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زندگیچرخچرخه  روایت خبرنگاران »مشعل« از زندگی و سوخت
 سختی کار کارکنان در انبار نفت های 
قوچک،شاهرود،کرج و اصفهان که توزیع سوخت را 
در مناطق خود با دقت تمام پیش می برند 

ابالغیه وزیر برای  به کارگیری نیروهای 
بومی در   طرح های  صنعت نفت  



A۱۴ عملیات بارگیری سکوی

عکس:مجتبی محمدقلی- دی 96





چهـاردهمین نمایشـگاه بین المللی نفت و  انـرژی 
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سلفی شادی مهارگران رگ  سفید  با  وزیر نفت
وزیر نفت صبح روز پنج شنبه )7 د ی( با حضور د ر محل حاد ثه چاه 147 
رگ سفید  از مهارگران آتش چاه قد رد انی کرد . مهند س زنگنه د ر این د ید ار 
پیام تشکر و قد رد انی رئیس جمهور را به کارکنان عملیات مهار که پس از 
58 روز تالش مجاهد انه د ر شراره های آتش رگ سفید  با موفقیت آن را مهار 
کرد ند ، ابالغ کرد . وی با ابراز تاسف از هجمه های صورت گرفته علیه تیم 
عملیات مهار د ر طول د و ماه گذشته گفت: مهمترین وظیفه ما د ر زمان انجام 
چنین عملیات هایی تامین آرامش همکاران  و حمایت از آنهاست. زنگنه با 

گرامید اشت یاد  د و تن از کارکنان که د ر این حاد ثه جان خود  را از د ست 
د اد ند ، گفت: یک تار موی همکارانم صد ها میلیون د الر ارزش د ارد و  مد یران 
صنعت نفت باید  به مسائل ایمنی توجه بیشتری د اشته باشند و استاند ارد های 
حفاری و تجهیزات مورد نیاز برای مقابله با حواد ث ارتقا یابد  و علل حاد ثه 
نیز بررسی و مشخص شود . د کل حفاری ۹5 فتح شرکت ملی حفاری مستقر 
روی چاه شماره 147 مید ان رگ سفید  روز یکشنبه )هفتم آبان ماه(، بر اثر 

فوران گاز چاه 147 رگ سفید  د چار حریق شد.
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در بدو ورود به منطقه، ۲ موضوع 
توجهم را جلب کرد؛ به طور طبیعی 
موضوع نخست، شعله های سرکش ناشی 
از فوران بود و دوم، چهره مصمم، با اراده 
و در عین حال نگران بچه هایی که در 
نخستین  بودند.  مستقر شده  منطقه 
اقدامی که باید انجام می شد، تقویت 
روحیه و بازسازی تخریب های روحی بود. 
القای نتوانستن ها از همان ابتدای کار 
آغاز شده بود. جلسه ای گذاشتیم و وضع 
چاه و مسائل فنی و راهکارهای موجود را 
بررسی کردیم. در همان جلسه یادآور 
شدم که مهار فوران، کاری جمعی و 
گروهی است که بسیاری از شماها پیش 
از این هم تجربه اش را داشته اید. کار 
پیچیده ای پیش رو بود. متاسفانه خیلی ها 
استنباطشان از عملیات مهار فوران چاه، 

اطفای حریق است در حالی که... 

10

پایتخت فیروزه ایران ،میزبان شعله های فیروزه ای
گاز؛ شهر به شهر و روستا به روستا به خانه اهالی ایران زمین می رود و هر روز شاهد 
بهره مندی مناطق مختلف کشور از این سوخت پاک هستیم. طی پنج سال فعالیت دولت 
یازدهم و دوازدهم در مجموع به 10 هزار روستا گازرسانی شده و این مسیر تا گازرسانی 
به آخرین شهر و روستای باالی ۲0 خانوار کشور تداوم خواهد داشت.استان خراسان رضوی 
به عنوان یکی از مناطق راهبردی که هرساله شاهد حضور میلیون ها زائر حرم رضوی است، 
نیز در مسیر توسعه صنعت گاز قرار دارد. در ابتدای دولت یازدهم 946 روستای استان 
گازرسانی شده بود و این در حالی است که این میزان هم اکنون به یکهزار و 631 مورد 
رسیده است. براساس برنامه ریزی های تعریف شده، هر 1۲ ساعت، یک روستا به شبکه 

سراسری گاز متصل می شود و تا پایان سال 97 شاهد گازرسانی به... 

 اولین د وره مسابقات سراسري)انتخابي( پیشکسوتان45 سال 
و باالتر شرکت ملي نفت ایران به میزباني شرکت نفت مناطق 
10 رشته ورزشي برگزار شد . مسابقات انتخابي  مرکزي د ر 
پیشکسوتان45 سال و باالتر شرکت ملي نفت همانند  د یگر 

مسابقات رد ه هاي مختلف سني اولین د وره سراسري خود  را 
پشت سرگذاشت و این بار شرکت نفت مناطق مرکزي 

ایران با همکاري امور ورزش وتربیت بد ني شرکت ملي 
نفت د ر مجتمع ورزشي آموزشي نفت محمود  آباد  

میزبان ورزشکاران پیشکسوت این شرکت از 
سراسر کشور بود  تا اعضاي تیم هاي 

)الف( و )ب( شرکت ملی نفت برای 
نفت  وزارت  المپیاد   د ر  حضور 

مشخص شوند .   د ر اولین د وره 
این مسابقات سراسري، 900 

و  بي  مر  ، ر شکا ز ر و
سرپرست از 15 شرکت 
مسجد   ز  گا و نفت 
طق  منا  ، ن سلیما

نفت خیز جنوب)اهواز(، 
پژوهشگاه صنعت نفت، نفت و 

گاز اروند ان و...

12

16

نویسند                ه، تحلیلگر  و گزارشگر مشعل باشید                

پیشكسوتان ستاد  تهران و اهواز 
مد ال ها  را د رو کرد ند 

06

  تجربه ای برای آیند ه

نصب کنتورهای هوشمند گاز به بودجه کافی نیاز دارد

 ناگفته  هایی از آوردگاِه 
رگ سفید

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت 
در امور تولید مطرح کرد:

45

500 میلیارد تومان اعتبار برای رفاه و آسایش مردم 

وزیر نفت با حضور د ر رگ سفید  از تالش فد اکارانه 
مهارگران چاه 147 قد رد انی کرد 

د ر مسابقات سراسري شرکت ملي نفت ایران 

معاون وزیر نفت در امور گاز: 
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نگاهی به زندگی 
نخستین وزیر نفت 
جمهوری اسالمی 
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وزیر نفت:

 رئیس جمهوری:

گاز د ر بهاباد 

رئیس امور ورزش و تربیت بدنی شرکت ملی نفت ایران:
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وزیر نفت نحوه به کارگیری نیروهای بومی 
در اجرای طرح های صنعت نفت را از سوی 

پیمانکاران طرف قرارداد ابالغ کرد. 
متن کامل ابالغیه بیژن زنگنه، وزیر نفت در 

ادامه می آید: 
آمده  ششم  برنامه  قانون   ۴۷ ماده  در 
جمله  از  اجرایی  دستگاه های  »کلیه  است: 
انرژی  و سازمان  نیرو  و  نفت  وزارتخانه های 
اتمی و بنگاه های اقتصادی نهادهای عمومی 
قانون  اجرای  درطول  مکلفند  غیردولتی 
برنامه، در طرح های )پروژه های( خود و در 
شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط 
کلیه  با  قرارداد  در  و  دهند  اولویت  استانی 
شرکت ها و پیمانکاران، اولویت با به کارگیری 
نیروهای بومی استانی )در شرایط برابر از نظر 
سکونت  محل  اولویت  با  و  تجربی  و  علمی 
نزدیک تر( را درج و بر حسن اجرای آن نظارت 

کنند.« با توجه به تصریح قانونی باال، برای به 
کارگیری نیروهای بومی توسط پیمانکاران در 
طرح های مشمول قانون، الزم به تاکید است 

که اقدامات زیر باید به انجام برسد:
1-در قراردادهایی که منعقد می شود، متن 
و  شده  آورده  قرارداد  در  صراحت  به  زیر 
پیمانکاران دست اول و دست دوم ملزم به 

اجرای آن شوند:
» به هنگام نیاز پیمانکار به نیروی انسانی، 
کار  اداره  از  همزمان  است  مکلف  پیمانکار 
شهرستان و اداره کل کار استان محل اجرای 
طرح، با ارسال مشخصات نیروهای مورد نیاز 
صالحیت  مهارتی،  مشخصات  )مانند  خود 
حرفه ای، سن، مدرک تحصیلی و نظایر آن( 
شرایط  واجد  نیروهای  معرفی  درخواست 
بومی را بنماید و تنها در صورتی که پیمانکار 
نتواند افراد مورد نیاز خود را از بین نیروهای 

از شهرستان  )ابتدا  کار  ادارات  معرفی شده 
از استان محل اجرای پروژه(، )در  و سپس 
شرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت 
محل سکونت نزدیک تر( انتخاب کند، مجاز 
در به کارگیری نیروهای واجد شرایط از دیگر 

مناطق می باشد.
در  را  شرط  این  باید  پیمانکار  تبصره۱- 
قراردادهایی با پیمانکاران دست دوم خود نیز 

درج و بر اجرای آن نظارت نماید.
تبصره۲- در منطقه ویژه اقتصاد انرژی پارس 
پیمانکاران باید به جای استعالم از اداره کار 
سازمان  در  ذی ربط  مدیریت  از  شهرستان 

منطقه ویژه استعالم کنند.«
۲-در قراردادهایی که پیش از این امضا شده، 
باید به پیمانکاران ابالغ شود که از این پس به 
هنگام نیاز به نیروی انسانی، باید به روال مقرر 

در بند »۱« عمل نمایند. 

هم اکنون  این که  بیان  با  جمهوری  رئیس 
گازوییل صادر می کنیم و در حال حرکت به 
بنزین هستیم،  تولید  سمت خودکفایی در 
گفت: دولت در طول چهار سال معادل همه 
مختلف  پروژه های  در  گذشته  سال های 
کرده   کار  جنوبی  پارس  مشترک  میدان 
است.  دکتر حسن روحانی این سخنان را در 
جلسه ای با رؤسای کمیسیون های تخصصی 
گفت:  و  کرد  بیان  اسالمی  شورای  مجلس 
برق، آب، گاز  از لحاظ  ما  وضع روستاهای 
و بهداشت را با ۵ یا ۱۰ سال پیش مقایسه 
تا ببینید که تحول بسیار بزرگی در  کنید 
کشور رخ داده است. وی افزود: خودکفایی 
در تولید گندم، گازوییل و صادرات گازوییل 
داریم و به سمت خودکفایی در تولید بنزین 
پارس  در  است.  عظیمی  کار  که  می رویم 
جنوبی، طی ۴ سال معادل همه سال های 
قبل کار کرده ایم، فازهای ۱۰ و ۱۱ پارس 
بسیار  کار  که  رساندیم  ثمر  به  را  جنوبی 
جمهوری  رئیس  است.  بزرگی  و  عظیم 
نداشتیم،  گاز  کمبود  پارسال  کرد:  تصریح 
برای نخستین بار وقتی کشور ترکمنستان، 
ما مشکلی  برای  ما قطع کرد،  را روی  گاز 
است.  افتخار  ما  برای  این  نیامد.  وجود  به 
در گذشته که این کشور گاز را قطع کرد، 
برای  بدهیم  کالنی  پول  شدیم  ناچار  ما 
قیمت  افزایش  و  شود  وصل  دوباره  این که 
بار قبول نکرده و  این  اما  نیز پذیرفتیم،  را 

بی اعتنایی کردیم و آنها خود پس از ۱۵ روز 
ناچار شدند که گاز را وصل کنند. روحانی 
که  می گفت  مجلس  قدیم  در  کرد:  عنوان 
دولت باید شهامت به خرج دهد، وقتی انجام 
نمی دهیم، می گویند دولت شهامت این کار 
را ندارد که معضل را حل کند و می ترسد. 
خیلی از کارهایی که می خواهیم انجام دهیم 
ممکن است عده ای موافق نباشند و عده ای 
مخالف باشند. مگر شما در قانون نگفتید که 
باید اصالح شود؟  انرژی چگونه  حامل های 
قانون خودتان است. رئیس جمهوری با بیان 
این که مجلس اگر منابع بهتری دارد، آنها را 
اعالم کند و ما در این موضوع بحثی نداریم، 
می خواهید  کار  چه  را  هوا  آلودگی  گفت: 
نمی توانید  نباشد؟  یا  باشد  آلودگی  بکنید؟ 
بگویید  و  نبرید  دست  اصال  قیمت ها  در 

آلودگی حل شود.
در این جلسه که با هدف افزایش تعامل و 
همکاری دولت و مجلس و بررسی مسائل و 
موضوع های کالن کشور به ویژه موضوع های 
برنامه ششم  احکام  اجرای  نحوه  با  مرتبط 
توسعه و قانون بودجه سال ۹۷ و حوزه های 
فعالیت تخصصی هر یک از کمیسیون های 
کمیسیون ها  رؤسای  شد،  برگزار  مجلس 
در  خود  تخصصی  دیدگاه های  بیان  به 
بخش های مختلف به منظور بهبود شرایط 
در حوزه مسائل اقتصادی و معیشتی کشور 

و مردم پرداختند.

منطقه  از  بازدید  از  پس  زنگنه  بیژن 
عملیاتی رگ سفید، در منطقه عملیاتی 
بهرگان حاضر شد و بر توسعه همه جانبه 

در این منطقه تاکید کرد.
وزیر نفت گفت: به دنبال کارهای تبلیغاتی 
نیستم و از هر تالشی که منجر به بهبود 
و ارتقای سطح کیفی کارکنان قراردادی 

صنعت نفت شود، دریغ نمی کنم. 
جدی  طور  به  نفت  وزارت  گفت:  وی   
کارکنان  مشکالت  کردن  برطرف  پیگیر 
عملیاتی  مناطق  کارکنان  و  قراردادی 
صنعت نفت از جمله کارکنان شرکت نفت 

فالت قاره است.
 وزیر نفت عنوان کرد: وزارت نفت همواره 
در حوزه عمل به مسئولیت های اجتماعی 
عمران  به  کمک  مدیریت  و  بوده  پیشرو 
اقدام های  تاکنون  نیز  نفت خیز  مناطق 
داده  انجام  زمینه  این  در  ارزشمندی 
است.وی افزود: تاکنون ده ها جلسه برای 
مردم  مشکالت  کردن  برطرف  و  بررسی 
بسیار  کارهای  و  برگزار  منطقه  بومی 
خوبی نیز انجام شده، اما از آنجا که حجم 
مشکالت بسیار زیاد است، شاید برطرف 
کردن آن از توانایی یک وزارتخانه خارج 

باشد. 
با  هم اکنون  نفت  وزارت  وی،  گفته  به   
کمبود  جمله  از  بی شماری  چالش های 
نقدینگی روبه روست و امیدواریم با بهبود 

وضع اقتصادی کشور، شرایط صنعت نفت 
نیز تغییر کند.

 زنگنه با بیان این که وزارت نفت پیگیر 
برقراری عوارض آالیندگی و اختصاص آن 
صورت  در  که  است  نفت خیز  مناطق  به 
از  عمده ای  بخش  موضوع،  این  تحقق 
می شود،  برطرف  مناطق  این  مشکالت 
کرد  اشاره  اقماری  کارکنان  به مشکالت 
معیشتی  مشکالت  پیگیری  گفت:  و 
کارکنان قراردادی صنعت نفت، به ویژه در 
مناطق عملیاتی و شرکت نفت فالت قاره 
به  طور جدی در دستور کار است. بنده 
در این زمینه به دنبال کارهای تبلیغاتی 
نیستم و از هر تالشی که منجر به بهبود 
و ارتقای سطح کیفی کارکنان قراردادی 
نفت شود، دریغ نمی کنم.  زنگنه از همه 
کارکنان  ویژه  به  نفت  صنعت  کارکنان 
و  سختی ها  همه  با  که  عملیاتی  مناطق 
کار  جدیت  و  عالقه مندی  با  دشواری ها 

خود را انجام می دهند، قدردانی کرد.
قاره  نفت فالت  اعالم شرکت  اساس  بر   
رئیس  تاجگردون،  غالمرضا  ایران، 
نیز  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون 
در این جلسه گفت: کمیسیون تلفیق در 
زمینه ارتقای معیشت کارکنان قراردادی 
با  امیدواریم  و  دارد  جدی  آمادگی  نفت 
آنان  مشکالت  زنگنه  آقای  جناب  کمک 

را حل کنیم. 

 ابالغیه وزیرنفت برای  به کارگیری نیروهای بومی 
در   طرح های  صنعت نفت  

وزیر نفت:

پیگیری   رفع مشكالت کارکنان قراردادی   
نفت ادامه دارد

 رئیس جمهوری:

 دولت معادل همه سال های گذشته
 در پارس جنوبی کار کرده  است 

خبر و نظر
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 سخنگوی دولت گفت: دو نرخی کردن بنزین 
ازسوی دولت که برخی عنوان کرده اند، صحت 
ندارد. محمدباقر نوبخت در نشست هفتگی خود 
با خبرنگاران با بیان این که تورم ۴۰ درصدی را 
به زیر ۱۰ درصد و رشد اقتصادی را از منفی 
به مثبت و میزان بیکاری باال را کاهش دادیم، 
نرخ  باره  در  که  ارقامی  و  اعداد  کرد:  تصریح 
زنی  گمانه  می شود،  گفته  انرژی  حامل های 
است. دولت در این باره هیچ عددی را قطعی 
اعالم نکرده است.  وی  با یادآوری این که برنامه 
و  اجتماعی  رفاه  و  پیشرفت  با  همسو  دولت 
انتظار  که  این  گفت:  است،  اشتغال  افزایش 
داشته باشیم کسانی که از رخدادهای اخیر در 
کشور شادمان هستند به ما کمک کنند، توقعی 

ساده لوحانه  است، اگرچه برای گشایش فضای 
اقتصادی باید از همه فرصت ها استفاده کرد.

وی افزود: سیاست اقتصاد مقاومتی این توصیه 
را دارد که با ایجاد محیط مناسب از شرایط برای 

روابط متقابل با دیگر کشورها استفاده کنیم.
سخنگوی دولت با طرح این سوال که آیا دولت 
مردم  رضایت  به  او  مثبت  کارنامه  نمی داند 
بستگی دارد و آیا ما می توانیم نسبت به نظر 
مردم بی تفاوت باشیم؟ افزود: خودمان را موظف 
به  ایجاد کنیم.  رفاه  برای مردم  می دانیم که 
هیچ وجه نسبت به مشکالت مردم بی توجه و 
ناآگاه نیستیم. از وجدان عمومی ایرانیان سوال 
می کنم که آیا وضع کنونی، با زمانی که دولت را 

تحویل گرفتیم، فرق نمی کند؟

وزیر نفت در پیامی هفتادمین سالروز تأسیس 
»صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان 
صنعت نفت« را به شاغالن و بازنشستگان صنعت 
نفت و نیز کارکنان صندوق های بازنشستگی صنعت 
نفت در سراسر کشور تبریک گفت.متن کامل پیام 
بیژن زنگنه به مناسبت هفتادمین سالروز تاسیس 
صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان 

صنعت نفت به شرح زیر است:
»صنعت نفت در فرآیند توسعه کمی و کیفی 
خود در طول عمر ۱۱۰ ساله اش، به فراخور زمان و 
نیاز، شاهد تأسیس مجموعه های اداری و صنعتی 
متعددی بوده است که چه بسا هر یک به رکنی مهم 
و تأثیرگذار تبدیل شده اند.بی گمان صندوق های 
بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت« 
که یازدهم دی ماه ۱۳۲۶ پایه گذاری شد و اکنون به 
هفتاد سالگی فعالیت خود رسیده است، یکی از 
همان نهادهای اثرگذار است که در خانواده بزرگ 

صنعت نفت شکل گرفت و به عنوان پیشگام پرداخت 
مستمری، مقرری و هم چنین ارائه خدمات رفاهی 
دیگر، صاحب نام و اعتبار شد.در طول تمام هفت 
دهه ای که از فعالیت این نهاد سپری شده است، 
شاغالن و بازنشستگان صنعت نفت در حفظ، صیانت 
و ازدیاد دارایی های صندوق تاثیر به سزایی داشته اند. 
در این رهگذر البته نقش مهم و اثرگذار اعضای 
هیئت امنا و هیئت رئیسه در برنامه ریزی و اجرای 
مفاد اساسنامه صندوق را نمی توان از نظر دور نگه 
داشت.ضمن تبریک هفتادمین سالروز تأسیس 
صندوق ها به شاغالن و بازنشستگان صنعت نفت و 
نیز کارکنان صندوق های بازنشستگی صنعت نفت 
در سراسر کشور، از تالش همه ایشان برای صیانت 
از منابع و هم چنین ارائه خدمات مطلوب به ذینفعان 
سپاس گزاری کرده و از درگاه خداوند متعال برای 
همگی، صحت، سالمت و طول عمر با عزت مسئلت 

می کنم.«

 سخنگوی دولت:

دو نرخی شدن بنزین صحت ندارد

پیام وزیر نفت به مناسبت هفتادمین سالروز 
تأسیس صندوق بازنشستگی صنعت نفت

 وزیر نفت با صدور پیامی درگذشت علی اکبر 
جمهوری  نفت  وزیر  نخستین  معین فر، 
پیام  متن  گفت.   تسلیت  را  ایران  اسالمی 
شرح    این  به  زنگنه  بیژن  مهندس  تسلیت 

است:
انّا هلل و انّا الیه راجعون

اکبر  علی  مهندس  شادروان  درگذشت 
جمهوری  نفت  وزیر  نخستین  معین فر، 

این  و تاسف شد.  تاثر  ایران موجب  اسالمی 
عالقه مندان  و  دوستداران  همه  به  را  ضایعه 
آن مرحوم، جامعه مهندسی کشور و به ویژه 
خانواده آن فقید سعید تسلیت عرض نموده 
بازماندگان  برای  سبحان  خداوند  درگاه  از 
رحمت  مرحوم  آن  برای  و  شکیبایی  و  صبر 

واسعه مسئلت دارم. 
روحش شاد و یادش گرامی.

امور مهندسی، پژوهش  نفت در  معاون وزیر 
و  نو  فناوری های  از  استفاده  فناوری گفت:  و 
موفقیت  رمز  اطالعات  و  ارتباطات  اثربخش 

سازمان هاست.
و  توجیهی  نشست  در  بیطرف  حبیب اهلل    
کالیبراسیون تیم های ارزیابی نخستین دوره 
جایزه سرآمدی و بهبود مستمر صنعت نفت 
که روز چهارشنبه )13 دی ماه( در تاالر شهید 
بهشتی ساختمان مرکزی وزارت نفت برگزار 
اظهار کرد: در مدیریت عصر جدید که  شد، 
استوار  دانش  و  اطالعات  مدیریت  محور  بر 
است، آگاهی از ظهور فناوری های نو ارتباطی 
و کاربرد آنها برای پیشبرد اهداف سازمان از 

ضرورت های اساسی به شمار می آید.
وی افزود: در سال های اخیر مدیریت دانش 
آوردن  دست  به  به منظور  شرکت ها   برای 
به یک راهبرد اساسی و مهم  مزیت رقابتی 
تبدیل شده است و نگرش جدید مدیریتی بر 
اثر جهانی شدن، سرعت تغییرات، پیچیدگی 
عصر  در  اطالعات  گردش  و  تولید  و  رقابت 
در  نگرش  بازنگری  به  را  سازمان  کنونی، 
ملزم  خود  فعالیت های  و  ساختار  عملکرد، 
مهندسی،  امور  در  نفت  وزیر  می کند.معاون 
استناد  به  کرد:  تاکید  فناوری  و  پژوهش 
قانون  ویژه   به  باالدستی  تکالیف  و  اسناد 
نظام نامه  نفت،  وزارت  اختیارات  و  وظایف 
جایزه سرآمدی و بهبود مستمر صنعت نفت 
که برآیند کار کارشناسی متخصصان ستاد و 
چهار شرکت اصلی و الگوبرداری از الگوها و 

استانداردهای معتبر بین المللی است، به 
منظور پیاده سازی و گسترش فرهنگ 

در  مستمر  بهبود  و  سرآمدی 
مجموعه صنعت نفت، از سوی وزیر 
نفت به مدیران عامل چهار شرکت 

کل  مدیران  و  معاونان  اصلی، 
واحدهای  رؤسای  و 

ابالغ  ستادی  مستقل 
شد.

به  اشاره  با  بیطرف 

اهتمام شرکت های اصلی و تابعه وزارت نفت 
در مسیر فرآیند سرآمدی سازمانی، هدف از 
برپایی این دوره را توسعه فرهنگ تعالی در 
سازمان ها، امکان انتخاب بهترین ها و امکان 
انتقال تجربیات میان سازمان ها عنوان کرد و 
گفت: توسعه و تکمیل المان های الگوی تعالی 
متناسب با صنعت نفت، براساس تجربه های 
حاصل از به کارگیری الگوی کنونی و استفاده 
از نتایج به منظور توسعه پایدار صنعت نفت 
یادشده  ارزیابی  اصلی  انداز  چشم  کشور، 

است.
معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر 
نفت افزود: امسال از نتیجه ارزیابی شرکت های 
برتر، 16 شرکت انتخاب شدند که در مرحله 
دوم این ارزیابی، بهترین های وزارت نفت از بین 

این 16 شرکت برگزیده خواهند شد.
وی با اشاره به این که نشست امروز با حضور  
ارزیابان به منظور هماهنگی، توجیه و آماده 
شده  برگزار  ارزیابی  دوم  مرحله  برای  شدن 
است، تصریح کرد: اهمیت این نشست از این 
روست تا بر حساسیت عملکرد ارزیابان برای 
رعایت استانداردها تاکید شده، صحت و دقت 

هرچه بیشتر آنان بررسی شود.
برپایی  از  نفت  وزارت  هدف  گفت:  بیطرف 
صنعت  مستمر  بهبود  سرآمد  جایزه  دوره 
 15 تا  نفت  صنعت  شرکت های  ارتقای  نفت، 
سرآمدی  و   1410 سال  تا  یعنی  آینده،  سال 
شرکت های ایرانی در میان کشورهای جهان و 

در ابعاد بین المللی  است.
گروه های  کالیبراسیون  و  توجیهی  نشست 
و  سرآمدی  جایزه  دوره  نخستین  ارزیابی 
بهبود مستمر صنعت نفت از سوی معاونت 
امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت 
نفت، روز چهارشنبه )13 دی ماه( در محل 
تاالر شهید بهشتی این وزارتخانه برگزار و 
ضمن ارائه گزارش از اقدام های 
برنامه های  به  شده،  انجام 
آینده و اقدام های ضروری 

پرداخته شد.

معاون وزیرنفت در امورمهندسی، پژوهش و فناوری:

فناوری های نو در ارتباطات و اطالعات رمز موفقیت سازمان هاست

خبر

 پیام تسلیت  وزیر نفت   
به مناسبت درگذشت  

نخستین وزیر نفت جمهوری 
اسالمی ایران 

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: تاکنون 
مجلس به هیچ عدد واقعی درباره قیمت سوخت 
نرسیده است و از هفته آینده کمیسیون تلفیق 

بودجه وارد دستور کار قیمت سوخت می شود.
بهروز نعمتی، در تشریح نشست روز سه شنبه 
شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  دی ماه(   ۱۲(
اسالمی گفت: جلسه ای با حضور اعضای هیئت 
رئیسه مجلس برگزار شد که در این نشست 
موارد مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
با بیان این که یکی از موضوع های مطرح شده 
در این نشست، بحث قیمت سوخت بود، افزود: 
درباره  واقعی  عدد  هیچ  به  مجلس  تاکنون 
قیمت سوخت نرسیده است اما آنچه که بنده 
می توانم قول دهم، این است که این مواردی که 

در جامعه مطرح می شود و برخی به آن دامن 
می زنند، مورد نظر مجلس نیست و تالش بر 
این است که بودجه شفافی ارائه شود.  واقعیت 
این است که مجلس و مسئوالن، موضوع های 
معیشتی و مشکالت مردم را با توجه به ارتباطی 
که بین مسئوالن نظام و مردم وجود دارد، از 
این که  بیان  با  می کنند.وی  مشاهده  نزدیک 
هنوز درباره قیمت سوخت جمع بندی قطعی 
مصوبات  همه  افزود:  است،  نگرفته  صورت 
تلفیق  کمیسیون  و  مختلف  کمیسیون های 
بودجه سال ۹۷ به عنوان پیشنهاد بوده که 
و  شود  ارجاع  علنی  به صحن  باید  سرانجام 
پس از تصویب صحن علنی و همچنین پس از 
تایید شورای نگهبان به صورت قانون درآمده و 

اجرایی می شود. 

بررسی قیمت سوخت در کمیسیون تلفیق بودجه
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وزیر نفت پنج شنبه )۷ د ی( با حضور 
د ر محل حاد ثه چاه شماره ۱۴۷ رگ سفید  
از تالش فد اکارانه مهارگران قد رد انی کرد  
و گفت: د ر آیند ه باید  د ر مسیر ارتقای 
از  استفاد ه  و  حفاری  استاند ارد های 
تجهیزات استاند ارد  گام های محکمتری 
برد اریم و خود  را به امکانات بیشتری برای 
مقابله با حواد ثی مانند  چاه ۱۴۷ رگ 
سفید ، چه د ر خشکی و چه د ر د ریا تجهیز 
کنیم. مهند س بیژن زنگنه پس از بازد ید  
از موقعیت مهار فوران چاه ۱۴۷ رگ سفید  
گفت: فوران چاه، حاد ثه ای محتمل، اما 

ناگوار و سخت د ر حفاری است. از ابتد ا 
تصمیم گرفته شد  هر ۲ روش مهار از عمق 
و مهار از سطح د ر د ستور کار قرار گیرد ، 
احد اث بیش از ۲۰۰ کیلومتر خط لوله 
انتقال آب، آماد ه سازی محل استقرار ۲ 
د کل برای حفاری چاه های امد اد ی و 
اقد ام های متعد د  د یگری د ر این مد ت انجام 
شد . حمالت به چاه از عمق به د لیل فشار 
باالی مخزن و آسیب د ید گی تاسیسات 
سرچاهی موفق نبود ، اما خوشبختانه چاه 
امد اد ی خیلی سریع به محل هد ف رسید  
و با تکنیک هایی که متخصصان هر ۲ 

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و ملی 
حفاری بر آن تسلط د اشتند ، بعد  از رسید ن 
چاه امد اد ی به هد ف و تزریق سیال کنترل 
کنند ه، فوران مهار و چاه تثبیت شد . 

چاه های امد اد ی تولید ی خواهند  شد . 

ابالغ پیام تشکر رئیس جمهور
با شنید ن خبر مهار آتش چاه رگ 
سفید  تکبیر گفتم و خد ای متعال را شکر 
کرد م. همکاران عزیزم ۵٨ روز د ر این 
منطقه تالش کرد ند ؛ همکارانی بود ند  که 
۳۰ یا ۴۰ روز خانه نرفتند  و فد اکارانه تالش 

کرد ند . د ر مد ت زمان عملیات مهار چاه، 
حال و هوا و روحیات افراد ، یاد آور روزهای 
جنگ بود  و این مایه نشاط من است. به 
افراد  اعتماد  کرد یم و اگرچه برخی بسیار 
اذیت کرد ند ، اما اعتماد  ما کم نشد  و آنان 
نیز پاسخ خوبی به اعتماد  مد یریت کالن 
کشور د اد ند . خد ا این مرد ان استوار را برای 
صنعت نفت و خانواد ه هایشان حفظ کند  و 
به زند گیشان برکت د هد . بالفاصله پس از 
مهار چاه، خبر این موفقیت را به رئیس 
جمهور اعالم کرد م و ایشان گفتند : سالم 

و تشکر مرا به مهارگران برسانید .

وزیر نفت با حضور د ر رگ سفید  از تالش فد اکارانه مهارگران چاه 147 قد رد انی کرد 

  تجربه ای برای آیند ه
تاکید  زنگنه بر ارتقای استاند ارد های حفاری و تجهیزات مقابله با حواد ث

مشعل   وزیر نفت صبح روز پنج شنبه )7 د ی( با حضور د ر محل حاد ثه چاه 147 
رگ سفید  از مهارگران آتش چاه قد رد انی کرد . مهند س زنگنه د ر این د ید ار پیام 
تشکر و قد رد انی رئیس جمهور را به کارکنان عملیات مهار که پس از 58 روز تالش 
مجاهد انه د ر شراره های آتش رگ سفید  با موفقیت آن را مهار کرد ند ، ابالغ کرد . وی 
با ابراز تاسف از هجمه های صورت گرفته علیه تیم عملیات مهار د ر طول د و ماه 
گذشته گفت: مهمترین وظیفه ما د ر زمان انجام چنین عملیات هایی تامین آرامش 
همکاران  و حمایت از آنهاست. زنگنه با گرامید اشت یاد  د و تن از کارکنان که د ر این 
حاد ثه جان خود  را از د ست د اد ند ، گفت: یک تار موی همکارانم صد ها میلیون د الر 

ارزش د ارد و  مد یران صنعت نفت باید  به مسائل ایمنی توجه بیشتری د اشته باشند 
و استاند ارد های حفاری و تجهیزات مورد نیاز برای مقابله با حواد ث ارتقا یابد  و علل 
حاد ثه نیز بررسی و مشخص شود . د کل حفاری 95 فتح شرکت ملی حفاری مستقر 
روی چاه شماره 147 مید ان رگ سفید  روز یکشنبه )هفتم آبان ماه(، بر اثر فوران گاز 
چاه 147 رگ سفید  د چار حریق شد  و متاسفانه د ر این حاد ثه، ۲ تن از کارکنان شرکت 
ملی حفاری به نام های فرزاد  ارزانی بیرگانی و محمد  سلیمی چگینی جان باختند . 
هفته نامه »مشعل« از بازد ید  وزیر نفت از محل حاد ثه  پس از مهار آتش چاه گزارشی 

تهیه کرد ه است که از نظرتان می گذرد .

اشــــاره
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مهارگران رگ سفید  روسفید  شد ند 
وزیرنفت ضمن گرامید اشت یاد  ۲ تن از 
شهد ای چاه ۱۴۷ رگ سفید  و تسلیت به 
خانواد ه های آنان اظهار کرد : د وستان ما کار 
بزرگی را اینجا انجام د اد ند  و بر پایه خرد  
جمعی و تد بیر حرفه ای کار کرد ند . همکاران 
ما برنامه د رست و عاقالنه ای برای مهار چاه 
چید ه بود ند  که با انضباط انجام شود . وظیفه 
ما این بود  که فضای اعتماد  به آنها را ایجاد  
کنیم تا بتوانند  د ر محیطی آرام و با انضباط، 
با اعتماد  به نفس کار کنند . وقتی حاد ثه ای 
اتفاق می افتد ، مد یران باال باید  با پشتیبانی 
تالش کنند  تا افراد ی که د ر حال انجام 
عملیات هستند ، با آرامش بتوانند  کار خود  را 
انجام بد هند  و خوشبختانه  این حمایت ها د ر 
سطح عالی نظام و مجلس شورای اسالمی 
صورت گرفت، د وستان ما هم به خوبی پاسخ 
این حمایت را د ادند  و د ر زمانی بسیار کوتاه 

کار را پیش برد ند . 

یک تار موی همکارانم صد ها 
میلیون د الر ارزش د ارد 

د ر رگ سفید  اصال د نبال قهرمان بازی 
نبود یم و د نبال کار حرفه ای و متعارف بود یم، 
د ر روزهای نخستین این حاد ثه و هنگام 
بازد ید  تاکید  کرد م که کسی نباید  د ر این 
حاد ثه صد مه ببیند . یک تار موی هر کد ام از 
این همکاران بیش از صد ها میلیون د الر 
ارزش د ارد  و می خواستیم کار ایمن انجام 
بد هیم. ۲ روش اصلی برای مهار چاه ۱۴۷ 
رگ سفید  یعنی کشتن چاه از باال و از عمق 

د ر د ستور کار قرار گرفت که به موازات جلو 
رفت، ۱۳ تا ۱۴ بار همکاران ما به چاه حمله 
کرد ند  که فشار چاه و د رجه حرارت بسیار 
باال بود . خوشبختانه د ر شب والد ت امام 
حسن عسکری)ع( چاه ۱۴۷ مهار شد  که این 
کاری مهم و فنی بود ه است که از سوی 
همکاران ما انجام شد . از خد اوند  برای همه 
همکارانم توفیق را خواستارم که با فد اکاری 

کار کرد ند .

 از تیم مهارگر عذرخواهی کنید 
وزیر نفت د رباره این که آیا هم اکنون 
بهترین زمان برای اعالم نام کسانی نیست که 
غیرمنصفانه انتقاد  می کرد ند ، گفت:  عد ه ای 
نمک خورد ند  و نمکد ان را شکستند . اگر 
کسی با د ولت بد  است، بد  باشد . اما چرا 
همکاران خود  را تضعیف می کنند ؟ آنها د ر 
جنگ با آتش و سیال بود ند ، اما متاسفانه از 
همان روزهای نخست آتش سوزی چاه ۱۴۷ 
رگ سفید  عد ه ای گفتند  که اینها نمی توانند  
چاه را خاموش کنند ، اما آنها نشان د اد ند  که 

می توانند . 
همین که توانستند  این عملیات پیچید ه 
را مد یریت کنند ، نشان د اد ند  که می توانند  و 
همه اینها قهرمانند . ما اصال نیاز به کسانی 
ند اریم که پا روی شانه د یگران بگذارند  و 
خود شان را قهرمان کنند . همکاران و د وستان 
من با غیرت تمام د ر رگ سفید  روسفید  
شد ند ، اما عد ه ای نمره قبولی نگرفتند  و خیلی 
مهارگر  تیم  از  باید   که  بد  عمل کرد ند  
عذرخواهی و به د رگاه خد اوند  استغفار کنند .

لحظه ای د ر توانایی همکارانم ترد ید  
نکرد م

وزیر نفت  گفت: خد ا را شاهد  می گیرم که 
حتی لحظه ای د ر توانایی شما برای مهار این 
چاه د چار ترد ید  نشد م و مطمئن بود م می توانید  
آن را خاموش کنید . خد اوند  به کسانی که صبر 
می کنند  بد ون حساب اجر می د هد ، شما صبر 
کرد ید  و خد اوند  به شما اجر د اد ه است. 
استرس، د ستپاچگی و آزار د ر این شرایط معنا 
ند ارد  و باید  اجازه د اد  تیمی که کارش را بلد  

است آن را به سرانجام برساند .
زنگنه با بیان این که برای مهار این چاه 
خیلی ها از جمله د ولت و مجلس به خصوص 
کمیسیون انرژی به ما کمک کرد ند ، گفت: 
هیچکس د ر زمان انجام عملیات برای مهار چاه 
ما را اذیت نکرد ، البته توضیح خواستند  که 
طبیعی است اما د ر کنار ایجاد  آرامش از ما 
حمایت کرد ند  که نتیجه د اد . شرکت ملی 
حفاری ایران و شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب د ر این عملیات و د ر کنار هم بسیار 
خوب کار کرد ند . خاموش شد ن چاه رگ سفید ، 
نتیجه تالش جمعی بود  ، هیچکس د ر این 
عملیات به د نبال این نبود  که کار را به نام 
مجموعه خود  تمام کند ، بلکه همه به د نبال 
خاموش کرد ن چاه بود ند .هیچ کس د ر انجام 
این عملیات لحظه ای کوتاهی نکرد  و همه با 
عشق و فد اکاری برای سربلند ی نظام جمهوری 
اسالمی ایران تالش کرد ند . انجام عملیات مهار 
چاه از سوی عد ه معد ود ی از شرکت ها د ر 
جهان انجام می شود  که الحمد ا.. شما هم این 

کار بزرگ را به سرانجام رساند ید .

ارتقای استاند ارد های حفاری، افزایش 
امکانات برای مقابله با حواد ث

وزیر نفت تاکید  کرد : د ر آیند ه باید  د ر مسیر 
ارتقای استاند ارد های حفاری و استفاد ه از تجهیزات 
استاند ارد  گام های محکمتری برد اریم و خود  را به 
امکانات بیشتری برای مقابله با حواد ثی از این 
د ست، چه د ر خشکی و چه د ر د ریا تجهیز کنیم. 
زنگنه با اشاره به این که وقت آن رسید ه است تا علت 
حاد ثه با د قت و بد ون د ر نظر گرفتن مالحظات 
بررسی شود ، بر ضرورت بازنگری د ستورالعمل 
ایمنی د ر صنعت نفت برای جلوگیری از وقوع حاد ثه 
تاکید  کرد  و گفت: تجهیز کرد ن صنعت نفت برای 
مقابله با حواد ث احتمالی چه د ر د ریا که بسیار نگران 
آن هستم و چه د ر خشکی باید  د ر د ستور کار قرار 
گیرد . به احتمال فراوان، د لیل حاد ثه رگ سفید ، 
استفاد ه از تجهیزات غیر استاند ارد  بود ه است که 
متاسفانه سبب شد  جان ۲ همکار عزیزمان را از 
د ست بد هیم. صنعت نفت با سه عنصر خطرناک 
آتش،  مواد سمی و فشار سیال د ر ارتباط است که 
برای مقابله با آن باید  از به کار برد ن تجهیزات غیر 
استاند ارد  پرهیز کرد  و مد یران صنعت باید  د ر رعایت 

مسائل ایمنی بسیار سخت گیر باشند .

صنعت نفت به متخصصان خود  می بالد 
معاون وزیر نفت د ر امور پاالیش و پخش 
فرآورد ه های نفتی ایران نیز هفته گذشته د ر پیامی 
موفقیت د ر مهار آتش را به مهارگران آتش چاه ۱۴۷ 

رگ سفید  تبریک گفت.
د ر پیام علیرضا صاد ق آباد ی آمد ه است: 
»موفقیت مهار آتش د ر چاه ۱۴۷ رگ سفید  د ر 
جنوب ایـران که با تـالش خـالصانه شبانه روزی و 
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بی وقفه توأم بود ، بی ترد ید  جز د ر سایه اتکال به 
پرورد گار، صبر و د رایت و توانمند ی متخصصان و 
مجاهد ان راستین صنعت نفت به ویژه همه مد یران 
و کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، 
شرکت ملی حفاری و معاونت تولید  شرکت ملی 
نفت به د ست نیامد ه است. اینجانب  با گرامید اشت 
یاد  و خاطره د و تن از عزیزان جان باخته د ر حاد ثه 
رگ سفید ، رجای واثق د ارم صنعت نفت به وجود  
متخصصان توانمند ، جوان، باانگیزه و متعهد  به خود  
می بالد  و ان شاءاهلل به لطف خد اوند  مسیر پرتالش 
همه تالشگران صنعت نفت هموارتر خواهد  شد . 
عملیات موفقیت آمیز مهار شعله های سرکش رگ 
سفید ، بیانگر رکورد ی کم نظیر د ر این گونه عملیات 
است که با همد لی، مجاهد ت و ازخود گذشتگی 
نفت  صنعت  د ر  ایرانی  متعهد   متخصصان 
به د ست آمد ه است. این پیروزی را به همه کسانی 
که با اراد ه ای آهنین د ر این صنعت بزرگ و خطیر 
کشور فعالیت د ارند ، تبریک عرض می کنم و آرزو 
د ارم ان شاءاهلل شاهد  موفقیت های بیشتر د ر زمینه 
توسعه روزافزون و بالند گی کشور عزیزمان باشیم.«

اتفاق نظر تیم های عملیاتی، رمز موفقیت 
رگ سفید 

قائم مقام مد یرعامل شرکت ملی حفاری د ر 
تشریح روز شمار عملیات مهار فوران چاه ۱۴۷رگ 
سفید  گفت: اتفاق نظر، همد لی، شجاعت و جسارت 
تیم های عملیاتی و واحد های فنی، تخصصی و 
پشتیبانی د ر د ستیابی به این موفقیت بزرگ بسیار 
حائز اهمیت است.محمد رضا تاکاید ی از تالشگران 
صنعت نفت و سخت کوشان ملی حفاری د ر مهار 
فوران چاه ۱۴۷ رگ سفید  قد رد انی کرد  و گفت: 
حضور مستمر مد یران عامل و ارشد  شرکت ملی 
حفاری ایران و شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، 
همچنین معاون مد یرعامل شرکت ملی نفت ایران 
د ر امور تولید  د ر کنار متخصصان، کارشناسان و 
نیروهای عمل کنند ه د ر منطقه بسیار مهم و د ر 
راهبری عملیات مهار کنترل فوران چاه تاثیر گذار 
بود . از نکات قابل تامل د ر این موفقیت، انجام کار 
بد ون حاد ثه با ضریب ایمنی باال بود  و این د ر حالی 
است که از نظر زمانی، مهار فوران یک چاه مشابه 
د ر منطقه رگ سفید  د ر سال های گذشته ٨۵ روز 
به طول انجامید  و زمان کنترل فوران چاه ۱۴۷ د ر 
مد ت ۵٨ روز محقق شد  و این یک رکورد  به شمار 

می آید .قائم مقام مد یرعامل شرکت ملی حفاری 
ایران د ر اد امه یاد  و خاطره د و نفر از کارکنان ملی 
حفاری را که د ر حاد ثه فوران و آتش سوزی این چاه 
د ر هفتم آبان ماه گذشته جان باختند ، گرامی 

د اشت.

تقد یر مد یرعامل شرکت نفت و گاز 
مارون از تیم عملیاتی مهار فوران

شرکت  عامل  مد یر  پورهنگ،  جهانگیر 
بهره برد اري نفت و گاز مارون د ر پیامي به مد یر عامل 
نفت خیز جنوب ضمن  شرکت ملي مناطق 
گرامید اشت یاد  و خاطره شهد اي این حاد ثه، 
موفقیت کارگروه فني تخصصي مهار فوران و آتش 
چاه ۱۴۷ رگ سفید  را تبریک گفت. د ر بخشی از 
پیام وي آمد ه است: »تالش و مجاهد ت هاي 
کارکنان صنعت عظیم نفت، بویژه شرکت ملي 
مناطق نفت خیز جنوب که راهبري عملیات تولید  
بیش از ٨۰د رصد  نفت خام کشور را به عهد ه د ارد  
همواره د ر صنایع باالد ست شهره خاص و عام بود ه 
است و این بر کسي پوشید ه نیست که د ر عملیات 
مهار فوران چاه ۱۴۷ رگ سفید ، این مجاهد ت ها 
د و صد چند ان رخ نمود . اینجانب موفقیت و ظفر 
حضرتعالي به عنوان رئیس ستاد  مشترک عملیات 
مهار فوران چاه ۱۴۷، مهند س سپهري، مد یر عامل 
محترم شرکت ملي حفاري و کلیه کارگروه فني و 
تخصصي این عملیات را تبریک عرض نمود ه، از 
خد اوند  متعال، کامیابي یکایک صنعت مرد ان 

صنعت نفت را مسئلت مي نمایم.«

پیام تبریک مد یرعامل شرکت 
بهره برد اری نفت و گاز مسجد سلیمان 

مد یرعامل شرکت بهره برد اری نفت و گاز 
مسجد سلیمان نیز به مناسبت اقد ام شجاعانه و 
جهاد گونه تالشگران صنعت نفت د ر مهار چاه 
سرکش و فوران کرد ه ۱۴۷ رگ سفید  مد یرعامل 
شرکت بهره برد اري نفت و گاز مسجد سلیمان پیام 
تبریکي ارسال کرد . د ر بخشی از پیام قباد  ناصری 
آمد ه است: »یکي از حساس ترین بخش هاي 
فعالیت د ر صنعت نفت، بخش حفاري چاه است که 
به د لیل ناشناخته بود ن رفتارهاي زمین و الیه هاي 
تشکیل د هند ه، آن را به پرمخاطره ترین بخش این 
صنعت حساس مبد ل ساخته است. د ر تمامي 

کشورهاي پیشرفته و مد عي تکنولوژي حفاري 
نفت، فوران چاه د ر حین حفاري جزو د غد غه هاي 
متخصصان این صنعت است و بالطبع صنعت نفت 
ایران هم از این قاعد ه مستثني نیست. د ر روز ۷ آبان 
چاه ۱۴۷ مید ان نفتي رگ سفید  فوران کرد  و 
شعله هاي سربه آسمان کشید ه از این چاه سرکش 
که فشار گاز آن با هیچ چاه فوران کرد ه د یگري قابل 
مقایسه نبود ه و نیست، جان د و تن از همکاران 
عزیزمان را گرفت، اما تیم شکل گرفته براي مهار 
این چاه هم قسم شد ند  تا براي زند ه نگاه د اشتن یاد  
و خاطره این ۲ ایثارگر جان باخته به مقابله با آتش 
برخیزند  و افسار مهارش را د ر د ست بگیرند . علیرغم 
صعب العبور بود ن منطقه و کمبود هاي بسیار 
امکانات رفاهي اعضاي تیم متشکل از مد یران 
مجرب و متعهد  و کارکنان متخصص و کارکشته 
شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب و شرکت ملي 
حفاري ایران د ر سایه مد یریت و نظارت مد یر 
محترم تولید  شرکت ملي نفت ایران توانستند  با 
حضور ۲۴ ساعته د ر آن منطقه ي عاري از امکانات 
و د ر حالي که د ود  و آتش و گاز همه ي منطقه را 
د ر بر گرفته بود  با همتي بلند  طي ۵٨ روز تالش 
جانفرسا و شبانه روزي و بد ون لحظه اي وقفه د ر 
انجام عملیات، باالخره شعله هاي این چاه سرکش 
و فوران کرد ه که به اذعان تمامي متخصصان صنعت 
ترین  د شوار  و  ترین  پیچید ه  از  یکي  نفت 
عملیات هاي مهار د ر طول عمر این صنعت 
استراتژیک به شمار مي آمد  را مهار کرد ه و مقهور 
اراد ه پوالد ین خویش نمایند .اینجانب به سهم 
خویش و به نمایند گي از کلیه همکارانم د ر شرکت 
بهره برد اري نفت و گاز مسجد سلیمان، کسب این 
موفقیت و پیروزي ارزشمند  را به مقام عالي وزارت 
نفت که از روزهاي نخست با حضور د ر محل حاد ثه 
به تیم عملیاتي مستقر روحیه اي زاید  الوصف 
بخشید ند ، مد یرعامل محترم شرکت ملي نفت 
ایران، مد یرعامل محترم شرکت ملي مناطق 
نفت خیز جنوب این سرد ار پرافتخار صنعت نفت 
که طي ۵٨ روز گذشته د ر عملیات حضور فعال و 
مستمر د اشتند ، مد یرعامل محترم شرکت ملي 
حفاري ایران و کلیه همکاران صنعت نفت کسب 
این موفقیت و پیروزي ارزشمند  که برگ زرین 
د یگري بر د فتر قطور افتخارات صنعت نفت 
کشورمان افزود ند ، تبریک و تهنیت عرض نمود ه و 
ضمن گرامید اشت یاد  و خاطره د و همکار ایثارگري 

که د ر این حاد ثه جان خود  را فد ا کرد ند ، به کلیه 
همکاران و اعضاي تیم اطفا و مهار چاه ۱۴۷ رگ 
سفید  خد ا قوت و خسته نباشید  عرض نمود ه و براي 
آنان سالمتي و تند رستي را از خد اوند  متعال 

مسئلت مي نمایم.  

