


بومی سازی پمپ های 
فرآیندی چند مرحله ای 

در ایران
مدیرعامل شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب از بومی سازی 
پمپ های فرآیندی چند مرحله ای 
)BB3( با حمایت این شرکت خبر 
داد. بیژن عالی پور اظهار کرد: 
پروژه بومی سازی پمپ های گریز 
از مرکز چند مرحله ای )BB3( در 
ف  ا هد ا تحقق  ی  ستا ا ر
سیاست های اقتصاد مقاومتی و 
حمایت از ساخت داخل  اجرایی 
شده است. وی گفت: این پروژه 
مطابق با استانداردهای معتبر 
جهانی برای نخستین بار در کشور 
و با همکاری مشترک کارشناسان 
مناطق  ملی  شرکت  منتخب 
شرکت های  و  جنوب  نفتخیز 
داخلی انجام شد.  مراحل تدوین 
دانش فنی، طراحی، ریخته گری و 
ساخت این نوع پمپ در داخل 
نمونه  و  گرفته  صورت  کشور 
ساخته شده، همه آزمایش های ...
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روایت » مشعل« از نشست خبری امضای توافقنامه همکاری تکنولوژیک
 برای توسعه واحدهای کوچک ال ان جی

 گام های تهران -  سئول 
برای دستیابی به واحدهای جدید مینی ال ان جی 

با 20 میلیون دالر سرمایه برای دستیابی به دانش فنی ساخت  ایران و کره جنوبی 
واحدهای مینی ال ان جی از نوع ISO Container با ظرفیت تولید روزانه 15 تن طی چهار 
سال با یکدیگر همکاری می کنند. به گزارش   »مشعل«، مدیر پژوهش و فناوری شرکت 
توافقنامه  امضای  درباره  )24 خرداد(  روز چهارشنبه  نشست خبری  در  ایران  گاز  ملی 

همکاری تکنولوژیک برای توسعه واحدهای کوچک ال ان جی...

   صعود فوتسالیست های 
پلیمر کرمانشاه به لیگ 2

 مطالعه 2 میدان نفت و گاز به»Eni« ایتالیا سپرده شد

14

با امضای تفاهم نامه 
همکاری

نویسنده، تحلیلگر  و گزارشگر مشعل باشید

اقتدار  با  شد  موفق  کرمانشاه  پلیمر  فوتسال  تیم 
کامل و پشت سر گذاشتن رقبایش، به لیگ دسته دوم 
فوتسال  تیم  کند.    صعود  ایران  های  باشگاه  فوتسال 
پلیمر کرمانشاه در مرحله دوم مسابقات لیگ منطقه ای 
پلیمر  میزبانی شرکت  به  که  فوتسال کشور  بزرگساالن 
کرمانشاه در مجموعه ورزشی بنیاد شهید وجانبازان  سالن 
قمر بنی هاشم )ع ( برگزار شد، توانست با 3پیروزی و یک 
تساوی و کسب عنوان نخست به لیگ دسته دوم فوتسال 

ایران صعود کند...

47

عید سعید فطر بر عموم مسلمین جهان و روزه داران 
دلداده جلوه حق مبارک باد



در  گفت وگوی »مشعل« با مهدی جمشیدی دانا، مدیر 
دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران بررسی شد

فضیـلت 
]عیـد سعید فطر [36

05

بیـش از دوهـزار شـی 
مـوزه   شناسـایی و 
کـدگـذاری شـد
[ [34

38

یک عمر خاطرات برنای پیر
و

خواه چتر سایه افکند
[ [30

امضای قرارداد ایران و توتال  پیش از 
پایان کار دولت یازدهم
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تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و 
الگوی قراردادهای باال دستی نفت و گاز در 
نشست روز چهارشنبه هیئت دولت اصالح شد.

نشست هیئت دولت، روز چهارشنبه )24 
خردادماه( به ریاست دکتر حسن روحانی، 

رئیس جمهوری برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، رئیس  جمهوری 
فرارسیدن ایام شهادت امیر مؤمنان حضرت 
علی)ع( را به عاشقان آن حضرت و پیروان 
خاندان رسالت تسلیت گفت.در ادامه نشست 
هیئت وزیران، تصویب نامه شرایط عمومی، 
ساختار و الگوی قراردادهای باال دستی نفت و 

گاز اصالح شد.
بر این اساس، شرکت های اکتشاف و تولید 

که 100 درصد سهام آنها متعلق به اشخاص 
ایرانی است و بنابر ضرورت های عملیاتی در 
)مانند  رسیده اند  ثبت  به  ایران  از  خارج 
شرکت های پتروپارس و پتروایران( با تشخیص 
و تایید وزارت نفت به عنوان شریک  شرکت های 
معتبر نفتی خارجی حضور دارند و با حضور در 
فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه 
دانش فنی و مهارت  های مدیریتی و مهندسی 

مخزن به آنها میسر می شود.

ابالغ قانون توسعه حمل و نقل عمومی 
و مدیریت مصرف سوخت به وزارت 

نفت
رئیس جمهوری همچنین قانون توسعه 

حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت 
را برای اجرا به وزارتخانه های نفت و راه و 

شهرسازی ابالغ کرد.
دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، در 
نامه های جداگانه ای به وزارتخانه های نفت و راه 
و شهرسازی، 2 قانون مصوب مجلس شورای 

اسالمی را برای اجرا، ابالغ کرد.
بر این اساس، قانون اصالح ماده )1(، قانون 
توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف 
سوخت برای اجرا به وزارتخانه های نفت و راه و 
شهرسازی و قانون موافقت نامه حمل و نقل 
دریایی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و 
دولت جمهوری کره برای اجرا به وزارت راه و 

شهرسازی ابالغ شد. 

سخنگوی دولت گفت: دولت در تنظیم 
چارچوب قراردادهای نفتی فرآیند طوالنی 

را طی و منافع ملی را رعایت کرده است.
شنبه  سه  روز  نوبخت  قر   محمدبا
)30 خردادماه( در نشست خبری در پاسخ 
به پرسشی درباره این که سازمان دیده بان 
شفافیت و عدالت ادعا کرده است که قرارداد 
طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی به زودی 
بدون مالحظات امنیتی با توتال امضا خواهد 
چارچوب  تنظیم  در  دولت  گفت:  شد، 
قراردادهای نفتی، فرآیندی طوالنی را طی و 
دغدغه بسیاری از منتقدان و کارشناسان را 

لحاظ کرده است. 
وی افزود: هم اکنون هیچ سازمانی 
حساس تر از دولت در تنظیم قراردادهای 
نفتی و حفظ منافع ملی در این بخش نیست، 

نیز چنین  این که برخی سازمان ها  اما 
حساسیتی را دارند، خوشحالیم.

نوبخت در ادامه و در پاسخ به این پرسش 
که سفر نخست وزیر عراق به تهران به 
موضوع عربستان و قطر ارتباط دارد یا خیر و 

حامل چه پیامی است؟ تصریح کرد: روابط 
ما با عراق در جمع کشورهای همسایه، 
روابطی ممتاز  و در سه عرصه قابل مقایسه 

با دیگر کشورهاست.
سخنگوی دولت عنوان کرد: نخستین 
روابط، مذهبی، برادری و دینی است و دوم 
با توجه به این که با عراق مرز مشترک داریم، 
بهترین روابط اقتصادی را می توانیم با این 
کشور داشته باشیم و گفت وگوها در عرصه 
اقتصادی در سفر منطقه ای نخست وزیر 

عراق در دستور کار قرار دارد.
این  امیدواری کرد که در  ابراز  وی 
مذاکرات بتوانیم شاهد بهبود در سه عرصه 
باشیم و مالحظات منطقه ای هم از این سه 
عرصه خارج نیست که منجر به بهبود شرایط 

منطقه ای خواهد شد.

دولت در تنظیم چارچوب قراردادهای نفتی منافع ملی را 
رعایت می کند

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

برنامه ملی توزیع بنزین یورو 
4 گسترش می یابد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
برنامه ملی توزیع بنزین یورو 4 به همه نواحی و 
بخش ها به منظور کاهش آلودگی هوا به صورت 

تدریجی گسترش می یابد.
رئیس سازمان حفاظت  ابتکار،  معصومه 
محیط زیست روز دوشنبه )29 خردادماه( در 
جلسه کارگروه تخصصی محیط زیست استان 
البرز، با بیان این که توزیع بنزین یورو 4 در برنامه 
ملی اجرایی شده و همچنان دنبال می شود، 
گفت: برای کاهش آلودگی هوا در خصوص حمل 
و نقل عمومی باید اقدام هایی صورت گیرد که 
این موضوع درگرو همکاری و تعامل شهرداری ها 

در سراسر کشور است.
وی افزود: در مسئله آلودگی هوا، توسعه 
حمل و نقل عمومی را انتظار داریم و امیدواریم 
شهرداری اقدام های الزم را در زمینه توسعه 
مترو و حمل و نقل عمومی انجام دهد. ابتکار 
تصریح کرد: در استان البرز با توجه به شرایط 
خاصی که وجود دارد، استفاده از سوخت های 
سنگین توصیه نمی شود، از این رو استفاده از 
این نوع سوخت در نیروگاه های شهید رجایی و 
منتظرالقائم ممنوع و این روند با نظارت کافی 

اجرایی شده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست عنوان 
کرد: موضوع استفاده نکردن صنایع و نیروگاه ها 
از سوخت سنگین و جایگزین شدن آن با گاز 
طبیعی در استان البرز به منظور کاهش آلودگی 
کالن شهرها به طور جدی پیگیری می شود. وی 
با بیان این که بحث فعالیت های صنعتی در استان 
گستره  گفت:  است،  مهمی  مسئله  لبرز  ا
فعالیت های صنعتی ایجاب می کند که صنایع از 
سوخت های سنگین استفاده نکنند. ابتکار با 
بیان این که در ارتباط با وضع هوا در شهر کرج 
با اجرای برنامه جامع آلودگی هوا و برنامه های 
جامع شهر کرج، بهبود کیفیت هوا از سال 92 تا 
95 را مشاهده می کنیم، افزود: هنوز کارهای 
بسیاری باقی مانده، ضمن آنکه تکمیل طرح 
کهاب در استان البرز  نیز ضروری است. رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به این که 
با اتخاذ سیاست های دولت یازدهم نیروگاه ها از 
سوخت سنگین استفاده نمی کنند، تصریح کرد: 
هم اکنون نیروگاه منتظرالقائم و شهید رجایی 
که   با کیفیت هوای شهر کرج ارتباط مستقیم 
دارد، از گاز طبیعی استفاده می کنند. وی با بیان 
و  ی ها  پیگیر یع  صنا د  ر مو ر  د ین که  ا
هماهنگی هایی در حال انجام 
است تا صنایع هم از گاز 
کنند،  استفاده  طبیعی 
سهم   : د کر ن  ا عنو
آلودگی منابع ساکن 
ر  د یع  صنا نند  ما
ی  ا هو گی  د لو آ
قابل  کرج  شهر 

توجه است.

خبر و  نظر

در جلسه هیئت دولت صورت گرفت؛

 اصالح شرایط عمومی، 
ساختار و الگوی قراردادهای باال دستی نفت و گاز 
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و  معاونت علمی  فناوری  توسعه  معاون 
فناوری رئیس جمهوری با بیان این که توسعه 
مناسبات اقتصادی، سبب باالرفتن قدرت 
چانه زنی کشور در عرصه بین المللی می شود، 
گفت: در قراردادهای جدید نفتی افزون بر 
سرمایه گذاری، به موضوع انتقال فناوری و 
بازاریابی برای فروش محصوالت نیز توجه شده 
است. علی وطنی درباره اجرای قراردادهای 
جدید نفتی گفت: امروزه، صنعت نفت از جنبه 
سنتی خود فاصله گرفته است، به طوری که در 
بخش اکتشاف، تولید و انتقال به فناوری های 
جدید نیاز است و این فناوری ها در اختیار 

شرکت ها ی بین المللی قرار دارد.
وی با بیان این که این فناوری ها از یک سو 
بسیار گران قیمت است و از سوی دیگر آنها را 
در اختیار ما قرار نمی دهند، افزود: وقتی 
سرمایه گذاری خارجی به کشور وارد می شود، 
موظف هستیم این فناوری را به کشور منتقل 
کنیم. معاون توسعه فناوری معاونت علمی و 
فناوری رئیس جمهوری تصریح کرد: حجم 
سرمایه گذاری در بخش باالدستی صنعت نفت 
بسیار باالست و به طور معمول به چند میلیارد 
دالر می رسد، همچنین وضع مالی در کشور به 
ز  ا حجم  ین  ا ی  برا که  است  ی  گونه ا
سرمایه گذاری در صنعت نفت، منابع کافی 
وجود ندارد، صنعت نفت هم اکنون پولی در 
اختیار ندارد که بخواهد در بخش اکتشاف و 

تولید سرمایه گذاری کند.
وطنی به تدوین قراردادهای جدید نفتی 
اشاره و عنوان کرد: در این قراردادها، افزون بر 
سرمایه گذاری به موضوع انتقال فناوری و 
بازاریابی برای فروش محصوالت نیز توجه شده 
این  در  نفت  وزارت  داد:  ادامه  است. وی 
قراردادها تاکید کرده است که سرمایه گذاری 
در کشور باید با انتقال فناوری همراه باشد، 
همچنین، عالوه بر انتقال فناوری، شرکت 
خارجی سرمایه گذار باید برای بازاریابی بخشی 

از محصوالت تولیدی، با ایران همکاری کند.

لحاظ کردن منافع مشترک در تدوین 
قراردادهای جدید نفتی

وطنی به وجود برخی انتقادها در تدوین این 
قراردادها اشاره کرد و گفت: امضای قراردادی 
که 100 درصد به نفع ما و 100 درصد به ضرر 
طرف خارجی باشد، امکان پذیر نیست و هیچ 
را  موضوع  این  عاقلی  کشور  یا  و  شرکت 
نمی پذیرد، بنابراین باید منافع مشترک در نظر 

گرفته شود. معاون توسعه فناوری معاونت 
علمی و فناوری رئیس جمهوری افزود: وزارت 
نفت، مدل های قراردادی تهیه کرده است که 
فضای  در  باید  باشد،  داشته  ایرادی  اگر 
کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد. وی با بیان 
این که اکنون شرایط برای همکاری بیشتر با 
نهادهای بین المللی فراهم است، تصریح کرد: 
ما در دوران تحریم، سهم خود را در بازار و 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( از 
دست دادیم، اما اکنون به جایی رسیده ایم که 
توانستیم از حق خود دفاع کرده و سهم و 

جایگاه خود را پس بگیریم.
وطنی به تاثیر توسعه مناسبات بین المللی 
در تامین منافع ملی اشاره کرد و گفت: توسعه 
این مناسبات قدرت چانه زنی کشور را در 
عرصه بین المللی باال می برد، زمانی که کشوری 
از طریق همکاری های نفتی و اقتصادی به 
کشور دیگر وابسته شود، از آن کشور در 

مجامع بین المللی دفاع خواهد کرد.
و  معاونت علمی  فناوری  توسعه  معاون 
اصل  کرد:  تاکید  رئیس جمهوری  فناوری 
همکاری بین المللی یک اصل پذیرفته شده در 
کشور است، البته اگر درباره جزییات همکاری 
با شرکت ها ی بین المللی، انتقادی وجود دارد 

باید در فضای کارشناسی بررسی شود.
 وی درباره زیان ناشی از تاخیر در اجرای 
قراردادهای جدید نفتی عنوان کرد: بسیاری از 
مخازن نفت و گاز کشور مانند پارس جنوبی، 
مشترک است که هرچه دیرتر برای توسعه آنها 

اقدام کنیم، زیان کرده ایم.
وطنی با بیان این که از دست رفتن بازارهای 
بین المللی از جمله این زیان هاست، گفت: اجرا 
نکردن این قراردادها باعث خروج نیروی 
انسانی متخصص از کشور خواهد شد، وقتی 
انسانی مشاهده کند که در کشور  نیروی 
فرصت کار فراهم نیست، کشور را ترک می کند 
و سراغ دیگر شرکت ها  و کشورها و حتی 

کشورهای رقیب خواهد رفت.
و  معاونت علمی  فناوری  توسعه  معاون 
بیان این که در  با  فناوری رئیس جمهوری 
صورت تاخیر در امضای قراردادهای جدید، به 
فناوری های جدید دست نخواهیم یافت، ادامه 
داد: در صورت در اختیار گرفتن فناوری های 
جدید، به جای خام فروشی نفت و مواد پایه 
پتروشیمی، می توانیم محصوالت جدیدتر و 
دارای ارزش افزوده بیشتر را صادر کنیم که 
سبب گسترده شدن و پایدار شدن بازارهای 

صادراتی می شود.

اجرای قراردادهای جدید نفتی، نمایش 
اقتدار ایران است

امضای قرارداد ایران و توتال پیش از پایان 
کار دولت یازدهم

وزیر نفت خبر داد:

جذب سرمایه خارجی در صنعت نفت به 
افزایش اشتغال زایی می انجامد

اجرای  گفت:  مجلس  سابق  نماینده 
قراردادهای جدید نفتی و سرمایه گذاری در 
این صنعت، افزون بر حفظ منافع معنوی و 
مادی کشور، فناوری و دانش فنی را وارد کشور 
می کند و انقالب بزرگی در صنعت نفت خواهد 

بود.
امیرعباس سلطانی گفت: اکنون که بحث 
تحریم های جامع آمریکا با حمایت  برخی 
کشورهای مرتجع عربی حوزه خلیج فارس 
برای به انزوا کشاندن ایران مطرح است، 
اجرایی شدن قراردادهای جدید نفتی جدای 
 از منفعت اقتصادی، در جهت پیشبرد اهداف 
سیاسی-امنیتی نظام و نقش برآب کردن 
نقشه های ضد ایرانی و همچنین ارتقای اقتدار 
کشور  نیز حائز اهمیت است. وی با اشاره به 
عملکرد قابل تحسین جمهوری اسالمی در 
به کارگیری دیپلماسی نرم تصریح کرد: برجام، 
سند رسوایی دشمنان نظام بود و اکنون این 

حربه که ایران را یک کشور جنگ طلب معرفی 
کنند، شکست خورده و صلح طلبی ایران برای 
دنیا روشنگری شده است. سلطانی با بیان 
اینکه سیاست های نفتی دولت یازدهم و 
اجرایی شدن قراردادهای جدید نفتی یک برد 
برای نظام جمهوری اسالمی است، یادآوری 
کرد: ما با تداوم این سیاست، بدون شک در 
آینده در بازار انرژی حرف های زیادی برای 
گفتن خواهیم داشت، ضمن اینکه بدون 
سرمایه گذاری در این صنعت برنامه هایمان 
پیش نمی رود. وی با اشاره به اینکه برداشت از 
میادین مشترک، گام های رو به جلو برای رشد 
اقتصادی و اشتغال زایی در کشور است، اظهار 
و  نفتی  قراردادهای جدید  اجرای  کرد: 
سرمایه گذاری در این صنعت، افزون بر حفظ 
منافع معنوی و مادی کشور، فناوری و دانش 
فنی را وارد کشور می کند و انقالب بزرگی در 

صنعت نفت خواهد بود.

وزیر نفت با بیان این که قرارداد ایران و توتال 
برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی در مراحل 
پایانی است، گفت: این قرارداد در دولت یازدهم 

و پیش از پایان کار این دولت امضا می شود.
مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت با اشاره به 
مذاکرات ایران و شرکت فرانسوی توتال برای 
توسعه فاز 11 پارس جنوبی، گفت: ایران و توتال 

در حال جمع بندی و بحث برای امضای قرارداد 
توسعه فاز 11 پارس جنوبی هستند که تقریبا در 

مراحل نهایی و پایانی برای امضای قرار دارد.
زنگنه تصریح کرد: امضای قراردادهای جدید 
نفتی برای توسعه میدان های نفت و گاز با اولویت 
میدان های مشترک، از مهم ترین اولویت های 

صنعت نفت در سال ٩٦ است.

یک عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به 
این که افزایش سرمایه گذاری خارجی سبب 
بهبود روند اشتغال زایی در کشور می شود، 
به آن  از همه  بیش  آنچه  اکنون  گفت: 
نیازمندیم، ایجاد اشتغال است و برای این 
اشتغال زایی نیز باید موتور اقتصاد کشور 
حرکت کند که یکی از لوازم این حرکت، 
توسعه صنعت نفت است. عباس آرگون، عضو 
اتاق بازرگانی تهران به لزوم جذب سرمایه 
خارجی در صنعت نفت اشاره کرد و گفت: در 
شرایط کنونی منطقه، جذب سرمایه و ورود 
سرمایه گذار خارجی به کشور، نشانگر امنیت 
باالی سرمایه گذاری در ایران و ارمغان ثبات 
اقتصادی است. وی افزود: شکی نیست که 
سرمایه گذاری خارجی در صنعت کشور 
به ویژه صنعت نفت، سبب رشد و توسعه 

شد،  خواهد  کشور  اقتصادی  و  صنعتی 
در  جدید  همچنین  سرمایه گذاری های 
صنعت نفت، افزون بر توسعه این صنعت و 
و  قدرت  بیانگر  کشور،  اقتصادی  رشد 
دیپلماسی نرم جمهوری اسالمی ایران است.

 آرگون تصریح کرد: یکی از آثار مثبت 
جذب سرمایه و ورود سرمایه گذار خارجی به 
کشور، رشد افزایش اشتغال است، از این رو 
بدون تردید سرمایه گذاری خارجی به افزایش 
اشتغال زایی و پویا و فعال تر شدن شرکت های 
داخلی می انجامد. عضو اتاق بازرگانی تهران 
عنوان کرد: اکنون آنچه بیش از همه به آن 
نیازمندیم، ایجاد اشتغال است و برای این 
اشتغال زایی نیز باید موتور اقتصاد کشور 
حرکت کند که یکی از لوازم این حرکت، 

توسعه صنعت نفت است.

قراردادهای جدید نفتی و افزایش قدرت 
چانه زنی ایران درجهان
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 مطالعه 2 میدان نفت و گاز به»Eni« ایتالیا سپرده شد
با امضای تفاهم نامه همکاری

تنظیم سبد صادرات نفت خام 
ایران

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از 
برنامه ریزی برای تنظیم و هدفمندسازی 
سبد صادرات نفت خام کشور خبر داد. علی 
کاردر، روز سه شنبه)30 خردادماه( در 
حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه همکاری 
میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت  انی 
ایتالیا، در جمع خبرنگاران حاضر شد و 

گفت: با ایجاد و تنظیم سبد صادرات نفت 
خام، مشخص می شود چه میزان نفت در 
قالب چه مدلی به کدام کشورها عرضه شود 
و این اقدام افزون بر ایجاد موازنه در عرضه 
یجاد  ا ز  ا مختلف،  کشورهای  به  نفت 
تغییرات ناگهانی در روند صادرات و یا 
وابسته شدن کشور به تقاضای نفت برخی 

شرکت ها جلوگیری می کند. 
وی ظرفیت تولید نفت ایران را حدود 

چهار میلیون بشکه در روز خواند و ادامه 
داد: ماه گذشته، 50 درصد محموله های 
صادراتی نفت خام ایران روانه بازارهای 

اروپا شد.
 مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: 
بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت 
نفت، شرکت ملی نفت ایران ظرفیت سازی 
می کند و میزان تولید و صادرات که مبحثی 
نفت  وزارت  از سوی  است،  حاکمیتی 

مشخص و اعالم می شود.

فاز 11 در آستانه امضای قرارداد؛ 
آزادگان در تدارک مناقصه محدود

کاردر در ادامه  درباره قرارداد توسعه 
فاز 11 پارس جنوبی که بر خالف برخی 
شنیده ها طی روزهای اخیر امضا نشد، 
توضیح داد: متن این قرارداد نهایی شده 
مجوزهای  برخی  دریافت  با  و  است 

با واگذاری مطالعات میدان های نفت و گاز ایران به 
شرکت های داخلی و خارجی، امکان استفاده از توان مطالعاتی 
این شرکت ها و مقایسه نتایج آن به منظور دستیابی به 
ظرفیت های نهایی موجود برای شرکت ملی 
نفت ایران فراهم شده است. غالمرضا 
و  توسعه  معاون  منوچهری، 
مهندسی شرکت ملی نفت ایران، 
تفاهم نامه  امضای  مراسم  در 
همکاری میان این شرکت و 
شرکت انی ایتالیا گفت: با 
استفاده از نتایج مطالعات 
که از سوی شرکت ها 
ارائه می شود، شرکت 

ملی نفت ایران می تواند بدون هیچ هزینه ای به اطالعات خوبی 
در باره شاخص های مختلف میدان از جمله حجم ذخایر قابل 
استحصال و... دست یابد. وی افزود: این اطالعات می تواند به 
شرکت ملی نفت ایران در مذاکرات و مناقصات توسعه میدان ها 
بسیار کمک کند. منوچهری ادامه داد: ذخایر نفت، ثروت های 
انباشت شده ماست که اگر نتوانیم با استفاده از روش های ازدیاد 
برداشت، به آنها دست یابیم، شاید برای همیشه از دست بروند. 
وی با اشاره به برنامه ریزی برای فعالیت شرکت های خارجی به 
منظور پیاده سازی روش های EOR و IOR در میدان های نفتی 
ایران، گفت: با انتقال فناوری های روزآمد ازدیاد برداشت به 
کشور، شرکت های ایرانی نیز می توانند در آینده ای نه چندان 
دور به افزایش ضریب بازیافت از مخازن اقدام کنند و به این 
ترتیب، تراز ایران در سطح بین المللی افزایش می یابد. منوچهری 

درباره شرکت انی ایتالیا نیز عنوان کرد: این شرکت که از گذشته 
در میدان های ایران فعال بوده، از بزرگترین شرکت های توسعه 
دهنده میدان های نفت و گاز در جهان به شمار می رود؛ راهبری 
پروژه های نفتی زیادی را در اروپا به عهده داشته است و سوابق 
درخشانی دارد. به گفته وی، انی پیش تر در مصر و به ویژه 
مدیترانه، رکوردهای خوبی از نظر سرعت و کیفیت کار بر جای 
گذاشته است. منوچهری با اشاره به این که تفاهم نامه مطالعاتی 
برای میدان کیش، پیشتر با شرکت های شل، گازپروم و 
سرمایه گذاری غدیر و تفاهم نامه مطالعاتی فاز سوم دارخوین با 
شرکت نفت فیلیپین و سرمایه گذاری غدیر امضا شده است، 
ابراز امیدواری کرد که شرکت انی ظرف 6 ماه آینده، نتایج 
مطالعات خود را در این دو میدان به شرکت ملی نفت ایران ارائه 

دهد.

