته یادبود به مناسبت ازدواج 
کارکنان، اعطای هدایایی به مناسبت تولد همسران 
جانبازان و ایثارگران و ارسال بسته هاي آموزشي 
براي خانواده هاي معلوالن اعالم کرد و گفت: با توجه 

به اینکه بیماري هاي ژنتیک منجر به معلولیت در 
خانواده این افراد شیوع بیشتري دارد، به این منظور 
بسته هاي آموزشي را به مناسبت سالروز تولد فرزند 
معلول براي این خانواده ها ارسال کردیم تا با مطالعه 
آنها و انتشار بین فامیل نزدیک بتوان آگاهي هاي 
الزم را در این زمینه گسترش داد و در آینده شاهد 
کاهش آمار فرزندان معلول متولد شده باشیم. بر 
اساس آدرسي که همکاران در سیستم آمار و 
اطالعات ثبت کرده بودند، هدایا را ارسال مي کردیم 
و در مواردي که آدرس به روز نبود یا همکاران در 

منزل نبودند، طبعا هدایا برگشت مي خورد.
به گفته دکتر لوالور، تدوین نهایي پروتکل 
اعتیاد، یکی دیگر از اقدامات این واحد است. این 
پروتکل تغییرات زیادي نسبت به قبلي دارد از جمله 
تغییر نگاه به عنوان بیمار به جاي مجرم و پذیرش 
درمان نگهدارنده، همچنین فصل مبسوطي در مورد 
پیشگیري وجود دارد که وظایف واحدهاي مختلف 
در این زمینه تدوین شده است. تدوین و اجراي 
پروتکل بازنشستگي سالم نیز توسط این واحد انجام 
شده است. این پروتکل هم بر اساس پژوهشي که 
در مناطق عملیاتي و ستاد با کمک روان شناسان 
انجام شد، تدوین شد. از آنجا که مرحله گذر از کار 
اقماري به بازنشستگي، مشکالت متعددي را فراهم 
مي کند، تصمیم گرفتیم برنامه هاي آموزشي را براي 
همراه  به  بازنشستگي  آستانه  در  کارکنان 
همسرانشان فراهم کنیم تا آمادگي الزم براي این 
تغییر بزرگ را داشته باشند. در این برنامه ها با کمک 
واحدهاي مختلف کارگاه هاي متعددي مانند تغذیه 
و ورزش مناسب سالمندي برگزار مي شود. 
همچنین آموزش هاي روانشناسي، آشنایي با 
مقررات بازنشستگي و صندوق ها و ... برگزار مي شود 
که اولین دوره آن به زودي در آبعلي آغاز خواهد شد.  
وی افزود: سال گذشته با سه مرکز در شیراز، 
اصفهان و بوشهر قرارداد بستیم. البته بوشهر مراحل 
نهایي قرارداد را طي مي کند. دکتر لوالور گفت: 
تحلیل محتواي شغلي مبحث جدید و مهمي است 
که به تعیین معیارهاي الزم براي ایجاد تناسب بین 
شغل و شاغل مي پردازد و به تعیین گروه شغلي و 
تحلیل محتواي هر شغل نیاز دارد تا در نهایت کسي 
که براي سمت خاصي پیشنهاد مي شود، با 
معیارهاي روان سنجي خاصي براي همان شغل 
مورد بررسي قرار گیرد تا بتواند کارایي الزم را در 
آینده داشته باشد. پژوهش های دیگری نیز در حوزه 
سازمان و خانواده از سوی واحد روابط کار و 
مددکاری اجتماعی شرکت نفت فالت قاره ایران 

تعریف و انجام شده است. 

گردهمایی روسای روابط کار و مددکاری اجتماعی شرکت ملی نفت ایران در منطقه کیش برگزار شد 

از نیم رخ سالمت تا گروه حمایت  

رویداد

با راه اندازی ۱۸ جایگاه جدید

ظرفیت سی ان جی کشور به ۴۴ 
میلیون مترمکعب رسید
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لوله گذاری نخستین خط لوله دریایی 
فاز ۱۳ پارس جنوبی از نیمه گذشت

۵0 کیلومتر از عملیات لوله گذار ی نخستین خط لوله 
دریایی فاز 1۳ پارس جنوبی به پایان رسید.

پیام معتمد، مجری طرح توسعه فاز 1۳ گفت: این 
عملیات پس از کشش ساحلی خطوط A و B هر کدام به طول 
سه کیلومتر از خردادماه آغاز شد که در کیلومتر هفتم خط 
B به علت مشکالت فنی پیش آمده به مدت یک هفته متوقف 
بود.پس از رفع کلیه موانع، انجام بررسی های فنی و اخذ 
تاییدیه از کلیه سازندگان تجهیزات شناور، اجرای لوله گذاری 
مجددا آغاز و تا به امروز که از مرز پنجاه کیلومتر گذشته، بدون 
هیچ مشکلی در حال انجام است. معتمد با بیان این که 
باالترین رکورد لوله گذاری روزانه در این طرح تاکنون 1۶۴ 
شاخه لوله معادل 2 هزار و چهل و سه  متر در روز بوده است، 
تصریح کرد: لوله گذاری دریایی حدفاصل سکوی 1۳B و 
پاالیشگاه خشکی این طرح به طول ۹۶ کیلومتر توسط شناور 
اوشنیک ۵000 در حال انجام است. مجری طرح توسعه فاز 
1۳ پارس جنوبی، با اشاره به این که بر اساس برنامه ریزی 
انجام شده، بعد از اتمام عملیات خط لوله ۳2 اینچ اول بین 
موقعیت 1۳B و پاالیشگاه، عملیات لوله گذاری خط 1۸اینچی 
بین سکوی اصلی B و سکوی اقماری D به طول ۶ کیلومتر 
انجام خواهد شد، عنوان کرد: بر اساس توافق های 
صورت گرفته و در جهت کوتاه کردن زمان پروژه، بالفاصله 
بعد از این مرحله عملیات لوله گذاری خط دوم اصلی ۳2 

اینچی به طول ۸۸ کیلومتر بین سکوی اصلی A و پاالیشگاه 
خشکی و نیز خط لوله فرعی 1۸ اینچی به طول ۶ کیلومتر 
بین موقعیت های سکوی اصلی A و سکوی اقماری  C آغاز 
خواهد شد.برای رسیدن به مرحله دریافت گاز از سکو و انتقال 
آن به پاالیشگاه الزم است عملیات تکمیلی دیگری همچون 
Free Span، مساحی، مترولوژی، ساخت اسپول های خطوط و 

نصب آن، هایدروتست، تخلیه آب، خشک سازی توسط ازت 
و غیره انجام شود. معتمد پیش بینی کرد با نصب و اتمام 
عملیات آماده سازی سکوهای 1۳B و 1۳D و نیز پایان 
عملیات تکمیل چاه های سکوها، راه اندازی اولین خط لوله 
اصلی و اقماری فاز 1۳ در بهار سال آینده انجام شود که امکان 
برداشت روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز ترش از فاز 1۳ 
پارس جنوبی و تصفیه آن در پاالیشگاه خشکی را فراهم 
می کند. طرح توسعه فاز 1۳ پارس جنوبی دارای چهار سکوی 
دریایی است که از طریق دو خط مجزای ۳2 اینچ، گاز ترش 
استخراج شده از ۳۸ حلقه چاه دریایی را به پاالیشگاه خشکی 

واقع در 20 کیلومتری کنگان می رساند.
این طرح به منظور استخراج ۵۶ میلیون مترمکعب گاز 
غنی از میدان پارس جنوبی و تولید روزانه ۵0 میلیون 
متر مکعب گاز شیرین، 2۹00 تن گاز مایع، 27۵0 تن اتان، 
7۵ هزار بشکه میعانات گازی و ۴00 تن گوگرد طراحی شده 

است.

پتروشیمی تبریز در اجرای سیاست های خصوصی سازی اول شد 
۹2 شرکت  از میان  تبریز  پتروشیمی   
منتخب سازمان خصوصی سازی، در ارزیابی کل 
معیارها با کسب رتبه نخست، لوح تقدیر و 
تندیس ویژه دریافت کرد. در همایش ملی 
خصوصی سازی در اجرای سیاست های کلی 
نتایج  براساس  اساسی،  قانون   ۴۴ اصل 
ارزیابی های علمی و مستقل انجام شده از 
عملکرد شرکت های واگذار شده از سوی سازمان 
خصوصی سازی، پتروشیمی تبریز با دستیابی به 
رتبه ویژه درکل معیارها در جایگاه نخست 
تبریز در  پتروشیمی  قرار گرفت.  کشوری 
اقتصادی  سیاست های  و  اهداف  راستای 
جمهوری اسالمی ایران و در جهت نیل به خود 
اتکایی، توسعه سرمایه گذاری در صنعت زیر 
بنایی پتروشیمی، صرفه جویی ارزی، ایجاد 
اشتغال در منطقه وتامین نیازهای داخلی و 
صادرات، با ظرفیت بیش از ۸00 هزارتن در سال 
احداث شده است و فرآورده های خود را تحت 
لیسانس معتبرترین شرکت های جهانی و بر 
اساس استانداردهای کیفی بین المللی  تولید 
می کند، به طوری که عالوه بر جوابگویی به 
نیازهای صنایع پایین دست داخلی وخارجی، 
تقاضای مشتریان اروپایی این شرکت، درحال 
حاضر بیش از ۳ برابر تولید آن است. پتروشیمی 
تبریز از طریق سازمان خصوصی سازی به بخش 
غیر دولتی واگذار شده و این مبنای بسیاری از 
تحوالت از جمله بهره وری، سودآوری، اشتغال 
وسرمایه گذاری در این شرکت شده است و در 
میان ۹2 شرکت بزرگ واگذار شده، رتبه 
نخست کشوری در ارزیابی کل معیارها را کسب 

کرد.

شرکت پتروشیمی تبریز را بهتر 
بشناسیم

مجتمع پتروشیمي تبریز به عنوان بزرگترین 
شرکت شمال غرب کشور،  در همسویی با 
اهداف   و سیاست های اقتصادی جمهوری 
اسالمی ایران و در جهت نیل به خود اتکایی، 
توسعه سرمایه گذاري در صنعت زیر بنایي 
پتروشیمی، صرفه جویي ارزي، ایجاد اشتغال در 
منطقه و  تامین  نیازهای داخلي  و صادرات، 

تولید شرکت  است. ظرفیت  احداث شده 
پتروشیمی تبریز بیش از ۸00 هزار تن انواع 
اتیلن،  پلی   ( شامل:  خام   پالستیک های 
پلي استایرن وABS  ( در سال بوده که در 
صنایع پایین دستی )صنایع پالستیک ( مورد 
استفاده قرار می گیرد. عالوه بر تولید محصوالت 
پلیمری و غیر پلیمری، شرکت پتروشیمی تبریز 
خدمات خود را به شرکت ها و طرح های صنعت 
ارائه  نفت و دیگر سازمان ها های متقاضی 
می دهد. این زمینه کار عمدتاً شامل خدمات 
فنی و مهندسی است و خدمات مدیریتی، 
پژوهشی، آزمایشگاهی و آموزشی را نیز در بر 

می گیرد. 
بهبود فرآیند تولید و افزایش مشتریان 
داخلی و خارجی، ارتقای  فناوری تولید و 
دستیابی به دانش فنی با ارائه فراورده های 
گوناگون وگریدهای جدید در راستای نیاز 
واحدهای پایین دستی است و محصوالت خود 
را تحت لیسانس معتبرترین شرکت هاي جهاني 
و بر اساس استاندارد هاي کیفي تولید می کند.  
بخش قابل توجهي از فرآورده های این مجتمع  
به کشورهاي ترکیه، روسیه، منطقه اروپا، 
آسیاي جنوب شرقي به ویژه چین، خاورمیانه و 

آفریقایي صادر مي شود.
شکل  را  شرکت  رفتار  که  ارزش هایی 
می دهند، عبارتند از: تولید محصوالت با کیفیت 
طبق استانداردهای جهانی، رضایت مشتریان و 

ذی نفعان، پای بندی به موازین اخالقی، ایمنی 
و محیط زیست.

دستاوردهای پتروشیمی تبریز در 
دریافت تندیس و گواهینامه های 

معتبر:
  تندیس جایزه نوبل و اعتبار نامه مدیریت 

در جشنواره بزرگ بنیاد اروپایی
  تندیس واحد نمونه تحقیق و توسعه در 

همایش روز ملی صنعت و معدن 
  گواهینامه و تندیس ملی رعایت حقوق 
مصرف کنندگان کشوری و استانی از صنعت و 

معدن و تجارت
تولید و کسب  تندیس کیفیت در    

رضایت مندی مشتریان
  تندیس واحد نمونه در حوزه نفت، گاز و 

پتروشیمی 
  تندیس صادر کننده برگزیده استانی

  تندیس صنعت سبز استان 
  تندیس جایزه نوبل اعتبارنامه مدیریت 

در جشنواره بزرگ بنیاد اروپایی 
 تندیس واحد نمونه تحقیق و توسعه 
از خانه صنعت و معدن و تجارت  استانی 

آذربایجان شرقی
 تندیس واحد کارآمد و برتر در یازدهمین 

جشنواره سراسری تولید ملّی و افتخار ملّی
  انتخاب پتروشیمی تبریز به عنوان واحد 
نمونه صنایع شیمیایی خطه شمال غرب کشور

 به میزبانی شرکت پایانه های نفتی ایران

نشست شورای هماهنگی مدیران» اچ اس ای« 
وزارت نفت در خارک برگزار شد

سی و نهمین نشست شورای 
هماهنگی مدیران اچ اس ای وزارت 
نفت با هدف بررسی میدانی وضع 
اچ اس ای و اقدام های حوزه پدافند 
غیرعامل در شرکت های نفتی و 
پتروشیمی در جزیره خارک برگزار 
شد. سی و نهمین نشست شورای 
هماهنگی مدیران  اچ اس ای وزارت 
نفت روز دوشنبه )نهم مردادماه( با 
موسوی،  پیروز  سید  حضور 
مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی 
ایران و فرمانده ارشد پدافند غیر 
عامل و ستاد بحران جزیره خارک، 
سیدباقر مرتضوی، مشاور وزیر و 

پدافند  و  اچ اس ای  کل  مدیر 
سردار  نفت،  وزارت  غیرعامل 
محمدعلی مطیعی، معاون انرژی 
سازمان پدافند غیر عامل کشور، 
مدیران اچ اس ای شرکت های ملی 
نفت ایران، گاز، پاالیش و پخش و 
لن  سا در پتروشیمی  یع  صنا
اجتماعات ارشاد پایانه نفتی خارک 
از  اعضا  ادامه،  برگزار شد. در 
سنگرهای زیر زمینی دوران هشت 
سال دفاع مقدس، مخازن ذخیره 
سازی و اسکله های صادراتی نفت 
خام شرکت پایانه های نفتی ایران 

بازدید کردند.
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اشــــاره

زنـدگی   بـرای   سازنـدگی

کارکنان

مشعل   شادی بهرامعلیان  صنعت نفت و گاز به عنوان 
مهمترین بخش صنعتی ایران، بخش بزرگی از بدنه کارگری کشور را 
به خود اختصاص داده است. گروهی از کارگران این صنعت در رده 
مشاغل اقماری قرار می گیرند. مشکالت و آسیب های ناشی از سختی 
کار و   مشکالت خانوادگی این افراد موجب شده زندگی و روند کار 
آنها به نوعی زیر ذره بین این صنعت قرار گیرد.  با توجه به اهمیت 
این صنعت برای کشور، تالش برای ایجاد فضای سالم برای کارکنان 
موضوعی ضروری برای صنعت نفت تلقی می شود. عموما کارکنان 
اقماری کشور در معرض آسیب های روان شناختی بسیاری قرار 

می گیرند و گاهی به دلیل نداشتن آگاهی در رویارویی با این آسیب ها 
دچار آسیب های جبران ناپذیر می شوند.   ایجاد خدمات درمانی 
روانی برای این کارکنان یکی از راهکارهایی است که صنعت نفت 
همسو با مسئولیت اجتماعی خود در کاهش تاثیرات عوارض این نوع 
کار برای کارکنان و خانواده های آنان انجام داده است.  آگاهی دادن 
در خصوص بروز این مشکالت و روش رویارویی با آن تاثیر بسیاری 
در جلوگیری از آسیب های جدی دارد.  به دلیل اهمیت این موضوع، 
هفته نامه مشعل گفت و گویی با جمال موسوی روان شناس بالینی 

ترتیب داه است که می خوانید: 

 چند نگاه و راهکار در رفع مشکالت کارکنان اقماری صنعت نفت
  در گفت و گوی »مشعل« با  جمال موسوی روان شناس
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آقای موسوی با توجه به 
تجربه و کار کلینیکی شما 
در حوزه آسیب های کار 
اقماری، آسیب های ناشی از 
مشاغل اقماری وهمچنین 
نقش عوامل دموگرافی در 
ت  ال ختال ا د  یجا ا
کارکنان  روان شناختی 

اقماری به چه صورت است؟
برای اینکه بتوانیم آسیب های این دسته از 
افراد را بشناسیم و در مرحله بعد آنها را برطرف 
کنیم، نخست باید این مشکالت را دسته بندی 
کنیم. دسته ای از مشکالت به جنس کار این 
افراد مربوط می شود؛ به این معنا که اگر این 
افراد ماهیت اقماری هم نداشتند، ممکن بود 
این مشکالت را داشته باشند، اما این مشکالت 
ناشی از چه چیزی است؟ در روان شناسی 
ارگونومیک  با عنوان  بحثی مطرح است، 
سازمانی که به شرایط محیطی کار مربوط 
می شود. برای مثال استفاده از رنگ ها در 
محیط کار، میزان نور یا حتی وجود رئیس یا 
همکار ناشایست می تواند برای دیگر کارمندان 
مشکل آفرین باشد. می بینید این دسته از 
مشکالت ارتباطی به اقماری بودن یا نبودن 
افراد ندارد و ممکن است در هر محیط و شرایط 
کاری ایجاد شود؛ بنابراین زمانی که می خواهیم 
درباره این افراد آسیب شناسی کنیم، باید در 
این مسئله تمییز قائل شویم که آیا دوری از 
خانواده و مشکالت خانوادگی باعث بروز 
یا شرایط  آسیب های روان شناختی شده 
محیطی یا همان ارگونومیک سازمانی این 

آسیب هارا موجب شده است؟
چنین  بروز  سبب  نیز  دیگری  مسائل 
مشکالتی می شود؛ برای مثال شرایط فردی 
کارمند ممکن است با کار سازگار نباشد. توجه 
نکردن به روحیات افراد و قرار دادن آنها در 
جایگاهی که با روحیه آنها سازگار نیست قطعا 
ایجاد مشکل خواهد کرد. برای مثال قرار دادن 
فردی که از نظر روحی برون گرا و عالقه مند به 
تعامالت اجتماعی است، در جایگاهی که 
تعداد افراد کمی در رفت وآمد هستند، به 
صورتی که شخص دائم در تنهایی به سر 

می برد، قطعا ایجاد مشکل می کند. 
بنابراین در گام نخست باید مشکالت 
این افراد را دسته بندی کنیم تا بتوانیم 
سر منشأ آسیب های آنها را شناسایی 
کنیم.  اما در مورد کارمندان اقماری 
هم می توان تفکیک قائل شد؛ به 
این صورت که برخی مشکالت 
می تواند برای خود کارمندان به 
وجود آید و برخی دیگر، مشکالتی 

است که برای خانواده های این افراد به وجود 
می آید. البته این دو مورد روی هم تاثیر گذار 
خواهد بود. به عبارت دیگر، مشکالت کاری 
می تواند روی خانواده تاثیر گذار باشد و 
کار  روی  خانوادگی  مشکالت  برعکس 

کارمندان تاثیر گذار باشد. 
اما مشکالت عمده این کارکنان را می توان 

در یک دسته بندی این گونه برشمرد:
   دغدغه و نگرانی برای خانواده ها: 
نگرانی درباره چگونگی زندگی خانواده 
در زمان نبود آنها، مشکالت خانه، 
فرزندان،تنهایی آنها وآسیب های اجتماعی که 
در کمین آنهاست. خانواده از همسر و فرزندان 
و گاهی از مادر و پدر تشکیل می شود که آنها 
هم نگرانی های خاص خود را دارند. بنابر این 
نگران ناشی از این موضوعات، فشار روانی 
ایجاد می کند که این افراد مجبور به تحمل آنها 

هستند. 
این مورد هم  از خانواده:   دوری 
می تواند تجربه های نا خوشایندی را 
موجب شود. زمانی که افراد به کسی 
عالقه مند می شوند، تمایل دارند او در دسترس 
باشد تا بتوانند نیاز های عاطفی خود را تامین 
کنند؛ بنابراین نبود فرد در طوالنی مدت، 
احساس نا خوشایندی را در کارمند ایجاد 

می کند. 
 ناکامی های فیزیولوژیک: یکی از 
متاهل،  افراد  در  عمده  مشکالت 
ناکامی های فیزیولوژیک است. عدم 
دسترسی به شریک زندگی برای آنها مشکل 

آفرین خواهد بود. 
  مشکالت سازگاری: هر شخصی وقتی 
وارد فضای جدید می شود، باید با آن فضا 
سازگاری داشته باشد، اما ممکن است 
برخی افراد مهارت های الزم را برای سازگاری 
با محیط نداشته باشند یا در محیطی خاص 

دچار مشکل شوند. 
بخش عمده ای از این مسائل بین کارمندان 
و خانواده ها مشترک است و می تواند برای 
خانواده ها هم به وجود آید.  با توجه به کار 
کلینیکی، این دسته از معضالت برای افراد 
متاهل بیشتر از افراد مجرد است، همچنین 
برای افرادی که به تازگی متاهل شده اند یا 
دارای فرزند نوجوان هستند، به مراتب بیشتر 
زندگی  ز  ا مدتی  که  متاهل هاست  ز   ا
مشترکشان گذشته و فرزندان جوان دارند.  
برای خانواده هم مشکالت خاصی ممکن است 
به وجود آید، زیرا در ایران عموما کارکنان 
اقماری را مردان تشکیل می دهند و همان طور 
که می دانید، در ساختار فرهنگ ایرانیان اساسا 
پـدر، رکــن قـانـون گـــذار خانواده محسوب 

و  د  می شو
که  است  کسی 

ی  د ها ر ا ند ستا ا
خانواده را تعیین می کند 

یا به عنوان نماد آن باقی 
می ماند. بنابراین وقتی نماد 

دور  خانواده  ز  را گذا قانون 
می شود، به نوعی در خانواده یک 

نوع استاندارد دو گانه حاکم می شود. 
پدر،  زمان حضور  در  مثال؛  برای 

فرزندان مطیع تر هستند، ولی در زمان 
نبود او فرزندان چهار چوب ها را می شکنند 

و باعث بروز مشکالت می شوند.  مشکل دیگر 
در خانواده این است که بخاطر شرایط سخت 
کاری عموما مرد ها زمانی که از محیط کار یا 
محل عملیاتی که به خانه برمی گردند، تمایل 
دارند استراحت کنند و این خود می تواند 

موجب ناکامی های عاطفی در خانواده شود. 

کمی درباره ناکامی های عاطفی و پدیده 
طالق وهمچنین معضل اعتیاد در این 

خانواده ها توضیح دهید. 
با توجه به مشکالت یاد شده مدیریت 
کردن این شرایط بسیار دشوار خواهد بود. اگر 
افراد نتوانند حل مسئله کنند و همچنین 
هیجان های خود را تنظیم کنند، قاعدتا با 
شرایطی روبه رو می شوند که ناگزیربه جدایی 
و طالق فکر خواهند کرد. به عبارت دیگر هیج 
فردی عالقه مند نیست در رابطه ای باشد که 
به جای کام یافتگی، دائم دچار دردسر و بحران 
شود. چنانچه در تربیت فرزندان هم موفق 
نباشند، بیشتر به این باور نزدیک می شوند که 

تنها راه حل، جدایی است. 
از طرفی ما در جامعه امروز شاهد رویکرد، 
انکارو نادیده گرفتن مشکالت افراد هستیم که 
یکی از آسیب های ناشی از آن اعتیاد است. به 
سخن دیگر، معتاد کسی است که به جای حل 
مشکالت و پیدا کردن راهکار در رویارویی با آنها 
به مواد مخدر روی می آورد. امروزه در جامعه ما 
مدیران و مسئوالن نهاد ها و شرکت ها آسیب های 
شغلی خود را تعریف نمی کنند و به تبع راه حلی 
هم برای آن نمی اندیشند. رویکردی که صنعت 
نفت در پی گرفته است، می تواند گام مهمی در 
جلوگیری از مشکالت کارمندان باشد. زیرا این 
صنعت دریافته است که کارکنان دچار مشکالتی 
هستند و اکنون در پی پیدا کردن راهکار برای 
آن برآمده است. شرایطی که ما در حال حاضر 
شاهد آن هستیم این است که تا امروز برای این 
دست از مشکالت افراد راه حلی انـدیشیده نشده 
اسـت و ما افراد زیادی را مـشـاهـده می کـنیـم 
کـه درگیر مسائلی از قبیل اعتیاد هستند. در 

مشاغل 
ری  قما ا
معضل 

اعتیــاد به 
طـر  خــــا

شرایط سخت 
کاری بیشتر به 

چشم می خورد. 
ین  ا حل  برای 

مشکل در درجه اول 
باید دید که آیا فضای 

کاری مشوق بروز این 
آسیب است؟ به عبارت 

دیگر به خاطر اینکه ما در 
کشور  جنوبی  مناطق 

روبه رو  اعتیاد  با  بیشتر 
هستیم، لحاظ کردن این 

مسئله در پیدا کردن راه حل 
مناسب برای جلوگیری از بروز 

آسیب های آن، موضوع مهمی 
است. 

که  به مشکالتی  توجه  با 
مطرح کردید، راهکار های 

برون رفت از آنها چیست؟
سازمان بهداشت جهانی در این 

زمینه پژوهشی انجام داده است که نه 
تنها برای جلوگیری از مشکالت کارکنان 

اقماری بلکه برای بسیاری از مشکالت 
مشاغل مختلف کارآمد است.

 ادامه در صفحه 18

توجه نکردن به روحیات افراد و قرار دادن آنها در جایگاهی که با روحیه آنها سازگار نیست قطعا 
ایجاد مشکل خواهد کرد. برای مثال قرار دادن فردی که از نظر روحی برون گرا و عالقمند به تعامالت 
اجتماعی است، در جایگاهی که تعداد افراد کمی در رفت وآمد هستند، به صورتی که شخص دائم در 

تنهایی به سر می برد، قطعا ایجاد مشکل می کند

} }
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 ادامه از صفحه 17
این پژوهش شامل 10 مهارت بنیادین 
است که اگر افراد آن را به کار گیرند، می توانند 
در رویارویی با چالش های زندگی عملکرد 
به  من  توصیه  باشند.  داشته  موفق تری 
مسئوالن این است که این مهارت ها را هم 
برای خانواده و هم برای کارمندان آموزش 
دهند. این 10 مهارت بنیادین عبارت است از:

 مهارت خود آگاهی: به این معنا که فرد 
بتواند نسبت به خود، به نقاط قوت و ضعف، 
نیاز، احساسات و عواطف و به طور کلی 
نسبت به ویژگی  شخصیتی خود آگاه باشد. 
اگر افراد شناخت بهتری از خود داشته باشند، 
در رویارویی با مشکالت، مدیریت بهتری 

خواهند داشت. 
 مهارت همدلی: به این معنا که توجه 
کنیم دیگران در چه شرایطی هستند و 
چه ویژگی های شخصیتی ای دارند. این 
مهارت زمانی که خانواده یا کارمند در ارتباط 
با دیگران هستند و می خواهند یک رابطه 
درست ایجاد کنند به آنها کمک خواهد کرد. 
همدلي یعني این که فرد بتواند مسائل دیگران 
را حتي زماني که در آن شرایط قرار ندارد، 

درک کند و به آنها احترام بگذارد. 
این مهارت موجب می شود تا به دیگران 
توجه کرده و آنها را دوست داشته باشیم و خود 
نیز مورد توجه و دوست داشتن دیگران قرار 
بگیریم و با ایجاد روابط اجتماعي بهتر به هم 

نزدیکتر شویم. 
 مهارت ارتباط موثر: این مهارت کمک 
می کند که افراد بتوانند با ابزار های کالمی 
و غیر کالمی موثرتر، پیامی را که در نظر 
دارند، به دیگران منتقل کنند. کسب این 
مهارت باعث می شود افراد بتوانند ارتباط موفق 
تری را با اطرافیان خود داشته باشند. این 
مهارت به ما می آموزد براي درک موقعیت 
دیگران چگونه به سخنان آنان فعاالنه گوش 
دهیم و چگونه دیگران را از احساس و نیازهاي 
خودآگاه کنیم تا ضمن به دست آوردن 
خواسته هاي خود، طرف مقابل نیز احساس 

رضایت کند. 
 مهارت حل مسئله: این مهارت موجب 
می شود فرد در مرحله اول بتواند مشکل 
را به درستی تعریف کند و در مرحله بعد 
بتواند راهکار های متعدد و متنوعی برای آن 
طرح کند و در مرحله سوم نیز راهکار ها را 
ارزیابی کند که کدام راهکار می تواند در حل 
مشکل موثر باشد. ما هر روزه با مسائل فراواني 
روبه رو هستیم که برخي ساده و گاه پیچیده اند 
مهارت حل مسئله این توانایي را به ما می دهد 
که با توجه به تجارب عملي و توانمندي هاي 
ذهني خود بتوانیم در جهت حل مسئله یا 
مشکل گام برداشته و به نتیجه مطلوب دست 

یابیم. 
تصمیم  یا  تصمیم گیری  مهارت   
سازی: در این مهارت فرد می آموزد که 
چگونه تصمیم گیری کند. برای مثال در 
مسئله طالق باید بتواند بین تغییر شغل و 
جدایی از همسر، گزینه ای را برگزیند که 
آسیب کمتری را در پی داشته باشد. بنا براین 

افراد با کسب این مهارت می توانند تصمیم های 
بهتری در زندگی بگیرند. انسان در مسیر 
زندگي همواره نیازمند تصمیم گیري هاي 
گرو  در  زندگي  در  موفقیت  و  مختلف 

تصمیم گیري درست و به جاي اوست. 
مهارت تصمیم گیري به ما کمک می کند تا 
با اطالعات و آگاهي کافي با توجه به اهداف 
واقع بینانه خود، از بین راه حل هاي مختلف، 
بهترین راه حل را انتخاب کرده و به کار بگیریم 

و پذیراي پیامدهاي آن نیز باشیم. 
  مهارت در روابط بین فردی: این مهارت 
کمک می کند تا افراد بیاموزند چگونه با 
دیگران روابطی بی نقص داشته باشند؛ 
روابطی که از نظر ساختار های اجتماعی سالم تر 
باشد، مهارتي است که موجب می شود ضمن 
تقویت روحیه مشارکت، اعتمادواقع بینانه و 
همکاري با دیگران بتوانیم مرزهاي روابط بین 
خود و کساني که دوستشان داریم، تشخیص 
داده و در جهت ایجاد روابط صمیمانه و دوستانه 
قدم برداریم و هر چه زودتر به دوستي هاي 
نامناسب و ناسالم خود پایان دهیم. پیش از آن 

که مورد آسیب جدي قرار گیریم. 
مهارت تفکر خالق: فکر کردن    
مهارتي است که از کودکي می آموزیم.  
مهارت تفکر خالق، قدرت کشف و 
تولید اندیشه ای نو را براي ما فراهم می آورد. 

مهارت تفکر خالق به ما کمک می کند 
دررویارویی با حوادث ناگوارچگونه احساسات 

منفي خود را مثبت کنیم. 
تفکر خالق، نوع دیگر دیدن است. در این 
تفکر هیچگاه مشکل، یک عامل مزاحم به 
حساب نمي آید بلکه یک فرصت براي کشف 
راه حل هاي نو و بدیع تلقي می شود که تاکنون 
کسي به آن توجه نکرده است. در این مهارت، 
افراد می آموزند افکار متنوع داشته باشند و 
فقط از یک راهکار استفاده نکنند. نتیجه این 
رویکرد، انعطاف پذیری افراد در مقابله با 

مشکالت است. 
 مهارت تفکر انتقادی: این مهارت 
کمک می کند افراد بتوانند مسائل را 
تجزیه و تحلیل کنند و در رویارویی 
اطالعاتی که به آنها داده می شود، بتوانند به 
درستی نقد کنند. در اینجا نقد به معنای ایراد 
گرفتن نیست، بلکه به معنای دیدن جنبه های 
مختلف یک موضوع است. به عبارت دیگر، 

تفکر نقادانه نوعي دیگر از تفکراست. 
تا  ما می آموزد  به  مهارت  این  کسب 
هرچیزي را به سادگي و دربست قبول یا رد 
کنیم، ابتدا در مورد آن موضوع سؤال و 

استدالل کنیم، سپس بپذیریم یا رد کنیم. 
کساني که از تفکر نقادانه برخوردارند، 
فریب دیگران را نمي خورند و به راحتي جذب 
گروه ها و افراد و مواد مخدر نمي شوند، چرا که 
کار  عاقبت  به  کردن  سوال  با  همواره 

می اندیشند و از همنوایی دوری می کنند. 
  مهارت تنظیم هیجان: ما همواره با 
احساسات و هیجانات مختلف مثل 
خشم، ترس، لذت، غم و... روبه رو 
هستیم که آنها بر زندگی و روابط ما با دیگران 
تاثیر گذارند. شناسایی و کنترل این احساسات 

کارکنان
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و هیجانات قسمتی از مهارت مدیریت بر 
هیجان است. بخش دیگر این مهارت، مربوط 
به شناخت و کنترل هیجانات دیگران است. در 
این مهارت ما متوجه احساسات و هیجانات 
دیگران شده و آن را تحت کنترل قرار می دهیم. 
 مهارت مقابله با استرس: در دنیای 
امروز همواره با تغییراتی وسیع و 
پیچیده روبه رو هستیم و هر تغییری 
با فشار های روحی و روانی همراه است، میزان 
استرس اگر بیش ازحد و طوالنی باشد، بر 
زندگی و عملکرد ما تاثیر منفی گذاشته و 
مشکالت جدی و زیادی را برای ما به وجود 

خواهد آورد. 
فراگیری این مهارت به ما کمک می کند تا 
ضمن شناسایی هیجان های خود و دیگران و 
تاثیر آنها بر تفکرات و رفتارهایمان بتوانیم در 
مقابله با آنها واکنش مناسب از خود بروز دهیم. 

نظر شما در باره تشکیل گروه های 
حمایتی چیست؟ آیا تشکیل این 
گروه ها را  برای کمک به کارکنان  و 

خانواده ها دارای اهمیت می دانید؟
شکل دهی گروه های حمایتی می تواند 
موثر باشد، ولی پیش شرط آن این است که 
سازمان و مدیران صنعت نفت این موضوع را 
بپذیرند که باید یک تعداد نیروی متخصص 
بهداشت روان، در منطقه و در شهر های 
آنجا جذب  از  را  کارمندان  که  مختلفی 
می کنند، به صورت مستقر داشته باشند تا 
متخصصان بتوانند به صورت فردی و گروهی 
به آنها خدمات دهند، یکی از این خدمات، 

تشکیل گروه های حمایتی است. 
گرو ه حمایتی یک گروه درمانی است که 
از افرادی تشکیل می شود که دارای یک یا 

چند درد مشترک هستند. 
تاثیرتشکیل گروه های حمایتی عبارتند از:
 1. ادراکی را به فرد می دهد که فکر کند 
تنها کسی نیست که با این مشکالت دست و 
بحث  در  مثال  برای  می کند.  نرم  پنجه 
ناسازگاری، همسران افراد گاهی فکر می کنند 

تنها خودشان به این مشکل دچار هستند. 
2.  اغلب افراد در رویارویی با مشکالت 
تمایل دارند خود برای آنها تصمیم بگیرند. اما 
وقتی وارد این گروه ها می شوند، همراه با گروه 
می توانند تصمیم های مشارکتی بگیرند. قطعا 
در مواقع بروز مشکل، چند راه حل می تواند 

موثرتر باشد. 
۳. تاثیر دیگر، الگو برداری افراد از یکدیگر 
است. به عبارت دیگر، وقتی مسئله ای به 
عنوان یک مشکل در گروه مطرح می شود، 
گاهی مشکلی است که افراد دیگر هم آن را 
تجربه کرده اند. در این صورت می توانند 
تجربیات خود را برای رفع آن در اختیار 

دیگران بگذارند. 
۴. تاثیر دیگر،حمایت های واقعی ای است 
در این گروه ها اتفاق می افتد. به نوعی که 
اشخاص برای کم شدن مشکالت یکدیگر 
خودشان اقدام می کنند. گاهی ممکن است 
نبود یک وسیله در زندگی فرد دیگری مشکل 
ایجاد کرده باشد که با کمک افراد دیگر، 

مشکل او حل خواهد شد یا می توانند در نبود 
همکاران به خانواده های آن ها کمک کنند و... 
۵. مورد دیگر، حمایت های اطالعاتی بین 
افراد است؛ به این معنا که وقتی شخصی در 
موقعیت بدی قرار می گیرد، اعضا اطالعات 
مفیدی را در اختیاراو می گذارند. برای مثال 
ممکن است فرزند یکی از کارمندان در 
تحصیل دچار مشکل شده و خانواده از حل آن 
ناتوان مانده باشد، ولی در گروه بتواند با گرفتن 

اطالعات از دیگران آن را حل کند. 
۶. در مواقعی کارمندان حمایت های 
عاطفی برای یکدیگر ایجاد می کنند. زمانی که 
دو فرد یک مشکل شبیه به هم دارند، بهتر 
می توانند در رفع مشکل به یکدیگر کمک 

کنند. 