تقد یر و تشکر استاند ار خوزستان از 
مهارگران چاه 147 رگ سفید 

غالمرضا شریعتی، استاند ار خوزستان نیز د ر 
پیامی از تالش و همت د ست اند رکاران مهار چاه 
۱۴۷ رگ سفید  تشکر کرد . متن پیام استاند ار 
خوزستان به این شرح است: »به نام خد ا، تاریخ صد  
ود ه ساله صنعت نفت با حواد ث تلخ و شیرین و 
روید اد های تحول آفرین بسیار د رآمیخته است. از 
آنجا که این صنعت فعالیتی د ر تراز بین المللی د ارد ، 
هر اتفاقی که د ر آن رخ د هد  نگاه جهانیان را به خود  
جلب می کند . بی ترد ید  مهمترین روید اد  خبری 
صنعت نفت ایران د ر د و ماه گذشته، حاد ثه فوران 
چاه ۱۴۷ رگ سفید  واقع د ر حوزه فعالیت شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب بود  که طی آن د کل 
۹۵ فتح شرکت ملی حفاری ایران طعمه آتش 
گرد ید  و د و تن از مرد ان غیور و متعهد  آن شرکت 
نیز به شهاد ت رسید ند . بی ترد ید  د ر این مد ت ملت 
ایران به ویژه مرد م شریف خوزستان و استان های 
واقع د ر حوزه عملیات مناطق نفتخیز جنوب، بی 
صبرانه منتظر موفقیت مهارگران و خاموشی و 
ایمنی چاه د ر حال فوران بود ه اند . اکنون که به فضل 
الهی و برکت ایام والد ت حضرت امام حسن 
عسکری )ع ( تد بیر و تالش جهاد گونه تیم عملیاتی 
و مد یران ارشد  شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب 
و شرکت ملی حفاری ایران به بار نشسته و 
کوشش های شبانه روزی این عزیزان به مهار کام 
فوران چاه سرکش رگ سفید  ۱۴۷ منجر شد ه 
است. وظیفه خود  می د انم از جهاد  ۵٨ روزه 
مهارگران برای صیانت از سرمایه های ملی قد رد انی 
نمود ه و این موفقیت ارزشمند  را به یکایک مد یران 
و کارکنان صنعت نفت به ویژه آقایان مهند س 
عالی پور و مهند س سپهری مد یران محترم 
شرکت های ملی مناطق نفت خیزجنوب و ملی 
حفاری ایران و تمامی نیروهای عملیاتی حاضر د ر 
مید ان، تبریک و تهنیت گفته و از خد اوند  منان، 
تد اوم توفیق، تند رستی و سربلند ی آنان را د ر مسیر 

خد مت به کشور عزیز اسالمی مسئلت د ارم.«

مجله خبري

نمایی از فوران گیری که 58 روز آتش معروف رگ سفید  از آن زبانه می کشید 
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  رگ سفید   که تنها آتش نبود !
علیمراد کاظم پور   مثل کود کی 
که به د امن چین د ار ماد رش عاد ت 
د ارد ، به این خاک سوخته د ل بسته 
بود  و برای فروکش کرد ن آتش خشم 

147 مد ام سرباز ماد رش بود .
»د ا« صد ایش  زبانی  عاد ت  به 
می زند  و روزهای پیاپی از این غول 
چراغ رگ سفید  بعد  از گزارش به 
مافوق ها، »د ا« تنها محرم اسرارش 

بود .
رگ سفید  فقط آتش نبود  که مهار 

شود .
از  د نیایی  و  بود   د رس  مید ان 
 ، ت کلما ز  ا یی  د نیا  ، ت ا طر خا
واگویه هایی که بگوید  رگ سفید  فقط 
که  نبود   مهارش  اشتیاق  و  آتش 

صفحه سرخ تجربه و د رس بود .

ورق می زنم صفحات نفت را و این 
بار تابلوی خروش 147 و مرد ی بر مرز 
مانند   به  منت،  بی  پایانی خد مت 
کود کی عاشقانه وار هر لحظه از »د ا« 
حکم  با  که  فرماند ه ای  می گوید . 
عالیپور، مید ان د ار شد ه بود ، هر 
صبح که او را می د ید م، از ماد رش 
با همان لهجه زیبایش  می گفت و 
می گفت؛ د ام د یشب زنگ زد  که چه 
وابی؛ تش خاموش شد  یا نه و می گفت 
به  که  همان گونه  و  آرامی  به  که 
مسئوالن مانند  عالی پور و پاک نژاد  
گزارش مي د هم، برای »د ا« هم از 

عملیات می گویم.
مسعود  حید ری مرد  خند ه های 
بی پایان و خستگی ناپذیر، ستایشگر 
ماد ر، هیچ گاه از د وری از خانواد ه و 

د و پسرش چیزی نگفت، اما مد ام از 
ماد ری می گفت که د ر انتظار خبر 
را  ایستاد گی  است.  آتش  مهار 
ازتجارب کود کی اش د رتوبره تالش 
گاه د ر  به ید ک می کشید  و هیچ 
زند گی کم نیاورد ه و سختی کار را با 
استخوانش  و  گوشت  و  پوست 

احساس کرد ه است.
است  مرد ی  بزنی،  ورق  را  او 
باسطور مختلف نگرانی واضطراب 
د وستانش، اماسطرآشنای لبخند ی 

که محو نمی شود .
و اما رگ سفید  مهار شد  تا وقتی 
همه د ر حال خوشحالی بود ند  مسعود  
به »د ا« زنگ بزند  و بگوید : »د ا چاه 

خاموش وابی«
آری! مسعود  نشان د اد  عشق به 

ماد ر چیز د یگری است.  و کاش اگر 
قرار شد  روزی از مهارگران آتش رگ 
سفید  تجلیل شود ، ماد ر مهند س 
حید ری هم آنجا باشد  تا به فرزند ش 

افتخار کند .
راستی فراموش نکنیم »د ا« د ر 
کالم مسعود  حید ری، کاربرد ی کنایی 
د ارد  با د و معنا؛ یک معنای نزد یک که 
ماد ر پیر د ل نگران فرزند  را شامل 
می شود  و یک معنای د ور و البته قوی 
که مام و ماد ر وطن را به ذهن متباد ر 

می سازد  و این »د ا« یا »مام« 
مشترک است که انگیزه او و 

هم رزمانش را د ر 
جد ال با آتش چاه 
سفید   گ  ر

د وچند ان می ساخت.

قد رد انی از اعتماد  و 
پشتیبانی ها 

مد یران عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و 
شرکت ملی حفاری ایران د ر پیامی مشترک، از معاون 
امور تولید  شرکت ملی نفت ایران به پاس حسن اعتماد  
د ر  تیم عملیات مهار فوران  از  قاطع  و پشتیبانی 
رگ سفید  قد رد انی کرد ند .د ر متن پیام بیژن عالیپور و 
سپهر سپهری خطاب به محسن پاک نژاد  آمد ه است: 
»اکنون که با عنایات حضرت حق و جانفشانی مجموعه 
نیروهای حاضر د ر مید ان، عملیات موفق کنترل فوران 
چاه پرفشار رگ سفید  147 با ثبت رکورد هایی تازه به 
پایان رسید ه و برگی د یگر به د فتر زرین حماسه های 
افزود ه است، الزم  سازمانی صنعت سرافراز نفت 
می د انیم از حسن اعتماد  و پشتیبانی قاطع جنابعالی از 
تیم عملیاتی، نهایت سپاس و قد رد انی را به عمل آورد ه 
و مراتب خرسند ی اعضای تیم را نسبت به حضور و 
همراهی مستمر و موثر جنابعالی د ر منطقه تقد یم د اریم. 
بی ترد ید  رهنمود های سازند ه شما و گره گشایی از 
چالش ها و مشکالتی که د ر عملیاتی این چنین مسبوق 
به سابقه بود ه و حمایت و پایمرد ی د ر مواجهه با 
حاشیه هایی بعضا بی سابقه، همواره د ر ذهن و ضمیر 

مرد ان پوالد ین حاضر د ر مید ان باقی خواهد  ماند .
تفاهم کم نظیر  و  یقینا تجربه همکوشی، تالش 
همکاران شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت 
ملی حفاری ایران که منجر به خلق افتخاری د یگر برای 
کشور و صنعت عظیم نفت شد ، مد یون د ید گاه راهبرد ی 
و تد بیر شخص جنابعالی است. همچنین حسن ارتباط 
با عوامل موثر د ر عملیات و انگیزه بخشید ن به سطوح 
مختلف نیروهای عمل کنند ه با حضور و ارتباط مستقیم 
با نیروهای خط مقد م آتش از سوی جنابعالی، مهم ترین 
عامل د لگرمی و تحرک د وچند ان مهارگران د ر جریان 
یکی از د شوارترین فوران های تاریخ صنعت نفت بود  که 
بحمد اهلل به نتیجه د لخواه منجر گرد ید . ضمن تبریک 
مجد د  این توفیق و د ستاورد  بزرگ، عزت و سالمتی 
جنابعالی و تمامی خد متگزاران د لسوز کشور و صنعت 

نفت را از د رگاه حضرت احد یت مسئلت می نماییم.«

هوشنگ صید الی، مد یرعامل شرکت نفت و گاز 
گچساران، که از اولین روزهای فوران آتش رگ 
سفید  تا لحظه مهار حضور د اشت، از رگ سفید  
می گوید : رگ سفید  برگ زرینی بود  که د ر د فتر 
افتخارات مرد ان این سرزمین نوشته شد  و ورق 
خورد ؛ د ر همان د قایق اولیه فوران د کل حفاری 95 
ستاد  بحران د ر شرکت نفت گچساران تشکیل 
جلسه د اد  تا بتوانیم تیم های عملیاتی را به منطقه 
اعزام کنیم. به د لیل نزد یکی ایستگاه آتش نشانی 
آتش نشانی  و  ایمنی  زیرمجموعه  که  پازنان 
گچساران است، سرپرست ایستگاه د ر سریع ترین 
زمان ممکن به محل فوران رسید  که موفق شد ند  
یکی از فوت شد گان را به همراه رئیس بهره برد اری 
از محل خارج کنند . از همان د قایق اولیه، تیم آتش 
نشانی و ترابری و پشتیبانی حفاری نفت گچساران 
با هماهنگی های بیژن عالی پور، مد یرعامل شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب عازم رگ سفید  شد ند  
تا بتوانند  د ر کنار د یگر مهارگران به انجام وظیفه 
بپرد ازند . امروز رگ سفید  د یگر آرام گرفته است، 
اما باید  اذعان کنیم هر لحظه و ساعت آن د نیایی از 
خاطرات از ایثار و فد اکاری و شهامت انسان هایی 
رقم خورد  که ثابت کرد ند  برای سربلند ی کشور از 
جان خود  نیز می گذرند . همد لی و وحد تی که میان 
نیروهاي مناطق نفت خیز جنوب و شرکت ملي 
حفاري بود ، مثال زد نی بود  و انسان را به یاد  د وران 
د فاع مقد س می اند اخت. نمی شود  خارج از گود  
نشست و انتقاد  کرد  و این بی انصافی است که 
بخواهیم چشمانمان را ببند یم و به این تیم که از 
زبد ه ترین افراد  بود ند ، انتقاد  کنیم.آتش سرکش 
رگ سفید  بیش از psi ۲400 فشار د اشت و گرمای 
آن از چند  صد متری نمایان بود  و باید  گفت با 
فوران های د یگر هرگز قیاس پذیر نبود ، به طوری که 

قبل از انقالب د و چاه د ر این منطقه د چار فوران 
شد ه است و آمریکایی ها نیز نتوانستند  آن را 
از باال مهار کنند . د ر رگ سفید  رکورد های 
بزرگی به ثبت رسید  که مطمئنا د ر تاریخ 
صنعت نفت به ثبت خواهد  رسید ، اما نکته 
مهم این بود  که مهارگران با توکل به خد ا کار 
کرد ند  و اعتماد  وزیرمحترم نفت به خود  را 
به د رستی پاسخ د اد ند  و من نیز بر خود  
وظیفه می د انم از تمام آنهایی که برای 
مهار رگ سفید  شبانه روز تالش کرد ند ، 
تقد یر و تشکر د اشته باشم. برخود  
وظیفه مي د انم این حماسه بزرگ را 
که برگ زریني د ر افتخارات صنعت 
نفت و گاز به شمار مي رود ، به مقام 
عالي وزارت نفت که از همان ابتد ا 
با حضور د ر محل چاه 147 به تیم 
عملیاتي مهار اعتماد  کرد ، علی 
کاردور ، مد یرعامل شرکت ملي 
نفت ایران، محسن پاک نژاد ، 
مد یرعامل شرکت  معاون 
ملی نفت د ر امور تولید ، 
بیژن عالی پور، مد یرعامل 
طق  منا ملي  کت  شر
نفت خیز جنوب که نقش 
این عملیات  فرماند هي 
بزرگ را به عهد ه د اشت، 
سپهر سپهری، مد یرعامل 
شرکت ملي حفاري ایران 
و تمام همکاران خود  د ر 

صنعت نفت، کسب این 
و  تبریک  را  موفقیت 

تهنیت می گویم.

مهار رگ سفید  نتیجه اعتماد  وزیر به تیم 
عملیاتي
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معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در 
امور تولید می گوید: »پس از مهار فوران چاه، دو 
جا عمق فشار روحی و روانی این عملیات بیشتر 
نمود پیدا کرد؛ یکی در بغض آقای عالیپور و 
دیگری در لبخند آقای وزیر.« وی  ناگفته های 
بیشتری را از عملیات مهار چاه ۱۴۷ رگ سفید 

روایت می کند:
بارها و بارها به آتش زدند. شب های بسیاری 
را تا صبح به طراحی عملیات پرداختند و پلک 
نزدند به این امید که صبِح فردا کمِر آتش را خم 
کنند. یک نفر بند انگشتش را دیگر در میان آب 
و آتش ندید. برخی از شدت نزدیکی به شعله ها، 
عملیات را با دست ها و صورت هایی ملتهب ادامه 
 دادند. برخی هم شب تا سحر را با صدای جامانده 
سر  پشت  گوش  در  آتش  بلند  نهیب  از 
می گذاشتند. اندوه ناتمام از دست دادن فرزاد 
ارزانی و محمد سلیمی نیز در تمام این روزها، 
همه آنان را که در صف مهار فوران بودند، یک 
لحظه تنها نگذاشت. همه این ها یک طرف و 
اضطراب اجتناب ناپذیر تداوم فوران یک طرف. 
معاون امور تولید شرکت ملی نفت ایران می گوید: 
»پس از مهار فوران چاه، دو جا عمق فشار روحی 
و روانی این عملیات بیشتر نمود پیدا کرد؛ یکی 

و در بغض آقای عالیپور 
لبخند  دیگری در 
 » . یر ز و ی  قا آ
محسن پاک نژاد، 
ی  گفته ها نا
ز  ا ا  ر بیشتری 

عملیات مهار چاه ۱۴۷ رگ سفید روایت می کند:

خسته نباشید. احتماال طی ۲ ماه 
گذشته، کمتر فرصت کردید در دفتر 

کارتان حضور پیدا کنید.
بله. حدود ۳۲ روز منطقه بودم.

شما فردای حادثه به منطقه رفتید. 
اوضاع در رگ سفید  آبان،  هشتم 

چگونه بود؟
در بدو ورود به منطقه، ۲ موضوع توجهم را 
جلب کرد؛ به طور طبیعی موضوع نخست، 
شعله های سرکش ناشی از فوران بود و دوم، چهره 
مصمم، با اراده و در عین حال نگران بچه هایی که 
در منطقه مستقر شده بودند. نخستین اقدامی که 
باید انجام می شد، تقویت روحیه و بازسازی 
تخریب های روحی بود. القای نتوانستن ها از همان 
ابتدای کار آغاز شده بود. جلسه ای گذاشتیم و وضع 
چاه و مسائل فنی و راهکارهای موجود را بررسی 
کردیم. در همان جلسه یادآور شدم که مهار فوران، 
کاری جمعی و گروهی است که بسیاری از شماها 
پیش از این هم تجربه اش را داشته اید. کار 
خیلی ها  متاسفانه  بود.  پیش رو  پیچیده ای 
استنباطشان از عملیات مهار فوران چاه، اطفای 
حریق است در حالی که این عملیات بسیار پیچیده 
است و رشته های تخصصی متعددی، از مهندسی 
تا  گرفته  زمین شناسی  و  و حفاری  مخزن 
تخصص های مکانیک و سازه و... درگیر مهار فوران 
می شوند. گردآوردن متخصصان در کنار هم و 
همسوسازی برای آغاز عملیات، کار سختی است.

از همان ابتدا، هر ۲ راهکار مهار از 
سطح و مهار از عمق در برنامه 

قرار گرفت؟
دقیقا. طبق آنچه در کتب 
فوران  به مهار  مرجع مربوط 
چاه های نفت و گاز آمده و پیش تر 
هم به آن اشاره کردم، عملیات 

مهار از سطح برای مقابله با فورانی با این فشار و 
شرایط توصیه نمی شد. بنابراین گزینه اصلی این 
بود که تنها روش مهار از عمق را در دستور کار قرار 
دهیم و منتظر بنشینیم تا پس از حفاری چاه های 
امدادی، از عمق اقدام کنیم. اما گزینه دوم که به 
اتفاق در جمع بندی به آن رسیدیم، این بود که 
همزمان عملیات مهار از سطح را هم با وجود همه 
سختی ها و پیچیدگی هایش دنبال کنیم. حتی 
درصد کم شانس موفقیت در عملیات مهار از 
سطح و مهار سریع تر فوران، آنقدر ارزش داشت 
که نمی شد استفاده از این روش را نادیده گرفت. 
بنابراین کارهای مقدماتی برای اجرای هر ۲ روش 
مانند ایجاد استخر ذخیره آب و خطوط انتقال آب، 
آماده سازی موقعیت چاه های امدادی و محوطه  
استقرار مخازن، احداث سلر، جاده های دسترسی 

و... آغاز شد.

پاکسازی دهانه چاه چند روز طول 
کشید؟

۲٨ روز زمان برد. شرایط خاصی بر چاه حاکم 
بود که عملیات پاکسازی را دشوار می کرد. 
تجهیزات دکل با وزنی بیش از ۴۵۰ تن بر دهانه 
چاه آوار شده بود. در اثر حرارت زیاد، فوالدها 
درهم تنیده شده بودند. با توجه به سنگینی و 
درهم تنیدگی آوار فروریخته از یک سو و فشار 
و دمای باال در دهانه چاه از سوی دیگر، مشخص 
موتورها،  است.  پیش  در  کار سختی  بود 
کانکس ها، مخازن گل و بخشی از تجهیزاتی که 
تدریج  به  و  جمع آوری  بود،  چاه  اطراف 
محموله های متعددی از محوطه چاه خارج شد. 
اما خارج کردن بخش اصلی دکل و متعلقات که 
دلیل  به  داشت،  قرار  چاه  دهانه  روی 
درهم تنیدگی و وزن سنگینی که پیدا کرده بود، 
امکانپذیر نمی شد تا جایی که حتی تصمیم 
گرفتیم از ادوات نظامی مخصوص برای تجزیه 
تجهیزات و متعلقات آن در دهانه چاه استفاده 
کنیم. با متخصصان رایزنی کردیم. کارشناسان 

سپاه خوزستان هم آمدند و روش مناسب را 
پیشنهاد دادند. بیست و ششمین روز پس از آغاز 
عملیات پاکسازی بود و تقریبا به این جمع بندی 
رسیده بودیم که باید از این راهکار استفاده کنیم 
که خوشبختانه ۴٨ ساعت بعد بچه ها موفق 
شدند با مشقت بسیار، تجهیزات را از دهانه چاه 
خارج و محوطه را به طور کامل پاکسازی کنند 
و شعله ها به صورت عمودی درآمد. پس از 
پاکسازی، طراحی استینگر متناسب با زاویه شیر 
فوران گیر )BOP(، روش راندن استینگر و 
چگونگی مهار استینگر با نیرویی بیش از ۱۲۰ 
تن پس از ورود به دهانه چاه بررسی شد. بچه ها 
شب های زیادی را تا صبح مشغول طراحی بودند 
و صبح بر مبنای طراحی های انجام شده، 

عملیات را کلید می  زدند.

انجام  سطح  از  مهار  عملیات  اگر 
نمی شد، باز هم نیازی به پاکسازی 

دهانه چاه بود؟
بله. حتی اگر عملیات مهار از سطح هم انجام 
نمی  شد، ایمن سازی چاه پس از مهار فوران، 

منوط به پاکسازی بود.

چند بار عملیات مهار از سطح انجام 
شد؟

۱۴ بار. در گزارش نهایی که خدمت آقای 
وزیر ارائه کردم، گفتم یکی از سه قولی که به 
شما دادم، این بود که برای مهار فوران از سطح، 
همه تالشمان را به کار گیریم و این کار را انجام 
دادیم. جالب است بدانید در جریان همین 
عملیات، به سازوکار جدیدی برای مهار فوران 
چاه از سطح دست یافتیم. ابزاری با کمک بخش 
خصوصی و با حمایت شرکت ملی مناطق نفت 
خیز جنوب و شرکت ملی حفاری ایران طراحی 
و ساخته شد که در ۲ عملیات مهار از سطح از 
آن استفاده کردیم. مقرر شده اصالحاتی در این 
ابزار اعمال شود تا اگر صنعت نفت در آینده 

 ناگفته  هایی از آوردگاِه رگ سفید
محسن پاک نژاد، معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت در امور تولید مطرح کرد:
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شاهد حوادثی از این دست شد، در صورتی که 
شرایط برای مهار چاه از سطح مهیا باشد، از آن 
استفاده شود. در این تجهیز، پیستون داخل 
محوطه ای مثل سیلندر قرار دارد و خروجی هایی 
اطراف آن تعبیه شده که این امکان را می دهد 
پیستون تحت فشار سیال در دهانه چاه قرار 
گیرد و فوران را از سطح مهار کند. این تجهیز از 
جمله دستاوردهای ما در رگ سفید بود و در 
به ثبت  فوران، موفق  حین عملیات مهار 

رکوردهای خوبی شدیم.

چه رکوردهایی؟
در این عملیات، برای نخستین بار موفق به 
احداث موقعیت چاه در ۱۴ روز شدیم؛ این در 
حالی است که احداث موقعیت چاه در نفت خیز 
جنوب به طور میانگین پنج ماه زمان می برد. 
همچنین برای نخستین بار، فرآیند حمل، 
برپایی و Spud دکل طی ۱۰ روز انجام شد 
که در حالت عادی به ۲ تا ۳ برابر این مدت زمان 
الزم بود. مهمتر از همه آنکه چاه C در ۳۴ روز 
به نقطه مورد نظر رسید  و به قدری طراحی 
بچه های مهندسی حفاری و زمین شناسی عالی 
بود که درست در همان محل پیش بینی شده، 
چاه به نقطه هدف برخورد کرد. دکل ۹۵ فتح 
که پیش از حادثه روی چاه ۱۴۷ مشغول 
حفاری بود، برای رسیدن به همین نقطه حدود 

۹۰ روز در حال حفاری بود.

بحث هایی درباره درخواست ایران 
برای همکاری با شرکت های خارجی در 
مهار فوران رگ سفید عنوان شد. آیا 
شرکت های  از  نفت،  ملی  شرکت 

خارجی کمک خواست؟
به هیچ عنوان. اما تعدادی از شرکت های ایرانی 
و خارجی پیشنهادهایی برای همکاری دادند که 
همه این پیشنهادها بررسی شد؛ از جمله آن که 
شرکتی کانادایی موضوع را پیگیری کرد و 
سرانجام تنها بر روش مهار از عمق برای مقابله با 
فوران تاکید داشت که چیز جدیدی نبود و ما نیز 
از ابتدای کار، تمهیدات الزم را برای انجام این 
روش به کار بستیم. یا برخی پیشنهاد دادند با 
موتور جت و با استفاده از فوم و آب، شعله های 
آتش را خاموش می کنند. خب بدیهی بود اگر با 
 H۲S این روش شعله ها خاموش شوند، گاز
موجود در کسری از ثانیه همه را به کشتن 
می دهد. در مجموع باید بگویم هیچ درخواست 
کمکی از سوی شرکت ملی نفت برای مهار فوران 
چاه ۱۴۷ رگ سفید مطرح نشد اما پیشنهادهای 

مطرح شده، بررسی شد.

در این مدت، انتقاد هایی هم  شد مبنی 
بر اینکه چرا با درخواست برخی برای 
کمک به مهار فوران موافقت نشد. االن 
وقت خوبی است در این باره هم توضیح 

دهید.
بهتر بود افرادی که مایل بودند برای مهار 
فوران قدمی بردارند، به جای نامه نگاری، 
می آمدند، لباس بر تن می کردند و می گفتند 
برای کمک ما هم در میدان هستیم. متاسفم که 
بگویم مهار فوران چاه در رگ سفید با همه 
رکوردهایی که به ثبت رساند، از حیث حجم 
وسیع تخریب روانی تیم عملیاتی نیز رکورد زد 
و این میزان فضاسازی و راه انداختن جنگ 

روانی علیه آنان که بدون هیچ چشم داشتی، 
زندگی خود را گذاشته بودند و شبانه روز در حال 
تالش بودند، در نوع خود بی سابقه و بسیار 
غیرمنصفانه بود. در نفت شهر بیش از ۱۰ بار 
عملیات مهار از سطح شکست خورد و حتی به 
اذعان آقای مکوندی، قبل از مهار چاه ۲۴، 
ناامیدی بر تیم عملیات سایه انداخته بود؛ اما 
کسی لحظه ای در غیرت و توان مهارگران تردید 
نکرد و البته نباید هم می کرد؛ اما دیدیم در مهار 
فوران رگ سفید، بارها تیتر زدند عملیات مهار 
از سطح باز هم شکست خورد! در حادثه کنگان، 
پنج شاخه افقی زدند تا به هدف رسیدند و فوران 
چاه را از عمق مهار کردند؛ در رگ سفید به 
قدری محاسبه ها دقیق بود که در همان بار 
نخست و در کوتاه ترین زمان ممکن به نقطه 
هدف رسیدند و چاه مهار شد، اما با این وجود 
هجمه هایی که به رگ سفید شد با حوادث پیش 
از آن به هیچ عنوان قابل مقایسه نبود. باور کنید 
بیش از آنکه دستمان را بگیرند، پایمان را 
گرفتند. بچه های منطقه بعدا که فهمیدند چه 
حرف هایی گاه در شبکه های مجازی گفته شده، 
خیلی ناراحت شدند. بدترین وجهه حادثه رگ 

سفید، همین تخریب ها بود.

از این بحث بگذریم و به همان صحبت 
مهندس زنگنه اکتفا کنیم که پس از 
مهار فوران چاه، در رگ سفید خطاب 
به بچه ها گفتند »برخی نمک خوردند 
و نمکدان شکستند. این افراد هم باید 
از شما عذرخواهی کنند و هم در 

پیشگاه خدا، استغفار.«
از بدترین ها گفتید؛ از بهترین ها هم بگویید.
بهترین و زیباترین حسی که در رگ سفید 
مشاهده می شد، همدلی و همراهی تیم عملیاتی 
بود. همدلی و همراهی کارکنان نفت خیز جنوب 
و ملی حفاری به عنوان دو تیم اصلی که 
سازماندهی کار را بر عهده داشتند، عالی بود. بله؛ 
گاهی اوقات اختالف نظرهایی هم بود. دوری از 
خانواده، دمای وحشتناک، شدت صدا و استرس 
فراوان، همه و همه به طور طبیعی تاثیرگذار بود. 
اما بعضا اختالف دیدگاه هایی وجود داشت و 
حتی گاهی صدای دو نفر بلند می شد و یک 
ساعت که می گذشت، می دیدیم همان دو نفر با 
هم در حال خوش وبش هستند. برخی همین 
گفت وگوها را به تعارض تعبیر کردند. در جلسات 
هم اگر اختالف نظری بین نفت خیز و حفاری 
وجود داشت، آنقدر صحبت می کردیم تا به 
جمع بندی نهایی می رسیدیم و هر تصمیمی که 
مورد تایید جمع قرار می گرفت و نهایی می شد، 
همه از آن تبعیت می کردند. نکته ای که برای من 
بسیار جالب توجه بود، این بود که بچه ها برای 
ارشدیت فنی ارزش زیادی قائل بودند. به طور 
مثال، وقتی آقای مکوندی صحبتی می کرد، همه 
همراهی می کردند. نکته جالب تر، حضور پررنگ 
و تاثیرگذار مدیران عامل این دو شرکت در بطن 
عملیات بود. آقای عالیپور هر روز در منطقه 
حاضر می شد و آقای سپهری فکر می  کنم حدود 
۵۰ روز در منطقه حضور داشت. نیروی انسانی 
وقتی می دید مدیرعامل شرکت پابه پای نیروهای 
عملیاتی در صحنه است، انگیزه اش دوچندان 
می شد. این حضور مستمر از دیگر نکات مثبت 

و برجسته این عملیات بود.
ادامه در صفحه۱۵

گپ

مشعل   سمیه راهپیما    35 سال سابقه د ر 
صنعت نفت، کم نیست. یک عمر است؛ آن هم 
گل یک عمر. این سابقه »یونس عباسی لرکی« 
است؛یک »کمپانی من« چیره د ست و متخصص. 
آن روز که د ر رگ سفید  د ید مش، 47 روز بود  که 
خانه نرفته بود . باالی سر د کل های 93 و 94 ماند ه 
بود  تا عملیات حفاری برای مهار چاه سرکش 147 
از عمق به سرانجام برسد . عباسی لرکی، رئیس 
عملیات حفاری منطقه ۲ د ر مناطق نفت خیز 

جنوب است و د ر حال 
حاضر 9 د کل را تحت 
مد یریت د ارد . او عملیات 
مهار از عمق را آنچنان 
د قیق توضیح می د اد  که 
جای هیچ حرف و حد یثی 
این  با  نمی ماند .  باقی 
اوصاف، اما باز هم خود ش 
و همه اعضای تیم مهار را 
همه چیزد ان نمی د انست. 
برایم یک د وبیتی خواند  
که بگوید  راه رگ سفید  تا 

روز آخر برای همه باز است؛هرکس تجربه ای اگر 
د ارد  و د انشی د ر چنته اش هست بیاید ؛

فهم سخن چون نکند  مستمع / قوت طبع از 
متکلم مجوی

فسحت مید ان اراد ت بیار / تا بزند  مرد  
سخنگوی، گوی

می گفت ما فقط کمی انتظار انصاف د اشتیم، 
چون می د انیم کسی اگر ایرانی است و عرق ملی 
د ارد ، هیچ چیز را به منافع ملی ترجیح نمی د هد . 
وقتی د ر رگ سفید ، یک چاه سرکش د چار حریق 
شد ه، حتی یک د قیقه زود تر خاموش شد نش هم 
به سود  ماست. وقتی از او خواستم پالن حفاری 
چاه امد اد ی را شرح د هد ، خیلی د قیق شروع کرد  

به توضیح د اد ن:
»د کل ساعت صفر بامد اد  مورخه اول آذر 1396 
آماد ه به کار شد . با مته ۲6 اینچ تا عمق 61 متری را 
حفاری کرد یم و جد اری هجد ه و پنج هشتم را تا 
عمق 59 متری راند یم و سیمان کاری با وضعیت 
مطلوب.  د ر مرحله بعد ی با مته هفد ه و یک د وم 
حفاری کرد یم و جد اری سیزد ه و سه هشتم را تا 
عمق 1670 متری راند یم و مجد د ا عملیات سیمان 

کاری موفقیت آمیز بود  و پس از آن با مته د وازد ه 
 - PCF 137 و یک چهارم و تغییر گل سنگین تا
چون باید  سازند  گچساران را حفاری می کرد یم- 
اد امه د اد یم تا عمق1870 و بعد  از آن رشته آرایش 
ساقه مته جهت د ار را برد اشتیم، چون باید  
خود مان را با چاه اورژینال 147 د ر حال حریق، 
اَِجست می کرد یم. از 1870 شروع کرد یم به حفاری 
جهت د ار و االن د ر ۲۲۲5 هستیم و از برنامه چهار 
روز و از چاه هایی که د ر این منطقه حفاری شد ه، 
اگر قیاس کنیم حد ود  40 تا 
هستیم.  جلو  روز   45
پیش بینی ما ۲307 متری 
نقطه  که  ست  ا
جد اری گذاری 9 و5 هشتم 
است که بعد  از آن حد ود  17 
متر باقی ماند ه از کپ راک و 
30 متر هم سازند  آسماری 
است یعنی حد ود  45 متر 
ماند ه که بتوانیم د ر نقطه 
ورود  یا اینترپوینت چاه قرار 
بگیریم. همه چیز اینجا بر 
اساس برنامه زمانی پرفکت پیش می رود .  حاال و 
بعد  از گذشت بیشتر از د ه روز از پایان عملیات 
مهارچاه147 رگ سفید ، می توان به خوبی فهمید  
که وقتی عباسی لرکی می گفت همه چیز د ارد  به 
خوبی و حتی جلوتر از برنامه پیش می رود ، حقیقت 
را می گفت. مهارگران د ر غروب پنجاه و هشتم، 
رگ برید ه رگ سفید  را هم آورد ند  و آن هیوالی 
سرکش را آرام و رام کرد ند . عباسی لرکی وقتی از 
انصاف د ر قضاوت ها حرف می زد ،  ضرورت 
گفته هایش را با فاکت ها و د الیل علمی و منطقی 
پشتیبانی می کرد ، می گفت: »باید  ساختار مید ان 
را تجزیه و تحلیل و نوع فوران را بررسی کنیم، 
رفتارنفت، نوع نفت و فشار موجود  و خیلی 
فاکتورهای د یگر؛ همه اینها از حفاری گرفته تا 
فوران احتمالی، مهم است.«او د ر میان گفته هایش 
جمله ای جالب توجه می گوید : »فوران ها، جزیی از 
کار نفت و کسانی که سر و کارشان با چاه های نفت 
و گاز است، باید  مد ام آماد ه وقوع چنین پد ید ه ای 
باشند ، اما همین موضوع هم ضرورت افزایش 
استاند ارد های ایمنی را د ر بخش باالد ستی که ما 

د ر آن کار می کنیم، بیش از پیش نمایان می کند .

 یونس عباسی لرکی، یکی از مد یران عملیات مهار چاه 147 رگ سفید 
 د ر گپی کوتاه با »مشعل«:

کمی انتظار انصاف د اشتیم، فقط کمی!
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  با تالش 
مهارگران 

جان برکف شرکت 
ملی مناطق نفتخیز 
جنوب و شرکت ملی 

حفاری ایران، پس از 
گذشت 58 روز، 

فوران چاه 147 
مهار شد. 

 با راه اندازی سامانه 
خنک کننده )کولینگ( 
و استفاده از ۲ دستگاه 

اتی واگن، ۲ محموله مخازن 
سیال از محوطه چاه 147 

رگ سفید خارج شد و عملیات 
پاکسازی بقایای دکل ۹5 

از محوطه چاه شتاب 
بیشتری گرفت. 

با آماده سازی نسبی 
جاده های دسترسی به 

موقعیت چاه مشتعل 147 
رگ سفید و امکانپذیر شدن 

تردد ماشین آالت سنگین، 
مراحل ساخت استخر ذخیره 
آب با ظرفیت ۲۰۰ هزار 
بشکه  در مجاورت چاه 

آغاز شد. 

سه شنبه، 5 دی

چهارشنبه، ۲4 آبان

سه شنبه، ۹ آبان

 چهارشنبه، 1۰ آبان

جمعه، سوم آذر

 همزمان با عملیات 
احداث استخر تامین 
آب، محوطه و دهانه 

چاه پاکسازی و کار تخلیه 
ایمن مخازن گازوئیل به 

پایان رسید.

با پایان استقرار 
دکل های حفاری ۹۳  

و ۹4 فتح روی لوکیشن 
c و لوکیشنc  ، گام اصلی 

برای انجام عملیات تخصصی 
 مهار فوران چاه 147 

رگ سفید از عمق 
برداشته شد.  
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تهیه  : حمیدرضا شاکری راد

گرافیک: سامان گودرزی

شناسنامه

  دکل حفاری ۹5 فتح 
شرکت ملی حفاری ایران 

در حین عملیات در چاه 
147 رگ سفید-۲، حدفاصل 

شهرستان امیدیه-دیلم دچار 
آتش سوزی و منجر به جان 

باختن ۲ تن از کارکنان این 
شرکت شد.

یکشنبه، 7 آبان
به گفته مسووالن 

صنعت نفت با توجه به 
کوهستانی بودن منطقه و 
نبود جاده های مناسب برای 

حمل تانکرهای آب و دیگر 
تجهیزات، پیش بینی ها حاکی 
از آن است مهار کامل این 
حادثه به 5۰ تا ٦۰ روز 

زمان نیاز دارد.

سپهر سپهری ، 
مدیرعامل شرکت ملی 
حفاری از اجرای پوشش 

»ژئوممبر« حوضچه ذخیره آب 
که به منظور تامین آب الزم برای 

خنک سازی محوطه عملیات در نظر 
گرفته شده و احداث محل و 

استقرار پمپ های آب رسانی 
مربوطه خبر داد. 

 پیش بینی  
شد مته حفاری 

دکل ۹۳ فتح روی 
لوکشین c تا 1۰ روز 
آینده به نقطه مورد نظر 

برای ارتباط با چاه در 
حال فوران برخورد 

  کند.

 عمــق حفاری 
۲ حلقــه چاه 

امدادی در 
موقعیــت چاه 147 

رگ ســفید۲ با ٦7 
درصد پیشــرفت جمعی 

از مرز ســه هزار و 
۳۰۰ متــر عبور 

کرد.

 ششمین مرحله 
عملیات پاکسازی 

محوطه چاه 147 
رگ سفید، اجرا و در 

جریان آن، ۹ محموله دیگر 
از تجهیزات آسیب دیده 
در ضلع غربی چاه به 
بیرون از موقعیت 

منتقل شد.

دوشنبه، 8 آبان

دوشنبه، 15 آبان

پنجشنبه، 1٦ آذرجمعه، ۲4 آذر

سه شنبه، 1٦ آبانچهارشنبه، 17 آبان

یکشنبه، 5 آذر

پنجشنبه،  11 آبان شنبه، 1۳ آبان

 همزمان با عملیات 
احداث استخر تامین 
آب، محوطه و دهانه 

چاه پاکسازی و کار تخلیه 
ایمن مخازن گازوئیل به 

پایان رسید.

 آواربرداری انبوهی 
از تجهیزات پرحجم و 

سنگین به وزن حدود ۳۰۰ 
تن باقیمانده از دکل حفاری 

۹5 فتح از روی دهانه چاه، هدایت 
شعله های سرکش و همچنین 

مسیر سیال خروجی از چاه 
به صورت عمودی  به 

سرانجام رسید.

بیژن زنگنه، وزیر 
نفت در موقعیت 
چاه نفتی مشتعل 

147 میدان رگ سفید 
حاضر شد در حالیکه 

علی کاردر، مدیرعامل 
شرکت ملی نفت نیز 

وی را همراهی 
مي کرد.

 بیژن عالیپور، 
مدیرعامل شرکت ملی 
مناطق نفتخیز جنوب از 

احداث ۲5۰ کیلومتر خط لوله 
انتقال آب در مدت چهار روز خبر 

داد و گفت : به زودی ۲ دکل 
برای حفاری چاه های امدادی 

در منطقه مستقر 
می شود.

با پیشروی تا 
۳۰ متری مرکز 

حریق، پنجمین 
مرحله عملیات 

پاکسازی محوطه چاه 
147 رگ سفید در 

چهار ساعت انجام 
شد.
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  با اتمام ۲ دوره دوساله فعالیت

 عادلی در جی یی سی اف

دبیرکلی مجمع 
کشورهای صادرکننده  
گاز تحویل یوری 
سنتورین شد

مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: نصب 
کنتورهای هوشمند در کشور نیازمند بودجه کافی 
است که بر اساس آن پنج تا ۲۰ سال به طول 
می انجامد. حمیدرضا عراقی، درباره اجرایی شدن 
طرح کنتورهای هوشمند گاز به »شانا« گفت: 
پیمانکاران اجرای طرح نصب کنتورهای هوشمند 
پس از ارزیابی، انتخاب شدند، برخی از آنان 
روش هایی را به شرکت ملی گاز معرفی و اجرا کردند 
و برخی دیگر نیز اکنون در مرحله نصب کنتورها 
هستند.اجرایی شدن این طرح در سراسر کشور به 
یک دوره زمانی طوالنی مدت نیاز دارد، همچنین 
میزان بودجه ای که برای این طرح اختصاص داده 

شود، در سرعت اجرای کار تاثیر بسیاری دارد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز با بیان اینکه نصب 
کنونی کنتورهای هوشمند به صورت پایلوت از 
سوی پیمانکاران اجرا می شود، اظهار کرد: طرح 
آزمایشی در قالب پنج هزار کنتور برای هر پیمانکار 
اجرا می شود، پس از حصول نتیجه در صورتی که 
اجرای طرح موفقیت آمیز باشد، آنها وارد فهرست 
پیمانکاران شرکت ملی گاز می شوند که البته باید 
بودجه کافی نیز در اختیار آنان قرار گیرد.اکنون ۲۰ 
میلیون مشترک گاز در کشور هستند که 
کنتورهای هوشمند باید برای همه آنان نصب شود، 
این موضوع به میزان بودجه  بستگی دارد؛ هر چقدر 
منابع مالی مناسب تری برای طرح کنتورهای 
هوشمند گاز در نظر گرفته شود تعداد مشترکان 
بیشتری در طول سال می توانند از مزایای این 
کنتورها بهره مند شوند، بنابراین اجرا و تکمیل 
می تواند پنج تا ۲۰ سال زمان را به خود اختصاص 
دهد. به گفته سعید مومنی، مدیر گازرسانی شرکت 

ملی گاز، کنتورهای هوشمند گاز قادرند به 
وسیله تجهیزات داخلی و سیستم های 
ارتباطی که دارند، از طریق سامانه های 
الکترونیکی با مراکز ادارات گاز در 
شهرها و مناطق خود ارتباط برقرار 

کنند که به این ترتیب، قرائت 
کنتور نیز از راه دور امکان پذیر 
می شود. با نصب کنتورهای 
ن  مکا ا یگر  د هوشمند، 

دست کاری افراد متخلف 

وجود ندارد، همچنین درصد خطای قرائت ها از 
لحاظ مثبت و منفی بسیار کاهش می یابد، اما برای 
استفاده از این کنتورها باید صبر کنیم تا طرح 
پایلوت به پایان برسد تا بهترین کنتور برای 

مشترکان انتخاب شود.
  مطابق مصوبه شورای اقتصاد دریافت 

آبونمان در قبوض گاز قانونی است
 مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: بر اساس 
مصوبه شورای اقتصاد، مبلغ آبونمان با عنوان هزینه 
خدمات مستمر بدون افزایش قیمت جدید، به 
صورت قانونی در قبوض گاز درج می شود. 
حمیدرضا عراقی درباره برقراری دوباره هزینه 
آبونمان در قبوض گاز به »شانا« گفت: بر اساس 
قانون باید به مبلغ آبونمان در قبض های گاز، افزوده 
می شد اما بر اساس تصمیم دولت، همچنین 
تصویب شورای اقتصاد این مبلغ در قبض ها ثابت 
باقی مانده که با عنوان هزینه خدمات مستمر از 
سوی مشترکان باید پرداخت شود.دیوان عدالت 
اداری درباره قطع دریافت هزینه آبونمان به درستی 
حکم داده بود، زیرا این موضوع باید از سوی شورای 
اقتصاد مطرح و تصویب می شد، اما شورای 
هدفمندی با این که اجازه تصویب یا لغوی درباره 
آبونمان را نداشت، درباره آن تصمیم گیری کرده بود 
و دیوان عدالت اداری نیز به درستی نسبت به این 
موضوع معترض بود. معاون وزیر نفت در امور گاز با 
بیان این که مطابق حکم دیوان عدالت اداری 
بالفاصله آبونمان از قبض های گاز حذف شده بود، 
تصریح کرد: تصمیم گیری نهایی درباره آبونمان بر 
عهده شورای اقتصاد است؛ بنابراین دوباره در شورا 
مطرح و تصویب شد که بر اساس مصوبه این شورا، 
دریافت آبونمان با عنوان هزینه خدمات مستمر 

ادامه دارد.
عراقی با بیان این که هزینه آبونمان 
یک سرویس خدمات عمومی است، 
توضیح داد: هزینه آبونمان یا 
خدمات مستمر برای 
نگهداری،  حفظ، 
دهی،  سرویس 
امدادرسانی، مقاوم 
پوشش،  سازی، 

جلوگیری از خوردگی و ایمنی شبکه گاز سراسر 
کشور استفاده می شود. مدیرعامل شرکت ملی گاز 
با تاکید بر این که هزینه خدمات مستمر یا آبونمان 
در همه بخش های آب، برق و دیگر بخش های 
خدماتی وجود دارد، اظهار کرد: اکنون همه 
مشکالتی که در زمینه دریافت آبونمان طی مدت 
اخیر پیش آمده بود، حل شده و این مبلغ بدون 
تغییر به صورت قانونی در قبوض پابرجا مانده است  
وی با بیان این که این هزینه، تاثیری در اجرای 
پروژه های گازی ندارد، ادامه داد: در قبض های گاز 
بخشی با عنوان عوارض گازرسانی درج شده که ۲۰ 
درصد از آن در اختیار آموزش و پرورش برای 
گازرسانی به مدارس و تامین ایمنی گاز و گرمایش 
دانش آموزان قرار می گیرد و بقیه نیز صرف 
گازرسانی به روستاهای کشور می شود.  به گفته 
عراقی، مطابق قانون، ۱۰ درصد از مبلغ قبض های 
گازی که از مردم دریافت می شود، به عنوان عوارض 
گازرسانی منظور شده که آموزش و پرورش موظف 
است از محل ۲۰ درصدی عوارض، اقدام به 
گازرسانی ساختمان های مدارس، تامین وسایل 
گرمایش و استاندارد کردن مدارس قدیمی تر کند.