مجله خبري

اشــــاره
مشعل   با امضای تفاهم نامه همکاری میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت 
انی ایتالیا، این شرکت خارجی عهده دار مطالعه میدان  گازی کیش و فاز سوم 
میدان نفتی دارخوین شد. تفاهم نامه همکاری با هدف مطالعه یک میدان نفتی 
و یک میدان گازی، صبح سه شنبه)30 خردادماه( با حضور علی کاردر، مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران میان دکتر غالمرضا منوچهری، معاون توسعه و مهندسی 
شرکت ملی نفت ایران و  آنتونیو وال، مدیر بخش باالدستی شرکت انی امضا شد. 

بر مبنای این تفاهم نامه همکاری، شرکت انی ایتالیا 6 ماه فرصت دارد نتایج 
مطالعات خود را روی میدان های نامبرده به شرکت ملی نفت ایران ارائه دهد. 
پیش از این برای میدان  گازی کیش با شرکت های انگلیسی-هلندی شل، گازپروم 
روسیه و شرکت سرمایه گذاری غدیر نیز تفاهم نامه مطالعاتی امضا شده است.
همچنین شرکت نفت فیلیپین و سرمایه گذاری غدیر پیش از این برای مطالعه 

میدان دارخوین با شرکت ملی نفت ایران به تفاهم رسیده بودند.

معاون شرکت ملی نفت ایران  تاکید کرد:
به کارگیری توان مطالعاتی شرکت های بین المللی نفتی در میدان های نفت و گاز ایران
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باقیمانده و هماهنگی میان مدیران ارشد 
شرکت های طرف قرارداد برای حضور در 
مراسم، این قرارداد ظرف هفته های آینده 

امضا می شود.
وی یادآور شد: شرکت ملی نفت ایران و 
شرکت های طرف قرارداد، پیش از امضای 
قرارداد، مجوزهای الزم را از ارگان های 
مختلف دریافت می کنند و به این ترتیب، 
قرارداد بالفاصله پس از امضا وارد مرحله اجرا 

می شود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درباره 
مناقصه میدان آزادگان نیز توضیح داد: به 
همه  برای  مناقصه  اسناد  این که  جای 
شرکت ها ارسال شود، نامه ای ارسال شد تا بر 
مبنای آن، شرکت هایی که تمایل به حضور 
در مناقصه آزادگان دارند، اعالم آمادگی کنند 
و پس از نهایی شدن این کار، مناقصه محدود 

برگزار می شود.
وی با بیان این که فرآیند این کار چند 
هفته ای زمان می برد، عنوان کرد: از آنجا که 
برخی شرکت کنندگان در مناقصه، پیش از 
این با شرکت ملی نفت ایران تفاهم نامه امضا 
نکرده اند و طبیعی است مطالعات فنی آنها 
چند ماه زمان ببرد، بعید است قرارداد میدان 

آزادگان در این دولت امضا شود.

ادامه مذاکره با مرسک، تدوین 
B بسته های کاری توسعه فرزاد

معاون وزیر نفت در پاسخ به پرسشی 
درباره مذاکره با شرکت دانمارکی مرسک 
برای توسعه الیه نفتی پارس جنوبی گفت: 
مدل فنی ارائه شده از سوی مرسک بررسی 
شد و کارشناسان ما دیدگاه های پیشنهادی 

خود را روی این مدل ارائه کرده اند.
کاردر گفت: تاکید ما بر این است که با 
توجه به مشترک بودن مخزن، سرعت 

تخلیه افزایش یابد.
جز  به  تاکنون  این که  بیان  با  وی 
مرسک، شرکت دیگری برای توسعه الیه 
نفتی پارس جنوبی ابراز تمایل نکرده 

میدانی  نفتی  الیه  داد:  ادامه  است، 
تکنیکال است و مرسک تجارب خوبی در 

این زمینه دارد.
کاردر همچنین در پاسخ به پرسشی 
مبنی بر این که گویا هندی ها انتظار دارند 
ایران توسعه فرزاد B را به آنان واگذار کند، 
عنوان کرد: اگر قراردادی بخواهد از ابتدا 
در  شک  بدون   ، د و ر پیش  تحمیلی 
درازمدت نمی توانددوام بیاورد و اثربخش 

شود.
وی ادامه داد: در حال آماده سازی 
بسته های کاری در قالب EPCF برای 
این حال  با  و  B هستیم  فرزاد  توسعه 
همچنان اگر مدل مالی که از منظر شرکت 
ملی نفت ایران دارای توجیه اقتصادی است، 
ارائه شود، آن را دریافت و بررسی می کنیم، 
اما روند توسعه میدان متوقف نخواهد شد.

به گفته کاردر، شرکت ملی نفت ایران 
بر اساس تفاهم نامه های مطالعاتی که امضا 
کرده است، باید حدود 75 طرح مطالعاتی 
دریافت کند که از این میان تاکنون بیش 

از 20 طرح دریافت شده است.

تشکیل کمیته های مشترک با 
عراق و قطر

درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  کاردر 
همکاری های مشترک ایران با کشورهای 
مخازن  صیانتی  توسعه  برای  همسایه 
مشترک نیز توضیح داد: قطر در این زمینه 
مشترک  کمیته ای  تشکیل  درخواست 
داشـــــت و نخــستین جــلسه ایـــن 
جلسه  نیز  ق  ا عر با  همچنین  کمیته،

مشترکی برگزار شده است.
وی یادآور شد: ایران از همکاری در این 
زمینه استقبال می  کند، زیرا دو طرف از این 

همکاری بهره مند می شوند.
بر پایه این گزارش، تفاهم نامه همکاری 
)MOU( با هدف مطالعه میدان های کیش 
و دارخوین، ساعتی پیش میان شرکت ملی 

نفت ایران و شرکت انی ایتالیا امضا شد.

مدیرعامل توتال:  

 توتال کار توسعه فاز 11 پارس جنوبی را
 تابستان آغاز می کند

مدیرعامل توتال با اعالم این که این شرکت 
فرانسوی تابستان امسال کار توسعه فاز 11 پارس 
جنوبی را آغاز خواهد کرد، گفت: ما یک 
سرمایه گذاری اولیه یک میلیارد دالری در این 

پروژه خواهیم داشت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، پاتریک پویان 
گفت: شرکت توتال تابستان امسال طرح توسعه 
فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی را آغاز می کند.
رویترز در گزارش خود آورده است که امضای 
قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی، 
نخستین سرمایه گذاری یک شرکت بزرگ غربی 
در بخش انرژی ایران از زمان لغو تحریم ها خواهد 

بود.
 مدیرعامل توتال اعالم کرد: توتال پس از 
تمدید لغو تحریم های آمریکا علیه ایران بر 
اقدام مشترک  برنامه جامع  توافق  اساس 
)برجام(، یک سرمایه گذاری اولیه یک میلیارد 

دالری در ایران خواهد داشت.
پویان افزود: ارزش ریسک یک میلیارد دالر 
سرمایه گذاری اولیه در این طرح وجود دارد، زیرا 
بازار بسیار بزرگی را پیش روی ما باز می کند؛ ما 

درباره برخی ریسک ها بسیار هوشیار هستیم.
وی ادامه داد: ما ریسک بازگشت احتمالی 
تحریم ها را هم در نظر گرفته ایم و باید تغییر 

قوانین را در برنامه ریزی های خود لحاظ کنیم.
توسعه میدان گازی مشترک پارس جنوبی 
برای نخستین بار در دهه 90 میالدی آغاز شد و 
توتال تا پیش از وضع تحریم های بین المللی  در 
سال 2006 یکی از بزرگ ترین سرمایه گذاران 
خارجی در این میدان بود. توتال تصمیم گرفته 
است در طرح توسعه فاز 11 میدان گازی پارس 
جنوبی مشارکت کند که ارزش این پروژه پنج 
میلیارد دالر برآورد شده است. تاکنون بسیاری 
از جمله شرکت  از شرکت های بزرگ دنیا 
انگلیسی-هلندی شل و بی پی انگلیس برای 
مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های نفتی 

ابراز تمایل کرده اند.
مدیرعامل توتال گفت: طرح لغو تحریم های 
آمریکا علیه ایران به تازگی تمدید شده است و 
هر 6 تا هشت ماه یکبار تمدید خواهد شد، ما با 

برخی تردیدهای موجود باید کنار بیاییم.
توتال در کنسرسیوم توسعه دهنده توسعه 

فاز 11 پارس جنوبی 50/1، شرکت ملی نفت چین 
)سی ان پی سی( 30 درصد و شرکت پتروپارس 

ایران 19/9 درصد سهم دارند.
گروه فرانسوی توتال در سال های اخیر 
سرمایه گذاری های قابل توجهی در ابوظبی، قطر 
و برزیل انجام داده و پویان کاهش قیمت انرژی 
در سه سال گذشته را فرصتی برای امضای 
قرارداد به منظور بهره مند ی از منابع ارزان انرژی 

برای تضمین تقویت شرکت توتال می  داند.
توتال قصد دارد به بازدهی باالی 15 درصد در 
هر پروژه جدیدی که در هر نقطه از جهان به 
عهده می گیرد، دست یابد؛ طرح توسعه فاز11 

پارس جنوبی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
به گفته مدیرعامل این شرکت فرانسوی، 
شرایط قرارداد مورد مذاکره با ایران بسیار بهتر 

از دوران پیش از تحریم هاست.
سرمایه گذاران همواره معتقد بودند که 
قراردادهای پیشین ایران سود کمی را برای 
شرکت های خارجی در نظر می گیرد. توتال در 
دهه 1990 میالدی در فاز های 2 و 3 پارس جنوبی 

کار کرده است.
پویان  تصریح کرد: الگوی جدید قراردادهای 
نفتی ایران با مدل پیشین قراردادهای این کشور 
متفاوت است و به جای درصد مشخصی از 
هزینه های توسعه پروژه، بر اساس میزان تولید 

برای مجری طرح، پاداش در نظر گرفته است.
مدیرعامل توتال گفت: به واقع الگوی جدید 
قراردادهای نفتی، یک نسخه بهبود یافته است، 
این قراردادها همچنین به جای هفت یا هشت 
 سال، بازه زمانی 20 ساله دارد. با توجه به
 پابرجا بودن تحریم های دالری آمریکا، توتال این 
پروژه را از منابع مالی خود به یورو تامین مالی 
خواهد کرد. پویان تصریح کرد: گاز تولیدی از 
پارس جنوبی برای پاسخ گویی به تقاضای روز 
افزون بازار داخلی داخلی ایران  مصرف می شود 
و هیچ محموله ای از آن صادر نمی شود. سهم 
توتال در قالب میعانات گازی پرداخت خواهد 
شد. مدیرعامل توتال گفت: این شرکت همچنین 
در حال بررسی یک پروژه پتروشیمی در ایران 
است که مستلزم تامین مالی خارجی از بانک های 
آسیایی است، هرچند که مذاکرات این پروژه 

هنوز در مراحل اولیه قرار دارد.
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در راستای اجرای ابالغیه شماره 221421-
30/2 مورخ 13٩4/5/12 وزیر محترم نفت، مرکز 
توسعه مدیریت صنعت نفت با هدف شناسایی، 
ارزیابی و تربیت نسلی نو از مدیران عمومی و اعطای 
گواهینامه صالحیت حرفه ای مدیریت عمومی، از 
کلیه کارشناسان / سرپرستان / مدیران رسمی 
متقاضای واجد شرایط مندرج در این فراخوان، 
دعوت به عمل می آورد نسبت به انجام فرایند ثبت 
نام خود اقدام نمایند. منظور از مدیران عمومی 
تمامی مدیران عالی و ارشد شاغل در چهار شرکت 
اصلی و وزارت نفت می باشند که چندین حوزه 
فنی، عملیاتی و خدماتی را تحت مدیریت خود 
داشته و کار راهه آنها به سمت های مدیریت عامل 
و معاونین وزیر ختم می گردد. الزم به ذکر است 
هدف از این طرح شناسایی و پرورش استعدادهای 
مدیریتی و همچنین انتخاب مدیران حرفه ای 
می باشد. بنابراین به متقاضیانی که دارای تجارب 
الزم هستند بعد از گذراندن مراحل ارزیابی و محرز 
شدن شایستگی های رفتاری و فنی آنها گواهینامه 
صالحیت حرفه ای متناسب با سطح ارزیابی شده 
اعطا می شود و آن دسته از افرادی که فاقد تجارب 
گذراندن  صورت  در  می باشند،  مدیریتی 
موفقیت آمیز مراحل ارزیابی و محرز شدن 
استعدادهای آنان، بعد از طی دوره های آموزشی و 
کسب تجارب الزم، گواهینامه صالحیت حرفه ای 
مربوطه رادریافت خواهند کرد. بدیهی است دیگر 
گروه های حرفه ای همچون مالی، حقوقی، منابع 
انسانی و ... نیز به ترتیب در طرح های مشابه به اجرا 

گذاشته خواهند شد.

الف – شرایط اولیه ورود
متقاضیان واجد شرایط یکی از دو طرح ذیل 
می توانند با ثبت نامه در سایت portal.nioc.ir از 
تاریخ ٩٦/4/21 لغایت ٩٦/5/11 در فرایندهای این 
مرکز شرکت نمایند. الزم به ذکر است شرایط سن 
و دانشگاه قید شده در فراخوان با توجه به اولویت ها 
و محدودیت های ظرفیت ارزیابی می باشد، بدیهی 
است در فراخوان های آتی سایر گروه های سنی و 
فارغ التحصیالن دیگر دانشگاه ها نیز امکان شرکت 
در فرایندهای ارزیابی این مرکز را خواهند داشت.

1.شرایط اولیه استعدادهای مدیریتی:
1،1. برخورداری از شرایط جسمانی جهت کار 

در محیط های عملیاتی و اجرایی
حداقل  تحصیلی  مدرک  2،1.داشتن 
کارشناسی در یکی از رشته های: 1-مهندسی 
باالدستی نفت )کلیه گرایش ها( 2- مهندسی 
شیمی )کلیه گرایش ها به استثنای گرایش های 
صنایع غذایی، داروسازی، مهندسی هسته ای، 
بیوشیمی،  تسلیحات،  و  مهمات  مهندسی 
بلورشناسی، مهندسی پزشکی، بیوتکنولوژی و 
نساجی( 3- مهندسی صنایع )کلیه گرایش ها( 
4- مهندسی برق )کلیه گرایش ها به استثنای 
گرایش مهندسی پزشکی( 5-مهندسی مکانیک 

)کلیه گرایش ها( ٦- مهندسی عمران )کلیه 
سازه های  گرایش  استثنای  به  گرایش ها 
هیدرولیکی و مهندسی رودخانه و سازه های 
دریایی( 7- مهندسی معدن 8- مهندسی 
سیستم های انرژی ٩- متالوژی / مواد / بازرسی 
فنی 10- مهندسی پلیمر 11- ژئوفیزیک 12- 
زمین شناسی 13- مهندسی دریا 14- مهندسی 

MBA -1گاز 15- مدیریت ٦
3،1. ارائه مدرک تحصیلی در یکی از مقاطع از 
دانشگاه های برتر بنا به اعالم وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری که عبارتند از: صنعتی شریف، صنعتی 
امیرکبیر، علم و صنعت، تهران، شهید بهشتی، 
تبریز، تربیت مدرس، شیراز، صنعتی اصفهان، 
فردوسی مشهد، صنعت نفت، بخش باالدستی 
دانشگاه سهند تبریز و واحد علوم و تحقیقات 
دانشگاه آزاد اسالمی تهران یا فارغ التحصیالن اول 
تا سوم سایر دانشگاه های دولتی به گواهی دانشگاه

4،1. حداقل معدل تحصیلی 15 با لحاظ 
ضریب معدل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
)ضریب معدل برای دانشگاه های صنعتی شریف، 
تهران، امیر کبیر و رشته های غیرفنی دانشگاه 
شهید بهشتی برابر با 1/08٩ می باشد( برای 
دانشگاه های برتر و حداقل معدل 17 برای 
فارغ التحصیالن اول تا سوم سایر دانشگاه های 

دولتی
5،1. حداکثر سن 40 سال

٦،1.دارا بودن حداقل 5 سال سابقه در یکی از 
واحدهای امور اکتشاف، امور مهندسی و توسعه، 
امور تولید، امور فنی، بهره برداری، برنامه ریزی 
تلفیقی )برنامه ریزی و کنترل طرح ها(، تعمیرات 
صنعتی، بازرسی فنی، مهندسی و ساختمان 
)مهندسی و اجرای طرح(، مهندسی نفت و گاز، 
دیسپچینگ، هماهنگی و نظارت بر تولید، 
هماهنگی و نظارت بر انتقال گاز، تامین و توزیع 
شرکت پخش فراورده های نفتی، عملیات 
ذخیره سازی نفت و گاز، عملیات پاالیش نفت و 
گاز، عملیات و پشتیبانی، عملیات صادرات و 
بارگیری نفت پایانه های نفتی، عملیات توزیع نفت 
و گاز، عملیات ایستگاه تقلیل /تقویت فشار، 
عملیات خطوط لوله انتقال نفت یا گاز و عملیات 
پخش فراورده های نفتی شرکت های اصلی و تابعه 

صنعت نفت
تبصره: در صورتی که فرد در حال حاضر در 
کارراهه های فوق االشاره فعالیت ندارد، برای ورود 
به فرایند ارزیابی می بایست، به منظور تغییر 
کارراهه به یکی از واحد / شرکت های مزبور متعهد 
شود تا در صورت موفقیت در فرایندهای ارزیابی و 
با شرط نیاز آن واحدها، نسبت به تغییر کارراهه 

ایشان اقدام گردد.

2.شرایط اولیه انتخاب مدیران حرفه ای:
1،2. برخورداری از شرایط جسمانی  مناسب 

جهت کار در محیط های عملیاتی و اجرایی
2،2. مدیران عامل، مدیران، قائم مقامان، 

مجریان طرح ها، معاونان و روسای شاغل در 
یکی از واحدهای امور اکتشاف، امور مهندسی 
و توسعه، امور تولید، امور فنی، بهره برداری، 
برنامه ریزی تلفیقی )برنامه ریزی و کنترل 
طرح ها(، تعمیرات صنعتی، بازرسی فنی، 
مهندسی و ساختمان )مهندسی و اجرای 
طرح(، مهندسی نفت و گاز، دیسپچینگ، 
هماهنگی و نظارت بر تولید، هماهنگی و 
نظارت بر انتقال گاز، تامین و توزیع شرکت 
پخش فراورده های نفتی، عملیات ذخیره سازی 
نفت و گاز، عملیات پاالیش نفت و گاز، عملیات 
و پشتیبانی، عملیات صادرات و بارگیری نفت 
پایانه های نفتی، عملیات توزیع نفت و گاز، 
عملیات ایستگاه تقلیل /تقویت فشار، عملیات 
خطوط لوله انتقال نفت یا گاز و عملیات پخش 
فرآورده های نفتی شرکت های اصلی و تابعه 
صنعت نفت، یا کارمندان سایر مشاغل که 
حداقل 2 سال سابقه کار در مسئولیت های 

مزبور داشته اند.
3،2. حداکثر سن 45 سال

4،2. دارا بودن 3 سال ارزیابی عملکرد عالی 
طی 4 سال گذشته و در غیر این صورت تایید 
صالحیت و توانمندی فرد توسط مدیر ذیربط 

)براساس فرم شماره 1(

ب-معیارهای موفقیت در حرفه 
مدیریت عمومی

1( دانش:
دانش زبان و کامپیوتر:

-تسلط به زبان انگلیسی در مهارت های 
شنیداری، خواندن، سخن گفتن و نوشتن در 

IELTS سطح حداقل 5/5 مطابق با استاندارد
-توانایی کار با کامپیوتر مطابق با استاندارد 

ICDL

دانش عمومی:
-آشنایی با قوانین و مقررات صنعت نفت: 
مالی  2-مقررات  معامالت   1-آیین نامه 

3- مقررات اداری و استخدامی
-آشنایی با قانون مناقصات و آیین نامه های آن

2( تجربه:
-داشتن تجربه مدیریتی / سرپرستی دریکی از 
امور اکتشاف، امور مهندسی و توسعه، امور تولید، 
امور فنی، بهره برداری، برنامه ریزی تلفیقی 
)برنامه ریزی و کنترل طرح  ها(، تعمیرات صنعتی، 
بازرسی فنی، مهندسی و ساختمان )مهندسی و 
اجرای طرح(، مهندسی نفت و گاز، دیسپچینگ، 
هماهنگی و نظارت بر تولید، هماهنگی و نظارت بر 
توزیع شرکت پخش  و  تامین  گاز،  انتقال 
فراورده های نفتی، عملیات ذخیره سازی نفت و گاز، 
عملیات پاالیش نفت و گاز، عملیات و پشتیبانی، 
عملیات صادرات و بارگیری نفت پایانه های نفتی، 
عملیات توزیع نفت و گاز، عملیات ایستگاه تقلیل 

/تقویت فشار، عملیات خطوط لوله انتقال نفت یا 
گاز و عملیات پخش فراورده های نفتی شرکت های 

اصلی و تابعه صنعت نفت

3(شایستگی:
شایستگی های رفتاری:

-قضاوت و تصمیم گیری: شامل توانایی 
در جمع آوری اطالعات، ارزیابی گزینه ها و راه 
حل ها، انتخاب بهترین راه حل، اجرای راه حل 

انتخاب شده
-رهبری تحولی: شامل توانایی در ایجاد 
چشم انداز، الهام بخشی و ایجاد انگیزش، 
تیم سازی و رهبری تیمی وتوانمندسازی 

وتوسعه دیگران
-ارتباطات بین فردی: شامل توانایی در 
ایجاد رابطه مثبت و سازنده با انتقال و دریافت 

مطالب و درک عواطف دیگران
-مذاکره و نفوذ بر دیگران: شامل توانایی 
درتاثیر مثبت و سازنده با انتقال و دریافت 

مطالب و درک عواطف دیگران
- تفکر تحلیلی و منطقی: شامل توانایي 
در تجزیه و تحلیل اطالعات (تفکر تحلیلی ، 

تحلیل منطقی ، حل مسئله و انضباط ذهنی
-برنامه ریزی و مدیریت امور جاری: 
توانایی شناسایی وضعیت موجود، هدف گذاری 
و شناسایی صحیح اهدافی که باید حاصل 
گردند، توجه به وضعیت کلی سازمان در هدف 
گذاری، تدوین و تعریف منابع )انسانی، مالی و 
نحوه  تعیین  اهداف،  تحقق  زمان( جهت 
اختصاص یافتن منابع، توانایی اولویت بندی و 
تقسیم کار، قدرت پایش، کنترل و اندازه گیری 
مراحل پیشرفت کار، قدرت اجرا و هماهنگی 
بین امور مختلف، نتیجه گیری و گزارش گیری، 

یادگیری از برنامه اجرا شده.

شایستگی های فنی:
برنامه ریزی  استراتژیک:  -مدیریت 
بلندمدت و استراتژیک و تعیین ماموریت ها، 
اهداف و سیاست های سازمان و ترسیم خط 

مشی و راهکارهای دستیابی به اهداف
-مدیریت عملیات: برنامه ریزی، هدایت و 
نظارت بر فعالیت های تولیدی / فنی / خدماتی 

در حوزه های مربوطه
یت  هدا رت،  نظا مالی:  -مدیریت 
فعالیت های مالی و بودجه سازمان به منظور 
تامین مالی، ارتقای سرمایه گذاری یا ارتقای 

کارایی.
-سازماندهی: راهبری و نظارت بر فرایند 
طراحی، بازآرایی و مهندسی ساختار و بهبود 

سیستم ها و روش ها در سطح شرکت.
-مدیریت منابع انسانی: راهبری و نظارت 
بر فعالیت های منابع انسانی شامل بهبود طرح ها 
و اقدامات، انتخاب و انتصاب مدیران و روسای 
ادارات و تعیین و تفویض اختیارات و مسئولیت 

خبر و  نظر

 فراخوان طرح انتخاب و توسعه مدیران عمومی 
در حوزه های فنی، مهندسی و عملیاتی صنعت نفت
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اداره کل روابط عمومی وزارت نفت با 
صدور اطالعیه ای اعالم کرد که وزیر نفت 
در شبکه اجتماعی اینستاگرام صفحه 

شخصی ندارد.
اداره کل روابط عمومی وزارت نفت با 
صدور اطالعیه ای اعالم کرد: مهندس بیژن 
از جمله  زنگنه در رسانه های مجازی 
اینستاگرام صفحه شخصی چه مستقیم و 
چه با واسطه نداشته و بنابراین انتساب 
چنین صفحه ای به وزیر محترم نفت 

تکذیب می شود. ضمن احترام به کاربرانی 
که از طریق رسانه های مجازی اخبار 
مربوط به وزیر نفت را پیگیری می کنند، 
یادآور می شود انتشار اخبار صنعت نفت از 
طریق سایت رسمی وزارت نفت و شبکه 
اطالع رسانی نفت و انرژی )شانا( انجام 
می شود. براساس این گزارش، به تازگی 
صفحه هایی به نام مهندس زنگنه، وزیر 
نفت، در رسانه های مجازی به انتشار اخبار 

و دیدگاه های ایشان اقدام کرده اند.

به ایشان وطرح ریزی برنامه های استخدام، 
آموزش و نگهداشت کارکنان و برنامه های 
جبران خدمات و بسترسازی و حمایت همه 
جانبه از اجرای برنامه های بهبود و ارتقای 

حوزه های اخالقی و اجتماعی در سازمان.
-مدیریت امور حقوقی و قراردادها: 
نظارت بر قراردادها، مناقصه ها و مزایده های 
داخلی و خارجی شرکت و حصول اطمینان 
از اعمال صحیح ضوابط و مقررات و مسائل 

حقوقی شرکت.
-مدیریت بهره وری: نظارت، طرح ریزی 
یا اجرای سیاست ها، اهداف یا فعالیت های 
سازمان به منظور حصول اطمینان از استمرار 
بازده  رساندن  حداکثر  به  و  عملیات 
سرمایه گذاری یا به منظور ارتقای بهره وری، 
حل  برای  اصالحی  برنامه های  اجرای 
مشکالت سازمانی با استفاده از بازرسی و 
همچنین  و  سازمان  داخلی  حسابرسی 
طرح ریزی برنامه های حقوقی داخلی و 

خارجی سازمان 
-مدیریت ارتباطات و روابط عمومی: 
برنامه ریزی ارتباطات و روابط عمومی، مدیریت 
آن، کنترل ارتباطات درون و برون سازمانی و 
ریاست یا عضویت در هیات مدیره و کمیته های 
مدیریت، مشورت با اعضای هیات مدیره و 
مقامات سازمان در خصوص مسائل کاری، 
هماهنگی فعالیت ها و یا حل مشکالت و 

تصمیم گیری ها
-مدیریت اطالعات: فرایندهای الزم برای 
حصول اطمینان از تولید، جمع آوری، انتشار و 

توزیع مناسب و به موقع اطالعات سازمان.