بزرگترین یا به نوعی مهم ترین چالش 
در تشکیل گروه های حمایتی را چه 

چیزی می دانید ؟
گروه ها  این  برای  چالش  بزرگترین 
مدیریت آنها است. اصوال برگزاری یک گروه 
درمانی اقتضائاتی دارد که اولین آن وجود یک 
ر  د بحثی  ست.  ا متخصص  نگر  ما ر د
روان شناسی وجود دارد، با عنوان پویایی های 
گروه که باعث بروز هیجانات و احساست بین 
اعضا می شود که در پی آن مسائل به نوعی 
تشدید و فشار بیشتری وارد می شود؛ بنابراین 
وجود یک درمانگر متخصص که به این شرایط 
آگاه و مسلط باشد، می تواند این مشکالت را 
به درستی مدیریت کند.   چالش دیگر که 
تشکیل گروه های حمایتی با آن روبه رو است، 
این است که شرط الزم برای پویایی گروه، 
مفید بودن آن است. افراد باید بتوانند حرف 
دلشان را بزنند، اما در فرهنگ ما معموال 
پرهیز  خود  مشکالت  گفتن  از  اشخاص 
می کنند؛ بنا براین نگرانی افراد می تواند این 
باشد که آیا درددل ها و مشکالت آنها پنهان 
می ماند؟ درمانگر می تواند با گذاشتن قواعد 
مشکالت  این  بروز  از  روشن،  و  دشوار 
جلوگیری کند و افراد در گروه برای گفتن 
مشکالت احساس امنیت کنند و در پایان هم 
باور نداشتن برخی به مراجعه به روان شناس 
چالش های  از  دیگر  یکی  می تواند  هم 

گروه های حمایتی باشد. 

در پایان این گفت وگو توصیه شما به 
نفت  مدیران صنعت  و  مسئوالن 

چیست؟
سال هاست که در دنیا بحث »روان شناسی 
کار«  یا »روان شناسی صنعتی یا سازمانی« 
مطرح است. توصیه من این است که مدیران، 
این مباحث را جدی بگیرند. یادمان باشد 
دنیای غرب که یک رویکرد سرمایه داری دارد، 
اگر به این نتیجه رسیده است که خدمات 
روان شناسی صنعتی و سازمانی برای شرکت ها 
و سازمان ها یک ضرورت است طبیعتا به جنبه 
سود آوری آن هم اندیشیده است؛ بنا براین ما 
هم می توانیم با استفاده از این رویکرد، یعنی 
توجه به مسائل روان شناختی کارمندان میزان 

راندمان کاری آنها را نیز افزایش دهیم.  
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مشعل   شادی بهرامعلیان   »اقماری« واژه ای که شاید بسیاری با 
معنای آن بیگانه باشند. تنها همسر و فرزندان یک نیروی اقماری 
می توانند این واژه را به معنای حقیقی کلمه درک کنند. بگذارید این واژه 
را از زبان خود آنان برایتان معنا کنم . اقماری یعنی نبود حضور مرد درخانه 
برای همسرو فرزندانش. کافی است چشم بر هم بگذارند تا این 14 روز 
هم مثل برق و باد بگذرد و دوباره شروع دلتنگی ها، نگرانی ها و دلشوره ها 
برای زن و فرزند. شاید خواندن این گزاره ها در نگاه اول حس دلسوزی و 
ترحم را برای ما برانگیزد و در نهایت بگوییم چه زندگی سختی را سپری 
می کنند، این اقمار ی ها؛ اما خواندن این جمله ها کجا و تجربه آنها کجا؟ 
اقماری قصه دیگری دارد. کارکنان اقماری 7ماه از سال را در کنار 
خانواده هایشان نیستند، البته این تمام ماجرا نیست. استرس، افسردگی 

و فشارهای عصبی ناشی از شرایط سخت 
کاری و مشکالت خانواده را نیز باید به آن 
افزود. تمام این مشکالت ممکن است بعد از 
چند سال از مرد اقماری، انسان دیگری 
بسازد، که آن روحیات اولیه را از دست داده 
محدودیت ها  است  چندی  حاال  است.  
واقتضائات نوبت کاری اقماری، مدیران را بر 
آن داشت تا برای بهبود وضعیت و شرایط آنها 

چاره ای اندیشه کنند.  در این راستا بار دیگر هفته نامه مشعل به این 
موضوع پرداخته و گفت و گویی را با »شهرزاد هاشمی« روانشناس بالینی 

انجام داده است که در ادامه می خوانید: 

اشــــاره

در گفت و گوی »مشعل « با شهرزاد هاشمی روان شناس بالینی، عمده مشکالت 
کارکنان اقماری و خانواده های آنان بررسی شد

کارکنان اقماری صنعت نفت و خانواده های آنان با خواندن 
این گفت وگو بدون شک راهکارهای عملی زیادی

برای عبور از مشکالت شخصی و خانوادگی خود
خواهند یافت

سکوی صبوری برای اقماری ها

کارکنان

 قانونمندی افراطی 
و بی قانونی بیش از حد در 

خانواده های کارکنان  اقماری هر 
کدام به نوعی مشکل آفرین است
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برای آغاز گفت وگو عمده مشکالت 
اقماری را چه می دانید ؟ 

 نکته مهم این است که خانواده های کارکنان 
اقماری باید این موضوع را بپذیرند که سبک 
زندگی آنها با افراد عادی اندکی متفاوت است. 
این که بدانند همسری را که در خیالشان تصور 
کرده بودند همیشه باید در کنارشان باشد، را 
ندارند این مسئله به خودی خود یک فشار روانی 
برای آنها است. مخصوصا برای خانواده هایی که 
دارای فرزند هستند این مشکل حادتر خواهد بود. 
همین فشار روانی، بزرگترین اختالل و مشکل در 
این خانواده هاست که در حقیقت یک بحران 
محسوب می شود. بنابراین مدیریت این بحران 
برای آنها مشکل است. آنها باید بتوانند درباره این 
موضوع با یکدیگر صحبت و راه حل پیدا کنند. 
در این خانواده ها گاهی ترک خانه با مشاجره 
همراه است، که البته این مشاجره ها الزاما بخاطر 
یک  از  ناشی  بلکه  نیست  همسران  رفتن 
حساسیت است، که خود آنها هم از آن اگاه 
هستند. بخشی از آن برای دلتنگی و بخش های 
دیگر برای این است که فکر می کنند تمام 
مشکالت را باید به تنهایی حل کنند. در طرف 
دیگر مردی قرار دارد که در شرایط سختی کار 
می کند وعالوه برنگرانی تامین مخارج خانواده، 

نگران وضعیت خانواده در زمان نبودش هم است. 

مشکالت تربیت فرزندان در خانواده ها 
چگونه است؟ راهکارهایی که شما برای 
جلوگیری از بروز این مشکل می دهید، 

چیست؟ 
نخستین مسئله در این زمینه »تک قطبی 
شدن« فرزندان است، مسئله بعدی که امکان دارد 
اتفاق بیفتد، این است که از نظر آنها یک والد خوب 
می شود و یک والد بد. برای مثال؛ پدری که مدتی 
را در خانه حضور ندارد. ممکن است خوب شود 
چون از فضای خانواده دور است؛ در نتیجه کمتر 
درگیر مشکالت است؛ بنابراین کمتر عصبانی 
می شود و کمتر باید و نباید برای آنها تعریف 
می کند. قاعدتا زمانی که برمی گردد، فرصت 
بیشتری را برای سپری کردن با آنها دارد. در این 
شرایط فرزندان می پندارند که پدرشان موجود 
بهتری است. این تفکر از سوی فرزندان تفکر بدی 
نیست، اما آگاهی داشتن به آن اهمیت دارد . بر 
حسب شخصیت های مختلف، این موضوع ممکن 
است برعکس باشد؛ به این صورت که پدر به میزانی 
دچار اضطراب می شود که فکر می کند در زمان 
نبود او کنترل خانواده از دستش خارج شده؛ 
بنابراین  در زمان حضورش برای فرزندان، چند برابر 

قانون تعریف می کند. طبیعی است که فرزندان 
برای رفتن پدر روز شماری می کنند که دوباره 
ارامش برگردد. اتفاق خطر ناکی که در این بین 
ممکن است رخ بدهد این است که در زمان نبود 
پدر یا مادر اقماری، آن گروهی که درکنار هم 
هستند، شخصی که نیست را حذف کنند و 
موضوعات زندگی را با او درمیان نگذارند و او را از 

حلقه خانواده خارج کنند. 
پس قانونمندی افراطی و بی قانونی بیش از حد 
در این خانواده ها هر کدام به نوعی مشکل آفرین 
است. باید توجه داشت فرزندان در هر سنی 
فشار های درونی زیادی دارند، هر چه کوچکتر 
باشند این فشار بیشتر است؛ به این دلیل که قوانین 
برای آن ها بیرونی تر است و هر میزان که بزرگتر 
می شوند از درون هم قوانینی برای خود تعریف 
می کنند. اگر در خانه بی قانونی حاکم باشد، 
فرزندان برای انجام کارها، خود را رها و بی قید و 
شرط می بینند، این موضوع اهمیت بسیار دارد چرا 
که ذهن کودکان در ابتدا سرشار از کارهای 
خطرناک است، مثل آسیب زدن به خود و دیگران. 
و اگر احساس کنند از بیرون هیچ محدودیتی برای 
آن ها نیست، دنیا برایشان ترسناک تر می شود. در 
این مواقع دو حالت پیش می آید یا اینکه کودک 
کارهای خطرناک را تجربه می کند، که این تجربه 

خیلی بزرگتر از حد توان دستگاه گوارش روان او 
است و یا اینکه چون بیرون هیچ قانونی نیست با 
پی ریزی قوانین افراطی از خودش مراقبت می کند. 
این دو حالت می تواند در پی هم باشند. به این 
صورت که کودک خطر را تجربه کند و از آن به بعد 
بترسد و خود را محصور در قوانینی کند که خودش 
خلق کرده است.  از طرف دیگر خانه ای با قوانین 
افراطی همه چیز را محدود می کند. یعنی کودک 
حتی درذهن خود هم نمی تواند به برخی مسائل 
فکر کند. این مورد هم به نوعی برای فرزندان 
آسیب زاست. چرا که تنها زمین آزاد برای هر 
کودک، ذهن اوست . پس باید توجه داشت لزوما 
نباید دیگران از این افکار با خبر باشند؛ چون قرار 
نیست همه آنها عملی شوند. این آگاهی داشتن 
که، بین فکر تا عمل کودک فاصله است می تواند 

خانواده ها را از نگرانی های بی مورد دور سازد. 
راهکاری که می شود پیشنهاد کرد عبارت است 

از؛ 
1. در زمان نبود یکی از والدین، برای حل 
مشکالت از اطرافیان کمک بگیرند تا میزان فشار 

روی یک والد، کاهش یابد. 
 2. والدین در تربیت فرزندان با یکدیگر 

هماهنگ باشند. اگر در نبود پدر قانونی برای 
 ادامه در صفحه 22

احتمال جایگزینی شخص سوم برای دو طرف دور از تصور نخواهد بود. ولی شاید این جایگزینی برای 
{خانم ها بیشتر از نظر عاطفی و برای آقایان ناشی از نیاز های فیزیولوژیک باشد }

در شرایطی به جای 
گروه های حمایتی، خانواده های 

اقماری با یکدیگر ارتباط برقرار 
کنند و درد های مشترک شان را با 
یکدیگر در میان گذارند .  این مسئله 

نیز موجب می شود، راحت تر با 
مشکالت رو به رو شوند

   زنان باید توجه 
می شود  باشند،  داشته 

خیلی از فشارهایی را که در نبود 
بازگو  اند  کرده  تحمل  مرد 
نکنند،به زبان دیگر می شود 

گفت، ولی همه را نگفت
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 ادامه از صفحه 21
فرزندان گذاشته می شود، او باید از آن اطالع 
داشته باشد وهمچنین این قوانین قابل مذاکره 
باشند، برای وضع این قانون توافق داشته باشند. چرا 
که تربیت فرزندان با پدر و مادر به طور همزمان 
شکل می گیرد بنابراین هماهنگی در تربیت از 

مهمترین مسائل برای فرزندان است. 

مراودات عاطفی در این خانواده ها به چه 
صورت است ؟

همانطور که اشاره کردم در این موضوع 
هم،عصبانیت زوجین می تواند به روابط عاطفی آنها 
آسیب برساند. در این زمینه دو واکنش وجود دارد؛ 
یک، خانم به خاطر نبود همسر و دلتنگی زیاد در 
مدتی که مرد حضور دارد دائما در کنار اوست و 
می خواهد تمام فشاری  را که درنبود او داشته است،  
به او منتقل کند،به شکلی که حس کند در تمام این 
مدت حضور داشته است. اما نکته این است که او 
متوجه این موضوع نیست که مرد هم در زمان 
نبودش به موجب کار سنگین فشارهایی را تحمل 
کرده که به زن  منتقل نکرده است. زنان باید توجه 
داشته باشند، می شود خیلی از فشارهایی را که در 
نبود مرد تحمل کرده اند بازگو نکنند،به زبان دیگر 
می شود گفت، ولی همه را نگفت. واکنش بعدی 
درست مقابل این واکنش است به این صورت که؛ 
خانم برای اینکه نمی خواهد در نبود مرد دچار 
دلتنگی شود در زمان حضور او هم به  وی توجهی 
نمی کند و با سردی رفتار می کند. درواقع اقماری 
بودن یک سوگ دائمی است به این صورت که هردو 
طرف مجبور می شوند به صورت دائمی در نبود هم 
سوگی را تحمل کنند. این مسئله توان روانی باالیی 
را می طلبد اما اگر این خانواده ها آگاهی الزم را داشته 
باشند، می توانند از زندگی در کنار یکدیگر لذت ببرند 
و این دوره زمانی را با آرامش سپری کنند.  بنابراین 
بهترین کار این است که به جای نزدیک شدن یا دور 
شدن افراطی بتوانند با یکدیگر صحبت کنند. اما باید 
در نظر داشته باشند که صحبت کردن هم قوانین 
خاص خودش را دارد. باید به شرایط همسرشان آگاه 
باشند. احساسات و به طور کلی شرایط روحی او را 
بسنجند و به طور کامل بشناسند تا بتوانند با صحبت 
کرن به هدف خود، یعنی همان آرامش، دست یابند. 

 پس نیاز  به نوعی قانون گذاری برای گفت 
و گو است؟

صحبت کردن باید به شکلی باشد که طرف 
مقابل حالت دفاعی به خود نگیرد. در روان شناسی 
به آن می گویند:»پیغام من پیغام تو«. گاها وقتی 
یکی از طرفین شروع به صحبت می کند دائما با 
گزاره هایی همسرش  را متهم می کند؛ »تو نبودی«، 
»تو توجهی نکردی«، »تو کوتاهی کردی« و از این 
قبیل جمله ها. باید توجه داشت به هر اندازه استفاده 
از این »تو« ها تیری به سمت طرف مقابل رها 
می شود. از طرفی مرد هم در این موقعیت به 
گفته های طرف مقابل گوش نمی دهد و فقط در 
تالش است جلوی این تیرها را بگیرد، البته این رفتار 
طبیعی است. پس برای جلوگیری از این مشکل از 
»من« استفاده کنند به این شکل که؛ »من تنهام«، 
»من افسردگی دارم«، »من دلم برای تو تنگ 
می شود« و. . . این جمله ها این پیغام را می رساند که 

تو خوبی و فقط شرایط بد باعث نگرانی من شده 
است. در نتیجه حالت دفاعی گرفتن طرف مقابل 
کاهش می یابد .  اما در شرایطی که این راهکارمشکل 
آنها را حل نکرد و هر دو احساس کردند که حرف 
هم را نمی فهمند، در این صورت نیاز به یک کمک 
بیرونی است. در اینجا زوج ها گاهی وسوسه می شوند 
که نفر سومی را وارد روابط خود کنند. اما سوالی که 
باید از خود بپرسند این است که؛ چرا به جای نفر 

سوم از یک متخصص استفاده نکنند ؟

با توجه به تجربه شما در برخورد با 
خانواده های اقماری میزان طالق و اعتیاد 
در این خانواده ها چقدر است ؟ توصیه 
شما به این افراد در رویارویی با این دو 

مشکل چیست ؟
اعتیاد در دو حالت ممکن است رخ دهد. در 
حالت اول فرد احتیاج به حمایت عاطفی دارد و از 
طرف دیگربه خاطر نیاز فیزیولوژیکی هم، شخص 
تحت فشار است و در عین حال از همسر و خانواده 
دور است که در نتیجه این نیازها سرکوب می شود. 
بنابراین فرد احساس می کند مواد مخدر، جایگزین 
خوبی برای کمبود هایش است. به نوعی کار شخص 
دوم را آن ماده مخدر انجام می دهد. اعتیاد مثل 
داروی روان پزشکی است، زمانی از آن استفاده 
می شود که فرد، شخصی را برای کمک به خود پیدا 
نمی کند به دارویی رو می آورد که شدت این 
احساس را کم کند پس مواد مخدر را جایگزین 
آدم ها می کند.  اما دربحث طالق، فرد می بیند که 
نمی تواند مشکالت را حل کند و از طرفی هم 
نمی تواند آنها را تحمل کند، در نتیجه تصمیم به 
جدایی می گیرد. گاهی شک بین زوجین هم 
می تواند به جدایی این افراد دامن بزند. این سوال 
برای آنها مطرح می شود که در زمان نبود یکی از 
زوجین دیگری چه کارانجام می دهد ؟ تنها راه 
جلوگیری از بروز این حس بین زوجین برقراری 
پایه های اعتماد بین آنها است. مسئله طالق زمانی 
رخ می دهد که به خاطر احساس شک طرفین 
نسبت به هم، شکاف عاطفی بین آنها زیاد شده باشد. 
بنابراین اگر زوجین آگاهی های الزم را نداشته باشند 
این ترک ها به شکاف های عمیقی بدل می شود که 
ترمیم شدنی نیست.  البته این نکته نیز وجود دارد 
که اقماری بودن برای برخی ممکن است بد هم 
نباشد. به این صورت که برخی از افراد نمی توانند 
قرابت طوالنی مدت را تحمل کنند به این منظور 
اقماری بودن برای آن ها یک امر مثبت است. چرا که 
مشکالتی که برخی برای بودن های طوالنی تجربه 
می کنند،  این دسته از افراد تجربه نخواهند کرد.  
مشکلی که برای این افراد ایجاد می شود بعد از تغییر 

شغل مرد از کار اقماری است. بنابراین آنها باید 
آمادگی الزم را برای رویارویی با مشکالت بعد از 
تغییر شغل مرد و انتخاب شغل ثابت داشته باشند. 

درباره مسئله جایگزینی نفر سوم در 
زندگی هر یک از زوجین در خانواده های 
اقماری چطور؟ راهکار جلوگیری از 

احتمال چنین خطایی را چه می دانید؟
احتمال جایگزینی شخص سوم برای دو طرف 
دور از تصور نخواهد بود.   در این مورد خانم ها باید 
بیشتر مراقبت کنند. این افکار که همسر من حضور 
ندارد و »من باید با کسی حرف بزنم«، پس مجبور 
به جایگزینی فرد دیگری خواهم شد بسیار مشکل 
آفرین خواهد بود. باید مراقب روابط باشند و دائما 
نقاط عاطفی شان را تقویت کنند تا دچار این دسته 
از مشکالت نشوند. باید در نظر داشت که همیشه 
یک شکافی برای ورود نفر سوم وجود دارد. به عبارت 
دیگر تا شکافی نباشد نفر سومی وارد نخواهد شد. 
ولی این نکته قابل تامل است که زوجین نفر سوم را 
نمی آورند که از دست نفر اول راحت شوند. در هر 
رابطه ای چه در خانواده های اقماری و چه در 
خانواده های غیراقماری اگر این مشکل وجود دارد 
به این معنا نیست که افراد بخواهند کسی را 
جایگزین دیگری کنند، بلکه نفر سوم را وارد رابطه 
می کنند تا به نوعی با پر کردن خالء های عاطفی، 
بتوانند با نفر اول بمانند. بنابراین در بیشتر مواقع نفر 
سوم صرفا یک ابزار است. در واقع نفر سوم حکم دارو 
را برای افراد دارد که می توانند با او مشکالت را 
تحمل کنند و چه بسا در مواقعی که نمی توانند 
شرایط را بپذیرند با وجود او راحت تر مشکالت را 
می پذیرند. راه حل این مشکل فقط صحبت کردن 
و گفت وگو بین طرفین است. اینکه نگذارند 
فاصله ای ایجاد شود که در آینده با نفر سوم پر شود. 
اینکه این شخص سوم تا کی می تواند مفید واقع 
شود و آیا وجود او واقعا مفید خواهد بود یا خیر ؟ 
سوالی است که باید از خودشان بپرسند. باید آگاه 
باشند که نفر سوم همه چیز را پیچیده تر خواهد 
کرد. زیرا افراد باید برا ی آن بهایی را که همان 

آرامش است بپردازند. 

خانم هاشمی از نظر شما بیشترین 
یا  است  کارکنان  متوجه  آسیب 

خانواده های آنان؟
به عقیده من نباید این دو را از یکدیگر جدا 
کرد، می توان گفت هردو با هم اشتباه می کنند و 
هر دو با هم در معرض آسیب قرار می گیرند. جدا 
کردن این دو از هم مارا به بیراهه می برد. اگر 
بگوییم اول خانواده ها واجب هستند بعد کارمندان 
یا برعکس، باعث می شود راجع به طرفی که فکر 

می کنیم در شرایط بهتری است، غفلت کنیم. 

نظر شما درباره شکل گیری و کارایی 
گروه های حمایتی برای مرتفع کردن این 

مشکالت چیست ؟
گروه ها بسیارتاثیر گذار هستند. اصوال اساس 
تشکیل گروه های حمایتی، افرادی با یک درد 
مشترک است. فواید تشکیل این گروه ها به این 
شکل است که وقتی افراد بدانند که فقط خودشان 
درگیر این مشکالت نیستند، باعث می شود 
شرایط زندگی را بهتر درک کنند. این افراد به 
گونه ای، نقش آینه را برای هم ایفا می کنند که 
احساسشان را به یکدیگر انعکاس می دهند. ممکن 
است در شرایطی به جای گروه های حمایتی، 
خانواده های اقماری با یکدیگر ارتباط برقرار کنند 
و درد های مشترک شان را با یکدیگر در میان 
گذارند که این مسئله نیز موجب می شود، راحت 
تر با مشکالت رو به رو شوند. پس گرو ه های 
اجتماعی کوچکی را شکل می دهند تا بتوانند 
فشارروحی خود را تقسیم کنند.  بنابراین می توان 
دونوع گروه حمایتی را نام برد؛   گروه حمایتی ای 
که خود افراد تشکیل می دهند که عموما همان 
خانواده های اقماری هستند و  گروه دیگر که در 
میان آنها یک تسهیل گر هم حضور دارد. چرا که 
ممکن است در این گروه ها راهکارهایی مطرح 
شود که آسیب زا است. فرد تسهیل گر که حکم 
راهنما را دارد، می تواند از بروز این آسیب ها 

جلوگیری کند. 

توصیه شما به مدیران و مسئوالن 
کارکنان اقماری چیست ؟

توصیه من به مسئوالن این است که اول حال 
خودشان خوب باشد تا بتوانند حال کارمندان را 
هم خوب کنند. اگر از نظر اقتصادی نمی توانند 
کاری برای آنها انجام دهند ، گوش شنوای این 
کارمندان باشند و حداقل پیگیر تشکیل گروه های 
حمایتی برای آنها باشند. چرا که هرقدر کارمندان 
از نظر روانی در سالمت باشند، کار با کیفیت تری 

تحویل خواهند داد. 

کارکنان
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نخستین مسئله در زمینه 
تربیت »تک قطبی شدن« 

فرزندان است، مسئله بعدی 
که امکان دارد اتفاق بیفتد، 

این است که از نظر آنها یک 
والد خوب می شود و یک 

والد بد!
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آقای سالمی،  به اعتقاد شما نوبت 
کاری چه اثراتی روی کارکنان دارد؟ 
نوبت کاری، اثرات متعددی دارد که در این 
میان می توان به چند مورد اشاره کرد: نوبت 
کاری، به عنوان یکی از عوامل استرس زای محیط 
کار، می تواند یکی از ریسک فاکتورهای بیماری 
قلبی محسوب شود. در گروه نوبت کاران، فشار 
خون سیستولیک به طور معنا داری بر اثر نوبت 
کاری افزایش می یابد. همچنین تعداد افراد 
سیگاری در کارکنان نوبت کار، بیشتر از کارکنان 
روزکار است. کاهش بهره وری و ایمنی هم از 

دیگر اثرات نوبت کاری است.  

آیا اثراتی که شما ذکر کردید، تمام 
نوبت کاران سراسر جهان را شامل 

می شود؟ 
در یک مطالعه، اثرات غیبت متناوب 
شناخته شد.   1۹۸0 سال  در  همسران 
کارکنان اقماری باید خانه ، خانواده و دوستان 
خود را برای مدت 2 هفته در هر 2۸ روز ترک 
کنند. این افراد به دلیل 2 هفته ای که از خانه 
و خانواده خود دور هستند، طبیعتا نسبت به  
۵0 درصد از اتفاقاتی که در محیط خانه  رخ 
می دهد، بی اطالعند.  در این مطالعه مشخص 
شد که بعضی همسران از نبـود شوهـران 
خود احساس رضایت داشتند، به طوری که 
یکی از آن ها می گفت: »هر وقت شوهرم 
می رود، من با دوستانم براحتی رفت و آمد 
می کنم.« یکی دیگر رسیدگی به امور خانه را 
در غیاب شوهر راحت تر می دانست. یکی از 
زنان هم معتقد بود: »وقتی شوهرم در خانه 

نیست، نگرانی بابت  غذا، تمیز کردن خانه و 
امثال آن ندارم.« خانم دیگری نیز اظهار 
می کرد: »نبود شوهر موجب می شود که زن 
اتکا به نفس پیدا کند و خیلی چیزها را که به 
درد زندگی می خورد، یاد بگیرد و خودش 
مشکالت خانه را حل و فصل  کند.«  زندگی 
کارکنان اقماری می تواند برای  افراد خانواده 
سخت باشد، چرا که زن خانه در تمام اتفاقات 
تنهاست. بزرگ کردن فرزندان همسر در ۵0 
درصد ایام دلهره آور است. بنابراین برای رفع 
این مشکالت انتخاب یک همسر خیلی خیلی 
استثنایی الزم است.  همچنین در این مطالعه 
اضطراب، مشکالت فیزیولوژیک و... در فراق 
و تجدید دیدار شناسایی شده است که سه 
نوع  پاسخ متفاوت در پی غیبت، از سوی 
همسران کارمندان نفت دریافت شده است. 
یک گروه کسانی هستند که نمی توانند این 
رفت و آمدها را تاب بیاورند و از عهده آن بر 
نمی آیند و احساس تنهایی، نقص، اضطراب 
و افسردگی می کنند. گروه دیگر زنانی هستند 
که نه از غیبت همسران خود راضی هستند و 
نه از بازگشت آنها )1۴روز غیبت و 1۴روز 
حضور( و گروه سوم همسرانی بودند که 
سازگاری پیدا کرده و یاد گرفته بودند که 
چگونه از عهده کارها برآیند و از احساس 
آزادی و مسئولیت در برابر خانواده خود لذت 
ببرند.  این مطالعه نشان می دهد، غیبت 
متناوب و پی در پی همسران، کامال متمایز 
از جدایی گاه به گاه یا طوالنی مدت است، زیرا 
رفت و برگشت های متناوب و مکرر، مانع از 
آن می شود که همسر خانواده خود را با 

عادت های جدید منطبق سازد.   ارتباطات 
تلفنی، نقش بالقوه مهمی در اداره کردن 
فشارهای کار و زندگی ایفا می کند . در 
خصوص نقش تلفن ، کارمندانی که امکانات 
تلفنی داشتند ۴۸ درصد سختی انطباق با 
غیبت برای آنها گزارش شده است، در 
صورتی که این عدد برای کسانی که امکانات 
تلفنی نداشتند 7۳ درصد گزارش شده است.

خانواده های کارکنان اقماری با چه 
مشکالتی رو به رو هستند؟ 

چرخش مدیریت خانواده بین پدر و مادر، 
باعث ایجاد نوعی سردرگمی در میان فرزندان 
می شود، به طوری که نمی دانند باید از چه 
کسی تبعیت کنند، پدر یا مادر؟  نقش مادر 
به عنوان حامی روابط عاطفی و نقش پدر به 
عنوان محور و سرپرستی از خانواده است که 
متاسفانه در اجرای طرح اقماری، توجهی به 
آنها نشده است، ضمن آنکه تعارض شدید بین 
دو مقوله کار و خانواده، باعث تشدید نفرت 

کارکنان از محیط کار می شود.

طرح هاي اقماري چه اثرات منفي به 
همراه دارد؟ 

طرح اقماري در نخستین تاثیرش، شرایط 
دوري »پدر« از اعضاي خانواده اش را به مدت 
دست کم 1۴ تا 1۵ روز در ماه فراهم مي آورد. 
به تعبیر دیگر مي توان گفت که اگر فرزند یک 
کارمند صنعت نفت بیست ساله باشد، دست 
کم در 10 سال از عمرش، وجود پدر را در کنار 
خود تجربه نکرده است. این به آن معناست 

که در مقابل، پدران نیز تعداد زیادی از 
و  میهماني ها  تولدها،  تعطیالت، جشن 
نخستین  روز مدرسه رفتن فرزندانشان را از 
دست داده اند. همچنین بازگشت مردان 
صنعت نفت پس از 1۵ روز به خانه، شرایطی 
را فراهم می کند که براساس آن، امکان ایجاد 
سازوکارهاي مناسب آموزشي، تربیتي و گاه 
کنترلي براي کودکان بسیار دور از ذهن به 
نظر مي رسد و تقریبا هر اتفاقی که رخ 

می دهد، همسر فرد تنها می ماند. 

آیا تحقیقاتی در ایران روی کارکنان 
اقماری انجام شده است؟ 

بله، یافته هاي پژوهش ها در ایران در 
زمینه تاثیر کار اقماري روي خانواده و 
همچنین شاغالن در این نوع کار نشان 
مي دهد که عموم زوج هاي قدیمي با این 
مشکالت کنار آمده اند و در نهایت بسیاري از 
خانواده ها این نوع زندگي را به عنوان یک 
روش زندگي پذیرفته اند، اما برای افراد جوان 
بخصوص آنها که تازه ازدواج کرده اند، 
مشکالت زیادي به وجود آورده و دچار نوعی 

بدبیني شده اند. این افراد به علت دوري 
از خانواده، فشارکاري و امکانات 
رفاهي محدود و عدم ارضای رواني 
که خانواده عمدتا تامین کننده 

آنهاست، احساس بي عدالتي 
بیشتري مي کنند.

 ادامه در 
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مشعل    سمیه راهپیما     در ابتدای قرن 19 میالدی، فناوری پروژه های تولید،  به 
طور چشمگیری برای برطرف کردن نیازهای جامعه معاصر پیشرفت کرد و باعث تکامل 
روش های استفاده اثربخش از منابع و نیروی انسانی موجود شد. برخی کشورهای 
صنعتی، نظام نوبت کاری را به عنوان رویکردی برای بهره وری حداکثری  از منابع انسانی 
و تضمین استمرار فعالیت صنایع و کارخانه ها برگزیدند. در نتیجه جمعیت نوبت کار  به 
صورت پیوسته رشد کرده و این رشد، اکنون سریع تر از گذشته است.  کار اقماری فقط 
بر اساس مدت کار و استراحت تنظیم نمی شود، بلکه طول مدت شیفت و چرخش 

شیفت بین روز و شب در تنظیم آن موثر است. در هر دوره کاری، امکانات )جا و مکان 
( فقط برای دو گروه کاری مهیاست. در نتیجه مدت زمان استاندارد در هر یک از 
شیفت های روز و شب برای فرآیندهای عملیاتی مداوم شبانه روزی،  12ساعت است. 
در واقع این موضوع برای تمام کارهای اقماری و تاسیسات فراساحل در سراسر جهان 
اعمال می شود.  بر اساس اهمیت موضوع کارکنان اقماری، خبرنگار »مشعل« 
گفت وگویی با علی اصغر سالمی، مدیر منابع انسانی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 

ایران انجام داده است که در ادامه می خوانید: 

اشــــاره

در گفت وگوی »مشعل« با مدیر منابع انسانی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران مطرح شد:
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   آقای دکتر، علت اصلی به وجود آمدن 
تعارض در زندگی های اقماری چیست؟

مشکالت خانوادگی بسیار گسترده است، اما 
زندگی کارکنان اقماری، مشکالت خاص خود را 
دارد و به دلیل این که همسر یا پدر و یا در برخی 
موارد حتی مادر در خانواده حضور ندارد، نقش ها 
به صورت مستقل تقسیم نمی شود، در حقیقت 
عدم حضور دائمی یکی از والدین موجب عدم 
تعادل در زندگی و نقش ها می شود. در چنین 
شرایطی مادر به عنوان فردی که دائم حضور دارد، 
تالش می کند تا بین نیازها و زندگی خود و فرزندان 
و تکالیفش تعادلی ایجاد کند، اما همسر دوباره وارد 
سیستم می شود، یعنی زن سیستم را برای خودش 
برنامه ریزی می کند و می چیند و زندگی می کند، 
اما دوباره عاملی وارد می شود و این تعادل را به هم 
می زند و چون این عاملی که جدید وارد می شود، 
تصمیم گیرنده، مشارکت کننده و دخالت کننده 
است، نظم و تعادل به وجود آمده در سیستم به هم 
می ریزد. وقتی شما سیستمی را تغییر می دهید، 
سیستم از طریق خودنظم جویی، نظم جدیدی 
پیدا می کند و خودش را به تعادل می رساند؛ اما پس 
از تعادل ایجاد شده، دوباره این عضو حذف شده و 
بنابراین  بر می گردد،  به منطقه کاری خود 
اکوسیستم خانواده اقماری پیوسته وضعیت تعادلی 
خود را تغییر می دهد و افراد این خانواده همواره با 
یک سیستم پویای به هم خورنده به لحاظ تعادلی 
روبه رو هستند و در چنین شرایطی است که 

تعارض ها به وجود می آید.