 لزوم آمادگی شرکت ها ی گاز استانی 
برای مدیریت بحران 

معاون وزیر نفت در امور گاز گفت: همان طور که 
شرکت ملی گاز در زمان وقوع زلزله کرمانشاه، بحران 
را به درستی مدیریت کرد، باید در همه کشور چنین 
آمادگی برای مدیریت بحران داشته باشد. حمیدرضا 
عراقی، در نشستی یک روزه با مدیران صنعت گاز 
کشور که با هدف کسب آمادگی الزم و شناسایی و 
بررسی نقاط ضعف و قوت، تهدیدها و فرصت ها، 
تدوین و تشریح تمهیدات و راهکارهای الزم در 
مواقع بحرانی، برگزار شد، اظهار کرد: ما در زمان 
وقوع زلزله کرمانشاه، عملکرد مطلوبی داشتیم و از 
نظر سرعت عمل برای قطع جریان گاز، سپس رفع 
مشکالت به وجود آمده و وصل مجدد جریان گاز در 
بخش های مختلف خیلی سریع و مناسب عمل 
کردیم. وی با بیان اینکه شرکت ملی گاز ایران و 
شرکت ها ی معین استان کرمانشاه در زمره 
نخستین شرکت ها ی موفق در زمینه مدیریت 

بحران بودند، ادامه داد: با توجه به این که همیشه 
ممکن است در مواقع زلزله و بحران، حوادثی در 
حوزه گاز به وجود بیاید، الزم است بر اساس 
دستورعمل های تدوین شده پیشین و »در صورت 
نیاز، بازنگری و اصالح آن«، عمل کنیم و با برگزاری 
مانورهای واقعی در هر شرایطی، آمادگی مطلوب 
برای مقابله با بحران و مدیریت آن را داشته باشیم و 
از فناوری های روزآمد )مانند کنتورهای هوشمند( 
نیز استفاده کنیم. عراقی در ادامه با اشاره به نقش 
نیروهایی که به صورت مستقیم با مردم سرو کار 
دارند، از جمله نیروهای امداد و گازبان، آموزش این 
بخش از همکاران را بسیار ضروری برشمرد و گفت: 
اعتماد از طریق یک نفر به وجود نمی آید بلکه با 
همت و تالش همه کارکنان صورت می گیرد و 
سرعت عمل و کیفیت خدمات ما به مردم، بخش 
مهمی از این اعتماد است. معاون وزیر نفت در امور 
گاز با اشاره به سفر اخیر رئیس  جمهوری به استان 
سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: رئیس جمهوری 
شرکت ملی گاز را از افتخارات دولت نامید، این که 
چگونه یک مجموعه با عملکرد مناسب اعتماد 
باالترین مسئول اجرایی کشور را به خود جلب کند، 
نشان دهنده آن است که اعتماد به وجود آمده، 
حاصل تالش یک نفر نبوده، بلکه تمام مجموعه در 
آن دخیل بوده اند. مدیرعامل شرکت ملی گاز 
تصریح کرد: شرکت ملی گاز ایران با فضای آرام و 
پرکاری که دارد، هم در جامعه و هم در بین مردم 
اعتماد و اعتبار دارد و این مسئله جزء مهم ترین 
اموری است که باید آن را تقویت کرد. حمیدرضا 
عراقی ادامه داد: اعتمادی که در سازمان و در کشور 
به وجود می آید، حاصل عملکرد ماست؛ به عنوان 
مثال، یک کنتورخوان هرچه قدر کارش را بهتر و 
دقیق تر انجام دهد، اعتماد عمومی مردم به سازمان 
بیشتر خواهد شد. وی با بیان اینکه شرکت ملی گاز 
ایران جزء بهترین ها است و این اعتبار به دست آمده 
را باید به خوبی حفظ کرد، گفت: باید به آن فکر 
کنیم که چگونه از بهترین فناوری ها برای باالبردن 
کیفیت کار، باال بردن اعتبار سازمان و همچنین 
مقابله با بحران ها استفاده کنیم؛ مثل حداقل زمان 
ممکن برای امدادرسانی و مدیریت حوادث که در 

زمان بحران اهمیت فراوانی دارد. 

معاون وزیر نفت در امور گاز: 

نصب کنتورهای هوشمند گاز به بودجه کافی نیاز دارد

خبر و نظر

چهار سال فعالیت محمدحسین عادلی در 
مجمع کشورهای صادرکننده گاز )جی یی سی اف( 
به عنوان دبیرکل، روز یکشنبه، ۳۱ دسامبر )دهم 
دی ماه( به پایان رسید و وی مجمع کشورهای 
صادرکننده گاز را به دبیرکل روسی این مجمع 
تحویل داد. اعضای مجمع کشورهای صادرکننده 
گاز )جی یی سی اف( در نوزدهمین نشست وزارتی 
این مجمع در ۱۲ مهرماه )چهارم اکتبرماه( با اکثریت 
آرا یوری سنتورین روس را به عنوان دبیرکل جدید 
این سازمان برگزیدند، وی سوم ژانویه و پس از پایان 
تعطیالت کریسمس کارش را در دبیرخانه این 

مجمع آغاز می کند. دبیرکل ایرانی مجمع کشورهای 
صادرکننده گاز که در ۲ دوره دبیرکلی خود در این 
مجمع توانست این نهاد بین المللی را به دنیا معرفی 
کند، در چهار سال فعالیت خود اقدام های مهمی 
انجام داد که از جمله آنها می توان به ارائه سند 
چشم انداز بازار گاز جهان در دو هفته گذشته که 
پیش بینی بازار گاز را در میان و بلند مدت تا سال 
۲۰٤۰ برآورد می کند، انتشار نخستین بولتن آمار 
ساالنه در ماه دسامبر که آمار مربوط به حوزه گاز 
همه کشورهای عضو جی یی سی اف شامل می شود، 
اشاره کرد. با مدیریت دبیرکل ایرانی جی یی سی اف، 

نخستین سمینار بین المللی این مجمع نیز ۲۲ 
نوامبر ۲۰۱۷ با استقبال گسترده وزیران عضو 
جی یی سی اف در سانتاکروز بولیوی برگزار شد. 
محمدحسین عادلی درباره مهمترین برنامه های 
آینده این نهاد بین المللی به شانا گفت: همکاری بین 
کشورهای صادرکننده گاز در سه زمینه ایجاد 
شاخص قیمت گاز، راهبرد بازاریابی گاز و محیط 
زیست آغاز و جلسه های متعددی برای آن برگزار 
شده است. وی با بیان این که در هریک از زمینه های 
فوق به ویژه در چگونگی ایجاد شاخص قیمت، 
پیشرفت هایی صورت گرفته است، بر ضرورت توجه 
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مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در 
گزارشی، چشم انداز قیمت نفت در سال ۲۰۱۸ را 
بررسی و عنوان کرد: پیش بینی می شود میانگین 
قیمت نفت صادراتی ایران در سال ۱۳۹۷ حدود 
۵٤ دالر برای هر بشکه باشد.  دفتر مطالعات 
انرژی، صنعت و معدن این مرکز با بیان این مطلب 
که در سال ۲۰۱۷ قیمت نفت نوسان های زیادی 
داشته است، افزود: با این حال میانگین قیمت این 
کاالی راهبردی آن تا پایان نوامبر ۲۰۱۷ حدود 
۲۲ درصد باالتر از میانگین قیمت ها در سال 
۲۰۱۶ بود. با در نظر گرفتن عوامل مختلف 
تاثیرگذار بر بازار نفت در طی سال ۲۰۱۸، 
پیش بینی می شود سطح کلی قیمت ها باالتر از 
سال ۲۰۱۷ باشد، در این میان اگرچه قیمت برنت 
در طی فصول نخست و دوم سال ۲۰۱۸ نسبت 

به سطح کنونی آن )نوامبر ۲۰۱۷( اندکی کاهش 
می یابد، اما در فصول سوم و چهارم سال ۲۰۱۸ 
دوباره افزایش خواهد یافت. پیش بینی می شود 
میانگین قیمت نفت برنت در فصول اول، دوم، 
سوم و چهارم سال ۲۰۱۸ به ترتیب ۵۵، ۵۳، ۵۷ 
و ۵۹ دالر در بشکه و میانگین آن در کل سال 

۲۰۱۸ به مقدار ۵۶ دالر برای هر بشکه باشد. 
این گزارش می افزاید: با این اوصاف پیش بینی 
می شود متوسط قیمت نفت صادراتی ایران در 
سال ۱۳۹۷ حدود ۵٤ دالر برای هر بشکه باشد و 
از این  رو با فرض این که صادرات نفت خام و 
مایعات و میعانات گازی ایران به  طور میانگین 
۲/۵۵ میلیون بشکه در روز باشد، میانگین کل 
درآمدهای صادراتی ایران در سال ۱۳۹۷ حدود 

۵۰ میلیارد دالر خواهد بود.

در ابتدای صحبت هایتان گفتید سه 
قول به وزیر نفت داده بودید.

بله. مهندس زنگنه در تمام مکالماتی که به 
منظور ارائه گزارش عملیات بینمان رد و بدل 
می شد، همواره تاکید می کردند مراقب باشید 
فقط در حین عملیات، خون از دماغ کسی 
نیاید. پس از مهار فوران و در جریان سفر ایشان 
به رگ سفید، گفتم من سه قول به شما داده 
بودم. یکی این بود که شانس خود را برای 
عملیات مهار از سطح امتحان کنیم که کردیم 
و اگرچه موفق نشدیم اما تالشمان را به 
کارگرفتیم. دوم این که در کمتر از ۶۰ روز چاه 
مهار شود که آن هم خوشبختانه عملیاتی شد. 
سومین قول که نتوانستم به آن عمل کنم، 
همین بود که خون از دماغ کسی نیاید. 
متاسفانه یکی از نیروها دستش شکست و 
انگشت دست آقای ویسی آرا هم دچار حادثه 
شد. برایش خیلی ناراحت شدم. جالب است 
چند نفر از بچه های حفاری وقتی دیدند 
ناراحتم، برای این که فضا را عوض کنند، 
تک تک با خنده دستانشان را آوردند جلو و بعد 
دیدم که هر کدام از آنها، یک انگشت یا یک 
بند انگشت ندارند. عملیات حفاری در محیط 
فیزیکی و شرایط کاری سختی انجام می شود 
و از مشاغل بسیار پیچیده، پرریسک و حساس 

است.

و بسیاری از نیروهای عملیاتی نفت از 
جمله در بخش حفاری، از نیروهای 
قراردادی هستند. مرحوم ارزانی و 

مرحوم سلیمی هم قراردادی بودند.
بله. اتفاقا در این مدت بچه ها در منطقه 
خیلی با من درد دل می کردند و از مشکالتشان 
گفتند؛ حق هم دارند. اما وقتی این مسائل را 
با آقای وزیر در میان می گذاریم، می بینیم 
ایشان بسیار بسیار بیشتر از ما دغدغه این 
نیروها و مشکالتشان را دارند. همان طور که 
می دانید، مدت هاست کارگروهی به این منظور 
تشکیل شده و مهندس زنگنه با جدیت این 
موضوع را پیگیری می کند. موضوع بسیار 
پیچیده ای است، اما پیگیری ها با تاکید شخص 
مهندس زنگنه ادامه دارد و مطمئنم با همه 

پیچیدگی ها، این کار به نتیجه می رسد.

آقای مهندس؛ دلیل حادثه مشخص 
شده است؟

در این ۵۸ روز، اولویت نخست ما مهار فوران 
بود، با وجود این بررسی هایی هم برای مشخص 
شدن دالیل اصلی حادثه به منظور پیشگیری از 
حوادثی این چنین در آینده انجام شد که باید 
تکمیل شود. نتیجه نهایی بررسی ها در قالب 
گزارشی به کمیسیون انرژی مجلس و نهادهای 
نظارتی ارائه می شود و حتما برای پیشگیری از 
حوادث مشابه، به طور جدی مدنظر قرار می گیرد.

برای چاه  ها چه برنامه ای دارید؟ امکان 
تولیدی شدن چاه ۱۴۷ هست؟

مرور تجارب دو فوران قبلی رگ سفید در 
پیش از انقالب نشان می دهد تعمیر چاه به 

منظور تولیدی شدن آن، ممکن بود به فوران 
دوباره چاه منجر شود؛ بنابراین به منظور 
ایمن سازی و با نظر همه کارشناسان ذیربط، 
چاه کامال با سیمان پر شد، اما هر دو حلقه چاه 

امدادی، ان شاءهلل تولیدی می شوند.

از میزان نفت و گازی که در این مدت 
سوخت، برآوردی دارید؟

کارشناسان مهندسی نفت و مدیریت فنی 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، محاسبه 
دقیق این آمار را در دستور کار دارند. اما این 
اعداد و ارقام متفرقه ای که در این مدت اعالم 

شد، به هیچ وجه قابل اتکا نیست.

از نگاه شما، مهم ترین پیام عملیات 
مهار فوران چاه ۱۴۷ رگ سفید چه 

بود؟
مهمترین پیام، تکرار این واقعیت بود که 
نمی توان برای مهار فوران چاه، یک نسخه واحد 
تجویز کرد. به طور مثال، در فوران چاه در حاِل 
تولید، با آوار تجهیزات دکل روی چاه مواجه 
نیستیم و حتی در چاه هایی که هنگام فوران 
دکل بر روی آنها قرار دارد، بسته به شرایط 
چاه، روش های متفاوتی را برای مهار چاه باید 
مدنظر قرار داد. در رگ سفید، زاویه ۲۵ تا ۳۰ 
ر  کا  ، )BOP ( فوران گیر  شیر  درجه 
استینگررانی را بسیار دشوار کرده بود که 
قاعدتا مواجهه با فوران در این چاه با چاهی که 
فوران گیر آن از حالت معمول خارج نشده، 
بسیار متفاوت است. یا به طور مثال در فوران 
چاه ۲٤ نفتشهر، عمده هیدروکربوری که از 
چاه خارج می شد نفت بود و در رگ سفید با 
فوران گاز و نفت آن هم با فشاری بسیار باال 
روبه رو بودیم. وضع عوارض طبیعی منطقه ای 
که فوران در آن روی می دهد، میزان دسترسی 
به منابع آبی، نوع سیال، فشار و دما و بسیاری 
از عوامل دیگر، در تعیین نحوه مقابله با چاه 

دخیل هستند.

اگر بخواهید در چند جمله از مهارگران 
قدردانی کنید، چه می  گویید؟

مهار فوران چاه ۱٤۷ رگ سفید، عملیات 
بسیار  حال  عین  در  و  پیچیده  و  سخت 
پراسترسی بود. پس از مهار فوران، دو جا عمق 
فشار روحی و روانی این عملیات بیشتر نمود پیدا 
کرد؛ یکی در بغض آقای عالیپور و دیگری در 
لبخند آقای وزیر. از این بابت خدا را شکر 
می کنم؛ یاد و خاطره ۲ جانباخته این حادثه تلخ 
را گرامی می دارم و به تیم عملیاتی رگ سفید 
می گویم، قهرمانان اول و آخر این عملیات شما 
بودید که با تالش شبانه روزی، دل مردم و 
کارکنان صنعت نفت را شاد کردید. تالش و 
غیرت مثال زدنی تان را فراموش نمی کنم چون 
ثابت کردید در روزهای سخت، از پس کارهای 
سخت برمی آیید و ثابت کردید می توانید. 
دستتان را می بوسم و برای یکایکتان احترام ویژه 

قائلم .
منبع:شانا
گفت و گو ازهانیه موحد

 میانگین قیمت نفت خام ایران در سال

 ۹۷ به حدود ۵۴ دالر می رسد

 میانگین درآمدهای دولت از محل فروش نفت در کمیسیون 
تلفیق بودجه ۹۷ بررسی شد 

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ 
گفت: در الیحه بودجه سال آینده پیش بینی 
می شود از درآمدهای نفتی دولت، ۱٤/۵ درصد 
سهم شرکت ملی نفت، ۳۲ درصد صندوق 
توسعه ملی، سه درصد مناطق نفت خیز و 
گازخیز و ۵۳ درصد دیگر به دولت بازگردد. 
علی اصغر یوسف نژاد، با بیان این که در نشست 
گذشته کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷، کلیات 
الیحه با رای قابل مالحظه ای تصویب شد و 
طبق آیین نامه داخلی بعد از آن در خصوص 

منابع درآمدی و همچنین هزینه ها 
بحث هایی انجام شد، گفت: در آخرین 
مصوبه مقرر شد در خصوص عوارض 
در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ در زمینه 
آب، برق و گاز هیچ گونه افزایش 

قیمتی نداشته باشیم.
ن  کمیسیو ی  سخنگو
تلفیق بودجه ۹۷، با تاکید بر 
این که در بررسی تبصره یک 

درباره درآمدهای دولت از محل فروش نفت و 
میعانات گازی بحث هایی صورت گرفت، افزود: 
از درآمدهای نفتی دولت، ۱٤/۵ درصد سهم 
شرکت ملی نفت، ۳۲ درصد صندوق توسعه 
ملی، سه درصد مناطق نفت خیز و گازخیز و 
۵۳ درصد دیگر به دولت باز می گردد که با 
فرض قیمت هر بشکه نفت ۵۵ دالر و قیمت 
هر دالر ۳۵۰۰ تومان و همچنین مبنای ۲ 
میلیون و ۶۰۰ بشکه از محل فروش نفت 
عددی را حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان 
خواهیم داشت. وی تصریح کرد: سهم 
دولت از درآمدهای نفتی حدود ۲۸ 
میلیارد دالر، شرکت ملی نفت ۷/۳ 
طق  منا  ، ر ال د د  ر میلیا
نفت خیز و گازخیز پنج 
هزار میلیارد تومان و 
صندوق توسعه ملی 
دالر  میلیارد   ۱۶

است.

 ناگفته هایی از آوردگاِه رگ سفید   

به این موارد تاکید و اظهار کرد: امیدوارم در این 
سه زمینه مجمع کشورهای صادرکننده گاز 

به نتیجه برسد و از این طریق بتواند اثر خود 
را بر بازار جهانی گاز دو چندان کند. اعضای 
مجمع کشورهای صادرکننده گاز ٤٤ 
درصد از تولید گاز جهان، ۶۷ درصد از 

ذخایر گازی جهان، ۶٤ 
درصد از انتقال گاز با 
خط لوله و ۶۶ درصد 
ز  گا رت  تجا ز  ا
طبیعی مایع شده 

)ال ان جی( را در اختیار دارند.کشورهای الجزایر، 
بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، 
روسیه،  قطر،  نیجریه،  لیبی، 
ترینیداد و توباگو، ونزوئال و امارات، 
جی یی سی اف  اصلی  عضو   ۱۲
هستند و هلند، نروژ، عراق، عمان، 
پرو و آذربایجان به عنوان اعضای ناظر 
مجمع  نشست های  در 
کشورهای صادرکننده 
گاز شرکت می کنند.

ادامه از صفحه11
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پانزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت حفاری، با حضور مرضیه 
شاهدایی، قائم مقام وزیر نفت افتتاح شد.  وی با اشاره به 
این که صنعت حفاری، یکی از مهم ترین و موثرترین صنایع 
در شکوفایی اقتصاد کشور و توسعه ساخت داخل است، 
گفت: برگزاری این نمایشگاه ها می تواند به بحث بازاریابی 
کمک شایانی کند و سبب حضور بیشتر متخصصان و 
دست درکاران فعال در حوزه ساخت تجهیزات صنعت نفت 
شود.  وی افزود: هم اکنون بیش از ۷۰ درصد تجهیزات و 
پیمانکاران  مشاوران،  دستاورد  نفت،  صنعت  سازه های 
و سازندگان ایرانی است. قائم مقام وزیر نفت با اشاره به 
وجود هسته های خودکفایی در شرکت های اصلی وزارت 
نفت افزود: ما در مذاکرات خود با شرکت های خارجی با 
تکیه بر توان داخلی شرکت های پیمانکار ایرانی، خواهان واگذاری حداکثری کار 
به شرکت های داخلی می شویم. شاهدایی، اجرای قراردادهای جدید نفتی و توسعه 
میادین نفت و گاز را با استفاده از سرمایه شرکت های بین المللی از مهم ترین اهداف 
وزارت نفت عنوان کرد و گفت: هدف ما حضور شرکای ایرانی در کنار شرکت های 
بین المللی است تا از ظرفیت ها و تجهیزات ایرانی استفاده بهینه شود.  وی ادامه 
داد: از دیگر برنامه های ما در وزارت نفت، توسعه ساخت داخل تجهیزات و کاالهای 
پرمصرف است که در این زمینه می توان به طرح بومی سازی ۱۰ گروه خانواده 
کاالهای صنعت نفت اشاره کرد. به گفته شاهدایی، استقرار نظام صدور گواهینامه 
کیفیت محصوالت و خدمات صنعت نفت، کدینگ کاال، سامانه الکترونیکی تامین 
کاال و پروژه های توانمندسازی ظرفیت های داخلی در قراردادهای نفتی از جمله 

موارد توسعه بهره مندی از ظرفیت های ایرانی است که باید مورد توجه قرار گیرد. 

در ادامه سپهر سپهری، مدیرعامل شرکت ملی حفاری 
ایران با اعالم این که تاکنون بالغ بر یک هزار تجهیز 
پرمصرف صنعت حفاری در کشور بومی سازی شده است، 
گفت: شرکت ملی حفاری ایران، حدود ۶۸ درصد نیاز 
خود به قطعات پرمصرف این صنعت را از محل تولیدات 
ساخت داخل تامین  می کند. وی با اشاره به این که تعداد 
کاالهای مورد نیاز صنعت حفاری حدود ۶۵ هزار قلم است 
که ارزش آن بیش از ۲۳۰ میلیارد تومان برآورد می شود، 
افزود: از این تعداد، تاکنون ٤ هزار قلم کاال بومی سازی شده 
است. مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران درباره کاالهای 

پرمصرف صنعت حفاری گفت: در مجموع، حدود ٤ هزار و ۳۰۰ قلم کاالی پرمصرف 
در این صنعت مورد استفاده قرار می گیرد که از این میان، تاکنون یک هزار قلم کاال 
در کشور بومی سازی شده است.  سپهری درباره رویکرد ساخت داخل در شرکت 
ملی حفاری ایران، با بیان این که حدود ۶۸ درصد تجهیزات پرمصرف مورد نیاز این 
شرکت در داخل کشور ساخته می شود، ابراز امیدواری کرد که ظرف سه سال آینده، 
خودکفایی کامل در این زمینه حاصل شود. وی، حجم خرید داخلی شرکت ملی 
حفاری را حدود ۸۰ میلیارد تومان در سال عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه خرید 
داخل از خروج ارز از کشور جلوگیری می کند، از اهمیت زیادی برخوردار است و نشان 
دهنده گام برداشتن در مسیر تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است. مدیرعامل 
شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به روند افزایشی تعداد سازندگان داخلی در صنعت 
حفاری گفت: تعداد سازندگان فعال در این صنعت، طی سال های ۹۲ تا ۹۶ از ۸۰ 
شرکت سازنده به ۳۰۰ شرکت افزایش یافته است، این در حالی است که ۶۷ درصد از 

این تعداد سازنده، در استان خوزستان مشغول به کار هستند.

مقام  قائم  تاکایدی،  محمدرضا 
حفاری  ملی  شرکت  مدیرعامل 
ایران گفت: برگزاری این رویداد 
اقتصادی زمینه هم افزایی میان 
شرکت ها، شناخت توانمندی های 
شرکت های  حضور  و  داخلی 
جدید را در فضای رقابت فراهم 
آورده است.  وی افزود: سازندگان 

نیز در این رخداد نمایشگاهی ضمن ارائه توانمندی های 
خود، با نیازهای شرکت های متقاضی آشنا می شوند و 
درباره کیفیت و کمیت ساخت و طرح های در دست اجرا 
با متخصصان صنعت حفاری به رایزنی می پردازند. تاکایدی 
با بیان این که این نمایشگاه فرصت مناسبی است که به طور 
منسجم توانمندی ها، قطعات و تجهیزات ساخته شده را 
مورد ارزیابی کارشناسان قرار دهد، گفت: با مغتنم شمردن 
این فرصت ضمن آشنایی با یک سری تولیدات جدید، قرار 

شد پس از پایان کار نمایشگاه در بازدیدهای کارگاهی، توان 
این سازندگان بررسی شده و در جلساتی ضمن تبادل 
نظر، نحوه همکاری و استفاده از ظرفیت های بالقوه آنان 
در دستور کار قرار گیرد. قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی 
حفاری ایران ادامه داد: برخی شرکت های دانش بنیان نیز 
درباره بازسازی و ساخت برخی قطعات ویژه صنعت حفاری 
پیشنهاداتی ارائه کردند و شماری نیز در موضوع فایناس 

مذاکره داشتند.

مشعل  پانزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت حفاری ) یکشنبه، 
سوم دی ماه 96 ( با حضور قائم مقام وزیر نفت، مدیران صنعت نفت و مسئوالن استانی 
در اهواز آغاز به کار کرد. این نمایشگاه با مشارکت ۱۲۰ واحد معتبر در قالب شرکت های 
سازنده قطعات و تجهیزات، تامین کننده تجهیزات و خدمات مرتبط با صنعت حفاری 
در 6 هزار مترمربع فضای مسقف و باز برگزار شد. از مجموع شرکت های حاضر در 
نمایشگاه پانزدهم صنعت حفاری، ۷۲ درصد از استان خوزستان و ۲۸ درصد از 

استان های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، کرمان، آذربایجان شرقی و غربی 
حضور داشتند.  پانزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت حفاری پس 
از گذشت این سال ها جایگاه خوبی در بین نمایشگاه های استانی پیدا کرده و با استقبال 
بسیار خوب سازندگان مواجه شده است، به طوری که ۸۵ شرکت از میان سازندگان 
قطعات و تجهیزات صنعت حفاری، ۱۰ شرکت تامین کننده و ۵ شرکت خدماتی امسال 

در آن حضور یافتند.

نماد بومی سازی و توسعه ساخت داخل 
پانزدهمین منایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت حفاری 

صنعت حفاری، عامل توسعه
 ساخت داخل 

ساخت 68 درصد تجهیزات حفاری 
در داخل 

حضور چشمگیر شرکت های دانش بنیان 

خبر و نظر
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در حاشیه نمایشگاه، ناصر قلی پور، مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی 
حفاری ایران، از حفر و تکمیل ۱۱۹ حلقه چاه  نفت و گاز در ۹ ماه امسال 
از سوی ناوگان این شرکت در مناطق خشکی و دریایی کشور خبر داد. وی 
گفت: از این چاه ها ۵۱ حلقه چاه توسعه ای- توصیفی، دو حلقه اکتشافی و ۶۶ 
حلقه تعمیری تکمیلی بوده است. قلی پور افزود: از مجموع این چاه ها ۸۶ حلقه 
در حوزه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، ۲٤ حلقه در پروژه های شرکت 
مهندسی و توسعه نفت، هفت حلقه در شرکت نفت فالت قاره ایران و دو حلقه 
به سفارش مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران حفر شده است. وی متراژ 
حفاری چاه ها از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه را ۱۹۶ هزار و ۳۷ متر عنوان و 
اظهار کرد: در این مدت همچنین ۳۳ هزار و ۱۹۵ متر حفاری جهت دار و یک 
هزار و ۳۶۱ متر مغزه گیری با ایجاد ۹۳ حفره به ثبت رسید. مدیر برنامه ریزی 
تلفیقی شرکت ملی حفاری ایران ادامه داد: در مدت یادشده عملیات حفاری 

۱۹ حلقه چاه، ۵٤۷ روز زودتر از برنامه پیش بینی شده از سوی کارفرما به پایان رسید که از نظر اقتصادی 
ارزشمند است. قلی پور با بیان این که ناوگان حفاری شرکت دارای ۷۱ دستگاه حفاری خشکی و سه 
دستگاه حفاری دریایی است، تصریح کرد: بازسازی، نوسازی و روز آمد کردن دستگاه های حفاری و دیگر 
تجهیزات بر اساس برنامه دنبال می شود و تقویت ناوگان در دستور کار قرار دارد.  مدیر برنامه ریزی تلفیقی 
شرکت ملی حفاری ایران گفت: نمایشگاه پانزدهم از نظر تنوع تولیدات ساخت داخل قابل توجه و بیانگر 

ظرفیت ها و توانمندی های سازندگان داخلی است.

همچنین نوراهلل حسن زاده، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
خوزستان در مراسم افتتاحیه نمایشگاه گفت: سازندگان استان نقش بسیار 
ارزنده ای در بومی سازی و ساخت قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنعت 
نفت و حفاری داشته اند. وی افزود: باالی ۹۰ در صد واحد های صنعتی 
در استان کوچک و متوسط هستند که به حمایت و پشتیبانی نیاز دارند. 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان اظهار کرد: به این 
واحدها تاکید شده که کیفیت و کمیت تولیدات را در اولویت کار خود 
قرار دهند و اقدام هایی نیز در باره استفاده از آزمایشگاه و کارگاه مشترک 
با مراکز دانشگاهی انجام شده است. حسن زاده همچنین از اجرایی شدن 
استان  در  نزدیک  آینده  در  پتروشیمی  تخصصی  شهرک  ایجاد  طرح 

خوزستان خبر داد.  

مهدی مهران، معاون مدیریت پژوهش، فناوری و مهندسی ساخت شرکت ملی حفاری ایران، با اشاره 
به رونمایی از ۲ قطعه مربوط به ابزارهای پیشرفته درون چاهی لوله مغزی 
سیار در این نمایشگاه گفت: این تجهیزات حاصل قرارداد پروژه پژوهشی 
میان ملی حفاری و جهاد دانشگاهی صنعتی شریف است.  وی افزود: این ۲ 
سازه )موتور هد و اورشات( با نظارت و همکاری متخصصان مدیریت خدمات 
فنی حفاری و مدیریت پژوهش، فناوری و مهندسی ساخت شرکت ملی 
حفاری ایران بومی سازی شد. معاون مدیریت پژوهش، فناوری و مهندسی 
ساخت شرکت ملی حفاری گفت: بر اساس این قرارداد پژوهشی، تدوین 
دانش فنی، فناوری طراحی و ساخت این تجهیزات به صورت کامل و در 
یک فرایند زمانی انجام شد و این تجهیزات پس از آزمایش میدانی در جریان 
عملیات قرار گرفت. وی درباره موارد کاربست موتور هد توضیح داد: این سازه، 
یک سیستم ایمنی پیشگیرانه است که برای عملیات حفاری، فیشینگ و هر 
عملیات ویژه استفاده می شود. مهران ادامه داد: فراهم کردن جریان سیال در 

مواقع انسداد ابزارهای درون چاه، برقراری جریان سیال درون چاه، جداسازی ابزارهای درون چاهی 
از لوله حفاری در شرایط اضطراری و ممانعت از جریان چاه به طرف باال از کاربردهای موتور هد به 

شمار می آید. 

مهدی عرشیان، مدیر پژوهش، فناوری و مهندسی ساخت شرکت 
ملی حفاری ایران در حاشیه بازدید از نمایشگاه، از همکاری این 
شرکت با حدود ۳۰۰ شرکت سازنده 
داخلی به منظور تامین تجهیزات و 
خبر  شرکت  این  نیاز  مورد  قطعات 
داد. وی ادامه داد: تاکنون ۶۸ درصد 
اقالم پرمصرف شرکت ملی حفاری که 
قابلیت ساخت داخل دارند، بومی سازی 
شده است و برنامه ریزی شده که تا سه 
سال آینده، این اقالم به صورت ۱۰۰ 
عرشیان،  شود.  داخل  تولید  درصد 
ارزش قطعات و تجهیزات بومی سازی 
شده را ۲۱۰ میلیارد ریال عنوان کرد 
و گفت: تعداد قطعات و تجهیزات ساخت داخل در سال ۹۵ نسبت 
به سال ۹٤ با ۲۶ درصد رشد همراه بود و پیش بینی می شود امسال 
نیز شاهد رشد ۲۰ درصدی این اقالم در قیاس با سال گذشته باشیم. 
مدیر پژوهش، فناوری و مهندسی ساخت شرکت ملی حفاری ایران 
با اشاره به همکاری این شرکت با ۳۰۰ شرکت سازنده داخلی ادامه 
داد: ۶۷ درصد از این شرکت ها از استان خوزستان و ۳۳ درصد از 
دیگر استان های صنعتی کشور هستند. عرشیان با بیان این که در 
۲ سال گذشته افزون بر ۷۵ درصد از قراردادهای ساخت داخل به 
سازندگان بومی واگذار شده است، عنوان کرد: درباره ارتقای کیفیت 
ساخت داخل برنامه ریزی مناسبی در سه سال گذشته صورت گرفته 
است. وی ادامه داد: براساس اقدام های انجام شده از قبیل بازنگری 
دانش فنی و نقشه های ساخت و همچنین تخصصی کردن ساخت 
داخل از سوی سازندگان با امضای قراردادهای باز، گزارش عدم 
انطباق و عدم کیفیت در سال ۹۶ نسبت به دو سال پیش کاهش 

چشمگیری داشته است.

ساخت  فناوری  و  مهندسی  اداره  رئیس  نژاد،  منصور  بهنود 
مدیریت پژوهش، فناوری و ساخت شرکت ملی حفاری ایران 
بازنگری  از  نمایشگاه،  حاشیه  در 
فعالیت  شرکت های سازنده با هدف 
گروه بندی تخصصی خبر داد و گفت: 
در این زمینه تاکنون ضمن دریافت 
شرکت   ۸۰ از  بازدید  درخواست 
سازنده در سطح کشور، فعالیت٤۱ 
شرکت بررسی و در ۱۳ جلسه کمیته 
بررسی منابع مطرح و تصمیم گیری 
شد. وی افزود: این نگرش بر اساس 
یک رویکرد سیستمی است که در 
آینده با تکیه بر شاخص های استاندارد 
ساخت قطعات و تجهیزات حفاری، شرکت هایی که دارای این 
استانداردها باشند، در گروه های تخصصی به همکاری خود با این 
شرکت ادامه می دهند. رئیس اداره مهندسی و فناوری ساخت 
مدیریت پژوهش، فناوری و ساخت شرکت ادامه داد: این اداره 
با توجه به رویکرد بنگاه داری اقتصادی با تعدادی از شرکت های 

فعال در بخش حفاری، مکاتبات اولیه را انجام داده است.

حفر و تکمیل ۱۱۹ حلقه چاه نفت و گاز در ۹ ماه امسال

نقش سازندگان خوزستانی در بومی سازی تجهیزات نفتی

رونمایی از ۲ قطعه ابزار درون چاهی 

همکاری شرکت ملی حفاری با 
۳۰۰ سازنده داخلی

بازنگری در فعالیت شرکت های 
سازنده با هدف گروه بندی تخصصی 
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مجله خبري

 مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در این 
مراسم که روز چهارشنبه )۶ دی ماه( با حضور 
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، 
علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی، 
سیداحسان قاضی زاده هاشمی، نماینده مردم 
فریمان در مجلس شورای اسالمی، سیدحمید 
فانی، مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان 
رضوی و جمعی از مقام های کشوری و استانی در 
بخش رضویه شهر مشهد برگزار شد، گفت: 
نهضتی که اکنون در شرکت ملی گاز ایران به 
وجود آمده در دولت دکتر روحانی، رئیس 
جمهوری آغاز شده و ادامه یافته است که منجر 
به رشد چشمگیر موفقیت های صنعت گاز کشور 

می شود.
حمیدرضا عراقی افزود: خطوط انتقال گاز 
کشور از ۳۵ هزار کیلومتر با ۹ درصد افزایش در 
دولت یازدهم به ۳۸ هزار کیلومتر افزایش یافته 

است.

وی با اشاره به افزایش ۱۱ درصدی تعداد 
ایستگاه های تقویت فشار گاز اظهار کرد: در 
مجموع هشت ایستگاه تقویت فشار گاز نیز افتتاح 
شده که پنج ایستگاه آن با حضور معاون اول 

رئیس جمهوری به بهره بردار ی رسید.
معاون وزیر نفت ادامه داد: در چهار سال 
 ۳۲ مجموع  در  یازدهم  دولت  فعالیت 

توربوکمپرسور نیز وارد مدار شده است.

تحویل 140 میلیون مترمکعب گاز به 
نیروگاه ها

عراقی درباره بهره مندی نیروگاه ها از نعمت 
گاز طبیعی گفت: در روز ششم دی ماه سال ۹۲، 
نیروگاه ها ۳۰ میلیون مترمکعب گاز و بیش از ۹۰ 
میلیون مترمکعب گازوئیل و مازوت مصرف 
می کردند و در این در حالی است که در روز مشابه 
امسال، ۱٤۰ میلیون مترمکعب گاز به این بخش 
اختصاص یافته است. معاون وزیر نفت در امور گاز 

یادآور شد: گاز رسانی به ۹ هزار روستا در دولت 
تدبیر و امید، از دیگر دستاوردهای شرکت ملی 
گاز ایران است که این رقم تا قبل از دولت یازدهم 
۱٤ هزار روستا بوده و این بخش شاهد، رشدی 

۶٤ درصدی بوده است.

عبور بدون دغدغه از زمستان 
امسال

عراقی درباره پایداری تامین گاز مناطق شمال 
کشور تصریح کرد: همکاران من در استان های 
خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان 
جنوبی به هیچ عنوان از قطع گاز وارداتی از 
ترکمنستان نگران نیستند و زمستان امسال را 
می توانند بدون هیچ گونه دغدغه و نگرانی سپری 
کنند همانطور که اکنون همه صنایع و نیروگاه ها 
در سراسر کشور در حال مصرف گاز طبیعی 

هستند.
وی تاکید کرد: تامین گاز مورد نیاز همه 

بخش های مصرف در حالی است که هم اکنون 
حداکثر میزان صادرات به ترکیه را داریم و به 

کشور عراق نیز گاز صادر می کنیم.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در ادامه با 
اشاره به بهره برداری از پروژه های گازرسانی در 
استان خراسان رضوی، اظهار کرد: امروز خط 
انتقال گاز همت آباد- بار به طول ۵۰ کیلومتر و با 
هزینه ٤۰ میلیارد تومان به بهره بردار ی  رسید و 
این خط لوله در ادامه به شهر » بار« می رسد. 
همچنین عملیات اجرایی خط انتقال گاز تقویتی 
تربت حیدریه- کاشمر نیز به طول ۷۷ کیلومتر و 

با هزینه ۶۰ میلیارد تومان امروز آغاز می شود.

اختصاص ۲70 میلیارد تومان اعتبار 
برای اجرای سه خط لوله انتقال گاز

عراقی افزود: خط انتقال دیگری که تزریق گاز 
شده و از شهر سبزوار عبور می کند، خط 
اسفراین- نقاب- جغتای است که حدود ۸٤ 

500 میلیارد تومان اعتبار برای رفاه و آسایش مردم 

پایتخت فیروزه ایران، میزبان شعله های فیروزه ای
معاون اول رئیس جمهوری: گازرسانی به روستاهای کشور در دولت دوازدهم تداوم خواهد یافت

مشعل  گاز؛ شهر به شهر و روستا به روستا به خانه اهالی ایران زمین می رود و هر روز 
شاهد بهره مندی مناطق مختلف کشور از این سوخت پاک هستیم. طی پنج سال فعالیت 
دولت یازدهم و دوازدهم در مجموع به ۱۰ هزار روستا گازرسانی شده و این مسیر تا 

گازرسانی به آخرین شهر و روستای باالی ۲۰ خانوار کشور تداوم خواهد داشت.
استان خراسان رضوی به عنوان یکی از مناطق راهبردی که هرساله شاهد حضور 
میلیون ها زائر حرم رضوی است، نیز در مسیر توسعه صنعت گاز قرار دارد. در ابتدای دولت 
یازدهم 9۴6 روستای استان گازرسانی شده بود و این در حالی است که این میزان هم 
اکنون به یکهزار و 63۱ مورد رسیده است. براساس برنامه ریزی های تعریف شده، هر ۱۲ 

ساعت، یک روستا به شبکه سراسری گاز متصل می شود و تا پایان سال 9۷ شاهد 
گازرسانی به همه روستاهای باالی ۲۰ خانوار این استان خواهیم بود. چندی پیش، صنعت 
گاز برای دومین بار به صورت اختصاصی در مراسمی میزبان اسحاق جهانگیری، معاون 
اول رئیس جمهوری بود تا با ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار، شاهد توسعه این صنعت در استان 
خراسان رضوی باشیم. براین اساس، پروژه خط لوله انتقال گاز همت آباد- بار، پروژه خط 
انتقال گاز تقویتی اسفراین- نقاب- جغتای و گازرسانی به دو شهر و 3۲۷ روستای این 
استان با حضور معاون اول رئیس جمهوری افتتاح و عملیات اجرایی احداث خط لوله انتقال 

گاز تربت حیدریه - کاشمر و گازرسانی به ۱۴۷ روستا و... نیز آغاز شد.

اشــــاره
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میلیارد تومان هزینه در برداشته که با افتتاح آن، 
عالوه برمجتمع فوالد سبزوار، روستاهای اطراف نیز 
از نعمت گاز بهره مند می شوند که مجموعه این سه 
خط انتقال هزینه ای بالغ بر ۲۷۰ میلیارد تومان 
داشته است. به گفته معاون وزیر نفت، با بهره برداری 
از پروژه گازرسانی به شهر همت آباد و ۱۸۰ روستای 
خراسان رضوی، حدود ۲۵ هزار خانوار از نعمت گاز 
بهره مند می شوند.  وی اعالم کرد: عملیات اجرایی 
گازرسانی به ۱٤۷ روستا نیز امروز آغاز و تا پایان سال، 
۱۸ هزار خانوار دیگر به جمع خانوارهای بهره مند از 

گاز طبیعی افزوده خواهند شد.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، در 
مجموع، پروژه های خطوط انتقال و شبکه های 
شهری و روستایی، حدود ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه 
در بر دارد که این رقم باال می تواند جایگزین سوخت 
مصرفی نیروگاه ها و سایر صنایع شود و به این ترتیب 
در مجموع ۷۷ درصد روستاهای این استان از نعمت 
گاز برخوردار می شوند و تا پایان سال جاری، این رقم 

به حدود ۸۶ درصد می رسد.
 وی در ادامه با اشاره به سخنان مدیرعامل شرکت 
گاز استان خراسان رضوی مبنی بر اینکه سال 
گذشته هر دو روز یک روستا گازرسانی می شد، اظهار 
کرد: این آمار امسال رشد سریع تری به خود گرفته 
و هر روز دو روستا از نعمت گاز بهره مند می شوند و 
به این ترتیب تا پایان امسال، به ۷۰۰ روستای دیگر 
در این استان گازرسانی می شود. عراقی افزود: به این 
ترتیب حدود یکهزار روستا در استان خراسان رضوی 
باقی می ماند که سال آینده به همه این روستاها 
گازرسانی می شود و درصد خانوارهای روستایی 

برخوردار از گاز به ۹۹ درصد می رسد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: از 
ابتدای فعالیت دولت یازدهم، رقم گازرسانی 
روستایی در این استان ۵۵ درصد بوده که این رقم 
در حال حاضر به ۷۷ درصد رسیده و تا پایان سال 
جاری به ۸۶ درصد خواهد رسید؛ همچنین درصد 
جمعیت شهری برخوردار از گاز طبیعی نیز در سال 
آینده به ۹۹ در صد خواهد رسید و سال آینده این 

استان، استان سبز معرفی خواهد شد.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: نهضتی که در 
گازرسانی از دولت یازدهم آغاز شده تا پایان سال 
آینده و نیمه سال ۹۸ به پایان می رسد و می توانیم 
از گاز تولیدی، در توسعه صادرات و ایجاد ارزش 

افزوده در کشور استفاده کنیم.

خراسان رضوی، استان سبز می شود
در ادامه، نماینده فریمان، سرخس، بخش های 
احمدآباد و رضویه استان خراسان رضوی در 
مجلس شورای اسالمی نیز گفت: به دلیل اینکه 
استانداردهای این استان برای گازرسانی در حد 
باال نبود، کار در این بخش کمی دشوار بود، اما این 
استانداردها به بهترین وجه به همت تالش و 
مدیریت مدیران صنعت گاز به باالی ۸۰ درصد 
رسید، البته پروژه های جدید به تامین بودجه نیاز 
دارد تا گازرسانی به این استان، به باالی ۹۳ درصد 
در این استان برسد.سیداحسان قاضی زاده هاشمی 
با بیان این که امیدوارم شرکت ملی گاز ایران 
پیشنهادی را برای اجرایی کردن مجدد بند »ق« 
در بودجه سال ۹۷ ارائه بدهد، افزود: چنانچه با 
پیگیری این شرکت، این بند در بودجه سال ۹۷ 
نیز به تصویب برسد و عالوه بر ۵۰۰ میلیارد تومان 
فعلی، ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز بودجه به 
پروژه های بعدی گازرسانی تخصیص یابد، 
می توان پایانی خوش برای حوزه گازرسانی در این 
استان متصور شد و کل استان را استان سبز 

معرفی کرد.

گازرسانی به مردم برای ایجاد رفاه شتاب 
گرفت

در ادامه، معاون اول رئیس جمهوری گفت: کار 
مهم و حیاتی که در این دولت بنا گذاشته شد، آن 
بود که گازرسانی به روستاهای کشور به عنوان مرکز 
تولید و زندگی مردم و ایجاد رفاه و آسایش آنان شتاب 
گرفت.اسحاق جهانگیری افزود: با افتخار اعالم 
می کنیم که از نظر سوخت های فسیلی موفق شدیم 
با گاز که پاک ترین انرژی است، شبکه سراسری گاز 
ایجاد کنیم که از دورترین روستاهای کشور تا 

پایتخت و همه شهرها از این نعمت الهی بهره مند 
شوند.وی تاکید کرد: در آغاز دولت یازدهم، شمار کل 
روستاهای گازرسانی شده، ۱٤ هزار روستا بوده، ولی 
با تالش مجموعه شرکت ملی گاز ایران و با مدیریت 
اندیشمندانه مهندس عراقی، ۹ هزار روستا تا ابتدای 
دولت دوازدهم از نعمت گاز برخوردار شده و این روند 

همچنان ادامه دارد. 
معاون اول رئیس جمهوری اعالم کرد: بر اساس 
آمار اعالم شده استانداری خراسان رضوی، از ابتدای 
دولت یازدهم ۵۶ درصد روستاهای این استان از 
نعمت گاز بهره مند بوده اند و این در حالی است که 

امروز این رقم به ۷۷ درصد رسیده است.
در این مراسم از طریق ارتباط تصویری، پروژه 
گازرسانی به شهر همت آباد و خط انتقال گازرسانی 
این شهر مورد بهره برداری قرار گرفت. همچنین 
اینچ   ۱۶ گاز  انتقال  خط  اجرایی  عملیات 
تربت حیدریه- کاشمر و خط انتقال جغتای- سبزوار 
نیز آغاز شد.پس از پایان سخنرانی، مشعل گاز در 
روستای نصرآباد به نمایندگی از دیگر روستاهای 
استان از سوی اسحاق جهانگیری و حمیدرضا 
عراقی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز 

ایران روشن شد.

مشعل گاز در شهر همت آباد روشن شد
همزمان با بهره برداری از طرح گازرسانی به ۱۸۰ 
روستای خراسان رضوی، شهر همت آباد به عنوان 
آخرین شهر شهرستان فیروزه و ۲۶ روستای این 

خطه نیز به شبکه سراسری گاز متصل شدند.
فرماندار شهرستان فیروزه در آیین بهره برداری 
از این طرح ها گفت: اجرای خط انتقال گاز به شهر 
همت آباد و ۲۶ روستای این شهرستان با اعتبار بیش 

از ۳۰ میلیارد تومان انجام شد.
محمدحسین صالحی افزود: در این طرح، ٤۲ 
کیلومتر شبکه فوالدی، ۲۱۰ کیلومتر شبکه 
توزیع پلی اتیلن با چهار هزار و ٤۰۰ انشعاب به 
کار گرفته شده که بیش از پنج هزار خانوار از 
ساکنان منطقه از نعمت گاز طبیعی برخوردار 
شده اند. وی اظهار کرد: تاکنون ۸۵ درصد از 

ساکنان این شهرستان از نعمت گاز برخوردار 
شده اند که این رقم تا پیش از سال ۹٤ کمتر از 

۱۸ درصد بوده است.
شهرستان فیروزه دارای حدود ۶ هزار مشترک 
گاز است که از این تعداد، حدود دو هزار مشترک 

شهری و چهار هزار مشترک، روستایی هستند. 

برنامه ریزی برای برخورداری ۹۶ درصد 
روستاهای کشور از نعمت گاز

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 
نیز در این مراسم گفت: سیاست دولت این است 
که در سال های آینده به ۹۶ درصد روستاهای کشور 
گازرسانی کند. حسن منتظرتربتی افزود: توسعه 
تنها در بهره مندی از آخرین دستاوردهای فناوری 
نیست، بلکه توسعه فرهنگی نیز در کنار توسعه 

اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی تاکید کرد: فرهنگ صرفه جویی در میان 
مردم کم رنگ شده و باید مدیران کشور دوباره این 
فرهنگ را در کشور ترویج کنند؛ چراکه پایداری و 
افزایش تاب آوری در شبکه تامین گاز کشور برای ما 
اهمیت دارد.مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه 
گاز کشور تصریح کرد: پروژه های گازرسانی بسیار 
سخت است و در پروژه های گازرسانی حرف نخست 
را بودجه ها می زند که خوشبختانه دولت توانسته 

است منابع آن را فراهم کند. 
تربتی اعالم کرد: با تمهیداتی که انجام شده، در 
دولت دوازدهم شاهد آن خواهیم بود که همه 
شهرها و روستاهای باالی ۲۰ هزار خانوار از نعمت 

گاز برخوردار شوند.
وی ادامه داد: در چند سال آینده با توجه به 
سیاست های دولت، ۱۰۰ درصد شهرها و ۹۶ درصد 
روستاهای کشور از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 
همچنین درخصوص اتصال شهر همت آباد به 
شبکه سراسری گاز گفت: خوشبختانه آخرین شهر 
شهرستان فیروزه نیز به شبکه گاز متصل شد و امید 
است در دولت دوازدهم بهترین خدمات را به مردم 

عرضه کنیم.
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 مشعل   آیین گرامیداشت ۸ 
دی، روز صنعت پتروشیمی با حضور 
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی 
و مدیران و فعاالن این صنعت برگزار 

شد. 