4(ویژگی های فردی:
-سازگاری و تطبیق پذیری: شامل 
سازگاری و انعطاف پذیری، خویشتنداری و عدم 

خودمحوری
-خالقیت و نوآوری: تولید پاسخ های 
چندگانه، راه حل های متنوع، پاسخ های 
گوناگون در مواجهه با یک مساله، دیدن مساله 
از زوایای مختلف، بررسی مفاهیم به روشی 
نوین، انعطاف پذیری، تحمل ابهام، نقد و تفکر 
نقادانه، برقراری ارتباط با عقاید و افکار مختلف، 
ارائه پاسخ های نو به اقتضای موقعیت، داشتن 
تفسیری نو و معنادار از موقعیت، تولید 

ارزش های ویژه و اقدامات نوین در کار
-نگاه ملی: شامل مسئولیت پذیری و 

انگیزه خدمت و تعهد فراسازمانی
-سالمت رفتاری: شامل صداقت و 
درستکاری، حساسیت به مسائل مالی و 

بیت المال و حساس به مسائل اخالقی

ج-فرایند اجرایی طرح
1-فراخوان متقاضیان و ثبت نام افراد واجد 
شرایط و تکمیل فرم های رزومه و خوداظهاری 

portal.nioc.ir در سامانه
2-سنجش و غربالگری مهارت های زبان 

lETS انگلیسی برمبنای استاندارد
3- سنجش و غربالگری توانمندی های 

ذهنی
4-سنجش و غربالگری مهارت کامپیوتر 

ICDL برمبنای استاندارد
5- غربالگری براساس شرایط فراخوان و 

کارراهه افراد
٦-برگزاری مصاحبه های سالمت روان / 
ارزیابی شایستگی های رفتاری و speaking و 

غربالگری افراد
7-طب صنعتی و غربالگری براساس 

سالمت جسمانی
8- برگزاری آزمون دانشی

٩-گروه بندی پذیرفته شدگان به تفکیک هر 
حوزه مدیریتی

10-برگزاری مصاحبه های شغلی و ارزیابی 
شایستگی های فنی متقاضیان

11- تعیین افراد منتخب و مستعد برای 
مشاغل مدیریت عمومی

12- نیازسنجی آموزشی
13- آموزش و توسعه فردی

14- اعطای گواهینامه حرفه ای در سطح 
کسب شده )حسب مورد( به افراد منتخب

بدیهی است تاریخ دقیق اجرای فرایند 
ارزیابی از طریق سامانه جامع فناوری اطالعات 
و ارتباطات )portal.nioc.ir(  به افراد اعالم خواهد 

گردید.

د-مزایای شرکت در طرح
اعطای گواهینامه صالحیت حرفه ای 
مدیریت عمومی و الزام به استفاده از این افراد در 
سمت های مدیریتی از جمله مزایای این طرح 

می باشد.
آدرس مرکز: تهران – خیابان نیاوران – سه 
راه یاسر – خیابان صادقی قمی – خیابان بوکان 

– انتهای خیابان کوهستان – پالک53

وزیر نفت دلیل کاهش قیمت نفت را افزایش 
تولید این محصول در آمریکا دانست و گفت: 
آمریکا حدود 900 هزار بشکه تولید نفت خود را 
افزایش داد که بسیار بیشتر از برآورد اوپک است.

بیژن زنگنه در پایان جلسه هیئت دولت، در 
جمع خبرنگاران گفت: در حال رایزنی با اعضای 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
هستیم، اما برای این که اعضا آماده تصمیم گیری 

شوند، کار دشوار است.
وی کاهش تولید در اوپک را »تصمیمی سخت« 
توصیف کرد و افزود: با توجه به این که مدت زیادی 
از کاهش تولید نفت اوپک نمی گذرد تا در بازار نفت 
تاثیرگذار باشد، بنابراین باید صبر کرد تا آثار آن 

ارزیابی شود.
زنگنه تصریح کرد: همیشه کاهش تولید در 
اوپک کار سختی است، یعنی توافق و اجماع برای 

کاهش تولید سخت است.
 

محکوم کردن صهیونیسم و تروریسم در 
روز قدس امسال

وزیر نفت در پاسخ به اهمیت روز جهانی قدس 
عنوان کرد: به طور حتم در این راهپیمایی شرکت 
خواهم کرد و همه را دعوت به شرکت در این روز 
می کنم، زیرا امسال در مسئله قدس با 2 موضوع 

روبه رو هستیم، یکی مبارزه با رژیم صهیونیستی و 
دیگری تروریست هایی که در قالب داعش تجلی 

یافته اند، هر 2 را محکوم می کنیم.
وی درباره این که عملیات موشکی سپاه در 
سوریه چقدر سبب اقتدار کشور شده است، گفت: 
موضوع هایی را که مقام های سیاسی در این زمینه 

بیان کرده اند، تکرار می کنم.

2 عضو اصلی هیئت مدیره انجمن نفت 
ایران معرفی شدند

وزیر نفت در نامه ای به رئیس هیئت مدیره 
انجمن نفت ایران، حبیب اهلل بیطرف و پرویز 
سنگین را به عنوان اعضای اصلی این هیئت مدیره 

معرفی کرد.
در نامه بیژن زنگنه، خطاب به مهدی میرمعزی، 
رئیس هیئت مدیره انجمن نفت ایران آمده است: 
بازگشت به نامه شماره الف/ 96/ 4763 مورخ 
4/2/1396 و به استناد بند »الف« ماده »17« 
اساسنامه آن انجمن، بدین وسیله آقایان مهندس 
حبیب اهلل بیطرف )معاون مهندسی، پژوهش و 
فناوری( و پرویز سنگین )مدیرکل نظام تامین و 
تجاری سازی فناوری(، به عنوان اعضای اصلی 
هیئت مدیره انجمن نفت ایران به مدت 2 سال 

معرفی می شوند.

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی بر ضرورت توجه و حمایت 
مدیران از ساخت داخل در روند اجرای پروژه ها 

تاکید کرد.
عباس کاظمی روز یکشنبه )28 خرداد( در 
جلسه هیئت مدیره بر ضرورت بهره گیری از توان 

فنی و مهندسی ساخت داخل در طرح ها و 
پروژه های در حال اجرا و واحدهای 

عملیاتی تاکید کرد.
وی با اشاره به رشد روزافزون صنایع 
داخلی، رویکرد به داخل را یکی از 

مهمترین عوامل توسعه فضای کسب 
و کار برشمرد و گفت: امروز 

شاهد تولید بیش از 80 
درصد قطعات مکانیکی 
به دست  پاالیشگاه ها 

متخصصان و مهندسان توانمند کشور هستیم و 
این مایه افتخار است.

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران با بیان این که استفاده 
حداکثری از تجهیزات داخل از اولویت های این 
صنعت است، تصریح کرد: هم اکنون بخش وسیعی 
از قطعات الزم در پروژه ها که قابل رقابت با نمونه 
خارجی است، در داخل کشور تامین 
حضور  به  اشاره  با  وی  می شود. 
شرکت های ایرانی در بازارهای خارجی 
و  قطعات  از  استفاده  کرد:  اظهار 
صرفه  بر  افزون  داخل  تجهیزات 
اقتصادی، با ایجاد رقابت در 
میان شرکت ها ی داخلی، 
متخصصان کشور را در این 

حوزه توانمندتر می کند.

وزیر نفت تصریح کرد: 
رایزنی اعضای اوپک  در واکنش به روند نزولی قیمت نفت 

معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش تاکید کرد 
ضرورت حمایت از توان فنی و مهندسی بومی در پروژه ها

وزیر نفت در اینستاگرام صفحه شخصی ندارد
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برگزاری بیش از ۲۸هزار نفر- ساعت 
آموزش اچ اس ای  در شرکت نفت و گاز 

گچساران
رئیس  اداره ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت 
بهره برداری نفت و گاز گچساران از برگزاری بیش از 28 هزار 

نفر ساعت دوره آموزشی اچ اس ای  در این شرکت خبر داد.
شهباز صفری افزود: تالش در جهت حفظ و ارتقای 
سالمت و ایمنی کارکنان و مدیریت صحیح و بهینه در حوزه 
حفاظت از محیط زیست همواره از اولویت های مهم نفت و گاز 

گچساران بوده است.
وی ادامه داد: همسو با سیاست های ابالغی وزارت نفت 
مبنی بر توجه ویژه به اصول ایمنی و تأکید بر برگزاری 
دوره های آموزشی در حوزه اچ اس ای و مدیریت بحران، اداره 
ایمنی، بهداشت و محیط زیست اچ اس ای شرکت بهره برداری 
نفت و گاز گچساران در سال گذشته موفق به برگزاری 28 
هزار و 3٩8 نفر ساعت آموزش به 2030 نفر از کارکنان شده 

است.
صفری با بیان اینکه این دوره ها در زمینه های آتش نشانی، 
ایمنی، حفاظت محیط زیست، بهداشت حرفه ای و اچ اس ای 
برگزار شد اظهار داشت: این آموزش ها در همسویی با خط 
مشی سازمان و به منظور ارتقای سالمت کارکنان و اموال و 

سرمایه های شرکت ملی نفت ایران برگزار می شود.
رئیس  اداره ایمنی، بهداشت و محیط زیست نفت 
گچساران به دیگر فعالیت های این اشاره  و اظهار کرد: انجام 
2148 فقره بازرسی اچ اس ای به منظور شناسایی نقاط 
مخاطره آمیز و ارائه راهکارجهت حذف یا کاهش ریسک ناشی 
از نظارت مستمر بر کارهای عملیاتی و تعمیراتی، از سوی 

کارشناسان این اداره صورت گرفته است.
وی به برگزاری مانور ایمنی و آتش نشانی در یک سال 
گذشته در سطح این شرکت اشاره کرد و گفت: به منظور 
واکنش سریع در شرایط اضطراری مانور ایمنی و آتش نشانی 
در سال گذشته 40 فقره تمرین شرایط اضطراری انجام شد. 
صفری تصریح کرد: این مانورها از سوی اداره ایمنی، بهداشت 
و محیط زیست این شرکت برنامه ریزی و در سطح واحدهای 

ستادی و عملیاتی اجرا شد.
 وی با بیان اینکه هدف از اجرای مانورها در صنعت نفت، 
ارزیابی توانمندی و آمادگی کارکنان و بخش های مختلف 
شرکت و شناسایی نقاط قوت و ضعف در مواقع اضطراری 
است، اظهار کرد: در این مانورها کارکنان ضمن تمرین عملیات 
اطفای حریق و واکنش در شرایط اضطراری، توان مقابله با 
حوادث و سوانح موجود در صنعت نفت را با موفقیت به معرض 

نمایش قرار دادند.
صفری گفت: در یک سال گذشته به منظور پیشگیری از 
حوادث و انجام کار به صورت ایمنی یک هزار و 45٦ مورد اعزام 
گروه اطفای حریق برای کارهایی از قبیل اسیدکاری، توپکرانی، 
جوشکاری و برشکاری و آتش سوزی ها از سوی این اداره انجام 
شده است. رئیس  اداره ایمنی، بهداشت و محیط زیست نفت 
گچساران افزود: موقعیت جغرافیایی شرکت بهره بردار ی نفت 
و گاز گچساران در گستره چهار استان کهگیلویه و بویراحمد، 
خوزستان، فارس و بوشهر از یک سو و قرار گرفتن تلمبه خانه 
عظیم گوره و منیفولد بزرگ نفت خام صادراتی ایران در حوزه 
عملیاتی این شرکت از سوی دیگر، گچساران را به یکی از 
مناطق پنج گانه مهم تولید و قطب صادرات نفت خام ایران 
تبدیل کرده است و از این رو آموزش کارکنان نقش مهمی 
برای ایمن سازی و پایداری و پیشگیری از حوادث در این قلب 
نفتی دارد. سید حمیدرضا حسینی در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: کار در صنعت بزرگ نفت و گاز و تخصصی بودن آن نیاز 
مداوم به آموزش های روز دارد و از این رو اداره آموزش صنعت 
نفت گچساران همواره به مقوله آموزش به صورت تخصصی 

می پردازد.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب از بومی سازی پمپ های فرآیندی چند 
مرحله ای )BB3( با حمایت این شرکت خبر 

داد.
بیژن عالی پور اظهار کرد: پروژه بومی سازی 
 )BB3( پمپ های گریز از مرکز چند مرحله ای
در راستای تحقق اهداف سیاست های اقتصاد 
مقاومتی و حمایت از ساخت داخل  اجرایی 
شده است. وی گفت: این پروژه مطابق با 
استانداردهای معتبر جهانی برای نخستین بار 
در کشور و با همکاری مشترک کارشناسان 
منتخب شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و 
انجام شد. مدیرعامل  شرکت های داخلی 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ادامه داد: 

مراحل تدوین دانش فنی، طراحی، ریخته گری 
و ساخت این نوع پمپ در داخل کشور صورت 
گرفته و نمونه ساخته شده، همه آزمایش های 
عملکردی را با موفقیت طی کرده که عملکرد 
 ٦10 API  و راندمان آن مطابق با استاندارد
است. عالی پور گفت: نمونه ساخته شده از این 
نوع پمپ از نظر دقت طراحی و ساخت قابل 
بزرگ  ی  شرکت ها  محصوالت  با  رقابت 
پمپ سازی خارج از کشور است. وی یادآور شد: 
با توجه به این که ساخت این پمپ ها نخستین 
تجربه طراحی در کشور به حساب می آید، 
طراحی، تدوین دانش فنی و فعالیت های فنی 
پیچیدگی های خاصی  از  پروژه  مهندسی 
و  دقیق  نظارت  تحت  که  بود  برخوردار 

هوشمندانه سرپرستان و کارشناسان این 
شرکت با موفقیت محقق شد.

به گفته عالی پور، پمپ های گریز از مرکز 
چند مرحله ای، کاربری فراوانی در واحدهای 
نفت و گاز دارند و با بومی سازی آنها ضمن 
جلوگیری از خروج ارز، سبب ایجاد اشتغال و 

حمایت از صنایع 
داخلی خواهد 

شد.

با حمایت مناطق نفتخیز جنوب صورت گرفت؛

بومی سازی پمپ های فرآیندی چند مرحله ای در ایران

معاون فناوری و روابط بین الملل پژوهشگاه 
صنعت نفت گفت: هرگونه تاخیر در اجرای 
قراردادهای جدید نفتی به زیان کشور است و 
از  همسایه  کشورهای  که  می شود  سبب 
میدان های مشترک، برداشت بیشتری داشته 

باشند.
ضرورت  درباره  بزمی  منصور 
اجرای قراردادهای جدید نفتی گفت: 
بخش گسترده ای از میدان های نفتی 

ایران در نیمه دوم عمر خود 
باید  که  گرفته اند  قرار 
طرح های ازدیاد برداشت 
در آن ها اجرا شود. وی 
افزود: تعداد زیادی از 

جمله  از  کشور  گاز  و  نفت  میدان های 
میدان های مشترک باید توسعه یابند که برای 
توسعه آنها به سرمایه گذاری های عظیم نیاز 
است. بزمی تصریح کرد: استفاده از سرمایه 
خارجی یک فرصت برای کشور است که افزون 
از  بر تامین منابع مالی، سبب می شود 
فناوری های روزآمد دنیا نیز استفاده 
کنیم. معاون فناوری و روابط بین الملل 
پژوهشگاه صنعت نفت با بیان این که 
هرچه سریع تر باید برداشت از 
میدان های مشترک افزایش 
یافته و میزان بهره وری از 
آن ها باال برود، عنوان کرد: 
کشــورهای هـمسایه، 

میدان های مشترک را توسعه داده اند، از این رو 
نباید از آنها عقب بمانیم، باید از این ثروت های 

مشترک پاسداری کنیم.
وی درباره پیامدهای تاخیر در اجرای 
قراردادهای جدید نفتی گفت: کشورهای 
همسایه منتظر ما نمی مانند تا در آینده این 
میدان های مشترک را توسعه بدهیم، آنها با 
کمک شرکت های خارجی به سرعت در حال 
سرمایه گذاری در طرح های صنعت نفت خود 
هستند. بزمی افزود: هرگونه تاخیر در اجرای 
قراردادهای جدید به زیان کشور بوده و سبب 
ز  ا یه  همسا کشورهای  که  شد  خواهد 
میدان های مشترک برداشت بیشتری داشته 

باشند.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی، از 
اصالح دستورعمل اجرایی پرداخت عوارض 
آالیندگی مجتمع های پتروشیمی و برخی 

ابهام های موجود در آن خبر داد.
  مرضیه شاهدایی سه شنبه، )30 خردادماه( 
در آیین تودیع و معارفه مدیر بهداشت، ایمنی، 
محیط زیست و پدافند غیرعامل شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی، بر اهمیت و نقش این واحد 
در مسیر توسعه این صنعت تاکید کرد و 
خواستار برخورد جدی با تخلف های احتمالی 
شد. وی با اعالم خبر اصالح دستورعمل اجرایی 
مجتمع های  آالیندگی  عوارض  پرداخت 
پتروشیمی اظهار کرد: بر اساس اعالم سازمان 
حفاظت محیط زیست، این قانون اصالح و 
برخی ابهام های موجود آن که سبب نگرانی 
واحدهای پتروشیمی شده بود، بازنگری شده 
است که جزییات آن به زودی ابالغ خواهد شد. 

شاهدایی با اشاره به نقش حاکمیتی شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی گفت: سامان دهی و 
نظارت بر عملکرد واحدهای ایمنی، بهداشت، 
محیط زیست و پدافند غیرعامل طرح ها و 
مجتمع های پتروشیمی به عنوان یک اولویت 

مهم تداوم خواهد داشت.
 معاون وزیر نفت با بیان این که روند 
پتروشیمی،  واحدهای  خصوصی سازی 
چالش هایی را برای صنعت در بخش اچ اس ای 
به وجود آورده است، افزود: باید با تأمل و 

همکاری، زمینه را برای انسجام بیشتر 
فراهم کرد. وی با اشاره به این که با 

همکاری نهادهای نظارتی و 
پیگیری های انجام شده در 

دولت و مجلس، قوانین در 
بازنگری و اصالح  حال 
 : کرد تصریح  ست،  ا

به زودی این پیگیری ها نهایی و ابالغ خواهد 
شد و بر این اساس نقش حاکمیت شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی قوی تر می شود. شاهدایی با 
اشاره به اتخاذ تمهیدات الزم برای جلوگیری 
از تکرار حوادث سال گذشته اظهار کرد: 
سودآوری و جلب رضایت سهامداران از سوی 
شرکت ها ی پتروشیمی، زمانی به طور کامل 
محقق می شود که دستورعمل ها و قوانین 
اچ اس ای نهادینه شود. با صدور حکمی از سوی 
معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی، سعید باغبانی به 
سمت سرپرست بهداشت، ایمنی، 
محیط زیست و پدافند غیرعامل این 
شرکت منصوب و از تالش ها و 
اقدام های حمیدرضا عجمی 
در دوران فعالیت ایشان 

قدردانی شد.

معاون پژوهشگاه صنعت نفت:

تاخیر در اجرای قراردادهای جدید نفتی به زیان کشور است

اصالح دستورعمل اجرایی پرداخت عوارض آالیندگی پتروشیمی ها

رویداد
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آوای مهرسی و سوم منتشر شد
سی وسومین شماره ماهنامه »آوای مهر«  نشریه امور 

زنان و خانواده شرکت ملی نفت ایران منتشر شد.
گفت وگو با فاطمه تندگویان، مشاور وزیر در امور زنان 
و خانواده، یادداشت »زنان، پشت چراغ قرمز کابینه« به قلم 
نوشین نجار، مشاور امور زنان و خانواده شرکت ملی نفت، 
گزارش حضور نماینده امور زنان و خانواده شرکت ملی نفت 
در پنل نقش زنان در توسعه صنعت نفت در اولین 
گردهمایی بین المللی فرصت های انتقال تکنولوژی صنعت 
نفت و گاز، گزارش کارگاه آموزشی »اثر روزه داری بر 
سالمت و تاب آوری« و گزارشی از اولین نشست از سلسله 
نشست های »خانواده، تحوالت عصر حاضر و چالش های 
پیش رو« و... از جمله مطالب جذاب شماره سی و سوم تنها 

ماهنامه ویژه زنان در وزارت نفت است.

بومی سازی  تجهیز کاربردی 
سیستم های حفاظت الکتریکی 

در نفت مرکزی
دستگاه RTD Tester به عنوان یکی از تجهیزات کاربردی 
سیستم های حفاظت الکتریکی در شرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران طراحی و ساخته شد.  احمد آرمودلی، رئیس 
واحد راه اندازی تاسیسات شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 
در باره اهمیت و کارکرد این دستگاه گفت: یکی از 
موضوع های مهم در سیستم های الکتریکی، افزایش ضریب 
ایمنی کارکنان و حفاظت از تجهیزات الکتریکی است. با 
توجه به اینکه خرابی تجهیزات برق به توقف تولید منجر 
می شود و خسارت های سنگینی به همراه دارد، در همه 
طرح های صنعتی در کنار طراحی سیستم تغذیه و توزیع 
برق، سیستم حفاظت نیز طراحی و اجرا می شود. وی افزود: 
در طرح سیستم حفاظت الکتریکی، این مشکالت شناسایی 
و به وسیله رله های حفاظتی همواره پایش می شوند و در 
صورتی که یک خطای جزیی در حال گسترش در تجهیز 
شناسایی شود، رله حفاظتی با فرمان به کلیدهای مربوطه، 
تجهیزات در معرض آسیب را از سرویس خارج می کند. 
آرمودلی درباره عملکرد دستگاه RTD-Tester افزود: این 
دستگاه قادر است با شبیه سازی دماهای متعدد سیم پیچ، 
مقاومت معادل RTD را به رله حفاظتی اعمال و با پایش 
عکس العمل رله، عملکرد رله حفاظتی را تست کند. این 
دستگاه در یک پکیج قادر است هر دو مرحله شبیه سازی 
خطا و پایش عملکرد رله را انجام دهد و سرانجام با توجه به 
نتایج تست ها عملکرد کلی این تابع رله را تایید یا رد کند. 
وی با اشاره به اینکه دستگاه های تست رله عموما گران 
قیمت بوده و وارداتی هستند، درباره مزایای دستگاه ساخته 
شده از سوی کارکنان نفت مناطق  مرکزی گفت: طراحی 
و ساخت دستگاه به وسیله کارشناسان شرکت و با هزینه 
بسیار پایین انجام گرفته است و با توجه به تجربیات موجود 
در پروژه های مختلف، طرح این دستگاه بهینه شده است. 
همچنین این دستگاه پیچیدگی دستگاه های مشابه خارجی 
را ندارد و کارکردن و رفع عیب از آن بسیار ساده است. در 
نمونه خارجی از ترکیب دو دستگاه یکی به منظور شبیه 
سازی و دیگری برای پایش عملکرد رله می توان این تست 
را انجام داد، در صورتی که نمونه ساخته شده کار دو دستگاه 

را همزمان انجام می دهد.

با افزایش برداشت گاز از میدان گازی پارس جنوبی

عملیات همزمان روی خط لوله ششم سراسری گاز پایان یافت
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران، از انجام 
موفقیت آمیز چند عملیات همزمان روی خط لوله 
ششم سراسری انتقال گاز در محدوده منطقه 10 
شرکت انتقال گاز کشور خبر داد. سعید توکلی در 
توضیح این خبر گفت: انجام این عملیات با توجه به 
توسعه و راه اندازی فازهای جدید پارس جنوبی، 
افزایش تولید گاز در کشور و لزوم استفاده حداکثری 
از شبکه انتقال گاز کشور و مانور بهره بردار ی صورت 
گرفته است. وی افزود: این عملیات ماه جاری و 
همزمان با همکاری گروه های عملیاتی اعزامی از 
مناطق 2، 4، 5، ٦، 7 و 8 انتقال گاز در 4 نقطه از 
خطوط لوله ششم سراسری و با مدیریت منطقه 10 
عملیات انتقال گاز ایران و مصادف با ایام ماه مبارک 
رمضان به صورت شبانه روزی با موفقیت انجام شد.

به گفته توکلی، این عملیات در 4 نقطه از خط 

لوله ششم سراسری و در محدوده شهرستان های 
عسلویه، شهرستان دشتستان، شهر آب پخش 
همجوار با تأسیسات تقویت فشار گاز آب پخش و 
شهرستان بهبهان، شهر زیدون همجوار با 
تأسیسات تقویت فشار گاز سردشت انجام شده 
است. وی به انجام عملیات دیگری اشاره کرد و 

افزود: باهدف انتقال گاز تولیدی در فاز 12 
پارس جنوبی به وسیله خط لوله نهم 
سراسری که در آینده اجرا می شود، در 
خط لوله ششم سراسری، محل خروجی 
فاز 12 پارس جنوبی، اجرای عملیات 

برش سرد، انشعاب گیری و 
نصب ولو انتظار، برای 
اتصال به خط لوله نهم 
ارتباط  و  سراسری 

سایت 1 و 2 انجام می شود . توکلی یادآور شد: برای 
اتصال خط لوله ششم به پنجم سراسری در محل 
مورد نظر، برشکاری سرد، نصب سه راهی و نصب 
ولو 5٦ اینچ انجام شده است. مدیرعامل شرکت 
انتقال گاز ایران مهمترین هدف از انجام این عملیات 
را انتقال حداکثری تولیدات گاز فازهای پارس 
جنوبی از طریق خط لوله پنجم سراسری اعالم 

کرد.
به گزارش شرکت ملی گاز ایران، وی 
تصریح کرد: این عملیات با همکاری 
شرکت مهندسی و توسعه گاز کشور در 
جهت اتصال ایستگاه تقویت فشار 
گاز آب پخش و سردشت به 
خط لوله ششم سراسری 

صورت می گیرد.

 سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت 
نفت 27 و 28 تیرماه امسال در پژوهشگاه صنعت 
نفت برگزار می شود. سومین همایش مسئولیت 
اجتماعی صنعت نفت با اعمال تغییراتی در زمان 
و مکان برگزاری این همایش در 27 و 28 تیرماه 
امسال در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار می شود. 
بنابر اعالم پیشین، قرار بود سومین همایش 
مسئولیت اجتماعی صنعت نفت، 11 و 12 
تیرماه امسال در مرکز همایش های بین المللی 
شهید بهشتی تهران برگزار شود که با توجه به 
درخواست تعدادی از شرکت های متقاضی، 
حضور در بخش همایش مبنی بر تمدید فرصت 
ارائه گزارش ها، با تأیید شورای سیاست گذاری 
همایش، تاریخ برگزاری آن تغییر کرد. سومین 
همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت در 

ر  شعا با  و  پیشین  همایش   2 مه  دا ا
»سیاست گذاری، اقدام موثر، گزارش دهی 
پایدار« برگزار می شود و درصدد است بر اساس 
اهداف خود، زمینه را برای توجه شرکت ها  و 
سازمان های فعال در صنعت نفت کشور به 
موضوع مسئولیت اجتماعی فراهم و به ترسیم 
مسیر اقدام های برنامه محور و راهبردی آنها در 
چارچوب این نوع مسئولیت، برای کمک به 
توسعه اجتماعی و محیطی کمک کند. بر پایه 
این گزارش، تبادل تجربه های مسئولیت 
اجتماعی شرکت و کمک به شناخت چالش ها، 
فرصت ها و راهکارهای مرتبط با مسئولیت 
اجتماعی شرکت در صنعت نفت، کمک به 
راهبرد  تعیین  و  سیاست گذاری  تثبیت، 
مسئولیت اجتماعی شرکت در صنعت نفت به 

منظور انجام اقدام های موثر و با پیامدهای مثبت 
و کمک به قانونمند شدن مسئولیت اجتماعی 
شرکت در صنعت نفت با مشارکت شرکت های 

نفتی از اهداف این همایش است. 
این همایش همچنین در صدد کمک به 
همسویی میان اهداف، انتظارات و فعالیت های 
شــرکت ها ی نفتی و مردم، ایجاد انگیزه نزد 
سازمان ها و شرکت ها ی فعال در صنعت نفت برای 
توجه جدی و عمل به موضوع مسئولیت اجتماعی 
شرکت در مسیر کمک موثر به توسعه پایدار 
مناطق عملیاتی، ترغیب این سازمان ها و 
شرکت ها  برای به کارگیری استاندارد 2٦000 و 
گزارش دهی پایدار و معرفی و قدردانی از شرکت ها 
ی فعال در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت 

است.

33٩5 کیلومتر عملیات توپکراني در سال 
گذشته به کوشش شرکت بهــره بردار ي نفت 
وگازگچساران با موفقیت انجام شد. بیژن آقایي، 
رئیس اداره خدمات چاه هاي شرکت بهره برداري 
نفت و گاز گچساران در جمع خبرنگاران با بیان 
این مطلب افزود: در این مدت  افزون بر 
33٩5کیلومتر توپکراني در خطوط لوله انتقال 
نفت و گاز از سایز 4تا 52 اینچ صورت گرفته است. 
وي  اظهار کرد: با انجام این پروژه، حدود 452 مورد 
توزیع مواد ضد خوردگي توأم با گازوئیل معادل بر 
٩٩0200 هزار لیتر در مخازن تزریق شد  تا از 
خوردگي خطوط لوله جلوگیري شود. آقایي بیان 
کرد: در یک سال گذشته این شرکت موفق به 
اجراي 2٦٩5کیلومتر عملیات توپکراني دوره اي 
و تعمیراتي و 700کیلومتر توپکراني هوشمند در 

خطوط لوله خود شد. وي تصریح کرد: این عملیات 
با اجراي 24٦مورد توپکراني در راستاي حفظ، 
تولید ونگهداري از خطوط اصلي و صادراتي نفت 
و گاز و گاز مایع از سوی این شرکت انجام شد. 
رئیس اداره خدمات چاه هاي شرکت بهره برداري 
نفت و گاز گچساران گفت:  با توجه به موقعیت 
کوهستاني و سخت گذر خط لوله نفت گچساران 
که در چهار استان کهگیلویه وبویراحمد، خوزستان، 
فارس وبوشهر واقع شده،  در برخي موارد بازدیدها 
به علت فوریت با بالگرد صورت گرفته است.   وي 
افزود: نتایج حاصل از توپکراني از سوی کارشناسان 
بررسي و در نتیجه به منظور جلوگیري از آسیب 
دیدگي خطوط لوله، حفظ، صیانت از خط لوله 
صادراتي و آلودگي زیست محیطي، عملیات ترمیم 
روي این خطوط آغاز مي شود.  آقایي در تشریح 

عملیات توپکراني اظهار کرد: باید گفت توپکراني 
عملیات عبور دادن شي خارجي با فرآیندي خاص 
از خطوط انتقال نفت و گاز   است که با هد ف تمیز 
کردن شریان هاي انتقال از رسوبات ایجاد شده، 
خارج ساختن مایعات، اندازه گیري قطر دروني 
خطوط لوله، پوشش دادن جدار لوله با مواد ضد 
خوردگي و بازدید دروني خطوط صورت مي گیرد. 
شرکت بهره برداري نفت وگازگچساران با در 

اختیار داشتن چند هزار کیلومتر 
خطوط لوله انتقال نفت وگاز، 
داراي یکي از طوالني ترین 
لوله  خطوط  شبکه هاي 
مناطق نفتخیز است که در 
حوزه چهار استان کشور 

گسترده شده است.

سومین همایش مسئولیت  اجتماعی صنعت نفت برگزار می شود

انجام 3395 کیلومتر توپکراني در شرکت نفت وگاز گچساران 

27 و 28 تیرماه



نشریه کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 834  12

 نفت گچساران و نجات هفت 
گرفتار  در کوه های گناوه

رئیس  اداره بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت 
بهره برداری نفت و گاز گچساران از نجات 7 فرد گرفتار 
شده در کوه های اطراف شهرستان گناوه در استان بوشهر 
به همت کارکنان این اداره خبر داد. شهباز صفري  افزود: 
در پی گیر افتادن 7 فرد یادشده که از کارکنان مهندسي 
ساختمان ستاد بودند،بالگرد شرکت بهره برداری نفت و 
گاز گچساران به همراه کارشناس اداره ایمني برای نجات 
افراد یاد شده به محل حادثه اعزام شدند. صفري تصریح 
کرد: این افراد به قصد نقشه برداري به کوه های منطقه 
گناوه در بخش گلخاري رفته بودند که به علت گرماي 
شدید و نبود جاده دسترسي دچار گرمازدگي شدند. وی 
ادامه داد: با توجه به این که این افراد نیاز فوري به کمک 
رساني داشتند، در سریعترین زمان ممکن بالگرد نفت 
گچساران به همراه کارشناس اداره ایمني به محل اعزام 
شد. شهباز صفري گفت: به دلیل اهمیت موضوع و 
کمک رساني فوري با هماهنگي هاي به عمل آمده یک 
تیم پزشکي نیز  برای نجات این افراد از منطقه گوره به 

محل مورد نظر اعزام شدند.
 رئیس  اداره بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت 
بهره برداری نفت و گاز گچساران گفت: تیم اعزامي بالگرد 
و تیم پزشکي نفت  پس از مشاهده این افراد موفق شدند 
در دونوبت به وسیله بالگرد افراد مورد نظر را به گناوه اعزام 

کنند.
صفري با بیان اینکه یک نفر از این افراد به دلیل 
گرمازدگي شدید به وسیله آمبوالنس به بیمارستان گناوه 
اعزام شد، گفت: در حال حاضر حال عمومي هر 7نفر 

رضایت بخش است.
صفری به برگزاری مانور ایمنی و آتش نشانی در 
یک سال گذشته در شرکت بهره برداري نفت و گاز 
گچساران   نیزاشاره کرد و گفت: به منظور واکنش سریع 
در شرایط اضطراری  مانور ایمنی و آتش نشانی در سال 

گذشته 40 فقره تمرین شرایط اضطراری انجام  شد.
صفری تصریح کرد: این مانورها از سوی اداره 
بهداشت، ایمنی و محیط زیست این شرکت برنامه ریزی 

و در واحدهای ستادی و عملیاتی اجرا شد.
رئیس  اداره بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت 
بهره برداری نفت و گاز گچساران گفت: موقعیت 
جغرافیایی این شرکت در گستره چهار استان کهگیلویه 
و بویراحمد، خوزستان، فارس و بوشهر از یک سو و قرار 
گرفتن تلمبه خانه عظیم گوره و منیفولد بزرگ نفت خام 
صادراتی ایران در حوزه عملیاتی این شرکت از سوی 
دیگر، گچساران را به یکی از مناطق پنج گانه مهم تولید 
و قطب صادرات نفت خام ایران تبدیل کرده است؛ از این 
رو آموزش کارکنان، نقش مهمی در ایمن سازی و 

پایداری و پیشگیری از حوادث در این قلب نفتی دارد.

یک کارشناس قراردادهای نفت و گاز گفت: 
اجرایی شدن قراردادهای جدید نفتی باید مطالبه 
ملی باشد و همه باید دست به دست هم دهیم و 
آنها را اجرا کنیم، زیرا اجرای آنها تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتی است و مخالفت با آن مخالفت با 
سیاست های اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال 
است.  مصطفی بهاری  زاده با اشاره به این که صنعت 
نفت، صنعتی چند وجهی است، گفت: زمانی که 
منافع شرکت ها ی خارجی با قراردادهای صنعت 
نفت در ایران گره می خورد، بدون تردید منفعت 
آنها در ثبات، پایداری و وجود امنیت در ایران است 
تا آنها نیز بتوانند به منافع و سهمی که برای خود 
در قرارداد در نظر گرفته اند، برسند.  وی افزود: 
شرکت ها ی خارجی که همیشه برای ورود به 
سرزمین های نفتی و بازار نفت و انرژی دنیا با 
یکدیگر رقابت می کنند، یکی از زمینه هایی که 
برایشان اهمیت دارد، قراردادهای ایران است، زیرا 
هزینه مخازن نفت و گاز کشور ما نسبت به سایر 
مخازن کمتر است، بنابراین منفعت بیشتری از این 
قراردادها کسب می کنند، به همین دلیل سعی 
می کنند ثبات در این کشور را حفظ کنند.  این 
کارشناس قراردادهای نفت و گاز تصریح کرد: ما 
در برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( ثابت کردیم 

که اهل تعامل و مذاکره هستیم، در جنبه های 
اقتصادی هم به همین منوال است، به عنوان مثال 
در قراردادهای نفت و گاز قیمت بازار نفت را در 
برخی موارد عرضه کنندگان تعیین می کنند و در 
برخی موارد تقاضا، تعیین کننده  بوده و این به 
معنای تعامل است. این کارشناس قراردادهای 
نفت و گاز تاکید کرد: دیپلماسی نفتی در اقتصاد 
کمک می کند که با دنیا رفتار تعاملی داشته باشیم 
و آنها نیز شرکت ها ی ما را بازی می دهند، به این 
ترتیب شرکت ها ی ما در عرصه بین المللی ورود 
پیدا می کنند.   وی عنوان کرد: از مهم ترین 
جنبه هایی که قراردادهای خارجی برای ما دارد، 
استفاده از توانمندی داخلی، نیروی انسانی و 

کاالهای ایرانی است، بنابراین وقتی در بطن قرارداد 
از نیرو و کاالی ایرانی استفاده شود، موجب 
اشتغال زایی شده و به عالوه این پروژه ها زمانی که 
راه اندازی می شوند، نیاز به بهره برداری متفاوت 
دارند که اشتغال پایدار ایجاد کرده و باعث می شود 
رونق اقتصادی داشته باشیم.  این کارشناس 
قراردادهای نفت و گاز افزود: طی زمانی که دولت 
یازدهم مستقر بوده است، ثباتی در ساختار شرکت 
ملی نفت به وجود آمده که کمک می کند این امور 
توسعه ای سریع تر انجام شود، بنابراین اگر بتوانیم 
به عنوان پایلوت یک نمونه از این قراردادها را تا 
پایان این دولت  اجرایی کنیم، پایه ای گذاشتیم که 

بقیه قراردادها هم منعقد شوند. 

 مخالفت با قراردادهای جدید نفتی مغایر با اقتصاد مقاومتی است

نیروگاه خورشیدی شرکت بهره برداری نفت 
و گاز کارون با توان تولید پنج هزار وات انرژی 
الکتریکی به بهره برداری رسید. محسن دهانزاده، 
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون 
هدف از اجرای این پروژه را تولید انرژی پاک، 
کاهش گازهای گلخانه ای و بهینه سازی مصرف 
انرژی عنوان کرد و در تشریح ویژگی های این 
نیروگاه  این  گفت:  زیست محیطی  پروژه 
خورشیدی از نوع متصل به شبکه است که با 
تولید برق در محل مصرف، باعث کاهش تلفات 
در سیستم توزیع برق می شود. وی افزود: این 
نیروگاه خورشیدی توانایی تولید هشت مگاوات 
برق در سال را  دارد که با تولید این مقدار انرژی، 
به همان مقدار از شبکه سراسری برق کمتر 

استفاده و  از تولید چهار تن دی اکسیدکربن 
ناشی از مصرف سوخت جلوگیری می شود. 
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون 
با بیان این که این طرح در مسیر سیاست های 
کلی اصالح الگوی مصرف اجرایی شده است، 
ادامه داد: از جمله مزایای عمده تولید برق از 
سلول های خورشیدی، قابلیت اطمینان باال به 
سبب نداشتن اجزای متحرک مکانیکی، ضریب 
ایمنی بسیار باال، سهولت در نصب و راه اندازی و 
قدرت مانور زیاد، قابلیت تولید برق در محل 
مصرف و استقالل از شبکه برق سراسری، داشتن 
نقش موثر در پدافند غیرعامل، سازگاری باال با 
محیط زیست و جلوگیری از ایجاد هرگونه 
آلودگی زیست محیطی و در نهایت تولید انرژی 

پاک و ارزان است.
تنگاتنگ  همکاری  با  گفت:  دهانزاده 
مدیریت تولید و معاونت بهینه سازی انرژی 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و نظر به 
ظرفیت های موجود در شرکت بهره برداری نفت 
و گاز کارون و شرایط اقلیمی خوزستان که 
دسترسی راحت و رایگان به نور خورشید در 
اکثر ماه های سال از ویژگی های آن است و با در 
نظر گرفتن مزیت کاهش آالینده های زیست 
محیطی و قابلیت تهاتر بهای برق تولید شده با 
بهای برقی که در ساعات نتابیدن خورشید از 
شبکه دریافت می شود، این روند به منظور 
تولید انرژی پاک و بهینه سازی مصرف در این 

شرکت ادامه می یابد.

نیروگاه خورشیدی نفت و گاز کارون به بهره برداری رسید

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت 
)متن( از آغاز برداشت نفت از میدان یاران 
جنوبی در آینده نزدیک خبر داد. سیدنورالدین 
شهنازی زاده   گفت: شمارش معکوس برای 
تولید روزانه 10 هزار بشکه نفت از این میدان 

آغاز شده است.
بر اساس اعالم شرکت متن، فرآیند نصب 
تأسیسات سرچاهی میدان یاران جنوبی و 
رادیوگرافی و تست های مرسوم دیگر در دست 

اقدام و نصب خطوط لوله 12 اینچی واحد 
جفیر نیز به پیشرفت باالی ٦0 درصد رسیده 
است. از 18 حلقه چاه حفاری شده در میدان 
نفتی یاران جنوبی، ٦ حلقه چاه انتخابی از الیه  
سروک برای تولید زودهنگام این میدان به 
زودی آماده  بهره برداری می شود. ظرفیت تولید 
نفت از این میدان مشترک 25 هزار بشکه نفت 
برآورد شده است که در مرحله  روز  در 
زودهنگام، تولید روزانه 10 هزار بشکه نفت 

محقق می شود. رعایت نکات زیست محیطی 
تاالب هورالعظیم براساس استانداردهای 
محیط زیست از اهم فعالیت های این میدان 
است، به نحوی که همه فعالیت های اجرایی با 
هماهنگی و دریافت تایید از منابع طبیعی 
محیط زیست خوزستان انجام شده است. 
میدان مشترک نفتی یاران جنوبی در  130 
کیلومتری غرب اهواز، نقطه  صفر مرزی با عراق 

قرار دارد.

 شمارش معکوس  در تولید زودهنگام نفت از یاران جنوبی 

رویداد
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  عرضه ضایعات فلزی شرکت 
 پاالیش نفت اصفهان

 در بورس کاال

مدیر کاالي شرکت پاالیش نفت اصفهان خبر داد: از نیمه 
خردادماه جاری، ضایعات فلزی شرکت پاالیش نفت اصفهان  
در تاالر بورس کاالی ایران عرضه  شد. مجید شهسواري افزود: 
نخستین مرحله عرضه ضایعات فلزي این شرکت، شامل  
آهن آالت ذوبي، تیوب هاي فین دار، سفال و براده هاي برنز، 
تیوب برنز، انواع لوله ها، انواع شیرآالت، آلومینیوم، ورق کربن 
استیل، بشکه فلزي، تکه کابل و غیره است. وي اعالم کرد: 
شفافیت و سالمت اقتصادي، رقابت سالم، کوتاه تر شدن 
فرآیند اداري روند مزایده ها و کاهش دغدغه هاي مصرف 
کنندگان واقعي ضایعات فلزي در تامین قراضه، از اهداف 
اصلي این شرکت در پذیرش و عرضه ضایعات فلزي این 
پاالیشگاه از طریق بورس کاالي ایران است؛ چرا که بورس 
کاال به عنوان بازاري مطمئن براي فروش این گونه محصوالت 

نفع خریداران و  فروشندگان را به دنبال دارد.
مدیر کاالي پاالیشگاه اصفهان ادامه داد: این پاالیشگاه 
تمام آهن االت قراضه خود را در بورس کاالي ایران  عرضه و 
به فروش خواهد رساند و ساز و کارهاي فروش موازي را حذف 
می کند امیدواریم سایر شرکت هاي پاالیشي با توجه به 

مزایاي یاد شده براي حضور در این بازار ترغیب شوند.
شهسواري ادامه داد: در صورت موفقیت فروش این گونه 
ضایعات، برنامه آتي شرکت پاالیش نفت اصفهان برای عرضه 

سایر مواد و کاالهاي ضایعاتي خواهد بود.

 ساخت پروانه هاي کمپرسور 
کالرك در پاالیشگاه اصفهان

براي نخستین بار در پاالیشگاه اصفهان، سطح سازي 
پروانه  مرحله سه و چهار )high speed( کمپرسور 
کالرک واحد تولید هواي فشرده، در واحد خودکفایي 

تعمیرات انجام شد.
پروانه کمپرسورهاي گریز از مرکز یکي از پیچیده ترین 
قطعات صنعتي بوده و با توجه  به دور باالي دوران آنها که به 
48 هزار دور بر دقیقه هم مي رسد، نیازمند رعایت بسیار 
دقیق تلرانس ها و کلرنس هاي ساخت است. به دلیل 
انحناهاي ساخت غیرقابل  اندازه گیري با روش هاي معمول، 
براي نقشه برداري آنها از اسکن سه بعدي و سطح سازي ابر 
نقاط )Cloud of points( استفاده مي شود.  فایل ابر 
نقاط از میلیون ها نقطه تشکیل شد و  جنس پروانه  استنلس 
استیل PH 4-17 است؛ ماشینکاري آن با دستگاه فرز
CNC  پنج محورانجام شده و  قطعات پس از پایان مراحل، 
به منظور نصب روی کمپرسورهاي کالرک تحویل کارگاه 

تعمیرات تلمبه شد.

عملکرد تولید 57 مجتمع پتروشیمی ایران اعالم شد
عملکرد تولید مجتمع های پتروشیمی کشور 
در 2 ماه نخست امسال در منطقه ماهشهر 2/3 
میلیون تن، عسلویه 3/٩ میلیون تن و دیگر 
مناطق داخلی کشور 1/٩ میلیون تن بوده است.
ظرفیت تولید اسمی 57 مجتمع پتروشیمی 
کشور تا پایان امسال 72 میلیون تن است که از 
این میزان ظرفیت نزدیک به ٦0 میلیون تن در 
برنامه تولید واقعی قرار دارد.  عملکرد 21 
مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه ماهشهر 
از ابتدای سال ٩٦ تا پایان اردیبهشت ماه 3/2 
بوده و ظرفیت اسمی ساالنه  میلیون تن 
مجتمع های پتروشیمی در ماهشهر ٦/25 

میلیون تن و برنامه تولید سال آنها نیز 21 
میلیون تن برآورد شده است. عملکرد 1٦ 
مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه عسلویه 
نشان می دهد، تولید واقعی این منطقه از ابتدای 
امسال تا پایان اردیبهشت ماه حدود 3/٩ میلیون 
تن بوده است؛ ظرفیت تولید اسمی ساالنه 
مجتمع های پتروشیمی در عسلویه 32/7  
میلیون تن و برنامه تولید سال آنها نیز حدود 
2٦/5 میلیون تن برآورد شده است. تولید واقعی 
21 مجتمع پتروشیمی مستقر در مناطق داخلی 
کشور در 2 ماه نخست سال ٩٦، حدود ٩/1 
میلیون تن بوده است؛ ظرفیت تولید اسمی 

ساالنه مجتمع های پتروشیمی سایر مناطق 
کشور 13/7 میلیون تن و برنامه تولید سال آنها 

نیز 11/4 میلیون تن برآورد شده است.
تولید است صنعت پتروشیمی در  کل 
اردیبهشت امسال افزون بر 4/4 میلیون تن و 
عملکرد تولید از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت 

ماه نزدیک به ٩ میلیون تن بوده است.
مقدار فروش داخلی محصوالت پتروشیمی 
از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت 2/7 میلیون 
تن به ارزش 5, 53517 میلیارد ریال و مقدار 
صادرات این محصوالت نیز 3/4 میلیون تن به 

ارزش 1٦73 میلیون دالر بوده است.

مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی از آمادگی این شرکت برای معرفی 
سرمایه گذاران خارجی عالقه مند به مشارکت 
در طرح های پتروشیمی خبر داد. حسین 
علیمراد با اشاره به این که حضور سرمایه گذاران 
و مشارکت کنندگان در صنعت پتروشیمی ایران 
تنها مشمول اجرای پروژه  های این بخش 
نمی شود، گفت: شرکت ها ی تولیدی هم 
می توانند در زمینه جذب سرمایه جدید اقدام 
و بخشی از سهام خود را به شرکت های متقاضی 
سرمایه گذار داخلی و خارجی ارائه کنند و منابع 

مالی جدید را که از محل سرمایه گذاری خارجی 
حاصل می شود، در مسیر اجرای پروژه های 
توسعه ای خود استفاده کنند. وی با بیان این 
که هم اکنون شرکت ها یی از ترکیه آماده 
سرمایه گذاری و مشارکت با شرکت ها ی 
پتروشیمی کشور هستند، افزود: در صورت نیاز 
به  قه مند  عال ی  کت ها  شر  ، ها حد ا و
سرمایه گذاری به آنها معرفی می شود. مدیر 
سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
ادامه داد: استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران 
خارجی در زمینه همکاری های مشترک سبب 

امضای قراردادهای جدید   می شود که می تواند 
امنیت مصرف را برای ما به همراه داشته باشد. 
وی با اعالم این که صادرات یکی از چالش های 
موجود شرکت ها ی پتروشیمی است، یادآور 
پتروشیمی  ی  شرکت ها  از  یک  هر  شد: 
می توانند سهمی از فضای مناسب موجود برای 
سرمایه گذاری در کشور داشته باشند. علیمراد 
تصریح کرد: برای سرمایه گذاری های آینده و 
رفع مشکالت مالی تولید باید از منابع ارزی که 
وارد کشور می شود، در مسیر توسعه بهره مند  

شد.

 سرمایه گذاران خارجی به واحدهای پتروشیمی معرفی می شوند

تاخیر در اجرای قراردادهای جدید به ویژه در مخازن مشترک جایز نیست

مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع 
تاخیر در اجرای  ایران گفت:  پتروشیمی 
قراردادهای نفتی  به ویژه در مخازن مشترک به 
معنای آن است که سهم خود را در میدان های 
مشترک در اختیار کشورهای همسایه قرار داده ایم. 
عباس شعری مقدم درباره اجرای قراردادهای 
جدید نفتی و جذب سرمایه خارجی گفت: برای 
اجرای پروژه های بخش باالدستی و صنعت 
پتروشیمی به سرمایه گذاری باالیی نیاز است، به 
عنوان نمونه، برای ایجاد یک مجتمع کوچک 
پتروشیمی باید 500 میلیون دالر سرمایه گذاری 
شود. وی افزود: با توجه به این که درآمدهای نفتی، 
پاسخگوی نیاز کشور به سرمایه گذاری نیست، باید 
بخشی از این منابع از محل سرمایه های خارجی 
جذب شود. مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی ایران تصریح کرد: همچنین برای خرید 
برخی تجهیزات نیاز به منابع ارزی داریم که 
بهترین راه تامین آنها، جذب سرمایه خارجی است. 
شعری مقدم با بیان این که منابع صندوق توسعه 
ملی نیز برای اجرای طرح های نفتی کافی نیست، 
عنوان کرد: اکنون، شماری از طرح های صنعت 
نفت و پتروشیمی به علت نیاز به فاینانس و منابع 
مالی، متوقف مانده اند. وی درباره زیان های ناشی 

از تاخیر در اجرای قراردادهای جدید نفتی گفت: 
تاخیر در بهره برداری از میدان های مشترک نفت 
و گاز سبب بهره گیری بیشتر کشورهای همسایه 
از این میدان ها می شود. شعری مقدم با تاکید بر 
این که تاخیر در اجرای قراردادهای جدید به ویژه 
در مخازن مشترک جایز نیست، افزود: تاخیر در 
اجرای این طرح ها به معنای آن است که سهم خود 
را در میدان های مشترک در اختیار همسایگان قرار 
داده ایم. مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی با اشاره به این که امضای قراردادهای 
جدید نفتی و اجرای این طرح ها، باعث افزایش 
درآمدهای کشور و ایجاد اشتغال می شود، تصریح 

کرد: امضای قرارداد با شرکت ها ی معتبر 
بین المللی در بخش باالدست صنعت نفت سبب 
می شود سایر شرکت ها  برای همکاری با ایران، 
رغبت پیدا کرده و ترس و نگرانی آنها برطرف شود.
معاون سابق وزیر نفت، دستاورد دیگر امضای 
قراردادهای جدید نفتی را رونق ساخت داخل 
عنوان کرد و گفت: اجرای این طرح ها، فرصتی 
برای سازندگان داخلی است. وی با بیان این که 
اکنون ظرفیت های بسیاری از ساخت داخل به 
علت نبود پول، خالی و بدون استفاده مانده است، 
افزود: پروژه های نفتی و عمرانی بسیاری در کشور، 

در انتظار تزریق منابع مالی است.
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مشعل  ایران و کره جنوبی با 20 میلیون دالر 
سرمایه برای دستیابی به دانش فنی ساخت 
 ISO نوع  از  ال ان جی  واحدهای مینی 
Container با ظرفیت تولید روزانه 15 تن طی 
چهار سال با یکدیگر همکاری می کنند. به گزارش   
»مشعل«، مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز 
ایران در نشست خبری روز چهارشنبه )24 خرداد( 
درباره امضای توافقنامه همکاری تکنولوژیک برای 
توسعه واحدهای کوچک ال ان جی گفت: در 
جریان سفر هیئتی از شرکت ملی گاز ایران به 
کشور کره جنوبی، توافقنامه ساخت واحدهای 
مینی ال ان جی از نوع ISO Container میان 
دو کنسرسیوم ایرانی و کره ای امضا شد. سعید پاک 
سرشت افزود: بر اساس این توافقنامه که میان یک 
کنسرسیوم ایرانی و یک کنسرسیوم کره ای امضا 
شد، دو طرف برای توسعه دانش فنی و ساخت 
تجهیزات مینی ال ان جی در مقیاس متراکم و 
کوچک از نوعISO Container با یکدیگر 
همکاری می کنند. وی با بیان اینکه مدت هاست که 
شرکت ملی گاز ایران برای دستیابی به دانش فنی 
مینی ال ان جی برنامه ریزی و اقداماتی نیز از جمله 
تاسیس موسسه تحقیقاتی ال ان جی در دانشگاه 
تهران انجام داده است، یادآور شد: از آنجا که 
دستیابی به فناوری و دانش فنی ال ان جی برای 
شرکت ملی گاز ایران بسیار مهم بوده و از 
اولویت های تحقیقاتی آن به شمار می آید، موسسه 
تحقیقاتی ال ان جی شکل گرفت و در کنار آن نیز 
دو سال است که با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت، 

مذاکراتی را با شرکت ها  و کشورهای مختلف برای 
دستیابی به دانش فنی ال ان جی داشته ایم. مدیر 
پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران تاکید کرد: 
مذاکره با شرکت ها ی کره جنوبی، از جمله 
موثرترین مذاکراتی به شمار می آید که در این مدت 
انجام شده است. به گفته وی، کشور کره جنوبی 
همه منابع گازی خود را از طریق واردات ال ان جی 
تامین می کند و با توجه به این موضوع، دانش فنی 
این حوزه به طور کامل در این کشور توسعه یافته 
است. پاک سرشت ادامه داد: در مذاکرات خود با 
کشورهای دارای این فناوری به این نتیجه 
رسیده ایم که شرکت ها ی کره جنوبی به طور قابل 
قبولی این توانمندی و فناوری را در اختیار دارند؛ بر 

این اساس این طرح مشترک شکل گرفت.
مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران 
افزود: از دو سال پیش مذاکراتی با شرکت ها ی 
کره ای آغاز و در نهایت به امضای توافقنامه برای 
همکاری در خصوص دستیابی به دانش فنی و 

ساخت واحدهای مینی ال ان جی منجر شد.