چه طور می توان در چنین شرایطی 
تعادلی نسبی در زندگی ایجاد کرد؟

بحث اقماری بحث جدیدی نیست، بسیاری از 
افراد در سرتاسر جهان در شغل های مختلف به 
شکل اقماری کار می کنند، خلبان ها، ناخداها و... 
از این دسته هستند که حداقل ۵0 درصد و یا 
بیشتر در خانه حضور ندارند و این یکی از معضالت 
شغلی بزرگ سراسر جهان است، در سیستم 
اقماری یک نفر دو هفته در زندگی خانوادگی و 

کارکنان

گفت وگوی »مشعل« با دکتر علی صاحبی،
 مربی ارشد موسسه واقعیت درمانی گالسر 
 

کارکنان و خانواده های اقماری این گفت وگو     
را از دست ندهید

مشعل   آرزو عطایی    کارکنان و خانواده های 
اقماری در صنعت نفت به دلیل ماهیت شغلی 
خود با مشکالت گوناگونی روبه رو هستند که 
بخش زیادی از این مشکالت، خانوادگی و به 
دلیل عدم تعادل در زندگی و کار است، فردی 
که به صورت اقماری کار می کند، مدتی )حدود 
14 روز( را در خانه و خانواده حضور ندارد و پس 
از آن مدتی را به طور کامل در منزل حضور 
دارد، عدم حضور پیوسته یکی از زوجین در 
خانواده، مشکالتی را در روابط عاطفی افراد و 
تقسیم وظایف و مسئولیت ها ایجاد می کند که 
در گفت وگو با دکتر علی صاحبی، روان شناس 
بالینی، فوق تخصص اختالالت اضطرابی و 
وسواس و مربی ارشد موسسه واقعیت درمانی 
گالسر دالیل پیدایش این تعارض ها و روش های 
حل آن را جویا شده ایم هفته نامه »مشعل« 
توصیه می کند، کارکنان و خانواده های اقماری 
صنعت نفت، صحبت های کاربردی و شنیدنی 

آقای دکتر را از دست ندهند.

 چگونه
 زندگی اقماری  
را مدیریت کنیم؟
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اقماری ها به دلیل این که زمانی طوالنی از هم دورند و وقتی یکدیگر را می بینند، بیش از اندازه در کار یکدیگر مداخله می کنند، دچار مشکل 
می شوند و به اصطالح روی اعصاب یکدیگر می روند؛ بنابراین زمانی که با هم هستند، زمان کیفی نیست، این افراد باید به این نتیجه برسند که 

{شرایط ما ویژه است و مدیریت زمان کنند، بحث احترام و انصاف در مقوله اقماری بسیار مهم است، چقدر در رابطه با هم منصفانه رفتار می کنیم؟  }
زناشویی حضور دارد و سپس دو هفته نیست، 
بنابراین با توجه به شرایط ویژه این خانواده ها، باید 
این سیستم یک بازتعریف جدی شود، بخش 
بسیار مهمی از مدیریت چنین سیستمی به این 
موضوع باز می گردد که ما از همان ابتدا چه 
تعریفی برای خانواده، وظایف و مسئولیت های 

افراد در این سیستم داشته ایم.
به جدیت می گویم در خانواده اقماری باید 
تعریفی از نوع، شکل و ساختار رابطه وجود داشته 
اثرگذاری،  باید بحث  باشد، در این رابطه 
نفوذگذاری و نفوذپذیری و اختالف هایی که 
ممکن است به وجود بیاید، به طور کامل تعریف 
شود. گفت وگو، مصالحه و توافق به ترتیب اتفاق 
بیفتد و یک پالن مشخص برای زندگی وجود 
داشته باشد، حوزه های تحصیلی فرزندان و سایر 
حوزه ها مشخص شود و زن و شوهر با توجه به 
ماهیت شغلی خود، بتوانند تعریف های کامال 
مشخصی از وظایف و مسئولیت های خود داشته 

باشند. 

چطور می توان از ایجاد تعادل در زندگی 
اقماری مطمئن شد؟

در روابط عادی زناشویی یک میز سه پایه 
داریم که یک میز صاف است و می توان روی آن 
چیزی گذاشت و مستحکم است، چون سه پایه 
برابر دارد، این سه پایه باید برابر باشد و زن و 
شوهر تعریف صحیحی از این سه پایه داشته 
باشند، اگر یکی از این سه پایه با دیگری برابر 
نباشد، میز هست، ولی میزی شیب دار است و 
نمی توان از آن به خوبی استفاده کرد، سه پایه این 
میز شامل حقوق، مسئولیت ها و فرصت هاست، 
اگر سه پایه میز زندگی زناشویی با یکدیگر برابر 
باشند، زندگی دچار تعادل است و اگر هر عاملی 
نظیر عدم حضور فرد این عوامل را از برابری خارج 
کند، زندگی دچار عدم تعادل خواهد شد، 
بنابراین زن و شوهر باید در رابطه، حقوق برابر، 
مسئولیت برابر و فرصت های برابر )شامل رشد 
شخصی، تفریح، استراحت و...( داشته باشند، اما 
متاسفانه در بیشتر زندگی های اقماری این 
شرایط وجود ندارد، چون مسئولیت ها برابر 
نیست، اگر چه یک نفر در حال کار است، اما 
دیگری مسئولیت بسیاری از مسائل را به عهده 
دارد، بنابراین وقتی مسئولیت او بسیار بیشتر 
است، باید حق بیشتری نیز برای او وجود داشته 
باشد، اما در عمل چنین نیست، ما نمی توانیم 
مسئولیت بیشتری به یک انسان بدهیم و از او 
بخواهیم حق برابر داشته باشد و نکته همین 
جاست که باید تعریف جدیدتری از موضوع 
داشته باشیم، این در شرایطی است که برخی از 
این همسران کارکنان اقماری خود نیز شاغل 
هستند و مسئولیت نگهداری بچه ها، تحصیل 
فرزندان، امور منزل و... را عالوه بر شغل خود 
برعهده دارند؛ پدری که اقماری کار می کند، 12 
ساعت کار می کند، 12 ساعت استراحت می کند، 
بنابراین می تواند کتاب بخواند با دوستانش باشد، 
ورزش کند و... اما همسر او که در منزل و یا شاغل 
است، 2۴ ساعت کار می کند و مسئول است، او 
حتی زمانی که بچه ها خواب هستند، مسئولیت 
نگهداری از آنها و منزل را به عهده دارد، بنابراین 

در چنین شرایطی نمی توانیم مثل یک سیستم 
خانواده عادی پیش برویم، وقتی نقش ها متفاوت 
است، قدرت هم متفاوت است، پس اجازه دهیم 
قدرت نیز متفاوت باشد، حوزه های تصمیم گیری 
متفاوت باشد، حوزه مادر و پدر باید مشخص 
باشد، وقتی مادر مسئولیت بیشتری دارد و برای 
مثال تشخیص می دهد که به دالیلی فرزندش 
نباید کالس بسکتبال برود، همسری که حضور 
کمتری دارد، نباید در حوزه اختیارات او دخالت 

کند، چون مسئولیت کمتری دارد. 

در شرایطی که هر دو )زن و شوهر( به 
شکل اقماری کار می کنند، شرایط 

چگونه است؟
زمانی که هر دو اقماری کار می کنند، حقوق 
برابر می شود، ساختارهای این دو زندگی )هر دو 
اقماری یا یکی از زوجین اقماری کار می کنند( با 
یکدیگر متفاوت است، چون حقوق، فرصت ها و 
مسئولیت ها در زندگی که هر دو زوج اقماری کار 

می کنند، تقریبا برابر است.

آگاهی از شرایط سیستم چه نقشی در 
حل تعارضات دارد؟

آگاهی، کلید حل بسیاری از تعارض های 
زندگی زناشویی است و می تواند این تعارضات را 
بسیار کمرنگ کند، اقماری ها باید آموزش ببینند 
و بدانند ماهیت شغل آنها متفاوت است، نه این 
که بدتر یا بهتر است، بلکه شکل و شمایل آن 
متفاوت است، پس باید با قواعد خاص خودش 
بازی کنیم، این افراد باید تعریف مشخصی داشته 
باشند که چه وظایفی به عهده من است و لزوما 
این طور نیست که اگر فرد تامین کننده نیازهای 
مادی است، می تواند تعیین کننده همه چیز در 
خانواده باشد، باید زمان و انرژی را که در خانواده 
صرف می کنید، نیز محاسبه کنید. فردی که 
حضور و مسئولیت بیشتری دارد، باید سهم 
بیشتری از اختیارات داشته باشد، وقتی فرد 
می بیند اختیارات بیشتری دارد، اگر چه هنوز یک 
سری مسائل حل نشده باقی می ماند، اما می تواند 
تا حدی تعادل را برقرار کند و بسیاری از 
تنش های او کم می شود، بنابراین همسران 
افرادی که به شکل اقماری کار می کنند، باید 
با  تا  باشند  داشته  بیشتری  اختیارات 

مسئولیت های بی شمار آنها برابری کند. 

مشکالت عاطفی عدم 
حضور یکی از زوجین در 

چنین خانواده هایی 
چگونه حل می شود؟

همسران به طور کلی از یکدیگر انتظار 
دارند یک رابطه سرشار خوب داشته باشند و 

اصوال افراد برای همین ازدواج می کنند. در دنیای 
امروز، افراد برای تامین مادیات و حتی نیازهای 
فیزیولوژیک ازدواج نمی کنند، امروزه زنان موفق 
شده اند حضوری جدی در بخش های اقتصادی و 
اجتماعی جامعه داشته و مستقل باشند   بنابراین 
با اطمینان می گویم که افراد تنها برای دریافت 
عشق و احترام با یکدیگر ازدواج می کنند و این 
انتظار را در طول زندگی مشترک از یکدیگر دارند.  

در تعریف رابطه میان افراد، کیفیت رابطه مهم 
است، نه کمیت؛ در زندگی خانوادگی و زناشویی 
نیز به همین شکل است؛ بنابراین کیفیت زمانی 
که افراد با یکدیگر هستند، بسیار مهم تر از زمان 
آن است؛ اقماری ها به دلیل این که زمانی طوالنی 
از هم دورند و وقتی یکدیگر را می بینند، بیش از 
اندازه در کار یکدیگر مداخله می کنند، دچار 
مشکل می شوند و به اصطالح روی اعصاب 
یکدیگر می روند؛ بنابراین زمانی که با هم هستند، 
زمان کیفی نیست، این افراد باید به این نتیجه 
برسند که شرایط ما ویژه است و مدیریت زمان 
کنند، بحث احترام و انصاف در مقوله اقماری 
بسیار مهم است، چقدر در رابطه با هم منصفانه 
رفتار می کنیم؟ در رفتار، کردار، بیان و... شان و 
منزلت یکدیگر را تا چه حد حفظ می کنیم؟ وقتی 
همسرم از منطقه عملیاتی باز می گردد، چقدر از 
او قدردانی می کنیم که دارد در منطقه سخت کار 
می کند؟ و او چقدر از همسرش قدردانی می کند 
که دارد در یک منطقه نرم ، کار سخت می کند؟ 
مدرسه بچه ها، غذا و پوشاک، درگیری های 
اجتماعی بچه ها، چقدر بابت اینها از همسران 
زبانی و رفتاری تشکر و قدردانی می کنیم؟ اما اگر 
خالف این شرایط باشد و هر دو در زمانی که باهم 
هستند، یکدیگر را متهم کنند، زمان کیفی 
نیست، بنابراین خود پدیده اقماری  آسیب نیست، 
بلکه شیوه برخورد با آن است که آسیب است و 
نیاز به پاتولوژی )آسیب شناسی( دارد بهترین 
کاری که می شود انجام داد این است که 
مولفه های اصلی یک رابطه زناشویی سالم را 
شناسایی کنیم و به زوجین آموزش دهیم که 
چطور می توانند در این مدتی که با هم هستند، 
شان و منزلت انسانی یکدیگر را رعایت کنند و 
احترام را در رابطه حفظ کنند. من اگر وقت کیفی 
داشته باشم، آنقدر سرشار می شوم که در نبود 
همسر محرومیت ها را خیلی زیبا می توانم تحمل 
کنم. اقماری زیستن، مزایای خاص خود را نیز 
دارد، اما مشکل این است که هر موقع که با یک 
مسئله روبه رو هستیم، می گوییم چه معضالتی 
دارد و نمی گوییم که چه موهبت هایی در کنار 
خود دارد، بنابراین تمامی این مواد باید به کارکنان 
و خانواده هایی که به شکل اقماری کار و زندگی 
می کنند، آموزش داده شود. در مناطق عملیاتی 
صنعت نفت رسیدگی موردی به مشکالت 
روان شناسی اثر چندانی ندارد، بلکه روان شناسان 
باید در این مناطق حضوری فعاالنه و جدی داشته 
باشند و این آموزش ها را همواره به افراد ارائه 

دهند.
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شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران برای رهایی 
کارکنان اقماری از این مشکالت چه اقداماتی انجام 

داده است؟
در زمینه سختي کار کارکنان طرح اقماري در سازمان هاي 
مختلف نفتي، تحقیقات زیادي صورت گرفته است. با توجه به 
سختی شرایط کار در طرح های اقماری، نمی توان از یک نسخه 
اداری یکسان برای استخدام و به کارگیری افراد در برخی مناطق 
عملیاتی مانند دیگر مناطق استفاده کرد، بنابراین باید از شیوه های 
جدید بهره وری، از جمله کار انعطاف پذیر در این مناطق بهره برد.  
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران تالش مي کند از طریق 
افزایش خودآگاهي فردي و شغلي کارمندان و توانمندسازي 
کارکنان اقماري و خانواده آنان و ارائه خدمات آموزشي 
روانشناختي، مشاوره فردي و حمایت هاي مددکاري، به اهداف 
اصلي خود یعني افزایش بهره وري و راندمان کاري، رضایت شغلي 
و رضایت زناشویي حداکثري دست یابد.  در این راه بیش از 100 
مشاور، روانشناس و متخصص صاحب صالحیت در مناطق 
مختلف کشور،  این شرکت را یاري مي کنند. مشاوران صاحب 
سبک در 11 منطقه به طور مرتب و با اعالم و برنامه ریزي قبلي 
در مراکز انتقال نفت، بخصوص مراکز اقماري حضور یافته و 
براساس نیازهاي اعالم شده از سوي کارکنان و نیازسنجي به عمل 
آمده، نسبت به برگزاري کارگاه هاي آموزشي  و ارائه خدمات 
مشاوره فردي اقدام الزم را  انجام می دهد.  همچنین به منظور 
تامین سالمت روان،  پیشگیري از آسیب هاي اجتماعي، فراهم 
کردن امکانات الزم براي دسترسي کارکنان اقماري و افراد تحت 
تکفل آنها به خدمات مشاوره اي و بهره گیري از مشاوران و 
روانشناسان طرف قرارداد فعال در سطح مناطق شرکت، اسامي 
و اطالعات این دسته از کارکنان با هماهنگي هاي به عمل آمده با 
مناطق ذیربط، به نزدیک ترین مرکز مشاوره طرف قرارداد در محل 
سکونت آنها اعالم شده تا افراد بتوانند از امکانات خدمات مشاوره 
اي مرکز مشاوره بهره مند  شوند.  با توجه به گستردگي و شرایط 
خاص شغلي این شرکت، تالش شده است از طریق انجام 
تحقیقات کمي و کیفي و ابزارهاي استاندارد شده روانشناختي ( 
همچون scl۹0 ) اختالالت و مشکالت رواني کارکنان  مورد 
سنجش قرار گرفته و اقدامات کنترلي و چارچوب هاي جدید براي 
مراکز مشاوره تدوین شده و چنانچه عوامل تشدید کننده بیروني 
شناسایي شوند،  راه حلی براي رفع آنها ارائه شده و اقدامات الزم 
صورت گیرد. به عنوان مثال با کمک مشاوران طرف قرارداد 
شرکت و انجام کارشناسي هاي دقیق، مسائل کارکنان اقماري در 
چند منطقه مورد توجه و بررسي قرار گرفت و در نهایت با موافقت 
مدیرعامل مقرر شد روزهاي کاري کارکنان اقماري کاهش یافته 
و از 1۴ روز کار و 1۴ روز  استراحت به 7 روز کار و 7 روز استراحت 
تغییر یابد.  این شرکت همچنین طرح هایي را براي بهتر شدن 
شرایط کارکنان اقماري در دست مطالعه دارد که از آن جمله 

مي توان به موارد زیر اشاره کرد:
 - قبل از جذب نیرو در مراکز اقماري از طریق مؤسسات 
حرفه اي و صاحب صالحیت، به منظور آشنا سازي کارکنان 
متقاضي و خانواده هاي آن ها با ویژگي ها، مضایق و سختي هاي کار 
در شرایط اقماري و کالس های آموزشی برگزار و در باره برخورد 
با شرایط مذکور آموزش های الزم به آنان و خانواده های شان ارائه 

شود، ضمن این که این آموزش ها در فواصل معین تداوم یابد. 
 - به منظور افزایش بینش و آگاهي خانواده ها از نوع و شرایط 
محیط کار سرپرست خانوار خود و همچنین افزایش روحیه 
کارکنان، امکان سفر خانواده های کارکنان اقماری مراکز عملیاتی 
حداقل دوبار در سال فراهم و شرایطی ایجاد شود که خانواده های 
اقماری بتوانند در طول سال، دو نوبت  به صورت رایگان به 

سفرهای زیارتي و سیاحتي داخل کشور بروند.    دکتر علی صاحبی: پدیده اقماری  آسیب
  نیست، بلکه شیوه برخورد با آن است که 

آسیب است و نیاز به پاتولوژی )آسیب شناسی( دارد



نشریه کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 840  26

 مدير منابع انساني سازمان منطقه ويژه 
اقتصادي انرژي پارس مي گويد: امروز كاركنان 
صنعت نفت از مظلوم ترين قشر كاركنان دولت به 
شمار مي روند و مظلوم تر از آنان، شخص وزير نفت 
است، زيرا با اينكه ايشان با درايت و تدبير در كنار 
مسائل و مشكالت صنعت نفت ايستاد و چرخ اين 
پارس جنوبي و ساير  را در منطقه  صنعت 
بخش هاي نفت و گاز با كمك كاركنان به حركت 
درآوردد، باز هم مورد كم لطفي و بي مهري عده اي 

قرار مي گيرد.
 جديداالسالمي بر اين اعتقاد است كه طي 
چهار سال گذشته خدمات خوبي به كاركنان 
اقماري ارائه و صنعت نفت دوباره احيا شده است 
و در اين مسير همه بايد به صورت همگرا و تمام 
قد در پشتيباني از وزير محترم نفت همت گمارند.
به گفته وی، امروز در صنعت نفت به دليل 
عدم بهره برداري كيفي از كاركنان با سابقه و 
توانمند، هزينه هاي سربار فراوان و پنهاني به 
مجموعه تحميل مي شود كه مي بايست مديريت 
شود. برخي مديران، با وجود نداشتن تجربه الزم 
و به صرف داشتن دانش، مسئوليت هايي را در 
سطوح مختلف صنعت نفت پذيرفتند كه البته 
بديهي است كه دانش صرف، ضعف تجربه را 
برطرف نمي كند. مدير منابع انساني سازمان 
منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس با اشاره به 
بحث ساختاري ادامه مي دهد: صنعت نفت در 
سال هاي نه چندان دور با اتكا به نيروی ماهر و 
باتجربه 53 هزار نيروي انساني توانست به توليد 
8 ميليون بشكه در روز دست پيدا  كند و 6.5 
ميليون بشكه در روز صادرات داشته باشد، 
نيرويي كه از همان آغاز ورود به صنعت، مورد 
آموزش قرار گرفته، تكريم شده و در مقابل ، 
است.   داده  ارائه  شايسته  و  عالي  خدمات 
جديداالسالمی مي افزايد: امروز صنعت نفت 
بيش از 300 هزار نيروي انساني به صورت 
رسمي،  غيررسمي و اركان ثالث دارد و البته براي 
اين تعداد نيز، سرمايه گذاري بااليی صورت 
گرفته است؛ با وجود اين به دليل برهم زدن 
ساختار نيروي انساني، با كاهش كارايي و 
اثربخشي روبه رو هستيم. همچنين انتظارات و 
خواسته هايي ايجاد شده است كه براساس آنها، 
كارمندان به محض ورود به صنعت نفت، به دنبال 
رتبه هاي باالي شغلي و مسئوليتي هستند، از اين 
رو به مقطعي مي رسند كه خود را در كار بي نياز 
به تجربه، آموزش و... مي بينند و هيچ تالشي 
براي رقابت سالم در محيط كار نمي كنند و 
صنعت نفت از اين باب آسيب جدي مي بيند و 
شاهد آن هستيم كه نيروي انساني، بهره وري 

الزم و بايسته را ندارد.
نظام  ميان  مقايسه اي  در  وي،  گفته  به 
رتبه بندي مشاغل در صنعت نفت و ارتش، مي توان 
به اين نتيجه رسيد كه رتبه شغلي 14 معادل 
سرگرد، رتبه شغلي 15 معادل سرهنگ، رتبه 
شغلي 16 معادل سرهنگ تمام و رتبه شغلي 17 
معادل سرتيپ است. حال اين سؤال مطرح مي شود 
كه چقدر در صنعت نفت، سرهنگ و سرتيپ نياز 
داريم؟ اگر اين افراد جايگاه و ارزش خودشان را در 
سازمان مي دانستند، امروز صنعت نفت خيلي 
پرتوا ن تر از آنچه هست، مي توانست عمل كند.  
جديداالسالمي ادامه مي دهد: بعد از انقالب، افزون 

صنعت 
نفت چقدر 
سرهنگ 
و سرتیپ 
می خواهد؟
سرمايه هاي انساني سازمان، 
مجري و پشتيبان اصلي توسعه 
پايدار

مشعل سمیه راهپیما  امروزه يكي از 
دغدغه هاي مقام عالي وزارت، ارائه خدمات 
رفاهي به كاركنان پرتالش اين صنعت به خصوص 
كاركنان شاغل در میادين نفت و گاز مشترك، از 
جمله پارس جنوبي است. اين ديدگاه نشان از 
توجه مهندس زنگنه به توانمندسازي، بهبود 
مستمر بهره وري و تقويت فرآيندها و ابزارهاي 
انگیزشي سرمايه انساني صنايع نفت و گاز در 
مناطق تولیدي و عملیاتي دارد.از آنجا كه منطقه 
ويژه اقتصادي انرژي پارس، داراي ويژگي هاي 
راهبردي و نقش مؤثر و كلیدي در ديپلماسي 
انرژي كشور است، انگیزش و توانمندسازي 
سرمايه انساني شاغل در منطقه، از اهمیت 
بسزايي برخوردار است. سازمان منطقه ويژه 
باال،  دلیل حجم  به  پارس،  انرژي  اقتصادي 
حساسیت و تنوع مأموريت ها و وظايفي كه در 
منطقه به عهده دارد، براي تأمین سرمايه انساني 
مورد نیاز، از كاركنان اقماري و روزكار استفاده 
مي كند كه هركدام از اين افراد براساس وظايف و 
مسئولیت هايي كه به عهده دارند، داراي چالش ها 
به اهمیت اين  با توجه  و مشكالتي هستند. 
ر  تیمو با  » مشعل « مه هفته نا  ، ع ضو مو
جديداالسالمي، مدير منابع انساني سازمان 
منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس گفت وگو كرده 
و در آن ضمن بررسی چالش ها و مشكالت 
كاركنان اقماری و روزكار، راهكارهايی براي 
بهبود و گذر از اين چالش ها ارائه شده است كه 

مشروح آن را در ادامه مي خوانید:

کارکنان

گفت وگوی »مشعل« با مدير 
منابع انساني سازمان منطقه ويژه 
اقتصادي انرژي پارس 
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بر ميلياردها تومان براي كمك از فناوري های 
نوين، در بخش نفت سرمايه گذاري شده است، 
از اين  رو  بايد در اقتصاد و تجارت بين المللي نفت 
جايگاه بهتري داشته باشيم، اما به دليل اينكه 
نيروي كيفي جذب شده را متناسب استفاده 
نكرديم يا نتوانستيم نيروهاي كيفي موجود را 
نگهداري كنيم، جذب شركت هاي بين المللي 

شدند و از خدمات آنها محروم شديم.

نداشتن شناخت از شرايط كار
مدير منابع انساني سازمان منطقه ويژه 
اقتصادي انرژي پارس می گويد: اين سازمان 
يكي از سازمان هاي بسيار مهم صنعت نفت 
است كه مي تواند در توليد و اقتصاد ملي نقش 
بسزايي داشته باشد و جايگاه، مأموريت و نقش 
كليدي در جذب سرمايه، درآمدزايي و ايجاد 
زيرساخت و تسهيل در توسعه فازهاي منطقه 
پارس جنوبي به عهده دارد.   جديداالسالمی 
ادامه مي دهد: شرايط كار اقماري در پارس 
جنوبي قطعاً يكي از سخت ترين نوع شرايط 
كاري در سطح صنعت نفت است و شايد از ديد 
اقشار جامعه، اين كاركنان از وضعيت درآمدي 
و مالي بسيار خوبي برخوردار هستند، اما وقتي 
وارد زندگي اين افراد مي شويم، مي بينيم به 
دليل اينكه دو هفته كامل از تمام مسائل 
زندگيشان فاصله مي گيرند، دچار آسيب هاي 
جدي مي شوند و از سوي ديگر، چون در اين 
ايام تمام مسئوليت هاي مرد خانواده به عهده 
و  سخت  شرايط  نيز  آنها  اوست،  همسر 

آسيب هاي فراواني را تجربه مي كنند.
وی می افزايد: كاركنان اقماري و همسران  
آنها به دليل نداشتن شناخت از شرايط همديگر، 
دچار بحران مي شوند و اين شرايط سال ها در 
زندگي آنها باقي مي ماند. متأسفانه مسئوالن 
مرتبط در اين زمينه متناسب با شرايط روز و 
تحوالت اجتماعي،  مطالعه و كار قابل اعتنايي 
انجام نداده اند. جديداالسالمی يادآوری مي كند: 
اگر خدماتي به كاركنان در بخش هاي مختلف 
ارائه مي دهيم، چون در سال هاي قبل مطالعه، 
مشاوره انجام شده و بعد از دريافت خروجي ، 
امكاناتي متناسب با نياز هاي روز در اختيار 
كاركنان صنعت نفت قرار گرفته است كه اين 
امكانات پاسخگوي نياز حال حاضر كاركنان 
نبوده و قطعاً رضايت مندي بايسته را حاصل 
نمي كند.  وی اسكان كاركنان براي انجام 
فعاليت روزكاری را يكي ديگر از مشكالت و 
چالش هاي اساسي كاركنان اقماري بيان 
مي كند و مي گويد: بسياري از افرادي كه جذب 
و  نخبگان  ز  ا مي شوند،  نفت  صنعت 
فارغ التحصيالن دانشگاه هاي مطرح كشور 
هستند، البته در مقابل اين كاركنان، همسران 
آنها نيز چنين شرايطي دارند، اما وقتي در 

شهرهاي حاشيه اي و كوچك منطقه كه 
از امكانات و زيرساخت هاي مناسب 
برخوردار نيستند، ساكن مي شوند، 
امكانات كالن  به طور قطع به 
شهرهايي همچون تهران، اصفهان، 

 . . . و ز  ا شير  ، مشهد
و  ندارند  دسترسي 
نند  ا نمي تو ن  چو

نقش هاي اجتماعي، فرهنگي و... خود را در 
جامعه بازي كنند، با همان مشكالت كاركنان 
اقماري و چه بسا بيشتر روبه رو مي شوند. 
همچنين اين زوج ها به دليل اينكه از شهرهاي 
مكان  نقل  كوچك  شهرهاي  به  بزرگ 
كرده اند، دچار بحران هاي ديگري مي شوند و 
حمايت هاي عاطفي خانواده خود را نيز ندارند، 
از اين  رو  بايد مطالعات عميق، چند بعدي و 

مؤثري در اين زمينه صورت گيرد. 
مدير منابع انساني سازمان منطقه ويژه 
اقتصادي انرژي پارس مي افزايد: اگر بخواهيم 
صنعت نفت كشور را همطراز با كشورهاي 
مطالعات  بايد  دهيم،  رشد  دنيا  مطرح 
گسترده اي صورت گيرد و بدانيم ديگران چه 
كار كرده اند، ما نيز بايد بعد از مطالعات تطبيقي 
و بومي سازي تجارب و الگوهاي موفق، آنها را 
انجام دهيم.  البته به دليل اينكه فرهنگ سنتي، 
چاشني فرهنگ مدرنيزه شده است، تلفيق اينها 
باعث مي شود تا نتوانيم نيروي انساني بي دغدغه 
در كار داشته باشيم. جديداسالمي به بيان 
و  با مشكالت  رويارويی  در  تجارب خود 
اقماري مي پردازد و  چالش هاي كاركنان 
مي گويد: بهتر است سازمان سه يا چهار گزينه 
را در اختيار كاركنان قرار دهد تا آنها براساس 
شرايط خود يك مورد را انتخاب كنند. وقتي 
كارمند متناسب با شرايط خود برنامه ريزي 
مي كند، پيامدهای آن براي سازمان و خود فرد 
به مراتب كمتر است، ضمن اينكه سازمان 
مي بايست در انتخاب درست و مناسب، كاركنان 
خود را ياري كند.  به عنوان مثال وقتي يك 
خانواده پس از مشورت، شرايط تردد كاري خود 
را انتخاب مي كند، تمام مسائل و مشكالت آن 
را نيز پذيرفته و همراهي بايسته را با سازمان 
خواهند داشت، ضمن اينكه با توجه به جدول 
مقايسه اي هزينه هاي تردد، روزكاري بار مالي 
بسيار بيشتري نسبت به هر نوع تردد اقماري 
ديگر به سازمان تحميل مي كند. در حال حاضر 
بسياري از كاركنان سازمان، تمايل به تردد 
اقماري دارند، حتي اگر دوره تردد اقماري 

كاهش پيدا كند.

برگزاري كارگاه هاي آموزشي فني و 
حرفه اي

جديداالسالمی يادآوری مي كند: بسياري از 
نيروي  توانايي جذب  مناطق بومي كشور 
متخصص را در صنعت نفت ندارد؛ از اين رو براي 
حل اين مشكل مي بايست آموزشگاه هاي فني و 

حرفه اي در اين مناطق داير كرد.  
به گفته وی، مهمترين بحثي كه بايد صنعت 
نفت به آن توجه و آن را احيا كند، توجه به 
مديريت برنامه ريزي نيروي انساني است. امروزه 
بسياري از سمت ها را افرادي با تجربه كم اشغال 
كرده اند و اين آفتي براي تالش هاي بخش 
اعظمي از كاركنان است. نبايد فراموش كرد 
بسياري از مديران نفت از طبقات پايين 
اين صنعت رشد كرده و با بهره گيري از 
همان دوره هاي تخصصي ارتقا يافته اند و 
در بخش هايي از صنعت مشغول 
هستند كه موفقيت آنان 

چشمگير است.

نیمنگاه

محدوديت ها و اقتضائات خاص نوبت كاری 
اقماري، مديران را بر آن داشته تا در مورد بهبود 
وضعیت و شرايط شغلي افراد به فكر فرو رفته و 
راهكارهائي ارائه دهند. در سیستم نوبت كاری 
خستگي، واماندگي، كسالت، انزوا، امراض روحي 
و رواني و بیماري هاي جسمي و بسیاري از مسائل 
ديگر شايع و رايج است.هر چند سیستم اقماري 
به استفاده هر چه بیشتر و بهتر از ماشین آالت 
و تولید بیشتر می انجامد، اما نبايد فراموش كرد 
كه معايب و مضراتي هم دارد كه به طور خالصه 
ريتم  خوردن  هم  به  تنش،  به  می توان  
شبانه روزي، عوارض بهداشتي و ايمني و كم 
خوابي را اشاره كرد. به هر حال در هر نوع از 
نوبت كاری، معايب و مزايايي وجود دارد و 
سرپرستان بايد براساس تصمیم گیري صحیح و 
اتخاذ تدابیر الزم، آن را مرتفع كنند.عوامل تنش 
زا تقريبا در زندگي همه افراد وجود دارد. محیط 
كاري نیز بنا به شرايط خود، بي بهره از چنین 
عواملي نیست، از اين رو ضروري است كه 
مديران بويژه در نظام هاي نوبت كاری اقماري، 
اين عوامل و منابع استرس زا را شناسايی و آنها 
را رفع يا كنترل كنند. عوامل تنش زايي همچون 
صدا، دماي پايین بیش از حد و لرزش هاي شديد 
موتورها، جسمي و فیزيكي محسوب می شود. 
خستگي، نبود تنوع در كار، نداشتن رضايت 
شغلي، ابهام در مسئولیت، انزوا و... از عوامل 
تنش زاي سازماني است. اگر بخواهیم به صورت 
خالصه، عوارض و تبعات ناشي از تنش در بین 
كه  گفت  مي توان  برشماريم،  را  كاركنان 
امراض  باال،  بیماري هاي قلبي، فشار خون 
گوارشي، اختالالت عصبي و رواني، نداشتن 
تعادل در برقراري ارتباطات سودمند، غیبت و 
جابه جايي، افزايش ضايعات و تصادفات در كار و 
بسیاري موارد ديگر، نمونه هايي هستند كه مانع 

از تحقق اهداف سازمان و افراد می شوند.
در رابطه با استرس كاري چند نكته قابل توجه 
است: الف( عوامل و علل تسهیل كننده، محل 

بروز و شدت عوامل تنش زا
ب( در شناخت و تشخیص تنش شغلي بايد به 
شاخص هايي چون میزان بیماري، مرخصي هاي 
پزشكي، نرخ جابه جايي، گزارش هاي بخش 

ايمني و بهداشت توجه كرد.
ج. همكاري مديران و كاركنان در كنار هم براي 

از بین بردن مشكالت الزم و ضروري است.
د. الزم است هرچند ماه يك بار، از وضعیت 
كاركنان نوبت كاری و مشكالت آنها ارزيابی 

دقیقی صورت گیرد.
حال سئوال اين جاست كه باتوجه به عوامل 
و  راهكارها  چه  اقماري،  طرح  زاي  تنش 
پیشنهادهايي براي مديران در رابطه با بر طرف 
كردن يا كاهش تنش در سیستم نوبت كاری 
می توان داشت كه از طريق آنها نه تنها شرايط 
شغلي ارتقا و بهبود يابد، بلكه رضايت شغلي 

كاركنان بخش عملیاتي و نوبت كاری باال رود.
ارائه توصیه و پیشنهاد به مديران و سرپرستان

1-  وضعیت و شرايط نور، غذاخوري و تفريح و 
سرگرمي افراد بهبود يابد.

2- تقسیم روزهاي مرخصي و تعطیلي بین 
شیفت ها، يعني از جمع كردن روزهاي مرخصي 
بپرهیزيد؛ زيرا احتمال حوادث و تصادفات در 

ايام كاري متوالي افزايش می يابد.

3- اجازه استراحت، تفريح و ارتباط با كاركنان 
ديگر را به افراد بدهید.

4- كاركنان را در ابتداي امر نسبت به عوارض 
احتمالي طرح اقماري مطلع سازيد و موارد 
سبك زندگي خاص اقماري را اعم از وعده هاي 
غذايي، شیوه خواب، ورزش و... به آنها آموزش 

دهید.
5- براي نوبت كاران بويژه كساني كه شب ها كار 
مي كنند، محیطي را فراهم سازيد كه به فعالیت، 

نرمش و ورزش بپردازند.
6- معاينات ساالنه دقیق از كاركنان صورت 

گیرد.
7- تشكیل گروه هاي ايمني به منظور بررسي 

مسائل شیفت هاي مختلف 
8-  مواد آموزشي نوبت كاران را افزايش دهید.

9-  ارائه پاداش به افرادي كه يك فصل را بدون 
غیبت در محل كار حضور داشته اند.

10-  اجازه دهید افراد شیفت هاي خود را با هم 
جابه جا، يا معامله كنند.

11-  كاركنان را در تصمیم گیري ها دخالت دهید.
12- از چرخش شغلي بین نوبت كاران براي 
افزايش تنوع، كارايي و رضايت شغلي استفاده 

كنید.
 

ارائه توصيه و پيشنهاد به كاركنان طرح 
اقماري

1-  در هفته شب كاري به ورزش و تمرينات 
بدني روزانه توجه بیشتري داشته باشید.