مراسم  در  زاده  نوروز  رضا 
گرامیداشت روز صنعت پتروشیمی 
ملی صنایع  کرد: شرکت  تاکید 
پتروشیمی از منافع بخش خصوصی 
حمایت می کند و با شناسایی موانع 
موجود، برای رفع آنها همکاری 

خواهد کرد.
مدیر عامل شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی با تاکید بر حمایت از 
و نقش تسهیل  بخش خصوصی 
صنعت  در  شرکت  ین  ا گری 
پتروشیمی اظهار کرد: پس از اجرای 
اصل ٤٤ قانون اساسی و خصوصی 
ن  مکا ا  ، ر کشو ی  فضا زی  سا
سرمایه گذاری ۱۰۰ درصدی به 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی را 
نمی دهد، بنابراین ما باید حافظ 
و  باشیم  بخش خصوصی  منافع 
افزون بر شناسایی موانع برای رفع 
آنها با بخش خصوصی مشارکت 

کنیم. 
مور  ا در  نفت  وزیر  معاون 
پتروشیمی ادامه داد: مدیران به 
سمت کارهای سخت که بازگشت 
سرمایه ۱۰ تا ۱۵ درصدی دارد، 
حرکت نخواهند کرد؛ اما باید به این 
که  باشیم  شته  دا توجه  نکته 
شکل گیری صنایع با سود کم بستر 
درکشور  انسانی  نیروی  توسعه 
خواهد بود و توسعه صنایع پایین 
دست پتروشیمی مدیون حضور 
صنایع  در  تجربه  با  نیروهای 

باالدست است. 
وی گفت: اگر صنایع کشور مانند 
صنعت پتروشیمی توسعه نیابد، 
توسعه منابع انسانی و اشتغال زایی 
نیزمحقق نخواهد شد و این امر 
نیازمند سرمایه گذاری های جدید 
است. نوروززاده در مورد تولید دانش 
فناوری  و  پژوهش  درشرکت 
نند  ما ید  با گفت:  پتروشیمی 
شرکت های بزرگ همچون باسف در 
سیر خلق تکنولوژی حرکت کنیم. 
بر همین اساس شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی، واحد تولیدی و شرکت 
پژوهش و فناوری پتروشیمی در 

قالب یک مثلث توسعه دانش فنی 
بخش  و  کرد  خواهند  همکاری 
پل  مانند  مثلث،  این  تحقیقاتی 
ارتباطی بین صنعت و دانشگاه عمل 

خواهد کرد. 
نوروززاده در مورد راه حل های 
صنعت  سعه  تو ی  ا بر نی  نو قا
یندگان،  نما گفت:  پتروشیمی 
از  پرسیدن  سوال  به  عالقه مند 
مسئوالن هستند، بنابراین ضمن 
پاسخگویی به نمایندگان باید قوانین 

دست و پاگیر صنعت درنظرگرفته 
و  توسعه گر  نقش  ما  اگر  شود. 
بخش  ی  ا بر ه  هند ش د گستر
واحدهای  نکنیم،  ایفا  خصوصی 
پتروشیمی توسعه نخواهند یافت. 

وی افزود: ملت هایی که تنها به 
گذشتگان اتکا می کنند، سعادتمند 
تکامل  را  راه  باید  ما  و  نیستند 
ببخشیم و رو به جلو نگاه کنیم و 
موانع را از سر راه برداریم تا بخش 
و  کنند  کار  روان تر  خصوصی 

تسهیل گر سرمایه گذاری های بخش 
خصوصی باشیم. 

به اعتقاد وی، راه نجات کشور 
توسعه و ایجاد اشتغال است و باید 
از پتانسیل عظیم خدادادی صنعت 

پتروشیمی استفاده کنیم.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
کرد: سازمان  اظهار  پتروشیمی 
گسترش و نوسازی و شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی با نگاه توسعه ای 
در کشور ایجاد شده اند و قوانین 

نظام  و  استخدام  مانند  کشور 
هماهنگ پرداخت براین دو سازمان 
شمول نخواهد داشت، مگر قانونگذار 

به آن تاکید داشته باشد.

آمایش سرزمین، رمز توسعه 
صنعت پتروشیمی 

عباس شعری مقدم، مدیرعامل 
یع  صنا ملی  کت  شر پیشین 
پتروشیمی نیز در آیین سالگرد این 
صنعت، خاطرات خود را در دوران 
فعالیت خود در این حوزه تعریف 
کرد و ضمن بیان روند توسعه و 
جهش های صنعت از قبل از انقالب 
تا کنون راهکارهایی برای رفع موانع 

تولید پیشنهاد کرد.
صنعت   : د کر ر  ظها ا ی  و
پتروشیمی قبل از پیروزی انقالب 
اسالمی واحدهای زیادی مانند 
پتروشیمی آبادان، رازی، خارک، 
ایران و ژاپن یا بندر امام امروزی را 
داشت و ظرفیت تولید صنعت در 
حدود ۶ میلیون تن بوده است و از 
ابتدا قرار بود که بخش خصوصی بر 
این صنعت حاکم باشد و امروز 
خصوصی  بخش  توسعه  شاهد 

هستیم.
شعری مقدم دوران سازندگی را 
صنعت  شد  ر جهش  لین  و ا
پتروشیمی عنوان کرد و گفت: به 
واحدهای  دلیل شرایط جنگی، 
زیادی در داخل کشور و دور از آب ها 
راه اندازی شدند و در شرایط کنونی 
بر اساس آمایش سرزمین، واحدها 
باید بیشتر در کنار آب ها راه اندازی 

شوند.
اساس  براین  داد:  ادامه  وی 
می توان نتیجه گرفت که بیشتر 
مشکالت صنعت پتروشیمی، مربوط 
به صنعت نیست و پیشنهاد می کنم 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی به 
عنوان نقش توسعه گر در صنعت با 
راهبردی جدید فعالیت خود را ادامه 

دهد.
شعری مقدم خاطرنشان کرد: 
صنعت پتروشیمی ایران با توجه به 
ب  جذ و  مین  ز سر یش  ما آ
سرمایه گذاری های جدید می تواند 
شتاب  با  را  خود  توسعه  مسیر 

بیشتری طی کند.  

حامی  منافع 
بخش خصوصی باشیم

در آیین گرامیداشت روز صنعت پرتوشیمی مطرح شد:  

  معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی در پیامی فرا رسیدن ۸دی روز »صنعت 

پتروشیمی« را به همکاران این صنعت تبریک گفت. 
متن پیام مهندس نوروز زاده، معاون وزیر نفت 

درامور پتروشیمی به شرح زیر است:
اکنون بیش از پنج دهه از عمر شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی می گذرد. در این سال ها تأثیر این شرکت 
بر بخش های مختلف صنعت، اقتصاد و حتی جامعه و 

فرهنگ کشور چشم گیر بوده است.
دستاوردهای صنعت پتروشیمی تنها در میزان 
تولیدات مجتمع ها و پیشرفت فیزیکی پروژه ها و 
پویایی  نمی شود.  اقتصادی خالصه  درآمدزایی 
سازمانی، ارتقای سطح مدیریت و توسعه منابع انسانی، 
تحقیق و توسعه، کسب اعتبارات بین المللی، خالقیت، 
کارآفرینی، نوآوری و... همگی بخش هایی از افتخارات 

صنعت پتروشیمی ایران است.
ایران کشوری است که قبل از هر کشور نفتی 
دیگری در آسیا فعالیت خود را در زمینه پتروشیمی 
آغاز کرده و در این رشته سابقه طوالنی در ایران دارد. 
این صنعت به همت مردان و زنان تالشگر این سرزمین 
در دهه های گذشته به ویژه دهه ۷۰ و ۸۰ رشد و 
پیشرفت نمود و توانست جایگاه مطلوبی را به خود 

اختصاص دهد. اکنون اما صنعت پتروشیمی در حال 
گذار از نقش تصدی گری به توسعه ای است و در صدد 

ایجاد زمینه برای جهشی دیگر می باشد.
صنعت پتروشیمی برای رسیدن به اهداف سند 
چشم انداز ۱۴۰۴ راه پر پیچ و خمی پیش رو دارد تا 
بتواند به جایگاه اول در سطح منطقه دست یابد و این 
تنها با همتی استوار و تالشی فراگیر دست یافتنی 
است. موقعیت و مزیت های متعدد نسبی صنعت 
پتروشیمی، از جمله موقیعت جغرافیایی و ژئوراهبردی، 
نیروی بالنده انسانی و زیرساخت های مناسب همزمان 
با ابراز عالقه مندی و تمایل به سرمایه گذاری خارجی 
در این صنعت توام با انتقال دانش فنی و افزایش تقاضا 
برای خرید محصوالت پتروشیمی ایران، فرصت های 
طالیی را برای شکوفایی این صنعت در منطقه و جهان 

نوید می دهد. 
امید است شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تکیه بر 
بیش از پنج دهه دانش انباشته، سرمایه ارزشمند 
انسانی و تجربیات متعدد ارزنده، با نقش های متفاوت و 
مناسب امروز خود، نقطه عطف و آغاز گر »جهش دوم 
صنعت پتروشیمی« باشد و بتوانیم شاهد توسعه 
چشمگیر این صنعت با سرمایه و تالش بخش خصوصی 

و با ابعاد و استانداردهای بین المللی باشیم.

پیام تبریک معاون وزیر نفت در امور   پتروشیمی
 به مناسبت روز صنعت پتروشیمی 

گزارش
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مدیرعامل رشکت ملی پخش فرآورده های نفتی در نشست خربی مطرح کرد:

 نخستین همایش پارس سبز
 برگزار می شود

اولین همایش »پارس سبز« دوم و سوم بهمن ۱۳۹۶ با 
حضور مدیران عامل شرکت های منطقه، اداره کل اچ اس ای 
وزارت نفت و شرکت ها ی تابعه، مدیران سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور و استان بوشهر از سوی منطقه ویژه 
اقتصادی انرژی پارس برگزار می شود.  به گزارش مشعل، 
اهمیت فرهنگ سازی در مقوله مهمی چون حفاظت از 
محیط زیست برای جوامع امروز، مقوله ای حائز اهمیت است 
که نباید آن را بی اهمیت جلوه داد، تا جایی که بی توجهی به 
مسئله محیط زیست هم از لحاظ منابع طبیعی و هم انسانی، 
پیامدهای ناگواری را برای این کره خاکی و انسان های ساکن 
در آن خواهد داشت. روند تخریب منابع و محیط زیست و 
افزایش پیامدهای دخالت انسان در محیط زیست، اقدام های 
علمی و آگاهانه مسئوالن و دست درکاران را می طلبد. منطقه 
ویژه اقتصادی انرژی پارس با توجه به فعالیت طیف وسیعی 
از صنایع گازی و پتروشیمی و بنا به موقعیت جغرافیایی 
حساس خود، از ایجاد وضعیت نامطلوب زیست محیطی، 
بخصوص در حوزه آلودگی هوا مستثنا نیست، از این رو 
نیازمند توجه جدی به مسئله مدیریت محیط زیست منطقه 
هستیم و همه مسئوالن و کارشناسان شرکت های مستقر، 
در منطقه، موظف به اجرای طرح ها و پروژه های زیست 
محیطی در سطح شرکت های خود هستند تا آثار تجمعی 
آالینده در منطقه کاهش یابد. گام های موثری در این زمینه 
برداشته شده که گواه این موضوع اجرای بیش از ۳۲۳ پروژه 
در سطح پاالیشگاه های گازی و مجتمع های پتروشیمی در 
سال گذشته برای مدیریت کاهش و حذف آالینده های 
زیست محیطی است.   به دلیل اهمیت این موضوع، سازمان 
منطقه ویژه با هدف پاسداشت و توجه مسئوالن به فرهنگ 
حفاظت و حفظ محیط زیست منطقه، همایشی را با عنوان 
»پارس سبز« برگزار می کند. این گونه فعالیت ها که همسو 
با مسئولیت اجتماعی و ایفای وظایف قانونی پاالیشگاه های 
گازی و مجتمع های پتروشیمی منطقه است، منافع بسیاری 

را برای منطقه و کشور به ارمغان خواهد آورد.

 آلودگی هوای تهران ارتباطی با 
کیفیت بنزین ندارد

رئیس کمیسیون محیط زیست و سالمت شورای شهر 
تهران خودروهای فرسوده را منشأ عمده آلودگی ها دانست 
و گفت: آلودگی که تهران از آن رنج می برد، مربوط به ذرات 
معلق کمتر از ۲,۵ میکرون است که ارتباطی با بنزین ندارد.
زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون محیط زیست 
و سالمت شورای شهر تهران، درباره منابع آالینده هوای 
تهران و میزان تاثیر استاندارد سوخت در هوای این کالن شهر 
گفت: باتوجه به گزارشی که وزیر نفت ارائه کرد، هم اکنون 
بنزین عرضه شده در سطح شهر تهران استاندارد است و 
آلودگی که تهران از آن رنج می برد، مربوط به ذرات معلق 
کمتر از ۲/۵ میکرون است که ارتباطی با بنزین ندارد. هم 
اکنون در سطح شهر تهران بنزین با استاندارد یورو ٤ عرضه 
می شود و این بنزین ایجاد آلودگی نمی کند، در حقیقت 
گازهایی که در سطح شهر تهران انباشته می شود، منشاء 

آلودگی محسوب شده و ارتباطی با بنزین ندارند.
این عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: آلودگی امروز 
تهران بیشتر به خودروها و نوع احتراقی که در آنها انجام  

می شود، ارتباط پیدا می کند. 

مردم و بخش خصوصی ذی نفعان اصلی »برندینگ«
  نشست مطبوعاتی با موضوع »شرکت های 
زنجیره ای صاحب نام« به میزبانی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران  روز دوشنبه )۱۱ دی( 
برگزارشد وسیدمحمدرضا موسوی خواه به عنوان 
مدیرعامل این شرکت به پرسش ها و ابهام های 
احتمالی اصحاب رسانه دراین زمینه و دیگر 
بخش های مربوط به حوزه مسئولیتی خود پاسخ 
گفت.   مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی دراین نشست گفت:با اجرای طرح ایجاد 
شرکت های زنجیره ای توزیع سوخت، مردم که شامل 
مصرف کنندگان، جایگاه داران بخش خصوصی و 
شرکت های صاحب نشان می شود، ذی نفعان اصلی 

این طرح خواهند بود.
موسوی خواه افزود: اجرای طرح کاهش، هدایت، 
انتقال و بازیافت بخارات بنزین )کهاب( با اهداف 
زیست محیطی، دیسپچینگ، ایجاد ارزش افزوده 
برای شرکت ها و موارد دیگر، نتیجه اجرای طرح ایجاد 
شرکت های زنجیره ای توزیع سوخت است که فواید 
آن به مردم و بخش خصوصی می رسد. وی با بیان 
این که اجرای این طرح برای دولت بارمالی نخواهد 
داشت، گفت: در سال ۱۳۹٤ نشست هایی به همین 
منظورتشکیل و شیوه نامه ای تهیه شد که هم اکنون 
ابالغ شده است. مدیرعامل شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ادامه داد: منظور از اجرای »طرح 
ایجاد شرکت های زنجیره ای توزیع سوخت«، 
واگذاری مسئولیت عرضه سوخت به شرکت های 
خصوصی است؛ که براساس آن شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران فرآورده را به شرکت های 
زنجیره ای توزیع سوخت تحویل می دهد و تنها بر 

توزیع آن نظارت دارد.

موافقت نمایندگان مجلس با اصل طرح 
برندینگ

موسوی خواه با بیان این که روزانه بیش از۲۰۰ 
میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی درسراسرکشور توزیع 
می شود، اظهارکرد: الزم است با اجرای اصل٤٤قانون 
اساسی، از مسئولیت های شرکت ملی پخش 
فرآورده  های نفتی کاسته وبخش خصوصی نیز، بیش 
از پیش درگیر توزیع سوخت شود. وی با بیان این که 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی برالزم  االجرا بودن 
اصل ٤٤تاکید دارند، اظهار کرد: ایرادهایی نیز به 
شیوه نامه طرح ایجاد شرکت های زنجیره ای توزیع 

سوخت گرفته اند که باید بررسی و رفع شود.

راهکاری جدید برای جلوگیری از رانت 
در طرح برندینگ

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران با اشاره به این که برای جلوگیری از انحصار در 
این طرح راهکارهایی اندیشیده شده است، ادامه داد: 
برای جلوگیری از رانت، برقراری عدالت و جلب 
مشارکت همگانی، در هر شهرستان بیش از ۵۰ 
درصد، درهر استان بیش از۳۰ درصد و درکل کشور 
بیش از۲۰ درصد از نازل های عرضه سوخت دراختیار 
یک شرکت  زنجیره ای توزیع سوخت )شرکت 

صاحب نشان( قرار نمی گیرد.
موسوی خواه افزود: به منظور جلوگیری از 
رانت های احتمالی همه ارکان مالی شرکت زنجیره ای 
ازسوی حسابرس های مستقل حسابرسی می شود و 
همه اسناد مالکیت باید تایید شده باشد. به گفته وی، 
بازرسان،اسنادی را که ازسوی نهادهای نظارتی برون 
 سازمانی تهیه شده است، صحت سنجی خواهند کرد.

امیدواری به افزایش شمار شرکت های 
صاحب نشان

موسوی خواه با اشاره به درخواست ۸۵ شرکت 
ایجاد شرکت های  برای مشارکت در طرح 
زنجیره ای توزیع سوخت اظهار کرد: امیدواریم این 
تعداد از ۸۵ شرکت کنونی به ۱۲۰ مورد افزایش 
یابد. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران درباره مشارکت شرکت های خارجی 
درطرح ایجاد شرکت های زنجیره ای سوخت 
گفت: اگر قوانین اجازه بدهد، شرکت های خارجی 

در این طرح شرکت خواهند کرد. 
این است که  به گفته وی، هدف اصلی 
جایگاه داران قادر باشند مستقل تر عمل کنند؛ در 
این که همه شرکت ها، نخست دارای توانمندی های 
الزم باشند، تردید وجود دارد، اما به مرور زمان فقط 
شرکت های توانمند ماندگار خواهند شد.  مدیرعامل 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران درباره 
آینده اجرای این طرح گفت: در صورتی که سوخت 
از سوی شرکت های زنجیره ای عرضه شود، ممکن 
است به عنوان مثال برای جایگاه داری که در چابهار 
است، توجیهی نداشته باشد که سوخت را از 
بندرعباس تهیه کند و ترجیح دهد که از امارات وارد 
کند.  وی تاکید کرد: هم اکنون نوع فرآورده در 
جایگاه ها یکسان و از آنجا که عرضه سوخت یارانه ای 
است، قیمت ها هم از طریق دولت تامین می شود، اما 
برای رسیدن به توسعه پایدار، باید   نقطه آغازی داشته 
باشیم.  به گفته موسوی خواه، با اجرای »طرح ایجاد 
شرکت های زنجیره ای توزیع سوخت« تعدد فرآورده، 

کیفیت و قیمت فرآورده ایجاد می  شود.
موسوی خواه با طرح پرسش هایی از قبیل »تا چه 
زمانی مصرف کننده باید به جایگاهی برود که الزام و 
اجبار دارد؟ و هرچه موجود باشد، اجبارا خریداری 
کند؟«، »تا چه زمانی باید شاهد برخوردهای ناصواب 

باشیم، زیرا متصدی جایگاه انگیزه جذب مشتری 
ندارد؟«، ادامه داد: با این طرح می شود در کوتاه مدت 
به جایی رسید که کارگر جایگاه اگر فروش داشت، 
درآمد نیز داشته باشد و اگر بخواهد درآمد داشته 
باشد، باید حقوق شهروند را به طور حتم رعایت کند.

اجرای طرح برندینگ برای دولت بار مالی 
نخواهد داشت

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران، اخباری مبنی بر این که اجرای »طرح 
ایجاد شرکت های زنجیره ای توزیع سوخت« برای 
دولت بار مالی خواهد داشت، توضیح داد: افزایش 
بار مالی دولت را به شدت تکذیب می کنم.  وی 
تاکید کرد: در این طرح هیچ هزینه ای به دولت 
تحمیل نمی شود، بلکه گردش هزینه ها تغییر 
پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل  می کند.  
فرآورده های نفتی ایران ادامه داد: در واقع 
هزینه ای که به صورت تجمعی از سوی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی پرداخت می شده 
است، با اجرای طرح ایجاد شرکت های زنجیره ای 
توزیع سوخت خرد خواهد شد و در کل قضیه 
تفاوتی ایجاد نمی شود. به گفته وی، هم اکنون 
به طور میانگین ٤۰تومان کارمزد داده می شود که 
با اجرای طرح، این میزان ثابت خواهد ماند، حق 
تبخیر بنزین هم اکنون ٤۵ ریال است که با اجرای 
طرح، ٤۲ریال خواهد شد و مالیات بر ارزش افزوده 
که از قیمت فرآورده پرداخت می شود، ۵۹ ریال 
خواهد بود. موسوی خواه افزود: مبلغی به عنوان 
حق نشان پرداخت می شود که برای پرداخت آن 
وظیفه تعیین کرده ایم و شرکت ها باید کهاب، 
دیسپچینگ، زیباسازی و ایمن سازی و ارائه  
خدمات مطلوب به نفع مردم را انجام دهند. 
موسوی خواه با تاکید بر این که اجرای طرح ایجاد 
شرکت های زنجیره ای توزیع سوخت سبب اخراج 
یا تعدیل نیرو در شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی نیز نخواهد شد، گفت: تا زمانی که در اجرای 
این طرح به بلوغ برسیم، به تعداد زیادی نیرو نیاز 
داریم.  وی افزود: هم اکنون ۹۲ انبار و ۱۲۵ 
تاسیسات داریم که بیش از ۹ هزار نفر در این 
تاسیسات فعالیت می کنند و از تعداد آنها کم 

نخواهد شد.
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یک نیمروز پای صحبت کارکنان انبار نفت قوچک

سـوخت   رسـانی
 

 با جـان و تـن
 

آرزو عطایی   مشعل  
اینجا    انبار نفت منطقه شمال شرق 

تهران، معروف به انبار نفت قوچک است. از مرکز شهر 
که د          ر خود          رو جای بگیرید          ، یک ساعتی زمان می برد           تا به اینجا 

برسید          ؛ زمانی که این انبار احد          اث شد   ه است       ، هیچ خیابان و ساختمان 
مسکونی اینجا وجود           ند          اشت، اما د          ر آذرماه 96.  اتوبان شهید            بابایی و بلوار ارتش، این 

انبار را د          ر بر گرفته اند           و ساختمان های مسکونی ارتش پس از ساخت و سازهای سال های 
اخیر، د          رست همجوار آن مستقر شد          ه اند          ، یک مجموعه سوارکاری متعلق به ارتش نیز، از 
باالی تپه های انبار نفت قوچک د          ید          ه می شود          ؛ اینجا آذر ماه آرام و سرد           و بی صد          است، اما 
د          ر د          ل این آرامش، کار سختی انجام می شود           و فقط کافی است یک لحظه این عملیات 

متوقف شود           یا به جایگاهی، سوخت نرسد          ، آن وقت د          یگر غوغایی د          ر جایگاه و خیابان ها و 
رسانه ها برپا خواهد           شد    اما با وجود        تمام این سختی ها کار سخت سوخت رسانی از این انبار د       ر 

کمال نظم و آرامش انجام می شود       . از اهمیت حیاتی و راهبرد       ی انبار نفت قوچک که زیرمجموعه 
شرکت های پخش فرآورد          ه های نفتی منطقه تهران فعالیت می کند          ، همین بس که پس از انبار نفت ری، بزرگترین 
انبار نفت تهران است و سوخت رسانی به نقاط و ارتفاعات سرد          سیر و بد          ون گاز فیروزکوه، د          ماوند          ، لواسان، ۸۰ 
جایگاه د          ر شرق و جنوب تهران و حتی گاهی سوخت رسانی به نقاطی مانند           گرمسار و سمنان را نیز به عهد          ه 
د          ارد          . انبار نفت شمال شرق تهران، نبض تپند          ه سوخت رسانی به شرق استان تهران است که د          ر زمان سفرهای 
برون شهری و ایام تعطیل مسئولیتی د          وچند          ان به عهد          ه زنجیره صمیمی، متصل و همد          ل کارکنان غیرتمند           و 
سختکوش آن از مد          یر تا رانند          گان قرار گرفته است. د          ر گزارش پیش رو نگاهی د          اشته ایم به خصوصیات فنی 
و عملیاتی انبار شمال شرق تهران و اهمیت آن، همچنین سختی های کار د          ر این تاسیسات و پای حرف های 

د          ل کارکنان سختکوش آن نشسته ایم.

 گزارشی از روند           کار و زند          گی و عملیات د          ر انبار نفت شرق تهران

عکس ها: مجید مرادی

کارکنان

نشریه  کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 861  22



بد          ون این که مرا بشناسند          ، با او سالم و احوالپرسی 
می کنند          ، حاجی صد          ایش می کنند          . مهد        ی نعمت اله، 
ساد          ه و صمیمی است؛ مد          یری خاکی و خونگرم که با 
کارکنانش که د          ر میانه مصاحبه برای موارد           مختلف به 
اتاق او می آیند           یا تلفن می زنند          ، بسیار صمیمانه برخورد           
می کند          . غم کارکنان پیر و جوانش را می خورد           و د          ر میانه 
بازد          ید           از تاسیسات انبار، بارها با نگاهی غمناک و بی 
پیرایه می گوید          : شرمند          ه اینها هستم و نمی توانم به 
صورتشان نگاه کنم، مشکالت حل نشد          ه زیاد          ی د          ارند          .

مهد        ی نعمت اله، اواخر د          وران جنگ به استخد          ام 
صنعت نفت د          رآمد           و ۳۲ سال سابقه خد          مت د          ر صنعت 
نفت را د          ارد          . نزد          یک به چهارسال است که د          ر انبار شرق 
فعالیت می کند           و پیش از این د          ر انبارهای د          یگر مشغول 
بود          ه است و تالش می کند           به صورت حضوری بر عملیات 
نظارت کند          . د          رباره نحوه عملیات د          ر انبار نفت شرق 
می گوید          : »شهر تهران سه انبار نفت به همراه یک انبار 
۱۸ هزار تایی د          ارد           که شامل انبار نفت شرق، غرب و ری 
است. د          ر مواقع ضروری، این انبارها به کمک هم 
می آیند          . سوخت حد          ود           ۸۰ جایگاه از این انبار تامین 
می شود          . با توجه به سخت گذر بود          ن مناطق د          ماوند           و 
فیروزکوه، رود          بار و قصران، شمیرانات و لواسانات که 
هنوز گازرسانی نشد          ه است، از آغاز آبان تا اواخر 
ارد          یبهشت ماه، روزانه سوخت نفت سفید           برای پخت و 
پز و گرمایش به وسیله کانتینرهای ۲ هزارتایی و ۳ 
هزارتایی ارسال می شود          . د          ر موارد          ی ما حتی مناطقی 
نظیر سمنان، گرمسار و امسال زنجان و قم را هم پوشش 
د          اد          ه ایم. این انبار، ظرفیت ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیون لیتر 
ذخیره سازی انواع فرآورد          ه های نفتی اعم از بنزین یورو، 
نفت گاز یورو و نفت سفید           را د          ارد           که شامل ۸۰ میلیون 
لیتر بنزین، ۶۰ میلیون لیتر نفت سفید           و ٤۰ میلیون 
نفت گاز است. د          ر مجموع ۱۰ مخزن د          ر این انبار نفت 
وجود           د          ارد           که شامل ٤ مخزن بنزین، د          و مخزن ۱۱ 
میلیون لیتری و ۲ مخزن ۲۰ میلیون لیتری است. د          و 
مخزن ۲۰ میلیون لیتری نفت گاز و ۳ مخزن ۲۰ 
میلیون لیتری نفت سفید    نیز د          ر این انبار موجود           است. 
۱۷ هکتار وسعت د          ارد           و حد          ود          ا ۱۰۰ نفتکش د          ر آن 
ترد          د           د          ارند          . خوراک این انبار از خط لوله ری پس از طی 
۱۸ ساعت زمان به وسیله یک خط لوله ۱٤ اینچ تامین 
می شود           که حد          ود           ۵٤ کیلومتر طول د          ارد           و از کوه های 
سرخه حصار و اتوبان شهید           یاسینی عبور می کند          . این 
کار پیش تر به وسیله یک خط لوله ۱۲ اینچ انجام 
می شد           که از د          اخل شهر عبور می کرد          ، اما حد          ود           ۵ تا ۶ 
سال است که از محد          ود          ه مسکونی خارج شد          ه است.«وی 
د          رباره اهمیت راهبرد          ی انبار نفت شرق می گوید          : »د          ر 
مواقع بحرانی، بسته شد          ن جاد          ه ها و فصل سرما و بارش 
برف، اهمیت سوخت رسانی از این انبار، حساسیت 
بیشتری پید          ا کرد          ه و د          وچند          ان می شود          ، همچنین د          ر 
زمان افزایش حجم سفرهای برون شهری د          ر تعطیالت 
اینجا د          ر آماد          ه باش قرار د          ارد           و از روزهای قبل، تامین 
سوخت خانواد          ه ها و ذخیره سازی انجام می شود          . تعد          اد           
فروشند          گی ها د          ر این مناطق زیاد           نیست، زیرا بسیاری 
از مناطق گازکشی شد          ه است. د          ر مجموع می توان گفت 
روزانه ٤۰۰ هزار لیتر نفت سفید          ، ۵ میلیون لیتر بنزین 
یک میلیون لیتر نفت گاز توزیع و ماهیانه حد          ود           ۶ 

میلیون لیتر فرآورد          ه از انبار خارج می شود          .« 

خارج از محد          ود          ه هستیم
نعمت اله د          رباره سختی کار د          ر این انبار می گوید          : 
»انبار نفت شرق د          ر کوهپایه های حاشیه اتوبان شهید           
یاسینی واقع شد          ه است و د          ر فصول سرد           سال چند           

د          رجه سرد          تر از نقاط د          یگر تهران است؛ کارگران د          ر سرما 
بد          ون سیستم موتورخانه، با استفاد          ه از فشار مخازن د          ر 
می د          هند          ؛  نجام  ا ا  ر سوخت  بارگیری  رتفاع،  ا
سوخت گیری ای که ٤۵ د          قیقه و بیشتر زمان می برد          . 
اینجا بسیاری از مواقع برف می آید          ؛ د          ر حالی که نقاط 
د          یگر شهر، خبری از برف نیست. کمبود           امکانات، از 
جمله نبود           آّب آشامید          نی و نبود           لوله کشی گاز، بسیار 
د          شوار و طاقت فرساست. د          لیل نبود           آب آشامید          نی، 
خارج بود          ن از محد          ود          ه شهری عنوان شد          ه است. انبار 
نفت، خارج از محد          ود          ه شهر تهران و د          ر آخرین نقطه از 
شهر و د          ر محد          ود          ه لواسانات قرار د          ارد          . مسئوالن اجرایی 
شهر به همین د          لیل به این منطقه آب شهری اختصاص 
ند          اد          ه اند           و از ارائه خد          مات خود          د          اری می کنند           و با 
همکاری خطوط لوله و مخابرات و به وسیله تانکر آب 
آشامید          نی وارد           انبار می کنیم. د          ر مورد           لوله کشی گاز، 
پیگیری هایی انجام د          اد          ه ایم و شهرد          اری و شرکت گاز 

نیز، قول همکاری د          اد          ه اند          .«

د          ر صورت حاد          ثه، یک ساعت د          وام می آوریم
وی د          رباره مشکالتی که به د          لیل نبود           آب شهری ایجاد           
شد          ه است، می گوید          : »نبود           آب شهری، موجب مشکالتی 
د          ر ارائه خد          مات اچ اس ای شد          ه است. برای مثال د          ر تامین 
آب استخرها با مشکل روبه رو هستیم و از بیرون با تانکر 
آب خرید          اری و استخرها را پر می کنیم. لوله کشی خاصی 
د          ر انبار ند          اریم؛ به همین د          لیل خد          ای ناکرد          ه د          ر صورت 
بروز حاد          ثه با مشکل روبه رو خواهیم شد           و با استخرهای 
موجود           )۲ استخر با ظرفیت حد          ود           ۱۶ میلیون لیتر(، 
نهایتا یک ساعت د          ر بحث خاموش کرد          ن آتش د          وام 
خواهیم آورد          . البته مسئوالن بحران شهر قول هایی د          اد          ه ا

ند           و امید          وارم به زود          ی بتوانیم به شبکه اصلی آتش نشانی 
شهر تهران متصل شویم و ستاد           بحران پخش منطقه 
تهران و ستاد           بحران وزارت کشور نیز د          ر این باره د          ر حال 
رایزنی هستند           و امید          واریم به زود          ی حل شود          . پروژه 
ارتقای آب آتش نشانی نیز د          ر انبار د          رحال اجرایی شد          ن 
و د          و استخر جد          ید           د          ر حال احد          اث است که ۸۰ د          رصد           

پیشرفت فیزیکی د          ارد          .«

زنجیره سوخت رسانی به زبان ساد          ه
مهد        ی نعمت اهلل د          رباره روایت عملیات به زبان ساد          ه 
از ابتد          ا تا انتهای عرضه سوخت به مصرف کنند          ه نهایی 
می گوید          : »با تعیین سهمیه سوخت مورد          نظر از سوی 
ستاد           تامین و توزیع فرآورد          ه شرکت ملی پخش به نسبت 
مصرفی که واحد          های مهند          سی فرآورد          ه تشخیص 
می د          هند          ، برای هر فروشند          گی و هر مصرف کنند          ه و هر 
جایگاه، سهمیه ای د          ر نظر گرفته می شود           که به صورت 
ماهیانه اعالم می شود          ، مناطق به انبارها ابالغ می کنند           و 
بر اساس آن به صورت ماهیانه و روزانه مصرف سوخت 
مشخص شد          ه و از طریق نواحی ۱۳ گانه شهر تهران به 
انبارها اعالم می شود          . میزان ارسال فرآورد          ه روزانه از 
طریق انبارها مشخص می شود           که البته د          ر بعضی جاها 
مثل مرغد          اری ها ماهیانه و روزانه نیست و به میزان 
مصرف بستگی د          ارد          . به صنایع نظامی، سد          سازی و... نیز 
سوخت رسانی می کنیم و صنایع نظامی ٤۰ تا ۵۰ د          رصد           
سوخت د          ریافتی خود           را از انبار نفت شرق تامین می کنند          . 
این سازمان ها نیز به نواحی مراجعه و مبلغ فرآورد          ه را 
پرد          اخت می کنند           و با حواله هایی که د          ریافت و خرید          اری 
می کنند          ، با شرکت های حمل فرآورد          ه قرارد          اد           می بند          ند          . 
رانند          ه به انبار معرفی می شود           و سوخت خود           را د          ریافت 
می کند          . واحد           توزیع بار نیز د          فتر رانند          ه را بازبینی می کند           
و با توجه به باری که زد          ه است، مهر کنترل کیفیت روی 

حواله و پروانه ورود          ی اش ثبت می شود          . کنترل های 
حراستی، فیزیکی و ایمنی نیز د          ر ورود           و خروج نفتکش ها 
انجام می شود          . د          ر اصطالح عملیاتی به این پروسه طرح 
یو »U«  اطالق می شود           و کارکنان نوع سوخت را بازبینی 
می کنند          . رانند          ه نیز از طریق استاد           کار محوطه به 
سکوهای مورد          نظر هد          ایت می شود           و فرد           بارگیر هم با 
توجه به ظرفیت مخزن کشند          ه، مقد          ار بار را با ظرفیتی 
که به وسیله واحد           اند          ازه گیری مشخص و روی خود          رو 
ثبت شد          ه است و همه افراد           از بارگیر و... آن را می د          انند          ، 
با د          قت تطبیق می د          هد           تا خد          ای نکرد          ه سوخت کسری 
ند          اشته باشد          . د          ر این باره ما ابزار تشویقی نیز به کار 
گرفته ایم که هر یک از کارکنان که خروجی د          قیق تری 

د          اشته باشند           و بار باز نگرد          د          ، تشویق می شوند          .«

حد          ود           80 د          رصد           کارکنان، قرارد          اد          ی و 
پیمانکار هستند          

وی د          رباره وضعیت نیروی انسانی شاغل د          ر انبار نفت 
شرق می گوید          : »حد          ود           ۸۰ د          رصد           از کارکنان ما پیمانکار 
هستند           و ۲۰ د          رصد           از کارها را باقی همکاران رسمی 
انجام می د          هند           که عموما روسای نوبت کاری، بازرسی 
خروجی و امور اد          اری و واحد          های مهند          سی هستند          ، اما 
عمد          ه کار عملیاتی به ویژه د          ر واحد          های اند          ازه گیری و... 
به عهد          ه نیروهای قرارد          اد          ی و پیمانکاری است. حد          ود           ۲۹ 
نفر نیروی رسمی، ۱۹ نفر نیروی قرارد          اد          ی و ۷۲ نیروی 
پیمانکاری د          ر این انبار فعالیت می کنند          . با این که حجم 
عمد          ه کار عملیاتی بر د          وش کارکنان پیمانکار و قرارد          اد          ی 
است، اما منصفانه بگویم با وجود           تحصیالت متوسط رو 
به باال و حتی د          کترا، حقوق های بسیار کمی د          ریافت 
می کنند          ، از حاشیه شهر از کرج، اسالمشهر و فیروزکوه 

و... با سختی به اینجا می آیند          .«

سرآمد          ی د          ر ایمنی
نعمت اله د          رباره سطح رعایت موارد           ایمنی د          ر انبار 
نفت شرق می گوید          : »سال گذشته از کشور آلمان و 
اتریش مهمان د          اشتیم، مانوری انجام د          اد          یم که باعث 
سرافزاری مجموعه وزارت نفت شد          ، زیرا آنان تصور 
نمی کرد          ند           نیروهای انبار با چنین سرعت و د          قتی د          ر 
زمان بارش برف، با شنید          ن آژیر خطر، آموزش های 
ایمنی را پیاد          ه کنند          . تمام ارگان ها از جمله وزارت 
کشور، هالل احمر، وزارت جهاد           و... به فرض حاد          ثه 
زلزله و نشتی سوخت به بیرون، د          ر انبار حضور یافتند           
که این مانورها با حضور ارگان های رسمی به صورت 
سالیانه و با حضور کارکنان خود           شرکت ملی پخش هر 
ماهه و د          ر هر نوبت کاری، یک مانور بد          ون هماهنگی د          ر 
حوزه خاموش کرد          ن نفتکش، سرریز شد          ن فرآورد          ه د          ر 
انبار انجام می شود           که آخرین آن چهارم آذر بود           و با 
کمترین حاد          ثه د          ر سطح کشور به عنوان نمونه د          ر حوزه 

اچ  اس  ای شناخته شد          ه ایم.« 
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عمو رضی د   ست های زخمی ، زمخت و 
را نشانم می د   هد    و  سختی کشید   ه اش 
می گوید    یک ماه است د   ستم زخم شد   ه، اما 

خوب نمی شود   .
۲۰ سال است رانند   ه نفتکش است؛ اما از 
جایگاه شغلی  و د   رامد   ش راضی نیست ، اینجا 

انبار نفت شمال شرق است.
روزانه ۶ میلیون لیتر فرآورد          ه د          ر انبار نفت 
شمال شرق تحویل و بارگیری می شود           که 
مصرف  برای  و  یورو  بنزین  آن  بیشتر 

پایتخت نشینان است.
 خوراک اینجا از پاالیشگاه تهران و بخشی 
نیز از پاالیشگاه اراک می آید          ؛ خط لوله ای که 
از پاالیشگاه تهران می آید          ، از کنار جاد          ه ورامین 
و جاد          ه خاوران وارد           مناطق حفاظت شد          ه منابع 
طبیعی پارک سرخه حصار می شود          ، از زیر 
اتوبان یاسینی و همت عبور می کند          ، جاد          ه تلو 
را باال می آید           و از کنار اتوبان وارد           انبار می شود          ، 
سپس د          ر مخازن ری ذخیره و تقسیم می شود          . 
این خط لوله از ۵ تا ۶ سال پیش راه اند          ازی 
شد          ه است و برخالف خط قبلی از محد          ود           

شهری عبور نمی کند          . 
ناوگان انبار نفت شمال شرق میانگین سنی 
خوبی د          ارد           و خود          روهای بیش از سی سال 
اینجا د          ید          ه نمی شود          . سن نفتکش ها همه زیر 
۱۵ سال است و این انبار رتبه اول را به لحاظ 

سن ناوگان د          ارد          . 
د          ر سوز سرمای پاییزی د          امنه های قوچک 
د          ر انبار نفت شمال شرق به سراغ کارکنان 
بخش های مختلف آن رفته ایم تا از نزد          یک با 
آنان آشنا شویم و  ماهیت و سختی کار 

حرف های د          ل آنان را بشنویم.

تعمیرات از مکانیکی تا جوشکاری و 
آهنگری   

کــافـی،  منــصور 
بخش  ر  د          کا ستا ا
د          یپلم   ، مهند          سی
و  د            ر د          ا نیک  مکا
کارمند           پیمانکاری با 
۱۳ سال سابقه کار 
است. او د          رباره کارش د          ر انبار نفت شمال شرق 
تهران می گوید          : کاری که اینجا انجام می شود          ، 

کار تعمیراتی انبار است.
 تمامی کارهای تعمیراتی انبار از مکانیکی 
گرفته تا جوشکاری و آهنگری اینجا انجام 
می شود          ، موتور، ماشین، د          ر، پنجره و تمامی 
اد          وات شرکت مانند           پمپ های سیار، ژنراتور، 
نبار  ا تجهیزات  سطح   . . و. ماشین آالت 
اگر  جوابگو.  و  است  خوب  خوشبختانه 
تجهیزات سنگین به تعمیراتی نیاز د          اشته 
باشد          ، به پیمانکار د          اد          ه می شود           و یا تعمیرکار با 
د          ریافت مجوز از بیرون می آید           و ما اینجا 
کارهایی را انجام می د          هیم که به ما ارجاع شود           

و از د          ست خود          مان بربیاید          . 
۹ نفر همکار د          اریم که شامل سرپرست کارگاه 
و د          و شیفت چهارنفره شب کار و روز کار است. 
یک نفر همکار رسمی د          ر واحد           برق د          اریم، سه 
نفر قرارد          اد          ی و بقیه همکاران پیمانکار هستند          .

حقوق و مزایای ما تامین اجتماعی 
است

رضا روحبخش، یکی 
رکنان  کا ز  ا د          یگر 
و  مهند          سی  بخش 
با  است،  تعمیرات 
حد          ود           ۱۲ سال سابقه 
و  د          یپلم  فوق  کار، 
کارمند           قرارد          اد           مد          ت 
موقت است. او د          رباره مشکالت شغلی اش 
می گوید          : با وجود           سختی ها و متفاوت بود          ن 
کار، حقوق و مزایای ما همان تامین اجتماعی 
است؛ با این تفاوت که د          ر پایان سال، یک 
عید          ی د          ریافت می کنیم و د          ریافتی ما هیچ 
تفاوتی با یک کارمند           ستاد          ی و اد          اری ند          ارد          . 
چند           سالی صحبت بود           که طرح طبقه بند          ی 
مشاغل انجام شود          ، اما هنوز خبری نیست. 
قرارد          اد           ما سالیانه است و بچه های قرارد          اد          ی 
که د          ر شیفت هستند          ، د          ر مقایسه با ما یک حق 
شیفت می گیرند           و یک حق تعطیل کاری، کار 
تاسیساتی سختی های خود          ش را د          ارد          ، گاهی 
ابزار الزم نیست، د          ر همه انبارها آلود          گی 
محیطی وجود           د          ارد          . د          ر مجموع از کاری که 
انجام می د          هیم، راضی هستیم، اما متاسفانه 
حقوق ما با سال ها تجربه و سابقه با نیرویی که 
همین امروز وارد           کار می شود          ، هیچ تفاوتی 

ند          ارد          .

 امید          وارم امکان جذب
 فارغ التحصیالن نفت فراهم شود          

از واحد           تعمیرات که 
بیرون می آییم، د          ر 
فضای سرد           بیرونی 
مجید             ، طه محو
اچ  بازرس  فضلی، 
اس  ای انبار نفت 
شمال شرق، مشغول 
نظارت بر کار جوشکاری است. د          ر میان سر و 
صد          ای زیاد           جوشکاری، د          قایقی د          رباره ماهیت 
کار خود           می گوید          : کار ما نظارت بر کارهای 
تعمیراتی از جمله پرمیت های گرم و سرد           
است. خود           پرمیت سرد           انواع مختلف د          ارد          ، 
پرمیت حفاری د          اریم و پرمیت گرم، شامل 
پرمیت هایی است که د          اخل آن برق باشد           و یا 
جریان برق جرقه و آتش و جوشکاری و 
فلزکاری باشد          . کار ما د          ر واحد           اچ اس ای صد          ور 
پرمیت، نظارت بر حسن انجام کار نیروهای 
ایمنی، آتش نشانی، کارکنان تاسیسات د          ر 
واحد          های مختلف و د          ر مجموع تمامی کارهای 
مرتبط با حوزه های ایمنی، بهد          اشت و محیط 
زیست است. فضلی فارغ التحصیل د          انشگاه 
صنعت نفت و کارمند           پیمانکاری با سه سال 
سابقه است. او تاکید           می کند           نظارت بر کارهای 
تعمیراتی، مسئولیتی سنگین و پایان ناپذیر 
است و ما انتظار د          اریم حد          اقل امکان جذب 
فارغ التحصیالن د          انشگاه نفت د          ر صنعت نفت 
مهیا شود          ، میانگین نمرات د          انشگاه صنعت 
نفت مانند           د          انشگاه شریف ۱٤، اما د          ر آزمون 
د            خو که  ست  ا طوری  یط  ا شر خیر  ا

فارغ التحصیالن د          انشگاه نفت نمی توانند           د          ر آن 
شرکت کنند          . یکی د          یگر از همکاران فضلی که 
ما  به  نیز  شود          ،  برد          ه  نامش  نمی خواهد           
می پیوند          د           و از مشکالتش می گوید          : مشکالت 
ما زیاد           است، بنویسید           حق شیفت یک کارمند           
رسمی با یک کارمند           پیمانکار بسیار متفاوت 
است، من ۱۱ سال سابقه کار د          ر واحد           ایمنی 
و آتش نشانی د          ارم و امید          وارم حد          اقل قرارد          اد           
مستقیم با ما بسته شود           و ما هم مثل کارکنان 
استخد          امی حق شیفت ۱۵ د          رصد          ی د          ریافت 
کنیم. ۳٤ سال د          ارم، متاهل هستم و فرزند           
د          ارم، اما نه خانه د          ارم نه زند          گی، استخد          امی ها 
وام محلی و مخصوص د          ارند          ، ما آنها را هم 
ند          اریم، سختی کار د          اریم، شب کاری بسیار 
طاقت فرساست، خانه من رود          هن است و من 
از رود          هن بد          ون سرویس تا اینجا می آیم، اما 
هیچ مزایایی حتی حق سرویس و حق بد          ی 

آب و هوا ند          اریم.

سوخت رسانی بد          ون وقفه و ایمن 
رسالت ماست

تابلوی خطوط لوله و 
مخابرات د          ر محوطه 
شمال  نفت  ر  نبا ا
شرق توجهم را جلب 
مهد          ی  می کند          ، 
 ۸۲ رحمتی، سال 
استخد          ام اد          اره شد          ه و 
لیسانس مکانیک د          ارد          . د          و سال است مسئولیت 
تاسیسات قوچک خطوط لوله و مخابرات نفت 
تهران را عهد          ه د          ار است، او می گوید          : تامین مد          اوم 
و بی وقفه فرآورد          ه های نفتی مورد           نیاز شهر 
می کنیم  تالش  و  است  حومه  و  تهران 
سوخت رسانی حتی برای لحظه متوقف و یک 
پمپ بنزین نیز از مد          ار خارج نشود          . مخازن را از 
پخش تحویل می گیریم و پر می کنیم و روزانه 
حد          ود           ۶ میلیون لیتر فرآورد          ه تحویل می د          هیم 
و تمام تالشمان این است که سوخت با کیفیت 
مناسب به پخش تحویل د          اد          ه شود          ، طول خطی 
که از منطقه تهران به اینجا می آید           ۵۳ کیلومتر 
و ظرفیت آن ٤ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر است. 
امنیت و حراست از این خط نیز، به عهد          ه ماست، 
همکاران ما اینجا شبانه روزی و به صورت 
شیفتی فشار را کنترل می کنند          ، هفته ای یکی 
د          و بار به مسیر سرکشی می کنم تا معارض های 
احتمالی از جمله شهرد          اری، ارتش و سپاه 
شناسایی شوند          . بسیاری از سازمان ها کارهای 
عمرانی که انجام می د          هند          ، به خط ما نزد          یک 
می شوند          ، فشار خط باالست و باید           امنیت آن 
تامین شود          . اهمیت تاسیسات اینجا بسیار 
باالست، چرا که خط از منطقه شهری عبور 
می کند           و فشار آن باالست و اگر یکی از پمپ ها 
از مد          ار خارج شود          ، ترافیک شهری و بحران 
ترافیکی ایجاد           می شود          . د          ر بحث بحران ها نیز 
تالش می کنیم با حضور همیشگی د          ر جلسات، 
آماد          گی خود           را حفظ کنیم و عالوه بر آن ماهیانه 
یک مانور برگزار می کنیم، تعد          اد           کارکنان اینجا 
د          ر اصل هشت نفر  است، اما د          ر حال حاضر تنها 
شش نفر مشغول هستند           و کمبود           نیرو د          اریم. 