بهره گیری از مینی ال ان جی برای 
گازرسانی به روستاهای سخت گذر

وی با بیان اینکه واحدهای مینی ال ان جی 
کاربردهای مختلفی از جمله گازرسانی به نقاط 
دوردست، افزایش پایداری انتقال گاز برای فصول 
سرد، جلوگیری از انتشار گاز به محیط در زمان 
تخلیه با مایع سازی آنها و... دارند، اظهار کرد: در 
مجامع علمی و تخصصی صنعت گاز روز به روز 
شاهد این نکته هستیم که توجه به این واحدها 
بیشتر از قبل می شود، به همین دلیل برای 
دستیابی به دانش فنی ساخت این واحدها 
برنامه ریزی کرده ایم. پاک سرشت تصریح کرد: تا 
سال 2020، برای به کارگیری سوخت هایی که 
دارای ناخالصی های فراوان گوگردی و نیتروژنی 
در ناوگان دریایی و خودروهای سنگین هستند، 
محدودیت هایی اعمال می شود، از این رو 
بهره گیری از ال ان جی در این حوزه ها با اقبال 

روبه رو خواهد شد. مدیر پژوهش و فناوری شرکت 
ملی گاز ایران اعالم کرد: پس از امضای توافقنامه، 
نفرات فنی و عملیاتی میان دو طرف مبادله شدند 
تا شرایط همکاری مهیا شود. وی با بیان اینکه این 
همکاری به دو بخش تفکیک می شود، گفت: 
بخش نخست، توسعه فناوری مایع سازی بوده که 
این واحد در کره جنوبی ساخته و نفراتی از ایران 
در فرآیند دستیابی به دانش فنی و ساخت آن 

حضور خواهند داشت.
پاک سرشت ادامه داد: در بخش دوم، مراحل 
پیش تصفیه گاز طبیعی برای ورود به واحد مایع 
سازی بوده که نفراتی از کشور کره جنوبی در ایران 

حضور خواهند یافت.

دانش فنی شرکت ها ی سازنده ایرانی 
ارتقا می یابد

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران 
افزود: با توجه به برنامه صنعت گاز برای توانمندسازی 
شرکت ها ی داخلی، سازندگان تجهیزات از هر دو 
کشور در این پروژه حضور خواهند داشت و 
پیش بینی  می کنیم در این ارتباط شاهد ارتقای 
سطح دانش فنی شرکت ها ی ایرانی باشیم. به گفته 
وی، شرکت ها یی را که سازنده تجهیزات کلیدی 
در این فرآیند هستند، شناسایی و فهرستی در این 

زمینه تهیه کرده ایم.

واحدهای مینی ال ان جی طی 4 سال 
ساخته می شوند

پاک سرشت در ادامه به جزئیات این توافقنامه 
پرداخت و گفت: چهار سال برای اجرای این پروژه 
مشترک فنی_ تحقیقاتی که در پایان به دانش فنی 
و ساخت واحدهای مینی ال ان جی منتهی 
می شود، در نظر گرفته شده است.مدیر پژوهش و 
فناوری شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: یک سال 
پس از امضای توافقنامه، برای طراحی مفهومی و 
پایه این کار پیش بینی  شده که با اعزام نفرات، 

عملیاتی می شود.

سرمایه گذاری 20 میلیون دالری برای 
دستیابی به دانش فنی واحدهای جدید

وی با بیان اینکه در مجموع 20 میلیون 
پروژه  این  برای  مشترک  طور  به  دالر 
 : د کر عالم  ا  ، د می شو ری  یه گذا ما سر
سرمایه گذاری این پروژه در بخش کره ای از 
طریق بخش دولتی این کشور و در بخش 
ایرانی نیز از سوی شرکت ملی گاز ایران انجام 
می شود.  پاک سرشت تاکید کرد: دانش فنی 
از این کار میان دوطرف به طور  حاصل 
مشترک تقسیم و سهم هر یک از سوی کمیته 
راهبری که برای آن شکل گرفته تعیین 
خواهد شد. به گفته مدیر پژوهش و فناوری 
شرکت ملی گاز ایران، اجازه بازاریابی و فروش 
این دانش فنی به هر یک از دو طرف داده و 
یک سهم ترجیحی خاص برای یابنده بازار در 
توافقنامه دیده شده است. وی در مورد 
بازاریابی این تجهیز در دیگر کشورها گفت: 
پیش بینی  شده است یک شرکت مشترک با 
هدف اجرایی کردن برنامه های دو کنسرسیوم 
از جمله بازاریابی و سرمایه گذاری های بعدی 

شکل گیرد.
پاک سرشت در تشریح فرآیند بازاریابی این 
واحدها گفت: بازاریابی برای فروش این واحدها به 
طور مشترک انجام می شود و برحسب اینکه کدام 
یک از طرفین این بازار را یافته، سهمش تغییر 
می کند. اگر طرف ایرانی بازار را پیدا کند، 50 
درصد سهم ترجیحی به آن تعلق می گیرد و 50 
درصد بقیه به طور نصف میان دو طرف تقسیم 

می شود.
مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران با 
بیان اینکه انتخاب محلی که این واحد در آن نصب 
شود، در دست بررسی است، گفت: به دلیل اینکه 
این واحد کاربردهای مختلفی می تواند داشته باشد، 
از همکاران خود در دیگر بخش ها مشورت گرفته 
ایم تا مکان مناسبی را برای استقرار این واحد 

پیش بینی  کنیم.

روایت » مشعل« از نشست خبری امضای توافقنامه همکاری تکنولوژیک برای توسعه واحدهای کوچک ال ان جی

 گام های تهران -  سئول 
برای دستیابی به واحدهای جدید مینی ال ان جی

ایران به باشگاه دارندگان دانش فنی واحدهای مینی ال ان جی ورود کرد

گزارش

سعید پاک سرشت ، مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران
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واحدهای جدید مینی ال ان جی امکان 
انتقال و جابه جایی  آسان دارند

 ISO واحدهای  ویژگی  درباره  وی 
Container اظهار کرد: قابلیت نقل و انتقال و 
جابه جایی آسان  این واحدها از مهمترین 
ویژگی های آن به شمار می آید. پاک سرشت با 
بیان اینکه ظرفیت این واحد 15 تن در روز بوده 
و پیش بینی  می کنیم که این ابعاد مناسب و 
متداولی برای این نوع کاربرد باشد، تاکید کرد: 
واحدهایی با این اندازه را خواهیم ساخت و پس از 
دستیابی به دانش فنی، تکثیر این تجهیز 
پیچیدگی نخواهد داشت. مدیر پژوهش و فناوری 
شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: هدف ما دستیابی 
به دانش فنی بوده و پس از کسب آن در هر مکانی 
امکان ساخت این واحدها وجود دارد. وی تاکید 
کرد: به دلیل اینکه مبادله پولی میان دوطرف 
انجام نمی شود، نیاز به امضای قرارداد جداگانه 
وجود ندارد و با امضای توافقنامه، فعالیت های 
اجرایی آغاز شده است.پاک سرشت تاکید کرد: 
هدف اصلی ما از این توافقنامه، ایجاد یک مدل 
توسعه فناوری و الگوی جدید و مشارکت 
مبلغ  از  آن  ارزش  که  است  بین المللی 

سرمایه گذاری شده بسیار بیشتر خواهد بود. 

واحدهای ال سی ان جی در ایران 
ساخته می شوند

پاک سرشت در ادامه به برنامه ریزی برای 
ساخت واحدهای ال سی ان جی نیز اشاره کرد و 
گفت: برنامه های دیگری نیز در مجموعه شرکت 
فنی  دانش  توسعه  برای  ایران  گاز  ملی 
ال سی ان جی داریم. مدیر پژوهش و فناوری 
شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه واحدهای سی 
ان جی را که برای تامین سوخت خودروها از ال 
ان جی استفاده می کنند، ال سی ان جی 
می نامند، اظهار کرد: طرح اولیه این پروژه را برای 
احداث یک واحد ال سی ان جی در اطراف تهران 
پیش بینی  و برنامه ریزی کردیم. وی ادامه داد: 
طراحی مفهومی این کار انجام و هم اکنون 
پیشنهادی برای احداث این واحد با ظرفیت 30 

تن در روز مطرح شده است. 

برنامه ریزی برای دستیابی به جایگاه 
نخست علم و فناوری منطقه

در ادامه این نشست خبری، معاون علمی و 
پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری گفت: ایران در زمینه بهره مند ی از 
ذخایر گاز دارای مقام نخست است اما باید دید در 
بخش علم و فناوری این حوزه در چه جایگاهی 
قرار دارد.  علی وطنی افزود: اسناد باالدستی ایران 
در بخش های مختلف از جمله علم و فناوری 

تعریف شده است و بر اساس آن در افق 1404 
باید به جایگاه نخست در منطقه دست یابیم.

وی تاکید کرد: توسعه علمی و فناوری، حرف 
نخست را در توسعه پایدار و متوازن می زند و برای 
توسعه علم باید نیروی انسانی توانمند تربیت 

کنیم.
معاون علمی و پژوهشی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری با اشاره به شکل گیری 
موسسه تحقیقاتی ال ان جی در دانشگاه تهران 
اظهار کرد: براساس تفاهمنامه ای که با شرکت 
ملی گاز ایران امضا شد، موسسه تحقیقاتی گاز 
طبیعی مایع )ال ان جی( در پردیس دانشکده 

فنی دانشگاه تهران تاسیس شد.

شکل گیری رشته فرآوری و انتقال گاز 
در دانشگاه تهران

وطنی ادامه داد: از زمان شکل گیری این 
موسسه تاکنون، پنج دوره دانشجوی کارشناسی 
ارشد فرآوری و انتقال گاز تربیت می شود و 20 نفر 
از دانشجویان، پایان نامه فوق لیسانس و دکتری 

خود را در زمینه ال ان جی انتخاب کرده اند.
به گفته وی، پیش از ورود به توسعه فناوری 
و تجاری سازی ال ان جی، اقدام به تربیت نیروی 
انسانی متخصص کردیم و این روند ادامه خواهد 
داشت. رئیس موسسه تحقیقاتی ال ان جی 
دانشگاه تهران اظهار کرد: نکته اینجاست که در 
انتقال فناوری، ابتدا باید دانش فنی آن تدوین و 
پس از آن در مقیاس های آزمایشگاهی، نیمه 
صنعتی و صنعتی بتواند قابلیت افزایش مقیاس 
و برعکس قابلیت کاهش مقیاس داشته باشد. 
معاون علمی و پژوهشی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری ادامه داد: شرکت ملی گاز 
ایران از میان دیگر شرکت ها ی زیرمجموعه 
وزارت نفت زودتر برای بومی سازی فناوری و 
انتقال آن به کشور اقدام کرده است. وطنی تاکید 
کرد: هم اکنون بیش از سه هزار و ٦0 شرکت 
دانش بنیان در کشورمان تاسیس شده و این 
شرکت ها  در سال گذشته 30 هزار میلیارد 
تومان محصول فروخته اند. وی با بیان اینکه هم 
در  انسانی  نیروی  نفر  هزار   120 اکنون 
شرکت های دانش بنیان داخلی مشغول به 
فعالیت هستند، افزود: در افق 1404، بیش از 
50 درصد تولید ناخالص داخلی به فروش 
محصول شرکت ها ی دانش بنیان اختصاص 
خواهد یافت که سرفصل جدیدی است. به گفته 
رئیس موسسه تحقیقات ال ان جی دانشگاه 
تهران، تشکیل شرکت ها ی دانش بنیان و 
استفاده از فناوری ها و بومی سازی آنها موضوعی 
اجتناب ناپذیر برای تحقق برنامه 1404 است. 
معاون علمی و پژوهشی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری یادآور شد: صنعت گاز در میان 
شرکت ها ی زیرمجموعه وزارت نفت دارای 
فناوری های پیچیده تری بوده و در این میان، 
فناوری مربوط به ال ان جی از همه آنها پیچیده 
تر است. وطنی ادامه داد: اگر موفق شویم فناوری 
ال ان جی را بومی کنیم و با همکاری کشورهای 
خارجی به آن دست یابیم، می توانیم دیگر 
فناوری ها را به سهولت به داخل منتقل کنیم. 
وی با بیان اینکه در دمای منفی 1٦3 درجه، گاز 
متان به مایع تبدیل می شود، گفت: فرآیندهای 
مایع سازی بسیار پیچیده است، از این رو اگر 

بتوانیم به فرآیند سردسازی که خود از ٦ تجهیز 
مهم تشکیل می شود، دست یابیم، شاهد تولید 

ال ان جی خواهیم بود.

بهره گیری از همه ظرفیت ها برای 
دستیابی به دانش فنی ال ان جی

رئیس موسسه تحقیقاتی ال ان جی دانشگاه 
تهران با بیان اینکه از همه ظرفیت های ملی از 
جمله دانشگاه ها، پژوهشگاه صنعت نفت و... برای 
دستیابی به دانش فنی واحدهای مینی ال ان جی 
بهره می گیریم، اعالم کرد: کره جنوبی ذخایر 
گازی ندارد و ایران با توجه به ذخایر موجود 
می تواند افزون بر تامین نیاز داخل از محل تولید 
مینی ال ان جی دانش فنی آن را نیز صادر کند. 
به گفته وطنی، قابل حمل بودن واحدهای مینی 
ال ان جی از نوع ISO Container را می توان 
از مهم ترین ویژگی های آن برشمرد. معاون علمی 
و پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری با بیان اینکه هدف اصلی ما دستیابی به 
فناوری تولید انبوه صنعتی ال ان جی است، تاکید 
کرد: با تداوم این روند به سمت فناوری ال ان جی 
در مقیاس های باالتر از جمله سه هزار تن در روز 

دست می یابیم.

همکاری مشاوران بین المللی  در ساخت 
واحدهای مینی ال ان جی

وی اعالم کرد: دانشگاه تهران در اجرای این 
توافقنامه، از مشاوران ایرانی مستقر در کانادا نیز بهره 
می گیرد.  رئیس موسسه تحقیقاتی ال ان جی 
دانشگاه تهران با بیان اینکه این توافقنامه، مدلی از 
توسعه فناوری است، تصریح کرد: با دستیابی به این 
مدل از ظرفیت نیروی انسانی کشورمان برای تولید 
ثروت استفاده می کنیم و وارد بازار فروش فناوری 

شویم.

آغاز مذاکرات ساخت واحدهای 
مینی ال ان جی از سال 94

در ادامه، معاون فناوری و روابط بین الملل 
پژوهشگاه صنعت نفت گفت: پژوهشگاه صنعت 
نفت با حمایت شرکت ملی گاز ایران تاکنون 
فعالیت های خوبی در بخش های مختلف از جمله 
ساخت واحدهای تصفیه و شیرین سازی گاز داشته 
است. منصور بزمی افزود: در ادامه همکاری با 
مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران، 
در پاییز سال 13٩4، رئیس جمهوری کره جنوبی 
سفری به ایران داشت که در حاشیه آن مذاکراتی 
با هدف توسعه فناوری ال ان جی با شرکت ها ی 

مطرح کره جنوبی انجام شد.

همکاری  با بزرگترین مرکز تحقیقات 
دولتی کره جنوبی

وی ادامه داد: بر این اساس مذاکره با 
بزرگ ترین مرکز تحقیقات دولتی کره جنوبی 
)KITECH(، شرکت گاز دولتی کره جنوبی 
)CO Gas( و شرکت Oceanus به منظور 
توسعه دانش فنی فرآیند مایع سازی گاز انجام 
شد.به گفته معاون فناوری و روابط بین الملل  
پژوهشگاه صنعت نفت، اسفندماه 13٩4، 
تفاهمنامه ای میان پژوهشگاه صنعت نفت و 
این سه شرکت در قالب کنسرسیوم در حاشیه 

دیدار وزیر صنعت و تجارت و انرژی کره 
جنوبی در ایران امضا و در ادامه مذاکرات فنی 
فشرده میان پژوهشگاه با همکاری موسسه 
تحقیقاتی ال ان جی و کارفرمایی شرکت ملی 
گاز ایران برای رسیدن به توافقنامه تحقیقات 
مشترک میان ایران و کره جنوبی برای ایجاد 
دانش فنی مشترک در زمینه مایع سازی گاز 
انجام شد. بزمی اعالم کرد: در پاییز 13٩5، 
توسعه مشترک فناوری های مایع سازی گاز 
طبیعی در ابعاد کوچک مورد تایید طرفین 
ایرانی و کره جنوبی قرار گرفت.  وی اظهار کرد: 
هدف این توافقنامه، ایجاد دانش فنی مشترک 
در زمینه مینی ال ان جی برای کشور ایران و 
کره جنوبی است که با ادامه این کار می توانیم 
به دانش فنی بین المللی  و مشترک دست 
بین الملل   روابط  و  فناوری  معاون  یابیم. 
پژوهشگاه صنعت نفت با بیان اینکه این پروژه 
در قالب فعالیت تیمی اجرا خواهد شد که 
کمتر شاهد آن در کشور بوده ایم، گفت: این 
کار میان پژوهشگاه صنعت نفت، موسسه 
تحقیقاتی ال ان جی دانشگاه تهران و مدیریت 
پژوهش شرکت ملی گاز ایران انجام شده است.  
به گفته بزمی، بخشی از واحدهای مینی ال ان 
جی که شرکت کره جنوبی در کشور خود 
می سازد و آزمایش های اولیه را انجام می دهد، 
در نهایت به طور دائم در ایران مستقر خواهد 
شد. وی ادامه داد: سرمایه ای که شرکت 
کره ای برای ساخت این پایلوت مینی ال ان جی 
هزینه کرده به ایران منتقل و این تجهیز به 
قسمت نخست که پیش تصفیه است متصل 
می شود و به صورت یک پکیج کامل در ایران 

مستقر خواهد شد.

انحصار 4 شرکت دارای فناوری جدید 
واحدهای مینی ال ان جی شکسته شد

معاون فناوری و روابط بین الملل  پژوهشگاه 
 ISOصنعت نفت با بیان اینکه واحدهای
Container مینی ال ان جی در قالب 
کانتینرهای 40 فوتی است، یادآور شد: طول آن 
12 متر و ارتفاع سه تا چهار متر است. بزمی ادامه 
داد: پکیج مایع سازی در یک کانتینر، سیستم 
تصفیه در دو کانتینر و سایر تجهیزات به تناسب 
میان یک تا حداکثر دو کانتینر جا می گیرد و در 
مجموع بین چهار تا 10 کانتینر طراحی و ساخته 
می شود.  وی یادآور شد: هم اکنون شرکت های 
باکس  کرای   ،)GE ( لکتریک  ا جنرال 
)CryBox(، زیمنس )Siemens( و درسر- 
رندل ) Dresser-Ranel( در حوزه ساخت 
 ISO نوع  از  ال ان جی  مینی  واحدهای 

Container فعالیت می کنند.

منصور بزمی - معاون فناوری و روابط بین الملل پژوهشگاه صنعت نفت علی وطنی-رئیس موسسه تحقیقاتی ال ان جی دانشگاه تهران
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مهندس زنگنه با اولین ابالغیه که در تاریخ 
سیزدهم اردیبهشت ٩3 صادر شد، به تمامی 
معاونان خود و مدیران چهار شرکت اصلی تاکید 
کرد به منظور جلب مشارکت فعاالنه زنان در 
پیگیری اهداف امور زنان و خانواده وزارت نفت، 
نسبت به معرفی مشاور امور بانوان در تمامی 
زیرمجموعه های صنعت نفت اقدام شود. در این 
ابالغیه تمامی سیاست ها، اهداف و وظایف امور 

زنان در صنعت نفت به طور کامل تشریح شده 
بود.

برنامه ریزی در زیرمجموعه ها
در این ابالغیه که آذرماه همان سال صادر 
شد، مهندس زنگنه به معاونان خود و مدیران 
عامل شرکت های اصلی صنعت نفت تاکید 
می کند تا برنامه های حوزه زنان را در برنامه های 

خود لحاظ کرده و نسبت به پیش بینی  بودجه 
و تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای دوره های 
آموزشی، پروژه های مطالعاتی، برنامه های 
فرهنگی و ورزشی و... اقدام کنند. مهندس زنگنه 
در ابالغیه ای دیگر در دی ماه ٩4 باردیگر 
معاونان خود و مدیران عامل چهار شرکت اصلی 
در صنعت نفت را به همکاری جدی با امور زنان 
و خانواده صنعت نفت و فراهم آوردن زمینه های 

اجرای برنامه های این معاونت و همچنین 
زمینه های مشارکت انتقادی زنان ملزم کرد.

رفع موانع سازمانی برای ماموریت های 
اداری داخلی و خارجی زنان

در این ابالغیه که خرداد ماه ٩4 صادر 
تمامی مدیران  به  زنگنه  شد، مهندس 
زیرمجموعه خود دستور داد تا نسبت به رفع 

همراه با نگاهی به مهمترین دستورات مهندس زنگنه  در حوزه زنان  نفتی در دولت یازدهم

وزیرنفت دستور رفع تبعیض در به کارگیری زنان توانمند در صنعت نفت را صادر کرد

مشعل     آرزو عطایی      هفته گذشته مهندس زنگنه، وزیر نفت یک ابالغیه 
جدید در زمینه رفع تبعیض در جذب و به کارگیری زنان در مشاغل و سمت های 
متناسب با توانمندی آنها صادر کرد که بازتاب زیادی در رسانه ها داشت؛ وزیر نفت در 
این حکم خطاب به مدیران ارشد تاکید کرده است که جذب و به کارگیری زنان به جز 
در سمت های اقماری و سکوهای نفتی و گازی باید بدون اعمال هیچ گونه تبعیضی انجام 
شود و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خود را مکلف کرده است تا در صورتی 
که در شرایط احراز سمت ها و مشاغل، شرایط تبعیض آمیزی اعمال شده است، نسبت 
به رفع آن اقدام و نتیجه را گزارش نمایند. اگر چه پیش از این مهندس زنگنه با چندین 
انتصاب مهم در حوزه زنان از جمله فاطمه تندگویان به عنوان مشاور امور زنان و خانواده، 
مرضیه شاهدایی به عنوان مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و افخم زروانی به 
عنوان رئیس صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان و... توجه به حقوق از 
دست رفته زنان را به مدیران ارشد و میانی خود گوشزد و راه را برای زنان هموار کرده 
بود، اما به نظر می رسد این ابالغیه تیر خالصی بر پیکره تبعیض های جنسیتی در صنعت 
نفت بوده و نشان می دهد وی تا چه حد در زمینه مشارکت اقتصادی زنان و دستیابی 
به عدالت جنسیتی در صنعت نفت، اعتقادی راسخ دارد. اگر چه مشکالت حوزه زنان 
در جامعه ایران آنچنان در تار و پود جامعه و نهادهای اجتماعی و شغلی تنیده شده است 

که به نظر می رسید عین حقانیت است و اصوال زنان تا همین حد می توانند توانایی های 
خود را به رخ بکشند، اما عجیب تر آن که با وجود نظرهای کامال روشن پرچمدار انقالب 
اسالمی، امام خمینی )ره( مبنی بر تساوی حقوق زن و مرد در تمامی جنبه ها و 
حمایت های مکرر مقام معظم رهبری از حضور زنان در عرصه های اقتصادی و سیاسی 
و اجتماعی، برخی دیدگاه ها همچنان بر طبل محدودیت آفرینی در مشارکت اقتصادی 
و اجتماعی زنان می کوبند و این گونه است که تالش برای اثبات حقانیت حقوق برابر 
زنان و مردان در عرصه های اقتصادی و اجتماعی، به دلیل چند بعدی بودن آن یعنی 
اشکاالت و موانع قانونی، اشکاالت و موانع فرهنگی و سنتی و نیز جنبه های 
روان شناسانه موضوع، رنگ پیچیدگی به خود می گیرد. کار سختی که نهادهای فعال 
در حوزه زنان در این میان به عهده دارند این است که ابتدا زنان را با حقوق فراموش 
شده خود آشنا کنند، به آنان جرات و جسارت خوداظهاری بخشیده و زنان توانمند را 
که نتوانسته اند به جایگاه شایسته خود در طول سال ها دست یابند، برای دستیابی به 
مناصب مدیریتی و قانونگذاری تجهیز کنند و آنجاست که تازه با حضور زنان در رئوس 
تصمیم گیری و قانون گذاری، توازن و عدالت جنسیتی برقرار خواهد شد. در گزارش 
پیش رو نگاهی داشته ایم به ابالغیه هایی که ماحصل این تالش ها در صنعت نفت است 

و مهندس زنگنه در طول چهارسال گذشته در حوزه زنان صادر کرده است.