2- از رژيم غذايي منظم كه در اردوگاه ها اعمال 
مي شود، پیروي كرده و همیشه ازمیوه هاي تازه 

استفاده كنید.
3- در محل كار براي خود تنوع ايجاد كنید، مثال 
گاهي قدم بزنید، گاهي به صورت خود آب بزنید 
و نفسي تازه كنید و به موسیقی يا راديو گوش 

دهید.
4- در آخر هفته  با خانواده خود به مسافرت و 
گردش برويد و كمبود ارتباطات را جبران كنید.
5-  بعد از شیفت شبانه، بالفاصله رانندگي 

نكنید.
6-  كمتر از قرص هاي خواب آور استفاده كنید، 

به عبارت بهتر خود را به آنها عادت ندهید.
7- تا حد امكان از اضافه كاري بالفاصله بعد از 

شیفت بپرهیزيد.
نتيجه گيري

در سال هاي اخیر، مديريت منابع انساني به منظور 
رفع مشكالت مرتبط با كاركنان اقماري، بويژه در 
به  رسیدگي  كمیته  آنها  رضايتمندي  زمینه 
مشكالت كاركنان طرح اقماري را تشكیل داده و 
اين راهكارها را سرلوحه كار خود كرده است و به 
منظور ارتقای بهره وري، خشنودي شغلي و نظارت 
و  توصیه ها  و  پیشنهادها  اجراي  بر  صحیح 
بهره مندي از راهكارهاي تجربه شده در دنیا، 
گام هاي مؤثري را برداشته و اجرا مي كند. به همین 
دلیل وضعیت رفاهي، ورزشي، فرهنگي و خدمات 
اردوگاه دستگاه هاي حفاري طی  غذايي در 
سال هاي اخیر دستخوش تحوالت شده و روند 
روبه رشدي داشته است، به نحوي كه شركت ملي 
حفاري ايران به يكي از سازمان هاي سخت كوش 
با بهره وري باال درايران و منطقه خاورمیانه تبديل 

شده است.
برگرفته از سايت شركت ملی حفاری ايران

راهكارهاي كاهش تنش براي كاركنان طرح اقماری
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قلب و خون سازمان 
گزارش »مشعل« از   پنجمین گردهمایی دو روزه روسای اچ اس ای و پدافند غیر عامل شرکت ملی نفت ایران  

   

تغییر رویه طب صنعتی

فند  پدا و  چ اس ای  ا مدیرکل 
غیرعامل وزارت نفت در روز نخست 
»پنجمین گردهمایی روسای اچ اس ای 
و پدافند غیر عامل شرکت ملی نفت 
ایران« با بیان اینکه تولید و اچ اس ای 
موضوعات به هم پیوسته در صنعت 
نفت به شمار می روند، می گوید: از آنجا 
که تولید برای باالبردن کیفیت زندگی 
مردم انجام می شود، پس الزم است 
زیست محیط  و  ایمنی   بهداشت، 

)اچ اس ای( هم به همین منظور حضور 
داشته باشد.

سید باقر مرتضوی می افزاید: باید 
توجه داشت که سالمت در اچ اس ای 
هم در بخش جسمی و هم در بخش 
روانی تعریف می شود و نیرویی که از 
لحاظ روانی در سالمت باشد، در هر 
جایی از سازمان وظایف خود را بخوبی 

انجام  می دهد.
وی با بیان اینکه حفظ عدالت در 
بین کارکنان بسیار مهم است، ادامه 

می دهد: این موضوع، آرامش را در 
مجموعه حفظ می کند که می تواند به 

پیشرفت و توسعه منجر شود.
فند  پدا و  چ اس ای  ا مدیرکل 
غیرعامل وزارت نفت، عملکرد یکپارچه 
مجموعه اچ اس ای را راهکاری برای 
استقرار نظام مدیریت بیان می کند و 
می گوید:  تا زمانی که عملکرد مجموعه 
یکپارچه نباشد، نمی توان با ابزارهای 
فرماندهی   ،ERP دیگر همچون 
صحنه و... به استقرار یک نظام منسجم 

چشم داشت.
مرتضوی در ادامه از ایجاد تحول در 
حوزه بهداشت اچ اس ای و تغییر رویه 
طب صنعتی خبر می دهد و می افزاید: 
با بررسی های انجام شده قرار است، 
طب صنعتی به طور خاص برای هر 
حوزه کاری تعریف شود و آزمون های 
طب صنعتی بر اساس نوع فعالیت 

متفاوت خواهد بود.
وی موضوع محیط زیست را از دیگر 
بر  پیگیری  حال  در  مهم  مسائل 
می شمرد و ادامه می دهد: به طور 
جدی پیگیر مسائل زیست محیطی 
هستیم که یکی از مهم ترین آنها 
گازهای فلر است، چرا که عالوه بر 
آلودگی ایجاد شده بر اثر گازهای فلر، 
سرمایه کشور هم از این راه در حال 

هدر رفت است.

»پنجمین گردهمایی دو روزه روسای اچ اس ای و پدافند اشــــاره مشعل   سمیه راهپیما 
غیر عامل شرکت ملی نفت ایران« در حالی 3 مرداد 1396 به کار خود پایان داد 
که شعار »رعایت الزامات اچ اس ای مناطق، تولید و توسعه پایدار« را سر لوحه کار 
خود قرار داد.  از مهم ترین اهداف این گردهمایی، می توان به بررسی فعالیت ها و 
اقدام های شرکت های فرعی و تابعه شرکت ملی نفت ایران در زمینه بهداشت، 
ایمنی و محیط زیست در سال های 9۵ و 96 به همراه بررسی اهداف و برنامه های 
امسال و بیان چالش ها و ارائه راهکارها و فرصت ها اشاره کرد.  در این گردهمایی 

به مباحثی از جمله تعهد مدیریت و سیاست های کلی شرکت ملی نفت ایران، ارائه 
گزارش اهم اهداف و برنامه های اداره کل اچ اس ای و پدافند غیر عامل وزارت نفت 
و بررسی تهدیدات در تاسیسات شرکت ملی نفت ایران پرداخته شد.  گزارش 
عملکرد اقدام های صورت گرفته در حوزه اچ اس ای، الزامات،راهنماها و 
بخشنامه های ابالغی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت.  مشروح »پنجمین گردهمایی روسای اچ اس ای و پدافند غیر عامل 

شرکت ملی نفت ایران« را در ادامه می خوانید: 

اچ اس ای

   

تهیه نقشه راه
معاون امور انرژی سازمان پدافند 
از  دیگر  یکی  نیز  کشور  غیرعامل 
سخنرانان روز نخست این گردهمایی 
بود که »ارائه تهدیدات در تاسیسات 
شرکت ملی نفت ایران« را مورد بررسی 
قرار داد.  محمد علی مطیعی با بیان 
اینکه انتظار می رود پدافند غیرعامل در 
شرکت ملی نفت ایران نهادینه شود، 
می گوید: باید برای پدافند غیر عامل در 
شرکت نقشه راه تهیه شود،  به این معنا 
که چگونه تأسیسات را بسازیم و از آن 
بهره برداری کنیم، بدون آنکه دشمن 

بتواند به آن ها آسیب بزند.
به گفته وی، شرکت ها در حوزه 
پدافند غیرعامل مسئول هستند. امنیت 
بیرون از حفاظ شرکت ها به عهده پدافند 
عامل و ارگان های امنیتی است، اما 
شرکت ها برای پدافند غیرعامل، خود 
باید پیشگام باشند. مطیعی با اشاره به 
اینکه شناسایی تهدید ها، محور نخست 
پدافند غیر عامل است، می افزاید: با 
توجه به موقعیت جغرافیایی کشور، 
تهدید های بسیاری در منطقه وجود 
دارد، اما خوشبختانه با وجود تمام 
مشکالت، کشور از لحاظ امنیتی و 
این حوزه،  دفاعی قوی است و در 
اختالفی بین جناح های سیاسی وجود 
ندارد. معاون امور انرژی سازمان پدافند 
غیرعامل کشور، قرارگیری تأسیسات 

نفتی در مرزها را تهدیدی برای کشور 
می داند و می گوید:  همچنان که نظام از 
وزارت نفت انتظار تولید دارد، انتظار 
حفاظت و حراست از این تأسیسات و 

تجهیزات نیز می رود.
کاهش  می دهد:  ادامه  مطیعی 
فند  پدا دوم  محور  آسیب پذیری، 
غیرعامل است و با توجه به حوادثی که 
در صنعت نفت رخ داد و بررسی هایی که 
انجام داده ایم، مشکل ما در این بخش 
ضعف مدیریتی است. وی می گوید: 
شرط پدافند غیر عامل صحیح، عدم 
برخورد احساسی با مسائل و حوادث 
است. متأسفانه در کشور پس از هر 
حادثه ای مدتی به آن، پرداخته می شود 
و بعد از آن موضوع فراموش می شود. 
مطیعی با تأکید بر اینکه الزامات پدافند 
غیرعامل نباید هزینه ای به شرکت وارد 
کند، خاطرنشان می کند: باید حداقل ها 
و اولویت ها برای پدافند غیرعامل مدنظر 

قرار گیرد.



29 نشریه کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 840  

   

رده بندی جهانی

علی كاردر، مديرعامل شركت ملی 
نفت ايران در دومين روز از »پنجمين 
گردهمايی روسای بهداشت، ايمنی، 
محيط زيست و پدافند غيرعامل شركت 
ملی نفت ايران« می گويد: شركت ملی 
نفت ايران نياز دارد كه در رده های برتر 
جهانی قرار گيرد، زيرا قرار گرفتن در 
رده های جهانی می تواند عملكرد ما را 
ارزيابی كند و در جايی كه مديری 
ضعيف عمل كرد، اين موضوع مشخص 

شود.
وی ادامه می دهد: نقش اچ اس ای 
برای قرار گرفتن در رده های جهانی 
بسيار باالست و در جهان برای رده بندی 
در  تكنولوژيك  لحاظ  ز  ا شركت ها 
اچ اس ای اول حوزه هوا و فضا، بعد مسائل 
اتمی و هسته ای و سپس شركت های 
نفتی رصد می شوند، يعنی وقتی يك 
پااليشگاه دچار حريق شود، اين مسئله 
افت  ما  رده  و  ديده شده  در جهان 

می كند.
مديريت  ريسك،  مديريت  كاردر 
از  را  طراحی  مديريت  و  خوردگی 
مهم ترين موضوعات در اچ اس ای شركت 
ملی نفت ايران بر می شمرد و می افزايد: 

 اچ اس ای شركت نفت بايد برند باشد، 
 يعنی زمانی كه اسم اچ اس ای شركت 
نفت می آيد، همه بايد به آن اطمينان 
داشته باشند، از اين رو نياز است كه 
الزامات بهداشت، ايمنی و محيط زيست 

همواره تكرار و ملكه ذهن شود.
مديرعامل شركت ملی نفت ايران در 
ادامه بر نقش حياتی الزامات اچ اس ای در 
روند توسعه شركت ملی نفت ايران تاكيد 
می كند و می گويد: نگاه جوانانی كه در 
آينده مديريت را به عهده می گيرند، 
نبايد سياسی باشد. اين جوانان بايد با 
افتخار، جايگاه حرفه ای را در شركت ملی 
نفت ايران حفظ كنند. كاردر با بيان اينكه 
كارشناسان اچ اس ای و پدافند غير عامل 
شركت ملی نفت ايران نگاه تخصصی 
دارند، ادامه می دهد: خوشبختانه در چند 
سال اخير، تغييرات بنيادين در حوزه 
اچ اس ای و پدافند غيرعامل شكل گرفته 
و  نگاه تخصصی  از  تغييرات  اين  كه 

حرفه ای كارشناسان ناشی می شود.
وی جلوگيری از ايجاد هزينه را مهم 
می داند و می گويد: هرچند كه بايد در 
پياده سازی قوانين اچ اس ای جديت به 
خرج دهيم، اما اجرای آنها نبايد به 
شركت، از نظر هزينه و زمان سختی وارد 

كند.
مديرعامل شركت ملی نفت ايران بر 
انجام كار با خروجی تاكيد می كند و 
ی  يی ها گردهما م  نجا ا  : يد ا فز می ا
تشريفاتی و كتابخانه ای كه خروجی 
برای شركت ندارد، نبايد اجرا شود و 
بايد  می گيرد،  صورت  كه  كارهايی 

اجرايی باشد.

   

بیمه تأسیسات

رضا خليلی، معاون مديرعامل شركت 
عمليات  امور  در  ايران  نفت  ملی 
غيرصنعتی، در اين گردهمايی بر ضرورت 
همكاری با شركت های بين المللی در 

حوزه اچ اس ای تأكيد كرد.
وی با بيان اينكه در حوزه اچ اس ای 
جای هيچ كوتاهی و اغماضی وجود ندارد، 
می گويد: بهداشت، ايمنی و محيط زيست 
در شركت همچون يك نهاد شبه نظامی 
فعاليت می كند و در چنين سيستمی، 
جای اما و اگر وجود ندارد و بايد تعارف ها 
را در اين موضوع كنار گذاشت. خليلی 
ادامه می دهد: پيشرفت های خوبی در 
چند سال گذشته در حوزه اچ اس ای به 
دست آمده است، اما  با وجود همه 
پيشرفت ها همچنان حلقه های مفقوده ای 
در اين حوزه وجود دارد كه اين موارد، يا 
به دليل مظلوميت اچ اس ای بوده يا در پی 
بی توجهی شركت ها به موازين، اين اتفاق 
رخ داده است. معاون مديرعامل شركت 
ملی نفت ايران، با اشاره به اينكه حوزه 
پدافند غيرعامل، درخشان تر از ساير 
حوزه های اچ اس ای شركت نفت است، 
می گويد: به دليل حساسيت باالی كار در 
صنعت نفت، كه نقش كليدی در اقتصاد 
كشور دارد، مسئوليت های كاركنان در 

حوزه اچ اس ای بيشتر می شود.
به گفته خليلی، در فعاليت های 
صنعتی بايد مسئله پيشگيری مد نظر قرار 
گيرد و در صورت بروز حادثه،  بايد از آنها 
به عنوان تجربه و عبرت آيندگان بهره 
ببريم، اما اين بدان معنا نيست كه 
پيشگيری را فراموش كنيم. وی با بيان 
اينكه بيمه در صنعت نفت مورد غفلت 
واقع شده است، ادامه می دهد:  ما ساالنه 
هزينه های بسيار زيادی برای بيمه 
پرداخت می كنيم، اما به دليل نبود 
مديريت يكپارچه بيمه، عمال در زمان 
حوادث چيزی عايد ما نمی شود و اين 
مسئله، مديريت بيمه از سوی اچ اس ای را 
الزام آور می كند. معاون مديرعامل شركت 
ملی نفت ايران تاكيد می كند: جلسه های 
متعددی در ارتباط با بيمه تأسيسات 
برگزار شده است و خوشبختانه اين 
نشست ها نتايج خوبی به دنبال داشته 
است كه بزودی بخشنامه هايی را در اين 

خصوص به شركت ها ارجاع می دهيم.
خليلی با بيان اينكه همكاری با 
شركت های معتبر بين المللی برای 
اچ اس ای ضروری است، خاطرنشان 
می كـند: متـأسفانه شـركت هـای 
غيرتخصصی  به حوزه بهداشت، ايمنی 
و محيط زيست ورود كرده اند كه اين 
موضوع سطح اچ اس ای ما را پايين 
آورده است، از اين رو الزم است 
شركت هايی تأييد صالحيت شده و به 
وندور ليست شركت اضافه شوند و در 
اين كار از شركت های بين المللی فعال 
اين موضوع هم  شناخته شده در 

استفاده شود.

   

بررسی تهدیدهای محیطی

بهداشت،  مدير  درفشی،  سياوش 
 ايمنی، محيط زيست و پدافند غيرعامل 
شركت ملی نفت ايران نيز يكی ديگر از 
پنجمين  « نخست  ز  و ر ن  نا ا سخنر
ايمنی،  بهداشت،  روسای  گردهمايی 
محيط زيست وپدافند غيرعامل شركت 
ملی نفت ايران« بر الزام مشاركت همه 

واحد ها به منظور پيشبرد اهداف اين حوزه 
تأكيد كرد.

اين  4 دوره  اينكه در  بيان  با  وی 
گردهمايی تالش شده است با ريشه يابی 
مسائل و يافتن راهكار به توسعه بهينه 
تالش  می گويد:  كنيم،  صنعت كمك 
می شود هر سه ماه يكبار، در يكی از 
اين  ايران،  نفت  ملی  مناطق شركت 
همايش برگزار شود و اهداف و برنامه های 

اچ اس ای مورد بازبينی قرار گيرد.
درفشی اين جلسه ها را محلی برای 
يافتن راهكارهايی به منظور حل مسائل به 
صورت جمعی می داند و می افزايد:  در دوره 
قبل كه به ميزبانی شركت نفت و گاز 
اروندان برگزار شد، برای ورود اچ اس ای 
به مديريت پروژه مذاكراتی انجام شد و با 

توجه به اينكه پروژه های متعددی در غرب 
كارون در حال انجام است، ضرورت دارد 
زيست  محيط  و  يمنی  ا شت،  بهدا

)اچ اس ای( در اين حوزه ورود كند.
مدير بهداشت،  ايمنی، محيط زيست و 
پدافند غيرعامل شركت ملی نفت ايران از 
بررسی تهديدها در حوزه پدافند غير عامل 
در اين گردهمايی يادمی كند و می گويد: 
محيطی،  تهديدهای  بررسی  با  ما 
برنامه های گسترده ای را برای اين موضوع 

در منطقه اجرايی كرديم.
وی با اشاره به ديگر مسائل دوره چهارم 
 permit :اين گردهمايی ادامه می دهد
to work، آبگيری هورالعظيم و چند 
مسئله ديگر در اين گردهمايی بررسی شد 
و به پيشرفت های خوبی در اين حوزه 

دست يافتيم.
درفشی با اشاره به بررسی مسائل 
جديد در پنجمين دوره از اين گردهمايی 
و  بيمه  همچون  ئلی  مسا می گويد: 
مديريت خوردگی در اچ اس ای از اهميت 
بااليی برخوردار هستند كه در شركت ملی 
نفت ايران، كمتر به آن ها توجه شده است.
وی در ادامه با بيان اينكه پايه و اساس 
شركت ملی نفت ايران »حفاری« است، 
می گويد: متاسفانه اچ اس ای در حوزه 
حفاری بسيار ضعيف است كه برای تقويت 
آن الزاماتی در نظر گرفته ايم و از حدود 
2ماه پيش، اين موضوع را در دستور كار 
قرار داديم و در اين زمينه،كميته ای نيز 
متشكل از نمايندگان شركت های تابعه 

برگزار شده است. 
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تسلط بر فرآیندهای ایمنی

اجرایی كردن دستورعمل ها

تغییر نگرش از سنتی به مدرن

ايمان شيريان پور، رئيس واحد بهداشت، 
ايمنی و محيط زيست شركت نفت فالت قاره 
نيز در اين گردهمايی می گويد: اين شركت با 
107 سكوی اقماری و 22 سكوی بهره بردار ی 
در 6 منطقه با قدمت تاسيسات بيش از 50 
سال مشغول فعاليت است كه در اين زمينه با 
فرسودگی ها و مشكالتی روبه رو هستيم.  وی 
بر اين اعتقاد است كه مديريت اچ اس ای 
صاحب فرآيندهای شركت در حوزه های ايزو 
9000، ايزو 18000 و ايزو 14000 است. 
همانطور كه در تمام فرآيندهای مالی، سهل 
انگاری در آن تخلف محسوب می شود، ما بايد 
به سمتی برويم كه سهل انگاری در فرآيندهای 
اچ اس ای نيز تخلف محسوب شود.  شيريان پور 
با بيان اينكه در مجموعه شركت ملی نفت از 2 
تا 3 سال گذشته روند بسيار مثبتی شكل 

گرفته است، ادامه می دهد: به اين ترتيب ما در 
گام نخست بايد دستورعمل های ايمنی، 
عمليات محور و فرآيند محور را ايجاد كنيم.  
رئيس واحد بهداشت، ايمنی و محيط زيست 
شركت نفت فالت قاره خاطر نشان می كند: 
همانطور كه شعار اچ اس ای »تسلط بر 
فرآيندهای ايمنی و بهره برداری« است، بايد 
الزامات آن تدوين شود و كاركنان ايمنی 

نيزكامال فعال باشند . 

همچنين عليرضا عيدک زاده، رئيس 
اچ اس ای شركت مناطق نفت مركزی در اين 
گردهمايی می گويد: بيش از 22 دستورعمل 
و راهنما طی يك سال اخير صادر شده كه 
موظف به اجرايی كردن آن هستيم، اما اجرايی 
كردن اين دستورعمل ها نياز به يكسری 
زيرساخت ها دارد.  به گفته وی، اگر به صورت 
جامع و كامل به سمت اجرايی كردن 
دستورعمل اچ اس ای پيمانكاران برويم، جلوی 
بسياری از حوادث گرفته خواهد شد. رئيس 
اچ اس ای شركت مناطق نفت مركزی ادامه 
می دهد: بهتر است در برگزاری گردهمايی 

روسای اچ اس ای، مدير عامل های شركت نيز 
حضور داشته باشند، ضمن آنكه سياستی در 
نظر گرفته شود تا نمايندگان اچ اس ای در 

جلسات شركت ها حضور پيدا كنند. 

اچ اس ای  رئيس  انصاری،  مظاهر 
شركت نفت و گاز پارس نيز می گويد: با 
توجه به تغيير نگرش در حوزه اچ اس ای، 
از يك نظام سنتی ايمنی و آتش نشانی به 
حوزه اچ  اس ای ورود كرده ايم و اين نگرش 
جديد طی يكی، دو سال اخير در اين 
آنكه  است، ضمن  شده  ايجاد  حوزه 
ديدگاه ها نسبت به اچ اس ای تغيير يافته و 
از نگاه هزينه بر بودن، به سمت در نظر 
گرفتن منفعت شركت ها حركت كرده 
است. وی ادامه  می دهد: در گذشته 
مديران ارشد، به اچ اس ای به عنوان يك 
مانع نگاه می كردند، اما امروزه شاهد يك 
تغيير مهندسی در نظام بهداشت، ايمنی 
گفته  به  هستيم.   زيست  محيط  و 
مظاهری، اچ اس ای در مديريت ريسك، 

نقش قلب و خون يك سازمان را بازی 
می كند.  رئيس اچ اس ای شركت نفت و 
گاز پارس می افزايد: بر اساس آمار و 
گزارش های ارائه شده، اگر در شركت 
افزايش توليد و طرح های توسعه ای 
داشته باشيم ، تمام تغييرات در نظام 
اچ اس ای پياده می شود و روند ما نيز روبه 

بهبود است. 

   

   

   

خوردگی و فرسودگی لوله و تاسیسات

یک گام روبه جلو

حمایت از اچ اس ای

  علی صفی خانی، رئيس اچ اس ای 
شركت ملی مناطق نفتخيز جنوب در 
دومين روز از »پنجمين گردهمايی 
محيط  ايمنی،  بهداشت،  روسای 
زيست و پدافند غيرعامل شركت ملی 
نفت ايران« می گويد: ستاد بهداشت، 
ايمنی و محيط زيست شركت ملی 
نفت ايران )اچ اس ای( طی سال های 
زمينه  در  زيادی  زحمات  اخير، 
الزامات اچ اس ای كشيده است و 
مدارک خوبی هم تهيه و به ما ابالغ 
كرده اند. وی ادامه می دهد: برای 
پياده سازی الزامات بهداشت، ايمنی و 
محيط زيست نياز است تا ساختارهای 

سازمانی اچ اس ای متناسب با تغيير 
می افتد،  اتفاق  كه  رويكردهايی 
انتظارات  و  كرده  عمل  چابك تر 
فرآيندهای بيمه، مديريت خوردگی، 
مديريت اچ اس ای پيمانكاران و... را 
متناسب با اين الزامات به روز كنند. 
صفی خانی با بيان اينكه روزانه شاهد 
سوراخ شدن 7.02 بار خط لوله 
هستيم و اين امر نشان از فرسوده 
بودن تاسيسات اين شركت دارد، 
می افزايد: مخازن در نيمه دوم عمر 
خود هستند و پروژه های زيادی برای 
نوسازی، بهسازی و احداث جديد در 
بخش نفت و گاز مصوب كرده ايم.  
رئيس اچ اس ای شركت ملی مناطق 
نفتخيز جنوب می گويد: نزديك به 
18 تا 19 پروژه مصوب در زمينه نو 
فلرينگ داريم كه در انتظار تخصيص 

بودجه هستيم.
وی خاطرنشان می كند: يك روز 
بدون حادثه در دمای 53 تا 54 درجه 
مناطق نفتخيز جنوب، نشان دهنده 
تالش مديران و كاركنان اچ اس ای 

شركت های تابعه است. 

اچ اس ای  رئيس  سردار،  علی 
در  ايران  نفتی  پايانه های  شركت 
»پنجمين گردهمايی دو روزه روسای 
اچ اس ای و پدافند غير عامل شركت 
ملی نفت ايران« نيز به تغيير نگرش 
اچ اس ای اشاره می  كند و می گويد: در 
گذشته به اين حوزه به عنوان يك 
باكس خالی نگاه می شد و رئيس منابع 
انسانی را به عنوان مسئول اچ اس ای 
آن  نتيجه  كه  می كردند  انتخاب 
مشخص بود، اما امروزه اين حوزه 
متولی دارد و اين نگاه به مجموعه 

پايين انتقال پيدا می كند و اجازه 
نمی دهد يك فرد غيرمرتبط وارد 
حوزه بهداشت، ايمنی و محيط زيست 

شود.
 وی ادامه می دهد: 30 خال بسيار 
بزرگ در صنعت نفت وجود داشت كه 
اجرای 31 دستورعمل ابالغ شده برای 
آن زمان بر است، هدف از اين دستور 
روبه  گام  يك  برداشتن  عمل ها 
و  برداشته ايم  اكنون  جلوست كه 
مشكالت را يك به يك حل خواهيم 

كرد. 

اميد شيرالی محمد پور، رئيس 
اچ اس ای شركت نفت و گاز اروندان نيز 
دراين گرهمايی، چالش جدی اين 
شركت را پروژه های غرب كارون بيان 
می كند و می گويد: چالش های اين 
قسمت را می توان به دو بخش نيروی 
انسانی، چارچوب الزم برای راهبری 

پروژه ها، تاسيسات، ايمنی و محيط 
زيست تقسيم كرد. 

وی خاطر نشان می كند: اميدوارم 
با حمايت های مديرعامل شركت ملی 
نفت ايران، اقدامات الزم انجام شود و 
شاهد اينگونه مشكالت در نفت و گاز 

اروندان نباشيم. 

اچ اس ای
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منطقه راهبردی

همچنين عليرضا قاسمي نژاد، رئيس بهداشت، ايمني، محيط 
زيست و پدافند غير عامل شركت نفت خزر در اين گردهمايی 
می گويد: طی سال های اخير، شاهد تغيير نگاه در حوزه اچ اس ای، در 
اداره بهداشت، ايمنی و محيط زيست كل وزارت نفت و شركت ملی 
نفت ايران هستيم ، اما هنوز به نقطه ايده آل نرسيده ايم.  وی ادامه 
می دهد: شركت نفت خزر، دارای شرايط و ريسك های خاصی است، 
بنابراين بهتر است روی اين شركت از نظر ايمنی، محيط زيست و... 
دقت بيشتری شود، زيرا عالوه بر اينكه يك منطقه راهبردی است، به 
عنوان منطقه گردشگری سه استان شمالی كشور نيز محسوب 

می شود.  

   

فراهم كردن پیش نیازها

عطيه اكبری ، سرپرست ايمنی و آتش نشانی 
شركت مهندسی و توسعه نفت)متن( نيز می گويد: 
ابالغيه ها و دستورعمل های اچ اس ای يك اهرم بسيار 
كار آمد هستند، با توجه به اينكه شركت متن پروژه 
محور است ، ارتباط زيادی با پيمانكاران دارد و بعد از 
مدت ها توانستيم راحت تر به الزامات و خواسته های 
خود در بحث مديريت پيمانكاران بخصوص در حوزه 

اچ اس ای برسيم. 
وی ادامه می دهد: بتازگی به فعاليت های اين 
شركت، بحث بهره برداری نيز افزوده شده و با توجه به 

گسترش و فعاليت هايی كه پيش بينی می كنيم با 
رويكرد جديد اچ اس ای كه به صورت فنی و مهندسی 
است، از ديدگاه آتشنشان صرف خارج شده ايم و به 
بحث های ايمنی و... ورود كرده ايم، از اين رو بازنگری 
در بحث ساختارها الزم است تا نيروهای با صالحيت 

اجرای كار را به عهده گيرند. 
اكبری می افزايد: وقتی حوزه اچ اس ای بر اساس 
الزامات وارد مباحث بيمه، خوردگی و تجهيزات ايمنی 
فرايندی می  شود بايد پيش نيازهايی را برای آن فراهم 

كنيم. 

   

گام آخر
گفتنی است در روز نخست »پنجمين 
گردهمايی دو روزه روسای اچ اس ای و 
پدافند غير عامل شركت ملی نفت ايران« 
مانی عبداله زاده، رئيس ايمنی و آتش 
نشانی مديريت اچ اس ای شركت ملی 
نفت به ارائه گزارش واحد ايمنی و آتش 
وضعيت  آخرين  خصوص  در  نشانی 
المپياد  سومين  برگزاری  و  پروژه ها 
عملياتی تخصصی آتش نشانان شركت 

ملی نفت ايران پرداخت. 
نيز مصطفی صادق پور،  ادامه  در   

رئيس بهداشت صنعتی مديريت اچ اس ای 
شركت ملی نفت ايران، گزارش واحد 
بهداشت صنعتی در خصوص وضعيت 
معاينات دوره ای، فرزاد نژاد بهادری 
رئيس محيط زيست، مديريت اچ اس ای 
شركت ملی نفت، گزارش نهايی پروژه 
استاندارد سازی آالينده های هوا در اين 
شركت و عليرضا انصاری فرد، رئيس 
پدافند غيرعامل و مديريت بحران شركت 
ملی نفت ايران، گزارش واحد پدافند غير 
عامل در خصوص تهديدات جديد در 

حوزه های مختلف پدافند غير عامل را 
ارائه كردند. 

 ضمن آنكه در روز دوم اين گردهمايی 
علی صفی خانی، رئيس اچ اس ای شركت 
ملی مناطق نفتخيز جنوب، گزارش اين 
شركت را در خصوص اقدامات صورت 
گرفته در زمينه حوادث مهم سال 95 
گير  لخته  ايستگاه  نرگسی،  )حوادث 
1200 و خط احيای 4 اينچ گچساران( 
ارائه كرد.  در ادامه نيز مظاهر انصاری، 
رئيس اچ اس ای شركت نفت و گاز پارس، 

به ارائه گزارش اين شركت در خصوص 
EMP پارس جنوبی، طراحی تصفيه 
خانه متمركز و نيمه متمركز و چگونگی 
رعايت الزامات اچ اس ای در فاز 11 پارس 

جنوبی از سوی شركت توتال پرداخت. 
واحد  رئيس  پور،  شيريان  ايمان   
بهداشت، ايمنی و محيط زيست شركت 
نفت فالت قاره نيز گزارش اين شركت در 
F&G برای مناطق خارک،  خصوص 
سيری، الوان و بهرگان و آخرين وضعيت 
و مشكالت مناطق را به تفكيك ارائه كرد. 
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از رويكردهاي  اين زمينه يكی  در 
راهبردي براي حل اين نوع مسائل، طراحی 
شايستگی«  »مدل هاي  از  استفاده  و 
)competency models( براي 
انتخاب، پرورش و جانشين پروري مديران 
است. برنامه هاي استعداديابی و جانشين 
پروري مديران، همان گونه كه پيتردراكر اشاره 

می كند، بر اين 4 اصل استوار است:
1. مديران متولد نمی شوند، بلكه بايد آنها 

را تربيت كرد و پرورش داد.
پرورش  يند  فرآ در   .2
تاكيد  بايد  مديران، 
اصلی را بر مهارت ها و 
قابليت هاي مورد نياز 

در دنياي كسب و كار آينده سازمان ها قرار داد.
3. استعداد يابی و جانشين پروري به برنامه منظم و 

سيستماتيك نياز دارد.
4. مديران ارشد سازمانی بايد متولی، حامی و 

مشتري اصلی اين برنامه ها باشند.
مدل هاي شايستگی، حاوي دسته بندي هايی از 
معيارهاي الزم براي ايجاد عملكرد مورد نياز در يك زمينه 
شغلی يا حرفه اي با رويكرد بلند مدت و راهبردي هستند. 
در اين الگوها عالوه بر توجه به دانش، تجربه و مهارت هاي 
مورد نياز افراد، به ويژگی هاي رفتاري و شخصيتی آنها نيز 
پرداخته می شود كه می تواند در انجام صحيح فعاليت ها 
و عملكرد هاي مطلوب، نمود و بروز يابد. الزم به ذكر است، 
صرفاً با داشتن سطحی از دانش تخصصی يا تجربياتی 
عملی در يك يا چند حوزه، شايستگی الزم به وجود 

نمی آيد، بلكه شايستگی زمانی بروز می كند كه بتوان بر 
ساير  و  مهارت ها  دانش ها،  از  مجموعه اي  پايه 
توانمندي هاي فردي، فعاليتی را در عمل با موفقيت انجام 
داد. بنابراين متناسب با مفهوم رفتاري شايستگی، براي 
بر  عالوه  بايد  مديريتی  شايستگی هاي  پرورش 
آموزش هاي رايج، استفاده از روش هايی مانند مربيگري 
و رويكردهاي مشاركتی در يادگيري را نيز در كانون توجه 
قرار داد. از مدل هاي شايستگی در زمينه هاي مختلفی از 
جمله انتخاب منابع انسانی، برنامه هاي آموزشی و توسعه 
شايستگی هاي كليدي، جانشين پروري و بخشی از 
نظام هاي جبران خدمات استفاده می شود. استفاده از 
مدل هاي شايستگی، نقشی استراتژيك در مديريت منابع 
انسانی دارد؛ زيرا معموال هم براي مشاغل و حرفه هاي 
استراتژيك مورد توجه قرار می گيرد و هم با رويكردي 

 صنعت  نفت
 مدل    پیشنهادي
 انتخاب مدیران

میثم رفیع پرهیزکار*    در پایان راه پر فراز و نشیب دولت یازدهم و آغاز دولت دوازدهم، ضرورت توجه 
خاص به مباحث اقتصادکالن کشور با تمرکز بر سیاست هاي اقتصاد مقاومتی و همچنین ارزیابی عملکرد وزرا 
و دستگاه هاي اجرایی و انتخاب کاندیداهاي تصدي مسئولیت وزارتخانه ها، به خصوص وزارتخانه هاي کلیدي، 
زیربنایی و اقتصادي در کابینه جدید دولت، موضوعی است که این روزها زوایاي مختلفی را براي بحث هایی 
اساسی و مفید در محافل مختلف سیاسی و تخصصی باز کرده است. با توجه به نقش بی بدیل صنعت نفت در 
پیشبرد همه جانبه اقتصاد کشور و دستاوردهاي ارزشمند وزارت نفت در دولت یازدهم بویژه افزایش و بازگشت 
سطح تولید و فروش نفت خام به زمان قبل از تحریم ها، تالش براي خودکفایی در تولید بنزین و فراورده هاي 
نفتی، افزایش تولید و صادرات گاز و محصوالت پتروشیمی، جذب سرمایه گذاری هاي خارجی و عقد قرارداد 
با شرکت توتال و همچنین با توجه به فرصت ها و ظرفیت هاي فراوان موجود براي توسعه سرمایه گذاري و تولید 
و بازارهاي متنوع بین المللی براي فروش محصوالت در تمامی بخش هاي باالدستی و پایین دستی صنعت نفت، 
به نظر می رسد انتخاب مدیران ارشد صنعت نفت اعم از معاونان وزیر، اعضاي هیات مدیره و مدیران عامل 
شرکت های اصلی و تابعه، مدیران کل ستادي و... با روش هایی نظام مند و متناسب با نیازهاي آتی و تحوالت 
اقتصادي و اجتماعی کشور و محیط بین الملل، از جمله ضرورت هایی است که باید در این مقطع زمانی بیش از 
گذشته مورد توجه قرار گیرد.عالوه بر این، طراحی نظام هایی براي پرورش مدیران ارشد صنعت نفت و تربیت 
جانشینانی کارآمد براي آینده مدیریت اجرایی صنعت نفت نیز از ضرورت هاي دیگر است. 
توجه به این نکته، بویژه زمانی مهم تر به نظر می رسد که در میان انتصاب هاي انجام شده 
در سال هاي گذشته و کاندیداهاي تصدي مسئولیت در سطوح مختلف صنعت نفت، 
ممکن است با نام افرادي مواجه شویم که به شیوه اي نظام مند در حوزه مربوطه، رشد 
و پرورش نیافته و یا گاه سال ها از عمر مفید خدمتی آنها سپري شده و شاید از توان و 
انگیزه هاي قوي براي پیشبرد اهداف صنعت نفت در بلندمدت برخوردار نباشند 

و یا برخی نیز با مالحظات کوتاه مدت یا سیاسی منصوب شده باشند. 