عکس یاد       گاری 
کارکنان بخش های 
مختلف انبار شمال 
شرق)قوچک(

عکس یاد       گاری 
رانند       ه  نفتکش 
انبار شمال 
شرق)قوچک( 

پارکینگ 
نفتکش های انبار 
شمال 
شرق)قوچک(

سکوهای 
بارگیری انبار نفت 
شمال 
شرق)قوچک(

کارکنان
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اینجا شیر توزیع نمی شود          
حشمت اله احمد          ی، 
بخش  ر د          کا ستا ا
کنترل کیفیت انبار 
است، ۳۵ سال سابقه 

د          ارد           و کارگر رسمی کار 
محسوب می شود          . او 
د          رباره ماهیت شغل 
خود           می گوید          : آزمایش فرآورد          ه ها، نمونه گیری 
و تقطیر فرآورد          ه هایی که از انبار بیرون می آید          ، 
کار ماست. نفتکش ها را د          ر ورود           و خروج بازد          ید           
و نمونه گیری و آزمایش می کنیم تا فرآورد          ه 
سالم به د          ست مصرف کنند          ه برسد          . د          ر هر 
شیفت کاری بیش از ۱۰۰ نفتکش را بازد          ید           
می کنیم. ۲ همکار د          ارم که کار آنها نمونه گیری 
و گرفتن نمونه ها از بارگیری است، د          ر انبار نفت 
ری شیر توزیع می شود          ، اما اینجا شیر توزیع 
نمی شود          ، پیگیری کرد          یم گفتند           آنجا همجوار 
با پاالیشگاه است، د          ر حالی که آلود          گی اینجا 
چند           برابر شهر تهران است. یکی د          یگر از 
مشکالت ما این است که د          ر زمان بازنشستگی 
هستیم،  رسمی  کارگر  که  این  د          لیل  به 
نمی توانیم از رفاهیات و بهد          اری و بهد          اشت 
استفاد          ه کنیم و ما را به تامین اجتماعی 
می د          هند          ، اگر چه د          ر حال حاضر از حقوق و 
مزایا راضی هستیم، اما د          ر کهولت سن که 
احتیاج به د          ارو و د          رمان د          اریم، نمی توانیم از 
امکانات نفت استفاد          ه کنیم. البسه ما نیز به 
موقع نمی رسد           و البسه امسال نیز به د          ستمان 

نرسید          ه است.

وقتی همه با خانواد          ه هستند          ، ما 
مشغول سوخت رسانی

مهد          ی رفیعی، رانند          ه 
ل  سا  ۱۵ نفتکش 
است که د          ر شرکت 
نفت رانند          ه است. او 
نمایند          ه رانند          ه هاست 

ین و  ا ح  طر ی  ا بر
مشکالت به ما می پیوند          د          . سختی کار ما 
مواد            به حمل  توجه  با  اما  طبیعی است، 
خطرناک، باید           تعرفه کرایه های وزارت راه برای 
ما افزون بر ۳۰ د          رصد           بیشتر باشد          ، اما متاسفانه 
کمتر است. د          ر گذشته روال شرکت نفت 
طوری بود           که هر سال د          ر برج ٤ با توجه به 
تورم، کرایه ها اضافه می شد          ، اما از سال ۹۳ 
کرایه ما اضافه نشد          ه است و حتی د          ر سال اخیر 
کرایه ها ۱۸ تا ۲۰ د          رصد           نیز کم شد          ه است. این 
سری  یک  برای  که  است  شرایطی  د          ر 
جایگاه های شهری بارنامه پلیس راه را نیز 
اجباری کرد          ه اند           که آن هم هزینه د          ارد          . کم کم 
هزینه های نفتکش طوری می شود           که از پس 
نمی د          انیم  و  نمی آییم  بر  آن  هزینه های 
اعتراضمان را به چه کسی بگوییم. این د          ر 
شرایطی است که همه مرد          م د          ر ایام تعطیل 
عید          ، عاشورا، تاسوعا و... با خانواد          ه هستند           و ما 
مشغول سوخت رسانی، اما د          ر روزهای تعطیل 
هم که سرکار هستیم، د          ریافتی بیشتری 
ند          اریم و اعتراضی هم ند          اریم. د          ر هر سفر ۳۳ 
هزار لیتر بنزین می برم که سوخت هزار سواری 

است و از این بابت خوشحالم، اعتقاد           ما این 
است که بعد           از پرستش خد          ا بزرگترین عباد          ت 
خد          مت به خلق است، اما ما هم باید           از پس 

هزینه ها بر بیائیم.

با رانند          ه عاد          ی هیچ تفاوتی ند          اریم
اکبر شکری، رانند          ه 
پایه یک ایمنی و 
انبار  آتش نشانی 
شکل  به  ست،  ا
ر  کا ی  ر نکا پیما
می کند           و می گوید          : 
مسئولیت خود          روی آتش نشانی از نگهد          اری و 
خد          مات فنی و بررسی موارد           ایمنی به عهد          ه 
ماست، اما با توجه به این که کار ما فنی - 
تخصصی است، جزو گروه شغلی کارگر ساد          ه 
قرار گرفته ایم و هیچ گونه حق و مزایایی بابت 
نگهد          اری و مسئولیت به ما پرد          اخت نمی شود           
و ما عمال با یک رانند          ه عاد          ی هیچ تفاوتی 
ند          اریم و سابقه نیز هیچ نقشی د          ر د          ریافتی ما 
ند          ارد          . این د          ر شرایطی است که طبق قوانین 
وزارت کار، د          ریافتی رانند          ه آتش نشانی با یک 
رانند          ه معمولی تفاوت د          ارد           و باید           آیتم پایه یک 
به ما پرد          اخت شود          . زمستان، تابستان و 
تعطیالت د          ور از خانواد          ه هستیم و جنبه 
انبار به عهد          ه ماست، امید          واریم  حیثیتی 
مسئوالن به این مسائل توجه کنند           و د          ر نظر 
د          اشته باشند           و حد          اقل ها را برای ما د          ر نظر 
بگیرند          ، چرا که همه همکاران ما پا به سن 
گذاشته اند          ، اما د          ر عمل هیچ تفاوتی با فرد          ی 

که تازه شروع به کار کرد          ه است، ند          اریم.

برخی تجهیزات آزمایشگاه از رد          ه 
خارج است

 ، ر گا ز سا سعید           
ل  کنتر ل  مسئو
 ، ر نبا ا کیفیت 
کارمند           رسمی است 

۳۱ سال سابقه کار و 
د        ر  د          ر  که  رد            د          ا
آستانه بازنشستگی 
قرار گرفته است، او د          رباره مسئولیت های 
شغلش می گوید          : مسئولیت کنترل کیفی انبار 
مسئولیت خطیری است، کیفیت فرآورد          ه، 
کنترل نفتکش ها و سالم بود          ن محموله به 
و سالمت  از صحت  باید            و  ماست  عهد          ه 
فرآورد          ه ها از جهت کیفی مراقبت کنیم؛ این 
کار خطیر را لحظه به لحظه و با د          قت پیگیری 
می کنیم؛ کار ما به صورت شبانه روزی د          ر سه 
شیفت کاری انجام می شود           که د          ر هر شیفت 
د          و نفر از همکاران ما فعالیت د          ارند           و د          ر نهایت 
۱۰ نفر د          ر زیرمجموعه ما فعالیت می کنند          . 
مشکل اصلی کار ما نبود           تجهیزات مد          رن و به 
روز است، وسایل آزمایشگاهی ما قد          یمی و از 
رد          ه خارج است و تقریبا از این نوع د          ستگاه ها 
د          ر آزمایشگاه ها متد          اول نیست؛ اگر تجهیزات 
ما به روز و مد          رن شود          ، سرعت، کیفیت و د          قت 
انبارها  د          ر شهرستان ها  می رود          .  باال  کار 
تجهیزات آزمایشگاهی به روزتری د          ارند           و 
سالن ها وضعیت بهتری د          ارد          ، این د          ر شرایطی 

است که حساسیت کار اینجا بیشتر است، اما 
به د          لیل این که آزمایشگاه مرکزی د          ر تاسیسات 
ری را به عنوان مرجع د          اریم که آزمایشگاه 
مرجع است؛ به همین د          لیل د          ر سایه قرار گرفته 
ایم و خواسته من این است که به د          لیل خطیر 
بود          ن کنترل کیفی، به نوسازی تجهیزات 
آزمایشگاه های کنترل کیفی شهر تهران توجه 
شود          .آقای سازگار یکی از تجهیزات آزمایشگاه 
را که ساخت شرکت کهلر آلمان است، به ما 
نشان می د          هد           و می گوید          ، این شرکت د          ر حال 
حاضر د          ر زمینه ساخت آسانسور فعالیت 
می کند          ، اما ما همچنان د          ر آزمایشگاه از آن 

استفاد          ه می کنیم.

تجهیزات ایمنی به روز نیست
 ، ی سعید          نصیر
نبار  ا زه گیر  ند          ا ا
نفت شمال شرق 
تهران ۳٤ ساله و ۶ 
سال است که به 
صورت پیمانکاری 
د          ر انبار نفت شمال شرق کار می کند          . د          رباره 
کارش می گوید          : اند          ازه گیری ماشین ها کار 
ماست که کار حساسی است که د          ر ارتفاع باالی 
سکوها انجام می شود           و نیاز به د          قت باالیی د          ارد          ، 
چرا که ما د          ر صورت زیاد           یا کم بود          ن بار  مردم 
به گرد          ن مرد          م دین د          ارند  و این مسئولیت 
بزرگی بر د          وش ماست. د          ر ارتباط مستقیم با 
مواد           نفتی و قابل اشتعال هستیم، اما وسایل 
ایمنی ما راضی کنند          ه نیست، عمر واقعی 
ماسکی که اینجا استفاد          ه می کنیم ۸ ساعت 
است، اما یکسال استفاد          ه می کنیم، هزینه هر 
ماسک ۳۵ هزار تومان است. ما انتظار د          اریم 
حد          اقل هفته ای ۲ فیلتر ماسک به ما بد          هند           که 
هزینه آن ۲۵ تومن است. کارمان د          ر ارتفاع 
است و هر لحظه د          ر معرض حاد          ثه هستیم که 
این آیتم پرد          اخت نمی شود           و پائین ترین حق و 
حقوق پیمانکاری به ما پرد          اخت می شود          ، لباس 
گرم د          و سال د          ر میان به ما می د          هند          ، اما سیاهی 
زمستان که تمام می شود          ، لباس گرم به د          ست 
ما می رسد          . کفش کار که یکی از واجبات است 
و کف آن به د          لیل حضور د          ر محوطه لغزند          ه 
بارگیری به د          لیل برف و یخ و مواد           سوختی، نباید           
سائید          ه شود          ، اما د          و سال یک بار به ما د          اد          ه 
می شود          ؛ د          ستکش ابزار کار ما است، اما سه ماه 
د          رمیان د          اد          ه می شود           د          رحالی که عمر د          ستکش 
د          ر کار ما که ید          ی است، یک ماه است و بارها 
پیش آمد          ه که بیشتر همکاران از خود          شان 
بیشتر  نبینند          .  صد          مه  تا  می کنند            هزینه 
همکارانم د          ر این بخش به د          لیل ارتباط مستقیم 
با فرآورد          ه و قرار گرفتن د          ر معرض بخارات آن، 
ناراحتی پوستی و ریوی د          ارند           و د          ارو مصرف 
می کنند          ، اینجا بارگیری د          ستی است و ما آن 
باال به هیچ چیز وصل نیستیم و خد          ا ما را آن باال 
نگه می د          ارد          ، زمستان د          ه د          رجه اختالف د          ما 
وجود           د          ارد           و روی تانکرها برفی و یخ زد          ه است. 
بوران می شود          ، چشم چشم را نمی بیند          ، اما ما 
کار می کنیم، و انتظار د          اریم به این مشکالت 

توجه بیشتری شود          . 
اد        امه د        ر صفحه ۲9
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روایت »مشعل« از فعالیت های کار کارکنان انبار نفت شهید                         منتظری اصفهان

ورابرزخمها
مرهمیبایدت

کارکنان
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اواخر آذرماه است و سرمای هوا نوید                         
زمستان را می د                        هد                        ، به خصوص د                        ر 
د                        رمنطقه ای کویری مانند                         اصفهان که 
بنا برهمین ویژگی سرد                         است.  ساعت 8 
بخش های  وکارکنان  است  بامد                        اد                         
منتظری  شهید                          نفت  نبار  ا مختلف 
د                        رنوبت صبح کار، خود                         را از د                        وساعت 
قبل آغاز کرد                        ه اند                        .  نسیم سرد                        ی می وزد                        ، 
نفتکش هایی با ظرفیت های مختلف 
د                        رسکوها یا به عبارتی د                        یگربازوهای 
بارگیری نفت، مستقر شد                        ه اند                         تا بار خود                         

را تحویل گیرند                         و راهی مقصد                         شوند                        . 
 این انبارنفت به د                        لیل حجم باالی 
عملیات، به بزرگترین پایانه نفتی 
کشور شهره است، اما این شهرت 
مرهون تالش خالصانه کسانی است 
که با کمینه ها، بیشینه ها را به ارمغان 

می آورند                        . 
تن  باچند                          که  است  ربراین  قرا
ازکارکنان این انبارگفت وگو شود                         نه با 
مسئوالن. آنها گویند                        ه باشند                         و من 
شنوند                        ه حرف هایی که بیشتر د                        رد                         د                        ل 

است. 
د                        ود                         وصد                        ای نفتکش هایی که به 
اصطالح »زیربار« رفته اند                        ، لحظه ای قطع 
نمی شود                         اما از آنجا که انبارنفت شهید                         
منتظری د                        ر زمینی با مساحت باال د                        ر 
پنج کیلومتری جاد                        ه اصفهان–تهران 
ود                        رجوار پاالیشگاه نفت اصفهان قرار 
برای  آلود                        گی  مظاهر  این  گرفته، 
رهگذری چون من که تنها چند                        ساعتی 
را د                        ر این محیط می گذراند                        ، آزار د                        هند                        ه 
نیست.  با هماهنگی علیپور، رئیس 
پخش  ملی  شرکت  عمومی  روابط 
نفتی منطقه اصفهان،  فرآورد                        ه های 
شرایط برای گفت وگو با برخی کارکنان 
انبارشهید                         منتظری فراهم می شود                        ، اما 
نخست با علیرضا سلیمی، رئیس این 

مجموعه گفت وگو می کنم. 
هل  ا  ، سلیمی
ستان  ا فرید                        ن 
اصفهان ود                        انش 
آموخته د                        انشکد                        ه 
نفت  صنعت 
رشته  د                        ر  اهواز 

شیمی است. 
او سابقه 24ساله د                        رصنعت نفت د                        ارد                         و 
بیشترعمر کاری خود                         را د                        ر پاالیشگاه 
نفت اصفهان گذراند                        ه است؛ ورود                         او به 
شرکت ملی پخش فرآورد                        ه های نفتی به 

سال 91 بر می گرد                        د                        . 
با »ته لهجه« شیرین اصفهانی اش از 
انبارنفت شهید                         منتظری اصفهان که 
وارسال  د                        ریافت  پایانه  بزرگترین 

فرآورد                        ه های نفتی است، می گوید                        . 

بارگیری روزانه 1500 تانکر 
کار سنگینی است

 او شرایط کار د                        ر این انبار را به د                        لیل 
حجم باالی فعالیت، حساس و سخت 
توصیف و اظهار می کند                   : بارگیری روزانه 
د                        رشرایط  و  نفتکش  1500د                        ستگاه 
خاص د                        و هزار د                        ستگاه، شوخی نیست و 

نیازمند                         توان عملیاتی باالست. 
عنوان سازمانی اش   سلیمی که 
رئیس تاسیسات و عملیات انبارنفت 
شهید                         منتظری است، د                        رباره اهمیت این 
انبار و وجوه تمایزآن با د                        یگر انبارهای 
نفت کشور می گوید                        : انبارنفت شهید                         
منتظری د                        رجوار پاالیشگاه نفت اصفهان 
که ازپاالیشگاه های مهم کشور با تنوع 
می شود                        ،  محسوب  محصول  باالی 
قرارگرفته و این حساسیت را به د                        لیل 
بیشترین د                        ریافت و ارسال فرآورد                        ه به 

این انبار نفت هم منتقل کرد                        ه است. 
او همچنین براهمیت راهبرد                        ی انبار 
نفت شهید                         منتظری تاکید                         د                        ارد                         و می اف

فیت  ظر با  نفت  ر نبا ا ین  ا ید                        :  ا ز
ذخیره سازی یک میلیارد                         و600 میلیون 
 ، نفتی د                        ه  ر و آ فر ع  ا نو ا لیتر 
متمایزازد                        یگرانبارهای نفت است و رتبه 
نخست را د                        ر میان انبارهای سخت کشور 
اختیار د                        ارد                        .  اگرچه بنا ند                        ارم فضای 
شد                        ،  با فنی  ر نبا ا د                        ر  گو  گفت و
اماصحبت های سلیمی را قطع نمی کنم 
و او نیز اد                        امه می د                        هد                        : انبارنفت شهید                         
رد                          د                        ا مساحت  هکتار   65 منتظری
که  ی  ز سا ه  خیر ذ ن  5مخز 6 با
فرآورد                        ه های نفتی چون بنزین، نفت 
سفید                         وگازوییل را د                        رخود                         جای می د                        هد                         
و31سکوی بارگیری که روزانه جوابگوی 
تعد                        اد                         زیاد                        ی نفتکش است.  با تاکید                         
د                        وباره بر حجم باالی کارد                        راین انبار می 

گوید                        : د                        رانبارنفت شهید                         منتظری که 
مبالغه  بد                        ون  و  است  مهم  نباری  ا
10تا  نیاز مورد                          نفتی  فرآورد                        ه های 
می کند                        ،  تامین  را  کشور  15استان 
کمبود                         نیروی انسانی محسوس است. 

 570 که  ین  ا بیان  با سلیمی 
نفرد                        ربخش های مختلف د                        ر این انبار 

فعالیت می کنند                        ، یاد                        آور می شود                        : بیش 
پیمانکاری  نیروها،  از380نفرازاین 
هستند                         که د                        ر شیفت های 12ساعته 
تالش می کنند                         تاوقفه ای د                        رسوخت 

رسانی رخ ند                        هد                        . 

پشتوانه ای برای کشور 
سلیمی این انبار را پشتوانه ای برای 
می گوید                        :  و  ند                          می د                        ا کشور  کل 
د                        رشرایطی که مصرف گاز به د                        لیل افت 
د                        ما افزایش می یابد                         و نیاز نیروگاه ها به 
تامین سوخت مایع ضروری می شود                        ؛ به 
ویژه این انبار نفت اصفهان است که 
نقش حمایتی خود                         را ایفا می کند                        . از او 
انسانی  نیروی  کار  سختی  د                        رباره 
سنگینی  می د                        هد                        :  پاسخ  می پرسم؛ 
کاربرد                        وش نیروی انسانی است، نیرویی 
برخی  وجود                          با  کار  د                        رمحیط  که 
پیشگیری ها با انواع مخاطرات روبه 
روست، اما او آنها را به جان می خرد                         تا 
چرخه سوخت رسانی با قد                        رت بچرخد                         و 

از حرکت باز نایستد                        . 
زمان به سرعت سپری می شود                         و از 
آنجا که قراراست باچند                         نفرد                        یگر البته نه 
از جنس مسئول، گپ وگفتی شود                        ، 
یان  پا نقطه  وگوباسلیمی  برگفت 

می گذارم. 
بااین که خورشید                         باالترآمد                        ه، اما 
با  انبارنفت شهید                         منتظری  محوطه 
می وزد                        ،  آن  د                        ر  که  مالیمی  نسیم 
همچنان سرد                         است. سکوهای بارگیری 
سوخت فعال است و نفتکش ها رد                        یف 
شد                        ه اند                         تا فرآورد                        ه های نفتی را برای 
انتقال به مباد                        ی مصرف د                        ریافت کنند                        . 

د                        رباالی هرسکو یابازوی سوختگیری 
مستقرد                        ر  نفرات  برپاست،  غوغایی 
ه  د                        ستگا به  ن  هشا نگا  ، ها سکو
اند                        ازه گیر)میتر( است تا فرآورد                        ه ای که 
به د                        اخل نفتکش هد                        ایت می شود                        ، سرریز 
نشود                         و هد                        ررفتی د                        رسرمایه های ملی 

صورت نگیرد                        . 
محمد                        علی کریمیان 
همین  ی  و ر
هنی  آ ی  ها سکو
سرد                        کارمی کند                        . او 
اهل آباد                        ان است وبه 
د                        لیل جنگی نابرابر 
و ساکن  د                        ور  اصلی خود                          از موطن 

اصفهان شد                        ه است. 
محمد                         علی27 سالی می شود                         که 

د                        رصنعت نفت فعالیت می کند                         و پیشینه 
د                        ر  را هم  گاز  ملی  د                        ر شرکت  کار 

کارنامه اش د                        ارد                        . 
له  سا سی  نت  سکو طر خا به 
لهجه  از  زیاد                        ی  تاحد                          د                        راصفهان، 
آباد                        انی اش فاصله گرفته است؛ چهره ای 
گشاد                        ه رو د                        ارد                        ؛ انگارسختی کارراجواب 

کرد                        ه است. 
د                        ر نیمه د                        وم سال »روز« را فقط د                        ر 
تاریکی  انبارنفت می بیند                        ، چون د                        ر 
می آید                         و به تاریکی بازمی گرد                        د                         که البته 
این تنها قصه او نیست و د                        یگرانی هم که 
همکار اویند                         نیز، چنین د                        استانی د                        ارند                        . 
روز  انبارهمه  زنی  ساعت کارت 
د                        رساعت 6 و 30 د                        قیقه انتظار او را 
می کشد                         تا حضوری د                        وباره را برایش 

ثبت کند                        . 
می گوید                        :د                        و فرزند                         د                        ارم و برای این 
این که آنها به جایی برسند                        ، سختی کار 

را به جان می خرم. 
د                        ورگرد                        ن  به  که  گرد                        نی  شال 
محمد                        علی پیچ وتاب خورد                        ه است، نشان 
می د                        هد                         که هوا آن باال روی سکوی 
بارگیری، سرد                        تراست وباید                        خود                        را بیشتر
بپوشاند                         تا ازسرما به خصوص سرمای 

شب تاصبح تا حد                        ی د                        رامان بماند                        . 
تالش می کند                        جمالتی بگوید                         که 
گویای شرایط کار وسختی کارش 

باشد                        . 

سرما وگرما آزارمان می د                        هد                        ، اما 
چرخه سوخت معطل نمی ماند                        

محمد                        علی کریمیان می گوید                        :کار 
روی این سکوهای فلزی به خصوص د                        ر 
زمستان که سرما بیشترمی شود                        ، خیلی 
طاقت فرساست، اما این سرما مانع ازآن 
نمی شود                         که توقفی ایجاد                         شود                         وچرخه 

سوخت رسانی معطل بماند                        . 
اواد                        امه می د                        هد                        :12ساعت کار مد                        اوم 
روی چنین سطوحی سخت که گاه به 
خاطرشرایط زمستانی، مرطوب ولغزند                        ه 
نیزمی شود                        ، انرژی زیاد                        ی را می طلبد                        . 
باید                         6 د                        انگ حواست راجمع کنی و 
اند                        ازه گیر)میتر(رامراقبت کنی تا سوخت 
ازد                        هانه نفتکش سرریزنشود                        ؛ اتفاقی که 
گاهی به د                        لیل کمبود                         نیروی انسانی رخ 
می د                        هد                         و با لغزند                        ه شد                        ن سطح کار، 

خطری برخطرهای د                        یگر می افزاید                        . 
او می گوید                        : به د                        لیل همین کمبود                         
نیرو باید                         فشار مضـاعفی را تحمـل کند                         و ورابرزخمها

مرهمیبایدت

مشعل   سعید                 محمد                 بگی     نیروی انسانی، رکن اصلی هرسازمان و احترام 
و تکریم آن یکی از مهم ترین وظایف هرسازمان است؛ از این رو سرمایه گذاری 
روی نیروی انسانی، هزینه نیست؛ گفته ای که آن را بارها و بارها از زبان مد                        یران 
و مسئوالن شنید                        ه ایم آنقد                        رکه ملکه ذهن شد                        ه است.  اما آیا به راستی چنین 
است و ارزشی راکه از آن سخن به میان می آید                        ، به نیروی انسانی د                        اد                        ه می شود                        ؟ 
د                        رسفربه اصفهان و گفت وگو با کارکنان بخش های مختلف انبار نفت شهید                         

منتظری که زیرمجموعه شرکت ملی پخش فرآورد                        ه های نفتی منطقه اصفهان 
است، د                        رپی پاسخ به این پرسش برآمد                        ه ایم که نیروی انسانی به ویژه 
د                        ربخش های عملیاتی باچه سختی هایی روبه رواست واین که آیا سازمان برای 

او و شان او اهمیتی قائل است؟
آنچه می خوانید                        ، کنکاشی د                        رهمین حوزه است؛ »نیروی انسانی وسختی 

کار«؛ موضوعی که شاید                         الزم باشد                         بیشتربه آن بها د                        اد                        ه شود                        . 

اشــــاره
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روزانه سوخت گیری60تانکرغول پیکرحمل 
مواد                         سوختی راطی مراحلی مثل بازکرد                        ن 
د                        ریچه های نفتکش، د                        یپ زد                        ن و پلمپ کرد                        ن 
و. . . کنترل کند                        ، ضمن آن که با شروع 
بارگیری وهد                        ایت سوخت به تانکر، نباید                         چشم 

از میترها برد                        ارد                        . 

یک د                        رخواست: کاش اتاقکی ساخته 
شود                        

 د                        ست هایش به خاطرسرما وتماس مد                        اوم 
با مواد                         نفتی مثل بنزین وگازوئیل به سرخی 
می زند                         وپوست آنها خشک شد                        ه، اما اهمیتی 
نمی د                        هد                        ؛ اوکارش را د                        وست د                        ارد                         و سالمت 
وجود                        ش را نیز بر سرهمین کار گذاشته است. 
رد                        وصف  د                        ا یی  وهوا حال  محمد                        علی 
ناشد                        نی؛همه چیز را ازد                        ریچه مثبت آن نگاه 
می کند                        ؛ جور د                        یگری به زند                        گی نگاه می کند                        ؛ 
حتی با د                        ریافتی ماهانه یک میلیون و 900 
هزارتومان. امایک خواسته د                        ارد                         وآن این که 
اگربتوان د                        رباالی سکوهای بارگیری »اتاقکی« 
تعبیه کرد                        ، خیلی خوب است این طوری به 
بخشی از »سختی کار« که تحمل سرماست، 

پاسخ د                        ند                        ان شکن د                        اد                        ه می شود                        . 

 »سختی کار« را د                        ر اتاق ها د                        رک 
نمی شود                         

آرش عطریان که همکار
است  کریمیان  محمد                         
د                        انشگاهی  وتحصیالت 
هم د                        ارد                         نیز به فضای این 
گفت و گو وارد                         می شود                        . 
او10سال د                        ربخش های 
اد                        اری انبارنفت شهید                         منتظری کارکرد                        ه است و 
پنج هم سالی می شود                         که باعنوان »بار زن و 

اند                        ازه گیر« د                        راین انبار نفت مشغول است. 
جثه ای ریز نقش د                        ارد                        . ازد                        ورکه نگاهش 
می کنی به نظر نمی آید                         که 37 سال د                        ارد                        ، 
نزد                        یک به نیمی از عمرخود                         را د                        رهمین انبار 

نفت سپری کرد                        ه است. 
صاحب یک فرزند                         است وبه قول خود                        ش 
چون پد                        رش نفتی بود                        ه، او نیز د                        وست د                        اشته 
است که وارد                         این صنعت شود                        . چهره ای جد                        ی 
ومصمم د                        ارد                         وغروریک مرد                         را برای نشکستن 

می شود                         د                        رصورتش د                        ید                        . 
اوکه به خاطرسرمای محیط، زیرلباس 
کارخود                         »بافت« هم پوشید                        ه است،  می گوید                        : 
د                        رپنج سالی که د                        رمحیط عملیاتی انبارنفت 
شهید                         منتظری کار می کنم، متوجه مفهوم 
اصلی کار وسختی آن شد                        ه ام؛ این را فهمید                        ه ام 
که سنگینی کار بر د                        وش چه افراد                        ی است و 
آنهایی که د                        ر اتاق ها نشسته اند                        ، شاید                         خیلی 

این سختی کار را احساس نکنند                        . 
عطریان اد                        امه می د                        هد                        : نگاهی که بیرون 
ازصنعت به افراد                        ی نظیر من می شود                        ، این است 
که باید                         »د                        ریافتی« باالیی د                        اشته باشم، اما حقوق 
ومزایای فرد                        ی که د                        ر قالب پیمانکاری کارمی کند                         
وتابع نظام پیمانکاری است؛ مزایای ویژه ای را 

شامل نمی شود                        ؛ بنابراین نمی تواند                         باال باشد                        . 

خطر همیشگی سقوط از ارتفاع 
وی کار د                        ر ارتفاع را یکی ازمصد                        اق های 
سختی کار می د                        اند                         و اد                        امه می د                        هد                        : ماهیت 
و  زنی  »بار  بخش  و  نفت  نبار  کارد                        را
اند                        ازه گیری« آن به گونه ای است که ساعت ه

اباید                         روی سطحی فلزی و گاه لغزند                        ه به 
واسطه بارند                        گی و گاه به خاطر مواد                         نفتی که 
ممکن است سر ریز شود                        ، خالی از خطر 
نیست و سقوط از سطح کار بد                        یهی ترین آن 
است. البته تالش می شود                         که چنین اتفاقی 
نیفتد                        ، اما انرژی که د                        ر زمان سوخت گیری 
تانکرهای حمل مواد                         سوختی صرف می شود                        ، 
آنقد                        ر زیاد                         است که چنین اتفاقی د                        ور از ذهن 

نیست. 
او د                        رباره جنبه های د                        یگرسختی کار د                        ر 
محیط هایی مانند                         انبار نفت شهید                         منتظری 
ت  عملیا ز ا د                        ی  یا ز حجم  با ن  صفها ا
برای  تانکر های متعد                        د                        ی  می گوید                        :روزانه 
د                        ریافت سوخت به منظور انتقال به مباد                        ی 
مصرف به این انبار مراجعه می کنند                        . مهم ترین 
موضوع د                        رچنین محیط هایی، سالمت جسم 

است. 

استنشاق بوی مواد                         نفتی د                        رهمه 
ساعات کار

عطریان اد                        امه می د                        هد                        : استنشاق بوی مواد                         
نفتی، یکی ازموارد                         مهمی است که کارکنان 
و  »بارزنی  د                        ربخش  ویژه  به  نبارنفت  ا
اند                        ازه گیری« با آن رو به رو هستند                         و می تواند                         
بیمار های تنفسی را برای آنها که د                        ر چنین 
محیط هایی کار می کنند                        ، د                        ر پی د                        اشته باشد                        . 
 همچنین ابتال به بیمارهای پوستی به 
واسطه تماس مستقیم بامواد                         نفتی، مورد                         
د                        یگری است که عطریان به عنوان کسی که با 

این موضوع روبه روست، از آن یاد                         می کند                        . 
وی د                        رتوضیح شیفت کاری د                        ر انبارنفت هم 
توضیحاتی می د                        هد                         و می گوید                        : د                        و روز صبح 

کار )ازساعت 6 صبح تا 6 بعد                         ازظهر( هستم و 
د                        و روز )6 بعد                        ازظهر تا 6 صبح( شب کار به ازای 
روزاستراحت  یک  کارهم،  روز  یک  هر 
منظورشد                        ه است تا انرژی از د                        ست رفته باز آید                        ، 
اما گاه به د                        لیل جحم باالی عملیات وبه خاطر 
کمبود                         نیروی انسانی د                        ر زمان های استراحت 
نیز به کارمی گذرد                         و نه تنها انرژی برنمی گرد                        د                         
بلکه بد                        ن به شد                        ت افت می کند                         که از آن نیز 
می توان به عنوان یکی از د                        یگر جنبه های 

سختی کار یاد                         کرد                        . 
عطریان اضافه می کند                        : اگر خد                        ای 
ناکرد                        ه حاد                        ثه ای برای فرد                        ی که د                        ر قالب 
د                        هد                        ،  رخ  می کند                        ،  کار  نکاری  پیما
رسید                        گی های اولیه از سوی بهد                        اری که 
اما  می شود                          انجام  است،  د                        رانبارد                        ایر 
اگراعزامی د                        رمیان باشد                         هزینه ها به عهد                        ه 
خود                        مان است؛ مگرد                        رشرایطی خاص که 
کارفرما پرد                        اخت کنند                        ه هزینه ها باشد                        ؛ از 
این رو باید                         مراقب باشیم تا اتفاقی نیفتد                        . 
او به نکته ای د                        یگر نیزاشاره می کند                         و می 

گوید                        : کارگری که د                        ر جایگاه سوخت کارمی 
کند                        ، به خاطر ماهیت کاری که انجام می د                        هد                         
و د                        ر تماس مستقیم با مواد                         نفتی است، 
امتیازی برایش قائل هستند                        ؛ برهمین اساس 
به آن سختی کارتعلق می گیرد                         و از این بابت، 
د                        ریافتی هم د                        ارد                        ، اما د                        راینجا با آن که باحجم 
وسیعی از عملیات روبه روهستیم، چنین 
امتیازی وجود                         ند                        ارد                         و انتظار می رود                         به این 
موضوع نیز، توجه شود                         تا »د                        ریافتی« ها اند                        کی 

ترمیم شود                        . 
ازعطریان که د                        انش آموخته کامپیوتراست، 
می پرسم چراد                        ربخشی که مرتبط با رشته 
تحصیلی اش است، فعال نیست؛ پاسخ می د                        هد                        : 
جامعه از افراد                        ی که مد                        ارک د                        انشگاهی باال د                        ار
ند                        ، اشباع وشرایط یافتن کارنیز د                        شوار شد                        ه 
است؛ هستند                        کسانی که مد                        رک علمی باالتر، 

د                        رشرایطی مشابه من کارمی کنند                        . 
ازسختی  اگرچه  وکریمیان  عطریان 
کارخود                         گفتند                        ، اما این را هم گفتند                         که به 
کارشان د                        رصنعت نفت تعصب د                        ارند                         و با 
همین تعصب به باالی سکوی بارگیری 
برمی گرد                        ند                         تاروزی د                        یگر را د                        ر کارنامه کاری 

خود                         ثبت کنند                        . 
بخش د                        یگر انبارشهید                         محمد                         منتظری، اچ 
اس ای است و کارکنان این بخش که با همه 
توان سعی می کنند                         حاد                        ثه ای رخ ند                        هد                        . به 
گفته مسئوالن، خوشبختانه سال هاست حاد                        ثه 

ای د                        راین انبار نفت رخ ند                        اد                        ه است. 

 6 ساعت راه پیمایی برای سرکشی 
به تاسیسات 

 اصغررضایی، یکی از 
کارکنان بخش ایمنی و 
با15سال  آتش نشانی 
سابقه کار د                        رهمین این 

واحد                         است. 
نش  ا ر همکا و  و  ا
روزانه پنج تا 6 ساعت راه می روند                         و به همه 
جای انبارسرکشی می کنند                         تا خطری افراد                         را 

تهد                        ید                         نکند                        . 

فشار کار زیاد                         به خاطر کمبود                         نیرو
رضایی که قرارد                        اد                         مستقیم است، همانند                         
د                        و همکار د                        یگر خود                         د                        ر بخش بارزنی و 
اند                        ازه گیری، حرف هایی برای گفتن د                        ارد                         که 
اصلی ترین آن فشارکار زیاد                         به خاطر کمبود                         
نیروی انسانی است.  او می گوید                        : به خاطرکمب
ود                         نیرو مجبور است ساعت ها د                        ر محوطه انبار 
که مملو ازانواع آلود                        گی ها از جمله آلود                        گی 
صوتی است، راه برود                        .  وی اد                        امه می د                        هد                        : 
د                        رانبار نفت شهید                         منتظری روزانه حد                        ود                         
با ظرفیت های  نفت  تانکر  1500د                        ستگاه 
متفاوت بارگیری می شود                         و باید                         مراقب بود                         تا 
حاد                        ثه ای رقم نخورد                        . کمبود                         نیروی انسانی، 
آزارد                        هند                        ه و از این رو کار د                        ر آن با د                        شواری هایی 
روبه رو است.  رضایی اد                        امه می د                        هد                        : د                        رانبارنفت 
شهید                         منتظری، مخازن ذخیره سازی سوختی 
بسیاری وجود                         د                        ارد                         که د                        ائم باید                         پایش شوند                        . 
بخشی از ساعات پیاد                        ه روی نیز، مربوط به 
سرکشی به مخازن است.  او نیز مانند                        د                        یگر 
همکارانش تنفس د                        رهوای انباری را که هر روز 
به طورمیانگین 1500د                        ستگاه تانکر د                        رآن 
بارگیری می کنند                        ، به عنوان یکی از د                        رجات 
سختی کارعنوان و اظهار می کند                        : باوجود                         
استفاد                        ه ازماسک، اما هوایی که وارد                         ریه هایمان 
می شود                        ، آلود                        ه است. او همجواری پاالیشگاه 
نفت اصفهان و واحد                        های پتروشیمی را نیز به 
این آلود                        گی ها می افزاید                        .  رضایی می گوید                        : با 
وجود                         همه این مسائل، تالش من وهمکارانم 
د                        ر بخش ایمنی و آتش نشانی این است که 
هیچ حاد                        ثه ای رخ ند                        هد                         و چرخه توزیع 
سوخت ازاین انبار به بهترین نحو ممکن انجام 
شود                        .  او د                        ر پاسخ به این سوال که با همه این 
سختی ها کار د                        ر انبار نفت را د                        وست د                        اری، این 
طور پاسخ می د                        هد                        : ازپشت میز نشینی خوشم 
نمی آید                         و د                        وست د                        ارم »اکتیو« باشم و هر روز 
با موضوع های جد                        ید                        ی رو به رو باشم. کار د                        ر 

د                        ر نیمه د                        وم سال »آفتاب 
روز« را فقط د                        ر انبارنفت 

می بیند                        ، چون د                        ر تاریکی 
می آید                         و به تاریکی 

بازمی گرد                        د                         که البته 
این تنها قصه او نیست 

و د                        یگرانی هم که همکار 
اویند                         نیز، چنین د                        استانی 

د                        ارند 

کارکنان
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به ما پلمپ چی می گویند   
حمید           رضا رمضانی 13 سال سابقه کار د           ارد           ، جوان است و ترم آخر 
کارشناسی مد           یریت د           ولتی، کارش بازرسی د           ر خروجی انبار است: به 
ما پلمپ چی می گویند        کار ما اند           ازه گیری فرآورد           ه د           ر باالی خود           روهای 
نفتکش است، 7 سال پیمانکار بود           م و شش سال است قرارد           اد           ی شد           ه ام، 
د           ر چهارشیفت کاری چهارتا صبح، چهارتا بعد           ازظهر چهار تا استراحت 

کار می کنیم     . 

رانند           گی جایگاهی ند           ارد           
عیسی رضی، رانند           ه نفتکش است، همکارانش وقتی می خواهند            عکس 
یاد           گاری بگیرند           ، او را عمو رضی صد           ا می زنند      . د           ر چهره اش صالبت و 
رنج د           ر هم تنید           ه شد           ه است: 20 سال است د           ر شرکت نفت رانند           ه 
هستم، 51 سال د           ارم و به صورت پیمانکاری کار می کنیم، متاسفانه 
باید            بگویم که د           ر جامعه ما برای شغل رانند           گی ارزش قائل نمی شوند           ، 
این د           ر شرایطی است که د           ر کشورهای د           یگر برای رانند           ه احترام و ارزش 
باالیی قائل هستند           . تمام اقتصاد            کشور را رانند           ه ها می چرخانند           ، اما ما 
د           ر ایران جایگاه و شانی ند           اریم، انواع فشارهای روحی را تحمل می کنیم، 32 هزار لیتر بمب 
پشت سرماست که با کوچکترین ضربه منفجر می شود           ، اما تمام فشارها و مشکالت روی د           وش 
ماست و هیچ کجا حرفمان شنید           ه نمی شود           . د           ر این هشت سال که د           ر این انبار هستم، چند            
کشته د           اشته ایم، آتش سوزی و سوختگی د           اشته ایم که د           لیلش تصاد           ف و خستگی رانند           ه ها 
بود           ه است، اما د           ر ماشینمان استراحت می کنیم، یک کانتینر د           اریم که آن هم برای نمازخانه 
است و اتاقی ند           اریم که د           وساعت استراحت کنیم و استراحت د           اخل ماشین خستگی ما را 
بیشتر می کند           ، شبانه روز کار می کنیم، اما خانواد           ه ناراضی هستند           ؛ از شرایط کاری ام خسته 
شد           ه اند           ، د           ر ماه د           و شب خانه می روم، می گویند            آن د           و شب هم نیا، اما باور کنید            آن د           و شب 
هم که نمی روم، ضرر می کنم، سه د           انشجو د           ارم، هر سه ماه، باید            یک میلیون و 200 هزار 
تومان برای هر کد           امشان هزینه کنم، جانباز هستم، اما سر سوزنی از د           ولت کمک نگرفته ام، 
د           ر بنیاد            شهید            پروند           ه د           ارم، د           ر یکی از عملیات ها حافظه ام را از د           ست د           اد           ه ام. د           ست های زخمی، 
زمخت و سختی کشید           ه اش را نشانم می د           هد           : یک ماه است د           ستم زخم شد           ه و خوب نمی شود           . 

شنوند           ه مشکالت کارکنان هستیم
افراسیاب بهمنی با 37 سال سابقه کار      و محاسن سفید           ، آخرین 
کسی است که د           ر انبار با او گفت وگو می کنم، مسئول نوبت کاری 
است و یک سال د           یگر بازنشسته می شود        حد           ود            سی سال است 
که د           ر این انبار کار می کند           ، باید            فراز و نشیب های زیاد           ی را د           ید           ه 
باشد           ، آرام و متواضع سخن می گوید           : ماهیت کار اینجا سخت است، 
اما کار شخصی خود           م به د           لیل خد           ماتی بود           ن برایم خستگی ند           ارد           ، 
از ساعت 6 و نیم صبح کار من شروع می شود      . از آن جایی که با رانند           ه ها و قشر ضعیف و 
زحمتکش د           ر ارتباط هستم که مشکالت زیاد           ی د           ر اجتماع د           ارند           ، مشکالت خود           م را فراموش 
می کنم، بیشتر خد           متم را اینجا بود           ه ام، عمد           ه مشکالت ما مربوط به کارکنان است که اکثرا 
پیمانکار، جوان و د           ر آستانه ازد           واج هستند           ، مشکالت مالی د           ارند           ، حقوقشان به موقع پرد           اخت 
نمی شود            و کافی نیست، از جاهای د           ور می آیند           ، بیرون هم شغل های د           یگری د           ارند            و تالش 
می کنیم شنوند           ه مشکالت آنها باشیم و با همفکری و همد           لی آنها را برطرف می کنیم و د           ر هر 

شرایطی، کار سوخت رسانی را به بهترین شکل اد           امه د           هیم.

ایمنی و آتش نشانی باهمه سختی هایی که 
د                        ارد                        ، برایم جذاب است. 

ناراضی نیستم، اما هزینه ها باالست
باهمه  می کنم  احساس  گوید                        :  می 
کاستی هایی که به »زعم من« کاستی است، 
همه بچه هایی که د                        راین انبار نفت کار می کن
ند                        ، عشقی د                        ر د                        رونشان موج می زند                         که نشانه 
تعصب آنها به کارشان است. آنها با حد                        اقل ها، 

حد                         اکثر ها را ممکن ساخته اند                        . 

  پوست د                        ست هایمان همیشه
 خشک است

واحد                        مهند                        سی، بخش 
نفت  ر نبا ا د                        یگر
شهید                        منتظری است که 
ی  و خسر ن  یما ا
ت  تعمیرا سرپرستی 
کارگاه آن را به عهد                        ه 
د                        ارد                        .   لباس فرم برتن، کاله ایمنی برسر و 
ماسکی برد                        هان که بتواند                         تاحد                         ممکن خود                         
را مصون بد                        ارد                   ،      از همه آلود                        گی های محیطی. 
کارد                        ارد                          سابقه  13سال  می گوید                        :   
فعالیت های متنوعی د                        رحوزه تعمیرات به 
عهد                        ه این واحد                         )مهند                        سی( است اول نکته ای 
که از آن به عنوان سختی کاریاد                         می کند                        ، 
تحمل آلود                        گی هایی مثل انتشار بخارات 
بنزین باوجود                        اجرای طرح کهاب )بازیافت 
بخارات بنزین( و تنفس این هوای آلود                        ه به 
ویژه د                        رتابستان هاست.  د                        ست هایش راجلومی 
آورد                         و می گوید                        : این د                        ست ها به خاطرسرمای 
محیط، بخار بنزینی که د                        ر محیط منتشر 
می شود                        ، همیشه خشکی می زند                        . البته این 
عارضه د                        ر بیشتر همکاران من وجود                         د                        ارد                         و 

به آن خو کرد                        ه ایم. 

نبود                         امنیت شغلی، استرسی د                        یگر 
خسروی با بیان این که قرارد                        اد                         کاری او، 
»قرارد                        اد                         مستقیم«است، اد                        امه می د                        هد                        : من و 
امثال من عالوه براسترس های شغلی که با 
آن روبه رو هستیم، امنیت شغل نیزبرایمان 
مهم است؛ از شنید                        ن این خبرکه آزمونی 
د                        رنفت برگزار می شود                         خوشحال شد                        م اما 
شرایط آزمون از جمله شرط سنی که مانع 
ازحضور افراد                        ی چون من د                        رآن می شود                        ، 
ناراحتم کرد                        .  ازسوزسرمای اول صبح به 
میزان زیاد                        ی کاسته شد                        ه وخورشید                         تقریبا 
وسط آسمان است. حاالد                        یگربوی بنزین 
د                        رمحوطه انبار بیشتراحساس می شود                         و این 
موضوع که کارکنان انبارنفت شهید                         محمد                         
منتظری باید                         این بو را ساعت ها تحمل و 
بخش زیاد                        ی ازآن را به ریه هایشان هد                        ایت 
کنند                        ، ملموس تر می شود                        .  خسروی اد                        امه می 

د                        هد                        : کاش به تخصص ها اند                        کی بیشتر بها 
د                        اد                        ه شود                         این طوری، انگیزه ها هم باالتر 
می رود                         وسختی کارد                        رچنین محیط هایی، 
کمتر نمود                         پید                        ا می کند                        .  وی می گوید                        : به 
صنعت نفت وکارم تعصب د                        ارم، ازجایگاهی 
هم که د                        ر آن قرارگرفته ام. شاید                         از نظر مالی 
خیلی تامین نباشم اما همین قد                        رکه د                        ر این 

صنعت مشغول به کار هستم و احساس مفید                         
بود                        ن می کنم، راضی ام.  نزد                        یک ظهراست؛ 
برای گفت و گو با کارکنان، بخش د                        یگری از 
انبار که د                        ر آن فرایند                         موجود                        ی فرآورد                        ه های 
نفتی انجام می شود                        ، هماهنگی شد                        ه است.  به 
تازه ای زد                        ه نشود                         و  نظر می آید                         حرف 
گفته های پیشین تکرارشود                        ، اما آنها هم 

منتظر بود                        ند                         تا حرف د                        لشان را بزنند                        . 
د                        راین بخش، موجود                        ی فرآورد                        ه های نفتی 
باسرکشی به مخازن و خطوط لوله به بخش 
اد                        اری آن اعالم و د                        ر د                        فاتر ثبت می شود                        . به 
عبارتی ورود                        ی وخروجی باید                         با هم همخوانی 
کشی  آب  میان  این  د                        ر  باشند                        .  د                        اشته 
فرآورد                        ه های نفتی از مخازن و مکشوفه ها نیز، 

د                        استان خود                         را د                        ارند                        . 