اشــــاره

نفت زنان 

نفت به سوی عدالت بیشتر
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موانع سازمانی برای ماموریت های اداری و 
آموزشی اعم از داخل و خارج از کشور برای 
زنان اقدام و فرصت ها و تمهیدات مناسب برای 
آماده سازی و ارتقای سطح دانش تخصصی و 
تجربه کاری این دسته از کارکنان به عنوان 
یک سرمایه اجتماعی موثر در صنعت نفت را 

فراهم کنند.

ایجاد اماکن ورزشی در جوار تاسیسات
به دنبال پیشنهاد فاطمه تندگویان، مشاور وزیر 
در امور زنان و خانواده به مهندس زنگنه مبنی بر 
ایجاد اماکن ورزشی در جوار تاسیسات نفتی برای 
زنان و اختصاص ساعات مناسب ورزشی به آنان، 
شخص مهندس زنگنه به تمامی شرکت های اصلی 

خود ابالغ کرد تا به انجام این مهم اهتمام ورزند. در 
پیشنهاد فاطمه تندگویان به مهندس زنگنه آمده 
است که به دلیل محدودیت های اجتماعی، 
فرهنگی در دسترسی زنان به اماکن ورزشی عمومی 
نظیر پارک ها و سالن های ورزشی معتبر، سبک 
زندگی نامطلوب در دوران اخیر و ایجاد مشکالت 
قامتی و عضالنی و شیوع بیماری های خاص زنان 
به ویژه در زنان شاغل، ایجاد اماکن ورزشی در جوار 
تاسیسات نفتی جدید می باید مورد نظر و زنان نیز 
در استفاده از این اماکن ورزشی مورد اولویت قرار 
گیرند و ایجاد سالن های ورزشی ویژه زنان به نحوی 
که دربرگیرنده تنوع در رشته های ورزشی و ساعات 
مطلوب برای بهره مندی زنان شاغل، همسران و 

دختران کارکنان باشد، مورد نظر قرار گیرد.

 کاهش ساعت کار زنان دارای
 شرایط خاص

به دنبال تصویب قانون کاهش ساعت کار زنان 
دارای شرایط خاص در مجلس شورای اسالمی و 
ابالغ آن از سوی رئیس جمهور روحانی، مهندس 
زنگنه نیز اردیبهشت ماه ٩٦ تمامی زیرمجموعه های 
خود را به اجرای این قانون ملزم کرد؛ طبق این 
قانون، ساعت کار زنانی که دارای فرزند زیر شش 
سال تمام، مبتال به معلولیت شدید و یا بیماری 
صعب العالج، دارای همسر یا فرزند معلول شدید و 
یا بیمار صعب العالج و سرپرست خانوار بودند، به 
مدت هشت ساعت در هفته کاهش یافت؛ مهندس 
زنگنه در این ابالغیه تاکید کرده بود به منظور تامین 
امنیت شغلی زنانی که دارای شرایط یاد شده 
هستند، هر گونه جابه جایی، اخراج و استخدام 
جایگزین به دلیل برخورداری از این امتیاز ممنوع 
است؛ گام موثری که به نظر می رسد نتایج و اثرات 
آن در جهت حمایت از نوزادان تازه به دنیا آمده و 
کودکان، زنان سرپرست خانوار که با مشکالت 
عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند و تقویت 

بنیان های خانواده، بسیار درخشان خواهد بود.

رفع تبعیض در به کارگیری زنان
طبق این ابالغیه که سال گذشته صادر شده 
بود و هفته گذشته با اصالحیه جدید به تمامی 
مدیران ارشد در صنعت نفت ارسال شد، عالوه بر 
مشاغل و سمت هایی که بنا به طبیعت یا ماهیت 

آنها، الزاما باید از سوی بانوان اداره شوند، در دیگر 
موارد جذب و استخدام جدید و هر گونه به 
کارگیری نیروی انسانی به هر عنوان و به هر شکل، 
اعمال هیچ گونه تبعیضی برای بانوان مجاز نیست 
)اشتغال در سمت های اقماری، کار در سکوهای 

نفتی و گاز از این حکم مستثنی است.( 
مهندس زنگنه در این ابالغیه با اشاره به این که 
زنانی که در زمان این ابالغیه در سمت های اقماری 
مشغول فعالیت هستند و همچنان درخواست ادامه 
خدمت دارند، می توانند به فعالیت خود ادامه دهند، 
تاکید کرده است: »الزم است در صدور مجوز 
استخدام، انتصاب، ارتقا، کاریابی و به کارگیری یا 
تبدیل وضعیت افراد، مفاد این ابالغیه مراعات شود 
و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نیز مکلف 
است در صورتی که در شرایط احراز سمت ها و 
مشاغل، شرایط تبعیض آمیزی بر خالف این 
ابالغیه اعمال شده باشد، نسبت به رفع آنها اقدام 

شود.«
به نظر می رسد صدور این ابالغیه، نقش مهمی 
در دستیابی زنان توانمند به جایگاه شایسته خود و 
فروریختن سقف های شیشه ای باالی سر زنان 

داشته باشد.

بهره مندی فرزندان کارکنان زن متوفی 
از مستمری

مهندس زنگنه در این ابالغیه که در فاصله 
کوتاهی با ابالغیه رفع تبعیض علیه زنان صادر شد، 
بار دیگر با صدور یک ابالغیه در جهت برخورداری 
فرزندان کارکنان زن شاغل در صنعت نفت از 
مستمری، گام مهم دیگری در جهت عدالت 
اجتماعی برداشت؛ بر این اساس به پیشنهاد فاطمه 
رئیس  زروانی،  افخم  و حمایت  تندگویان 
صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان 
صنعت نفت، طرح بهره مندی فرزندان واجد شرایط 
کارمندان اناث متوفی از مستمری اجرایی خواهد 
شد؛ مطابق با این مصوبه جدید که به زودی ابالغ 
می شود، قانون بهره مندی فرزندان کارکنان زن 
متوفی )شاغل در صنعت نفت( از مستمری که 
تاکنون در کمال ناباوری تنها برای مردان شاغل 
اجرایی می شد، اجرایی خواهد شد که همه و همه 
گام های عملی عالی ترین مقام وزارت نفت در حفظ 
و صیانت از حقوق زنان شاغل در صنعت نفت است.

 
در  حکم بیژن زنگنه، وزیر نفت آمده است:

 به منظور رفع تبعیض در جذب و به کارگیری بانوان در مشاغل و سمت هایی که متناسب با توانمندی 
ایشان می باشد، موارد زیر جهت اجرا ابالغ می گردد:

 1- عالوه بر مشاغل و سمت هایی که بنا به طبیعت یا ماهیت آنها، الزاما باید توسط بانوان اداره شوند، 
در دیگر موارد جذب و استخدام جدید و هرگونه به کارگیری نیروی انسانی به هر عنوان و به هر شکل، 

اعمال هیچگونه تبعیضی برای بانوان مجاز نمی باشد.
 اشتغال در سمت های اقماری، کار در سکوهای نفتی و گاز از این حکم مستثنی می باشند.

 تبصره- بانوانی که در تاریخ ابالغ این مصوبه در سمت های اقماری مشغول فعالیت می باشند و 
همچنان درخواست ادامه خدمت در آن سمت ها را دارند، می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

 2-  الزم است در صدور مجوز استخدام، انتصاب، ارتقا، کاریابی و به کارگیری یا تبدیل وضعیت 
افراد نیز مفاد حکم بند »1« فوق کامال مراعات گردد.

 3- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مکلف است در صورتی که در شرایط احراز سمت ها 
و مشاغل، شرایط تبعیض آمیزی برخالف بند »1« اعمال شده باشد، نسبت به رفع آن اقدام و نتیجه را 

گزارش نمایند.
  4 - با ابالغ این مصوبه، مصوبه شماره 143924-2/20 مورخ 1395/3/31 لغو می گردد.
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نیم نگاهی به رویکردو عملکرد چهارساله دفتر امور زنان و خانواده وزارت نفت

مشعل   بیش از نیمی از جمعیت یک جامعه را زنان تشکیل می دهند و توسعه 
متوازن بدون ظهور استعدادهای این قشر محقق نخواهد شد؛ اگر چه در گذشته 
تالش هایی شد تا زنان با طرح هایی نظیر دورکاری و... خانه نشین شوند، اما 
رئیس جمهور روحانی با انتخاب یک زن توانا به عنوان مشاور امور زنان و خانواده خود 
نشان داد که تا چه حد به توسعه متوازن اعتقاد دارد؛ پس از روی کار آمدن مهندس 
زنگنه با تجربه در وزارت نفت، وی با انتخاب فاطمه تندگویان به عنوان مشاور امور 
زنان و خانواده خود برای اولین بار در تاریخ صنعت نفت نشان داد که تا چه حد به 
مسائل و مشکالت کارکنان زن و خانواده های کارکنان مرد آشناست؛ لزوم افزایش 
مشارکت اقتصادی زنان، رفع تبعیض علیه زنان و برقراری عدالت جنسیتی و نقش 
مهم همسران مدیرانی که در حساس ترین رده های شغلی و کارکنانی که در سخت 
ترین مناطق عملیاتی مشغول به کار بودند، مسائلی بود که وزیر نفت بارها در 

سخنرانی های خود به مناسبت های مختلف بر آنها تاکید کرد.  امور زنان و خانواده 
وزارت نفت در این مدت تالش کرد تا با یاری و عزم خود زنان، ضمن آگاهی بخشی 
به زنان و مردان شاغل در صنعت نفت، نقایص و چالش های این حوزه را شناسایی 
کرده و به یاری زنان توانمند در این وزارتخانه، جایگاه اجتماعی و اقتصادی آنان را 
بهبود ببخشند؛ تا جایی که با بررسی های کارشناسی و ارائه پیشنهادهای کاربردی 
از دل نتایج کارگروه های تخصصی به باالترین مقام وزارت نفت، مهندس زنگنه با 
ابالغیه های مهمی در زمینه افزایش هزینه مهد کودک زنان شاغل، اختصاص 
مستمری پس از فوت به کارکنان زن شاغل، رفع تبعیض در جذب و به کارگیری زنان 
و کاهش ساعت کار زنان دارای شرایط خاص به اعتقادهای خود در این زمینه جامه 
عمل پوشاند، گزارش پیش رو نیم نگاهی است به روند تغییر نگرش سنتی و دستیابی 

به عدالت جنسیتی در صنعت نفت.  

اشــــاره

 زن، نفـت، توسـعه

نفت زنان 
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ساختار 
امور 
زنان 
برای اولین 
بار در تاریخ 
صنعت نفت

در دوره های گذشته صنعت نفت، 
اگر چه به صورت غیررسمی و بدون 
برنامه ای مدون به مسائل و مشکالت زنان، آن 
هم صرفا از طریق دریافت شکایت ها و انتقادها 
اما هرگز  است؛  رسیدگی می شده 
ساختاری رسمی برای این دسته از 
کارکنان صنعت نفت دیده نشده 
بود و برای اولین بار در تاریخ 
صنعت نفت با توجه ویژه 
شخص مهندس زنگنه به 
نقش مهم منابع انسانی و 
لزوم نهادینه سازی جایگاه 
زنان، با شکل گیری ساختار 
امور زنان و خانواده وزارت 
نفت که از سوی این امور 
پیشنهاد شد، موافقت 
شد و صنعت نفت به 
تنها  و  اولین  عنوان 
دستگاه اجرایی در کشور 
در هنگام تشکیل دولت 
تدبیر و امید، ساختار 
سازمانی این امور را با ٦ 
سمت در عالی ترین سطح 

تشکیل داد.

راه اندازی شبکه  مشاوران زن 
پس از تشکیل ساختار امور زنان و خانواده در 
وزارت نفت و نیز انتصاب مشاوران امور زنان در چهار 
شرکت اصلی وزارت نفت، امور زنان و خانواده وزارت 
نفت تالش کرد تا با معرفی مشاور امور زنان در 
تمامی زیرمجموعه های صنعت نفت، شبکه ای از 
مشاوران زن را در سطح صنعت نفت ایجاد کند تا 
عالوه بر ارتباط مستقیم زنان شاغل در هر 
زیرمجموعه با نماینده خود، برنامه های مصوب شده 
در این دفتر به شکلی اصولی و هماهنگ از طریق 

این شبکه های ارتباطی پیش رود.

ارتقای سطح مشارکت زنان در 
حوزه های مدیریتی

تحقق نظام شایسته ساالری در سازمان ها ، 
نخستین گام به منظور ارتقای سطح مشارکت زنان 
در حوزه های مدیریتی است و به منظور تحقق این 
نظام باید در جذب، استخدام و توزیع امتیازات، 
ترفیعات، ماموریت ها، فرصت های مطالعاتی و 
انتصاب ها، زنان به شکل جدی مورد توجه قرار 
بگیرند. فاطمه تندگویان، مشاور وزیر نفت در امور 
زنان و خانواده، در این باره با تاکید بر این که مردان 
از ابتدا مدیر زاییده نشده اند و مهارت های مدیریتی 
را به تدریج با آزمایش و خطا کسب کرده اند و باید 
این فرصت ها در اختیار زنان نیز قرار بگیرد تا 
قابلیت های زنان مورد شناسایی قرار بگیرد، 
می گوید: »ما در ابتدا تالش کردیم تا رزومه و 
پیشینه زنان و سطح تخصص حرفه ای آنها را در 
قالب بانک اطالعاتی تهیه کنیم و فرصت های 
آموزشی که عمدتا در طول این سال ها در اختیار 

نادر ابراهیمی در کتاب »آتش بدون دود« خود آورده 
است: هر جا زنی هست که برای عدالت می جنگد، 
آنجا عطری پیچیده است شیرین و شورانگیز و ما 
ادامه  در  او  کوچکیم...  مردانی  خوب،  زنان  بدون 
عرصه های  در  مردان  حضور  که  می کند  اشاره 
سیاسی و اجتماعی امری طبیعی است، اما زنی که 
پا به این عرصه می نهد، منت بر این عرصه گذاشته 
است؛ او به خوبی به این موضوع تاکید می کند که 
رمز توسعه متوازن توجه برابر به همه اقشار جامعه 
و  اجتماعی  و  شغلی  محیط های  در  توازن  ایجاد  و 
زنان  خود  پرچمداری  طریق  از  شهری  و  سیاسی 
زنان  در جهت عدالت گستری است و هر کجا که 
شده اند،  برخوردار  مردان  با  برابر  فرصت های  از 
آنجا توازن، تعادل و آرامش به معنای واقعی کلمه 
به پیش  آرمانگرایانه  نحوی  به  امور  و  یافته  تحقق 

رفته است.

مردان بوده است، حتی با نگاه تبعیض مثبت در یک 
دوره ای در اختیار زنان قرار بگیرد، زنان آموزش های 
حرفه ای مدیریتی ببینند و فرصت پیدا کنند تا به 
شکل کاربردی و رویارویی با چالش های مدیریتی 
تجربه کسب کنند تا دیگر ترسی از اتخاذ سمت ها 
نداشته باشند؛ نکته دیگری که باید به آن توجه 
کرد، این است که خود زنان هم باید در خوداظهاری 
جسارت داشته باشند و به شکل تیمی حمایت گر 
یکدیگر باشند و سطح خودباوری خود را باال ببرند 
و مهم تر از همه این که سکوت را بشکنند و از حالت 
انفعال خارج شوند و تالش کنند تا در این سمت ها 
قرار بگیرند و رغبت و انگیزه بیشتری داشته باشند 
برای این که بتوانند دانش حرفه ای و مدیریتی را 

به روز و مستمر کسب کنند.«

آموزش؛ کلید آشنایی با حقوق
یکی از مهمترین چالش های فراروی عدم 
توسعه متوازن مشارکت اقتصادی زنان و مردان، 
ناآگاهی خود زنان و مردان و نیز وجود فرهنگ 
سنتی حاکم بر سازمان هاست؛ در واقع یکی از 
اموری که از سوی امور زنان و خانواده وزارت نفت 
ضرورت آن به خوبی احساس شده و در قالب 
کارگروه آموزش اهداف آن دنبال شد. از طریق 
کارگروه آموزش دفتر امور زنان و خانواده وزارت 
نفت، پنج دوره آموزشی با رویکرد جنسیتی و 
برنامه ریزی جنسیتی طراحی و مصوب شد و در 
برنامه آموزش صنعت نفت قرار گرفت و یکی از 
موفقیت آمیزترین دستاوردهای این کارگروه 
برگزاری دوره مینی ام بی ای برای 25 خانم در 
صنعت نفت بود که با همکاری دانشکده نفت انجام 
شد و در سال ٩5 به پایان رسید، همچنین در قالب 
طرحی با عنوان جانشین پروری ٩ زن توانمند در 
صنعت نفت به خوداظهاری تشویق شدند تا 
شناسایی و با شرکت در این دوره در آینده در 
مناصب مهم مدیریتی صنعت نفت به کار گرفته 
شوند؛ فرصتی بسیار مغتنم که زنان به خوبی از آن 

بهره بردند.

ارتقای سالمت کارکنان زن با برگزاری 
90 کارگاه آموزشی  

زنان به دلیل برخورداری از روحیه عاطفی، 
معموال در زمینه سالمت بیشتر به اطرافیان 
خود توجه دارند تا به خود. تندگویان معتقد 
است: »در تدوین الگوی سالمت کارکنان 
صنعت نفت، اولین توجه را به آگاهی بخشی 
داشتیم و به این منظور دوره هایی را برای 
زنان و  به  خودمراقبتی و آگاهی بخشی 
پایش های دوره ای و منظم طراحی و تالش 
کردیم نهایت دقت عمل در انجام این پایش ها 
و بیماری های  خاصی را که متوجه زنان است، 
به کار بگیریم و عمده تر این که زنان زندگی 
سالم را فرا بگیرند تا در ابعاد مختلف تغذیه و 
بهداشت و ورزش به گونه ای به کار بگیرند که 
دچار بیماری نشوند؛ کارگاه هایی که در این 
زمینه در سطح صنعت نفت و شرکت ها ی 
اصلی و فرعی برگزار شد، افزون بر ٩0 کارگاه 
بود که آثار بسیار خوبی داشت و توانست موجی 

را به وجود بیاورد.«

ورزش زنان در کارگروهی مستقل
لزوم و اهمیت توجه به ورزش همگانی و 
قهرمانی زنان در صنعت نفت و نقش موثر آن در 
سالمت زنان، امور زنان و خانواده وزارت نفت را بر 
آن داشت تا در کارگروهی مستقل به این موضوع 
بپردازد و عمده ترین اقدام در این زمینه، تدوین 
سند راهبردی ورزش بود که در آن به مسئله 
جنسیت به صورت وسیع و جدی، رشته های 
ورزشی زنان، تعدد رشته های ورزشی کارکنان زن 
در سطوح سنی مختلف و پرداختن به ورزش 
قهرمانی و تخصیص اعتبارات ورزش زنان پرداخته 
شد؛ تعیین نماینده ای از خانم ها برای حضور در 
شورای مرکزی ورزش وزارت نفت از سوی 
مهندس زنگنه و سرانجام تصویب بهره مندی 
کارکنان قراردادی از امکانات ورزشی، از دیگر 

دستاوردهای مهم این کارگروه بود.

اطالع رسانی و اصالح فرهنگ سازمانی
عمده ترین مانع در مسیر ارتقای شغلی زنان 
فرهنگ سازمانی است و باید در این زمینه کار 
طوالنی انجام شود، کاری که بسیار زمان بر است 
و به اطالع رسانی و آموزش از طریق رسانه ها  و 
پرتال های خبری و آموزشی و نیز نشست های 
آموزشی و... نیاز دارد. برای تغییر فرهنگ سازمانی 
در صنعت نفت، امور زنان و خانواده با تدوین سند 
راهبردی امور زنان وزارت نفت تا سال 1400 در 
سال ٩3، ایجاد لینک زنان نفت در پرتال سراسری 
صنعت نفت از همان زمان آغاز به کار، برگزاری 
نشست ها، سمینارها و برنامه های با موضوعاتی 
نظیر زن در قرآن، نقش زنان در ارتقای سطح 
توسعه ملی و... تالش کرد تا فرهنگ سازمانی 
حاکم بر صنعت را تغییر دهد که تمامی این 
اقدام ها د رجهت تغییر و اصالح فرهنگ سازمانی 
صنعت نفت بسیار موفقیت آمیز بود و عالمت 
زودهنگام آن نیز به کارگیری زنان در مدیریت های 
کالن و حساس صنعت نفت نظیر مرضیه 
شاهدایی در سمت مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی و افخم زروانی در سمت رئیس 

صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه بود.

لزوم توجه به نقش های حمایتی دفتر 
امور زنان و خانواده

با تالش های برنامه ریزی شده و موفقیت آمیز 
دفتر امور زنان و خانواده وزارت نفت برای 
فرهنگ سازی و تقویت جایگاه زنان توانمند صنعت 
نفت، امید می رود ادامه این تالش ها در دولت 
دوازدهم تدبیر و امید نیز به بار بنشیند و مسئله 
قدیمی نگرش تبعیض آمیز نسبت به زنان که در 
همه سازمان ها نهادینه شده، برای همیشه  رخت 
بربسته و شایسته ساالری مبنای انتصاب ها قرار 
بگیرد. در این میان به نظر می رسد لزوم ارتباط 
بیشتر، مستمر و موردی مشاوران امور زنان تمامی 
زیرمجموعه های صنعت نفت با کارکنان زن 
زیرمجموعه خود و نیز امور زنان و خانواده وزارت 
نفت از طریق معرفی راه های ارتباطی آسان برای 
دریافت نامه ها و پیام های صوتی کارکنان، ضروری 
است تا عالوه بر تجهیز آنان به دانش موردنیاز برای 
دستیابی به جایگاه شایسته، مشکالت شخصی و 
حقوقی، استخدامی، شغلی، ارتباطی و حتی 
خانوادگی آنان به شکل موردی از طریق 

پیگیری های منظم و مستمر حل و فصل شود.
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زن و مرد  ندارد  
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مشعل    مرجان طباطبایی   »ما تبعیض 
جنسیتی را نمی پذیریم.« این شاه بیت 
سخنرانی های مختلف  حسن روحانی در 
مناسبت های فراوان از جمله  کارزار 
انتخابات ریاست جمهوری اخیر بود. 
صدای  جامعه زنان از سوی رئیس  
که  موضوعی  تکرار شد؛  جمهوری 
روزنه های امید آن در دولت یازدهم هم به 
چشم آمد. همان زمان که رئیس  جمهور  
آزمون استخدامی را به تعویق انداخت تا 
حقوق زنان در فرصت های شغلی تامین و 
سهمیه های جنسیتی در مسیر رعایت 

عدالت اصالح شود.
اهمیت این مساله از سوی روحانی 
در برگزیدن چهارزن در کابینه هم عیان 
بود، همان ایام که معصومه ابتکار به 
سمت ریاست سازمان حفاظت محیط 
زیست،  زهرا احمدی پور، به عنوان 
فرهنگی،  میراث  سازمان  رئیس 
شهیندخت موالوردی، به معاونت 
رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، 
و الهام امین زاده هم به عنوان معاون 
حقوقی و دستیار رئیس جمهور در امور 
حقوق شهروندی منصوب شدند و  
خارج از کابینه نیز سمت هایی مانند 
خارجه،  مور  ا وزارت  سخنگوی 

فرمانداری و... به بانوان سپرده شد. 
این نگاه تنها به این عرصه ها محدود 
نشد و در وزارت نفت نیز با انتصاب های 
کلیدی بیژن زنگنه، به حضور نمادین 
زنان  پایان داده شد و به شکلی رسمی 
برای زنان احکام مهمی صادر شد که 
باید آن را همسطح با انتصاب های 
تعیین شده از سوی حسن روحانی 

تلقی کرد.
حاال پس از انتخابات و درست در 
روزهایی که زنان مطالبه گر و پی گیر 
کرسی های وزارت در کابینه دولت 
دوازدهم هستند، بیژن زنگنه در حکمی 
موارد رفع تبعیض در جذب و به 
کارگیری بانوان در مشاغل و سمت های 
متناسب با توانمندی های آنها را در 

صنعت نفت ابالغ کرده است.
ارتقای جایگاه مدیریت زنان و 
افزایش میزان مشارکت آنان در سطوح 
مدیریتی در برنامه جامع اصالح نظام 
اداری کشور از جمله برنامه های روحانی 
در حوزه »زنان و خانواده« در دولت 
دوازدهم به شمار می رود که وزارت نفت 
در آن پیشگام شده است. کارنامه وزیر 
نفت  هم طی سال های اخیر در به 
کارگیری زنان درخشان دیده می شود. 
این راه  از طریق انتصاب مشاور امور 
زنان و خانواده صنعت نفت و همچنین 
در  راه اندازی شبکه مشاوران زن 
زیرمجموعه ها آغاز شد و روزنه امیدی 

برای زنان ایجاد کرد. 

انتصاب شگفت انگیز زنگنه 
این اما همه ماجرا نبود؛ مدت زیادی 
از حضور زنگنه در طبقه پانزدهم وزارت 

نفت نگذشته بود که دست به قلم شد و 
حکمی صادر کرد که ابتدا حتی رسانه ها 
در صحت  انتشار  آن تردید داشتند؛ اما 
خبر درست بود. زنگنه یک زن را به 
عنوان معاون خود در شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی منصوب کرده بود.  

 انتصابی در این سطح برای جامعه 
زنان هم شگفت انگیز بود، از این رو این 
حکم زنگنه، باعث عکس العمل های 
گوناگونی در رسانه های مکتوب و 
غیرمکتوب شد که از آن استقبال 
مرضیه  که  بود  اینچنین  کردند. 
شاهدایی عنوان نخستین مدیر ارشد 
زن در تاریخ وزارت نفت جمهوری 
اسالمی ایران را به خود اختصاص داد.