راهبرد
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آينده محور و عمدتا با ماهيت توسعه اي، تهيه و استفاده 
می شود. برخی صاحب نظران نيز از اين الگوها به عنوان 
ابزاري كليدي براي شكل دهی به قابليت هاي سازمانی 
جديد و استراتژيك ياد می كنند. امروزه استفاده از اين 
نوع الگوها در سازمان هايی با ماهيت تجاري و همچنين 
سازمان هايی با فعاليت هاي مهندسی نسبتاً شناخته 
شده است. در مشاغل مديريتی بايد به جاي توجه به 
به  ايستا(،  و  )ثابت  استاتيك  وظايف  شرح 
شايستگی هاي اساسی براي مواجهه با موقعيت هاي 
ميك  ينا د ئل  مسا و  ع  متنو و ه   پيچيد
)پويا ( تمركز كرد. از اين رو كاربرد مدل هاي شايستگی 
در اين حوزه ها، بسيار موثرتر و شناخته شده تر است.

اجراي برنامه هاي جانشين پروري، مستلزم وجود 
يك نظام ارزيابی قوي است كه بتواند شايستگی هاي 
آشكار و پنهان مديران مستعد را شناسايی و معرفی 
كند. يكی از شيوه هاي به نسبت جديد براي اين 
منظور، استفاده از روش مراكز ارزيابی است. 
همچنين شناسايی نيروهاي مستعد مديريتی از راه 
روش كانون ارزيابی، به برنامه ريزي و تفكر عميق در 
مراحل طراحی و ايده پردازي نياز دارد. فرايند كانون 

ارزيابی را می توان در چهار گام خالصه كرد:
الف( طراحی و تدوين شايستگی هاي مديريتی

ب( طراحی و تدوين ابزارهاي اندازه گيري
ج( انتخاب ارزيابان و اجراي برنامه كانون ارزيابی

د( تهيه گزارش هاي فردي و بازخورد نهايی
شايستگی ها می توانند در دسته بندي هايی مانند 

ذيل، طراحی و ارزيابی شوند:
- شايستگی رفتاري: تصميم گيري، رهبري، كار 

تيمی، ارتباطات بين فردي و...
- شايستگی هاي فنی: شم تجاري، مديريت 
استراتژيك، مديريت عمليات،  امور مالی، مديريت 
منابع انسانی، مديريت حقوقی، مديريت پروژه، 

بهره وري، روابط عمومی و...
- ويژگی هاي ادراكی و فردي: تفكر تحليلی و 
چاالكی ذهنی، خالقيت و نوآوري، سازگاري و 
تطبيق، رويكرد سيستمی، سالمت روانی و اخالقی 

و...
طراحی معيارهاي شايستگی دركانون ارزيابی، 
داراي مراحلی است كه در زير توضيح داده می شود:

1. مطالعه و شناخت دقيق سازمان
2. تعيين خط مشی، اهداف و ماموريت ها

3. تجزيه و تحليل مشاغل مديريتی
براي طراحی معيارهاي شايستگی، الزاماتی 
وجود دارد؛ نخست اين كه برای تبيين دقيق 
ماموريت و كاركردهاي وزارت نفت، اولويت هاي 
استراتژيك، نتايج مورد انتظار و فرآيندهاي كليدي، 
به بررسی دقيق اسناد باالدستی نياز است. از 
ورودي هاي ديگر براي اين الگوسازي، پيش بينی 
كالن روندها و شناسايی مسائل اصلی كنونی و آتی 
در بخش هاي مختلف صنعت نفت در ابعاد ملی و 
بين المللی است. برخی مسائل كالن كشور و صنعت 
نفت مانند اصالح زير ساخت هاي اقتصادي، مديريت 
انرژي و رويارويی با بحران هاي سياسی، اجتماعی و 
زيست محيطی، همگی می توانند براي شناسايی 
شايستگی هاي مديريتی در بخش هاي دولتی مورد 
توجه قرار گيرند. با توجه به فرآيندها و موضوعات 
كاري خاص صنعت نفت، انتظار می رود كه شناسايی 
اين شايستگی ها در زمينه هاي تخصصی مختلف 
انجام شود. به همين دليل پيشنهاد می شود با 
محوريت مركز توسعه مديريت صنعت نفت و مراكز 
ارزيابی ) AC (، گروه هاي مطالعاتی و اجرايی 
متشكل از متخصصان رشته هايی مانند مديريت 
منابع انسانی،  سياست گذاري و اقتصاد انرژي، 
سرمايه گذاري، علوم سياسی، بازاريابی و روابط 
بين الملل و البته با بهره گيري از نظرات تعدادي از 

مديران اجرايی بسيار با سابقه و موفق و ظرفيت هاي 
موسسه مطالعات بين المللی انرژي و دانشگاه صنعت 

نفت تشكيل شود.
با تشكيل اين تيم ها می توان نسبت به بازطراحی 
يك مدل شايستگی مديريتی عمومی ويژه مديران 
ارشد صنعت نفت )معاونان وزير، اعضاي هيات مديره 
و مديران عامل شركت ها و مديران كل( در سطح اول 
و مديران ميانی ديگر در اليه دوم اقدام كرد. سپس 
بر اساس آن  در آينده و با شيوه اي نظام مند، 
مالک هاي انتخاب معاونان وزير و مديران ارشد 
صنعت نفت و از آن مهم تر پرورش و توسعه فردي 
چنين مديرانی را مورد توجه قرار داد. در اين مسير 
بايد به درس آموزي از تجربه هاي گذشته نيز پرداخت 
و سياست هايی كه در گذشته با هدف تامين اهداف 
مشابهی تدوين شده ، ولی داراي اثربخشی كافی 
نبوده اند، مورد مداقه علمی و عملی قرار گيرند، مثل 
جذب نيروهاي ممتاز دانشگاه ها، جذب مديران 
حرفه اي داخلی و خارجی، افزايش سن بازنشستگی، 
بهره گيري از مديران قديمی و بازنشستگان صنعت 

نفت به عنوان مربی و...
الزم به ذكر است، درستی و اعتبار كانون هاي 
ارزيابی شايستگی مديران و رجحان آن بر روش هاي 
ديگر، طی پژوهش هاي بی شمار به اثبات رسيده 
است. در جمع بندي به عمل آمده از تحقيقات 
مختلف و با استفاده از روش فرا تحليلی، همبستگی 
ميان امتيازات به دست آمده از سوی افراد در كانون 
ارزيابی، با ارتقاي شغلی و چگونگی عملكرد آنها در 
آينده حدود 65 تا 70 درصد  گزارش شده است. اين 
در حالی است كه ميزان همبستگی براي روش 

مصاحبه فقط 19 درصد گزارش شده است.

نکاتی مهم درخصوص مناصب عاليه و كليدي 
در سطح وزارت نفت

مشاغل مديريتی كالن در سطح صنعت نفت به 
دليل اندازه و وسعت سازمان، حجم گردش عمليات 
و اثرات كالن بر اقتصاد كشور و ماهيت بين المللی 
آنها، داراي حساسيت هاي بسياري بوده كه امكان 
ريسك پذيري و آزمون و خطا را از مديران سلب 
می كند، از اين رو استفاده از مديران بسيار مجرب، 
توانمند و شناخته شده در اين سطح اكيدا توصيه 
می شود. تجربيات مديران موفق اين صنعت، نشانگر 
اين موضوع است كه مديرانی در اين صنعت موفق 
بوده اند كه مراحل كسب تجربه و برقراري ارتباطات 
گسترده فراسازمانی را در سازمان هاي هم سطح و يا 
باالتر قبال طی كرده اند ) مانند دكتر اقبال در پيش 
از انقالب و مهندس زنگنه پس از انقالب ( و ديگر اين 
كه با توجه به ماهيت سلسله مراتبی ساختار سازمانی 
ناشی از عملياتی بودن فعاليت هاي آن، مديران 

سياسی مقتدر و انسان مدار، موفق تر بوده اند.
در شرايط جاري صنعت نفت و با توجه به 
محدوديت ها و فرصت هاي فراوان موجود، تاكيد 

می شود اوال، در سطوح راهبردي صنعت نفت، 
مديرانی شناخته شده با تجارب بين المللی و روابط 
قوي در عرصه ديپلماسی خارجی و آشنا به تجارت 
بين الملل و اقتصاد انرژي براي عبور از چالش ها و 
بهره گيري از فرصت ها انتخاب شوند و ديگر اين كه 
براي مديران ارشد ستادي و عملياتی در هر يك از 
حوزه هاي نفت، پااليش و پخش، پتروشيمی و گاز و 
همچنين شركت های تابعه نيز مديرانی جوان تر، آشنا 
به صنعت و آگاه به چالش ها، اهداف و برنامه هاي 
كالن متناسب با هريك از حوزه هاي مذكور انتخاب 
شوند. بديهی است، مقياس فعاليت هر يك از اين 
شركت ها به حدي است كه با بزرگ ترين شركت های 
معتبر خارجی برابري می كند، بنابراين انتخاب 
مديرانی در كالس بين المللی براي اين جايگاه ها با 
هدف تقويت رقابت پذيري و توسعه آنها بسيار 
ضروري است. به عنوان مثال حجم ذخاير گازي 
ميدان پارس جنوبی به تنهايی با ذخاير شركت گاز 
پروم روسيه برابری می كند، از اين رو استفاده از 
مديران بين المللی براي حوزه هايی مانند گاز و 

پتروشيمی ضروري است و...
با توجه به وجود سازوكار مناسب براي اجراي 
كانون ارزيابی در مركز توسعه مديريت و شركت ملی 
نفت و همچنين وجود بانك اطالعاتی اوليه از نتايج 
ارزيابی شايستگی هاي عمومی مديران صنعت نفت، 
امكان استفاده از نتايج آنها به عنوان يك ورودي اوليه 
براي شناسايی افراد مناسب و يا ارزيابی مديران 
شاغل در مشاغل تخصصی و مديريتی نيز وجود 
دارد. استفاده از مكانيزم موجود و الزام به حضور 
تمامی مديران جوان و ميانسال گريد C و باالتر در 
فرايند ارزيابی و توسعه )افرادی در رنج سنی 40 تا 
50 سال( می تواند باعث صحه گذاری اوليه بر 
مبنای  و  شده  منصوب  افراد  شايستگی های 

برنامه ريزی خاص برای توسعه فردی آنها باشد.
استفاده از نظام هاي كارآمد و علمی در انتصاب ها 
متناسب با سطوح سازمانی مشاغل، باعث كاهش 
ضريب خطاي تصميمات و همچنين بروز عينی 
شايسته ساالري و در نتيجه نشاط سازمانی خواهد 
شد. پيشنهاد می شود در اين زمينه از سيستم هاي 
مكانيزه اطالعاتی موجود و ظرفيت هاي كارشناسی 
درون صنعت نفت نيز به صورت مشورتی و درقالب 
تشكيل كميته هاي مستقل ارزيابی با استفاده از 
متدولوژی و معيارهاي مناسب و ابزارهاي استاندارد 

استفاده شود.
الزم به ذكر است، ارزيابی شايستگی و برنامه هاي 
جانشين پروري و توسعه مديران، به ويژه مديران 
ارشد صنعت نفت، به دليل ابعاد چند گانه و ماهيت 
چالشی آن در ابعاد ملی و بين المللی و روابط پيچيده 
سازمانی و فراسازمانی مديران در بخش دولتی، در 
صورت نبود تعهد و اراده الزم و حمايت نشدن از 
سوی مقامات عاليه صنعت نفت و مشاركت نكردن 
تصميم گيران اصلی بويژه در مراحل اجرا و ارزيابی 
نهايی، نتيجه الزم را در برنداشته و محكوم به 

شكست است. بنابراين
1- به دليل حساسيت فراوان و تبعات ناشناخته 
و عمدتا« منفی در ارزيابی شايستگی مديران ارشد 
دولتی بخصوص ماهيت محرمانه بودن اطالعات 
مربوط به ارزيابی ها، قبل از هر اقدامی بايد تمامی 
مقدمات تئوريك، مقرراتی و اجرايی كار را با توجه به 
فرهنگ حاكم بر نظام اجرايی كشور و صنعت نفت، 
تدوين و مهيا كرده و نتايج مراكز ارزيابی را به عنوان 
يك نظر مشورتی، براي اتخاذ تصميمات مناسب تر 

در انتصاب مديران ارشد تلقی كرد.
2- استفاده از رويكرد سيستمی و چند تخصصی 
و بهره گيري از بهترين متخصصان در اين امر اعم از 
مديران خبره، روانشناسان، استراتژيست ها و... 

از  ارزيابی بهتر و چند وجهی  می تواند باعث 
قابليت هاي افراد شود. همچنين بايد به اين اعتقاد 
برسيم كه مديريت توسعه منابع انسانی يك تخصص 
استراتژيك و بسيار كليدي براي صنعت نفت است.

3- توجه صرف به سوابق قبلی افراد و بی توجهی 
به تناسب افراد با شرايط جاري كشور و نيازهاي آتی 
صنعت نفت ) مندرج در برنامه هاي توسعه كشور و 
سند چشم انداز( می تواند منتج به بروز خطاي بزرگ 
در تصميم گيري براي انتصاب مديران ارشد سازمانی 
شود كه اثرات اين گونه انتصاب ها همانند بسياري از 
انتصاب هاي انجام شده در دولت گذشته، باعث بروز 
لطمات جبران ناپذيری بر صنعت نفت به صورت 

زنجيره اي خواهد شد.

كالم پايانی:
خوشبختانه طی سال هاي اخير بويژه در زمان 
وزارت مهندس زنگنه، تالش هاي بسيار خوبی در 
صنعت نفت در زمينه ايجاد ساختارهاي مقرراتی و 
اجرايی براي شناسايی و تربيت مديران آينده ، 
بخصوص در بخش هاي مديريت پروژه، مديران 
عمومی و مديران پايه از طريق ايجاد مركز توسعه 
مديريت در وزارت نفت و تاسيس و تقويت مراكز ارزيابی

)assessment center ( در شركت های 
چهارگانه اصلی صورت گرفته است، ولی به نظر 
می رسد بنا به داليل پيش گفته، هنوز تاحصول به 
نتايج ملموس و قابل اتكا در سطوح باالي سازمانی و 
همچنين ايجاد پذيرش، مقبوليت و جلب اعتماد از 
سوی مديران ارشد صنعت نفت، راهی طوالنی در 
پيش است. پر واضح است كه بخشی از اين 
مقاومت هاي درون سازمانی، از حساسيت هاي 
فراوان، عدم تحمل ريسك و غلبه رويكرد عملياتی و 
مهندسی به مباحث توسعه نيروي انسانی ناشی 
می شود كه باعث بروز تعارض در اجراي برنامه هاي 
جانشين پروري و توسعه فردي كاركنان در مقايسه 
با برنامه هاي كوتاه مدت توسعه عملياتی خواهد شد. 
به نظر می رسد بايد با تركيبی از هر دو ديدگاه، به 
مدل جديدي از توسعه مديران آينده در صنعت نفت 
برسيم كه ضمن كاهش ريسك عملياتی، زمينه 
كسب تجربه، مهارت و بروز خالقيت و پويايی در 
مديران جوان را براي مقابله با شرايط جديد و پيچيده 
آتی، به ويژه در كالس بين المللی فراهم كند. شايد 
بتوان اين مهم را يكی از مهم ترين مطالبات نيروهاي 
جوان و توانمند صنعت و پاشنه آشيل صنعت نفت 
در دوران پسا برجام و از مهم ترين برنامه هاي 
مهندس زنگنه در دوره آتی وزارتشان در زمينه 

توسعه منابع انسانی تلقی و پيش بينی كرد.
پر واضح است كه انجام اثربخش اين برنامه ها، به 
اجرايی  و  فكري  ساختار  در  تحول  ايجاد 
تصميم گيرندگان اصلی صنعت نفت و تغييرات اساسی 
در نظام ها و روش هاي آموزش و توسعه شايستگی هاي 
كاركنان و مديران نياز دارد. اين فعاليت ها نيازمند 
طراحان و مجريانی متناسب با اين تفكر در سطح 
وزارت و بخش هاي مرتبط در شركت هاي اصلی وتابعه 
است. شايد از همه اين پيش فرض ها مهم تر، لزوم 
ارتباطی و  از ظرفيت هاي  وجود حداقل هايی 
گفت وگوي سازنده بين ديدگاه هاي مديريتی، سياسی 
و تكنوكراتيك براي حل و فصل دغدغه هاي مختلف 
حول اين موضوع اساسی باشد. اميد است شكل گيري 
قوي چنين اقدامی، خود ظرفيتی را براي بهبود و 
ارتقاي چنين گفتمانی در بين مسئوالن و متخصصان 
فراهم آورد و با همگرايی و نگاه تخصصی و راهبردي 
به مباحث توسعه سرمايه هاي انسانی صنعت نفت، 

نتايج مورد نظر را در آينده نزديك رقم زند.
*  معاون تامین و بهبود منابع انسانی 
ستاد وزارت نفت

 در شرايط جاري
 صنعت نفت
 و با توجه به
 محدوديت ها
 و فرصت هاي
 فراوان موجود،
 تاكید می شود
 اوال، در سطوح
 راهبردي صنعت
 نفت، مديرانی
 شناخته شده
 با تجارب
 بین المللی و
 روابط قوي در
 عرصه ديپلماسی
 خارجی و آشنا به
 تجارت بین الملل
 و اقتصاد انرژي
 براي عبور از
 چالش ها و
 بهره گیري از
 فرصت ها انتخاب
شوند

 درستی و اعتبار كانون هاي ارزيابی شايستگی مديران و رجحان آن بر روش هاي ديگر، طی پژوهش هاي بی شمار به اثبات رسیده است. در جمع بندي {{
به عمل آمده از تحقیقات مختلف و با استفاده از روش فرا تحلیلی، همبستگی میان امتیازات به دست آمده از سوی افراد در كانون ارزيابی، با ارتقاي 

شغلی و چگونگی عملكرد آنها در آينده حدود 65 تا 70 درصد  گزارش شده است

اجراي برنامه هاي جانشین 
پروري، مستلزم وجود یک 

نظام ارزیابی قوي است که 
بتواند شایستگی هاي آشکار 

و پنهان مدیران مستعد را 
شناسایی و معرفی کند. یکی 

از شیوه هاي به نسبت جدید 
براي این منظور، استفاده از 

روش مراکز ارزیابی است
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مشعل   علی اكبر آغاجری متولد سال 1338   آبادان درباره چگونه عكاس 
شدنش می گويد: » از 12 سالگی به نقاشی و عكاسی عالقه خاصی داشتم و در همان 
دوران با تهیه يك دوربین عكاسی لوبیتل 2 روسی شروع به عكاسی از خانواده و 
بچه های محله كردم تا اينكه وارد صنعت نفت شدم و توانستم با تهیه موتورسیكلتی 
نخستین سفرم را در شانزده سالگی به اهواز انجام دهم.«  او كم كم نخستین سفرهای 
ايرانگردی خود را برای عكاسی آغاز می كند. از آبادان به بندرعباس، بندر لنگه، بندر 

خمیر و خالصه هر روز در يك شهر. از كرمان و رفسنجان 
به نايین و اصفهان و از تهران تا شمال و از اراك و بروجرد 

و خرم آباد و انديمشك به آبادان. با اين كارمند 
بازنشسته صنعت نفت به بهانه چاپ آخرين كتابش 

كه مجموعه ای از عكس های ايرانگردی اوست، 
گفت وگو كرده ايم كه مشروح آن را می خوانید.

اشــــاره

خانواده نفت
گپی با كارمند بازنشسته صنعت نفت كه تا آخر پای عکس هايش ايستاد 

  اگر تمام عمر خود را بگذاريد و هيچ وقت هم به خانه باز نگرديد،يک چهارم ايران را بيشتر نمی توانيد ببينيد  

ایران زمین پیش چشم یک نفتی

عكاسی كجا و صنعت نفت كجا؟ 
چگونه وارد اين صنعت شديد؟

عكاسی های من قبل از جنگ شروع 
شد. در پاور استیش نیروگاه برق نزديك 
گیت دروازه اصلی پااليشگاه آبادان كار 
می كردم كه ناگهان جنگ ايران و عراق در 
شهريور 1359 شروع شد، همه با تعجب 
به يكديگر نگاه می كردند و خمپاره پشت 
خمپاره به ديوارهای البراتور آزمايشگاه 
اما  پااليشگاه آبادان اصابت می كرد، 
خوشبختانه عمل نمی كرد. خمپاره های 
ديگری در يونیت های اطراف پااليشگاه، 
انفجارهای متعددی را به وجود آورده بود، 
بالفاصله عكاسی از بمباران هواپیماهای 
عراقی با دوربین عكاسی را تكلیف خود 
ديدم و آنها را به تصوير كشیدم، همه در 
فكر فرار و حفاظت از جان خود بودند و من 
به فكر ثبت لحظه های تاريخی. پس از 
جنگ، تمام اين وقايع را در قالب عكس در 
كتابی با عنوان »آبادان و خرمشهرقديم، 
جنگ و جديد«  با فروختن منزل و سرپناه 
خانواده ام به چاپ رساندم. نخستین كتابم 
در 128 صفحه مصور رنگی در قطع رحلی 
منتشر شد  و من تا بیست سال مستاجر 
ماندم تا اينكه در زمستان 1390 باالخره 
صاحب خانه شدم. پس از آن نیز كتاب 
»ايران زمین  از نگاه علی اكبر آقاجری« را 
در 200 صفحه مصور رنگی منتشر كردم. 
آخرين و چهارمین كتابم نیز »عكس ايران 
سرزمین شكوه و زيبايی ها از نگاه عكاس 
ايران زمین علی اكبر آقاجری« نام داردكه 
در 944 صفحه است و مصور رنگی آن را 
در سال 1395 با هزينه شخصی به چاپ 
رساندم. آثار ديگرم در قالب مجموعه 
از جاذبه های  و كارت پستال  پوستر 

گردشگری ايران زمین بوده است. 
 حاال با سی سال خدمت، كارمند 
بازنشسته هستم. 42 سال فعالیت 
هنری كرده ام و 87 اثر با هزينه شخصی 
به چاپ رسانده ام. من كال ناشر و مولف 

آثار خودم بوده ام  و هست و نیست خود 
را فدای راه مقدسم، ايران زمین كرده ام.

 كتاب اخیر شما چه فضا و محتوايی 
دارد؟

كتاب اخیرم چكیده ای از 42 سال 
فعالیت مستمر عكاسی  از 31 استان ايران 
جاذبه های  زمینه  در  است  زمین 
گردشگری–سیاحتی، زيارتی – تاريخی، 
 ، ن ا ير ا بكر  طبیعت   – نی  ستا با
مردم شناسی، صنايع دستی، آيین ها 
عشاير ايران و... از نگاه يك عكاس 

ايرانگرد.
عكاس ايرانگرد با زبان بین المللی 
عكس سروكار دارد و با چاپ آثارش، به 
تبادل فرهنگ ها كمك می كند و ارمغانش 
و  گردشگر  جذب  و  آشتی  و  صلح 
كارآفرينی است. عكاسان ايرانگرد، رمز 

پیروزی دولت ها هستند. 

اخیرتان  كتاب  انتشار  دلیل   
چیست؟

در وهله نخست، رسالتی برگردن هر 
هنرمند عكاس است كه مشاهدات خود را 
منتشر كند و به همگان نشان دهد. من نیز، 
مشاهداتم را از سرزمین ايران به چاپ 
رساندم تا به دنیا و مردمم نشان دهم و در 
حد توان خودم برای كشور، گردشگر 
جذب كنم، البته اگر تمام عمر خود را 
بگذاريد و هیچ وقت هم به خانه باز 
نگرديد، بازهم نمی توانید بیشتر از يك 
چهارم ايران را ببینید، زيرا عمر، كفاف 
نمی دهد. گوشه گوشه ايران زمین آثار 
هنر  است.  گذشتگان  از  مانده  به جا 
كه  هنرهاست  گران ترين  عكاسی، 
انگلیسی ها به آن لقب »هنر اشراف« 

داده اند.

 فكر نمی كنید با وجود فضای مجازی 
و آمدن شبكه های اجتماعی مانند 
اينستاگرام،  دوران »كتاب عكس«   

سپری شده  باشد؟
و  ی  ر و فنا كه  ست  ا ست  ر د
پیشرفت های آن،  روز به روز  بیشتر شده 
و دسترسی بشر را به اطالعات، گسترده تر 
كرده است، اما آنقدرها نبايد روی كتاب 
تاثیر بگذارد كه به طور كل كتاب را به 
فراموشی بسپاريم. اين اشتباه محض 
است چون كتاب، هويت يك ملت و 
چكیده دانش يك هنرمند است. فضای 
مجازی جايگاه خود را دارد و كتاب هم 

جايگاه خود. 

 كار در صنعت نفت چه تاثیری روی 
نگاه شما در عكاسی داشت؟

البته همكاران به من گفته اند كه كار 
كردن با آهن سرد، چگونه روح لطیف 
هنری در شما به وجود آورده است؟ من از 
12 سالگی عشق و عالقه خاصی به نقاشی 
و عكاسی داشتم و در همان دوران يك 
دوربین عكاسی لوبیتل 2 روسی تهیه 
كردم و به عكاسی از خانواده و بچه های 
محل پرداختم.در دهه پنجاه، پنچ سال هم 
كارآموز آموزشگاه فنی و حرفه ای شركت 
نفت آبادان بودم و ديپلم فنی را از آنجا 
كسب كردم و منبع درآمدی هم داشتم. 
در 16 سالگی با تهیه موتورسیكلت، اولین 
سفرم را از آبادان به اهواز شروع كردم و 
در 18 سالگی با پس انداز بیشتر توانستم 
موتور سیلكت چهار سیلندر هوندا 750 
تهیه كنم و با گرفتن مرخصی 31 روزه، 
كارم را شروع كنم. در همان دهه 
50، ظرف 31 روز به  31 شهر رفتم 
و هر روز در يك شهر بودم.  از 

تاسیسات نفتی هم طی 42 سال عكاسی، 
عكس های زيادی گرفتم چه در دوران 
جنگ تحمیلی كه دو سال روی سكوهای 
نفت جزيره سیری خدمت كردم و چه در 
ايستگاه گاز آتش پنجه زير نظر پااليشگاه 
گاز بیدبلند و... خالصه در جنگ، بیشتر 
تاسیسات نفتی را ديدم و عكاسی را در 
صورت امكان انجام دادم. هنگامی كه 
جنگ عراق علیه ايران در شهريور 1359 
شروع شد، كارمند پااليشگاه آبادان بودم 
و وظیفه خود ديدم كه از تجاوز  و جنايات 
دشمن بعثی عكس بگیرم  و برای آيندگان 
ثبت كنم. حتی در پنجم آبان 1359 
مسافت هشتاد كیلومتر  را از میدان تیر 
آبادان با پای پیاده دور زدم تا اينكه با 
مردم آواره و همكارانم كه مرخصی 15 
روزه اضطراری  برای جنگ گرفته بوديم، 
خودمان را به شادگان رسانديم. بعد از ما 
شهید محمدجواد تندگويان، وزير نفت 
دولت شهید رجايی را در همین جاده 
خاكی، اول روستای سادات به اسارت 

گرفتند.  

اگر  نكته ديگری به نظرتان می رسد، 
بگويید.

دوست داشتن در دريا شنا كردن است
و عشق در دريا غرق شدن است

اين حكايت انسان عاشق مجنون 
است.

جا دارد از همسر صبور و مهربانم كه در 
راه  زندگیش، مشكالت  دوران  طول 
مقدسم را تحمل كرده تشكر و قدردانی 
كنم. اگر گذشت او نبود، امروز آخرين اثرم  
كه نداشته هايمان و كلی وام و قرض 
پشتش بود، به چاپ نمی رسید. و همه 
اينها را مديون همسر 
باگذشت خود هستم.
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گفت و گو

از سوابق خود در صنعت نفت بگویید.
كار در صنعت نفت را از اواخر دهه شصت 
در واحد منابع انسانی شركت ملی صنايع 
پتروشیمی آغاز كردم كه بعدها با توجه به 
زمینه فعالیت سازماني و رشته تحصیلي 
دانشگاهي و عاليق شخصي به مباحث 
مديريتي، فعالیت ويژه اي را در زمینه ارتقای 
آموزش هاي مديريتي در صنعت نفت آغاز 
كردم كه يكي از اين فعالیت ها انجام 
پروژه هاي پژوهشي مانند طرح عارضه يابي 
مديريتي در سازمان هاي زير مجموعه 
وزارت نفت، همچنین طرح پرورش منابع 
انساني بر مبناي الگوي شايستگي هاي 
مديران بود. از نتايج اين تحقیقات، تدوين 
جزوه های مختلف آموزشي در حوزه هاي 
مديريتي مانند جزوات پرورش كارمندان، 
پرورش مهارت هاي سرپرستي، سرپرستي 
پیشرفته، مديريت عمومي و پرورش 
مسئوالن دفاتر بود كه البته بعدها بازنگري و 
به روز رساني شد و به عنوان منبع اصلي در 
كالس هاي آموزش پايه اي مديريت در مراكز 
آموزشي صنعت نفت مورد استفاده قرار 
گرفت كه پس از بازنگری و توسعه مجدد در 
سال های اخیر، اولین كتاب اين مجموعه با 
عنوان »مباني پرورش كاركنان سازمان« در 
سال 1394 و كتاب دوم با عنوان »مباني 
پرورش مديران سازمان« به تازگي چاپ و 

منتشر شد.
چرا موضوع آموزش مدیران سازمانی 

برای کتاب انتخاب شده است؟
مديران همواره نقش مهم و حیاتی در 

سازمان ها ايفا كرده و امروزه تاثیر مديران 
برجسته در كسب درآمد، سود و موفقیت 
سازمانی، در بسیاری از سازمان های موفق 
آشكار شده است. از طرفی پاسخ سريع به 
تهديدها و فرصت های محیطي در عصر 
حاضر، مدير را به عنوان منبعی حیاتی در حل 
مسائل سازمان ها مطرح كرده و بر اين اساس 
نیاز سازمان ها به مديران شايسته بیش از 
پیش آشكار شده است؛ بنابراين ارتقای 
علمي و حرفه اي مديران در سازمان هاي 
مختلف صنعت نفت و سرمايه گذاري در 
پرورش و توسعه مديران، اصلي انكارناپذير 
در ارتقای سطح عملكرد سازمان محسوب 
مي شود. در اين كتاب سعی كرديم بر اساس 
مدل شايستگی مديران، به عنوان يكي از 
رويكردهاي نوين توسعه مديريت، به تدوين 
مطالب جديد و مرتبط با حوزه هاي مختلف 
شايستگي هاي مديران پرداخته شود. در 
مجموع هدف از تدوين اين كتاب، پرورش و 
توسعه قابلیت ها و ديدگاه هاي حرفه اي 
مديران در شرايط پرتالطم و پررقابت 
امروزي در سطح ملي و  سازمان هاي 
بین المللي و پرورش مديران بنگاه های كشور 
)با تاكید بر صنعت نفت و گاز و پتروشیمي( 
بر اساس شايستگی های عمومي مورد نیاز 
جهت هدايت موثر سازمان هاي كشور است.

ضرورت آموزش و پرورش منابع 
انسانی سازمان ها در چیست؟

منابع انساني، يكی از موثرترين و 
مهم ترين منابع سازمان است كه در صورت 

پرورش مناسب و كسب توانمندي هاي الزم، 
پويايي سازماني و بهره وري باالتر را برای 
سازمان فراهم مي كند. با توجه به اين واقعیت 
كه اطالعات و مهارت ها و آموزش هايي كه 
افراد طي تحصیالت دانشگاهي خود كسب 
كرده اند، لزوماً متناسب با نیازهاي كاري 
سازمان ها نیست، ضرورت پرورش منابع 
انساني از طريق آموزش هاي ضمن خدمت، 
بیش از پیش در سازمان هاي كنوني خود را 
نشان داده است. با توجه به پیشرفت مستمر 
دانش جهاني، پرورش منابع انساني يك 
وظیفه اساسی و ضروري و يك فرآيند مداوم 
و همیشگی در سازمان هاست. منابع انساني 
در هرسطحی از سطوح سازماني، نیازمند 
آموزش و فراگیري دانش و مهارت های جديد 
هستند و همواره بايد برای بهتر انجام دادن 
كار خود، دانش و اطالعات جديدی را كسب 
كنند. از طرفی كسب دانش و مهارت هاي 
مديريتي به منظور ارتقای شغلي و تصدي 
مشاغل باالتر، از ضروري ترين داليل 
دوره هاي آموزشي ضمن خدمت در حوزه 

مديريت و سرپرستي است.

توصیه شما برای مطالعه این کتاب 
چیست؟

استفاده از اين كتاب به عنوان منبع 
آموزشي مناسب در دوره هاي مديريتي، 
در  مديران شاغل  آموزي  ضمن خود 
حوزه هاي مختلف سازماني، باهدف توسعه و 
به روز كردن دانش و نگرش و مهارت هاي 
مرتبط با شايستگي هاي مديريتي مرتبط با 

سازمان و  خود آموزي سرپرستان شاغل در 
حوزه هاي مختلف سازماني، با هدف ايجاد 
شايستگي هاي مديريتي مرتبط با سازمان 

مفید است.

آیا کتاب دیگري در دست نگارش 
دارید؟

پرورش  »مباني  عنوان  با  كتابي 
سرپرستان سازمان« و كتاب ديگري با 
دفاتر  روساي  پرورش  »مباني  عنوان 
مديريتي« در حال نهايي شدن است و كتاب 
جداگانه ای با عنوان »گزيده مباحث نوين 
مديريتي صنعت نفت« نیز در دست اقدام 

است.

در پایان اگر نکته ای باقی مانده، بیان 
بفرمایید.

از زحمات و همكاري هاي خانم مهندس 
غريب دوست كه در ترجمه و تدوين نهايي 
مطالب و موضوعات اين كتاب، اينجانب را 

ياري كردند قدرداني مي كنم.

گفت وگو ی »مشعل« با محمد نعمتی گودرزی 
نويسنده »كتاب مبانی پرورش مديران سازمان«

مشعل    آرزو عطایی   آموزش هاي ضمن خدمت، همواره به عنوان 
وسیله ای مطمئن در جهت بهبود کیفیت عملکرد منابع انساني و حل 
مشکالت مدیریت مدنظر قرار گرفته و نبود آن به کاهش عملکرد منابع 
انساني و بروز مشکالت عدیده در سازمان منجر مي شود. با توجه به 
پیشرفت مستمر دانش جهاني، پرورش منابع انساني، 
وظیفه ای اساسی و ضروري و فرآیندی مداوم و همیشگی 
در سازمان هاست و نیروی انسانی در هر سطحی از سازمان، 
نیازمند آموزش و فراگیري دانش و مهارت های جدید است.  
فرایند پرورش منابع انساني در سازمان ها، تنها به کارکنان 

محدود نمی شود و می باید با در نظر گرفتن آموزش هاي ویژه براي رده هاي مدیریتي 
سازمان، زمینه پرورش و شکوفایي مدیران سازمان را نیز معرفي کرد. کتاب »مباني پرورش 
مدیران سازمان« به قلم محمد نعمتي گودرزي، عضو هیئت علمي موسسه مطالعات بین 
المللي انرژي و شهال غریب دوست، کارشناس ارشد مدیریت اجرایي و بر اساس تجارب 
طوالني نویسندگان در زمینه تحقیق و تدریس مباحث مدیریتي در سازمان هاي مختلف، 
به ویژه صنعت نفت کشور با استفاده از جدیدترین و معتبرترین منابع موجود، در 688 
صفحه و در قالب 10 فصل مختلف، تدوین و تالیف شده است. در گفت وگو با محمد نعمتی 
گودرزی، پژوهشگر ارشد موسسه مطالعات بین المللي انرژي و نویسنده کتاب، کم و کیف 

آن را بررسی کرده ایم که از نظرتان می گذرد.