وجد                        ان کار وجود                         د                        ارد                        ؛ به د                        لگرمی 
نیاز د                        اریم 

سعید                        رضایی و عبد                        الرضاگلی، کارکنان بخش 
موجود                        ی هستند                         و به نمایند                        گی از همکاران 
خود                        ، حرف زد                        ند                        .  سرما، گرما، تنفس هوای 
پوستی،  بیماری های  از  نگرانی  آلود                        ه، 
همچنین نگرانی ازآیند                        ه شغلی ازسویی 
ود                        ریافتی هایی امروز آنها که هزینه های 
زند                        گی شان راکمترپاسخ می د                        هد                        ، ازسوی 
د                        یگر، موارد                        ی است که این د                        و نفر نیزهمانند                         
همکارانشان د                        ر د                        یگربخش های انبار به آن 
پرد                        اختند                        .  »رضایی«، 9 سال و»گلی« 
کارد                        رانبارنفت شهید                          نیز14سال سابقه 
منتظری را د                        ارند                         و ازگفته هاشان پید                        است 
وظیفه خود                         را تنها براساس»وجد                        ان کار«و 
»مسئولیت پذیری« انجام می د                        هند                         نه از روی 

د                        لگرمی. 
عملیات  این حجم  با  که  ازاین  گلی 
د                        رانبارنفت شهید                         منتظری، سختی کاری برای 
این نیروها قائل نمی شوند                        ، ناخرسند                         بود                         واظهار 
امید                        واری کرد                        : مسئوالن نگاه د                        یگری به 
پیمانکاران این انبار د                        اشته باشند                         تا سختی کار 
بر آنها می رود                         تا حد                        ی با برخی امتیازها جبران 
شود                        .   نفت، صنعتی است خشن، اما مهم و 
د                        رآمد                        زا برای کشور؛ سختی کارد                        رآن بر هیچ 

کس پوشید                        ه نیست.
 چرخ های عظیم آن جز با نیروی عشق 
که  نیرویی  نمی چرخد                        ؛  آن  رکنان  کا
فعالیت  باعشق  آن  د                        رعرصه های مختلف 
می کنند                         و با همه عشق به تعالی آن د                        ارند                        . د                        ر 
این صنعت سخت وخشن وجود                         برخی توجه ها 
و تکریم ها می تواند                         شد                        ت این عشق را د                        وچند                        ان 
وگرد                        ش چرخ هایش را شتاب بخشد                        . این شتاب 
د                        رسایه توجه به نیروی انسانی که عمد                        ه آنها 
د                        رقالب پیمانکار یا انواع د                        یگر قرارد                        اد                         فعالیت می 
کنند                        ، قابل د                        ست یافتن است، سینه هاشان 

ماالمال د                        رد                         است و د                        ر پی مرهم. . . . 
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انبارنفتکرج؛اینجاهمهچیزمرتباست

نفت  انبار  رئیس 
معرفی  د        ر  کرج 
این  خصوصیات 
انبار می گوید        : انبار 
نفت کرج د        ر سال 
ث  حد        ا ا  1 3 5 3
شد        ه و حد        ود         12 
هکتار وسعت و 19 مخزن به ظرفیت کلی 132 
میلیون لیتر د        ارد        . 5 فرآورد        ه بنزین یورو 4، 
بنزین معمولی، نفت گاز یورو 4، نفت گاز 
آن  مخازن  د        ر  سفید          نفت  و  معمولی 
ذخیره سازی و توزیع می شود        . د        ر د        و نوبت 
کاری 6 تا 14 بعد        ازظهر و 14 تا 22 شب روزانه 
حد        ود         یک میلیون و 400 هزار  لیتر بنزین یورو، 
یک میلیون و 400 هزار لیتر بنزین معمولی، 
حد        ود         100 هزار لیتر  نفت سفید       ،    600 هزار لیتر 
نفت گاز یورو، 500 هزار لیتر نفت گاز به نیروگاه 
و 500 هزار لیتر  نفت گاز به  صنایع مختلف 
توزیع می شود         که البته د        ر تابستان این میزان 
و کمی بیشتر ذخیره سازی می شود        .  حد       ود        150 
با  انبار ری  از  نیز  بنزین سوپر  لیتر  هزار 
نفتکش های منطقه  حمل و د       ر جایگاه ها توزیع 
می شود        . نفت گازی که اینجا توزیع می شود       . 
نفت گاز یورو 4 است که تاثیر فراوانی د        ر کاهش 

آلود        گی هوا د        اشته است. 
کمال بهجتی اضافه می کند        : نواحی سوخت 
کرج،  شامل شهر  البرز  استان  ما  رسانی 
شهرستان های فرد        یس، نواحی هشتگرد        ، 

اشتهارد        ، نسا و... است که البته د        ر 
پائیز سوخت رسانی 

و ذخیره سازی سوخت د        ر نقاط سرد        سیر و 
سخت گذر روستاهای اطراف طالقان نیز انجام 
می شود        . د        و سوم حجم بارگیری د        ر نوبت کاری 
صبح انجام می شود         که بین 100 تا 120 بارگیری 
است، د        ر نوبت کاری بعد        ازظهر نیز 60 تا 80 
بارگیری انجام می شود         که بیشتر شامل بارهای 
غیرتعرفه ای است و البته د        ر این نوبت  ظرفیت 
خالی نیز وجود         د        ارد         که د        ر مواقع خاص از آن 
معین  کرج  نفت  انبار  می کنیم.  استفاد        ه 
استان های تهران، قزوین، چالوس و قم بود        ه و 
د        ر مواقع بحرانی سوخت شهرهایی نظیر 
زنجان، قزوین، ارد        بیل، چالوس و... نیز از اینجا 

توزیع می شود        .
د       ر زلزله شب 29 آذر با فراخوان تیم واکنش 
اضطراری تا ساعت 2  و30 د       قیقه بامد       اد        نزد       یک 
به 7میلیون لیتر بنزین به  جایگاه های محد       ود       ه 
این  شد       ،  ارسال  تهران  و  کرج  ازجمله 
د       رحالیست که د       ر مواقع عاد       ی حد       ود        3 میلیون 
و 200 هزار لیتر بنزین د       ر این بازه  زمانی توزیع 

می شود       .

انبار کرج به د        لیل ظرفیت ها پایلوت طرح ها قرار 
می گیرد         

وی د        رباره تمایز انبار نفت کرج با د        یگر 
انبارهای سوخت کشور می گوید        : انبار نفت 

کرج مجهز به سیستم طرح 
کهاب  است 

و د        ر جایگاه شرکتی کرج نیز که به عنوان اولین 
جایگاه کامال سبز معرفی شد        ه است، هر سه 
مرحله این طرح اجرایی شد        ه و بعد         از انبار نفت 
اصفهان، یکی از مکانیزه ترین انبارهای پخش 
است. این انبار با توجه به ظرفیت های خود         از 
جمله منطقه جغرافیایی و نزد        یکی به پایتخت، 
کارکنان و نوع عملیاتی که اینجا  انجام می شود         
و شامل همه فیلد        های عملیاتی است، محل اکثر 
طرح های عملیاتی و فنی شرکت ملی پخش به 
عنوان پایلوت قرار می گیرد         که اخیرا یکی از 
طرح های پایلوت از جمله د        یسپچینگ و اتصال 
ال جی تی جی مخازن )سیستم اند        ازه گیری 
د        یجیتال مخازن( به مکانیزه انبار موفق اجرا 
شد        ه و از پایلوت د        رآمد        ه و اجرایی شد         که این 
سیستم سرعت و د        قت کار را باال می برد         و 
امکان تغییرات د        ستی د        ر عملیات را ناممکن 
می سازد        . 17 نقطه بارگیری د        اریم و بارگیری ما 
با میتر است و این یکی از موفق ترین طرح هایی 
بود         که از ارد        یبهشت 95 اجرایی شد         و نقش 
موثری د        ر مشتری مد        اری د        اشت. تسهیل د        ر 
حساب و کتاب های انبار، کنترل د        قیق روی 
بارگیری و نظارت د        قیق تر بر مقاد        یر د        ریافتی و 
ارسالی، از جمله مزایای بارگیری با میتر است. 

انبار کرج سال 97 کامال مکانیزه می شود        
رئیس انبار نفت کرج د        رباره مکانیزه بود        ن 
انبار می گوید        : د        ر حال حاضر انبار تقریبا نیمه 
مکانیزه است که امید        واریم با اجرای انبار 
ویند        وزی که پایلوت آن د        ر انبار د        ر حال 
اجراست، به صورت کامل مکانیزه شویم. انبار 
نفت اصفهان نیز این طرح را به صورت پایلوت 
اجرا می کند         و د        ر صورتی که اجرایی شود        ، انبار 
به صورت کامل مکانیزه خواهد         شد         و می توانم 
بگویم از ابتد        ای سال 97 انبار نفت کرج به طور 
قطع و به صورت کامل از تحویل تا بارگیری و... 
مکانیزه خواهد         شد        . متوسط زمان بارگیری هم 
اکنون 35 د        قیقه است که بسته به ظرفیت 

نفتکش ها تا 60 د        قیقه نیز زمان می برد         و 
بیش از این زمان، مربوط 

به موارد        ی 

است که به کنترل مجد        د         نیاز د        اشته باشد         که با 
مکانیزه شد        ن انبار این زمان به طور چشمگیری 

کاهش خواهد         یافت.

د        ر مواقع بحران فراخوان می د        هیم
از وی د        رباره این که آیا هیچ وقت نیاز به 
سوخت رسانی شبانگاهی نمی شود        ، می پرسم، 
می گوید        : د        ر مواقع بحرانی به سوخت رسانی د        ر 
شب نیاز می شود        ، د        ر این زمان ها و د        ر مواقع 
بحرانی که د        ر طول یک سال بسیار معد        ود         
است، اعضای شیفت اضطراری متشکل از 
تخصص های مختلف از جمله نوبت کاری، 
کنترل موجود        ی و بخش های مختلف عملیاتی 
که آنکال هستند        ، حاضر می شوند         و عملیات را 
انجام می د        هند        ، ولی د        لیل تقسیم کار د        ر د        و 
نوبت کاری را توجه به هزینه های مترتب از 
جمله نیروی انسانی، برق و نیز امکان افزایش 
احتمال حواد        ث د        ر کار شبانگاهی می د        اند         و 
البته تاکید         می کند         که د        ر نوبت کاری بعد        ازظهر 

ظرفیت خالی وجود         د        ارد        .

بر سر راه 14 استان 
وی د        رباره د        یگر ویژگی های انبار نفت کرج 
می گوید        : این انبار بر سر راه 14 استان قرار 
د        ر  می شود          موجب  همین  و  است  گرفته 
تعطیالت که عبور و مرور و مصرف بنزین بسیار 
باال می رود        ، کار ما جد        ی تر   شود        ، تعد        اد         مخازن 
و قد        رت بارگیری ما برای این حجم عملیات 
خوب بود        ه و عملیات د        ر کمال نظم و انضباط و 
آرامش انجام می شود        . د        ر مقایسه با د        یگر انبارها 
که یک خطو لوله د        ریافت فرآورد        ه د        ارند        ، انبار 
نفت کرج د        و خط لوله د        ریافتی د        ارد         که یکی 
انشعاب 8 اینچ از خط سراسری ری به لوشان 
است و معموال فرآورد        ه های معمولی از آن 

تحویل می شود         و د        یگری خط لوله 
د        ه  صی  ختصا ا

مشعل   آرزو عطایی   انبار نفت کرج با همه تاسیساتی که تا به حال د        ید        ه ام، 
تفاوت د        ارد         و به جرات می توانم بگویم یکی از منظم ترین و مرتب ترین تاسیسات د        ر 
صنعت نفت کشور است. از آچارهای منظم شد        ه روی د        یوار تعمیرات تا نظم و ترتیب 
کاله ها و لباس های آتش نشانی د        ر واحد         اچ اس ای و برنامه ریزی د        قیقی که برای سوخت 
رسانی وجود         د        ارد        ؛ به نحوی که انبار تنها د        ر د        وشیفت صبح و عصر فعالیت می کند         و 
ساعت 10 شب کار تعطیل می شود         که همین حذف شیفت شب و تشکیل یک تیم آنکال 
برای مواقع ضروری موجب شد        ه است، افزون بر سوخت رسانی به همه نقاط تحت 
پوشش د        ر ساعات کار، هزینه های نیروی انسانی و انرژی کاهش یابد         و نیروی انسانی 
نیز د        ر آرامش بیشتری به کار سخت سوخت رسانی بپرد        ازد        .   د        ر بازد        ید        ی که از انبار 
نفت کرج به عنوان یکی از انبارهای نیمه تد        ارکاتی کشور با تحویل روزانه 4 میلیون و 
500هزار لیتر فرآورد        ه د        اشتیم، با کمال بهجتی، رییس انبار نفت کرج که مهند        س 
مکانیک و د        ارای 16 سال سابقه کار د        ر صنعت نفت است و از 4 سال پیش به عنوان 
رئیس انبار نفت کرج فعالیت می کند        ، در       باره نحوه سوخت رسانی  گفت وگو کرد        ه ایم 

که مشروح آن را د       ر اد       امه می خوانید       .

کارکنان
کارکنان انبار نفت کرج از روزگار و سختی ها ی فعالیت روزمره خود می گویند
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اینچی است که از ری مستقیم به انبار کرج 
می آید         و معموال فراورد        ه های یورو از این خط 
می آید         و با توجه به حساسیت های منطقه د        ر 
صورتی که هر یک از خطوط با مشکلی روبه رو 
شود        ، فرآورد        ه از خط د        یگر د        ریافت و توزیع 

خواهد         شد        .

آماد        گی قابل قبول برای حواد        ث احتمالی
رئیس انبار نفت کرج د        رباره میزان آماد        گی 
انبار نفت کرج د        ر رویارویی با حواد        ث احتمالی 
می گوید        : مخازن انبار نفت کرج به جد        ید        ترین 
و به روزترین سیستم های کولینگ فومینگ 
که از قد        رت اطفای حریق باالیی برخورد        ار بود        ه 
و قد        رت فوم پاشی باالیی د        ارد        ، مجهز است. با 
توجه به این که د        ر آتش سوزی 4 د        قیقه اولیه 
د        ر مهار بسیار مهم است، خود        روی آتش 
نشانی ما آماد        ه و فعال است. تمامی نقاط 
حساس مثل مخازن بنزین و بارگیری ما مجهز 
به سیستم های پاششی قوی است که تا 60 متر 
مخلوطی از فوم و آب را پخش می کنند        . طی 
سه سال گذشته نیز با احد        اث یک استخر 
جد        ید         با ظرفیت 2 میلیون و 800 هزار لیتر، 
ظرفیت آب استخر بارگیری از 700 هزار لیتر 
به 3/5 میلیون لیتر افزایش یافت. همچنین با 
نصب د        و پمپ جد        ید        ، قد        رت پمپینگ آب د        و 
برابر شد        ه است. د        ر کمیته بحران استان عضو 
هستیم و د        ر صورت حاد        ثه   د       یگر سازمان ها  به 
کمک ما می آیند        ، سالیانه حد        اقل یک مانور با 
شرکت همه سازمان های موثر برگزار می کنیم 
که این موضوع هماهنگی و آماد        گی د        اخلی و 

بین سازمانی را چند         برابر می کند        . 

 صنعت کامال سبز
کمال بهجتی د        رباره اقد        ام های زیست 
محیطی می گوید        : یکی د        یگر از ویژگی های 
انبار نفت کرج شناخته شد        ن از سوی سازمان 
محیط زیست به عنوان صنعت کامال سبز 
است، تمام پساب صنعتی از اینجا بار نفتکش 

شد        ه و به تصفیه خانه ری ارسال 
ش  تال د        ،  می شو

می کنیم نظم را رعایت کنیم و آلود        گی گازی و 
ریخت و پاش مایع ند        اشته باشیم، سه حوضچه 
تفکیک د        اریم و آب و فرآورد        ه را جد        ا می کنیم 

و به تصفیه خانه ری می فرستیم.

نیروی انسانی همد        ل، مزایای متفاوت
رئیس انبار نفت کرج د        رباره نیروی 
انسانی انبار نفت کرج می گوید        : یکی از نقاط 
قوت اینجا حضور مسئوالن اچ اس ای و 
مهند        سی شرکت پخش  فنی-  خد        مات 
فرآورد        ه های نفتی منطقه کرج د        ر د        اخل 
فنس های انبار است که خوشبختانه باعث 
می شود         مسائل سریع تر حل شود        ، د        ر 
قسمت های مختلف انبار حد        ود         140 نفر 
مشغول به کار هستند         که از این تعد        اد         35 
باقی  و  پیمانکاری  نفر   65 نفر رسمی، 
قرارد        اد         مد        ت موقت هستند         و تحت نظر 
مد        یریت واحد        های مختلف د        ر ایام تعطیل 
سال تا 4 میلیون لیتر بنزین را بارگیری و 
میان ساکنان و مسافران این منطقه توزیع 
می کنند        ، اما نکته ای که وجود         د        ارد        ، قرار 
گرفتن کارکنان با مزایای شغلی متفاوت د        ر 
کارهای مشابه است که با توجه به عملیاتی 
بود        ن کار، آزارد        هند        ه است. رئیس انبار نفت 
کرج د       لیل نظم و انضباط د       ر امور و ظاهر 
اینجا را تجارب شغلی خود        و آموخته هایش 
از مد       یران قبلی انبار به ویژه رئیس خد       مات 
فنی می د       اند       . او همچنین از تالش های 
بین  مد       یران قبلی و هماهنگی مطلوب 
رئیس خد       مات فنی قبلی و فعلی، رئیس 
اچ اس ای  و رئیس تأمین و توزیع و مسئول 
انبار که نقش مهمی د       ر  کنترل کیفیت 
برقراری آرامش و نظم و عملیات سوخت 
رسانی موفق و بی وقفه د       اشته اند        قد       رد       انی 

می کند   .
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اولین جایی که از آنجا بازد        ید         می کنیم، واحد         
کنترل کیفیت است. همکاران کنترل کیفیت 
پس از این که فرآورد        ه بارگیری شد        ، کار تایید         
صالحیت نفتکش را از لحاظ بارگیری انجام 
می د        هند        ، مخازن نیز باید         حتما تایید         همکاران 
کنترل کیفیت را به ویژه د        ر زمان تعویض د        اشته 
باشد        . کنترل کیفیت شامل تمامی مخازن 
می شود         و د        ر نفتکش ها به صورت رند        وم انجام 
می شود        . پس از تایید         واحد         کنترل کیفیت، 
نفتکش به واحد         صد        ور بارنامه رفته و بارنامه آن 
صاد        ر می شود        ، سپس به سمت د        ر خروج حرکت 
می کند        . مجد        د        ا د        یپ می خورد         و اگر مشکلی 
نبود        ، پلمپ و مشخصات پلمب روی بارنامه ثبت 
می شود        ، سپس نسخه انبار د        ریافت شد        ه و د        و 
نسخه د        یگر به رانند        ه تحویل و سوخت به سمت 
ارسال می شود        .  نهایی  مصرف کنند        ه های 
عملیات بارگیری د        ر مجموع حد        ود         60 د        قیقه 
زمان می برد         که 15 د        قیقه آن مربوط به کنترل 
کیفیت، 25 د        قیقه مربوط به بارگیری و 5 تا 10 
د        قیقه هم زمان کنترل نهایی هنگام خروج است.

حجت اله آهنگر 59 
سال  و  است  ساله 
نشسته  ز با یند        ه  آ
سال  می شود        .31  
سابقه کار د        ر صنعت 
نفت د        ارد         و14 سال 
است که د        ر این انبار کار می کند        . او د        رباره کارش 
می گوید        : د        ر مقایسه با کارهای د        یگر حساسیت 
کار ما تایید         مخازن است که نباید         آب و آلود        گی 
د        اشته باشد         و باید         ما جوابگو باشیم، مخزن ها قبال 
آبگیری نمی شد        ، اما د        ر حال حاضر که هر مخزن 
را به صورت کامل آبگیری می کنیم، بسیاری از 

مشکالت برطرف شد        ه است.

هنوز تبد        یل وضعیت نشد        ه ام
معظمی  محمد         
گود        رزی، از فرزند        ان 
شهد        ای صنعت نفت 
ست.  ا هل  متا و 
پد        رش رضا بهمن 65 
د        ر انبار خرم آباد         بر اثر 
بمباران هوایی شهید         شد        ه است. 14 سال و نیم 
است که د        ر انبار نفت کرج به صورت پیمانکاری د        ر 
بارگیری مشغول به کار بود        ه و حد        ود         چهار سال 
است که قرارد        اد         موقت شد        ه است. 13 سال و نیم 
کار د        ر بارگیری موجب بیماری او شد        ه و االن یک 
سال است که به د        لیل بیماری د        ر کنترل کیفیت 
کار می کند        . او می گوید        : با این که از فرزند        ان 
شهد        ای صنعت نفت هستم، هر چقد        ر از طریق 
منطقه تهران و کرج پیگیری می کنم، برای تبد        یل 
وضعیت به نتیجه نرسید        ه ام. اینجا سختی کار د        ر 
بارگیری د        ر سرما و گرما و بوی مواد         و ارتفاع بسیار 
زیاد         است و من بر اثر کار بارگیری بیماری صرع 
گرفتم و تحت د        رمان هستم .کارم عوض شد        ه و به 
قسمت صد        ور کنترل کیفیت آمد        ه ام و د        ارو مصرف 
می کنم.اما انتظار د   ارم به مشکل تبد   یل وضعیتم 

رسید   گی شود   .

کار بد        ون مشکل انجام می شود        
 ، ی قر با ر  بختیا
ل  کنتر ل  مسئو
نفت  انبار  کیفیت 
کرج 30 سال سابقه 
خد        مت د        ارد         و 54 
ساله است. د        رباره 
شغل خود         می گوید        : کار ما از صبح شروع می شود        . 
قبل از شروع به کار، نمونه هایی از بنزین مخازن 

که برای فروش گذاشتیم، تهیه و وزن های 
مخصوص را د        اخل سیستم ثبت می کنیم و بعد         
از آن که نفتکش ها شروع به بارگیری کرد        ند        ، 
کنترل را انجام د        اد        ه و با تایید         کنترل کیفیت، بار 
خارج می شود        . به صورت میانگین روزانه 130 تا 
140 نفتکش از انبار خارج می شود        . خوشبختانه 
اینجا یکی از انبارهای خوب به شمار می رود         و کار 

بد        ون مشکل انجام می شود        .

بازسازی ساختمان های قد        یمی انبار    
به سراغ بخش خد        مات 
مهند        سی   - فنی 
فرآورد        ه های  پخش 
نفتی منطقه البرز که 
کرج  نفت  انبار  د        ر 
هستند        ،  مستقر 
می روم. امین منصوری، رئیس این واحد        ، لیسانس 
برق و فوق لیسانس صنایع د        ارد         و د        رباره کار د        ر 
این واحد         می گوید        : از اوایل امسال تعد        اد         4 پروانه 
تعمیر و 3 پروانه کار د        اشتیم که د        ر مرحله ارزیابی 
کیفی هستند        . د        ر حال حاضر د        نبال انتخاب 
پیمانکار مربوطه برای برون سپاری فعالیت ها 
هستیم. یکی از پروانه کارها که مربوط به باند        وال 
مخازن است، د        ر حال ارزیابی کیفی است و سوابق 
و مستند        ات د        ریافت شد        ه و مراحل اولیه آن انجام 
شد        ه و د        ر چند         روز آیند        ه د        ر کمیته فنی برای 
شناسایی پیمانکاران ارزیابی خواهد         شد        . د        و مورد         
از پروانه تعمیرها نهایی و تحویل موقت شد        ه است 
که یکی از آنها مربوط به بازسازی زیرساخت های 
منازل سازمانی منطقه است. از جمله مهمترین 
اقد        ام ها  د        ر واحد         خد        مات فنی-  مهند        سی 
جمله  از  قد        یمی  ساختمان های  بازسازی 
ساختمان صد        ور ساختمان کنترل کیفیت، 

ساختمان مهند        سی و ساختمان اچ اس ای، اد        اری 
و عملیات بود        ه است که یک پروانه کار افزون بر 
430 میلیون تومان از سال گذشته د        ر این حوزه 
د        اشته ایم و د        و ماهی است که تحویل موقت شد        ه 
است. مجهز کرد        ن مخازن شناور و ثابت به 
سیستم های کولینگ فومینگ، تعمیرات، الیروبی 
و رنگ آمیزی و تغییر کاربری و اصالحات مخازن، 
از د        یگر اقد        ام هایی بود        ه که د        ر این واحد         انجام شد        ه 
است. پروژه تجهیز انبار نفت کرج به سیستم 
حفاظت الکترونیک )که د        ر مرحله اخذ مجوزهای 
سازمان حراست است( و احد        اث د        یوار ضلع 
جنوبی انبار نیز از د        یگر اقد        ام های د        ر حال پیگیری 

است. 

نهاد        ینه سازی  فرهنگ ایمنی    
ای  اس  اچ  واحد         
شرکت ملی پخش 
نفتی  فرآورد        ه های 
یکی  کرج،  منطقه 
د        یگر از واحد        هایی 
است که د        ر انبار نفت 
کرج مستقر است. محمد        علی نجفی، رئیس این 
واحد        ، لیسانس محیط زیست و 29 سال سابقه 
کار د        ارد         و سال 1366 استخد        ام رسمی شد        ه 
است. کارش را د        ر واحد         عملیات منطقه اراک آغاز 
کرد        ه و حد        ود         16 سال است که د        ر منطقه البرز 
مشغول به کار است او می گوید        :  با توجه به 
ماهیت کار که محیط انفجاری و قابل احتراق 
است، یکی از سختی های کار ما این است که 
همیشه باید         ایمنی را سرلوحه کار قرار د        هیم و 
هوشیار باشیم. خوشبختانه به د        لیل نظارت و 
پیشگیری های د        قیق تاکنون حاد        ثه منجر به 
جرح و فوت ند        اشته ایم و بیشتر حواد        ث ما با 

برای بازد        ید         از انبار نفت کرج به محوطه این انبار می رویم، گفت و گو با کارکنانی که د       ر عملیاتی ترین بخش ها 
از  جمله کنترل کیفیت، بارگیری، اچ اس ای و غیره کار می کنند       ، ما را متوجه چهره های رنج کشید       ه و د       ست 
های زخمی آنها، به ویژه آنها که د       ر ارتباط مستقیم با فرآورد       ه هستند       ، می کند       . کارکنانی که بد       ون اد       عا د       ر 
سرما، گرما و آلود       گی های محیطی تالش می کنند       ، ما را بر آن می د       ارد        تا پای صحبت های آنها بنشینیم. شما 

را نیز به خواند   ن این گفت و گو د   عوت می کنیم.

د        ست های زخمی، صورت های رنج د        ید        ه
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توجه به راه های ارتباطی البرز که به استان های 
غربی کشور متصل می شوند         و نیز حمل بنزین 
سوپر و سوخت جت از انبار ری با نفتکش، 
جاد        ه ای هستند        . د        ر سال به طور متوسط د        و 
حاد        ثه د        اریم، اما امسال یک حاد        ثه جاد        ه ای 
د        اشتیم. تامین البسه همکاران رسمی و قرارد        اد         
مستقیم و تجهیزات ایمنی آنان به عهد        ه ماست 
و پیمانکاران ما هم همان تجهیزات را از طریق 
پیمانکار تامین می کنند        . 70 د        رصد         البسه 
مورد        استفاد        ه باید         نخ باشد        ، لباس همکاران ما د        ر 
واحد         ایمنی و آتش نشانی برای مهار حریق و 
حواد        ث، لباس ضد        حریق است. د        ر سال 96 به 
منظور نهاد        ینه سازی فرهنگ ایمنی برای تمام 
همکاران عملیاتی و ستاد        ی کالس ایمنی و 
آتش نشانی برگزار کرد        یم. د        ر کارگروه های تامین 
سوخت و مد        یریت بحران که رئیس آن مد        یر 
پخش فرآورد        ه های نفتی منطقه است، حضور 
د        اریم. د        بیر آن روسای اچ اس ای هستند        ، د        ر سال 
حد        اقل 6 جلسه د        اریم و از این طریق برای 150 
نفر از افسران ایمنی و ارشد         شهرد        اری های استان، 
کالس حمل مواد         خطرناک گذاشتیم که 
استقبال خوبی شد        . قرار است د        وره ای نیز برای 
افسران راهنمایی رانند        گی و کارکنان هالل احمر 

استان برگزار کنیم. 

فعالیت امور ایثارگران
عرب،  کوتی  خالد         
مسئول واحد         کنترل 
موجود        ی انبار، جوان 
رسمی  کارمند          و 
شرکت و فرزند         شهید         
ره  با د        ر و  ا است. 
ماهیت شغل خود         می گوید        : کارهای اطالعاتی 

نظیر حساب و کتاب د        ریافت و انتقال فرآورد        ه اینجا 
انجام می شود        . تمام اطالعات د        ریافتی لیتراژ 
مخازن از جمله توزیع، نگهد        اشت، تغییر شیفت و 
کارهای عمد        ه د        ر کنترل موجود        ی انبار به صورت 
پایلوت  آنالین ثبت و ضبط می شود        . طرح 
د        یسپچینگ، طرح کهاب و جایگزینی سیستم 
ویند        وزی با د        اس نیز اینجا انجام می شود        . از جمله 
حساسیت های کاری ما این است که باید         بابت هر 
لیتر فرآورد        ه د        ر د        ریافت و توزیع جوابگو باشیم، من 
و یک د        یپمن د        ر این واحد         کار می کنیم که 
اند        ازه گیری مخازن به عهد        ه اوست، شیفت یک روز 
د        ر میان است.   فرزند         شهید         هستم، اما امور 
ایثارگران ما خیلی فعال نیستند         و تد        بیر خاصی 
نیست، جاهایی باید         اولویت بند        ی هایی باشد        ، ولی 
وجود         ند        ارد         و هیچ ارتباطی با امور ایثارگران ند        اریم.

به کارمان تعهد         د        اریم
اسماعیل د        ژرفتار 12 
سال سابقه کار به 
پیمانکاری  صورت 
د        ارد        ، 58 ساله است و 
محاسن سفید        ی د        ارد         
و بر چهره اش رد         
سختی به وضوح د        ید        ه می شود        ، رد        ی که د        ر چهره 
و د        ست های بیشتر کارکنان اینجا د        ید        ه می شود         و 
نمی توان به ساد        گی از آن گذشت. قبال د        ر قسمت 
بارگیری انبار نفت شهر ری مشغول به کار بود        ه 
است و اینجا د        ر کنترل کیفیت مشغول به کار است: 
نظارت بر حمل و نقل خود        روها، نمونه برد        اری از 
مواد         و... به عهد        ه ماست، به کارمان و به سیستم 
تعهد         د        اریم و همین کارمان را سخت می کند        ، اما 
متاسفانه د        ریافتی ما د        ر چند         سال اخیر رضایت 

بخش نیست و کفاف زند       گی مان را نمی د       هد       .

دل مشغولی   امنیت شغلی
مهد        ی عباسپور نیز 15 
به  که  است  سال 
صورت پیمانکاری و با 
کار  د        یپلم  مد        رک 
سرپرست  می کند        . 
شیفت عملیات است: 
سرما، گرما، بخارات بنزین، ایستاد        ن د        ر ارتفاع و د        ر 
شرایط لغزند        ه، د        ر معرض آلود        گی بود        ن، سختی های 
کار ماست. بیشتر بچه ها ناراحتی پوستی و زخم های 
د        ست و صورت د        ارند        ، با وجود         این سختی ها، امنیت 
شغلی ند        اریم و سالی د        و بار با ما تسویه می کنند         و 

پیمانکار عوض می شود        .

آیتم سختی کار ند       اریم
علیرضا فالح زاد        ه 11 
د        ر  که  است  سال 
عملیات بارگیری انبار 
نفت کرج کار می کند        : 
فوق د        یپلم اچ اس ای 
د        ارم، کار ما به صورت 
شیفتی است، اما با وجود         سختی و عملیاتی بود        ن کار، 
حقوق و مزایا کم است و سختی کار به ما تعلق 

نمی گیرد        .
مزایا    به ما تعلق نمی گیرد        

حسین بهره کاظمی 
13 سال سابقه د        ارد         و 
که  است  سال   4
قرارد        اد         موقت شد        ه 
است، متولد         60 است و 
مد        رک کارد        انی شیمی 
د        ارد        ، د        رباره شغلش می گوید        : آتش نشان واحد         ایمنی 
هستم، بازد        ید         از محوطه و مخازن را روزانه انجام 

می د        هیم، گشت زنی و نظارت بر کار بارگیری نیز از 
وظایف ماست، 12 نفر د        ر این واحد         مشغول هستیم 
د        ر د        و نوبت کاری روز و شب کار می کنیم، بچه های 
اینجا به سه شکل رسمی، قرارد        اد        ی و پیمانکاری یک 
کار مشترک را انجام می د        هند        ، اما حقوق و مزایا 
اختالف بسیار زیاد        ی د        ارد         و خیلی از قوانینی که تامین 
اجتماعی برای کارگران د        ر نظر گرفته است، مانند         
طبقه بند        ی مشاغل و همسان سازی حقوق برای ما 
اجرا نشد        ه و فرد        ی که تازه استخد        ام شد        ه است، با 
فرد        ی که چند         سال مشغول به کار است، هیچ تفاوتی 

ند        ارد        .

کار مشترک، حقوق متفاوت
اسماعیل کاظمی 45 
ساله و از 15 سال پیش 
کرج  نفت  انبار  د        ر 
مشغول به کار است: به 
صورت قرارد        اد         موقت 
کار می کنم، از ابتد        ا د        ر 
بخش تعمیرات د        ر واحد         مهند        سی بود        م و برق کار ابزار 
د        قیق هستم، روزکار هستیم، اما حجم کار اینجا زیاد         
است. 50 تا 60 د        رصد         کار فوری است و باقی کارهای 
عاد        ی روزانه است، 10 نفر همکار د        اریم 6 نفر 
پیمانکاری و 4 نفر قرارد        اد         موقت هستند        . به جز برق 
همکاران همه کار انجام می د        هند          از محیط کارم، 
مسئوالن، تجهیزات و د        ر مجموع جو روانی حاکم بر 
محیط کارم بسیار راضی هستم، اما د        ریافتی  ما  با 
اضافه کار به زحمت به یک میلیون و 700 هزار تومان 
می رسد       . آیتم های سختی کار، نوبت کاری و... ند        اریم، 
د        و نفر د        ر یک واحد         کار مشترک انجام می د        هیم، اما 
اینقد        ر فاصله د        ر مزایا ناراحت کنند        ه است. خد        مات 
د        رمانی قانع کنند        ه نیست و هزینه بیمه تکمیلی نیز، 

از حقوق خود        مان پرد        اخت می شود        .
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مشعل  سعید  محمد بگی  سازمان های، »رسمی« و »غیر رسمی« 
د اشته هایی د ارند  که سرمایه آنها محسوب می شود . سرمایه های انسانی 
را می توان یکی از این د اشته ها برشمرد  که یک سازمان می تواند  با 
استفاد ه از آن د رکنارسرمایه  های مالی و بهره گیری ازعلوم نوین 
مد یریتی، ساختارخود  را قوام ود وام بخشد . بد ون ترد ید  نیروی انسانی 
د رهرسازمان جایگاهی ویژه د ارد  و به نظر می آید  باید  به این جایگاه بیش 
ازپیش توجه شود  تا نفعی د وسویه حاصل شود ؛ به این معنا که هم سازمان 
ارتقا یابد  وهم د رسایه این رشد ، نیروی انسانی بهره مند  شود  و رشد کند . 

د رسلسله گزارش های هفته نامه »مشعل« بارویکرد  »سختی کارکارکنان« 
به ویژه د رمحیط های عملیاتی مانند  انبارهای نفت تالش شد ه است به 
این بخش از بد نه سازمان نقش اساسی ومهمی د رارتقا وتعالی سازمان 
د ارند ، پرد اخته شود .  باتوجه به موضوع اصلی این گزارش )سختی 
کارکارکنان(د رسفربه استان سمنان باچند  تن ازکارکنان انبارنفت شرکت 
ملی پخش فرآورد ه های نفتی منطقه شاهرود ، گفت وگو و تالش شد ه است 
تاحرف های برآمد ه از د لهایشان به مسئوالن انتقال یابد ؛ شاید  که 

گشایشی باشد  بر برخی گره ها. 

 کارکنان شرکت ملی پخش فرآورد   ه های نفتی
 منطقه شاهرود    از فعالیت های کاری با »مشعل« سخن می گویند

استرسبخشیازکارماست

شروع کار از 6:30 صبح
ساعت از 8 صبح گذشته است وکارکنان همه بخش ها، اعم ازتخلیه و 
بارگیری، اچ اس ای، کنترل کیفت، آزمایشگاه و ... کار خود  را از ساعت 6 و 30 
د قیقه صبح شروع کرد ه اند .  د ریک نگاه، انبارجمع وجوری به نظرمی رسد ؛ 
6تاهشت د هانه، نفراتی که د ر اتفاع سه یاچهارمتری از زمین روی سطح 
آهنی بازوهای بارگیری ایستاد ه اند  ونفتکش هایی که د ر د هانه های بارگیری 
قرارگرفته اند  تا بار خود  را برای رساند ن به مقاصد  تعیین شد ه تحویل 

گیرند . 

کارکنان
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فعالیت د ر انبارهای نفت شاید  تنها به لحاظ 
موقعیت جغرافیایی که د رآن قرارگرفته اند ، 
باهم تفاوت کند  وگرنه به لحاظ کاری که د ر 
انجام می شود ، یکی است وبه لحاظ  آنها 
عملکرد ی نمی توان تفاوتی برایشان قائل شد . 
تنها تفاوتی که آنها را از هم متمایز می سازد ، 
تعد اد  د هانه های بارگیری است که حجم 
کارآنها رانشان می د هد  مثال د رانبارنفت شهید  
منتظری منطقه اصفهان روزانه به طورمیانگین 
1500د ستگاه نفتکش د ربیش از 34د هانه 
می ایستند  تا مواد  سوختی برای انتقال به 

مباد ی مصرف، بارگیری کنند . 
اما نکته مشابهی وجود  د ارد  وآن این که 
نیروی انسانی که د رانبارنفت شاهرود  ساعات 
زیاد ی ازعمرخود  را می گذرانند ، تقریبا همان 
هوایی را تنفس می کند  که کارکنان انبارنفت 
اصفهان یا د یگرانبارها استنشاق می کنند . 
تعد اد ی مخازن تعبیه شد ه د رآن و کارکنانی 

که د ر این محیط به کار مشغولند . 
انبارنفت شاهرود  نیز چنین مشخصه هایی 
را د ارد ؛ فضای های بازعملیاتی مثل بارگیری با 
تعد اد ی د هانه بارگیری که نفتکش ها برای 
پرکرد ن مخازن خود  د ر آن قرار می گیرند  برای 
با  بسته  و  مسقف  فضای  و  سوخت گیری 

تعد اد ی اتاق تو د رتو. 
معموال با ورود  به آخرین فصل سال، یعنی 
زمستان، انتظار بر این است که هواسرد ترشود ، 
ازآسمان خد ا برفی بیاید  وبه قول قد یمی ها این 
برف، لحاف گند م شود  تاقوتی باشد  بر این 
مرد مان. اما نه ازسرما خبری است، نه از برف و 

نه لحاف گند م. 
ساعت از 8 صبح گذشته است وکارکنان 
همه بخش ها، اعم ازتخلیه و بارگیری، اچ اس 
ای، کنترل کیفت، آزمایشگاه و ... کار خود  را از 

ساعت 6 و 30 د قیقه صبح شروع کرد ه اند . 
به  وجوری  نبارجمع  ا  ، ه نگا د ریک 
نظرمی رسد ؛ 6تاهشت د هانه، نفراتی که د ر 
ارتفاع سه یاچهارمتری از زمین روی سطح 
ند   ا د ه  یستا ا رگیری  با زوهای  با آهنی 
بارگیری  ونفتکش هایی که د ر د هانه های 
قرارگرفته اند  تا بار خود  را برای رساند ن به 

مقاصد  تعیین شد ه تحویل گیرند . 
خاد میان،رئیس روابط عمومی شرکت ملی 
پخش فرآورد ه های نفتی منطقه شاهرود  »بلد  
راه« می شود  تا مسیر گفت وگوبا کارکنان، 

بانظم و د ر زمانی مشخص انجام گیرد . 
به لحاظ موقعیت سازمانی، سن وسابقه 
خد متی، حسن سعید ی، رئیس تاسیسات 
وعملیات انبار نفت شاهرود ، نخستین گفت وگو 

با او آغاز می شود . 
سابقه کاری اش د رصنعت نفت به بیش از 
32 سال می رسد  وبا 56 سال سن، کم کم به 
پایان عمرکاری خود  نزد یک می شود  که هم 

خوب است و هم بد . 
 سعید ی که اصالتا شاهرود ی و د ر شاهرود  
ساکن است، سابقه فعالیت د ر قسمت های 
مختلف انبارهای نفت منطقه شاهرود  را د ر 

کارنامه اش د ارد . 
کارخود  را از واحد  کنترل ونظارت د راین 
منطقه عملیاتی شروع کرد ه و امید واراست 

چهارسال پایان خد متش نیزبی هیچ مشکلی 
سپری شود  وپای د ر د وران بازنشستگی بگذارد . 
لباس فرم )آبی نفتی تیره( برتن د ارد  و با 
چهره ای که آرامش د ر نگاهش موج می زند ، به 

پرسش هایم پاسخ می د هد . 
او د ر پاسخ به این سوال که چگونه وارد  
صنعت نفت شد ه ای می گوید : پس از پایان 
د وره متوسطه)د یپلم( ازطریق رسانه ها و آزمون 
وارد  صنعت نفت شد ه ام وقبل از ورود  به این 
عرصه هم د رجای د یگری مشغول نبود ه ام. 
االن هم 6سالی می شود  که به عنوان رئیس 
تاسیسات وعملیات انبار نفت شاهرود ، خد مت 

می کنم. 

فکر می کنی کارت سخت است؟
نمی د انم. شاید . 32 سال است که د رچنین 
محیطی کارمی کنم وبه آن خو کرد ه ام. شاید  
این عاد ت موجب شد ه است که د یگرآن را 
سخت نبینم. به خصوص د رمسئولیت کنونی 
که هر روز باید  از ساعت 6 و 30 د قیقه صبح 
آماد ه پاسخ گویی به مراجعان باشم تا خللی 

د رچرخه تامین سوخت ایجاد  نشود . 
می کند ،  طوالنی  نسبتا  مکث  سعید ی 
انگار32سال کار خود  را مرور می کند ؛ می گوید : 
شاید  بتوان سختی کار راد ریک کلمه خالصه 
کرد  وآن »استرس«است. استرس ازاین که 
چرخ توزیع سوخت روان نچرخد  و تامین 

سوخت با مشکل رو به رو شود . 

بیشترین استرس چه زمانی به شما 
وارد  می شود ؟

کارد رانبارنفت تعطیل برد ارنیست و د رهمه 
اوقات باید  این آماد گی وجود  د اشته باشد  تا به 
ضرورت ها پاسخ د اد ه شود . این موضوع بیشتر 
د ر زمان هایی مانند  تعطیالت نوروز وتابستان 
که جاد ه های کشورمملو از مسافر می شود ، 

نمود  د ارد . 
ازآنجا که سوخت مجاری عرضه باید  به 
موقع تامین شود ، باید  بگویم »بارگیری« 
فرآورد ه های نفتی برای ارسال سوخت به آنها 
که  است  زمانی  بیشترین  توزیع  برای 

فشارزیاد ی را برمن وهمکارانم وارد  می کند . 
ایمنی را  باید  همه نکات  د راین زمان 
اتفاق  ناکرد ه  تا خد ای  د رنظرگرفته شود  
ناگواری رخ ند هد  و مواد  سوختی به موقع به 

مباد ی مصرف ارسال شود . 
اگرچه موارد  ایمنی پیش بینی و رعایت 
می شود  اما از آنجا که وقوع اتفاقی ناخواسته، 
محتمل است، این مهم نیز، استرس بزرگی 
برای کسانی به شمار می آید  که د ر این محیط 

کارمی کنند . 

کار د ر انبارنفت تعطیل وغیرتعطیل 
ند ارد 

رئیس تاسیسات وعملیات انبارنفت منطقه 
شاهرود  می گوید : کار د ر این محیط ناخواسته 
وارد  محیط خانواد ه هم شد ه است؛وقتی 
جایگاهی نیازبه سوخت د اشته باشد ، فرقی 
نمی کند  کجا هستی یا چه ساعتی ازشبانه روز 
است. این که مهمانی باشی یاد راستراحت، هیچ 
فرقی ند ارد ؛باید  به این نیاز د رکوتاه ترین زمان 

ممکن پاسخ د اد ه شود . 

کارت را د وست د اری؟ 
با این که کارد رانبارنفت خالی ازاسترس 
نیست، کارد رآن را از این جهت که خد متی به 
مرد م جامعه است، د وست د ارم. البته عاد ت و 
رفاقت با آن نیز د راین د وست د اشتن، د خیل 

است. 
د رکل می توانم بگویم، زمانی که »کار« 
باهد ف خد مت به مرد م انجام شود ، د یگرسخت 
نخواهد  بود  و »سختی کار« نیز بی معنا خواهد  

شد . 

اگر زمان به عقب برگرد د ، د وباره 
همین کار را انتخاب می کنی؟

هرکاری سختی وشرایط خود  را د ارد . مهم 
این نیست کجا کار می کنی، مهم خد مت کرد ن 
به مرد م وجامعه است. د وست د ارم به مرد م 
خد مت کنم و کار د ر انبارنفت زمینه این 
خد مت رسانی شد ه است؛ اگر زمان به عقب 
برگرد د ، بازهم وارد  همین حوزه کاری می شد م. 

خانواد ه شرایط کاری ام را د رک 
کرد ه است

سعید ی د وفرزند  باتحصیالت عالیه د ارد  و 
از این که زحماتش به بار نشسته است و د ر 
جایگاه علمی واجتماعی باالیی قرار گرفته اند ، 

به خود  می بالد . 
اومی گوید :خانواد ه ام باشرایط کاری من 
کنارآمد ه اند ؛ کارمن به گونه ای است که 
همیشه باید  آماد ه باشم وخانواد ه این موضوع 

را به د رستی د رک می کند . 
شبانه روز  د ر  می د هد :  اد امه  سعید ی 
10ساعتی را باخانواد ه می گذرانم که البته 
اگرساعات خواب واستراحت ازآن کسرشود ، 
این باهم بود ن شاید  به د و یا سه ساعت برسد . 
البته د ر روزهای تعطیل چنانچه کاری پیش 
نیاید ، ساعات بیشتری را با خانواد ه می گذرانم. 

د ر محیط کار با چه مشکالتی رو به رو 
هستی؟

از مشکالت همه مناطق، کمبود   یکی 
نیروی انسانی است که انتظار می رود  باتوجه 
ویژه به موضوع، فشارکار روی افراد  به گونه ای 

توزیع شود  که نیروی انسانی آسیب نبیند . 
د رمحیط هایی مانند  انبارهای نفت، با وجود  
همه الزام های زیست محیطی وایمنی، وجود  
موارد ی مانند  آلود گی های صوتی، تنفسی و. . 

. اجتناب ناپذیر است. 

نبارنفت  ا وعملیات  تاسیسات  رئیس   
شاهرود  اد امه می د هد : مصرف شیر د رانبارهای 
نفت با توجه به بخارات موجود  د رمحیط، یکی 

از مهم ترین ضرروت ها به شمار می رود . 
سعید ی د ر اد امه می گوید : اگرچه تالش 
شد ه است این ماد ه ضروری د ر اختیار کارکنان 
قرارگیرد ، اما به نظرمی آید  منابع مالی بیشتری 
باید  به این مهم اختصاص یابد  تا سالمت 

کارکنان به خطر نیفتد . 
به صد ا  تلفنی  باسعید ی  گفت وگو  د ر 
د رنیامد ، نمی د انم شاید  سیم آن از پریز بیرون 
کشید ه بود  تا رشته کالم ازد ست نرود ، اما نه، 
این گونه نیست و این یعنی، »همه چیز آرام 

است«. 
سعید ی از این که د ریافتی اش پاسخگوی 

هزینه های اوست هم حرف زد . 
او می گوید : زند گی د ر شهرستانی مثل 
شاهرود  با زند گی د رجایی مثل تهران کامال 
تفاوت د ارد . اینجا د ست کم برای من مشکلی 

از نظر د ریافتی وجود  ند ارد . 

طرح یک خواسته 
سعید ی یک خواسته رامطرح می کند  و 
انتظار د ارد  مسئوالن به تقاضای او فکر کنند  تا 
شاید  نتیجه ای عاید  او و همکارانش د ر صنعت 

نفت شود . 
بود   اتفاق خوبی خواهد   او می گوید :   
اگرشرط سنی 60سال برد اشته شود  و خد مت 
ماهم مثل د یگر سازمان ها به گونه ای باشد  که 
با 30 سال خد مت بازنشسته شویم. من هم 
اکنون 56ساله هستم و32سال است که د ر 
صنعت نفت کارمی کنم. طبق قانون نفت باید  
چهارسال د یگرخد مت کنم تا بازنشسته شوم؛ 
د رحالی که باید جوان ها بیایند  وجای امثال من 

را بگیرند . 

سخنی با مسئوالن 
سعید ی د رپایان این گفت وگو ازمسئوالن 
باالد ست خود  می خواهد  که به جوان ها بیشتر 
مید ان د اد ه شود  تا آنها نیز با کسب مهارت 
ازپیشکسوتان، صنعت نفت را به خوبی اد اره 

کنند . 
روزتقریبا به نیمه رسید ه است؛ زمان به 
سرعت سپری می شود  اما کار هنوز تمام نشد ه 

است. 
با راهنمایی رئیس روابط عمومی شرکت 
ملی پخش فرآورد ه های نفتی منطقه شاهرود ، 
علی اکبراسماعیلی د ومین نفری است که با 
وی گفت وگو می کنم. د رآستانه ورود  به 38 

سالگی و متاهل است با د و فرزند  خرد سال. 
اسماعیلی، د انش آموخته مد یریت بازرگانی 
از د انشگاه شاهرود  وازاسفند  ماه 82 د ر انبار 

نفت شاهرود  به کارمشغول شد ه است. 
او می گوید : قبال پیمانکار بود م وهم اکنون 
قرارد اد  مد ت موقت هستم و د ریافتی ماهانه ام 

قابل توجه نیست. 
ریزنقش است وجثه ترکه ای د ارد ؛ د ر کنار 
کار د ر انبارنفت، ناجی است ومربیگری شنا هم 

می کند . 