مدیریت وی بر تخصصی ترین حوزه 
وزارت نفت به دلیل سابقه ای است که 
از گذشته داشته است؛ دانش آموخته 
مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی 
شریف، فعالیت در مدیریت طرح های 
پتروشیمی و عضویت در هیئت مدیره 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی، اعتماد 
وزارت نفت را برای مجموعه ای که یکی 
ی  ه ها لیدکنند تو ین  گتر ر بز ز  ا
فراورده های پتروشیمی در خاورمیانه  

محسوب می شود، جلب کرد.
زمان زیادی الزم نبود که نفتی ها و 
غیرنفتی ها یک زن را در مراسم کلنگ 
زنی، افتتاح پتروشیمی ها، بازدیدها و 
مهم تر از آن برخی از حوادث این 

صنعت ببینند.
 او همسو با دیگر مدیران و حتی 
پیگیرتر از سایرین، سفرهای استانی 
برای بازدید و بررسی از روند طرح های 
مختلف پتروشیمی در نقاط مختلف 
ایران را در برنامه ریزی خود قرار داد و 
در سفرها تنها، بازدیدکننده نبود، بلکه 
نتیجه و روند مثبت کار را مطالبه 
می کرد. اینگونه بود که اخبار افتتاح 
طرح های پتروشیمی، یکی پس از 
دیگری نوید بخش روزهای ثبات و 
توسعه بود که وزیر نفت از آن به عنوان 
سال استثنایی صنعت پتروشیمی نام 
برد و مرضیه شاهدایی، معاون وزیر نفت 
در امور پتروشیمی هم با توجه به 
راه اندازی طرح های جدید پتروشیمی، 
سال های ٩5، ٩٦ و ٩7 را سال های 
طالیي صنعت پتروشیمی دانست.  از 
سال ٩2 تاکنون، 13 طرح پتروشیمی 
به بهره برداری رسیده و تا پایان سال 
13٩7 نیز 30 طرح پتروشیمی به 
بهره برداری می رسد. این کارنامه ای 
است که با مدیریت یک زن به ثمر 

نشسته است.
مرضیه شاهدایی در سخنانی گفته 
است که زنان شاغل، برنامه ریزان بهتری 
هستند. از این رو او برای مدیریت 
برنامه ریزي و توسعه شرکت ملي صنایع 
پتروشیمي هم یک زن را برگزیده و 
اکنون فرناز علوی عهده دار این سمت 
است و افزون بر آن  بسیاری از کارکنان 

فعال شرکت ملی صنایع پتروشیمی را 
زنان تشکیل می دهند. 

مرضیه شاهدایی خود زنی است که  
از سال 13٦٦ کارش را با کارآموزی در 
پتروشیمی آغاز کرد و 28 سال طول 
کشید تا به مدیریت ارشد در سطح 
معاون وزیر برسد؛ راهی که گاه بعضی 
مردان در تمام سال ها بدون طی این 

مسیر به آن رسیده و می رسند. 

راه موفقیت آمیز زنگنه 
حضور شاهدایی ادامه راهی بود که 
زنگنه پیش از آن در توجه به رفع 
تبعیض جنسیتی در این صنعت با توجه 
به توانایی های زنان طی کرده بود، همان 
ایامی که حکم فاطمه تندگویان را زد.

انتصاب فاطمه تندگویان، خواهر شهید 
محمد جواد تندگویان، وزیر اسبق نفت 
از همان ابتدا بارقه امید را در نگاه 
متفاوت بیژن زنگنه در توجه به مساله 

زنان ایجاد کرد. 
فاطمه تندگویان، فعالیت حرفه ای 
خود را پس از اخذ مدرک دبیری ریاضی 
با تدریس در مدارس جنوب شهر و 
فعالیت های فرهنگی مرتبط با آن آغاز 
کرد، آن هم در ایام پیش از انقالب که 
این قبیل فعالیت ها با مخاطرات خاصی 
همراه بود.  پس از انقالب  نیز فعالیت او 
با آغاز جنگ تحمیلی )در کنار مشاهده 
رنج مادر و همسر برادر( به عنوان  مشاور 
خانواده های شهدا، جانبازان و اسرا  
با مشاهده گسترش  ادامه داشت؛ 
شرایط پیش آمده برای خانواده های 
آسیب پذیر که ناشی از اعتیاد، فقر، 
طالق و دیگر آسیب های اجتماعی 
بود،کار خود را با  ایده تاسیس موسسه 
فرهنگی رایحه و... ادامه داد.  او افزون بر 
مدیریت بنیاد رایحه از دی ماه سال ٩2 
در کسوت مشاور زنان و خانواده وزارت 
نفت، مشغول به خدمت است که 
ماموریت اصلی این نهاد، بهبود وضعیت 
شغلی و ارتقای جایگاه زنان شاغل از 

طریق توانمندسازی آن هاست.
تندگویان نیز مشاوران زن را در 
بخش های مختلف منصوب کرد که از 
جمله آنها نوشین نجار، مشاور زنان 
شرکت ملی نفت ایران،   آمنه علمی، 
مشاور زنان شرکت ملی پاالیش و پخش 
ایران، فریده پاداشی، مشاور زنان شرکت 
ملی گاز ایران و فرزانه  شهبازی، مشاور 
زنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
اشاره کرد. به دیگر انتصاب های شاخص 
در صنعت نفت باید نام افخم زروانی را هم 
اضافه کرد که به ریاست صندوق های 
بازنشستگی صنعت نفت منصوب شده 
است. این راهی است که با ابالغیه جدید 
وزیر نفت تداوم خواهد داشت. با نهادینه 
شدن نگاه جدید، آرام آرام به سمتی گام 
برداشته می شود که تبعیض ها برچیده 
شود؛ همان وعده ای که  حسن روحانی 

به زنان ایرانی داده است.
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در  دیسپچینگ  موفقیت  رمز 
سال  طی  گاز  شبکه  مدیریت 

گذشته چه بود؟
بهره بردار ی به موقع از پروژه هایی که در 
مسیر انتقال حداکثری گاز در خط چهارم و 
هشتم سراسری مورد نیاز بود، شرایطی را 
فراهم کرد تا گاز بیشتری به مرکز و شمال 

کشور منتقل شود.
افزون بر این، پروژه هایی 
شرکت  سوی  ز  ا که 
مهندسی و توسعه گاز 
ایران براساس برنامه 
در  بندی شده  زمان 

سرویس قرار گرفت، کمک بسیار بزرگی کرد 
میان  عمیقی  رتباط  ا و  هماهنگی  تا 

زنجیره های انتقال و توزیع شکل گیرد.
از طرفی، هر آنچه که به عنوان تغییر در 
آرایش و تنظیمات ایستگاه های تقویت فشار 
یران  ا گاز  نتقال  ا شرکت  تا  بود  نیاز 
ریسک های بیشتری را برای افزایش انتقال 
حداکثری گاز بپذیرد، در دستور کار قرار 
گرفت و در مجموع این برنامه ها با همدلی و 
همکاری مستمر زنجیره صنعت گاز، از 
پاالیشگاه ها تا شرکت های گاز استانی، 

محقق شد.

در خصوص بدعهدی ترکمنستان 
در قطع گاز صادراتی به ایران چه 

تدابیری اندیشیده شد؟
قطع صادرات گاز از سوی ترکمنستان 
به ایران در اواسط بهمن ماه و با سرمای 
از  زیادی  تعداد  در  گسترده  و  شدید 
استان ها همزمان شد و حتی خوشبین ترین 
فرد هم بر این باور بود که قطعا با مشکالت 

حادی در شهرهای شمالی کشور مواجه 
خواهیم شد، در حالی که شاهد اتفاقات 

خوبی بودیم.
از اوایل سال ٩5 پیش بینی  کرده بودیم 
که صادرات گاز ترکمنستان با نوساناتی 
مواجه و قطع می شود، از این رو طرح احداث 
خط لوله انتقال گاز رشت- سنگر از سوی 
مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران 
پیشنهاد شد و این پروژه با درایت مدیرعامل 
شرکت ملی گاز ایران و پشتکار شرکت 
مهندسی و توسعه گاز ایران در زمان مقرر 
به بهره بردار ی رسید و توانست گاز بیشتری 
را از ایستگاه دشت به ایستگاه رامسر منتقل 

کند.
عالوه بر این، در ایستگاه رامسر نیز با 
پدیده ای مواجه بودیم که با شرایط جدید 
نمی توانستیم این حجم از گاز را منتقل 

کنیم.
لوله خط  اجرای  با  ساده،  زبان   به 
 رشت-سنگر، گاز بیشتری را به سمت 
ایستگاه رامسر انتقال داده بودیم و اینک باید 

این گاز را از ورودی ایستگاه به سمت نور، 
آمل و بابل منتقل می کردیم.

برای تحقق این کار، پس از برگزاری 
جلسه های کارشناسی، دو راهکار ارائه و در 
کوتاه ترین زمان اجرا شد. نخست اینکه 
مسیری ایجاد کنیم تا بتوانیم بدون افت 
فشار، گاز بیشتری را به مسیر ورودی انتقال 
دهیم. از طرفی، وجود یک مسیر برای 
»اسکرابرهای« ایستگاه رامسر جوابگو نبود، 
از این رو مسیر کمکی ایجاد شد تا گاز 
بیشتری از ورودی ایستگاه منتقل شود. 
مسیر دیگری نیز تعریف و در آن فیلتر نصب 
شد تا ذرات معلق را بگیرد. در مجموع 
ایده هایی مکانیکی که ارائه شد، شرایط را 

برای انتقال گاز بیشتر فراهم کرد.

در بخش نرم افزاری تاسیسات 
تقویت فشار گاز نیز تغییراتی ایجاد 

شد؟
بله. با توجه به افزایش حجم گاز ورودی 
به ایستگاه، تنظیمات مربوط به ورودی گاز 

در  گفت وگوی »مشعل« با مهدی جمشیدی دانا، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران بررسی شد

تامین پایدار گاز شمال کشور با وجود کاهش 38 درصدی واردات
مشعل  مهدی مهرابی  شرکت ملی گاز ایران با تامین 70 درصد سبد انرژی، سهم 
قابل توجهی در ایجاد رفاه برای مشترکان بخش خانگی و شکوفایی اقتصاد کشور دارد 
و در این مسیر، روزانه 700 میلیون مترمکعب گاز از طریق 35 هزار کیلومتر خطوط فشار 
قوی به مراکز مصرف منتقل و از طریق شبکه های گسترده احداث شده ، میان بخش های 
مختلف توزیع می کند. با گذر از زمستان 95 و تحویل بیش از 98 میلیارد مترمکعب گاز 
به بخش های خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده و تامین پایدار گاز مشترکان این بخش 

با وجود همه محدودیت ها، شاهد ثبت نقطه عطف دیگری در کارنامه صنعت گاز بودیم. 
صنعت گاز در زمستان سال گذشته با وجود تمام تنگناهایی که با آن مواجه بود و قطع 
گاز صادراتی ترکمنستان، توانست بدون کمترین محدودیت ها سوخت مورد نیاز 
خانوارهای شهری و روستایی به ویژه مشترکان شهرهای شمال کشور را تامین کند.  در 
ادامه، گفت وگوی خبرنگار»مشعل« با مهدی جمشیدی دانا، مدیر دیسپچینگ شرکت 

ملی گاز ایران را در این زمینه می خوانید.

اشــــاره

واکاوی

وزن کشی صنعت گاز در ترازوی زمستان 95
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کمپرسورها را پایین تر آوردیم تا دیرتر هشدار 
دهد، البته این کاهش براساس مشخصات 
استاندارد شرکت سازنده تعریف شد، با این 
با پایین آوردن سطح هشدار،  تفاوت که 
توانستیم شرایط کارکرد دستگاه ها با فشار باال 

را فراهم کنیم تا گاز بیشتری منتقل شود.
افزون بر دو راهکار عنوان شده، اقدام 
دیگری نیز انجام شد که در تاریخ ایستگاه 

رامسر بی سابقه بوده است. 
و  است   3 +1 یستگاه  ا ین  ا طراحی 
خوشبختانه این ریسک را شرکت انتقال گاز 
ایران پذیرفت و ما توانستیم برای نخستین بار، 
چهار توربوکمپرسور را در سرویس قرار دهیم 
و در روزهای بحرانی که همه منتظر بودند گاز 
آمل و بابل قطع شود، با این تمهیدات از قطعی 

گاز جلوگیری کردیم.

تامین گاز مشترکان شمال کشور از 
سال های گذشته با چالش روبه رو بوده 
است. دلیل این موضوع چیست و چه 
راهکاری برای آن اندیشیده شده است؟

بزرگ ترین مشکل در این زمینه، ضعف 
شبکه گاز شمال کشور است که با بهره بردار ی 
از خط لوله انتقال گاز قوشه- دامغان- کیاسر- 
ساری- نکا این مشکل به طور کامل مرتفع 

می شود.

عالوه بر ضعف در شبکه شمال، در 
تامین گاز نیز با محدودیت مواجه 

بودیم؟
خیر. خوشبختانه کمبود گاز نداشتیم و هر 
میزان گاز که نیاز بود، در ایستگاه رشت وجود 

داشت.
با توجه به زیرساخت های موجود، گاز از 
جنوب به مرکز کشور و از طریق خط لوله 48 

اینچ پارچین از طریق دو مسیر به سمت 
خراسان و گلستان منتقل می شد. از سوی 
دیگر، از طریق ایستگاه ساوه و پس از آن 
ایستگاه رشت، گاز از مرکز به سمت مازندران 

انتقال داده می شد.
به عبارت دیگر، اتفاق بزرگی که در زمستان 
سال گذشته رخ داد، این بود که با وجود قطع 
صادرات گاز از سوی ترکمنستان، خوشبختانه 
عمال  ا و  شبکه  مدیریت  با  نستیم  ا تو
محدودیت های کوتاه مدت، گاز مورد نیاز 

بخش خانگی را به طور کامل تامین کنیم.

عالوه بر شمال کشور در مناطق دیگر 
چه فعالیت هایی برای مدیریت شبکه 

انجام شد؟
با بهره برداری از دو قسمت خط لوله ششم 
سراسری توانستیم شبکه غرب کشور را نیز 
پایدار کنیم، به طوری که از خط لوله 5٦ اینچ 
ششم سراسری حدفاصل بیستون تا دهگالن 
به طول 120 کیلومتر به عنوان خط ذخیره 
استفاده کردیم و زمانی که مصرف گاز افزایش 
می یافت، این مسیر را باز کرده و گاز ذخیره 

شده را به شبکه تزریق می کردیم و زمانی هم 
که هوا گرم بود، گاز در آن خط لوله ذخیره 
می ماند، ضمن این که خط لوله انتقال گاز 48 
اینچ چارمله- نفت شهر نیز در باالنس مثبت 

این شبکه بسیار کمک کرد.

برای عبور بدون دغدغه از زمستان 96 
چه برنامه هایی تعریف شده است؟

امیدوارم با تمهیداتی که اندیشیده شده، 
از جمله تکمیل خط ششم سراسری تا پایان 
میلیون   ٩0 نه  روزا فزایش  ا و  تابستان 
مترمکعبی ظرفیت تولید گاز پارس جنوبی، 
بتوانیم همچون سال گذشته شبکه شمال و 
غرب کشور را به خوبی مدیریت کنیم، از این 
م  تما ن  میا هنگی  هما با  ید  با و  ر
ایران،  گاز  ملی  زیرمجموعه های شرکت 
افزایش تولید پارس جنوبی را با بهره گیری 
از شبکه موجود و زیرساخت های احداث شده 
به طور حداکثری به مراکز هدف برسانیم.
افزون بر این، باید تغییراتی در تعدادی از 
ایستگاه ها اعمال شود تا بتوانیم گاز بیشتری 
را منتقل کنیم که امیدواریم بهره برداری از 
ایستگاه تقویت فشار گاز فراشبند 10 بتواند 

در انتقال گاز بیشتر کمک کند.

در سال گذشته در مجموع چه میزان گاز 
به بخش های مختلف مصرف تحویل 

شد؟
حجم گاز تحویل شده  به نیروگاه ها در سال 
گذشته نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن، 
با افزایش چهار میلیارد مترمکعب به بیش از 

٦1 میلیارد مترمکعب رسید.
از طرفی، 34 میلیارد مترمکعب نیز به 
بخش صنایع و بیش از ٩8 میلیارد مترمکعب 
به بخش های خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده 

تحویل شده است.
با توجه به قطع صادرات گاز از سوی 
 38 کاهش  شاهد  ایران،  به  ترکمنستان 
درصدی واردات و افزایش ٩ درصدی صادرات 

نیز بودیم.

سال 95 شاهد ثبت چه رکوردهای 
جدیدی بودیم؟

در سال گذشته، رکوردهای جدیدی در 
بخش های مختلف ثبت شد. به عنوان مثال در 
20 بهمن ماه ٩5 با انتقال بیش از  712 
میلیون مترمکعب گاز، حداکثر گاز تحویلی به 
خطوط ثبت شد، همچنین در دوم بهمن ماه 
٩5، با ذخیره یک میلیارد و 135 میلیون 
مترمکعب گاز، حداکثر ذخیره خطوط به ثبت 
رسید و در 17 بهمن ماه ٩5 نیز با تحویل 538 
میلیون مترمکعب گاز، شاهد ثبت بیشترین 
میزان مصرف گاز در بخش های خانگی و 

تجاری بودیم.

باقیمانده،  نکته ای  اگر  پایان  در 
بفرمایید.        

مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز 
ایران در زمستان سال ٩5 توانست اعتماد 
وزیر نفت را به دست بیاورد و تصمیماتی که 
برای شبکه گرفته شد، مورد تایید مهندس 

زنگنه بود.
در سال گذشته بهره برداری از تاسیسات 
تقویت فشار گاز جهرم، کاشان، نایین، صفاشهر 
و خنج، همچنین واحد چهارم ایستگاه خیرگو 
شرایطی فراهم کرد تا حداکثر گاز را از مبادی 
تولید به سمت شمال کشور منتقل کنیم و به 
این ترتیب توانستیم با اقدامات انجام شده، در 
تامین پایدار گاز مشترکان خانگی سربلند 

شویم.

 اتفاق بزرگی که در 
زمستان سال گذشته رخ 
داد، این بود که با وجود 

قطع صادرات گاز از سوی 
ترکمنستان، خوشبختانه 

توانستیم با مدیریت شبکه 
و اعمال محدودیت های 

کوتاه مدت، گاز مورد نیاز 
بخش خانگی را به طور کامل 

تامین کنیم
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ساخت  ایده  کریمی  آقای   
کجا  از  اتوماتیک  گیرباکس 

آمد؟
از ابتدا به رشته مهندسی مکانیک عالقه 
خاصی داشتم و مطمئن بودم اگر در این 
رشته تحصیل کنم، به موفقیت می رسم. بعد 
از این که در دانشگاه در این رشته مشغول 
به تحصیل شدم، به دلیل عالقه ای که داشتم 
به طور مداوم به عنوان دانشجوی ممتاز 
انتخاب می شدم؛ از ترم سه به دلیل عالقه ای 
که به مبحث گیرباکس ها داشتم، شروع به 
مطالعه در مورد این موضوع 
کردم و به طور دقیق با 
انواع گیرباکس های 
دستی و اتوماتیک 

آشنا شدم.
همیشه 

دغدغه ام این بود 
که چرا در ایران هنوز 
از گیرباکس های دستی 
ه  د ستفـا ا

می شود، در صورتی که دنیا به سمت استفاده 
اتوماتیک رفته است؛  از گیرباکس های 
بنابراین تصمیم به این گرفتم که خیلی 
جدی تر به این موضوع بپردازم و ترم چهار 
بود که یک ایده در مورد گیرباکس اتوماتیک 
به ذهن من آمد و شروع به شبیه سازی و 
بررسی ایده کردم. ابتدا با مشکالت فراوانی 
روبه رو بودم، گذراندن واحدهای سنگین 
دانشگاهی، پیش بردن دیگر پروژه ها و کار 
بیش از ده ساعت در شبانه روز و سرانجام بعد 
از ماه ها کار توانستم اکثر مشکالت اختراع را 
رفع کرده و آن را با نام سیستم گیرباکس 

اتوماتیک گریز از مرکز به ثبت برسانم. 
در ابتدا هیچ کس فکر نمی کرد که این 
اتفاق در این سن برای من بیفتد و وقتی در 
مورد ایده ام حرف می زدم، بیشتر تمسخر 
می شدم تا تشویق، اما خوشبختانه خداوند 
کمک کرد و در حال گفت وگو با چندین نهاد 
برای تجاری سازی و شرکت دادن آن در 
مسابقات بنیاد نخبگان هستم که در صورت 
کسب امتیاز کافی، بنیاد جهت تجاری سازی 
کمک های الزم را به شخص مخترع انجام 
می دهد و راه دیگر نیز اقدام از طریق تاسیس 
شرکت دانش بنیان است که امیدوارم در 

آینده نزدیک این هدف محقق شود.

در  گیرباکس ها  این  مزایای 
مقایسه با مدل های اتوماتیک 

چیست؟
وزن کم، ابعاد کوچک تر، هزینه ساخت 
پایین تر و سهولت ساخت، از جمله مزایای این 
گیرباکس ها در مقایسه با مدل های اتوماتیک 
است؛ اما یکی از معایب این سیستم، امکان 
قفل کردن آن است، چون دارای شیارهایی 
است که باید به طور دقیق طراحی شوند البته 
این مشکل به طور مناسبی در این اختراع رفع 

شده است.

طرح های دیگری نیز در ذهن 
دارید؟

طرح قفل کرکره ای، همچنین طرحی در 
مورد خشک کن های خورشیدی، از جمله 
طرح هایی است که مدتی است روی آنها کار 
می کنم و امیدوارم به زودی به نتیجه برسانم.

گویا در زمینه تالیف و ترجمه 
تخصصی و نیز تدریس فعال 
هستید؟ درباره دیگر فعالیت های 

خود توضیح می دهید؟
بله، ترجمه کتاب »نیروگاه حرارتی« در 
٦12 صفحه که دو سال و نیم زمان برد و با 

همکاری استادم ترجمه شده، همچنین 
تالیف کتاب » آب شیرین کن ها« با همکاری 
استادم از آن جمله است؛ در طول دوران 
تحصیل در چهار درس به عنوان کمک 
استاد جهت حل تمرین در دانشگاه تدریس 
داشته ام؛ از همان اوایل تحصیل، به منظور 
افزایش توانمندی کار عملی خود همزمان 
در دوره های فنی و حرفه ای نیز شرکت 
می کردم و تاکنون دارای شش گواهی 
مهارت مرتبط با رشته خود از این سازمان 
هستم.  دیگر  دوره  شش  ندن  گذرا و 
از  یکی  کمک  به  دارم  قصد  همچنین 
دوستانم شرکتی را تاسیس کرده و با تکیه 
بر توان داخلی و به کمک مهندسان ایرانی 
به تولید قطعات مختلف در صنایع مختلف 
و  رفع مشکالت خط تولید بپردازیم و انواع 
خدمات مهندسی را ارائه دهیم که امیدوارم 
مسئوالن استان بوشهر و شرکت ملی نفت 
در این جهت با ما و این شرکت همکاری 
الزم را انجام بدهند و کمک کنند با توان 
داخلی قطعات مختلف را تولید کنیم؛ به 
ویژه از شرکت ملی نفت انتظار دارم در این 
مسیر به ما کمک کند، چرا که اگر فقط 
این کار حمایت و  از  شرکت ملی نفت 
همکاری الزم را بکند، در آینده خواهیم دید 

مشعل    آرزو عطایی   »همیشه دغدغه ام این بود که چرا در ایران هنوز از اشــــاره
گیرباکس های دستی استفاده می شود، در صورتی که دنیا به سمت استفاده از 
گیرباکس های اتوماتیک رفته است؟ ترم چهار دانشکده بودم که یک ایده در 
مورد گیرباکس اتوماتیک به ذهنم آمد، شروع به شبیه سازی و بررسی ایده کردم؛ 
بعد از ماه ها، اکثر مشکالت اختراع را رفع کردم و سرانجام با نام سیستم گیرباکس 
اتوماتیک گریز از مرکز به ثبت رسید. درست 21 ساله بودم که اختراع ثبت شد 
و همه سختی هایی که طی حداقل دو سال کشیده بودم، شیرین شد.« غالمرضا 

کریمی، فرزند یکی از کارکنان بازنشسته شرکت ملی نفت، متولد سال 1374 از 
روستای عطیبه منطقه شبانکاره شهرستان دشتستان، دانشجوی ممتاز رشته 
مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند است و تاکنون چند مقاله از او در نشریه های 
معتبر خارجی به چاپ رسیده است؛ تالیف و ترجمه کتاب، تدریس در دانشگاه 
به عنوان استادیار و تاسیس شرکتی جهت خدمات مهندسی و تولید قطعات 
گفت وگوی  است؛  اندک  سن  همین  در  او  فعالیت های  دیگر  از  داخلی، 

هفته نامه»مشعل« با این فرزند نفتی را بخوانید:

گفت وگوی »مشعل« با یک مخترع جوان نفتی 

خانواده نفت

حمایت از نان شب 
واجب تر است

وقتی در مورد ایده ام حرف می زدم مورد تمسخر قرار می گرفتم

24



25 نشریه کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 834  

گـپ

گفت وگوی »مشعل« با صدره احمدی، فرزند موفق نفتی که خلبان شده است

بازار کار برای خلبان های خانم وجود ندارد
مشعل    صدره احمدی، متولد 
1371 تنها دختری از فرزندان نفتی 
است که  220 ساعت درس خلبانی 
و  تعمیر  کارشناس  و  خوانده 
نگهداری هواپیماست و مدرک 
بین المللی  A&p )تعمیر و نگهداری 
هواهپیما( را در 4 سال گذشته 
کسب کرده است. پدر او کارمند 

شرکت نفت فالت قاره است که به تازگی 
بازنشسته شده و مادرش خانم فاطمه لجمیری 
نیز کارمند بخش عملیات دریایی جزیره خارک 
است. با این فرزند موفق نفتی گفت و گوی 

کوتاهی انجام داده ایم که از نظرتان می گذرد:

همین ابتدا بگویید  صدره به چه 
معناست؟

صدره درختی است در بهشت.

اهل کجایید درخت بهشتی؟!
خوزستان، مسجدسلیمان

چطور شد به سراغ خلبانی رفتید؟
از کودکی این شغل را دوست داشتم، اما در 
سال آخر دوران دبیرستان و در یکی از پروازهای 
شرکت نفت، خانم نوروزی  را  که یکی از 
خلبان های خطوط هواپیمایی نفت است، دیدم و 
وقتی با ایشان گفت وگو کردم، بسیار مصمم تر از 
قبل شدم. پس از آن بود که در دانشگاه قزوین، 
کاردانی تعمیر و نگهداری هواپیما را انتخاب 
کردم تا بتوانم پایه ای قوی برای عالقه ام داشته 
باشم، سپس، این رشته را تا مقطع کارشناسی 
در دانشگاه صنعت هوایی ادامه دادم و همزمان 
در موسسه آزاد معراج، درس خلبانی خواندم و 

220 ساعت پرواز را در کارنامه خود ثبت کردم.

شما مدرک بین الـمللی  تعـمیر و 
نگهداری هواپیما نیز دارید، درست 

است؟
بلکه مدرک بین المللیA&P را از طریق 
آزمونی که سازمان هواپیمایی کشوری برگزار 

کرد، دریافت کردم.