اشــــاره

من یک مـدیـر  هستم
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راه اندازي دفتر موزه هاي  از   پس 
صنعت نفت در سال 1392 و به دنبال آن، 
شروع عمليات شناسايي اماكن و ابنيه هاي 
قديمي نفتي، اين بناي با ارزش مورد 
توجه مسئوالن موزه ها قرار می گرفت، در 
صورتی كه از اين محل براي نگهداري 
سطل هاي زباله و ساخت متروي دروازه 
دولت استفاده می شد. با تالش و پيگيری 
مسئوالن موزه ها و شركت ملي پخش 
رايزني هاي  نفتي و طي  فرآورده هاي 
متعدد با مسئوالن شهرداري منطقه 12 
و نيز شركت بهره برداری راه آهن شهري 
تهران )مترو(، مجدداً اين بنا در اختيار 
وزارت نفت قرار گرفت و مقدمات كار براي 
بازسازي و تبديل آن به موزه فراهم شد.  
اين بناي تاريخي هم اكنون مراحل نهايي 
را براي موزه شدن سپري مي كند و به 
پيش بيني مسئوالن ذيربط، سال جاري 

به بهره برداري خواهد رسيد. 
از در ضلع شمالي جايگاه كه وارد 

می شويم، فضايي مملو از گرد و غبار، 
زمين ناهموار و پوشيده از خروارها ماسه 
و سيمان، كارگرانی مشغول به كار و 
صداي ابزارها و دستگاه ها به ويژه  نوارهاي 
آبي رنگ ضلع شمال و شرق جايگاه كه 
جای خالی ديوارها را پر كرده اند، از انجام 
عمليات عمراني و ساخت وسازي جدي 
در اين محل خبر می دهد. ساختمان 
و  مرمت  عمليات  علت  به  بنا  اصلی 
بازسازی در حال حاضر تخليه شده و 
دست اندركاران موزه، باوجود گرمای هوا 
آن هم در گرم ترين ماه فصل تابستان امور 
را از داخل كانكس اداره می كنند. به 
كانكسی كه مريم اسماعيلی، كارشناس 
مديريت موزه ها و مركز اسناد، به عنوان 
محل كار از آن استفاده می كند، می رويم. 
وی از ابتدا شاهد و همراه پروژه موزه 
دروازه دولت بوده و هم اكنون بر كليه امور 
مرتبط با اين موزه نظارت دارد. از او 
می خواهيم برايمان توضيح دهد تا به حال 

چه اتفاقاتی برای جايگاه افتاده و در حال 
حاضر پروژه احيا و مرمت در چه مرحله 

ای قرار دارد. 
اسماعيلي می گويد: اين جايگاه كه 
مترمربع   600 به حدود  آن  مساحت 
می رسد، از ساختمان هاي اداري يا بناي 
اصلي جايگاه، فروشگاه يا همان شعبه 
نفت و سرويس هاي بهداشتي يك سكو 
تشكيل شده بود كه در بازه هاي زماني 
و تحوالت  تغيير  مشخص، دستخوش 
متعددي شدند؛ به طوری كه بخش هايي 
از آن تخريب يا حتي به آن افزوده شد. 
بناي پمپ بنزين دروازه دولت از سوی 
كارشناسان ميراث فرهنگي بررسي و 
طرح مرمتي آن تهيه و بازسازی آن آغاز 
شد. هدف اصلی ما جلوگيری از تخريب، 
آسيب بيشتر و استحكام بخشي آنها بود. 
وی با اشاره به الگوي طراحي بناي 
اصلي پمپ بنزين افزود: الگوي اين بناها 
در آن دوره به يك شكل بوده يعني يك 

حجم متشكل از سه مربع. ساختمان 
اداري جايگاه از سه اتاقك و يك ورودي 
اصلي آجري و يك طاق نماي بزرگ 
آن  حاشيه هاي  در  كه  شده  تشكيل 
كاشي هاي معرق و هفت رنگ به كار رفته 
و باالي پنجره ها قوسي شكل است كه 
متاسفانه اين تزئينات در قسمت هايي از 
مصالح  بيشتر  است.  تخريب شده  بنا 
استفاده شده در بنا آجر است و بندكشي 
آن با مالت ماسه بادی و سيمان انجام 
شده و ديوارهاي داخلي اتاقك ها هم با گچ 
پوشيده شده است. در همه مراحل مرمت 
تالش شده اصالت بنا حفظ شود تا بتوان 
همان حس اوليه را به مخاطب منتقل 
كرد. به همين منظور كليات كار در دو فاز 
و 79  پروژه تعريف شد كه فاز اول آن به 
پايان رسيده و فاز دوم آن نيز مراحل 
پايانی خود را طی می كند. البته پيش از 
آغاز فاز اول به منظور ارتقای كيفی و 
و  يی  شناسا به  نسبت   ، ر كا سرعت 

موزه نفت

گزارشی از راه اندازی نخستين موزه صنعت نفت كشور در تهران 

بنزین ، موزه،دروازه   دولت
ششمين ساختمان  سوخت رسانی شهر، موزه می شود

  مشعل راحله خالقی      كوچه ای در پس كوچه ای باريك در محله قديمی تهران، پشت 
به پشت متروی دروازه دولت، فیات نام گرفته است. نام اين كوچه برگرفته از  نمايندگی اصلی 
خودروي فیات، يا همان شركت كاوش در سال های دهه 40 شمسی بود كه در انتهای اين 
كوچه قرار داشت. كمی آن طرف تر در همسايگی تعمیرگاه، پشت ديوارهای مخروبه كه حاال 
نوارهای كنفی آبی رنگ جای آن را گرفته اند، بخش فوقانی بنای جايگاه سوخت رسانی 
شركت نفت، بانمايي از آجرهای قرمزرنگ و كاشی های هفت رنگ و معرق هويداست. اصالت 
تاريخی اين كوچه بن بست، خفته در تو درتوی خیابان های شلوغ انقالب در اين دو همسايه 
قديمی خالصه نمی شود، ساختمانی دو طبقه نیز به يادگار مانده از دوره پهلوی اول كه به 
زودی میزبان موزه عروسك های ايرانی خواهد شد، در همنشینی همسايگان اين كوی و 

برزن قرار دارد. بهانه ما اما براي سر زدن به اين محله نقلي،  نه آثار به جاي مانده از شركت 
نمايندگي فیات است و نه عروسك خانه ايراني، بلكه بنايي است كه زيبايي پنهانی اش باوجود 
چهره به هم ريخته و پريشانش، از گوشه گوشه آن، آشكار است.   جايگاه سوخت رسانی 
دروازه دولت كه ديری نخواهد پايید به جرگه موزه های صنعت نفت بپیوندد، با موقعیت 
جغرافیايی ضلع جنوب غربی تقاطع خیابان های انقالب و سعدی، ششمین ساختمان سوخت 
رسانی شهر تهران بود كه در سال 1317 هجری شمسی متقارن با دوره پهلوی اول از سوی 
شركت نفت انگلیس و ايران احداث شد. كاربری اصلی بنا در زمان استفاده، توزيع 
فرآورده های نفتی همچون نفت، نفت سفید، بنزين و امشی بود، اما پس از ساخت زير گذر 
خیابان سعدي به صورت متروكه رها شد و چندي بعد در اختیار شهرداري تهران قرار گرفت. 

اشــــاره
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گردآوری پرونده جايگاه، عكسها، فيلم ها و 
ديگر سوابق مستند تاريخی و گفت و گو با 
اهالی محل، پيشكسوتان صنعت نفت و 
اقدام شد.   موزه  تابلوی  نصب  همچنين 
اسماعيلی در پاسخ به اقدام های صورت 
گرفته در فاز اول اين پروژه عنوان كرد: پس 
از مطالعات انجام شده و آسيب شناسی اوليه 
از سوی كارشناسان سازمان ميراث فرهنگی، 
در فروردين 1395 فاز اول با استناد به شرح 
خدمات تهيه شده از سوی مديريت موزه ها 
و مركز اسناد آغاز شد. همان طور كه پيش 
تر اشاره شد، نمای بنای اصلی جايگاه آجری 
همراه با تزئينات كاشی كاری هفته رنگ و 
معرق است، اما با گذشت زمان و به علت 
عوامل انسانی و جوی بنا دچار فرسودگی، 
تخريب و آلودگی شده بود؛ به طوری كه در 
بعضی از قسمت ها كاشی ها شكسته، ريخته 
يا رنگ پريده شده و آجرها سياه و بندهای 

ميان آنها خالی شد بود. 
با استناد به تصاوير و اسناد به دست آمده، 
اين جايگاه در قسمت هاي شمال و شرق 
فاقد ديوار بوده و در دوره هاي زماني مختلف 
از سوی مالكان به وسيله توري هاي فلزي و 
سپس توسط ديوار از دو سمت كوچه و 
خيابان محصور می شود. از مهم ترين تدابير 
مرمتی در فاز اول، شناسايی اين آسيب ها و 
ارائه راهكارهای عملی و اجرايی برای رفع 
آنها بود. جمع آوری كف اتاق های اداری و 
محوطه، كف سازی مناسب آنها، طراحی و 
اجرای عايق مناسب، جمع آوری تاسيسات 
روكار و اجرای تاسيسات مناسب در بنای 

اندود رنگ های  اصلی و محوطه، حذف 
موجود در نمای اصلی، تميز كردن سطح 
آجرها، تعويض آجرهای فرسوده، بندكشی 
آنها، تثبيت كاشی های موجود و بازسازی 
بخش های آسيب ديده، طراحی و اجرای در 
ايزوگام سقف ها،  مناسب،  پنجره های  و 
احيای سرويس بهداشتی، خاكبرداری و 
جمع آوری تعدادی از باغچه ها از جمله 
اقدام های صورت گرفته در فاز اول به شمار 
می رود. البته در اين فاز تعداد سكوها به 6 
عدد افزايش يافت كه از اين تعداد 4 سكو 
مسير لوله تا مخزن را در قالب يك ويترين 

شيشه ای به بازديد كننده نشان می دهد. 
وی در ادامه به فعاليت های صورت گرفته 
و يا  در حال انجام در فاز دوم اشاره می كند 
و می گويد: برخی خدمات مورد اشاره در فاز 
اول، در اين فاز تكميل شده يا رو به پايان 
است. از جمله اجرای سيم كشی، تعويض و 
نصب كليد و پريزهای برق، مرمت و بازسازی 
بخش های آسيب ديده، نصب كنتور آب، 
ادامه عمليات ساب زدن بنا، بندكشی و دانه 
گذاری آجرها، مرمت و بازسازی سازه فلزی 
سايبان جايگاه، مرمت تانكر ليالند متعلق به 
سال 1947 كه از شركت پخش منطقه 
كرمان به تهران آمد، خريد يك دستگاه 
فولكس قورباغه ای قرمز رنگ متعلق به سال 

1965 و يك دستگاه بنز 190 متعلق به سال 
1964، انواع تجهيزات وابزارهای مرتبط با 
موضوع پخش، توزيع و سوخت رسانی نظير 
پمپ بنزين، نازل، كيل، پيمانه، انواع كوپن، 
نفت،  موضوع  با  آگهی  و  اعالميه  تمبر، 
چراغ های نفتی، برنامه ريزی و ارائه طرح های 
اوليه برای چيدمان فضای باز و بسته موزه. 
باز، نمايش تلمبه ها،  از چيدمان  منظور 
و  طه  محو د  موجو ن  ز مخا  ، ل ها ز نا
اتومبيل های مورد اشاره در محوطه  است. 
در چيدمان بسته، كليه مستندات مرتبط 
اعم از شی و سند در هريك از اتاقك های 

بنای اصلی به نمايش درخواهند آمد. 
كارشناس موزه های صنعت نفت، ساخت 
ديوارهای شيشه ای در ضلع های شمالی و 
شرقی جايگاه، نورپردازی، راه اندازی كافی 
شاپ و تزئين نمای بيرونی هواكش مترو را 
كه در ضلع شرقی جايگاه قرار دارد، از ديگر 
برنامه های موزه های صنعت نفت بر شمرد 
كه مقدمات اوليه آنها فراهم آمده و به زودی 

عمليات اجرايی آن آغاز خواهد شد. 
اسماعيلی در پايان به استقبال بی نظير 
مردم محلي از احياي اين جايگاه قديمي 
خبر داد؛ به طوری كه عده ای ضمن مراجعه 
و نقل خاطراتي از گذشته، اشيايي را نيز 

براي نمايش، به موزه اهدا كرده اند.

مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت از همكاری همكاران شركت های ملی 
پااليش و پخش و شركت پخش منطقه تهران قدردانی می كند.

دروازه دولت 
 دروازه ای رو به گذشته 

 »دروازه دولت« نام يكی از قديمی ترين دروازه های شهر 
تهران بود كه تا دوره محمد شاه قاجار با نام »دروازه اسد 
الدوله« شناخته می شد و از دوره ناصر الدين شاه به بعد به 

دروازه دولت معروف شد.
بعد از ورود اولين اتومبيل به ايران توسط مظفرالدين شاه 
در سال 1281 خورشيدی، تمايل برای استفاده از اين وسيله 
روز به روز در بين مردم افزايش يافت. استفاده مردم از 
اتومبيل سبب شد تا بنزين نيز به بازار راه پيدا كند، ابتدا يك 
شركت انگليسی، بنزين را توسط دكان های نفت فروشی، 
خواربار فروشی و سرايداران گاراژها در شيشه های نيزه ای 
)كه اين اواخر برای آب ليمو و آب غوره استفاده می شد و 
هنوز هم در بعضی خانه ها پيدا می شود( در دسترس مردم 
گذاشت، سپس شيشه ها به پيت های حلبی معروف به پيت 
بنزينی با گنجايش 15 ليتر تبديل شد.  از سوی ديگر، روسيه 
با راه اندازی شركتی به نام »پرس– آذ– نفت« در تهران، واقع 
در خيابان اميركبير و شركت انگليسی بريتيش پتروليوم 
)B.P( در خيابان امام خمينی )سپه سابق( نبش خيابان 
استخر، اقدام به فروش نفت و روغن نمودند؛ نقل از كتاب 
»اين اتولی كه من می گم، تاريخچه اتومبيل در ايران«، 
حسينی، عباس، 1389: 16. يكی از نكات جالب در مورد 
نفت و بنزين توليد شده توسط شركت نفت انگليس و ايران 
آن است كه مردم محصوالت اين شركت را بنزين پارس 

می ناميدند، B  ابتدای بنزين و P ابتدای پارس.

اعالن نفت و بنزين پارس 1307
با افزايش مصرف بنزين، از آنجا كه خريد بنزين با ظرف 
به صرفه نبود، همچنين به سبب خطرهای ناشی از نگهداری 
بنزين در ظرف، رفته رفته، اولين پمپ های بنزين ها شكل 
گرفت. هرچند در مورد تاريخ احداث اولين پمپ بنزين های 
ايران صحبت بسيار است، اما تلمبه بنزينی كه بيش از يك 
قرن قدمت دارد و در موزه سنجش تبريز نگهداری می شود، 

می تواند دليلی بر وجود پمپ بنزين در آن زمان باشد.

اعالن نفت و بنزين پارس 1308
اولين پمپ بنزين تهران در خيابان اعيان نشين اميريه، 
چهار راه گمرک ساخته و افتتاح شد. انتخاب اين مكان براي 
احداث پمپ بنزين، بيشتر به دليل سكونت رجال مملكتی در 
اين محله بود. دومين پمپ بنزين در خيابان بوذرجمهری، 
ايستگاه درخوانگاه، سومی در خيابان سعدی، دروازه دولت، 
چهارمی ميدان بهارستان، مقابل مطبعه )چاپخانه( مجلس و 
پنجمی در خيابان سی متری نظامی )كارگر فعلی( نزديك 
چهار راه لشگر بود. به همين ترتيب تا سال 1330 تعداد ده 
پمپ در تهران مشغول به كار شدند و شركت نفت اقدام به 
شماره گذاری آنان كرد؛ نقل از كتاب »اين اتولی كه من می گم، 

تاريخچه اتومبيل در ايران«، حسينی، عباس، 1389:   168
كاربرد اين پمپ بنزين و از همه مهم تر موقعيت آن در 
شهر باعث شده اين مكان شاهد بسياری از حوادث تاريخی 
معاصر نيز باشد كه از آن جمله می توان به دوران ملی شدن 
صنعت نفت اشاره كرد. در سال 1330 خورشيدی عده ای 
از مردم در حمايت از دكتر مصدق و قانون ملی شدن صنعت 
نفت، به جايگاه پمپ بنزين دروازه دولت رفتند و پرچم سه 
رنگ ايران را باال بردند. آنان همچنين كلمه شركت نفت 
انگليس را از تابلو حذف كردند و نفت ايران را باقی گذاشتند.

www.petromuseum.irدنبال کنید اخبار موزه های نفت را در سایت
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در شماره قبل، به اولين راهبرد تدبير معيشت ،يعني 
موضوع نظم وانضباط اشاره كرديم. در ادامه به دومين 

راهبرد مي پردازيم:

2. كار و تالش 
يكى از راهبردهاى اساسى در تدبير معيشت، توجه 
ويژه به امر تالش و كوشش است. اين امر، در ارتباط با 
قوانين حاكم بر وجود انسان، ابزارى است براى بودن و 
شدن آدمى و به فعليت رساندن نيروهاى جسمى و عقلى 
وى و رشد و شكوفايى استعدادهاى فطرى و درونى 

شخصيت او. 
قرآن كريم از كار و عمل، فراوان سخن گفته است و در 
بعد نظام تكوين و تشريع، ضرورت و اهميت كار و تالش 

را تبيين و تشريح كرده است:لََقد َخلَقَنا االنساَن فى  َكَبٍد. 
ما انسان را در رنج آفريديم. )بلد: 4( ماهيت هستى انسان 
را، در ارتباط با ظرف وجود و حيات او، سخت كوشى و 
تالش تشكيل مى دهد و در قانونمندى عام عالم، حركت 
و عمل و دشوارى )رنج: كبد( براى انسان ضرورى و الزامى 

شناخته شده است. 
بنابراين انسان از لحاظ ماهيت، كانون نيازهاست و 
نيازهاى او از مواد موجود در طبيعت برآورده مى شود. اين 
مواد، حاضر و آماده و ساخته شده نيست؛ بلكه استفاده از 
آنها به كار نياز دارد و هر چيزى كه بخواهد به نوعى مورد 
استفاده قرار گيرد، بايد كارى روى آن انجام شود. اين 
ضرورتى است كه نظام طبيعت بر دوش آدمى نهاده تا به 
اين وسيله از فقر و تهيدستى و انواع نابساماني ها در زندگى 

  حضرت علی بن حمزه )ع( شیراز
  حضرت علی ابن حمزه)ع( در سال 190 هـ.ق در 
مدینه متولد شدند. پدر بزرگوارشان حمزه)ع( پسر امام 
موسی کاظم)ع( در شهر ری در حرم مطهر شاه 
ابن  عبدالعظیم)ع( مدفون هستند. حضرت علی 
حمزه)ع( به همراه کاروان احمد ابن موسی)شاهچراغ( 
برای یاری عموی خویش امام رضا)ع( از مدینه رهسپار 
خراسان شدند.  با انتشار خبر شهادت امام رضا )ع(، حاکم 
فارس، کاروان شاهچراغ را در نزدیکی شهر شیراز مورد 
حمله قرار داد. در این حمله، حضرت علی ابن حمزه)ع( 
بشدت مجروح و بر اثر شدت جراحات، در غاری در کوه 
»َصَبوی« شیراز مخفی شدند.  در اسناد تاریخی از جمله 
کتاب ابن جنید شیرازی آمده است: »روزی ماموران بنی 
عباس، حضرت را از روی خال صورتشان شناسایی کرده 
و در دروازه استخر با ایشان درگیر شدند و سر از تن 
مبارکشان جدا کردند. آن حضرت،درحالی که سر بریده 
خویش را در دست گرفته بودند و سر ایشان ذکر »الاله اال 
اهلل« می گفت، به مکان فعلی آمده و آرمیده اند و تا چند 
روز از سر بریده ایشان صدای ذکر به گوش می رسیده 

است.«

نشستيم مقابل امام: يا اباالحسن! ما دو تا هم شهري 
هستيم، مي خواستيم بدانيم نمازمان شكسته است يا 
تمام. امام نگاهي به ما كرد: »نماز تو تمام است و نماز تو 
شكسته.« هاج و واج شديم، مگر مي شد حكم ما فرق 
كند. هم شهري بوديم. امام رو كردند به من: »تو براي ديدار 
سلطان آمده اي، پس سفرت گناه است. سفر گناه باعث 
شكسته شدن نماز نمي شود. اما دوستت قصد حاللي 
دارد و نمازش شكسته است. «  سرم را انداخته بودم پايين 

و به خودم لعنت مي فرستادم. 

آستان ملک پاسبان

 تدبیر
 معیشت از 

دیدگاه 
آیات و 

روایات )6(

روایت راستان 

معرفی کتاب و  نرم افزار 

آشنایی با تاریخ اسالم وایران )12(معرفت

 نقش ايرانيان در تبليغ و نشر اسالم 
   در شماره قبل، در باره نقش 
ايرانيان در تبليغ و نشر اسالم در 
هند پرداختيم. در ادامه به اين 

نقش در چين اشاره مي كنيم:

روابط ایران و چين؛ 
زمينه ساز تبليغ اسالم 

ايرانيان از ديرباز روابط خوبى 
با كشور چين داشته اند. سابقه 
اظهار  به  بنا  ملت  دو  روابط 
كارشناسان، به زمان هخامنشيان 
برمى گردد، اما برخى پژوهش هاى 
تاريخى نشان مى دهد كه روابط 
بين اين دو كشور در زمان مهرداد 
دّوم )اشك نهم( پادشاه اشكانى، 
)124 سال قبل از ميالد( با اعزام 
هيئت هاى سياسى- تجارى به 
ايران رسميت يافت و مبادله 
سفير بين دو كشور آغاز شد. اين 
روابط تا زمان ساسانيان و ظهور 
اسالم ادامه داشت. در اين ميان، 
بر رفت و آمد سفرا و  عالوه 
جهانگردان، مبلغان دين زرتشت 
به چين اعزام مى شوند و اين آيين 
را در آن بالد رواج مى دهند. تداوم 
اين روابط بعد از ظهور اسالم، 
بستر و زمينه الزم را براى تبليغ و 
گسترش اسالم در چين فراهم 

مى آورد. 

نفوذ اسالم در چين 
اسالم از طريق ماوراءالنهر 
)آسياى ميانه( به چين راه يافته 
است. چين از ديرباز، آسياى 
ميانه را بخش الينفك قلمرو 
خود مى دانست و مردم چين، 
را  ميانه  آسياى  فرمانروايان 
تلقى  خود  ندگان  دست نشا
مى كردند. زمانى كه اسالم در 
عصر خالفت اموى به منطقه 
ماوراءالنهر راه يافت و مسلمانان 

توانستند بخش مهمى از اين 
نواحى را تحت سيطره اسالم و 
حكومت اسالمى در آورند، راه 
براى نفوذ اسالم به چين باز شد. 
 ، قى شر ن  كستا تر فتح 
جمعيت جديدى از مسلمانان را 
روانه اين ديار ساخت. نخستين 
مسلمانان چين عبارت بودند از: 
سربازان عرب كه از آسياى ميانه 
بازرگانان  نيز  و  شده  وارد 
مسلمانى كه از دير زمان در اين 
نواحى رفت و آمد داشتند. نقش 
بازرگانان در نفوذ اسالم به چين 
استاد  است.  برجسته  بسيار 
شهيد مرتضى مطهرى در اين 
زمينه مى نويسد: »آنچه مسلم 
است، اسالم به وسيله گروهى از 
تجار  و  خوارزمى  بازرگانان 
سمرقند و بخارا در قرن هاى 
نخستين اسالمى به آنجا رفته 
است. در عصر خوارزمشاه و 
مخصوصا عالء الدين خوارزمشاه 
كه تركستان و اترا به دست وى 
افتاد، رفت و آمد ايرانيان به 
چين زياد شد. پس از حمله 
مغول، جماعت زيادى از ايرانيان 
 . ند شد كن  سا چين  ر  د
ينكه  ا ز  ا پس  ن  چنگيزخا

شهرهاى خراسان را خراب كرد، 
دستور داد ارباب علوم و معارف 
و اصحاب ِحَرف و صنايع را به 
چين و مغولستان بردند تا در 
دانش  را  چين  مردم  آنجا 
بياموزند و آنها را به هنرهايى كه 
آشنا  بود،  معمول  ايران  در 
ايران عالوه بر  سازند. مردم 
هنرهاى معمول، دين و آيين 
خود را به آنان تعليم دادند و به 
اين ترتيب، دين مقدس اسالم 
توسط ايرانيان، از طريق ارشاد، 

به چين راه يافت. 
تشكيل  و  مغول  فتوحات 
سلسله يوآن )770- 670 ق. ( 
جمعيت مسلمانان را در چين 
تقويت كرد. بعد از چنگيز مغول 
»اگتاى« جانشين برگزيده او 
)در چين( به اسالم توجه داشت 
و با مسلمانان، سياست رفق و 
مدارا و بلكه سياست سازش را 

در پيش گرفت. 
براى  آزادى  فرمان هايى 
انجام فرايض دينى صادر كرد. او 
بدگويى هاى اطرافيانش درباره 
ايرانيان و مسلمانان را نپذيرفت 
و مسلمانان ايرانى در دستگاه 
وااليى  جايگاه  و  ا حكومت 

داشتند. در بسيارى از شهرها، 
مسلمانان محالت مستقلى را كه 
شامل مساجد و بازارها مى شد، 
به خود اختصاص دادند و نفوذ 
تعداد  بتدريج  يافتند.  بسيار 
ايرانيان رو به افزايش گذاشت و 
اين  در  آنان  شدن  پراكنده 
سرزمين، سبب نشر فرهنگ و 
تمدن ايرانى و دين اسالم شد. 

توفيق بزرگ ايرانيان از آنجا 
آغاز شد كه اگتاى قاآن در بدو 
الت  يا ا مت  حكو سلطنت، 
اسالمى تحت تابعيت خود را 
اختيار  در  گذشته  همچون 
محمود يلواج كه يك ايرانى 

االصل بود، گذاشت. 
او به عمران و آبادى و جبران 
مافات همت گماشت. بعد از او 
نيز پسرش مسعودبيگ با جلب 
اعتماد كامل امپراتور، به تجديد 
شهرها  خرابى  ترميم  و  بنا 

پرداخت. 
حكومت اين پدر و پسر باعث 
حمايت از مسلمانان و گسترش 

دين اسالم در چين شد. 
چون ايرانيان، دين اسالم را 
در چين تبليغ كردند و گسترش 
دادند، اسالم چينى ها رنگ و 
لعاب ايرانى دارد، به طورى كه 
هنوز بعد از چند قرن، مسلمانان 
چينى، اسامى نماز خود را به 
طور كامل به فارسى مى گويند. 
مثل »نماز بامداد، نماز پيشين، 
نماز پسين و نماز شامگاه« و 
روزهاى هفته را نيز با نام هاى 
»شنبه، يكشنبه و. . . « ذكر 
مى كنند. جالب آن است كه 
موعظه هاى مذهبى ايشان با 
جمله فارسى »به نام خداوند 
بخشنده مهربان« آغاز مى شود. 
ادامه دارد...

مفاهیم دینی

 کتاب »جاذبه و دافعه علی )ع(« نخستین بار در زمان 
حیات استاد مطهری، سال 1349 منتشر شده است. 
استاد مطهری در این کتاب در پی اثبات این نکته است 
که علی)ع( شخصیتی دو نیرویی بوده است و هر کس 
که بخواهد در مکتب او پرورش یابد، باید همچون علی 
بن ابیطالب )ع( از جاذبه و دافعه برخوردار باشد. استاد 
مطهری البته به بیان ضرورِت جاذبه و دافعه بسنده 
نمی کند؛ بلکه عالوه بر این، تالش می کند کیفیت جاذبه 
و دافعه را نیز روشن کند. استاد در این اثر به ویژه از 
تفکیک تعقل و تدین به عنوان خطری بزرگ در جامعه 
اسالمی یاد می کند. حاصل شوم این تفکیک نامبارک را 
می توان در خصوصیات جریان خوارج مورد ارزیابی قرار 
داد و البته باید توجه داشت که خوارج، یکی از مصادیق 
جدایی تعقل از تدین است. بر این اساس، کتاب »جاذبه 
و دافعه علی )ع(« جزء منابعی محسوب می شود که 
برخی دیدگاه های استاد مطهری در زمینه آسیب شناسی 
دینداری در آن انعکاس یافته است. نسخه pdf این کتاب 
از طریق سایت اینترنتی www. aviny. com قابل دسترسی 

است. 
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فردى و اجتماعى رهايى يابد. 
كار و تالش سازنده، خواست خداوند، سيره 
انبياء و پيشوايان اسالم و صالحان بوده است. امام 
كاظم )ع( در اين زمينه فرموده اند: »كار با دست 
و همراه با زحمت، سيره پيامبران و جانشينان 
آنان بوده است.«   امام صادق )ع( نيز در اين باره 
مى فرمايند: »دوست دارم انسان براى تأمين 
زندگى خود، در گرماى خورشيد رنج و سختى 
ببيند. )با كار و تالش و تحمل زحمت، درآمد 
كسب كند(«  از اين رو زندگى گوارا و با طراوت، 
زمانى جامعه اسالمى را فرا مى گيرد كه همه افراد 
در پرتو ايمان، آن را به عنوان شعار و نشانه خود 
قرار دهند؛ چرا كه تالش و كوشش، نشانه و شعار 
مؤمن است.  كار و تالش، گوهر ذاتى انسان را 

نشان مى دهد و آن كه با كار بيگانه است، با 
فرهنگ دين نا آشناست. فرهنگ دين، فرهنگ 
فعاليت و پشتكار است. انسان دينى آن را مايه 
عزت و كرامت مى داند. امام صادق )ع( به يكى از 
دوستداران خود فرمودند: »عزتت را حفظ كن. 
آن شخص سؤال كرد: عزتم چيست؟ حضرت 
فرمودند: عزت انسان در اين است كه كار و تالش 
اقتصادى داشته باشد و به اين وسيله شخصيت 
خود را ارج نهد.«  كار و فعاليت سالم براى اصالح 
و ساماندهى زندگى فردى و اجتماعى و تعالى 
ارزش ها و تأمين نيازمندي ها و كمبودها در 
جامعه، الزم و ضرورى دانسته شده است. از اين 
رو در نگرش دينى اجازه داده نشده كه انسان در 
صورت امكان حتى در سخت ترين شرايط، آن را 

رها كند و به گدايى بپردازد.  رشد و توسعه در گرو 
كار و تالش است. جامعه اى كه در آن به كار و 
تالش اهميت داده نشود، به توسعه واقعى 
نمى رسد و ترك آن خطاى بزرگ و سبب بى ثمر 
شدن زندگى انسان خواهد شد. كار و تالش 
موجب سالمت جسمى و رشد قدرت و نيرو 
مى شود و بيكارى عالوه بر هرز دادن نيروها، اندوه 
و افسردگى را در پى دارد. اين نكته مهم در 
سخنان امام على )ع( كه خود در سختكوشى 

همتايى نداشت، بسيار زيبا بيان شده است:
آن كس كه كار كند، توانش فزونى مى يابد و 
آن كس كه كم كار كند و بيكار باشد، سستى و 

ناتوانى او افزون شود. 
ادامه دارد...

همراه با
شهیدان

پدر شهيد درباره فرزندش مي گويد: 
»اگر چه رسيدن به درجه  اي از اخالص و پاكي 
معنوي و فدا كردن جان با ارزش در راه خدا، در 
از جمله  اما  دارد،  تمام شهدا عموميت  ميان 
و  صبر  عليرضا،  در  بارز  اخالقي  ويژ گي هاي 
بردباری اش بود. وي همواره در مقابله با مردم با 
فروتني و تواضع برخورد مي كرد و از غرور و 

خودپسندي در او اثري نبود.«

 شهید 
علیرضا صوفی زاده

یک شبهه ویک پاسخ

سوال:  راه های رفع عاق والدین پس از وفاتشان چیست؟

 به منظور تبادل نظر و برنامه ريزى منسجم 
فرهنگى، جلسه هم انديشى روحانيون شركت ملى 
گاز مستقر در پارس جنوبى برگزار شد.   تعيين 
موضوعات سخنرانى هاى بين الصالتين، نحوه 
ترغيب كاركنان به حضور مستمر و بهتر در نماز 
جماعت، اجرايى كردن طرح روخوانى و روانخوانى 
قرآن كريم در بين كاركنان، رسيدگى به وضعيت 
ظاهرى و نظافت نمازخانه ها ورفع نيازمندى هاى 
آن و تعيين زمان مناسب براى مشاوره هاى دينى 
براى كاركنان، به ويژه نيروهاى اقمارى از جمله 
موضوعاتى بود كه در اين جلسه مورد بررسى 
وتبادل نظر قرار گرفت.  گفتنى است، اين جلسه 
به صورت هفتگى و دوره اى در مراكز مختلف 
شركت ملى گاز مستقر در عسلويه برگزار مى شود. 

برگزاری همایش خانواده مطهر ویژه 
فرزندان کارکنان 

  باحضور فرزندان دختر كاركنان شركت ملى 

گاز مازندران و به همت رابط فرهنگى ستاد اقامه 
نماز وزارت نفت در استان مازندران، 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 و ضرورت حجاب، ضرورت اقامه 
نماز، راه هاى رفع سستى و سهل انگارى در انجام 

فريضه بزرگ نماز و.. . برگزار شد.  

برگزاری بيست و یکمين دوره مسابقات 
سراسری قرآن کریم و نهج البالغه

بيست و يكمين دوره مسابقات سراسرى 
قرآن كريم و نهج البالغه ويژه فرزندان كاركنان 
شركت ملى گاز ايران با عنوان مسابقات قرآنى 

بهار در بهار با حضور ۵00 شركت كننده از 
سراسر كشور و به ميزبانى شركت گاز استان 

آذربايجان غربى برگزارشد.  
 مدير عامل شركت گاز استان آذربايجان 
غربى در آيين افتتاح بيست و يكمين دوره 
مسابقات قرآن و نهج البالغه ويژه فرزندان 
كاركنان شركت ملى گاز ايران گفت: قرآن، عامل 
وحدت بين مسلمين است.  عليرضا شيخى 
افزود: قرآن بزرگ ترين معجزه پيامبر و مهم ترين 
چراغ راهنماى بشرى براى سعادت دنيوى و 

اخروى بشريت است.   
ربيعيان، رئيس دارالقران وزارت نفت و 
شركت ملى گاز ايران پيام مهندس عراقى، مدير 
عامل شركت ملى گاز ايران را كه براى اين مراسم 

ارسال شده بود، قرائت كرد.  
اين مسابقات در دو گروه بانوان و آقايان و در 
رشته هاى مختلف از 4 الى 1۳ مرداد در اروميه 

برگزار شد. 