یکی از مشکالت همه مناطق، 
کمبود  نیروی انسانی است 

که انتظار می رود  باتوجه 
ویژه به موضوع، فشارکار 

روی افراد  به گونه ای توزیع 
شود  که نیروی انسانی 

آسیب نبیند

} }} اتفاق خوبی خواهد  بود  اگرشرط سنی 60سال برد اشته شود  و خد مت ماهم مثل د یگر سازمان ها به گونه ای باشد  که با 30 سال خد مت بازنشسته 
شویم. من هم اکنون 56ساله هستم و32سال است که د ر صنعت نفت کارمی کنم. طبق قانون نفت باید  چهارسال د یگرخد مت کنم تا بازنشسته 

شوم؛ د رحالی که باید جوان ها بیایند  وجای امثال من را بگیرند . 
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سخت ترین کار د ر انبار نفت 
»بارگیری« است

سعید ی، کارخود  را د رمقایسه با کارد رد یگر 
قسمت های انبار نفت، سخت می د اند  و می گوید : 
نزد یک به 14سال است که د رقسمت تخلیه 
وبارگیری مشغول هستم و سختی کار را د ر این 

بخش به خوبی احساس کرد ه ام. 
استنشاق بوی مواد  نفتی، حتی اگرماسک به 
د هان بزنی، لغزید ن روی سطح کار، سرگیجه های 
ناگهانی به خاطر ورود  بخارات مواد  نفتی به ریه ها 
و آسیب رساند ن به آن د ر د رازمد ت، همچنین 
خطرسقوط ازارتفاع، تحمل سرمای زمستان 
وگرمای تابستان، موارد ی است که اسماعیلی به 
آنها اشاره می کند .  وی سایش مفصل های د ست 
وپا، همچنین آسیب رسید ن به مهره های کمر را 
به واسطه جا به جایی بازوی بارگیری و قرارد اد ن 
شیلنگ به د رون مخزن نفتکش وبیرون کشید ن 
آن را بخش د یگری ازفهرست سختی کار د ر 
قسمت تخلیه و بارگیری برمی شمارد  و اظهار 
می کند : یک سکوی بارگیری به طورمتوسط 
20تا25 پله د ارد  وتازه د ر زمانی که اوج کار نباشد، 
مجبورمی شوم 12 بار از آنها باال وپایین بروم. 
ضمن این که وقتی د ر باالی سطح کارحرکت 
می کنم، خطرلغزید ن وسقوط از ارتفاع هم 

تهد ید ی جد ی است. 
او می گوید : سختی کارم زیاد  است اما د ر 
مقایسه بابرخی کارها مثل کار د ر کارخانه های 

تولید  سیمان، سخت نیست. 
با این که گفت وگو د ر اتاقی د ربسته انجام 

می شود ، اما بوی بنزین و گازوئیل فضا راپرکرد ه 
است. شاید  االن بهتر بتوانم د رک کنم استنشاق 
مواد  نفتی وسرگیجه حاصل ازآن، آسیب د ید ن 

ریه وخیلی چیزهای د یگر چه معنایی د ارد ؟
اسماعیلی د رپاسخ به این سوال که آیا کار د ر 
چنین محیطی را د وست د اری، اینطورجواب 
می د هد : نمی توانم بگویم این کار راد وست د ارم؛ به 
آن عاد ت کرد ه ام و با آن کنارآمد ه ام. اما اگر زمان 
به عقب برمی گشت و فرصت د وباره ای برایم ایجاد  

می شد ، وارد  این فضای کاری نمی شد م. 

د وست د اشتی چه شغلی د اشته باشی؟
آرایشگری را د وست د ارم وهم اکنون هم گاهی 
آن را انجام می د هم. قبال د راین حرفه فعالیت 
می کرد م اما بنابه د الیلی مجبوربه کنارگذاشتن آن 
شد م. ناجی و مربی شنا هم هستم و به خاطر 
هزینه های زند گی مجبور می شوم بخشی ازتوانم 
را هم د راین حوزه صرف کنم که خستگی را د و 

چند ان می کند . 

با د ریافتی که می گیری زند گی راچگونه 
می گذرانی؟ 

اگرشغل جانبی و کمک پد ر و ماد رم نبود ، 
بد ون شک، پاسخ گویی به هزینه های زند گی 
سخت تربود . این د رحالی است که همسرم هم 
د رتامین هزینه ها کمک می کند . اسماعیلی 
د رحرف هایش به این موضوع هم اشاره کرد  که 
کارد ربخش های د یگر انبارنفت را تجربه نکرد ه 
است واگرچنین راهی برایش باز بود ، شاید  همه 
14سال فعالیت او د ربخش تخلیه وبارگیری 

خالصه نمی شد . او می گوید : د رهمه این14سال 
د ربخش تخلیه وبارگیری ثابت ماند ه است و 
شناخت تخصصی ازد یگربخش های انبارند ارد ، 

د رحالی که می توانست این گونه باشد . 
از این که انتظاراتش برآورد ه نشد ه است 
ازخود ش ناراضی است و می گوید : کاش جای 

بهتری بود م اما بازهم شکر. 

یک خسته نباشید  ساد ه
اسماعیلی ازمسئوالن باالد ست خود نیزاین 
انتظار را د ارد  که نیروهایی همچون او از نظر د ور 
نمانند  و به چشم آیند  و اد امه می د هد : گفتن »یک 
خسته نباشید «، ساد ه انرژی و انگیزه های کاری 

افراد  را د و چند ان می کند . 

آزمایشگاه قلب انبار نفت است
آزمایشگاه کنترل کیفی فرآورد ه های نفتی 
یکی د یگر ازبخش های انبار نفت شاهرود  است که 
محمد  مهد ی کبیریان مسئولیت آن را به عهد ه 

د ارد . 
کبیریان 41 ساله و د انش آموخته رشته 
شیمی محض و نزد یک به 14 سال است د رهمین 

انبار و د ر همین سمت انجام وظیفه می کند . 
با روپوش سفید ی برتن د رآزمایشگاهی که 
مساحت آن نزد یک به15متر مربع است، کیفیت 
فرآورد ه های نمونه برد اری شد ه از مخازن و 
نفتکش ها را به وسیله د ستگاه های کنترل کیفیت، 
مورد سنجش قرارمی د هد  تا از فرآورد ه بی کیفیت، 

وارد  چرخه توزیع نشود . 

هواکش قوی، هوای آزمایشگاه را تهویه 
می کند ؛ با وجود  این، بوی نفت و بنزین آمیخته 
شد ه د رهم نفس کشید ن را کمی سخت کرد ه 
است. صد ای هواکش هم خود  د استانی است د یگر 
د راین فضای 15 متری. صد ای فن نمی گذارد  
صد ابه صد ا برسد ، با خاموش کرد ن فن تهویه، 
سکوت لذت بخشی حاکم می شود  اما حاال این 
بوی مواد  نفتی است که د ر فضا می پیچید ؛ پس 
اتاقی د یگرکه د فترکارکبیریان است، می شود  
محل گفت و گوی مان.  کبیریان 6سالی است که 
به صورت قرارد اد  مد ت موقت د راین انبارنفت 
فعالیت می کند  و پیش ترنیز این فعالیت را د رقالب 

پیمانکارانجام می د اد . 

کارد رآزمایشگاه کنترل کیفی مواد  
به  رو  با چه حساسیت هایی  نفتی 

روست؟
شاید  بتوان گفت آزمایشگاه، قلب انبارنفت 
است؛ چون فرآورد ه هایی که به وسیله خطوط لوله 
یا نفتکش جهت ذخیره سازی د رمخازن وارد انبار 
ویا به منظورتوزیع ازآن خارج می شوند ، حتما باید  
نمونه برد اری و از استاند ارد  بود ن آن اطمینان 

حاصل شود . 

کار د ر آزمایشگاه خسته کنند ه است؟
ازکاری که انجام می د هم، خسته نمی شوم، اما 
همیشه با یک استرس و فشار روحی رو به رو هستم. 
ازاین جهت که اگر فرآورد ه ای خارج از استاند ارد  
د رچرخه توزیع قرارگیرد ، همه مسئولیت هامتوجه 

بخش کنترل کیفیت است. 

کارکنان
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خوب؛ این موضوع اهمیت کارشما را نشان 
می د هد . 

بله د رست است؛ این که طیف عظیمی ازجامعه 
با اطمینان به این آزمایش ها فرآورد ه های نفتی 
رامصرف می کنند ، موضوعی است که ازآن می توان 
به عنوان سختی کار یاد  کرد ؛ ازاین رو، مسئولیت 
باالیی متوجه بخش آزمایشگاه کنترل کیفی مواد  
است وهمین مسئولیت، استرس زیاد ی را متوجه 

این بخش می سازد . 

پاسخ سازمان د رقبال کاری که انجام 
می د هید ، راضی کنند ه است؟ 

فعالیت  مختلف  بخش های  د ر  که  افراد ی 
می کنند ، هیچ گاه از کارخسته نمی شوند ، چیزی که 
باروح و روان آنهابه طورمستقیم ارتباط د ارد ، مباحث 
اقتصاد ی است. فرد ی که د رآمد  ماهیانه اش با 
هزینه های کنونی نمی خواند ، طبیعتا نمی تواند  از 
انگیزه باالیی برخورد ارباشد . بنابراین تقویت بنیه 
مالی نیروها با توجه به نوع ومسئولیت کاری که 
انجام می د هند ، می تواند  د رباال برد ن روحیه کار 

وسطح کیفی آن، اثر مطلوبی د اشته باشد . 

سختی کار د ر حوزه کاری شما بیشتر روی 
چه چیزی متمرکز است؟

د رآزمایشگاه کنترل کیفی فرآورد ه های نفتی 
آنچه بیش ازهمه نمود  د ارد ، مسئولیت است؛ 
مسئولیت د رقبال طیف گسترد ه ای ازجامعه که 
د ربیرون از این انبارفرآورد ه های نفتی را مصرف 
می کنند . »سختی کار« د ر این بخش، مسئولیت 
است؛ مسئولیتی که باید  پاسخ گوی آن باشی اما به 
نظرمی آید  افراد  بنا بر مسئولیت و نوع کاری که انجام 
می د هند ، د ید ه نمی شوند  و سختی کارآنها ازمنظر 
مسئولیتی که به عهد ه د ارند ، د ر نظرگرفته نمی شود . 
کبیریان از این که رشته شیمی محض را اد امه د اد ه 
است، راضی نیست و می گوید : اگر زمان به عقب 
بازمی گشت، حتما حسابد اری را پی می گرفتم چون 
ازنظرمالی  رد یف هایم 
ی  بهتر یط  ا شر د ر
قرارد ارند . اما 

حاال هم که د ر این مسئولیت قرارد ارم، تعهد ات خود  
را باجد یت انجام می د هم. 

اگر بیرون ازسازمان شرایط کاری بهتری 
باشد ، چه می کنی؟

اگر20سال پیش بود ، به طورحتم مسیر د یگری 
را برمی گزید م؛ اما اکنون باتوجه به سن وسابقه 
کاری که د ارم، این کار را انجام نمی د هم. بهتراین 

است که وضع موجود  را حفظ کنم. 

با شغلم کنار آمد ه ام 
محیط  د ر که  هم  مشکالتی  ه  ر با د ر و ا
کارآزمایشگاه با آنها روبه روست می گوید : من د انش 
آموخته شیمی محض هستم وشناخت کاملی از 
وتنفس  مواد   این  کاربا  د ارم.  مواد  شیمیایی 
مستمرآنها حتی اگرفن قوی هوای محیط را تهویه 
کند ، به طورحتم د ر د رازمد ت تاثیرخود  را خواهد  
گذاشت. اما چه می توان کرد ، این هم یک شغل 
است و باید  با آن کنارآمد . من هم چون آن را 

پذیرفته ام، با آن کنار آمد ه ام. 

توانمند ی ها و شایستگی ها از نظر د ور 
نماند 

کبیریان به نکته ای د یگرهم اشاره می کند  و 
اد امه می د هد : اگرکسی فقط بخواهد  با مالحظات 
مالی کارکند ، نباید  اد امه کارد هد . موضوع وجد ان 
کار و پذیرش یک مسئولیت است؛ اگرمسئولیتی را 

می پذیریم باید آن را د رست انجام د هیم. 
او از این که برخی د رجایی که باید  قرار د اشته 
باشند ، قرار ند ارند  به عنوان یک تبعیض یاد  می کند  
و اد امه می د هد : این موضوع مهمی است که نباید  
ازنظر د وربماند ؛ افراد باید  براساس شایستگی و 

توانمند ی هایشان د ر جایگاه خود  قرار گیرند . 
گفت وگو با کبیریان کمی به د رازا کشید . 
می پرسد  صحبت هایش چاپ می شود  یا فقط د رحد  
گوش د اد ن است؛ به او اطمینان می د هم همه 
ساعت  د ید .  خواهد   زود ی  به  را  گفته هایش 
از12ظهرگذشته است. د بیرخانه، آخرین جایی است 
که قراراست با فرد ی که سال ها عمرخود  را د راین 
بخش گذراند ه است، گفت وگو کنم. او طیبه اکبری 

است. طیبه اکبری، متولد  1349و شاهرود ی است. 
خیلی د قیق می گوید : 24 بهمن77 وارد  شرکت ملی 
پخش فرآورد ه های نفتی شد ه ام و ازهمان ابتد ا 

فعالیت خود  را د ر د بیرخانه آغاز کرد ه ام. 
د بیرخانه را از آنجا که همه نامه ها ومکتوبات ابتد ا 
به این بخش وارد  واز آن خارج می شود ، این نکته را 
به من یاد آوری می کند  که د بیرخانه، مهم ترین جای 
ستاد  است که البته با توضیحی که می د هد ، چنین 
است. می گوید  د رسازمانی که او د ر آن فعالیت 
می کند ، عنوان کارمند  د بیرخانه را برایش ثبت 
کار  سابقه  19سال  به  نزد یک  با  و  کرد ه اند  
د ریافتی اش باال نیست. البته به این نکته هم اشاره 

می کند  که با د یپلم وارد  سازمان شد ه است. 
کمرد رد ، آرتروز گرد ن و. . . عاقبت 

نشستن های ممتد 
اکبری، کارخود  را از آن جهت سخت می د اند  که 
نمی تواند  لحظه ای از تلفن و رایانه ای که د ربرابرش 
قرارد ارند ، د ورشود . او اد امه می د هد : چشم ها 
وگوش هایم باید  پیوسته به مانیتور روبه رویم و زنگ 
تلفن کنار د ستم باشد  تا هیچ نامه یاتماسی ازقلم 
نیفتد . کم سویی، احتماال کم شنوایی، آرتروزگرد ن 
وکمرد رد به د لیل نشستن های ممتد  راعاقبت خود  

می د انم. 
اکبری ازیک موضوع خوشحال است وآن 
این که صبح اول وقت به همه فرصتی د اد ه 
شد ه است که قبل ازشروع کارد ر محوطه زمین 
چمن اد اره نیم ساعتی رابه ورزش بپرد ازند  
واوازاین فرصت برای به تاخیر اند اختن امراضی 
که به آنها اشاره کرد ، استفاد ه می کند . او نیز 
همانند  برخی همکاران خود کمبود  نیروی 
انسانی را یک مشکل می د اند  و می گوید : با 
اتوماسیون شد ن سیستم، نیروهای د بیرخانه 
نیز کاهش و فشارکار افزایش یافته است و 
می توان گفت، د بیرخانه د رکل متکی به یک 
روی  پیش  متعد د ی  نامه های  است.  نفر 
اوقرارد ارد ، نامه هایی که »پاراف« شد ه باید  
ارسال شوند  و نامه هایی که وارد  شد ه است و 
باید  به بخش های مربوط ارجاع د اد ه شوند ؛ نیم 
نگاهی هم به رایانه اش د ارد  تا چیزی از نظرش 

د ور نماند . 

از کارم راضی هستم 
اکبری باتوجه به مد رک تحصیلی اش )د یپلم( 
ازکارش راضی است؛ به طوری که می گوید : ازکارخسته 
نمی شوم و بیشتر روزهای تعطیل، حتی زمانی که د ر 
خانه ام، کارهای سازمان را انجام می د هم. البته شاید  
یکی از د الیلی که موجب شد ه است او وقت بیشتری 
را صرف انجام امور سازمان کند ، شغل همسرش باشد . 
می گوید : اجاره نشین هستم ویک سوم د ریافتی ام به 
این مورد  اختصاص د ارد ؛ ضمن این که باید  از ماد ر پیر 
خود  نیز نگهد اری کنم.نگران است وبیم ازآیند ه د ارد ، از 
این که سال های کاری اش همینطور گذشته و نتوانسته 
جای پای محکمی د اشته باشد . د لش می خواهد  کمی 
وضع اقتصاد ی بهتری د اشته باشد  تا کمی راحت تر 

پاسخ گوی هزینه های زند گی اش باشد . 

بعد  از 19 سال هنوز مجتمع محمود آباد  
را ند ید ه ام

اکبری ازتبعیض حقوقی سخن گفت واظهار 
کرد : کاش اینقد ر فاصله میان نیروهای رسمی 
وقرارد اد ی نبود . آنهاامکاناتی د ارند که نیروهای 
قرارد اد ی ازآن بی بهره اند . مثال استفاد ه ازامکانات 
بعد   مانند  مجتمع محمود آباد  که من  رفاهی 
از19سال کار هنوزیک بارهم به آنجا نرفته ام. ای 
کاش شرایطی ایجاد  شود  تا از این امکانات استفاد ه 
شود ؛ امسال از طرف ستاد  اقامه نماز د و سفر زیارتی 
به قم و مشهد  د اشته ام که این سفرها را مد یون 

تالش روابط عمومی و مد یرمنطقه هستم. 

یک آرزو
او همچنین یک آرزو د ارد ؛سفر به کربال آرزویی 

است که با بغض آن را به زبان می آورد ، اما 
می گوید : با چنین حقوق و هزینه هایی، 

این سفر بیشتر به یک رویا 
می ماند !
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محسن سعيد ي نيا، 
رشـد   مـهنـد س ا
خطوط لوله و مد ير 
پروژه بافق- بهاباد  
كه بيش از 28 سال 
سابقه د ر خطوط 
انتقال گاز و گازرساني به صنايع و نيروگاه هاي 
كشور را د ر كارنامه د ارد ، د ر توصيف ويژگي هاي 
پروژه بافق-بهاباد  مي گويد : د ر اجراي اين پروژه 
70 كيلومتري با قطر 20 اينچ با سه مانع بزرگ 
»محد ود ه انفجاری معد ن سه چاهون«، »10 
خط ريل راه آهن د ر كنار يکد يگر د ر ايستگاه 
قطار سه چاهون« و »ترانشه هايی از جنس 
شبيه به آهن« روبه رو بود يم. با رسيد ن خط لوله 
به محد ود ه معد ن سه چاهون، فعاليت هاي 
پروژه از كيلومتر 32 تا 47 )15 كيلومتر( متوقف 
شد ، زيرا متوليان شركت سنگ آهن مركزی 
ايران اجازه عبور خط لوله از محد ود ه انفجاري 
به طول حد ود  700 متر را نمي د اد ند . با اين 
موانع، اجراي پروژه د ر اين مسير تا تعيين تکليف 
و اخذ مجوز بالتکليف ماند .وي با اشاره به 
برگزاري نشست های متعد د  د ر شهرهای تهران، 
اصفهان، يزد ، بافق، بهاباد  و طبس براي رفع 
د غد غه هاي شركت سنگ آهن مركزی ايران و 
راه آهن جمهوری اسالمی ايران و عبور خط لوله 

از اين محد ود ه مي گويد : يکي از مسيرهاي 
جايگزين، از معد ن اورانيوم عبور می كرد  و مسير 
د يگر هم به مناطق مرتفع مي رسيد  كه 
هزينه هاي گزاف و اضافه شد ن چند  كيلومتر 
خطوط لوله را د ر پي د اشت. د ر نهايت قرار شد  
از ميان د و معد ن فعال سنگ آهن سه چاهون 
كه برای استخراج سنگ معد ن عمليات انفجار 
د ر آن انجام می شود ، عبور كنيم كه اين اقد ام 
نيز، مستلزم د ريافت تائيد يه از موسسه 
ژئوفيزيک د انشگاه های ايران بود  و د ر نهايت از 
سوی موسسه ژئوفيزيک د انشگاه صنعتی 
شاهرود  بررسی ها، تحقيقات و آزمايش های الزم 
انجام شد  و پس از د ريافت مجوز از موسسه 
ياد شد ه و كميته حريم شركت ملی گاز ايران 
براساس ضوابطي خاص كه انفجار د ر 250 
متري را مجاز مي د انست، از وسط د و معد ن 
عبور كرد يم.مد ير پروژه بافق- بهاباد  با بيان اينکه 
معاد ن از ريل راه آهن براي حمل مواد  معد ني و 
سنگ آهن به كارخانه هاي ذوب آهن استفاد ه 
مي كنند ، مي گويد : به د ليل توقف مد اوم قطارها 
د ر ايستگاه و حساسيت هاي مرتبط، تصميم 
گرفتيم ايمن  سازي را براساس نقشه هاي 
راه آهن اجرا كنيم تا اطمينان خاطر به حد اكثر 
برسد . سعيد ي نيا با اشاره به خوشحالي مرد م 
شهر بهاباد  د ر روز افتتاح اين خط لوله مي گويد : 

مرد م از اينکه پس از چند  د هه چشم انتظاري 
د ر آستانه زمستان امسال گاز به منازلشان 
مي رسيد ، بسيار شاد مان بود ند . با تجربه اي كه 
د ر راه اند ازي پروژه ها د ارم، با رسيد ن گاز به هر 
نقطه از كشور عزيزمان، توسعه، رونق و توليد  نيز 
پا به اين مناطق مي گذارد  كه اميد وارم با ورود  
گاز، صنايع اين منطقه هم فعال شود  تا د يگر 
جوانان مجبور نشوند  براي اشتغال به نقاط د يگر 
كشور مهاجرت كنند .وی اد امه د اد : از حمايت ها 
و پيگيری های مجری و همکاران طرح خطوط 
انتقال گاز و همه همکاران د ر شركت مهند سی 
و توسعه گاز ايران د ر واحد های مهند سی و 
بازرسی فنی كه تمام تالش خود  را به كار بستند  
تا اين پروژه به بهره برد اری برسد ، قد رد انی 

می كنم. 
   

كاال، قلب صنعت است
سيروس علي پور، 
ارشد   كارشناس 
تد اركات كاال د ر 
طرح خطوط انتقال 
با 30 سال سابقه 
يد :  مي گو  ، ر كا
احد اث خط انتقال گاز 20 اينچ بافق - بهاباد ، 
يکي از پروژه هاي حساس و اولويت د ار طرح بود  

كه به روش PC به انجام رسيد . احد اث اين 
خط لوله، زيرساخت هاي الزم را براي گازرساني 
به آخرين شهر فاقد  گاز استان يزد  فراهم كرد .

وي مي افزايد : اين خط لوله ضمن آنکه امکان 
گازرساني به 73 روستا را فراهم مي كند ، بستري 
براي بهره مند  ي واحد هاي صنعتي منطقه مانند  
سنگ آهن مركزي، معد ن سه چاهون، چاد رملو 
و گند له سازي از سوخت پاك و مناسب ايجاد  
مي كند . پروژه بافق - بهاباد  با گذر از موانع 
اجرايي نظير 22 تقاطع شامل رود خانه، جاد ه، 
راه آهن و معد ن و با استفاد ه از 6 هزار شاخه لوله 
به اجرا رسيد . به نظر من كاال قلب صنعت و 
اجراي پروژه، به تامين كاالي مورد  نياز وابسته 
است؛ از اين رو كوچکترين كم و كاستي د ر عد م 
ارسال كاال، باعث توقف يا كند ي د ر روند ه پروژه 

خواهد  شد .

بهره مند ي صنايع منطقه از سوخت 
پاك

محسن بي طوشي، 
از كاركنان واحد  
خد مات پيمان هاي 
ط  خطو ح  طر
انتقال گاز، هد ف از 
اجراي پروژه بافق 

گزارش

حماسه ای د ر 
جغرافیای کویری 

ایران

گاز د ر بهاباد 

مشعل   اجرای خط لوله انتقال گاز بافق - بهاباد ، زیرساخت های الزم را برای گازرسانی 
به آخرین شهر فاقد  گاز استان یزد  فراهم کرد  و افزون بر این بخشی از واحد های مهم صنعتی 
این استان به سوخت پاک د سترسی پید ا کرد ند .اجرای این خط لوله، افزون بر ایجاد  
زیرساخت های الزم برای گازرسانی به آخرین شهر فاقد  گاز استان یزد ، امکان گازرسانی به 
۷۳ روستا و واحد های صنعتی طول مسیر را نیز ایجاد  کرد ه است.با اجرای این خط لوله، 

امکان بهره گیری از این سوخت پاک برای واحد های صنعتی طول مسیر همچون سنگ آهن 
مرکزی، شرکت معد نی و صنعتی چاد رملو، معد ن سه چاهون، گند له سازی بهاباد  و... فراهم 
شد ه است.برای اجرای خط لوله انتقال گاز بافق- بهاباد  به قطر ۲۰ اینچ و طول ۷۰ کیلومتر، 
بیش از ۸۰۰ میلیارد  ریال هزینه و از خط لوله ۲۴ اینچ بافق انشعاب گرفته و به سی جی اس 

شهر بهاباد  متصل شد ه است.

اشــــاره
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آقای حسینی لطفا د رباره ویژگي هاي پروژه 
کمي توضیح د هید .

خط انتقال بافق- بهاباد  به طول ۷۰ کیلومتر 
و قطر ۲۰ اینچ و همسویی با سیاست گازرساني 
به مناطق کمتر توسعه یافته از اوایل سال 95 
وارد  مرحله اجرا شد  و با حمایت ها و پیگیري هاي 
مد یران و تالش همکاران طرح که د ر د و سال 
گذشته، پروژه هاي عظیمي را راه اند ازي کرد ه 

اند ، د ر آستانه فصل سرما به ثمر نشست.

با توجه به تاکید ات مسئوالن شرکت گاز 
مبني بر راه اند ازي پروژه ها د ر موعد  مقرر 
بفرمایید  که پروژه بافق- بهاباد  تا چه میزان 

براساس زمان بند ي اولیه پیش رفت؟
با وجود  چالش هاي فراواني که د ر مسیر 
اجراي پروژه وجود  د اشت، ما تمام تالش خود  را 
به کار گرفتیم تا با وساطت مد یرعامل استان و 
فرماند ار بهاباد ، رضایت معارضان، ذي نفعان و 
صنایع منطقه را براي عبور خط لوله به سرعت 
طي کنیم و مراحل اد اري اخذ مجوزها را شتاب 
از تامین  بهاباد   پس  بافق-  بخشیم. پروژه 
ورق هاي مورد  نیاز، شتاب بیشتري به خود  
گرفت و د ر نهایت با تاخیر جزئي به راه اند ازي 
رسید . اعتقاد  راسخ د ارم که با هر روز تاخیر د ر 
اجراي پروژه و عقب ماند ن از برنامه پیش بیني 
شد ه، همه ذي نفعان از جمله شرکت، پیمانکار و 

مصرف کنند گان متضرر مي شوند .

لطفا کمي به چالش هاي پروژه اشاره کنید . 
خط لوله د ر مسیر اجرا با چه موانع عمد ه اي 

روبه رو شد ؟
شاید  د ر نگاه نخست، عملیات د ر منطقه 
کویري و مسطح یزد  با عملیات خاکي محد ود  
آسان به نظر برسد  و نبود  مشکالتي نظیر بارش 
مد اوم باران و گل و الي نیز تصویر پروژه اي راحت 
را به ذهن متباد ر کند . د ر حالي که تمام پروژه ها 

د اراي مشکالت خاص خود  بود ه و د ست اند رکاران 
را با موانع جد ید ي روبه رو مي کند . رویارویی با 
معاد ن باارزش باال، عمد ه ترین مشکل ما د ر پروژه 
بافق- بهاباد  بود  به طوري که تنها براي عبور ۷۰۰ 
متر خط لوله از معاد ن، 6 ماه پروژه متوقف شد . 

د ر آن مقطع، مد یران معد ن اجازه فعالیت 
اجرایي نمي د اد ند  و معتقد  بود ند  احد اث خط لوله 
گاز د ر نزد یکي مکاني که کانون آتش باري و 
آید ،  به شمار مي  براي تخلیه معد ن  انفجار 
خطرآفرین است. د ر هر صورت ما براي اثبات این 
نکته که عبور خط لوله منافاتي با فعالیت هاي 
موسسه  ز  ا رد   ند ا معد ن چیان  آتش باري 
ژئوفیزیك د انشگاه شاهرود  کمك خواستیم و 
آنها نیز پس انجام مطالعات زمین شناسي اعالم 
کرد ند  که عملیات معد ن مي تواند  تا شعاع ۲5۰ 
متري معد ن سه چاهون به صورت ایمن و بد ون 

آسیب رساند ن به لوله گاز انجام شود .
د ریافت مجوز از مراجع ذي ربط براي عبور 
خط لوله از معد ن سه چاهون پس از تحقیقات 
مفصل، آتش باري، اند ازه گیري ارتعاشات و شبیه 
سازي یافته ها د ر آزمایشگاه میسر شد  که جمعا 

حد ود  6 ماه زمان از پروژه گرفت. 

آیا عبور از معد ن سه چاهون تنها مانع عمد ه 
اجراي پروژه بود ؟

تغییر مسیرهاي اجباري که براي عبور 
خط از معد ن سه چاهون انجام شد ه بود ، 
د ر اد امه مسیر، پروژه را به ایستگاه ریل 
سه چاهون رساند  که به د لیل حساسیت 
احد اث  به  ناچار  راه آهن،  ایستگاه 
زیرگذر براي عبور از زیر 1۰ ریل راه آهن 

افزایش طول  به د لیل  شد یم. 
و  سختي   ، کیسینگ ها
پیچید گي اجراي پروژه د ر 

این مقطع چند  برابر شد . 

گازرساني به منطقه اي محروم چه بازتابي د ر 
میان مرد م د اشت؟

با  که  د رابتد ا الزم است عنوان کنم 
استفاد ه از صفت هاي فقیر و محروم براي 
توصیف مرد م موافق نیستم. مرد مي که د ر 
فرهنگ ما همواره به سختکوشي و قناعت 
معروف بود ه اند ، هیچ وقت فقیر نمي شوند . 
حتي اگر سفره هاي شان خالي باشد ، د لشان 
فقیر نیست و قلب هاي بزرگي د ارند . همه 
انسان ها ذاتا گرایش به رفاه و زند گي راحت 
د ارند  و حق مسلم مرد م همه نقاط کشور 
است که به عنوان شهروند  ایراني از انرژي 
پاک بهره مند  شوند . ساعت ها د ر انتظار 
کپسول گاز ماند ن و سپس حمل این حجم 
11 کیلویي براي اغلب خانواد ه ها کار آساني 
نیست. امید وارم ورود  گاز براي مرد م الیق 
بهاباد  باعث خیر و برکت باشد  و آنها نیز با 
مصرف بهینه و ایمن شکرگزار این نعمت 

باشند .

د ر پایان اگر صحبتي د ارید ، بفرمایید .
جا د ارد  از حمایت هاي مد یرعامل و تمام 
کارکنان شرکت مهند سي و توسعه گاز ایران به 
ویژه همکاران طرح خطوط انتقال قد رد اني کنم. 
خوشبختانه یکد لي و تعامل میان ارکان 
سرعت  فزایش  ا باعث  پروژه 
براي  باید   که  شد ه  فعالیت ها 
موفقیت د ر آیند ه نیز چنین 
مناسبات ارزشمند ي حفظ و 

تحکیم شود .

مشعل    از آغاز نهضت گازرساني تاکنون بیش از 9۰ د رصد  شهرهاي کشور 
به شبکه گاز متصل شد ه اند . د ر این میان مرد م خوب و الیق شهرستان بهاباد  د ر استان 

یزد ، هنوز از این نعمت خد اد اد ي برخورد ار نشد ه بود ند  که با اجراي سیاست هاي د ولت د ر تد اوم 
خد مت رساني به نقاط محروم، اهالي د ارالمومنین هم د ر آستانه فصل زمستان، ورود  گاز به منازل شان را جشن 

گرفتند .مجموعه طرح خطوط انتقال گاز که پیش از این با اجراي پروژه هاي ارزشمند ي نظیر رشت- سنگر و قوشه - 
د امغان، زمستاني آرام و بي د غد غه را به ساحل نشینان خزر هد یه کرد ه بود ند ، این بار د ر جغرافیاي کویري یزد  نیز حماسه آفرید ند  

تا نوید بخش رفاه، آرامش و رونق د ر سرزمین صبوري و امید  باشند .فرهاد  حسني، مجري طرح خطوط انتقال گاز د ر این گفت وگو د رباره 
چالش هاي اجراي این پروژه به ویژه عبور خط لوله از معاد ن منطقه، صحبت کرد ه است که مشروح آن د ر پی می آید :

خط لوله گازی كه با گذر از آتش باري معاد ن، 
مرد م بهاباد  را به آسايش و آرامش رساند 

رفاه حق مرد م است

- بهاباد  را بهره مند ي آخرين شهر غير برخورد ار 
استان يزد  از اين نعمت خد اد اد ي توصيف 
مي كند  و مي گويد : كارخانه ها، معاد ن و ساير 
صنايع منطقه بهاباد  نيز، از اين پس مي توانند  
سوخت پاك را جايگزين سوخت هاي قبلي 
كنند . اگر چه پروژه بافق - بهاباد  به د ليل عبور 
از معاد ن و رويارويی با معارضين د ر مقاطعي 
د چار توقف شد ، اما با تالش و همد لي همه اركان 
پروژه توانست به تعهد های راه اند ازي پروژه د ر 
زمان پيش بيني شد ه عمل و شاد ي را به مرد م 

صبور اين د يار هد يه كند .

اجراي  چند  مورد  واريانت
د ،  ا بشرز ن  كيوا
كارشناس مهند سي 
خطوط  د ر  طرح 
انتقال گاز با 19 سال 
سابقه كار و مد رك 
مهند سي مکانيک با 
بيان اينکه اين پروژه 70 كيلومتري از كيلومتر 
92 خط لوله 24 اينچ موجود  بافق منشعب 
مي شود ، مي گويد : اين پروژه از نظر سابقه جزء 
پروژه هاي استاني بود ه كه بعد ها به طرح 
خطوط انتقال منتقل شد . طبق پيمان اين 
پروژه، تامين همه كاالهاي پروژه به جز لوله به 
عهد ه شركت مهند سي بود  كه 70 كيلومتر لوله 
از سوی پيمانکار و بقيه تجهيزات از سوي 
شركت مهند سي تامين شد .اين پروژه به د ليل 
برخورد  با مجموعه اي از تقاطع ها از جمله 
معد ن سه چاهون و چند  جاد ه و رود خانه، ما را 
مجبور به اجراي چند  مورد  واريانت كرد  كه اين 
واريانت ها پس از تاييد  مهند سي ستاد  به اجرا 

رسيد . 



موزه نفت

مردی که دیگر نیست...

نیم نگاه
علی اكبر معين فر در سال 1307 در تهران 
متولد شد. سال 1326 به دانشکده فنی 
دانشگاه تهران رفت و در رشته راه و ساختمان 
)عمران( به تحصيل پرداخت. با آغاز مبارزات 
ملی شدن صنعت نفت در سال 1327، وی نيز 
به اين حركت پيوست. معين فر در سال 
1330، تحصيل در رشته مهندسی راه و 
ساختمان را به پايان رساند و در سال 1331 
به خدمت نظام وظيفه رفت. از سال 1332 در 
صنعت نفت شروع به كار كرد. محل خدمت او 
آبادان بود. او در همان روزهای نخست، با 
شنيدن خبر كودتا عليه دولت دكتر مصدق 

برآشفت.
چندی بعد در بانک »ساختمانی« به عنوان 
مهندس ناظر به كار پرداخت. در سال 1338 
از سوی پروفسور تاچی نايتو، استاد برجسته 
زلزله، برای دوره ای تحقيقاتی در مهندسی 
 Waseda ( واسدا  دانشگاه  به  زلزله 
University( در توكيو دعوت شد و اين 

دوره را در سال 1960 به پايان رساند. 
پس از بازگشت از توكيو و در پی زلزله 
بويين زهرا در سال 1341، مقدمات تهيه كد 
زلزله را در ايران فراهم كرد. از سال 1965، به 
اروپايی  »انجمن  افتخاری  عضو  عنوان 
مهندسين زلزله« به تحقيق و مطالعه در زمينه 
زلزله ادامه داد. مدتی هم به عنوان استاد 
پاره وقت در مقطع كارشناسی   ارشد مهندسی 
زلزله در دانشگاه اميركبير )پلی تکنيک( به 
تدريس مشغول بود. از سال 1334 تا 1341 
در بانک ساختمانی و از آن زمان تا پيروزی 
انقالب اسالمی در دفتر فنی سازمان برنامه و 

بودجه كشور فعاليت می كرد.
معين فر در سال های 1330 تا 1350 
مهندسين  اسالمی  انجمن  با  خورشيدی 
همکاری داشت و به فعاليت های سياسی ـ 
مذهبی مهندس بازرگان عالقه مند بود. به 
همين دليل پس از شکل گيری شورای انقالب 
در اواخر پاييز 1357 از سوی امام خمينی)ره( 
و سپس تشکيل دولت موقت انقالب اسالمی 
در 16 بهمن 1357، در زمره نخستين گروه از 
دولتمردان نظام جديد قرار گرفت. وی ابتدا به 
سمت وزير مشاور و سرپرست سازمان برنامه 
و بودجه و سپس به عنوان نخستين وزير نفت 

جمهوری اسالمی ايران معرفی شد.
پس از برگزاری انتخابات رياست جمهوری 
در 5 بهمن 1358، نخستين انتخابات مجلس 
شوراي اسالمي در 24 اسفند 1358 برگزار 
شد و نام معين فر در فهرست ائتالف بزرگ 
تهران قرارگرفت و با كسب يک ميليون و 439 
هزار و 360 رای از مردم به عنوان نفر چهارم 

فهرست به مجلس اول راه يافت.
بی ترديد، موضوع مهندسی زلزله و به طور 
دقيق، مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله 
در كشور با نام »معين فر« شروع می شود. 
پيشنهاد طرح تهيه تاريخچه زلزله های مخرب 
ايران - كه بعدها مبنای تهيه »پهنه بندی 
زلزله« ايران شد- و در قالب كتابی به نام 

»زلزله های تاريخی ايران« به ثبت رسيد، 
ايجاد شبکه شتاب نگاری كشور كه از خدمات 
بنيادی او در زمان خدمت در دفتر فنی 
سازمان برنامه و بودجه به شمار می آيد، آغاز 
تدوين آيين نامه زلزله ايران در دهه 40 با 
از جمله  بهنيا  ابوالحسن  راهنمايی دكتر 
و  راه  مهندسی  در  او  برجسته  كارهای 

ساختمان است.
شروع تدوين بسياری از آيين نامه ها و 
دستورعمل های فنی همچون »آيين نامه بتن 
ايران« و نيز تدوين مجموعه مقررات ملی در 
وزارت مسکن و شهرسازی، از خدمات ماندگار 

مهندس معين فر به شمار می آيد.
معين فر همچنين در حوزه فعاليت های 
اجتماعی جامعه مهندسين كشور حضوری 
درخشان داشت؛ ايجاد انجمن مهندسين 
محاسب كشور، فعاليت مؤثر در شورای عالی 
و  فنی  دانشکده  فارغ التحصيالن  كانون 
كارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و 

ساختمان از جمله اين فعاليت هاست.
در سال های 1380-1370، فعاليت های 
معين فر بيشتر جنبه علمی و تخصصی داشت. 
در اين زمينه، طی دومين يادواره بزرگداشت 
برگزيدگان مهندسی عمران كشور كه با 
معرفی منتخبان از سوی مركز تحقيقات 
ساختمان و مسکن انجام شد، از خدمات 
معين فر تجليل به عمل آمد. وی در بسياری 
از كميته های فنی مهندسی ساختمان حضور 
داشت و عضو فعال آيين نامه 2800 ايران بود.

اما به طور كلی می توان دو ويژگي بارز برای 
او برشمرد: برگزيده رتبه نخست پيشگامان و 
پيشکسوتان مهندسی عمران و نخستين وزير 
نفت ايران.او در مدت كوتاه وزارت خود در 
صنعت نفت، منشاء خدمات ارزنده ای شد. 
مديريت بزرگ ترين صنعت كشور در شرايط 
انقالبی، بويژه در آرام كردن اوضاع و توجه به 
خواسته ها و حمايت از كاركنان صنعت نفت، 
بزرگ  پروژه های  از  همه جانبه   حمايت 
صنعتیـ  عمرانی، جلوگيری از ارسال گاز ايران 
به شوروی آن هم به صورت رايگان و حمايت 
از طرح گازرسانی سراسری كشور - كه از سوی 
مهندس سيدحسن سادات پيگيری و اجرايی 
شد- و نيز تالش پيگير در تأمين جان و مال 
كاركنان و حفظ تأسيسات نفتی در آستانه 
وقوع جنگ تحميلی در برابر تعدی مزدوران 
رژيم بعث عراق، تنها بخش هايی از كارهای 
سترگی بود كه معين فر به حق و با شايستگی 
در دوران وزارت نفت به انجام رسانيد و از عهده 
آن برآمد. اسناد مهمی از او در آرشيو مركز 
اسناد صنعت نفت وجود دارد كه داليلی متقن 
بر اثبات اين ادعاست و برای هميشه در خاطره 

تاريخ ايران زمين باقی خواهد ماند.
سرانجام مهندس علی اكبر معين فر، يکی 
از فرزندان شايسته ايران زمين پس از سال ها 
حضور فعال و تالش در عرصه علم و سياست 
كشور، در بامداد روز 5 دی 1396 چشم از 
جهان فروبست و به ديدار حق شتافت. روحش 

شاد و يادش گرامی باد.

 فاطمه ترکچي    روز پنجم مهر 1۳95، یکی از روزهای خاطره انگیز زندگی ام 
را تجربه کردم. در ساختمان دوقلو منطقه نیاوران، مهمان  مردی بودم که عنوان 
نخستین وزیر نفت جمهوری اسالمی را داشت؛ البته او از بنیانگذاران انجمن 
اسالمی مهندسین در سال 1۳۳6، پدر مهندسی زلزله در ایران و نماینده مردم 
تهران در نخستین دوره از مجلس شورای اسالمی هم بود. میزبان، مهندس 
علی اکبر معین فر بود.در مورد پروژه تاریخ شفاهی صنعت نفت با او به عنوان 
نخستین وزیر نفت به گفت وگو نشستم. او از تحوالت صنعت نفت ایران در 
در  نفت  رویدادهای  و  نفت  ملی شدن  و مقطع  1۳۲۰ خورشیدی  دهه 
 سال های1۳۳۰ تا 1۳5۰ سخن گفت.نگاه دقیق و اندیشه نظام مند او با وجود 
کهولت سن و بیماری، شگفتی ام را برانگیخت. با دقت نظر پس از هر پرسشی، 
گویا متنی نانوشته را از بر می خواند و بدون مکث، خاطرات خود را باز می گفت. 
این که برای دکتر مصدق، رهبر نهضت ملی شدن صنعت نفت احترام ویژه قائل 
بود، در مورد دیگر رجال نیز صادقانه و بی طرفانه سخن می گفت.دو ساعتی 
گفت وگو داشتیم که دیگر خسته شد و با احترام و لبخندی دلنشین خواست 
که رهایش کنیم. نور فضای فیلمبرداری که از چهره اش برداشته شد، آرامش 
تن را می جست.هنگام خداحافظی، ضمن سپاس حیفم آمد که به او نگویم: 
»افتخار بزرگی بود که لحظاتی هرچند اندک با شما دیدار و گفت وگو داشتم« 
و او با مهربانی بدرقه مان کرد.خاطره سبز آن خانه و صاحبخانه بزرگوار، هرگز 
از اندیشه ام زدوده نخواهد شد؛ خانه ساده ای که در جای جای آن، قرآن و 
ُمهری قرار داشت تا صاحبخانه با وجود کهولت و بیماری، به هنگام اذان، توان 
ادای فریضه نماز سر وقت را داشته باشد؛ خانه ای که با تمام بی آالیشی، بزرگان 
بسیاری از این سرزمین را پذیرا شده و با تصاویر مردان بزرگی چون آیت اهلل 
طالقانی، مهندس بازرگان، دکتر ابراهیم یزدی، شهید دکتر مصطفی چمران 
و... مزین شده بود؛ خانه ای که نفس ها و گام های مردی بزرگ به نام مهندس 
علی اکبر معین فر را بر دیده می نهاد؛ خانه ای که از صبح 1۲ دی 1۳96 دیگر 

خالی است...

نگاهی به زندگی زنده یاد علی اکبر معین فر، نخستین وزیر نفت جمهوری اسالمی ایران
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 1۳۲۰ دهه  اواخر  در  امامي  احمد 
خورشیدي به صنعت نفت آمد و در سال 
1۳6۴، پس از ۳6 سال خدمت در این صنعت، 
بازنشسته شد. آنچه در پي مي آید، خاطره اي 
است از چگونگي ورود این پیشکسوت به 

صنعت نفت که با هم مي خوانیم:
تازه دوران تحصیالت ابتدایي را در خرداد 
ماه 1۳۲۸ در شهر مالیر به پایان رسانده بودم 
که یکي از بستگان که در پاالیشگاه آبادان 
کار مي کرد، چند روزي را براي مرخصي به 
شهر ما آمد. از او شنیدم که در آبادان افراد 
را براي کار در شرکت نفت استخدام مي کنند.
من مدرک ششم ابتدایي را گرفته بودم، 
اما به سبب مشکالت مالي، امکان ادامه 
تحصیل در دبیرستان را نداشتم، بنا بر این با 
آن دوستي که از آبادان آمده بود، همراه شدم 

تا بتوانم کاري پیدا کنم.
پاییز 1۳۲۸ بود که ما عازم آبادان شدم. 
در آن زمان وسیله مسافرت مثل امروز نبود 
که با یك بلیت بتوان از مبدا تا مقصد را طي 
کرد. براي همین، ما از شهر خودمان رهسپار 
بروجرد شدیم. یادم می آید در خروجي شهر 
بروجرد کنار خیابان، در پیاده رو ایستاده 
بودیم و منتظر پیدا کردن ماشیني بودیم که 

ما را به آبادان ببرد.
در همین بین، یك کامیون لیالند، با آرم 
شرکت ملي نفت که یك ماشین سواري را هم 
در بار عقب خود گذاشته بود، از راه رسید و 

جلوی ما توقف کرد.
راننده از ما پرسید: کجا مي روید؟

جواب دادیم: آبادان.
و  سلیمان  مسجد  مي روم  گفت:من 

مي توانم شما را تا اهواز برسانم.
ما که از این پیشنهاد خیلي خوشحال شده 
بودیم، فورا پذیرفتیم. او از ما خواست که 
برویم پشت کامیون و درون ماشین شخصي 
که بار کامیون بود، سوار شویم. فقط سفارش 

کرد که به چیزي دست نزنیم!
خالصه سوار شدیم و کامیون راه افتاد. 
ماشین سواري که بار کامیون بود، از آن 
واکسال هاي قدیمي بود که در شرکت نفت 
استفاده مي شد و ما محو تماشاي آن شدیم 

و گاهي هم با احتیاط دستي به فرمان و 
دکمه هایش مي زدیم.

در توقفي که بین راه داشتیم، راننده 
تعریف کرد که این ماشین به یکي از روساي 
خارجي شرکت نفت در مسجد سلیمان تعلق 
دارد که براي بازدید و سرکشي از تاسیسات 
نفت به کرمانشاه رفته، اما ماشین در آنجا 
خراب شده و صاحب آن با وسیله دیگري 
مراجعت کرده است. حاال او دارد ماشین را به 

مسجد سلیمان برمي گرداند.
به هر حال دوباره سوار شدیم و به راهمان 
ادامه دادیم. غروب که شد، دیدیم چراغ هاي 
ماشیني که در آن نشسته ایم، روشن است. 
فهمیدیم که بازي با دکمه ها کار دستمان 
داده، اما هر چه کردیم، نتوانستیم آنها را 
خاموش کنیم! باالخره راننده که متوجه نور 
چراغ ها شده بود، پیاده شد و گفت: مگر 
نگفتم به چیزي دست نزنید و بعد خودش 

چراغ ها را خاموش کرد.
و  اهواز  بین  در  را  شب  حال  هر  به 
اندیمشك ماندیم و روز بعد ساعت 1۰ صبح 
به اهواز رسیدیم. خوشبختانه از اهواز تا 
آبادان ماشین زیاد بود و حوالي غروب ما از 
روي جسر )پل( بهمنشیر که آن زمان یك پل 
چوبي بود، عبور کردیم و به آبادان رسیدیم.

آن شب را در خانه دوستم ماندم و فردا 
صبح زود در صف استخدام کارگزیني شرکت 
نفت بودم که جنب دروازه ۲1 پاالیشگاه 

قرارداشت.
تقریبا ساعت 9 بود که دو نفر از مسئوالن 
آموزش شرکت نفت که یك نفرشان انگلیسي 
و یکي ایراني بود، آمدند. آنها پس از بررسي 
مدارک و چند سوال و جواب، تعدادي از 
متقاضیان را انتخاب کردند که خوشبختانه 

من هم جزو آنها بودم.
بعد ما را به داخل ساختمان راهنمایي 
مثل  استخدام  مراحل  آنجا  در  کردند. 
انگشت نگاري و معاینات پزشکي انجام شد و 
بعد از تشکیل پرونده در »اپرنتیس ترینینگ 
شاپ« که بعدها به آموزشگاه حرفه اي تغییر 
نام یافت، مشغول گذراندن دوره آموزشي 

شدیم.