اخبار ستاد اقامه نماز

 برگزاری جلسه هم اندیشی روحانیون شرکت ملی گاز در پارس جنوبی

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

پاسخ: بى توجهى فرزندان و فراموش كردن 
پدر و مادر پس از مرگ آنها و سهل انگارى در 
پرداخت حقوقى كه در دنيا بر گردن آنها بوده و 
عمدا يا سهوا پرداخت نكرده اند، باعث آزردگى، 
اذيت شدن و ناراحتى آنها مى شود و همين 
آزردگى به معناى عاق والدين است. برعكس 
و   بى احترامى ها   ، كوتاهى ها جبران 
بى توجهى هايى كه  نسبت به پدر و مادر در زمان 
زنده بودنشان روا داشته شده، اما بعدا جبران 
شده، باعث شادى و خرسندى آنها در عالم برزخ 
شده و موجب مى شود فرزندانى كه در زمان زنده 

بودنشان مورد عاق آنها بوده اند، در اثر نيكى پس 
از مرگشان، پدر و مادر از آنها راضى شوند و مورد 
دعاى خير و لطف آنها قرار بگيرند. روايات زيادى 
داريم كه كسانى كه از دنيا مى روند، از وضع 
خانواده خود و اعمال خوب و بد آنها آگاهند. از 
اعمال خوب آنها خوشحال و شاد و از اعمال بد 
آنها دلگير مى شوند، به ويژه درمورد والدين 
روايت داريم كه ارتباط آنها با اعمال فرزندانشان 
برقرار است. اعمال خوب و بد فرزندان باعث 
خوشى يا عذاب و ناراحتى آنها در عالم برزخ 
مى شود. حضرت امام باقر )ع( فرمودند: بنده اى 

كه در حيات و زنده بودن پدر و مادرش به حال 
آنها نيكوكار است، اگر پس از مرگ، آنها را 
فراموش كند و حقوق و بدهى آنها را ادا نكند و 
براى آنها طلب رحمت نكند، خداوند او را عاق 
والدين به شمار مى آورد. بنده اى كه در زمان زنده 
بودن پدر و مادرش به آنها نيكى، احترام و احسان 
نكرده و عاق والدين شده، اگر پس از مرگ 
جبران كرده و قرض و بدهى آنها را بدهد و با دعا 
و طلب رحمت آنها را ياد كند، خداوند متعال او 
را نيكوكار نسبت به پدر و مادرش به شمار 

 مى آورد و ثبت مى كند.

 شهر قم در گیر و دار جنگ جهانی دوم از 
قحطی و خشکسالی ناله داشت، زمین ها خشک 
بود، مردم دچار مضیقه و سختی بودند و عوامل 
مادی از حل مشکل به عجز نشسته بودند، تنها 
راهی که برای نزول باران وجود داشت، یکی از 
دستورهای مهم اسالمی و آن هم نماز باران بود. 
کمتر کسی به خود جرأت می داد به این مهم اقدام 
کند. این کار، کسی را می خواست که قلبش به نور 
یقین، منور و جانش در اتصال با عالم ملکوت باشد. 
آن کس که به خویش با کمال اطمینان جرأت قدم 
نهادن در این میدان را داد، مرجع بزرگ آن زمان 
مرحوم آیت الّل العظمی حاج سید محمد تقی 
خوانساری بود. جمعیت زیادی با چشمی گریان و 
سر و پای برهنه به رهبری و پیشوایی آن مرد الهی 
به سوی خاک قم حرکت کردند. پس از انجام 
مراسم باران در سه روز، اشک آسمان بر زمین 
همچون سیل باریدن گرفت. این واقعه بر سنگ 
مزار او در مسجد باالی سر حرم حضرت معصومه 
)س( ثبت شده است تا همه بدانند که نماز این 
دستور مهم الهی، قدرت حل بسیاری از مشکالت 
را دارد، چرا که اگر نداشت، خدای متعال امر 
اله«از صبر و  ْبِر َو الصَّ نمی فرمود: »َو اْسَتِعیُنوا بِالصَّ

نماز یاری بخواهید.

با فرزانگان

زالل احکام
  پوشیدن طال مانند آویختن زنجیر طال به سینه و 
به دست کردن انگشتر و ساعت مچی طال برای مرد حرام 

است.
  پوشیدن طال برای مرد، حرام است وبین مدت کم 

)مثل لحظه عقد ( و زیاد تفاوتی نمی کند. 
  تفاوتی بین طالی سفید و زرد در حرمت پوشیدن 
آن برای مردان وجود ندارد؛ اما پوشیدن حلقه وانگشتر 

از جنس پالتین مانعی ندارد.
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خروج 90 درصد صنایع ازچرخه مصرف سوخت مایع
مديرشركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه گيالن گفت: 
تاكنون بيش از 90 درصد صنايع استان گيالن ازچرخه مصرف سوخت 
مايع خارج شده اند. على اصغرعباسى در نشست با مسئوالن شركت 
گازاستان گيالن افزود: در سه سال گذشته به 240 واحد صنعتى اين 
استان گازرسانى و اين مهم به خروج 90 درصدى اين واحدها ازچرخه 
مصرف سوخت مايع منجر شده است. وى اظهاركرد: با ادامه 
همكارى هاى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى استان گيالن و 
شركت گاز اين استان، مصرف كنندگان عمده سوخت مايع از فهرست 
مشتركان شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى خارج ومشترک گاز 
مى شوند. در نشست مسئوالن شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى 

منطقه گيالن و شركت گاز اين استان، اين شركت موظف شد به منظور 
مصرف بهينه سوخت مايع و جلوگيرى ازمصرف خارج ازشبكه آن 
درخصوص اعالم فهرست ماهيانه اشتراک پذيرى ها براساس مشخصات 
كامل مصرف كنندگان، اعم ازصنايع و خانوارها به شركت ملى پخش 

فرآورده هاى نفتى منطقه گيالن اقدام كند.
 دراين نشست، همچنين روساى نواحى شركت ملى پخش 
فرآورده هاى نفتى گيالن موظف شدند به تحويل كاالبرگ هاى نفت 
سفيد ازمصرف كنندگان وتسويه حساب آنها با شركت ملى پخش 
فرآورده هاى نفتى )قبل ازدرخواست اشتراک گاز(اقدام و براين مهم 

نظارت كنند.

 تولید بیش از 9 هزار میلیارد 
دالر محصول دریک سال

مديرعامل شركت بهره بردارى نفت وگاز زاگرس جنوبى 
گفت: ارزش محصوالت توليدى اين شركت درسال گذشته 

به 9 ميليارد و 17۳ميليون دالر رسيد.
غالمحسين منتظرى درجلسه مجامع عمومى ساليانه 
صاحبان سهام شركت هاى تابعه نفت مناطق مركزى ايران 
بابيان اين كه سال گذشته 62 ميليارد و 14ميليون 
مترمكعب گاز، 19ميليون و 99۳ هزاربشكه ميعانات گازى 
و دو ميليون و 100 هزاربشكه نفت توليد شده است، افزود: 
مبناى محاسبه ارزش اين محصوالت، هر بشكه نفت ۵0 
دالر و هر مترمكعب گاز1۳سنت در نظرگرفته شده است.

 وى با بيان اين كه شركت بهره بردارى نفت و گاز زاگرس 
جنوبى يكى از سه شركت زيرمجموعه شركت نفت مناطق 
مركزى ايران است، افزود: اين شركت پنج منطقه عملياتى 
)ناروكنگان، آغار و داالن، پارسيان، سرخون و گشوى 
جنوبى، همچنين و سروستان وسعادت آباد( 9 ميدان گازى 
)آغار، داالن، نار، كنگان، سرخون، تابناک، هما، همچنين 
وراوى وشانول( و دوميدان نفتى سعادت آباد و سروستان 
دارد كه گستره عملياتى آنها دراستان هاى فارس، بوشهر و 
هرمزگان است. منتظرى اظهاركرد: با توسعه و بهره بردارى 
ازميادين اكتشافى جديد، گستره اين فعالت درآينده نزديك 
به استان هاى كهگيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختيارى 
خواهد رسيد.  به گفته وى، افزون بر11 ميدان فعال، 
۳7ميدان اكتشافى جديد نيزدرحوزه عملياتى شركت 
بهره بردارى نفت وگاز زاگرس جنوبى قراردارد كه توسعه و 

راه اندازى تعدادى از آنها سال هاى آينده انجام مى شود.
نفت  توليد  برنامه پيشنهادى  منتظرى درباره 
وگازدرميادين حوزه مسئوليتى اين شركت درسال جارى 
نيز گفت: براساس برنامه پيشنهادى امسال، ميانگين روزانه 
توليد گازاين شركت حدود 17۵ميليون مترمكعب 
ودرچهارماه سرد سال نيز200ميليون مترمكعب خواهد 
بود، همچنين توليد نفت 6 هزار بشكه در روز پيشنهاد شده 
است. مديرعامل شركت بهره بردارى نفت وگاز زاگرس 
جنوبى، توان توليد روزانه گاز دراين شركت را 210 ميليون 
مترمكعب اعالم و اظهاركرد: توان توليد ميعانات گازى 
شركت بهره بردارى نفت وگاززاگرس نيز درزمان حداكثر 
توليد 67 هزار بشكه در روز و توان توليد نفت 6 هزار بشكه 

در روز است.
به گفته وى، اين محصوالت به پااليشگاه هاى فجرجم، 
پارسيان، سرخون شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب، خط 

لوله دوم سراسرى وپااليشگاه نفت شيراز ارسال مى شود.
منتظرى درباره طرح هاى آينده شركت بهره بردارى نفت 
و گاز زاگرس جنوبى اظهاركرد: احداث ايستگاه هاى تقويت 
فشاركنگان، وراوى وهما توسعه فاز دوم ميدان آغار، توسعه 
پااليشگاه فراشبند، ميدان هاى دى، سفيدزاخور،  هالگان، 
سپيد باغون، زيره، نمك غربى، خارتنگ وگشوى جنوبى، 

مهم ترين پروژه هاى آتى اين شركت است.

نفت وگاز زاگرس جنوبی

باشگاه خبر

معاون مديرعامل شركت ملى حفارى ايران درعمليات حفارى 
گفت: در چهارماه نخست امسال ۵4 حلقه چاه نفت و گازدرمناطق 

خشكى و دريايى كشور حفارى وتكميل شده است.
حميدرضا خوشايند افزود: ازاين تعداد، يك حلقه چاه 
اكتشافى، 22 حلقه چاه توسعه اى وتوصيفى و۳1حلقه چاه 
نيزتعميرى بوده است.وى اظهاركرد: ازمجموع چاه هاى 
مزبور40حلقه چاه حوزه عملياتى شركت ملى مناطق نفتخيز 
جنوب، چهارحلقه چاه حوزه عملياتى شركت نفت فالت قاره، 
همچنين9 حلقه چاه مربوط پروژه هاى شركت مهندسى و توسعه 
نفت و يك حلقه نيز به سفارش مديريت اكتشاف شركت ملى 
نفت ايران، حفارى، تكميل شده و دراختيار كارفرما قرارگرفته 
است. خوشايند گفت: براساس گزارش هاى دريافتى از چهار 
مديريت حفارى در خشكى ومديريت حفارى دردرياى اين 
شركت، حفارى انجام شده درچهارماه نخست امسال، بيش از 96 

هزار متر بوده است. 
وى با بيان اين كه شركت ملى حفارى ايران 74 دستگاه دكل 
حفارى ملكى سبك، سنگين وفوق سنگين در اختياردارد، تصريح 
كرد: از اين تعداد 71 دستگاه دكل خشكى وسه دستگاه دكل 

ديگر نيز، دريايى است.
 به گفته معاون مديرعامل عمليات حفارى شركت ملى حفارى 

ايران، هم اكنون بيش از1۵درصد دكل هاى اين شركت 
درميدان هاى مشترک نفت و گاز فعال است. معاون مديرعامل 
شركت ملى حفارى ايران درعمليات حفارى افزود: دربازه زمانى 
ياد شده، درنتيجه سخت كوشى هاى متخصصان وكاركنان اين 
شركت، حفارى وتكميل هشت حلقه چاه، 14۳ روز زودتر از برنامه 
تعيين شده از سوى كارفرما پايان يافت كه از نظر اقتصادى ارزش 

بااليى دارد.

 حفاری و تکمیل 54 حلقه چاه نفت وگاز درخشکی و دریا
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معاون فنى عملياتى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
لرستان با تاكيد بر مصرف بهينه سوخت گفت: تغييرالگوى مصرف از 
گازوئيل به گاز به 228 ميليارد ريال صرفه جويى درسال منجر مى شود.
يوسف روشنى درهمايش بهينه سازى مصرف سوخت با رويكرد 
تغيير الگوى مصرف ازگازوئيل به گاز در واحدهاى مرغدارى افزود: در 
يك واحد مرغدارى 20 هزار قطعه اى، ميانگين هزينه ساالنه مصرف 
گازوئيل 4۵ ميليون تومان است؛ درحالى كه با استفاده از گازطبيعى، 
اين هزينه به 1۵ ميليون كاهش مى يابد. وى با بيان اين كه6۳0 واحد 
صنعتى پرورش مرغ گوشتى با ظرفيت 1۳ميليون قطعه در هر دوره 
توليدى در استان لرستان فعال است، افزود: با توجه به رويكرد اقتصاد 
مقاومتى و در نظر گرفتن مصوبات جديد مبنى بر كاهش دوره 
جوجه ريزى واحدهاى مرغدارى از بازه 47 تا ۵1 روز به 42 تا 47 روز، 

بهينه سازى مصرف سوخت به عنوان يك الزام افزايش يافته است.
 وى تاكيد كرد: استفاده ازگازطبيعى در واحدهاى مرغدارى، عالوه 

برصرفه جويى درمصرف گازوئيل، در بهبود و سالم سازى محيط زيست 
نيز، نقش بسزايى دارد. روشنى بر وجود فرصت هاى بهينه سازى 
دربخش هاى مختلف مصرف به ويژه در واحدهاى مرغدارى استان 
لرستان تاكيد وگسترش استفاده از گاز در اين بخش را از راهكارهاى 

مهم و موثر در مصرف بهينه سوخت عنوان كرد. 

 228میلیارد   ریال صرفه جویی در مرغداری ها
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رئيس تعميرات اساسي و نوسازي شركت پااليش گاز فجرجم 
ازپايان عمليات تعميرات اساسى سه واحد شيرين سازى اين پااليشگاه 
خبر داد. حسين اردشيري با بيان اين كه تعميرات اساسي واحدچهارم 
شيرين سازى نيز در دست انجام است، افزود: انتظار مي رود اين 

عمليات به طوركامل در نيمه نخست مهرماه امسال پايان يابد.
 وى با تاكيد براين كه حس مسئوليت بااليى درنيروى انساني اين 
مجموعه پااليشگاهى وجود دارد، تصريح كرد: فعاليت هاى تعميراتى 
روزانه نيز با توجه به همين احساس مسئوليت باال به نحوى كيفى، 
ايمن وبه موقع در پااليشگاه گاز فجرجم انجام مى شود. رئيس تعميرات 
اساسي و نوسازي شركت پااليش گاز فجرجم همچنين با 
حضوردرايستگاه موقت نظام همياري ومشاركت اين پااليشگاه گفت: 
نظام همياري ومشاركت درخارج كردن يك سازمان از وضع سكون 

نقش موثري دارد. اردشيري افزود: نقش دبيران اين نظام نيز درسود 
وصرفه اقتصادى شركت و جذب پيشنهادهاي ناب، بسيارحايز اهميت 
است. وي با اشاره به استقبال كاركنان وكارگران مجموعه تعميرات 
اساسي از ايستگاه پيشنهادات نظام مشاركت اظهار كرد: حضور دبيران 
ومسئوالن نظام همياري و كاركنان مشاركت بخش هاى مختلف 
پااليشگاه دركنار واحدهاي عملياتي، اقدامي ضروري ومبتكرانه است.

حجم پااليش گاز اين پااليشگاه در بهارامسال، چهار ميليارد و600 
ميليون متر مكعب و مقدارتوليد ميعانات گازى آن درهمين مدت نيز 

يك ميليون و 400 هزار بشكه بوده است.
توليد گازمايع اين پااليشگاه نيزدرسه ماه نخست امسال 
10هزارو800 تن بوده كه به منظور استفاده درمراكزمورد نياز بارگيرى 

شده است. 
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 پایان تعمیرات اساسی 3 واحد شیرین سازی

مديرعامل شركت نفت و گاز كارون با بيان اين كه نبود نگرش 
سيستمى در سازمان ها به بروزآسيب هاى زيادى منجر مى شود، 

برترويج نگرش تيمى تاكيد كرد.
 محسن دهانزاده در نشست شوراى مديران شركت بهره بردارى 
نفت و گاز كارون اظهار كرد: نگاه سازمانى و پرهيزازجزيى نگرى، 

موضوع مهمى است كه بايد به آن توجه ويژه شود.
وى خطاب به مديران ارشد شركت نفت گاز كارون تصريح كرد: 
الزم است كه مديران بخش هاى مختلف نسبت به ترويج نگرش تيمى 
ونهادينه كردن كار فرآيندي درمجموعه هاى خود، اهتمام بيش از 

پيش داشته باشند.
دهانزاده اعتماد سازى ميان كاركنان و تفويض اختيار به افراد 
زير مجموعه با توجه به توانمندى ها و حيطه وظايف افراد را از عوامل 

مهم درتوفيق مديران بر شمرد و افزود: شناخت كامل از كاركنان، 
برگزارى نشست هاى صميمى وچهره به چهره با آنها، همچنين بر 
خوردارى ازمهارت هاى ارتباطى قوى، از ديگرعوامل موفقيت مديران 
است.  دهانزاده با بيان اين كه مديريت فعاالنه، كنترل و نظارت بهينه 
برمجموعه و شناخت توانمندى هاى افراد، ديگرابزارهاى مديريتى 
هستند، اظهار كرد: شناسايى دقيق استعدادهاى كاركنان وبه كارگيرى 
هوشمندانه اين مهارت ها، برخوردارى از روحيه انتقاد پذيرى و 
درس آموزى از اشتباهات گذشته خود و ديگران، همچنين بهره مندى 
ازسيستم هاى تشويقى كارآمد، مواردى است كه مديران سازمان براى 

ايجاد سازمانى مولد و با نشاط بايد به آنها توجه كنند.
وى بر نهادينه كردن آموزش كاركنان و جارى سازى مديريت 

دانش، همچنين توجه به انتقال دانش ومهارت كاركنان تاكيد كرد.
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 تاکید بر ترویج نگرش سیستمی درسازمان 
نفت و گاز غرب

 ثبت 52 اقدام صرفه جویانه 

در یک سال
مديرعامل شركت بهره بردارى نفت وگازغرب ازثبت 
۵2 مورد صرفه جويى در فعاليت هاى توليدى اين شركت 
درسال گذشته خبر داد. سعيد ناصرى پوردرجلسه 
مجامع عمومى ساليانه صاحبان سهام شركت هاى تابعه 
نفت مناطق مركزى ايران كه با حضور رامين حاتمى 
مديرعامل شركت نفت مناطق مركزى ايران برگزارشد، 
با اشاره به توان توليد روزانه 200 هزار بشكه نفت وهفت 
ميليون مترمكعب گاز افزود: شركت بهره بردارى نفت و 
گاز غرب سال گذشته موفق به ثبت ۵2 مورد صرفه 
جويى در بخش هاى مختلف توليدى شد كه اقدامى 
ارزشمند محسوب مى شود. وى با بيان اين كه گستره 
عملياتى اين شركت به استان هاى كرمانشاه، ايالم، 
لرستان و بخشى ازخوزستان محدود مى شود، تصريح 
كرد: اين حوزه عملياتى، شامل 6 ميدان مشترک، 1۳ 

ميدان توسعه يافته و 12 ميدان توسعه نيافته است.
ناصرى با تاكيد برسياست هاى اقتصاد مقاومتى 
وهمسويى فعاليت هاى اين شركت در حوزه ياد شده، 
درباره برخى اقدام هاى صرفه جويانه اين شركت درسال 
گذشته اظهار كرد: تعميراساسي ظرف نمك گيرشماره 
دو واحد نمك زدايي دهلران به وسيله شركت هاي 
داخلي، ساخت قطعه مربوط به گاورنر توربين هاي 
رستون TA - 17۵0 به وسيله قطعه سازان داخلي 
از  باصرفه اقتصادي 120ميليون تومان، بخشى 
فعاليت هاى صرفه جويانه شركت بهره بردارى نفت و 

گازغرب درسال گذشته بوده است.
مديرعامل شركت بهره بردارى نفت وگازغرب تصريح 
كرد: انجام تعميرات اساسي ريبويلر مربوط به برج 
گوگرد زداي واحد نمك زدايي دهلران؛جلوگيري از 
كاهش توليد روزانه ۵۵هزاربشكه به مدت 10 روز، 
همچنين ساخت ونصب اجكتور پمپ براى افزايش توليد 
از چاه هاي كم فشارميدان مشترک پايدارغرب با همكاري 
دانشگاه رازي كرمانشاه به منظورافزايش توليد روزانه يك 
هزاربشكه نفت براي يك حلقه چاه براي اولين 
باردركشور، بخش هاى ديگر فعاليت هاى صرفه جويانه 

اين شركت در سال گذشته است.
به گفته ناصرى، جا به جايى، نصب و راه اندازي دو 
دستگاه پيش گرمكن از واحد بهره برداري چشمه خوش 
به واحد نمك زدايي دهلران براى بهبود شرايط فرآيندي 
در واحد نمك زدايي دهلران، افزايش دماي نفت در 
ورودي ظرف نمك گير براي فرآورش ۵۵ هزار بشكه در 
روز و بهينه كردن مصرف ماده ديمولسي فاير در 
واحدهاي بهره بردارى چشمه خوش، ديگر فعاليت هاى 
شركت بهره بردارى نفت وگازغرب درسال گذشته بوده 
كه به صرفه اقتصادي يك ميليارد تومان در سال گذشته 

منجر شده است.

مديرعامل شركت گاز استان آذربايجان غربى گفت: با پايان 
يافتن عمليات گازرسانى به 490 روستاى اين استان، شمار 
روستاهاى زيرپوشش گاز به بيش از يك هزار روستا خواهد رسيد.  
عليرضا شيخى بابيان اين كه هم اكنون 61۵ روستا درنقاط مختلف 
استان آذربايجان غربى به شبكه سراسرى گازمتصل هستند و از اين 
انرژى پاک بهره مى برند، افزود: هم اكنون نيزعمليات گازرسانى به 
490روستا در دست اجراست كه با پايان يافتن اين عمليات، شمار 

روستاهاى زيرپوشش گاز به بيش از يكهزار روستا خواهد رسيد.
 وى ضريب نفوذ گاز در بخش روستايى استان آذربايجان غربى 
را 47 درصد اعالم و اظهاركرد: با توجه به طرح هاى در دست اجرا 

درمناطق روستايى، اين ضريب رو به افزايش است و درآينده شمار 
زيادى از روستاييان از گازطبيعى استفاده خواهند كرد.  مديرعامل 
شركت گاز استان آذربايجان غربى همچنين ازعمليات گازرسانى به 
6 شهراين استان خبرداد و افزود: گازرسانى به اين شهرها در مراحل 
مختلف قرار دارد. به گفته وى، هم اكنون 99درصد جمعيت شهرى 
استان آذربايجان غربى زيرپوشش گاز قرار دارند. شيخى تصريح 
كرد: بنابر برنامه دولت، در تالش هستيم تا همه شهرها و روستاهاى 
باالى 20 خانوار زيرپوشش گاز طبيعى قرار گيرند. مدير عامل 
شركت گاز استان آذربايجان غربى يادآورشد: هم اكنون ۳6شهر اين 

استان به شبكه گازرسانى كشور متصل است.

 490 روستا زیرپوشش گاز قرار می گیرد
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اهدای جایزه نوبل مدیریت کشوری به پتروشیمی تبریز
پتروشيمى تبريز، جايزه نوبل واعتبار نامه مديريت را درجشنواره 
بزرگ بنياد اروپايى به خود اختصاص داد. جايزه نوبل مديريت، همه 
ساله به رهبران ومديرانى كه توانسته اند نقش موثرى دركسب و كارايفا  
كنند، اهدا مى شود و بنياد اروپايى توسعه مديريت در ايران، امسال براى 
نخستين بار به طور اختصاصى به اهداى اين جايزه در كشور اقدام كرده 
است. كميته ارزيابى براساس اعالم سازمان مديريت صنعتى ازميان 
يكصد شركت برتر كشور درسال 1۳94 پتروشيمى تبريزرا براى دريافت 
اين جايزه انتخاب و معرفى كرد. پتروشيمى تبريزاز شهريور1۳94 
توانست با مديريت صحيح وگذراز زيان انباشته دو دهه گذشته وعبور 

ازبحران به سود دهى برسد.  ازسوى ديگر در همايش روز ملى صنعت 
و معدن، پتروشيمى تبريز به عنوان واحد نمونه تحقيق و توسعه در سال 
1۳9۵ انتخاب وبا اهداى تنديس ويژه از مديريت اين شركت تجليل 
شد.  توليد صنعتى گريد مناسب ABS جهت استفاده در بدنه داخلى 
ABS-  - يخچال و مقاوم در برابر گازها، بهينه سازى فرموالسيون
 7۳۵0 HIPS( همچنين توليد پلى استايرن مقاوم گريد ورق SD0150

انبساطى  استايرن  پلى  فرموالسيون سنتز  ارتقاى   )ESCR

ديرسوزشعله اى، از جمله تالش هاى پژوهشگران پتروشيمى تبريز در 
سال گذشته بوده است. 

 مديرعامل شركت گازاستان 
خراسان رضوى گفت: درسه ماه 
نخست امسال 188 ميليون 
مترمكعب گازطبيعى فشرده)سى 
ان جى( دربخش حمل ونقل 
است.  و مصرف شده  عرضه 
سيدحميد فانى افزود: از مجموع 
2/۵ميليارد مترمكعب گازمصرفى 

سه ماه نخست امسال درمنطقه خراسان رضوى بيش از7 درصد آن 
مربوط به بخش حمل و نقل بوده است. به گفته فانى، سى ان جى 
مصرفى سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
2/۳ درصد رشد داشته است.  مديرعامل شركت گازاستان خراسان 
رضوى، مصرف سى ان جى در بخش حمل و نقل را راهكارى مفيد 
براى كاهش آلودگى هاى زيست محيطى خواند وافزود: استفاده 
گسترده از سى ان جى گازطبيعى به دليل كارآيى باال وهزينه پايين 
آن چند سالى است در دستور كار كشورهاى پيشرفته جهان قرار دارد. 
وى كاهش هزينه هاى اقتصادى وافزايش ارزآورى ازطريق فروش ساير 

فرآورده هاى نفتى را از ديگر مزاياى 
مصرف سى ان جى در بخش حمل 
و نقل برشمرد. رئيس اجراى 
گازاستان  شركت  طرح هاى 
خراسان رضوى نيزازگازرسانى به 9 
روستاى شهرستان نيشابور خبر داد. 
سيد محمد جواد طباطبايى گفت: 
گازرسانى به 9 روستاى محور 
فديشه شهرستان نيشابوربا احداث دوايستگاه كاهش فشارگاز درون 
شهرى با ظرفيت ۵000 و 2۵00 متر مكعب برساعت و يك ايستگاه 
حفاظت كاتديك انجام شده است. وى افزود: براى گازرسانى به اين 
روستاها۵8هزارمترشبكه پلى اتيلن، 1۵ هزار ۵07 مترشبكه تغذيه 

فوالدى اجرا و نصب بك هزار و 600 انشعاب پيش بينى شده است.
به گفته رئيس اجراى طرح هاى شركت گازخراسان رضوى، با 
اتصال 9 روستاى فديشه، حسين آباد جنگل، شهرآباد، دستفشاد، 
همچنين احمدآباد، نصرآباد، گلقندشت، اردمه وفتح آباد شهرستان 

نيشابور2۵00 خانوارروستايى ازگاز طبيعى بهره مند شده اند.

188 میلیون متر مکعب سی ان جی جایگزین بنزین شد

مديرمنطقه 10عمليات انتقال گازاز ايمن سازى خط چهارم 
سراسرى انتقال گاز با انجام عمليات اصالح وجداسازى مسير خروجى 
گاز درون حوضچه تخليه مايعات ومحفظه توپك تميزكننده)درين 
پيت رسيور(خبر داد. حميد خدرى با بيان اين كه اين عمليات با تالش 
كاركنان مركز بهره بردارى خطوط لوله عسلويه، دركوتاه ترين زمان 
ممكن انجام شده است، هدف از انجام آن را افزايش ايمنى انتقال گاز 
در خط لوله چهارم سراسرى عنوان كرد. وى با بيان اين كه عمليات 
ايمن سازى خط چهارم سراسرى مربوط به ابتداى مسيراين خط لوله 
است، افزود: تجهيز كارگاه، حفارى محل جديد و جوشكارى اتصاالت، 
از جمله اقدام هاى انجام شده براى ايمن سازى خط لوله چهارم 
سراسرى گاز بوده است. خدرى افزود: با توجه به باال بودن احتمال بروز 
خطر هنگام تخليه گازخروجى از حوضچه تخليه مايعات و محفظه 
توپك تميزكننده، با جداسازى مسيرهاى ياد شده، تخليه گاز  و 

رسوبات ناشى از خوردگى لوله به صورت مجزا انجام شده است.
 بررسی روند اتصال نهایی خط لوله ششم به پنجم 

سراسری
خدرى همچنين دربازديد از پروژه اتصال نهايى خط لوله ششم به 

خطوط لوله پنجم سراسرى دركيلومتر ۵9 اظهار كرد: امسال 
نيزهمچون سال گذشته براى انتقال افزايش توليد گاز فازهاى پارس 
جنوبى تدابيرى  پيش بينى شده است.  خدرى با بيان اين كه براى 
استفاده حداكثرى از شبكه انتقال گاز پروژه هاى توسعه اى اتصال خط 
لوله ششم به پنجم سراسرى برنامه ريزى شده است، افزود: بخش 

مهمى از اين طرح انجام شده است.  

ایمن سازی خط چهارم سراسری
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 درخشش نفت درجشنواره ملی 
انتشارات روابط عمومی ها

روابط عمومى هاى نفت دردوازدهمين جشنواره ملى 
انتشارات روابط عمومى هاى برتر كشورخوش درخشيدند.

دراين جشنواره كه ۳1 تيرماه امسال به همت انجمن 
متخصصان روابط عمومى درخانه هنرمندان تهران 
برگزارشد، روابط عمومي شركت ملى مناطق نفتخيزجنوب، 

عنوان نخست را در زمينه انتشار كتاب از آن خود كرد. 
همچنين با راى هيئت داوران اين جشنواره، روابط 
عمومي شركت بهره بردارى نفت و گازمسجدسليمان 
دربخش هاى پوستر، تبليغات مكتوب و وب سايت، يك مقام 
نخست و دو مقام سومى را به خود اختصاص داد. روابط 
عمومي شركت بهره بردارى نفت وگاز كارون نيزموفق شد 
در بخش هاى بروشور، گزارش، مصاحبه، همچنين عكس، 
تبليغات مكتوب و تحليل محتوا يك مقام نخست، 2 مقام 

دومى و ۳مقام سومى را كسب كند. 

 حضور 4 هزارنفری فرزندان 
نفت درطرح جوانه های صالحین 

فرمانده حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان وزارت 
نفت-جنوب ازحضور چهارهزارنفرازفرزندان كاركنان مناطق 

نفتخيزجنوب درطرح جوانه هاى صالحين خبر داد.
سرهنگ پاسدار، عباس ممبيني افزود: در اين طرح4۵ 
روزه كه براى فرزندان كاركنان شركت مناطق نفتخيزجنوب 
در مقاطع مختلف تحصيلي )دبستان، راهنمايي، دبيرستان 
ودانشگاه( و در مساجد زيرپوشش اهواز و شركت هاي تابع 
شركت مناطق نفتخيز جنوب درحال اجراست، دوره هاى 
آموزشى متنوعى پيش بينى شده است. به گفته وى، اخالق 
واحكام، قرآن كريم، روباتيك، گلدوزى، خياطى و نقاشى از 
دوره هاى آموزشى پيش بينى شده درطرح حلقه هاى 
صالحين است.  ممبيني بابيان اين كه برگزارى مسابقات 
ورزشي- تفريحي مانند پيست كارتينگ، پينت بال، فوتسال، 
از ديگر موارد پيش بينى شده در اين طرح است، افزود: 
استفاده ازپارک آبي، استخروسينماى چند بعدي، همچنين 
برگزارى دوره هاى آموزش رزمي و تيراندازي، ديگر موارد در 
نظر گرفته شده درطرح جوانه هاى صالحين است. وى   
تصريح كرد: با تعامل امام جماعت هر مسجد، چهار استاد 

در دوره هاى آموزشى مرتبط، به تدريس مشغول هستند.
فرمانده حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان هاى ضمن 
تشكر از بيژن عالي پور، مديرعامل شركت ملي مناطق 
نفتخيزجنوب و ديگر دست اندركاران طرح جوانه هاي 
صالحين با بيان اين كه هدايت فرزندان و آگاهى آنها به آداب 
واحكام دين اسالم، همچنين تربيت اسالمي فرزندان از 
دغدغه هاي مهم خانواده ها محسوب مى شود، اظهار كرد: 
اميدواريم همچون گذشته، اقدام هاى شايان توجهى در 

زمينه ارتقاى تعليم و تربيت انجام گيرد.

شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب

باشگاه خبر
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رئيس واحد نگهدارى وتعميرات خط شركت خطوط لوله 
ومخابرات نفت منطقه مركزى از پايان عمليات تسطيح 62 
كيلومتر از مسيرخط لوله انتقال نفت شازند – قم خبر داد. 
رضاكريمى نورعينى بااشاره به 70 روزكارى فعاليت درمسير 
شازند- قم تاروستاى ابراهيم آباد افزود: عمليات تسطيح مسيراين 
خط لوله از ابتداى ارديبهشت ماه امسال در دستور كار واحدهاى 
تعميرات خط و ترابرى اين منطقه قرارگرفت. وى با بيان اين كه 
احياى گرده ماهى خطوط و رفع آب بردگى هاى مسير، مهم ترين 
اهداف اين عمليات بوده است، رفع تجاوز درمسيروحريم خطوط 
ياد شده، جمع آورى ضايعات بستر، همچنين تسطيح جاده 
دسترسى به خطوط مزبور را از اقدام هاى موثر دراين عمليات 

برشمرد.  كريمى نورعينى درتوضيح عمليات تسطيح مسيرخط 
لوله انتقال نفت شازند – قم اظهاركرد: تسطيح و ريگالژ مسيرياد 
شده پس ازاسكن دقيق محل لوله با دستگاه لوله ياب، با بهره 
گيرى ازماشين آالت سنگين )دو دستگاه گريدر و يك دستگاه 

لودر( انجام شده است.
وى ادامه داد: با ترميم آب بردگى ها، همچنين ايجاد واحياى 
خاكريز هاى روى خطوط، محل دقيق اين خط لوله انتقال، براى 
مجاورين مشخص شده است. كريمى نورعينى با بيان اين كه 
درمجموع 60 كيلومترازمسير خط لوله شازند – قم تسطيح شده 
است، عرض حدود ۳2 مترمسيرخطوط را عامل مهمى در طوالنى 

شدن زمان عمليات عنوان كرد.

رئيس واحد ترابرى شركت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه 
فارس از آغاز عمليات تسطيح مسيرخط انتقال نفت گچساران به 
پااليشگاه شيراز با هدف ايمن سازى اين خطوط لوله از دو محور 
خبر داد. على رضايى افزود:با انجام اين عمليات كه از دو محورمركز 
انتقال نفت شهيد صفرى نژاد به سمت پااليشگاه و مركز انتقال 
 نفت نورآباد انجام  مى شود، ايمنى خط لوله انتقال نفت

 گچساران - پااليشگاه شيراز افزايش خواهد يافت.
به گفته وى با انجام اين عمليات،عالوه برتسطيح مسيرخط 
انتقال نفت گچساران -پااليشگاه شيراز،معارضات موجود 
درمسيراين خط لوله نيز رفع و حريم هاى طرفين آن حفظ خواهد 
شد. رضايى افزود:عمليات تسطيح مسيرخط لوله مزبورباهمكارى 

واحدهاى ترابرى، تعميرات خط، حراست منطقه و دو گروه 
مستقل عملياتى ماشين آالت سنگين شامل دودستگاه بلدوزر،دو 
دستگاه گريدر و دو دستگاه تانكر سوخت رسان درحال اجراست.

رئيس واحد ترابرى شركت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه 
فارس ادامه داد:با توجه به كوهستانى بودن مسير وقرار داشتن 
عمده مسيرخط لوله انتقال نفت گچساران به پااليشگاه شيراز 
دردو منطقه گرمسيرى، پيش بينى مى شود اين عمليات حدود 

چهار ماه انجام شود.
رضايى رفع معارضات موجود درمسير اين خط وبازگشايى 
حريم هايى را كه به وسيله كشاورزان محل كشت قرارگرفته 

است،از ويژگى هاى اين عمليات برشمرد.
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تسطیح 62 کیلومتر ازمسیر خط لوله انتقال نفت شازند – قم 

ایمن سازی مسیرخط گچساران - پاالیشگاه شیراز

 مدير شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه خراسان جنوبى 
از آغاز فروش گاز مايع در بازارچه مرزى ماهيرود خبر داد.

على اصغر اصغرى گفت: پس ازاجراى موفق دو طرح فروش 
سوخت به مرزنشينان و عرضه نفت گاز به صورت خرده فروشى 
دربازارچه هاى مرزى استان خراسان جنوبى در دولت تدبير واميد، 
مقدمات فروش گاز مايع نيزبه منظورخرده فروشى دربازارچه مرزى 

ماهيرود)ميل 78( براى نخستين باردركشور آغاز شد.
مديرمنطقه خراسان جنوبى با بيان اين كه نخستين محموله 
گازمايع ازانبار گازمايع اصفهان بارگيرى شده است، افزود: اين فرآورده 
در تاسيسات سيلندرپركنى بازارچه مرزى ماهيرود تخليه خواهد شد.
وى تصريح كرد: عرضه گازمايع به صورت خرده فروشى و از طريق 
شارژ در سيلندر است. به گفته اصغرى، عرضه گازمايع دربازارچه مرزى، 

عالوه برايجاد اشتغال مستقيم و غيرمستقيم، گام موثرى در جهت 
رونق هرچه بيشتر اين بازارچه خواهد بود.

مديرشركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه خراسان جنوبى، 
همچنين از رشد ۵8 درصدى فروش مرزى دراين منطقه خبر داد.

وى گفت: در سه ماه نخست امسال 10ميليون ليتر نفت گاز 
دربازارچه مرزى و پايانه مرزى ماهيرود توزيع شده كه بيانگر ۵8درصد 

نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
اصغرى كاهش قاچاق فرآورده هاى نفتى، همچنين افزايش رفاه و 
جلوگيرى از مهاجرت مرزنشينان را نتابج مثبت عرضه نفت گاز مرزى 

اعم از خرده فروشى در بازارچه و يا فروش به مرزنشينان برشمرد.
مديرمنطقه خراسان جنوبى تاكيد كرد: فروش مرزى دربازارچه 

مرزى ماهيرود و پايانه مرزى ادامه دارد.

فروش گاز مایع در بازارچه مرزی ماهیرود
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شرکت نفت فالت قاره ایران 

خاموش شدن مشعل گاز در 
بزرگترین جزیره خلیج فارس

 سرپرست منطقه عملياتى قشم درشركت نفت فالت 
قاره ايران گفت: بزرگترين مشعل گاز درجزيره قشم به 

زودى خاموش مى شود.
 شهسوارارغش بابيان اين كه شمارش معكوس 
بهره بردارى از تاسيسات فرآورش گازميدان مشترک هنگام 
شروع شده است، افزود: اين طرح هم اكنون به آخرين 
مراحل ساخت و مرحله پيش راه اندازى و راه اندازى 
تاسيسات فرآورش گاز رسيده است. وى تصريح كرد: به 
زودى بهره بردارى از اين تاسيسات با ظرفيت فرآورش 
روزانه 80 ميليون فوت مكعب گاز طبيعى در جزيره قشم 
آغاز مى شود. سرپرست منطقه قشم درشركت نفت فالت 
قاره ايران تاكيد كرد: با بهره بردارى ازتاسيسات فرآورش 
گازميدان هنگام، مشعل اين ميدان نفتى در جزيره قشم 
خاموش مى شود. به گفته ارغش، با بهره بردارى ازاين پروژه، 
عالوه برتامين گاز نيروگاه هاى قشم،  شامل نيروگاه قشم 
مولد، توليد همزمان آب و برق مپنا و صنايع جزيره قشم، 
گازمازاد نيز براى تامين نيروگاه بندرعباس ارسال خواهد 
شد. وى افزود: با بهره بردارى ازاين تاسيسات وجمع آورى 
گازهاى همراه نفت، در مدت زمان كمتراز يك سال كل 

هزينه سرمايه گذارى برگشت خواهد شد.
سرپرست منطقه قشم درشركت نفت فالت قاره ايران 
اظهاركرد: اجراى اين طرح، دستاوردهاى زيست محيطى 
متعددى براى بزرگترين جزيره خليج فارس نيز به همراه 
دارد. وى همچنين با اشاره به توليد روزانه دوميليون 
مترمكعب گاز ازميدان گورزين جزيره قشم گفت: با تكميل 
مراحل نصب تجهيزات وخط لوله در دوحلقه چاه ميدان 
گورزين، ظرفيت توليد روزانه گاز از اين ميدان افزايش 

خواهد يافت.
ارغش با بيان اين كه17 ميدان هيدروكربورى شامل 
ميادين سلخ، تفتان، توسن، دوست كوه،  هالور، فروز، هنگام، 
صالح شمالى، هرمزها و... در درون و پيرامون جزيره قشم 
كشف شده است، يادآورشد: با توسعه اين ميادين، قشم در 
آينده به يكى از هاب هاى توليد گازخليج فارس تبديل 

خواهد شد.
سرپرست منطقه قشم درشركت نفت فالت قاره ايران 
حجم ذخاير هيدروكربورى در ميادين قشم و سواحل 
دريايى اطراف آن را حدود 40 تريليون فوت مكعب گاز و 

حدود سه ميليارد بشكه نفت خام عنوان كرد.
وى با اشاره به ظرفيت توليد روزانه 80 ميليون فوت 
مكعب گاز همراه نفت در ميدان مشترک هنگام تاكيد كرد: 
براساس برآوردهاى انجام شده، امكان توليد گازهمراه نفت 
از ميدان مشترک هنگام 2۵ تا ۳0 سال آينده وجود دارد، 
ضمن آنكه رفتار ميدان هنگام تبديل شدن از يك ميدان 

نفتى به ميدان گازى با گذشت زمان است.
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تيم فوتبال صنعت نفت آبادان، ليگ 
برترهفدهم فوتبال باشگا ه هاى ايران را با يك 
پيروزى شيرين و دلچسب در خانه شروع 

كرد.
 تيم فوتبال صنعت نفت آبادان در هفته 
نخست ليگ برتر فوتبال باشگاه هاى ايران در 
خانه و ورزشگاه تختى آبادان در حضور بيش 
از 10 هزار هوادار متعصب و خونگرم آبادانى، 
ميزبان استقالل تهران، نايب قهرمان فصل 

پيش بود.
شاگردان فراز كمالوند در يك شب به ياد 
ماندنى و هواى گرم آبادان موفق 
شدند با ارائه يك نمايش خوب كه 

در طول 90 دقيقه نسبت به حريف تهرانى 
برترى داشتند، بازى را به نفع خود به پايان 
ببرند تا در افتتاحيه ليگ، شروع خيره 

كننده اى داشته باشند.
اين تيم از همان ابتداى بازى، كامال به 
استقالل برترى داشت. پرس شديد بازيكنان 
صنعت نفت روى خط دفاع استقالل در 2۵ 
دقيقه اول بازى باعث شد كه آبى ها در دقايق 
ابتدايى هرگز نتوانند از خط دفاع، توپ را به 
خط هافبك برسانند. صنعت نفت در 1۵ 
به  دو گل  يكى  مى توانست  اول  دقيقه 
استقالل بزند و در نهايت، خطاى عظيم 
گوک روى شيمبا در دقيقه 17 باعث شد 

جاسم كرار، تك گل پيروزى بخش و ۳ 
امتيازى تيمش را از روى نقطه پنالتى به 

ثمر برساند.
 كرار در نيمه اول بازى، نمايش 
فوق العاده اى داشت و بارها شيمبا 
را در موقعيت گلزنى قرار داد كه با 

بدشانسى، اين موقعيت ها از دست 
رفت تا آبى هاى تهرانى در نيمه اول، بيش از 
يك گل دريافت نكنند. نيمه دوم صنعت 
نفت به اداره بازى پرداخت و با استفاده از ضد 
حمله ها به دنبال زدن گل دوم و سوم بود كه 
موفق نشد و در نهايت با همان تك گل كرار 

به پيروزى رسيد.
تيم فوتبال نفت آبادان، فصل گذشته هم 
در تهران موفق شده بود در بازى رفت، 

استقالل را شكست دهد.
 

ترکيب صنعت نفت آبادان
ناصر ساالرى، على عبداهلل زاده، مرتضى 
اسدى )محسن حميدى -24(، حسين 
بغالنى، حسين ساكى، مگنو باتيستا، آگوستو 
سزار، كرارجاسم)زبير نيك نفس - 7۵(، 
جهانبخش)فريد  اميد  شادكام،  محمد 

كريمى - 60( و لوسيانو پريرا
سرمربى: فراز كمالوند

 بهترین بازیکن
جاسم کرار در مقابل تیم سابق خود به 
خوبی توانست وظایف خود را به انجام 
برساند. او عالوه بر اینکه زننده گل صنعت 
نفت آبادان بود یکبار دیرک دروازه مهدی 

رحمتی را به لرزه درآورد.

صنعت نفت آبادان 1 -  0 استقالل

فـوران نفـت در شـروع ليگ برتـر فوتبـال

   کمالوند:  باید با بیش از یک گل استقالل را می بردیم
  فراز کمالوند، پس از پیروزی 
استقالل  مقابل  صفر  بر  یک 
گفت: از همه هواداران عزیزی 
که از ساعت ها قبل از بازی در 
گرمای 55 در جه آبادان حاضر 
شدند و تا دقیقه 90 تیم را تشویق 
کردند، تشکر می کنم. این برد را 
تقدیم  مرحومم  پدر  و  آنها  به 
می کنم که خوشحال است در شهری 
که به دنیا آمده، پیروز شدیم. هیچ وقت 
زیاده خواه نیستیم، اما استحقاق پیروزی 
بیش از یک گل را داشتیم و یک موقعیت گل 
به استقالل ندادیم، اما 4 موقعیت صددرصد گلزنی 

را از دست دادیم. شور هواداران باعث شد خیلی 
زود روی غلتک بیفتیم. این تیم اگر مورد حمایت 
قرار بگیرد، بهتر می شود. هنوز نتوانسته ایم پول 
قرارداد بازیکنان را بدهیم؛ اما مسئوالن، مدیران 
باشگاه ومنطقه آزاد و پاالیشگاه پشت تیم هستند. 
نباید از ارزش های فنی استقالل کم کنیم، اگر 
توپ های شیمبا و کرار گل می شد، نتیجه ای غیر 
قابل باور رخ می داد. کمالوند در ادامه افزود: من قبل 
از بازی  هم گفتم برد این بازی خیلی خوشحالم 
نمی کند وباخت آن هم خیلی مهم نیست، اما 
خوشحالم که پیروز شدیم.   سرمربی صنعت نفت 
با این توضیح که روزهای خوب نفت در راه است، 
گفت:  برد و باخت این بازی مهم نبود. تیم ما از 

هفته های آینده بهتر و هماهنگ تر خواهد شد و با 
حمایت هواداران زودتر روی غلتک افتادیم. تمام 
بازیکنان ما خوب کار کردند. مگنو تمام توپ های 
اول را زد. در اینجا هم باید به آن عده کمی که همیشه 
توی کار صنعت نفت می گذارند، بگویم که داستانشان  
را جمع کنند و بروند. دیگر وقت آن است که صنعت 
نفت پا بگیرد. من قول داده ام این تیم، رتبه تک رقمی 
بیاورد. وی در مورد بازی خوب جاسم کرار نیز گفت: 
روزی که خواستم کرار بیاید، همه می گفتند او حاشیه 
دارد، اما دیدید که چقدر خوب بازی کرد. از همان اول 
هم گفتم بگذارید کرار بیاید، مدیریت او با من. من 
جاسم کرار را به ایران و تراکتورسازی آوردم. قطعاً او 

در بازی های آینده، با تیم هماهنگ تر خواهد شد.
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تيم فوتبال پارس جنوبى جم با عملكردى 
فوق العاده، موفق شد در تبريز 4 بار دروازه 
گسترش فوالد را باز كند و به برترى قاطعانه 
دست يابد. تيم فوتبال پارس جنوبى جم كه با 
قهرمانى در ليگ دسته يكم فوتبال ايران، پا به 
ليگ برتر گذاشته بود، در اولين قدم و در حالى 
كه در بيرون از خانه بايد اولين تجربه خود را 
به دست مى آورد، با دست پر از ميدان خارج 
شد تا از همين ابتدا براى تمام حريفان خط و 
نشان بكشد.پارس جنوبى جم در هفته اول 
ليگ برتر فوتبال باشگاه هاى ايران در تبريز و 

ورزشگاه يادگار امام اين شهر، مهمان تيم 
گسترش بود كه موفق شد در يك شب به ياد 
ماندنى، به پيروزى پرگل دست پيدا كند تا همه 
را متحير كرده باشد. شاگردان مهدى تارتار 
بازى را خوب شروع نكردند و خيلى زود روى 
يك پنالتى غافلگير كننده، دروازه خود را باز 
شده ديدند، اما همين گل باعث شد تا آنها براى 
جبران گل خورده، سراپا حمله شوند. شاگردان 
تارتار در دقايق باقى مانده از نيمه نخست، عالى 
كار كردند و با پى ريزى حمالت متعدد، 
تاكتيك خود را به حريف ديكته كردند. آنها 

بعد از اينكه يك پنالتى را از دست دادند، به دو 
گل رسيدند تا بازگشتى فوق العاده داشته 
باشند و نيمه اول را برنده به رختكن بروند.در 
نيمه دوم، گسترش فوالد 10 نفره شد و فرصت 
مناسبى را در اختيار شاگردان تارتار گذاشت تا 
بازهم جلو بكشند و براى گل هاى بيشتر تالش 
كنند. پارس جنوبى جم كه كامال بر بازى سوار 
شده بود، به خوبى توپ را به گردش در آورد و 
دو گل ديگر نيز زد تا با نتيجه 4 بر يك، بردى 
شيرين و فوق العاده به دست آورد. پارس 
جنوبى با اين پيروزى، در صدر جدول ليگ برتر 

قرار گرفت.فرشاد محمدى مهر، آلويس نانگ 
)2 گل( و على دشتى، گل هاى تيم گسترش 

فوالد را در اين ديدار به ثمر رساندند.

ترکيب  پارس جنوبی جم:
 محسن فروزان، مجتبى لطفى، ايمان 
سليمى، على دشتى)حسين پورامين -8۵(، 
ابراهيم صالحى، مهدى زبيدى)اميد سينك-
۵4(، ميثم تيمورى، ميثم نقى زاده، فرشاد 
ساالروند، آلويس نانگ)احسان تاييدى -7۳( و 

فرشاد محمدى مهر، سرمربى: مهدى تارتار 

مهدى تارتار پس از پيروزى 4 بر يك مقابل 
گسترش فوالد تبريز گفت: بازى خيلى خوبى بود و 
هر دو تيم براى برد به ميدان آمده بودند، بعد از گل 

زودهنگامى كه خورديم، شوكى به تيم ما وارد شد.
 خوشحالم به بازى برگشتيم، آن هم در حالى كه 
يك پنالتى را از دست داديم. شرايط براى ما سخت 
بود؛ اما برگشت به بازى و برد 4 بر يك ارزشمند است. 
بايد از تك تك بازيكنانم تشكر كنم. به نمايندگى از 

كادر فنى، از بازيكنانم 

تشكر كردم. توپ و ميدان در اختيار ما بود و به 
پيروزى رسيديم.

سرمربى پارس جنوبى در مورد علت تعويض نانگ 
گفت: او دير به ما اضافه شد و در تمرينات پيش از 
فصل حضور نداشت. ما هم به نتيجه دلخواه رسيده 
بوديم و مى خواستم به او استراحت بدهم تا آسيبى 
نبيند. تارتار در مورد اينكه بازيكنان شما بعد از 2 گل، 
بازى را اداره مى كردند، گفت: ما به نتيجه دلخواه 
رسيده بوديم، نمى خواستم بازيكنانم خسته شوند، 
زيرا هفته آينده در گرماى شهر جم يك بازى سنگين 

داريم و نمى خواستم بازيكنانم آسيبى ببينند.
وى در مورد بازى ضعيف گسترش فوالد تبريز در 
اين مسابقه گفت: گسترش، تيم ضعيفى نبود. آنها 
هفته گذشته هم بازى دوستانه خوبى را مقابل 
تراكتورسازى انجام داده بودند. در بازى امروز بعد از 
10 نفره شدن، بد ن هايشان تحليل رفت كه آن هم 
دليلش حفظ توپ بازيكنان ما بود كه بازيكنان 
گسترش را خسته كردند. ما مى توانستيم خودمان را 
به زمين بيندازيم و وقت تلف كنيم، اما با حفظ توپ، 

يك بازى تمرينى خوب را انجام داديم.
 وى در پاسخ به اين سوال كه چه برنامه اى داريد 
تا بازيكنانتان دچار غرور نشوند، گفت: اتفاقاً اواخر 

بازى در مورد اين موضوع صحبت كرديم. ما 

تيمى جوان و باتجربه داريم. بازيكنان باتجربه ما آنقدر 
خوب هستند كه اجازه ندهند دچار غرور شوند. ضمن 
اينكه غرور بايد از بين برود تا به فكر آينده باشيم؛ چرا 

كه هميشه قرار نيست حريف ما 10 نفره شود. 
 
 

تارتار: برگشت به بازی و پیروزی با 4 گل  عالی بود

 گسترش  1 -  4 پارس جنوبی جم

 شروع رویایی قهرمان در تبریز

 بهترین بازیکن
آلویس نانگ، مهاجم کامرونی 

پارس جنوبی با اینکه یک 
پنالتی را از دست داد، اما 

نمایشی خوب داشت. 
 ، ت حمال ر  د و  ا
جایگیری مناسبی 
از خود نشان داد و 
دو گل زیبا نیز به 
ثمر رساند. نانگ با 

برای  گل  دو  این 
آقای گلی لیگ برتر خط 

و نشان کشید.
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گروه کوهنوردي تخصصي معاونت 
امور پشتیبانی شرکت ملي نفت ایران، 
موفق به صعود به قله 4811 متري سبالن، 
سومین قله بلند ایران پس از دماوند و 

علم کوه شد. 
کوه ها مظهر شکوه، پایداري و عظمت 
هستند، ولي بعضي کوه ها مقدس اند و 
جاودانه. کوه آتشفشانی سبالن در 40 
 25 و  اردبیل  غربی  جنوب  کیلومتری 

کیلومتری جنوب شرقی مشکین شهر واقع 
شده است. در باالی آن دریاچه ای قرار دارد 
میان  در  سبالن  است.  قله  نماد  که 
ترک زبانان محلی ایران »ساواالن« و در 
میان تالشی ها »َسَولون« خوانده می شود، 
به معنای »آشیانه بلند برف«، به همین 
دلیل به آن سلطان ساواالن نیز می گویند. 
اعضای گروه کوهنوردي تخصصي معاونت 
امور پشتیبانی، ابتدا به سمت پناهگاه که 

در ارتفاع 3700 متری قرار دارد، حرکت 
کرده و بعد از یک استراحت شبانه ساعت 
5 صبح حرکت خود به سمت قله را شروع 
ساعت   5 از  پس  گروه  این  کردند. 
و  محراب  مسیر سنگ  از  کوهپیمایی، 
سپس با عبور از مسیر باالي یخچال سبالن 
به سمت دهانه ورودی دریاچه رهسپار 
شدند و در نهایت ساعت 10 صبح به قله 
رسیدند. اسامي اعضایي که در این برنامه 

شرکت داشتند، عبارتند از: 
  مجید خسرواني، اعتماد باقري، محسن 
حدادي، علي تقوي، امیر ابراهیم انوري، 
فریدون ابوقداره، علیرضا رحیمي، رضا 
جواد  رشیدي،  منصور  زاده،  حسین 
میرزایي، منصور رحیم زادگان، عبداهلل 
الرضا کریمیان، حسن  شاهرخ، موسي 
رزمیان مقدم، حمید غفاري، فرامرز فرجي 

و حسین باقر زاده ) سرپرست گروه(

گروه كوهنوردي آقايان شركت ملي نفت ايران، به قله 
40۳0 متري كاهار كه در ارتفاعات استان البرز قرار دارد 

صعود كردند. 
قله كاهار، يكي از قلل مرتفع و سرسخت البرز مركزي 
است كه 40۳0 متر از سطح دريا ارتفاع دارد. اين قله كه 
در استان البرز واقع شده، از سمت شمال شرقي از طريق 
گردنه»سيرابشم«  بين قلل هفت خواني كرچان محصور 
شده و از سمت غرب به قلل ناز و واركش متصل است. اين 
قله از شمال به قله) ونتار( و آبادي هاي گرآب و گته 

ده طالقان و از سمت جنوب به آبادي هاي كلوان و كلها 
محدود مى شود. گروه كوهنوردي 21 نفره شركت ملى نفت 
ايران پس از 6 ساعت كوهپيمايى و پشت سر گذاشتن 
مسيرهاي سخت، به قله 40۳0 متري كاهار رسيدند. 
شايان ذكر است، تعدادى از كوهنوردان به دليل سختى 
صعود، در ميانه راه در جان پناه قله كاهار كه در ارتفاع 
۳200 مترى قرار دارد، باقى ماندند و به قله صعود نكردند.

كوهنوردان حاضر در اين صعود عبارت بودند از:
اميرحسين دردي نوش، علي اصغر وفايي، سعيد 

شيوياري، محمودرضا لطيمي، سيد بهرام صفوي، رضا 
نوشادي، ايليا نوشادي، سعيد قادري، ياسر عمو شاهي، 
مهدي شاهرودي، سيد سعيد موسوي، منصور رحيم 
زادگان،قادر شادي وند، سيد محسن ابوالحسني، ياسر 
جبرئيل زاده، تورج ايرجي، اسالم سيفي ثمرين، اهاليي، 
خزايي، جعفرپور، هاشمي، علي قربان شيران، الياسي و 

رحمت اله رزاقي)مربي و سرپرست(

 گروه كوهنوردى مديريت اكتشاف شركت ملى نفت 
ايران دربرنامه اى مشترک با پايگاه بسيج اين مديريت، 

به قله حوض دال دنا صعود كرد. 
حوض دال، يكى از قله هاى رشته كوه دنا در استان 
كهگيلويه و بوير احمد است. طبق آخرين بررسى 
نقشه ها و صعودها، دنا 49 قله باالتر از 4000 متر دارد 
كه قله حوض دال با ارتفاع 4۳4۵ متر، يكى از اين قلل 
مرتفع است. اين برنامه، اولين صعود فنى و قله باالتر از 
4000 مترى در گروه كوهنوردى مديريت اكتشاف بوده 
و با توجه به اينكه گروه با موفقيت توانست اين قله را فتح 

كند، نويد بخش آينده اى درخشان براى اين مجموعه 
است.

اسامى اعضاى گروه كه در اين صعود شركت 
داشتند، عبارت است از:

منصوره موچان، سميه شمس، امراهلل اميريان، 
اوريادى، عليرضا ميقانى نژاد، سيد مهدى سبحانى، 
مسعود طهرانى مجد، ميرعلى واعظى، عليرضا لياقت، 
سيد محمد كاظم عبداله زاده، ذبيح اله نريمانى، على 
اكبر اسمعيلى فرد، محمود مسعودى، خسرو صابرى، 

مسيب توسلى و محمد پرتوى.

صعود به قله سبالن 

 اکتشافی ها برفراز دنا

زیر پای کوهنوردان شرکت ملی نفت 

مجله خبري

قله کاهار
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مسابقات والیبال و بسکتبال فرزندان 25 و زیر 25 
سال پسر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران که 
به میزبانی منطقه شمال شرق در شاهرود برگزار شد، با 

معرفی و شناخت تیم های برتر به کار خود پایان داد.
 در این دوره از رقابت ها و در مسابقات والیبال، تیم 
منطقه شمال شرق با اقتدار و بدون شکست، سکوی 
قهرمانی را به خود اختصاص داد و مناطق مرکزی و 

لرستان هم به ترتیب عناوین دومی و سومی را از آن 
خود کردند و کاپ اخالق نیز به تیم جوان  و آینده دار 
منطقه شمال اختصاص یافت. گفتنی است، بازی 
بسکتبال  همه  باعث شد  تیم شمال شرق  خوب 
صنعتی  دانشگاه  فجر  سالن  در  حاضر  دوستان 

شاهرود، بر شایستگی های این تیم صحه گذارند.
  در مسابقات بسکتبال کارکنان و فرزندان شرکت 

خطوط لوله و مخابرات نفت ایران که بازهم به میزبانی 
منطقه شمالشرق )شاهرود( برگزار شد، این تیم 
منطقه اصفهان بود که با برنامه وارد مسابقات شد و 
در پایان با اقتدار توانست عنوان قهرمانی را کسب 
کند، تیم شمال غرب، کاپ اخالق گرفت و تیم  های 
منطقه مرکزی و منطقه شمال شرق نیز دوم و سوم 

شدند.

کردند 
رحمان اورامه، ملي پوش تيم وزنه برداري 
كشورمان موفق به كسب ۳ مدال نقره و طال 
براي كاروان اعزامي كشورمان به مسابقات 
قهرماني جوانان و نوجوانان وزنه برداري آسيا 

شد. 
 اين مسابقات كه از سه شنبه ۳ مرداد تا 
جمعه 6 مرداد در كاتماندو، پايتخت كشور 
نپال برگزار شد، 2۳8 وزنه بردار رده هاي سني 
نوجوانان و جوانان در اوزان 8۵، 94، 94+، 10۵ 
و 10۵+ كيلوگرم به روي تخته رفتند و وزنه 

زدند. 
در رده سني جوانان، تيم ملي كشورمان با 
كسب 9مدال طال، 10نشان نقره و 6 گردن 

آويز برنز در مجموع با اين ۵2۳ امتياز روى 
سكوي قهرماني ايستاد.  

نكته قابل توجه اين رقابت ها، درخشش 
رحمان اورامه، شيربچه نفت مسجدسليمان 
تيم ملي بود كه توانست ۳ مدال نقره و طال را 
براي كشورمان كسب كند. اورامه در حركت 
يك ضرب وزنه 1۵2كيلوگرم را مهار كرد و 
نقره گرفت، در حركت دوضرب وزنه 208 
كيلوگرمى را باالى سر برد و در مجموع با مهار 
وزنه ۳60 كيلوگرمي به دو مدال طالي اين 

مسابقات رسيد. 
 افشين طاهرى، ديگر وزنه بردار تيم ملى 
كشورمان كه عضو تيم وزنه بردارى مناطق 

ب  جنو نفتخيز
است، با مهار وزنه 

296 كيلوگرمى نايب 
ت  بقا مسا ن  ما قهر

نوجوانان آسيا شد.
افشين طاهرى در   

در  گرم  كيلو   77 وزن 
حركت يك ضرب وزنه 1۳9 

كيلوگرمى را باالى سر برد و در حركت 
دوضرب وزنه 1۵7 كيلوگرمى را مهار كرد.

 296 حركت  دو  مجموع  در  طاهرى 
كيلوگرمى را مهاركرد و در نهايت به مدال نقره 

اين دوره از مسابقات دست يافت.

مدیریت اكتشاف، قهرمان والیبال  شد

شمال شرق و اصفهان، قهرمان مسابقات فرزندان پسر شركت خطوط لوله 

 تيم واليبال مديريت اكتشاف، ميلي متري 
تيم خدمات رفاهي را پشت سر گذاشت و 

قهرمان شد. 
هيأت واليبال شركت ملي نفت ايران، يك 
دوره مسابقه واليبال با نام جام »رمضان« را 
در سطح شركت ملي نفت و واحدهاي ستادي 

وزارت نفت برگزار كرد. 
شايان ذكر است، اين رقابت ها در ماه 
مبارک انجام نشده؛ بلكه فقط با نام جام 
رمضان و با همت امور ورزش و تربيت بدني 
14 تيرماه سال جاري در سالن  از تاريخ 
سرپوشيده مجموعه ورزشي آموزشي شماره 

يك برگزار شد.
 در اين رقابت ها 90 واليباليست در قالب 
6 تيم روابط عمومي، پژوهشگاه صنعت نفت، 
بهينه سازي مصرف سوخت، خدمات رفاهي، 
نفت فالت قاره و مديريت اكتشاف حضور 

داشتند و به صورت دوره اي به مصاف يكديگر 
رفتند كه در پايان بعد از مسابقاتى فشرده، 
تيم مديريت اكتشاف در حالي كه در تعداد 
برد)4برد( و كسب امتياز)8 امتياز( به دليل 
كسب پوئن بيشتر و با معدل امتياز بهتر، با 
تيم خدمات مساوى بود، عنوان قهرماني رابه 
خود اختصاص داد و تيم خدمات در جايگاه 
دوم رقابت ها قرارگرفت.تيم نفت فالت قاره 
نيز با كسب سه پيروزي و 6 امتياز به مقام 

سوم دست يافت.
در روز پاياني  نيز طي مراسمي، جوايز، مدال ها 
و احكام قهرماني و همچنين كاپ هاي تيم هاي اول 
تا سوم در حضور صالحي وند، سرپرست ورزش 
ليبال،  وا هيأت  دبير  زاده،  لطيف  همگاني،  
مسئوالن تيم هاي حاضر، نمايندگان امور ورزش 
به  از پيشكسوتان،  تعدادي  و  بدني  تربيت  و 

سرپرستان تيم هاي برتر اهدا شد. 

ايران را در آسیافرزندان نفتی،

طاليی
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چنـد
 خـــط  خنــده

    مامان بزرگم در درمان بیماری ها 
استداللش این بود که باالخره تو عرق چهل 
گیاه، دو تا گیاه مفید پیدا می شه دیگه، بیا 

این استکان رو سربکش.
  سوار تاکسی شدم، راننده تاکسی 
گفت کار خودشونه. پرسیدم چی؟ گفت 
برای امنیت خودت بهتره بیشتر از این 

چیزی ندونی.
  تو برنامه های خندوانه و دورهمی از 
ضررهای فضای مجازی و اینترنت می گن. 
اونوقت جایزه شون یک تبلت و 20 گیگ 

اینترنت رایگانه!
  تنهایی یعنی هیچ کی امروز تولدمو 
بهم تبریک نگفت. البته ممکنه اینکه امروز 

تولدم نیست هم بی تاثیر نباشه ها.
  الکچری ترین حرکتی که زدم، این 
بود که داشتم املت می خوردم به یارو گفتم 
پیاز بیار. گفت 500 تومنه. گفتم اشکال 

نداره بیار.
  وقتی عصبانی هستید چایی سبز با 
هیچ  کردم.  امتحان  من  بخورید.  لیمو 

تاثیری نداره، ولی کالس داره.
  تو این مملکت از روز نفت تا روز 
واشر سرسیلندر پیکان داریم، اما روز پسر 

نداریم.
اگه دیوار هم  نیسان آبی حتی    
جلوش باشه، ترمز نمی گیره. نور باال می زنه 

که دیواره بره کنار.
  طرف سگش گم شده. براش کل شهر 
اطالعیه زده تا پیداش کنه. بعد من با رفیقام 
بیرون بودم، دیر رسیدم خونه. همسایه مون 

منو دید سریع زنگ زد به بابام 
گفت قبر نخر، زنده است.

  مورد داشتیم طرف گفته: 
منو  مجازی  فضای  که  انقدر 
منو  واقعی  فضای  می فهمه، 

نمی فهمه.
  من همیشه اول برگه 
مطالب  می نویسم:  امتحانم 
صرفا  برگه  این  در  مندرج 
تراوشات ذهنی بنده است و هیچ گونه 
لبخند  با  ندارد،  و معنوی  مادی  ارزش 

تصحیح شود.
  تلخ ترین خاطره دوران بچگیم این 
بود که بابام شیلنگ به دست دنبالم می کرد 
و می گفت وایسا باهات کاری ندارم. پس 
چی می خوای پدر من؟ می خوای ازم بنزین 

بکشی؟
  چند روزه بدجور سرما خوردم. 
دیشب مامانم می گه پسرم فردا نرو سرکار، 
عزیزم استراحت کن. منم نرفتم. هیچی 
دیگه از صبح ساعت شیش دارم کابینتا رو 
دستمال می کشم. بعدش باید دیوارای  
آشپزخونه رو تمیز کنم. االنم داره فرشای 

پذیرایی رو جمع می کنه که بشورم.
  یکی از مشخصه های ایرانیا اینه که 
تو خرج و مخارج زندگی شون موندن، ولی 

آیفون 6 دست شونه.
مردی که ازدواج می کنه، دفتر    
زندگیش بسته می شه، دفترچه قسطاش 

باز می شه.
  اسکار مزخرف ترین اختراع بشر 
ندی  تکونش  گازدار.  دوغ  به  می رسه 
نمی شه مصرفش کرد، تکونشم بدی که 

دیگه عمرا.
  دلیل اینکه کلوچه ها رو دوتایی 
تو معده.  بره  اینه که یکیش  می سازن 

یکیش الی دندونا گیر کنه.
  بابابزرگ رفیقم 103 سالشه، آخر 
هفته ها از سازمان میراث فرهنگی میان 

می برنش حموم.
  یه شعاری بود چند سال پیش مطرح 

شد: »جهانی فکر کن محلی عمل کن« االن 
نمونه ا ش رانندگی مردم. ماشین های روز 

دنیا، رانندگی به سبک شتر.
  لعنت بر آن زیرنویسی که از فیلم 

عقب می ماند یا از آن پیشی می گیرد.
 تو خونه یه قانون هست که می گه: 
وقتی نون خشکا تو سفره زیاد می شه، 

وقتشه که شام آبگوشت درست کنی.
   شاید باورتون نشه ولی هنوز وقتی 
مهمون میاد خونه مون، مامانم بهم می گه 

عزیزم سالم کردی؟
   خیلی جالبه کالری کرفس منفی 
دوئه. یعنی یه چیزی هم ما باید به بنده خدا 

بدیم.
  تو کافه وقتی می خوای بلند شی 
بری، میز بغلی یه جوری نگات می کنه که 
تابلو می شه داشته به همه حرفات گوش 

می کرده.
تو  نرفتی  با جوراب    

دمپایی خیس که عشق و 
عاشقی یادت بره.

  شوماخر گفته بود 
دلیل موفقیتش گاز دادن، 
موقع ترمز کردن دیگران 

بود. یه بار اومدم به حرفش 
عمل کنم، از پشت زدم یه 
رو هاچ بک  پراید عادی 

کردم.
  من هر وقت می دوئم 
که به اتوبوس برسم، ولی 
به  ر  همینطو  ، سم نمی ر
دویدن ادامه می دم که فکر 
نکنند ضایع شدم. یه بار سه 

ایستگاه دویدم.
 عاشق اونجای زندگی ام 
که گوشیت فول شارژ می شه 

و می تونی اون وری بخوابی!
 می دونستین می تونین 
یه کتاب رو بدون اینکه عکس 
جلدش رو بذارین اینستاگرام 

شروع کنین به خوندن؟

 تنها چیزی که می تونی بدون پول به 
دست بیاری، بدبختیه.

 فاصله بین پست »تابستون تو راهه، 
تابستون کوتاهه« و »متنفرم از اول مهر« 

در اینستاگرام را تابستان گویند.
 نوشته فالفل سه تومن، صددرصد 
نخود! انگار ارزون تر از نخود هم وجود داره 

که قاطیش کنه.
 خود شیشه مربا هم فکر نمی کرد که 

انقدر تو کافه ها ارج و قرب پیدا کنه.
 کتلت هر مامانی مثل اثر انگشتشه. 
امکان نداره کتلت دو تا مامان یه مزه رو 

بده.
 سوار تاکسی که می شی، انقدر گرمه 

انگار نشستی تو پلوپز
 یه بار برای صبحانه نوتال خریدم. 
صبح قبل از خوردن یه سر بردمش آتلیه 

عکساشو بگیره بعد بیاد.

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 