ورود به نفت، با كاميون نفت!

براي انجام عمليات مرمت و بازسازي

جرثقيل تاريخي اكوان به خرمشهر انتقال يافت
جرثقیل تاریخي اکوان که در اسکله آبادان 
قرار دارد، براي انجام عملیات مرمت و بازسازي، 
به یارد شرکت مهندسي و ساخت تاسیسات 

دریایي خرمشهر انتقال داده شد.
ناظر و مجري موزه هاي نفت آبادان، با اعالم اين 
خبر افزود: »جرثقيل اكوان، به وسيله يک شناور 
كشنده و همراه دو شناوري كه آن را اسکورت 

مي كردند، به سمت خرمشهر حركت داده شد.«
اين در حالي است كه به گفته ساسان بامداد 
صوفي، براي بيرون آوردن جرثقيل از گل و الي و 
گرفتن درزها و منافذ آن، مدت ده روز وقت صرف 
شده است. وي افزود: جرثقيل اكوان پس از بازسازي 
به آبادان بازگشت داده مي شود تا به عنوان بخشي 
از موزه اسکله نفت آبادان در اين شهر به نمايش 
گذاشته شود.صوفی همچنين از بارگيري دو قطعه 
تاور )دكل( جرثقيل اكوان و انتقال آنها به يارد 
خرمشهر خبر داد و افزود: اين دو بخش دكل كه 
كج شده اند، نورد حرارتي مي شوند و پس از انجام 
تعميرات الزم در محل اتصال آنها به جرثقيل، 

جوش داده شده و به شکل اول خود تبديل 
مي شوند.به گفته ناظر و مجري موزه هاي نفت 
آبادان، جرثقيل اكوان پس از رسوب زدايي، تخليه 
گل و الي، گرفتن درزها و منافذ، سند بالست، 
پوشش با رنگ دريايي ضد زنگ زدگي و نمک و 
رنگ آميزي نهايي به محل اوليه در اسکله آبادان 
بازگشت داده خواهد شد.صوفي مي افزايد: در نظر 
داريم با ايجاد گالري در راهروهاي اين جرثقيل، 
بازديد كنندگان را به تماشاي تصاوير و مستندات 
مربوط به اكوان و حوادث مربوط به آن دعوت كنيم.
الزم به يادآوري است، جرثقيل اكوان كه به 
همراه اسکله تاريخي آبادان، سال گذشته با تالش  
مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، به ثبت 
ملي رسيد و در حال حاضر تالش هايي براي ثبت 
آن در فهرست ميراث جهاني در حال انجام است، 
از جمله تجهيزات قديمي است كه دهه ها نقش 
مهمي در صادرات نفت كشور داشته است.  بر 
اساس تاريخچه اي كه از اين جرثقيل غول آسا به 

دست آمده، اكوان در سال 1397 ميالدي )1316 
خورشيدي( از انگلستان خريداري و به صورت 
قطعات مجزا به ايران حمل شده است. اكوان يک 
سال بعد و پس از رسيدن به آبادان، در محل »حفار 
بريم« به هم مونتاژ و سپس به اسکله شماره 
»هفت- الف« منتقل شده است. اين جرثقيل كه 
ابتدا با نيروي بخار كار مي كرد، اكوان ناميده شد كه 
برگرفته از شاهنامه فردوسي و نام ديوي بود كه 
تنوره كشان به هوا بلند مي شد و اجسام سنگين را 
جا به جا مي كرد.پس از مدتي، ديگ بخار اكوان 
برداشته و به هواي فشرده مجهز شد. اين جرثقيل 
در نهايت مي توانست 200 تن بار را به طور ايمن و 
آسان جا به جا كند و در اين زمان، بزرگترين 
جرثقيل شناور در خاورميانه بود.با آغاز جنگ 
جهاني دوم، جرثقيل اكوان نقش مهمي را ايفا كرد. 
اين جرثقيل توانست هزاران تن بار را از جمله ادوات 
زرهي، سوختي، آمبوالنس، لوكوموتيوو واگن هاي 
قطار و كاالهاي عمومي ديگر را جابه جا كند. وقتي 

آمريکايي ها و انگليسي ها، كمک به روسيه را در 
جنگ آغاز كردند، همين جرثقيل 1421 
لوكوموتيو را كه هر يک حدود صد تن وزن داشتند، 
به اضافه بار عقب آن به وزن 79 تن، 118 فقره 
ماشين آالت سنگين و 342 تانک را جابه جا 
كرد.369 هواپيماي بمب افکن مدل بوستون 
بولت  تاندر  جنگنده   186  ،)Boston (
)Thunder Bolt( به وسيله اكوان از عرشه 
كشتي ها در آبادان تخليه شد. مونتاژ موتور و بدنه 
هواپيماهاي جنگنده، بال و دم آنها كه به صورت 
مجزا دز آبادان تخليه مي شد، به عهده اداره 
مستغالت شركت نفت ايران و انگليس بود. جرثقيل 
اكوان همچنين در دوران جنگ جهاني دوم در 
انتقال هواپيماها، لوكوموتيوها و ابزارآالت ماشين 
جنگي متفقين به جبهه روسيه نقش مهمي ايفا 
كرد تا آنجا كه برخي از تاريخ نگاران آن را عاملي 
تاثيرگذار در پيروزي بر آلمان هيتلري به شمار 

آورده اند.
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قورچیان: پیشکسوتان نور چشم ورزش نفت هستند
رئيس امور ورزش و تربيت بدنی 
شركت ملی نفت ايران عقيده دارد 
سخن گفتن درباره پيشکسوتان و 
بازنشستگان نفت بسيار سخت است؛ 
نفت  اين عزيزان چکيده  چرا كه 
هستند و با سال ها تالش بی وقفه خود 
باعث پيشرفت و توسعه صنعت نفت 

شده اند.
رضا قورچيان در خصوص برگزاری 
پيشکسوتان  سراسری  بقات  مسا
شركت ملی نفت ايران كه به ميزبانی 
شركت نفت مناطق مركزی برگزار 
دوباره  از سال ها  بعد  شد، گفت: 
درصدد برآمديم مسابقات سراسری 
را  نفت  ملی  شركت  پيشکسوتان 
برگزار كنيم و ميزبانی اولين دوره آن 
را به شركت نفت مناطق مركزی 
واگذار كرديم كه به بهترين نحو انجام 
شد و جا دارد از تمام مسئوالن و 
مديران اين شركت كه مسابقات را 

تشکر  برگزار كردند،  عالی 
ويژه  ای داشته باشم.

اگر اشتباه نکرده باشم 
آخرين بار اين مسابقات 
در سال های 1383 يا 

1384 برگزار شد.

امور ورزش شركت ملی نفت ايران 
با هدف توسعه ورزش همگانی و ايجاد 
و  كاركنان  بين  در  نشاط  و  شور 
خانواده های آنها و همچنين به منظور 
حضور دوباره پيشکسوتان در عرصه 
ورزش و اينکه هميشه اين عزيزان در 
ياد و خاطره همکاران خود هستند تا 
انگيزه بيشتری برای ورزش كردن 
بتوانيم  همچنين  و  باشند  داشته 
بهترين نفرات را به المپياد سراسری 
وزارت نفت اعزام كنيم، اين مسابقات 
را با حضور بيش از 900 ورزشکار،  
مربی و سرپرست برگزار كرد.خدا را 
شکر، پيشکسوتان شركت ملی نفت 
آمادگی خود را به رخ كشيدند و نشان 
دادند كه ورزش كردن و سالمت بودن 
برای آنها مهم بوده و به ورزش اهميت 
می دهند.قورچيان در ادامه  با اشاره به 
اين نکته كه حضور قهرمانان ملی در 
ادوار گذشته به اين مسابقات شور و 
نشاط بيشتری داده بود، گفت: 
حضور قهرمانان ملی كه در 
به كار  نفت مشغول  عرصه 
هستند، كيفيت رقابت ها را باال 
برد و حضور اين افراد به ديگر 
بت  قا ر ه  نگيز ا ن  تا پيشکسو
بيشتری  داد و باعث شد 
در سطح  مسابقات 
شود. نجام  ا باال 
قورچيان در پايان 
با اشاره به ماده 
و  مت  سال
هدف  اينکه 
ز  ا صلی  ا

برگزاری چنين مسابقاتی، سالمت 
بخصوص  كاركنان  بودن  محور 
پيشکسوتان است، گفت: هميشه در 
كنار توسعه ورزش همگانی، به سالمت 
محور بودن و سالمت و نشاط كاركنان 
اهميت ويژه ای داده ايم و می خواهيم 
كه خانواده نفت در صحت و سالمت 
باشند.قورچيان ادامه داد: بايد از 
مهندس كاردر،  مديرعامل شركت 
ملی نفت ايران، دكتر خليلی معاون 
و  اميری فر، دكتر مواليی  ايشان، 
اعضای شورای شركت ملی نفت كه 
هدفشان همسو با سياست گذاری ها و 
چشم اندازهای ورزش نفت كه همان 
و  نشاط  همگانی،  ورزش  توسعه 
سالمت كاركنان است و باعث حضور 
گسترده و هر چه بيشتر كاركنان 
بخصوص بازنشستگان و پيشکسوتان 
شده است، تشکر كنم.البته در اين 
زمينه از قاسم زاده، مدير توسعه منابع 
انسانی شركت نفت مناطق مركزی و 
نيز همايونی و رئيس ورزش نفت 
مناطق مركزی كه با برگزاری هر چه 
بهتر اين مسابقات به عنوان ميزبان، 
سنگ تمام گذاشتند، تشکر ويژه  دارم.
ضمن اين كه از همکاران مان در امور 
در  بی وقفه ای  تالش  كه  ورزش 
و  داشتند  اين مسابقات  برگزاری 
همچنين از كسری نوری،  مديركل 
روابط عمومی وزارت نفت كه هميشه 
از طريق هفته نامه مشعل، به انعکاس 
اخبار ورزشی و بازتاب آن در صنعت 
نفت توجه ويژه ای داشته اند، تشکر 

می كنم.

بازنشستگان و پيشکسوتان، چکيده هر 
سازمان و اداره ای هستند كه سال ها با 
تالش بی وقفه خود سعی در پيشرفت، به 
روز شدن و توسعه اقتصادی و بهره وری 
كشور داشته اند.بازنشستگان و پيشکسوتان 
صنعت نفت نيز از اين قضيه مستثنا 
نيستند و بايد گفت اگر امروز صنعت نفت 
به اينجا رسيده و ايران، يکی از كشورهای 
بزرگ نفتی است، به دليل تالش  بی وقفه 
اين مردان بی ادعا بوده است.ارج نهادن به 
بازنشستگان و پيشکسوتان عرصه نفت، 
وظيفه هر نهاد و اداره ای است. امور ورزش 
و تربيت بدنی صنعت نفت در هر 4 شركت 
اصلی از جمله اداراتی است كه هميشه به 
اين مهم ارج نهاده و شرايطی را فراهم آورده 
كه اين عزيزان برای سالمت و نشاط بيشتر، 
از تمام امکانات ورزشی بهره ببرند.برای به 
بار نشستن اين تالش ها و ارج نهادن هر چه 
بيشتر به بازنشستگان و پيشکسوتان، 

برگزاری مسابقات ورزشی ميان اين 
عزيزان، يکی ديگر از برنامه های ورزشی در 
صنعت نفت است.در همين زمينه مردان 
پرتالشی كه سال ها در نفت، از اكتشاف تا 
حفاری و نيز در ساير بخش ها زحمت 
كشيده اند، حاال در مسابقات ورزشی پنجه 
در پنجه يکديگر انداخته تا در رقابتی سالم 
با هم مبارزه كنند و روح جوانمردی را در 
ورزش نيز به نمايش بگذارند.اين عزيزان با 
سال ها كار بی وقفه برای توسعه صنعت 
نفت، حکم يک قهرمان را دارند؛ ولی در 
عرصه ورزش با هم به رقابت می پردازند تا 
چهره بهترين های ورزشی مشخص شود.

البته بايد گفت همانطور كه به توسعه 
ورزش همگانی در ميان كاركنان و خانواده 
آنها اهميت داده می شود و بهترين شرايط 
برای ورزش اين عزيزان فراهم شده، برای 
پيشکسوتان نيز اين مهم در نظر گرفته 
و  سياست گذاری  با  همسو  تا  شده 

چشم انداز آينده ورزش صنعت نفت، 
پيشکسوتان نفت نيز به بهترين شکل 
ممکن به فعاليت های ورزشی بپردازند و 
شاهد شور و نشاط آنها در سال های آخركار 
باشيم و بعد از بازنشستگی نيز همين 
شرايط برای شان فراهم باشد؛ اما برای 
اينکه پيشکسوتان هم مانند ديگر رده های 
سنی، انگيزه ای برای ورزش كردن داشته 
باشند، مسابقاتی برای آنها در نظر گرفته 
می شود كه در همين زمينه، شركت ملی 
نفت ايران اولين دوره مسابقات سراسری و 
انتخابی پيشکسوتان مرد 45 سال و باالتر 
را به ميزبانی شركت نفت مناطق مركزی 
با حضور بيش از 900 ورزشکار، مربی و 
كادر اجرايی در مجتمع ورزشی آموزشی 
محمودآباد برگزار كرد تا با شناخته شدن 
نفرات برتر، آماده حضور در مسابقات 
المپياد سراسری پيشکسوتان وزارت نفت 

باشد.

حضور  پررنگ موسپیدان نفت در ورزش
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صالحی وند: شاهد رشد و توسعه ورزش همگانی هستیم

همایونی: پیشکسوتان آمادگی خود را به رخ کشیدند
رئيس امور ورزش و تربيت بدنی 
شركت نفت مناطق مركزی به عنوان 
ی  سر ا سر ت  بقا مسا ن  با ميز
پيشکسوتان شركت ملی نفت درباره 
برگزاری اين رقابت ها گفت: ميزبانی، 
آن هم از پيشکسوتان نفت كه سال ها 
در اين عرصه زحمت كشيده اند، 
بسيار سخت است. سال ها تالش و 
كوشش درباره بهره مندی از انرژی 
چه در ايران و چه صادرات آن به تمام 
و  پيشکسوتان  ر  كا ثمره  دنيا 
بازنشستگان است كه بايد به آن ارج 
نهاده شود.همايونی، رئيس ورزش 
شركت نفت مناطق مركزی با بيان 
اين جمالت در ادامه گفت: ميزبان 
سراسری  مسابقات  دوره  اولين 
پيشکسوتان بوديم كه بيش از 900 
ورزشکار در آن حضور داشتند و در 
ده رشته با هم به رقابت پرداختند. 
تمام سعی مان را كرديم تا در زمينه 
توسعه ورزش همگانی و نيز ايجاد 
بين  در  و سالمت  نشاط  و  شور 
كاركنان و حاضران در اين رقابت ها 

انجام وظيفه كرده باشيم.
سطح مسابقات بسيار باال بود. 
پيشکسوتان در 10 رشته ورزشی با 

هم به رقابت پرداختند كه در تمام 
رشته ها رقابت،  سخت و نفس گير 
دنبال می شد و نفرات و تيم هايی كه 
موانع سختی  از  قهرمان شدند، 
گذشتند.اگر اين مسابقات به بهترين 
نحو و بسيار مطلوب برگزار شد، به 
نبه  جا همه  حمايت های  دليل 
قاسم زاده، مديرتوسعه منابع انسانی 

شركت نفت مناطق مركزی است.
نفت  اين كه  به  توجه  با  وی 
مناطق مركزی، ميزبان اولين دوره 
اين مسابقات بود، توجه ويژه ای به 
رقابت ها  اين  برگزار شدن  بهتر 
داشتند كه جا دارد در هفته نامه 
»مشعل«، از اين توجه ويژه تشکر و 
قدردانی كنم؛ چون بدون اين توجه، 
ن  با ميز نستيم  ا نمی تو گز  هر
شايسته ای برای پيشکسوتان صنعت 

نفت باشيم.البته بايد از قورچيان، 
رئيس ورزش شركت ملی 
نفت ايران و همکاران شان 
كه به ورزش شركت نفت 

مناطق مركزی در بهتر 
ين  ا شدن  ر  برگزا

كمک  بت ها  قا ر
تشکر   ، ند د كر

بقات  باشم.مسا داشته  ويژه ای 
همانطور كه گفتم در سطح بسيار 
بااليی برگزار شد و از كيفيت خوبی 
هم برخوردار بود، ضمن اين كه نظم 
خوبی را هم شاهد بوديم و همکاران 
پيشکسوت ما در بهتر برگزار شدن 
رقابت ها، بسيار هم دل و هميار 
بودند.اميدوارم ميزبان شايسته ای 
برای پيشکسوتان و بازنشستگان 
نفت بوده باشيم و نيز نفرات برتر در 
رقابت های المپياد سراسری وزارت 
نفت، باعث افتخار 
ملی  كت  شر
ن  يرا ا نفت 

شوند.

رئيس ورزش همگانی شركت 
ملی نفت ايران، آمادگی پيشکسوتان 
شركت ملی نفت را در اولين دوره 
مسابقات سراسری كه در محمودآباد 
و به ميزبانی نفت مناطق مركزی 
برگزار شد، بسيار باال عالی ذكر كرد.
اين  بيان  با  بابک صالحی وند 
جمله گفت: مسابقات در 10 رشته 
و با حضور بيش از 15 شركت اصلی 
و تابعه و 900 ورزشکار در سطح 
بسيار بااليی برگزار شد كه طبق 

برنامه، نفرات برتر و تيم های 
برتر به مسابقات المپياد 
سراسری وزارت نفت 

اعزام خواهند شد.
بی  خو به  ن  با ميز
مسابقات را برگزار كرد 
و جا دارد از قاسم زاده، 

ير  مد

توسعه منابع انسانی نفت مناطق 
مركزی و نيز همايونی، رئيس ورزش 
اين شركت تشکر ويژه داشته باشيم؛ 
چرا كه در طول رقابت ورزشکاران، 
سرپرستان و مربيان تيم ها از نحوه 
بودند. راضی  مسابقات  برگزاری 

ينکه  ا ز  ا مه  دا ا در  صالحی وند 
بازنشستگان نفت،  پيشکسوتان و 
رقابت ها  اين  در  فعال  حضوری 
داشتند، بسيار ابراز خرسندی كرد و 
نی  جسما باالی  آمادگی  گفت: 
پيشکسوتان، نشان از موقعيت ورزش 
همگانی در نفت و نيز رشد و 
توسعه آن دارد، ضمن اين كه 
بيانگر اهميت مقوله ورزش در 
بين همکاران است و در مقابل 
نيز تمام امکانات و شرايط برای 
هر چه بهتر ورزش كردن اين 

دوستان فراهم می شود تا 

بهترين استفاده را ببرند.
عالی  مقام  راهبردی،  در سند   
وزارت، به توسعه ورزش همگانی در 
ميان كاركنان و خانواده های آنها و 
نيز پيشکسوتان  و  بازنشستگان 
تاكيد فراوانی دارند و در همين 
زمينه با توجه به سياست گذاری ها 
و چشم انداز آينده ورزش نفت و با 
برنامه ريزی هايی كه شركت ملی 
نفت در شورای ورزش اين شركت 
انجام داده، بهترين شرايط را برای 
سالمت محوربودن ورزش كاركنان 
فراهم می كنند تا آنها به ورزش 
بپردازند.البته برای اينکه اين عزيزان 
ترغيب شوند،  ورزش  به  بيشتر 
برگزاری چنين مسابقاتی الزامی 
كشيدن  رخ  به  ضمن  تا  است 
آمادگی خود، با ديگر همکاران در 
المپيادهای سراسری وزارت نفت 
به رقابت بپردازند.صالحی وند در 
پايان متذكر شد، اميدوار است كه 
چنين رقابت هايی ادامه دار باشد و 
فزون  روزا موفقيت  شاهد  نيز 
همکاران در امور ورزش باشيم تا 
بانشاط تر  جامعه نفت سالم تر و 

باشد.

43 نشریه  کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 861  



نشریه  کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 861  44

د ر مسابقات سراسري شركت ملي نفت ايران 

پیشکسوتان ستاد  تهران و اهواز 
مد ال ها  را   د رو کرد ند 

 د و ومید انی
 مسابقات د و ومید انی با حضور ۴۰ ورزشکار د ر قالب 6 تیم

 ) ستاد  تهران، فالت قاره، پژوهشگاه، بهد اشت و د رمان، 
مد یریت اکتشاف و نفت مناطق مرکزی( طی یك روز د ر ۴ 
ماد ه)1۰۰ متر، پرش طول، پرتاب وزنه و ۸۰۰ متر( د ر ۴ رد ه 
سنی برگزار شد ، که د ر پایان، تیم ستاد  تهران با 1۲۰ امتیاز 
قهرمان شد  و تیم نفت فالت قاره با ۷9 امتیاز مقام د وم را 

کسب کرد  و تیم پژوهشگاه صنعت نفت با ۳6 امتیاز بر سکوی 
سوم قرار گرفت.مراسم پایاني این رقابت ها د ر سالن سینماي 
مجتمع ورزشي آموزشي نفت محمود  آباد  برگزارشد  و تیم هاي 
برتر، جام هاي قهرماني خود  را د ر حضور قورچیان، رئیس امور 
ورزش و تربیت بد ني شرکت ملي نفت ایران، صالحي وند  رئیس، 
ورزش همگاني و سرپرست کل این د وره از مسابقات، علي 
حمید ي، حاجي آخوند  زاد ه، مهد ي زاد ه و لطیف زاد ه، نمایند گان 
ورزش همگاني به همراه سرپرستان رشته هاي مختلف ورزشي 
ونمایند گان امور ورزش شرکت هاي تابعه و همچنین ورزشکاران 
پیشکسوت حاضر د ر سالن، باالي سر برد ند .مسئولیت اجرایي 
این د وره از مسابقات نیز به عهد ه همایوني، رئیس امور ورزش 
شرکت نفت مناطق مرکزي بود که با همراهي و مساعد ت 
همکاران آن شرکت ) مد یریت منابع انساني، خد مات اد اري و 
امورپشتیباني( میزباني این د وره از مسابقات را به نحو مطلوب و 

شایسته برگزارکرد .

شنا
رقابت هاي پرطرفد ار و مهیج شنا طي د و روز با حضور 1۴5 
شناگر از 11 شرکت به صورت انفراد ي د ر هشت رد ه سني و سه 
ماد ه کرال سینه، کرال پشت و قورباغه د ر استخر سرپوشید ه 
د انشگاه آزاد  آمل برگزار شد  که د ر مجموع امتیازات کسب شد ه 
د ر بخش انفراد ي، تیم هاي مناطق نفت خیز جنوب)اهواز(،ستاد  
تهران و نفت فالت قاره به ترتیب مقام هاي اول تا سوم تیمي را 
از آن خود  کرد ند و نفرات برتر هر ماد ه د ر رد ه هاي سني مختلف، 

جواز حضور د ر مسابقات المپیاد  سراسري را به د ست آورد ند .

 ) بي نتخا ا ( ي سر ا سر ت  بقا مسا ه  ر د و لین  و ا  
پیشکسوتان۴5 سال و باالتر شرکت ملي نفت ایران به 
میزباني شرکت نفت مناطق مرکزي د ر 1۰ رشته ورزشي 
برگزار شد . مسابقات انتخابي پیشکسوتان۴5 سال و باالتر 
شرکت ملي نفت همانند  د یگر مسابقات رد ه هاي مختلف 
سني اولین د وره سراسري خود  را پشت سرگذاشت و این 
بار شرکت نفت مناطق مرکزي ایران با همکاري امور ورزش 
وتربیت بد ني شرکت ملي نفت د ر مجتمع ورزشي آموزشي 

نفت محمود  آباد  میزبان ورزشکاران پیشکسوت این شرکت 
از سراسر کشور بود  تا اعضاي تیم هاي )الف( و )ب( شرکت 
ملی نفت برای حضور د ر المپیاد  وزارت نفت مشخص شوند .   
د ر اولین د وره این مسابقات سراسري، 9۰۰ ورزشکار، مربي 
و سرپرست از 15 شرکت نفت وگاز مسجد  سلیمان، مناطق 
نفت خیز جنوب)اهواز(، پژوهشگاه صنعت نفت، نفت و گاز 
اروند ان، نفت وگاز آغاجاري، مد یریت اکتشاف، نفت و گاز 
گچساران، نفت مناطق مرکزي ایران، نفت و گاز پارس، نفت 

تهران، نفت فالت قاره ایران، سازمان بهد اشت و د رمان 
صنعت نفت، سازمان منطقه ویژه اقتصاد ي انرژي پارس، 
ملي حفاري و پایانه هاي نفتي ایران حضور د اشتند  که به 
مد ت یك هفته د ر د ه رشته بد مینتون، تنیس روي میز، 
تنیس خاکي، تیراند ازي، د ارت،شطرنج، شنا، فوتسال، 
والیبال و د و ومید انی به مصاف یکد یگر رفتند  که تیم ها و 
نفرات برتر این د وره از مسابقات د ر هررشته به این شرح 

مشخص شد ند :

فوتسال
د وره،  این  مسابقات  هیجان انگیزترین  از  یکي 
رقابت هاي فوتسال بود  که 1۳۰ فوتسالیست پیشکسوت 
از1۳ شرکت د ر چهارگروه سه تیمي پا به مید ان مسابقه 
گذاشتند  و پس از انجام بازي هاي مقد ماتي چهار تیم نفت 
نفت خیز  مناطق  آغاجاري،  وگاز  نفت  قاره،  فالت 
جنوب)اهواز( و ستاد  تهران از گروه هاي خود  به مرحله 
پایاني صعود  کرد ند . د ر مرحله نیمه نهایي، تیم هاي نفت 
اهواز و ستاد  تهران توانستند  به ترتیب تیم هاي نفت 

فالت قاره و نفت وگاز آغاجاري را از پیش رو برد ارند  و به 
د ید ار فینال راه یابند . به این ترتیب د ر روز پایاني د و تیم 
نفت فالت قاره و نفت وگاز آغاجاري، بازي رد ه بند ي را 
انجام د اد ند  که نفت فالت قاره جایگاه سوم را بخود  
اختصاص د اد . د ر د ید ار فینال، تیم ستاد  تهران مقتد رانه 
و با نتیجه پنج بر صفر حریف خود  را از پیش رو برد اشت 
و بر سکوي قهرماني قرار گرفت. به این ترتیب تیم 
مناطق نفت خیز جنوب)اهواز( نیز به مقام د وم این د وره 

از رقابت ها بسند ه کرد .

بد مینتون
 15 بد مینتون باز از ۳ شرکت 
مسجد   وگاز  نفت  تهران،  ستاد  
سلیمان و نفت فالت قاره به مد ت د و 
روز د ر مجموعه ورزشي د انشگاه آزاد  
اسالمي شهر آمل با یکد یگر به رقابت 
پرد اختند  و پس از انجام 
بازي هاي د وره اي که به 
صورت انفراد ي برگزار 

د ر  تیم شد ،  امتیازات،  مجموع 
نفت فالت قاره قهرمان شد .تیم ستاد  
تهران د وم و بد مینتون بازان نفت و گاز 
مسجد سلیمان د ر جایگاه سوم قرار 
تمام  نیز  انفراد ي  د ر بخش  گرفتند . 
عناوین به ورزشکاران تیم نفت فالت قاره 
رسید .  ناصر تباشیر و غالمرضا روشن 
نفس، مقام هاي اول و د وم را کسب 
کرد ند  و  محمد  بند  امیري و فرشاد  
علیزاد ه به طور مشترک به مقام 

سوم د ست پید ا کرد ند .

ورزش نفت
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تیراند ازي
رقابت هاي رشته 
تیراند ازي با حضور 
 1۴ از  تیراند از   6۰
شرکت و د ر د و ماد ه 
نچه  تپا و  تفنگ 
باد ي برگزار شد  و 
نتایج تیمي د و ماد ه 
به  یر  ز شرح  به 

د ست آمد :
 تنفگ باد ي تیمي:  ستاد  تهران اول شد ، مناطق نفت خیز 
جنوب)اهواز( به مقام د وم د ست پید ا کرد  و نفت مناطق مرکزي 

روی سکوی سوم ایستاد .
تنفگ باد ي انفراد ي:  انشاء اله پناهي )ستاد  تهران( قهرمان 
شد ، حمید رضا رحیمي )ستاد  تهران( و  نصرت اله زنگنه )نفت 

اهواز( به ترتیب مقام های د وم و سوم را به خود  اختصاص د اد ند .
 تپانچه باد ي تیمي :مناطق نفت خیز جنوب)اهواز( قهرمان شد  
و  ستاد  تهران و منطقه ویژه اقتصاد ي پارس رتبه های د وم و سوم 

را به خود  اختصاص د اد ند .
تپانچه باد ي انفراد ي: جواد  یزد یان )ستاد  تهران( قهرمان شد  
و منصور موسوي پور )نفت اهواز( و محمد رضا گریواني )ستاد  

تهران( به ترتیب به مقام د وم و سوم د ست یافتند .
د ر مجموع امتیازات تیمي و انفراد ي نیز تیم ستاد  تهران به مقام 
قهرماني رسید ، تیم مناطق نفت خیز جنوب)اهواز(د وم شد  و تیم 

ملي حفاري عنوان سوم را از آن خود  کرد . 

شطرنج
مسابقات شطرنج به مد ت سه روز و با حضور5۰ شطرنج باز 
از 11 شرکت برگزار شد  که مسابقات به صورت انفراد ي و تیمي 
د ر پنج د ور به روش سوییسي انجام شد و د ر پایان، با استخراج 
مجموع امتیازات نفرات تیم هاي حاضر، سه تیم ستاد  تهران، 
مناطق نفت خیز جنوب)اهواز( ونفت و گاز گچساران به ترتیب 
مقام هاي اول تا سوم را کسب کرد ند . د ر بخش انفراد ی نیز 
سیاوش نورافکن)نفت و گاز گچساران(،  محمود  خورشید )نفت 
اهواز( و  پرویز پي آفرین)ستاد  تهران( به ترتیب مقام اول تا 

سوم را به خود  اختصاص د اد ند .

 د ارت
مسابقات رشته د ارت که با استقبال خوب 
 ۳۰ حضور  با  بود ،  همراه  پیشکسوتان 
ورزشکار از هشت شرکت تابعه و فرعي 
رقابت هاي خود  را د ر سالن اختصاصي د ارت 
مجتمع طي د و روز برگزار کرد که د ر مجموع 

نفت خیز  طق  منا ي  تیم ها ت  ا ز متیا ا
جنوب)اهواز(، نفت مناطق مرکزي و نفت و 

گاز گچساران به ترتیب مقام هاي اول تا سوم 
را از آن خود  کرد ند .همچنین د ر بخش انفراد ي 

شاهین حسیني)نفت مناطق مرکزي( و سعید  
د شتي نژاد  )نفت اهواز( مقام هاي اول و د وم را به 

د ست آورد ند  و مقام سوم مشترک نیز به  ایوب 
سالمي)نفت مناطق مرکزي( ومنصور زراعتي)نفت و 

گاز اروند ان(رسید .

والیبال
د ر این د وره از مسابقات 1۰۰ والیبالیست از۸ تیم 
حضور د اشتند  که به مد ت پنج روزد ر سالن چند  
منظوره مجتمع ورزشي آموزشي نفت محمود  آباد  
با یکد یگر به رقابت پرد اختند  و پس از برگزاري 

مسابقات به صورت گروهي و حذفي، د ر نهایت 
نفت خیز جنوب  مناطق  تهران،  تیم های ستاد  
)اهواز( و نفت و گازگچساران مقام های اول تا سوم 

را به خود  اختصاص د اد ند .

تنیس خاکي
مسابقات تنیس خاکي با حضور ۲5 تنیسور به مد ت 
سه روز د ر زمین تنیس مجموعه ورزشي د انشگاه آمل 
برگزار شد  و5 تیم ستاد  تهران، نفت و گازگچساران، 
مناطق نفت خیز جنوب )اهواز(، نفت فالت قاره و نفت و 
گاز مسجد  سلیمان به صورت د وره اي به مصاف هم رفتند  
که د ر رقابتي سخت و فشرد ه، ستاد  تهران قهرمان شد  
و تیم های مناطق نفت خیز جنوب )اهواز( و نفت و 

گازگچساران به ترتیب د وم و سوم شد ند .

تنیس روي میز
55 ورزشکار از 1۲ تیم به مد ت سه روز د ر سالن 
اختصاصي تنیس روي میز مجتمع ورزشي آموزشي نفت 
محمود  آباد ، رو د ر روي یکد یگر قرار گرفتند  که پس از 
انجام مسابقات د ر بخش تیمي و انفراد ي، تیم هاي مناطق 
نفت خیز جنوب)اهواز(،ستاد  تهران ونفت مناطق مرکزي 
توانستند  به ترتیب مقام هاي اول تا سوم را به خود  

منصور  نیز  نفراد ی  ا بخش  د هند .د ر  اختصاص 
میرزایي)ستاد  تهران( قهرمان شد  و صاد ق اد همي 

)مناطق نفت خیز جنوب -اهواز( به مقام د وم 
رسید  و مهران افخمي نمین ومسعود  امیري نیا 
)هرد و از ستاد  تهران( مقام سوم مشترک را 

کسب کرد ند .
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امور ورزش و گروه كوهنورد                          ی مد                          يريت اكتشاف با هد                        ف 
رشد                           و توسعه ورزش همگانی و د                          رگير شد                          ن كاركنان با ورزش 
د                          ر يک تجربه متفاوت و جد                          يد                          ، د                          رآذر ماه 1396 همزمان با 
سالروز والد                          ت باسعاد                          ت پيامبر اكرم )ص(، كويرنورد                          ی د                          و 
روزه ای را با كاركنان و خانواد                          ه های آنها د                          ر ماسه های 

گرم و شب  سرد                           كوير مرنجاب برگزار كرد                          .
كويری كه با تکرار نامش، شايد                           گرمايی د                          لنشين و يا 
طاقت فرسا را به تن نشاند                          ، اما سوز سرمای آن د                          ر شب پاييزی، 
تن كوهنورد                          ان را د                          عوت به پايد                          اری و مقاومت می كرد                           و به 

چالش می كشيد                          .
همنورد                          انی كه د                          ر اين برنامه حضور د                          اشتند                          : مسيب 
توسلی، ميرعلی واعظی، محمد                          مهد                          ی غالمعليان، محمد                           امين 
د                          شتانی، علی ضميری، محمد                          كسری صابری، خسرو صابری، 

حسين د                          هناد                          ی، محمد                          علی اميرجاللی، علی ساد                          ه د                          ل، سيد                           
مهد                          ی سبحانی، محمد                          رضا توحيد                          لو، يزد                          ان توحيد                          لو، آتنا 
فائزه  سيد                          ه  زينب هاشمی نژاد                          ،  بياض،  ميترا  اميری، 
موسوی خواه، سيد                          ه مريم موسوی خواه، سميه شمس، مهد                          يه 
شمسی، مريم محسنی، ليال محسنی، گيسو محسنی، صفيه 
محسنی، شمسی مهری گل گالب، د                          يانا توحيد                          لو، الهه مراد                          ی، 
سيما حمزه لويی، ليال د                          ارابی، نرگس عباسی، سود                          ابه سعاد                          تی، 
مهين محمد                           زاد                          ه، كيميا صابری، كتايون گود                          رزی، زهرا صفری 

 مسابقات واليبال كارگران استان كرمانشاه كه به مناسبت 
گراميد                          اشت ياد                         و خاطره شهد                          ای بسيج كارگری اين استان 

برگزار شد                          ه بود                          ، با قهرمانی پليمركرمانشاه به پايان رسيد                          .
د                          ر اين رقابت ها كه به صورت د                          وره ای برگزار شد                          ، تيم واليبال 
پليمركرمانشاه توانست با اقتد                          ار و شکست تمام حريفانش و با 

امتياز كامل به قهرمانی برسد                          .
تيم واليبال پليمر كرمانشاه د                          ر بازی آخر و د                          ر سالن شهد                          ای 
گمنام كارگران شهر كرمانشاه با نتيجه د                          و بر صفر) د                          ر د                          و ست 

پياپی با نتايج 25 بر 12 و 25 بر 14 ( از سد                           تيم امور عشايری 
گذشت و با كسب 3 امتياز از اين بازی، د                          ر مجموع امتيازات خود                           
را به عد                          د                           14 رساند                           و با افتخار، مقام قهرمانی اين د                          وره از 
مسابقات را از آن خود                           كرد                          ، افزون برآن توانست جواز شركت د                          ر 

مسابقات كشوری را به د                          ست آورد                          .
با توجه به نتايج به د                          ست آمد                          ه د                          ر اين مسابقات، تيم واليبال 
شركت پليمر كرمانشاه با 14 امتياز به مقام قهرمانی، تيم 
شركت صنايع پتروشيمی كرمانشاه با 11 امتياز به مقام نايب 

قهرمانی و تيم شركت پتروشيمی بيستون با كسب 8 امتياز به 
مقام سومی اين د                          وره از مسابقات د                          ست يافتند                          .

اسامی بازيکنان و كاد                          ر تيم واليبال شركت پليمر كرمانشاه:
مهد                          ی  نجفی،  عباس  رجبی،  امير  بابايی،  نريمان    
جهانبخشی، حامد                           احسنی،  مصطفی د                          ارش، امين احمد                          ی، 
پوريا كامکار، جواد                           تيموری، مجيد                           حسينخانی، مهد                          ی مراد                          ی 
 پور، سجاد                           مولوی) مربی، بازيکن( و كامران خوشنود                          ی 

) سرپرست تيم(

هفد                          همین د                          وره مسابقات لیگ برترتنیس 
خاکي باشگاه هاي استان خوزستان ) جام والیت 

( با شناخت تیم هاي برتر خاتمه یافت.
 این مسابقات از روز چهارشنبه 15 آذر تا جمعه 
1۷ آذر به مد                          ت ۳ روز و با حضور ۸ تیم د                          ر زمین هاي 

تنیس نیوساید                           مناطق نفت خیز جنوب برگزار شد                          .
د                          ر این رقابت ها، تیم نفت مسجد                          سلیمان 
اهواز،  نفت  تیم هاي  شکست  با  توانست 
پتروشیمي ماهشهر و پتروشیمي امیرکبیر به 
مرحله نیمه نهایي برسد                          . د                          ر این مرحله نیز تیم 
نفت مسجد                          سلیمان توانست با نتیجه ۲ بر صفر 

از سد                           تیم نوید                           د                          انه ایرانیان بگذرد                           تا فینالیست 
شود                          .

د                          ر مسابقه فینال و طي یك رقابت سخت و 
نفت  تیم  ي  ها ر تنیسو ین  ا  ، گیر نفس 
مسجد                          سلیمان بود                          ند                           که توانستند                           با شکست ۲ 
بر صفر تیم ملي حفاري، قهرمان این د                          وره از 

مسابقات لیگ برتر استان خوزستان شوند                          .
تیم نفت مسجد                          سلیمان با کسب این عنوان 
توانست جواز حضور د                          ر مسابقات لیگ برتر کشور را 
کسب کند                           و د                          ر سال آیند                          ه، به عنوان نمایند                          ه استان 

خوزستان د                          ر رقابت هاي کشوري حضور یابد                          .

 قهرمانی پلیمر کرمانشاه د                                             رمسابقات والیبال کارگران استان  

قهرمانی تنيسور های نفت مسجد                                              سليمان 

 کویر نورد                          ی اکتشافی ها  د                          ر مرنجاب

مراد                          لو و مسعود                           طهرانی مجد                           و زهرا بياض )سرپرستان(



د                          ر  نفت خيزجنوب  مناطق  تيم هاي 
مسابقات ورزشي كاركنان د                          ولت د                          ر خوزستان 
به سه عنوان قهرماني و يک مقام سومي د                          ست 
يافتند                          .  د                          ر اين مسابقات و د                          ر رشته واليبال، تيم 
مناطق نفت خيزجنوب به مقام قهرماني رسيد                           
و تيم هاي د                          انشگاه علوم پزشکي و سازمان آب 
و برق، د                          ر مکان هاي د                          وم وسوم قرار گرفتند                          .    
د                          ر رشته تنيس روي ميز، تيم نفت و گاز مارون 
به عنوان قهرماني د                          ست يافت و تيم هاي 
د                          انشگاه علوم پزشکی و بنياد                           شهيد                           د                          ر رد                          ه هاي 
د                          وم و سوم قرار گرفتند                          . د                          ر رشته د                          ارت آقايان 
نيز مناطق نفت خيزجنوب)ستاد                          اهواز( به مقام 

نخست د                          ست يافت، تيم هاي صد                          او سيما د                          وم 
شد                           و تيم هاي توزيع برق خوزستان و اد                          اره كل 
ورزش و جوانان به طور مشترك سوم شد                          ند                          . 
طق  منا تيم   ، ب كشي طنا شته  ر د                          ر 
نفت خيزجنوب به مقام قهرماني رسيد                          .د                          ر 
طق  منا نيز  ل  تسا فو شته  ر ت  بقا مسا
نفت خيزجنوب حائز رتبه نخست شد                          .  د                          ر رشته 
د                          ارت بانوان نيز تيم مناطق نفت خيزجنوب د                          ر 
مکان سوم قرار گرفت. شايان ذكر است، 
تيم هاي برتر اين رقابت ها به مسابقات سراسري 
كاركنان د                          ولت كه بهمن ماه امسال برگزار 

خواهد                           شد                          ، اعزام مي شوند                          .  

يزد                 ي:  ارتقای سطح سالمت 
كاركنان هد                 ف اصلی است

مد                 يرعامل باشگاه فرهنگي ورزشي مناطق 
نفتخيزجنوب بعد                 از حضور پر قد                 رت تيمهاي 
ورزشي اين باشگاه د                 ر مسابقات كاركنان 
د                 ولت استان خوزستان، گفت: توجه ويژه به 
زحمات كاركنان مناطق نفتخيزجنوب، ايجاد                  
شور و نشاط د                 ر بين كاركنان ، ارتباط و 
وحد                 ت و د                 وستي و صميميت و ارتقاء سطح 
سالمت از مهمترين اهد                 اف حضور د                 ر اين 
رقابتها محسوب مي شود                 . هد                 ايت يزد                 ي با 
بيان اينکه كسب سهيمه حضور د                 ر مسابقات 

كاركنان د                 ولت د                 ر سطح كشور از د                 يگر اهد                 اف 
اين مسابقات بود                  گفت: اميد                 وارم با كسب 
نتايج مطلوب، نمايند                 ه شايسته اي براي 
وزارت نفت و كاركنان استان خوزستان د                 ر 
مسابقات كاركنان د                 ولت د                 ر رقابتهاي قهرماني 
كشور باشيم. يزد                 ي د                 ر پايان اين گفتگو از 
زحمات كليه بازيکنان، كاد                 رفني، سرپرستي 
طق  منا زشي  ر و ي  تيمها يي  ا جر ا و 
نفتخيزجنوب كه با كسب عناوين متعد                 د                  
قهرماني باعث افتخار، غرور وسربلند                 ي اين 
شركت د                 ر مسابقات كاركنان د                 ولت خوزستان 

شد                 ند                 ، تشکر و قد                 رد                 اني كرد                 .

  د                 رخشش کارکنان مناطق نفت خیز جنوب د                 ر مسابقات کارکنان د                 ولت  

گروه کوهنورد ي شرکت ملي نفت 
ایران به ارتفاعات البرز و قله پرسون که 
یکی از قلل واقع د ر البرز مرکزی به 

ارتفاع ۳1۷۰ متر است صعود  کرد . 
  1۴ نفر از اعضاي تیم کوهنورد ي 
شرکت ملي نفت ایران طی 6 ساعت 
از  عبور  با  شد ند   موفق  کوهپیمایی 
مناطق سخت گذر به قله پرسون صعود  

کنند .
برای صعود  به قله پرسون د و مسیر 
اصلی وجود  د ارد . یکی از روی یال 
شرقی و د سترسی به قله از طریق خط 
الراس )مسیر زمستانه( و د یگری از 
طریق د شت هویج و یال غربی، این قله 

د ر مسیر ارتفاعات منطقه د ر شمال 
غرب، ساکا و ریزان و از سمت شمال به 
د شت الر و از د امنه جنوبی  که به منطقه 

لواسانات متصل می شود .  
  اسامي  کوهنورد انی که د راین صعود  
گروه را همراهي کرد ند، عبارت است از : 
فرید ون ابوقد اره  ، اهلل یار الیاسي ، 
عبد اهلل شاهرخ ،  مجید  خسرواني ، 
سعید  شیوه یاري ، مهد ي د هد شتي ، 
مهد ي د یاني ، ناصر قره باقري ،  امیر پور 
شریف ، سید  بهرام صفوي ، محمد  رضا 
مراد ي ، رضا نوشاد ي ، رحمت اهلل رزاقي 
زاد ه   باقر  حسین  و   ) گروه  مربی   ( 

) سرپرست گروه(

  صعود  نفتی ها به قله پرسون 
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 نقاشی »حوریا امیری«
  در بین آثار برتر

 سازمان ملي بهره وري

در سطح ستاد وزارت نفت انجام شد؛

تقدیر از برگزیدگان مسابقه نقاشي »بهره وري آب«

نقاشي  مسابقه  برگزيدگان 
با عنوان  كودكان و نوجوانان 
»بهره وري آب« در سطح ستاد 
قرار  تقدير  نفت مورد  وزارت 

گرفتند.
پنج نفر از برگزيدگان مسابقه 
نقاشي »بهره وري آب« در سطح 
ستاد وزارت نفت روز چهارشنبه 
)22 آذر ماه( با حضور سيد كمال 
علوي، مديركل تشکيالت، روشها 
و تعالي سازماني با اهدای لوح 
تقدير و هدايايي مورد تقدير قرار 

گرفتند.
در اين مراسم علوي با اشاره به 
اهميت مفهوم بهره وري و لزوم 
نهادينه شدن آن در كودكان و 
نوجوانان تاكيد كرد: اداره كل 
لي  تعا و  روشها  تشکيالت، 
و  يف  وظا بر  بنا  ني  ما ز سا
خود  سازماني  ماموريت هاي 
متولي امور بهره وري در وزارت 
نفت بوده و از همين طريق با 
سازمان ملي بهره وري در ارتباط 

است.
وي با اشاره به برگزاري اين 
مسابقه از سوی سازمان ملي 
بهره وري در سطح كشور، تصريح 
فراخوان  اعالم  از  پس  كرد: 
برگزاري مسابقه در تابستان، به 
منظور ارتقای فرهنگ بهره وری، 
شناساندن آن به عنوان يک ارزش 
ميان  در  ويژه  به  جامعه،  در 
 ، ن نا ا جو نو و  ن  كا د كو
نهادينه سازی امر بهره وری و نيز 
براساس الزامات برنامه جامع 
بهره وری كشور، در هماهنگي 
انجام شده  با اداره كل روابط 
عمومي وزارت نفت، اين مسابقه 
در سطح صنعت نفت برگزار شد.

ز  ا ني  قدردا ضمن  علوي 
ن  فرزندا گسترده  مشاركت 

كاركنان در اين مسابقه، تاكيد 
كرد: به اين ترتيب فرهنگ سازي 
در زمينه بهره وري با موضوع 
»آب« آغاز شده و اميدواريم 
مسابقه هاي مشابه در زمينه هاي 
بهينه سازي در مصرف انرژي، 
انواع سوخت از جمله بنزين و 

غيره تداوم پيدا كند.
 پس از برگزاري مسابقه نقاشي 
موضوع  با  نوجوانان  و  كودكان 
بهره وري آب در سطح صنعت نفت، 
در مجموع حدود 120 اثر دريافت 
شد كه از بين آنها 21 اثر برتر برای 
شركت در مسابقه بهره وري آب 
سازمان ملي بهره وري ايران، انتخاب 

و ارسال شد.
پنج نفر از فرزندان همکاران 
ستاد وزارت نفت شامل جواد بنار 
و رزا زمانخاني در رده سني 4 تا 
6 سال، پارميدا اخوان اقدم در 
رده سني 7 تا 9 سال، هستي 
بهنام و علي محمودي در رده 
سني 10 تا 12 سال مورد تقدير 

قرار گرفتند.

آثار برتر مسابقه نقاشی 
با موضوع بهره وری آب در 
سطح سازمان ملی بهره وری 
انتخاب و اثر نقاشی »حوريا 
اميری« از وزارت نفت در 
گروه سنی 13 تا 16 سال 
در بين 10 اثر برتر  اين 
سازمان قرار گرفت. پس از برگزاری مسابقه نقاشی 
كودكان و نوجوانان با موضوع بهره وری آب در 
سطح وزارت نفت، 21 اثر برتر جهت شركت در 
مسابقه سازمان ملی بهره وری ارسال شده بود كه 
درنهايت اثر حوريا اميری جزء »آثار راه يافته به 
نمايشگاه« برگزيده شد.در مسابقه نقاشی سازمان 
ملی بهره وری از هر چهار رده سنی 4 تا 6، 7 تا 9، 
10 تا 12 و 13 تا 16 سال، 10 اثر برتر انتخاب 
شدند كه 3 اثر »برگزيده«، 4 اثر »شايسته تقدير« 

و 3 اثر »راه يافته به نمايشگاه« هر رده سني با 
اهداي لوح و اهداي جوايزي تجليل شد. »حوريا 
اميری« فرزند »حجت اميری« از كاركنان شركت 
خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان است. 

دفتر آخر 
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