وقتی به عنوان یک دختر وارد این 
رشته در دانشگاه شدید، برخوردها 

چطور بود؟
در بین هم دوره ای هایم در دانشگاه، تنها 
دختری که این رشته را می خواند، من بودم در 
طول دوران تحصیل و در تمام کارگاه ها و پروازها، 
استادان و دانشجویان برخوردی همراه با احترام 
و تحسین با من داشتند، اما مشکل اصلی از زمانی 
شروع شد که خواستم وارد بازار کار شوم، آن جا 

بود که محدودیت و مشکالت خود را نشان داد.

به دلیل همین محدودیت ها تاکنون 
وارد بازار کار نشده اید؟

برخوردهای  همین  دالیل،  ز  ا یکی 
محدودکننده با خلبان های زن است. در بیشتر 

زن  و  مرد  خلبانی،  کشورها 
نمی شناسد، اما متاسفانه در کشور 
ما خلبان های خانم فقط می توانند به 
عنوان کمک خلبان فعالیت کنند. 
در زمان استخدام نیز بحث دوره 
بارداری زنان و فرزندآوری آنان، بنیه 
ضعیف و از دست دادن تسلط  در 
زمان حوادث احتمالی نیز  مطرح 
می شود. برایم عجیب است که 
وقتی یک زن نمی تواند به عنوان خلبان فعالیت 
کند، چرا در دانشگاه چنین پذیرشی وجود دارد 
شرکت های هوایی نیز برای استخدام خانم ها 
محدودیت قائل می شوند. به طوری که یا آزمون 
استخدامی برگزار نمی شود و صرفا رابطه ای است 
یا اگر هم برگزار شود، از بین خانم ها پذیرش 
ندارند و یا این که مبلغی در حدود 100 میلیون 
می خواهند تا بتوانی در دوره آموزشی ویژه آنها  
شرکت کنی که این رقم برای خانواده هایی که 

کارمند هستند، بسیار باالست.

رشته و شغل خلبانی سخت است؟
دروس خلبانی و تعمیر و نگهداری هواپیما، 
جزو دروس سخت رشته های فنی محسوب 
می شود، اما با توجه به عالقه ای که به این رشته 
داشتم، همیشه در دانشگاه نمره عالی می گرفتم. 
در این رشته، سطح بندی وجود دارد که به 
ترتیب آلفا، براوو و چارلی است و نمره های من در 
دانشگاه در اغلب موارد براوو یا آلفا بود که 

عالی ترین سطح محسوب می شود.

حمایت خانواده چه نقشی در موفقیت 
شما داشت؟

خانواده ام بیشتر از همه از من حمایت کردند، 
آن هم در فرهنگ سنتی ما که خلبانی برای 
خانم ها عرف نیست و حضور من به عنوان یک 
دختر در جنوب کشور در رشته خلبانی نوآوری 
بود. آن ها نهایت تالش خود را کردند و برای 
تحصیل من در این رشته و گرفتن مدارک 
تکمیلی بسیار هزینه کردند، اما هم اکنون برای 

ورود به بازار کار با مشکل مواجه شده ام.

خواسته شما چیست؟
امیدوارم دولت و سازمان ها قدر جوان ها را 
بدانند جوان هایی که سال ها زمان و منابع مالی 
خود را صرف تحصیل و علم اندوزی می کنند و 
در نهایت با بازار کاری مواجه می شوند که رابطه 
و پول در آن خیلی تأثیرگذار است؛ حتی من برای 
ورود به شرکت هواپیمایی نفت هم اقدام کردم، 
اما تاکنون نتوانستم نتیجه ای بگیرم و امیدوارم 
که سازمان ها از ما حمایت کنند. چرا جوان هایی 
که برای آنها در این مملکت سرمایه گذاری و 
هزینه می شود، نمی توانند وارد بازار کار شوند و 
باید به بازار کار کشورهای خارجی فکر کنند. من 
هر روز از ساعت 3 صبح تا 8 بعدازظهر در 
فرودگاه بودم و رنج و زحمت زیادی برای آموزش 
این رشته کشیدم،  اما حاال که می خواهم از آن 
بهره ببرم، همه جا با جواب منفی روبه رو 

می شوم.

که این کار باعث اشتغال و کم کردن نگاه 
به خارج از کشور می شود. 

انگیزه شما از قرار گرفتن در 
این مسیر چه بود؟

همیشه در زندگی اهداف بزرگی داشتم 
که رسیدن به آنها به دغدغه هر روز من 
تبدیل شده بود و تصمیم جدی گرفتم که 
برای رسیدن به آنها تالش کنم. با توجه به 
عالقه زیادی که به رشته مهندسی مکانیک 
داشتم، در این رشته مشغول به تحصیل 
شدم و با پشتکار توانستم روز به روز در 
شرایط بهتری قرار بگیرم و خوشبختانه 
احساس رضایت درونی در من به وجود آمد 

که به من آرامش می داد.
همیشه دوست داشتم ایده های جدید 
بدهم و حس می کردم در این زمینه استعداد 
الزم را دارم، همچنین دوست داشتم در 
آینده کارآفرینی کنم و یکی از اهدافم، 
تاسیس شرکت بود که در کنار آن برای 
دیگران نیز شغل ایجاد شود و خدا را شکر کم 
کم دارم به این اهداف می رسم.  لطف خدا 
همیشه همراه من بود و بعضی مواقع که واقعا 
حجم سنگین پروژه ها و درس ها و دوری از 
خانواده و عدم حمایت های الزم از طرح ها به 
من فشار می آورد، تنها با توکل به خداوند آرام 

می شدم.

شما فرزند یک همکار نفتی 
تاثیر  هستید،  بازنشسته 
خانواده شما در قرار گرفتن 

در این مسیر چه بود؟
پدرم کارمند بازنشسته شرکت ملی نفت 
است و در این مسیر به من کمک های 

فراوانی کردند؛ پدر و مادرم همیشه حامی 
نبود  آنان  اگر کمک های  و  بودند  من 
نمی توانستم در آرامش به این موفقیت ها 
برسم؛ در طول دورانی که درگیر پروسه 
ثبت اختراع بودم، حمایت های مالی و 
غیرمالی پدرم بسیار به من کمک کرد؛ 
شرکت ملی نفت نیز در طول دوران تحصیل 
از دوره دبستان گرفته تا دانشگاه به طرق 

مختلف از من حمایت کردند.
به طور جدی به فکر معافیت از خدمت 
سربازی هستم که بتوانم تمام وقت به 
فعالیت های پژوهشی ادامه بدهم و امیدوارم 
از حمایت های الزم در این مسیر برخوردار 

شوم. 
یک مخترع جوان بیشتر از هر چیز به 
حمایت نیاز دارد. اگر یک مخترع بداند که 
در آینده از او حمایت می شود، مسلما در این 
مسیر، نهایت تالش خود را می کند و این 
می تواند باعث پیشرفت کشور نیز شود؛ ولی 
اگر امیدی به حمایت و پیشرفت نداشته 
باشد، دلسرد شده و آن موقع است که باید 
احساس خطر کرد. تا کنون فقط هزینه 
کرده ام و هیچ حمایت مالی از بنده نشده 
است:» در دوران قبل از ثبت اختراع با 
چندین نفر و سازمان جهت حمایت مالی 
صحبت کردم ولی همه آنها به هر نحوی 
درخواست سهم زیاد و غیرمعقول داشتند 
و بنده مجبور شدم به تنهایی این مسیر را 
ادامه دهم و امیدوارم که در آینده به 
سودآوری برسم و شرایط می تواند خیلی 
بهتر از اینها باشد و حمایت های بیشتری از 
مخترعان بخصوص مخترعان جوان شود که 
این مستلزم توجه سازمان های مربوطه 

است.
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دمای هوا به 3٦ درجه می رسد، گویا 
پیشاپیش به استقبال تابستان رفته ایم. در 
شرایطی وارد انبار نفت شمال غرب تهران 
می شوم که به دلیل گرمای زیاد عرق بر 
پیشانی ام نشسته است. ابتدا با هماهنگی که 
از پیش تعیین شده بود، وارد دفتر محمدرضا 
نوذری، رئیس انبار نفت شمال غرب تهران 
می شوم. او 31 سال است که در صنعت نفت 

فعالیت می کند و 20 سال از سابقه نفتی 
خود را در انبار نفت گذرانده است این سابقه 
خبر از کارآمدی او در حوزه کاری اش 

می دهد.
مهربانی بر چهره اش نقش بسته و با دقت 
به صحبت هایم گوش می دهد. از او در مورد 
سختی کار انبار نفت شمال غرب تهران 
سؤال می  کنم که ابروهای خود را در هم 

می کشد و می گوید: در روزهایی مانند 
چهارشنبه سوری، عید نوروز و... از خدمات 
رانندگی،  و  راهنمایی  پلیس  اورژانس، 
آتش نشانی و... تشکر می شود، به جز انبار 

نفت.
ما در سرما و گرما، در زمستان و تابستان، 
زیر آفتاب و برف و باران خدمات رسانی 
می کنیم و انتظار داریم از جایی که در آن 

خدمات 24 ساعته و شبانه روزی ارائه 
می شود، قدردانی صورت گیرد.

نوذری با مکثی کوتاه به صحبت های خود 
ادامه می دهد و می افزاید: صنایع نفتی، پر 
استرس و خطر ناک هستند و سیاسی بودن 
آن نیز مزید بر علت است، یعنی تا زمانی که 
که سوخت رسانی به جایگاه ها انجام می شود،  
فعالیت ما زیاد به چشم نمی آید، اما اگر این 

اشــــاره
مشعل   سمیه راهپیما   کارگران صنعت نفت، سربازان گمنامی هستند که 
بی نام و نشان برای آبادانی کشورمان از جان مایه می گذارند و در این عرصه، از 
خود گذشتگی های زیادی می کنند، اما گاهی بر اثر برخی کم لطفی ها زحماتشان 
کمرنگ تر دیده شده است. شاید برای ایجاد انگیزه و شوق فعالیت در میان 
کارمندان و کارگران این صنعت عظیم، بهتر باشد از خدمات ارزنده آنان قدردانی 
شود، کارگران صنعت بزرگ نفت در گرما و سرما، زیر باران و برف بی وقفه به کار 
خود ادامه می دهند تا مبادا خللی درکار خدمات رسانی این صنعت، با سابقه 
دیرینه اش در کشور کهن مان ایجاد شود. یکی از بخش هایی که با کار 24 ساعته 
وظیفه تأمین سوخت جایگاه ها را به عهده دارد، انبارهای نفت هستند. شاید تعجب 
کنید که مگر نفت هم انبار می شود؟ پاسخ »آری« است. در این انبارها قبل از اینکه 

سوخت وارد جایگاه ها شود، از نظر کیفیت در آزمایشگاه ها مورد آزمایش قرار 
می گیرد و این کار طی روز، چند بار تکرار می شود. تاسیسات انبار نفت شمال 
غرب منطقه تهران، یکی از مکان هایی است که طی 24 ساعت شبانه روز 230 
نفتکش را سوخت دهی می کند تا از این طریق، سوخت 78 جایگاه تأمین شود و 
روند رسیدن سوخت به یک جایگاه، یعنی همان جایی که با خیال راحت از 
خودروی مان پیاده می شویم، در باک را باز می کنیم و هر اندازه که الزم باشد 
سوخت می زنیم، بسیار جالب توجه بود. گزارش پیش رو روایت مشاهدات خبرنگار 
»مشعل« است که از سختی کار کارگران در انبارها می گوید و از چگونگی 

سوخت دهی به جایگاه ها.

روایت »مشعل« از روند فعالیت انبار نفت شمال غرب تهران در منطقه کن

زندگی و کار  روی سکوهای رنگی

کارکنان
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کار یک ساعت با مشکل روبه رو شود، بخشی از 
شهر از نظر سوخت رسانی مختل می شود، 
ضمن آنکه در زمان های خاص سوخت رسانی 
باید با شرایط خاصی انجام شود تا با کنترل های 
مداوم، در زمان مقرر سوخت جایگاه های 

متقاضی تأمین شود.
به گفته او، این انبار 21 هکتار وسعت دارد 
فضای  لیتر  میلیون   220 به  نزدیک  و 
ذخیره سازی انبار است. ضمن آنکه روزانه حجم 
عملیات انبار حدود٦ میلیون تا ٦ میلیون و 
200 هزار لیتر است که ناحیه غرب، بخشی از 
ناحیه مرکزی و ناحیه شهریار واقع در استان 
تهران را تحت پوشش دارد. 135 کیلومتر 
شعاع عملیاتی داریم و ٩4 دستگاه نفتکش در 
این انبار فعال هستند. همچنین به 230 
خودروی نفتکش در طول روز خدمات ارائه 
می دهیم و از این طریق، سوخت مورد نیاز 78 
جایگاه را تأمین می کنیم. در این واحد نزدیک 
به 15٩ نفر به صورت رسمی، کارگری و 
پیمانکاری و در 3 شیفت طی 24 ساعت 

فعالیت می کنند. 
**

وقتی وارد محوطه می شوم، در ابتدای راه 
تابلویی به چشمم می خورد که روی آن نوشته 
شده »اول ایمنی، بعد کار« این جمله هر 
خواننده ای را به فکر فرو می برد که به طور قطع 
رعایت نکات ایمنی در این انبار از شرایط 
الزم االجراست و در این شرایط افرادی که از 
بیرون انبار وارد می شوند نیز باید نکات ایمنی 
را رعایت کنند. مصداق این امر کاله ایمنی  بود 
که در ابتدای ورود به محوطه انبار نفت، در 

اتاقک نگهبانی به من داده شد.
به همراه مدیر ایمنی انبار نفت در محوطه 

قدم می زنم و با دقت به فعالیت های کارکنان 
آنجا می نگرم که با چه حساسیتی کار خود را 
انجام می دهند. ناگهان این فکر از ذهنم عبور 
می کند که فرآورده های نفتی چگونه تأیید 
می شوند؟ برای شنیدن پاسخ این سؤال به دفتر 
مسئول کنترل کیفیت می روم و سؤال خود را 
از او می پرسم. او می گوید: این قسمت چند 
وظیفه دارد، نخست نمونه از فرآورده گرفته 
می شود و با انجام برخی آزمایش ها، در صورت 
تأیید برای عرضه صادر می شود. دوم اینکه، 
وقتی نفتکش ها برای بارگیری وارد می شوند، 
باید بخش کنترل کیفیت روی آن نظارت 
داشته باشد تا مشخص شود که آیا آن نفتکش 
صالحیت بارگیری دارد یا خیر؟ زیرا امکان دارد 
باری آلوده شده باشد ، از این رو بعد از 
نمونه گیری از مخزن اصلی در اتاق کنترل 
کیفیت مورد آزمایش قرار می گیرد و پس از 
تأیید، زیر ورودی سکوی خط لوله بارگیری 
هم  فروش  خط  از  اینکه،  سوم  می رود. 
نمونه گیری می شود تا معیارهای استاندارد را 
داشته باشد، ضمن آنکه از خط فروش نیز هر 
آزمایش  و  نمونه گیری  دو ساعت  یکی- 

می کنیم.
علی اکبر بنیادی می افزاید: بعد از اینکه کار 
بارگیری نفتکش ها تمام شد، دوباره تست 
می کنیم که آبی داخل آن نباشد و در نهایت 
بارنامه را مهر و تأیید می کنیم. این کار یعنی 
اینکه سوخت از نظر کنترل کیفیت، مورد تأیید 

نهایی است.
از او می پرسم چند سال سابقه کار داری؟ 
پاسخ می  دهد: 12 سال است در قسمت کنترل 
کیفیت کار می کنم که 3 سال در انبار نفت 
شمال غرب مسئولیت نظارت بر کنترل کیفیت  

را به عهده داشتم.
کار می شود،  از سختی  وقتی صحبت 
رانندگانی که برای مهر بارنامه خود به این 
قسمت مراجعه کرده بودند و حتی کارگرانی 
که در این دفتر تردد داشتند، مشتاقانه گوش 
می کنند تا ببینند آقای بنیادی در پاسخ به این 

سؤال چه می گوید.
 به گفته او، در محیط عملیاتی در گرما و 
سرما با مشکل مواجه هستیم. زمانی که یکی 
از همکاران می خواهد از مخزن نمونه بگیرد، 
در گرما و سرما باید 80 تا ٩0 پله باال برود. 
همچنین همکاران داخل مخزن ماشین را 
بررسی می کنند. ضمن آنکه دائماً با مواد نفتی 
ارتباط داریم و بخار بنزین باعث بروز مشکالت 

تنفسی برای ما در بلند مدت می شود.
**

در اتاقی که با آقای بنیادی صحبت می کنم، 
استاد کار بارگیری رو به روی من نشسته وخود 
را برای پاسخگویی به سؤاالت احتمالی که 

ممکن است از او بپرسم، آماده می کند.
همان  فراهانی  علی  محمد  به  نوبت   
استادکار بارگیری می رسد، او در مورد تعداد 
محوطه  در  می گوید:  بارگیری  نیروهای 
بارگیری، در هر نوبت کاری 5 نیروی ثابت کار 
می کنند، ضمن اینکه 2 نیروی روز کار و یک 
موتورچی هم هستند که در مجموع 8 نفر 

می شویم.
او ادامه می دهد: نفتکش ها بعد از تأیید 
کنترل کیفیت به سکوهای بارگیری در بنزین، 
نفت گاز و نفت بنزین هدایت می شوند. در 
باالی هر سکو یک اپراتور می ایستد تا بارگیری 
نفتکش را انجام دهد و طبق حواله ای که تأیید 
می کند، راننده نفتکش به دفتر کنترل کیفیت 

می رود.
از او می پرسم راننده ها چگونه متوجه 
می شوند در چه سکویی بارگیری کنند؟ آقای 
فراهانی پاسخ می دهد: بر اساس نوع فرآورده، 
سکوها رنگ آمیزی شده اند، رنگ قرمز برای 
بنزین، رنگ آبی برای نفت و رنگ زرد برای 
نفت گاز است. راننده های نفتکش تا حدودی 
به این رنگ ها آشنا هستند، اما برای احتیاط 
بیشتر آنها را هدایت می کنیم تا خدایی ناکرده 

به اشتباه بارگیری نکنند.
به گفته او، پس از بارگیری و گرفتن حواله، 
ماشین های نفتکش از محوطه به جلوی در 
هدایت می شوند تا پلمپ نهایی آن زده شده و 

از انبار خارج شوند.
 فراهانی در ادامه به دوره های آموزشی 
اشاره می کند و می افزاید: طی این 14 سالی که 
در انبار نفت کار می کنم، هر ماه برای ما 
دوره های آموزشی برگزار می شود و با اطمینان 
می توانم بگویم که در طول خدمت خود باالی 
70 بار آموزش ایمنی دیده ام. در این کالس ها 
به ما گفته اند تا زمانی که در محوطه بارگیری 
هستیم، از وسایلی مانند موبایل و فندک 
استفاده نکنیم، زیرا احتمال وقوع حادثه بر اثر 
همچنین  رد.  دا وجود  آنها  ز  ا استفاده 
اپراتورهایی که در باالی مخزن هستند، باید از 
کفش ایمنی استفاده کنند. ضمن آنکه اگر 
حادثه ای پیش بیاید، طبق آموزش هایی که 
دیده ایم، با هماهنگی به بخش ایمنی کمک 
می کنیم تا شلنگ آتش نشانی را بکشیم و از 
کپسول خاموش کننده استفاده کنیم. وی چند 
ثانیه مکث می کند و ادامه می دهد: به دلیل 
در  وقفه ای  نباید  کارمان،  بودن  حساس 
بارگیری ایجاد شود و هر نفتکشی که وارد انبار 

}} بنیادی: در محیط عملیاتی در گرما و سرما با مشکل مواجه هستیم. زمانی که یکی از همکاران می خواهد از مخزن نمونه بگیرد، در گرما و سرما باید 
80 تا 90 پله باال برود. همچنین همکاران، داخل مخزن ماشین را بررسی می کنند. ضمن آنکه دائماً با مواد نفتی ارتباط داریم و بخار بنزین باعث بروز 

مشکالت تنفسی برای ما در بلند مدت می شود

  ادامه در صفحه بعد
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  ادامه در صفحه قبل
بزند و در  بار  باید سر موقع  می شود، 
کوتاه ترین زمان ممکن، سوخت را به جایگاه ها 
برساند. در گذشته که با کمبود نیرو مواجه 
بودیم، خودم بارگیری چند سکو را انجام 
می دادم که خوشبختانه این مشکل بر طرف 

شده است.
فراهانی با اشاره به سختی کارش خاطر 
نشان می کند: حوادثی که ممکن است در حین 
کار برای ما رخ بدهد، افتادن از ارتفاع، افتادن از 
نفتکش و... است. به دلیل سر و کار داشتن با 
مواد شیمیایی، تنفس در این فضا برای کارکنان 
ایجاد سرگیجه می کند و در بلند مدت باعث 

بروز مشکالت ریوی می شود.
وی با بغضی در گلو می گوید: متاسفانه آنچه 
در این 14 سال شنیده و دیده ام، این بوده که 
80 درصد دوستانی که بازنشسته شده اند، دچار 

مشکل ریوی شده و یا فوت کرده اند.
**

در یکی از سکوهای بارگیری، نفتکشی 12 
هزار لیتری به زیر مخزن گازوئیل رفته است، 
این را از پالک زرد باالی سکو می توان فهمید. 
بعد از اتمام بارگیری، از پله های سکو که حدود 
14 تاست، باال می روم و با مهدی رستمی، 
اپراتور دستگاه هم صحبت می شوم. او 18 سال 
در صنعت نفت فعالیت دارد و از این سالها 11 
سال را در انبار نفت شمال غرب سپری کرده 

است.
آقای رستمی، این دستگاه ها چه کاری در 
سکوی بارگیری انجام می دهند؟ در این قسمت 
میتر و کانتر وجود دارد که بر اثر میزان 
درخواستی که نفتکش ها از ما دارند، میزان 
سوخت مورد نیاز به وسیله کانتر تنظیم و 

بارگیری می شود.
در کارتان با چه مشکالتی روبه رو هستید؟

روزانه با آلودگی های نفتی روبه رو هستیم 
که برای این که آسیب کمتری ببینیم، بخش 
بهداشت، ایمنی و محیط زیست )اچ اس ای( 
برای مان ماسک های فیلتر دار تهیه کرده که هر 

٦ تا 7 ماه فیلتر آن را تعویض می کنند.

چه آموزش هایی دیده اید؟
سالی 2 بار آموزش ایمنی، اچ اس ای و 
دوره های تخصصی آتش نشانی می بینیم که در 

پایان هر دوره، گواهی نامه می گیریم.

خاطره ای از دوران کاری خود دارید؟
در ابتدای شروع به کار خود با میتر بارگیری 
می کردیم، اما اندازه آن مشخص نبود و چون در 
آن زمان کانتر نداشتیم، سوخت مورد نیاز 
نفتکش را نمی توانستیم برآورد کنیم و یک روز 
حین کار حواسم پرت شد و سوخت سر رفت، 
اما به مرور زمان از همکاران قدیمی یادگرفتیم 

که چگونه نفت بزنیم.
**

در داخل محوطه بارگیری، افرادی هستند 
که لباس آبی بر تن دارند و کاله قرمز بر سر. از 
آقای امانی، مسئول اچ اس ای انبار نفت شمال 
غرب تهران که از ابتدای ورود به این انبار مرا 
همراهی می کند، می پرسم که این افراد در 
انجام  کاری  بارگیری چه  محوطه  داخل 
می دهند؟ او در پاسخ می گوید: این افراد در 
قسمت ایمنی فعالیت می کنند و موظف هستند 
طی روز داخل محوطه باشند تا اگر خدایی 
ناکرده مشکلی پیش آمد، در کوتاه ترین زمان 

وارد عمل شوند.

**
در محوطه بارگیری فردی را می بینم که 
شیشه ای به دست دارد. کنجکاو می شوم که این 
شیشه برای چیست و به چه کار می آید؟ به او 
نزدیک می شوم و کنجکاوی ام را با او در میان 

می گذارم. 
در پاسخ می گوید: این شیشه برای تست 
مواد نفتی است و از فرآورده ای که در داخل 

مخزن است، نمونه گیری می کنم.
مرتضی احمدی که در قسمت کنترل 
کیفیت کار می کند و مسئول نمونه گیری است، 
روز  طی  نفتکش ها  از  ما  می دهد:  ادامه 
نمونه های مختلفی می گیریم 5 دقیقه تا یک 
ربع طول می کشد تا قوانین استانداردها را تهیه 

و نسبت به آزمایش های بعدی اقدام کنیم.
 او در مورد مشکالت کاری خود می گوید: 
عمده ترین مشکل ما گازی است که از فرآورده 
ایجاد می شود و کارکنان اینجا با این گاز و 
عوارض آن درگیر هستند. مشکل دیگر وجود 
پله هاست و این که در روز مجبوریم برای 
عملیات نمونه گیری مرتب از آن تردد کنیم و 

این کار باعث خستگی جسمانی ما می شود.

**
کانتر یکی از سکوی های نفتی تعویض شده 
و اپراتور سکو در حال تست آن است تا از سالم 
بودن دستگاه مطمئن شود. به سمتش می روم 
و در مورد کارش سؤال می کنم، می گوید: من 
اپراتور سکوی شماره یک هستم که به دلیل 

تعویض کانتر برای تست آمده ام.
حسین آل سید می افزاید: 12 سال است که 
کار می کنم و تا قبل از طرح کهاب، نفس 
کشیدن دراین منطقه به دلیل گاز زیاد سخت 
بود، اما پس از اجرای این طرح، بسیاری از 

مشکالت در این زمینه حل شد.
به گفته او، در سکوی نفت شلنگ زرد رنگی 
به دستگاه میتر وصل شده که بر اساس طرح 
کهاب، بخار بنزین را جذب و به سوخت تبدیل 

می کند تا هدر نرود.
**

گشتی در محوطه انبار می زنم و از فضای 
سبز آن لذت می برم. به اتاقی وارد می شوم که 
از هر نظر تمیز است و می توان از آن به عنوان 
آشپزخانه یک خانه یاد کرد که در آن طرح 
کهاب اجرا می شود. از تکنسین این طرح در 
مورد کارش سؤال می کنم. او می گوید: این 
طرح، زیست محیطی است و بخار بنزین را 
جمع آوری کرده و به آب، بنزین و هوای پاک 

تبدیل می کند.
محسن احمدی می افزاید: مشکل خاصی در 
محیط کارم ندارم و همه چیز مهندسی شده 
است. سختی کار ما در مقایسه با قسمت های 
دیگر این انبار، بسیار کم است. به عنوان مثال 
کاری که من انجام می دهم، در مقایسه با کار 
همکارم در قسمت بارگیری، سخت نیست، زیرا 
آنها در ارتفاع کار می کنند و دائماً با بخار بنزین 

تور خبر

حسین آل سید: ۱۲ سال 
است که کار می کنم و تا 

قبل از طرح کهاب، نفس 
کشیدن دراین منطقه به 

دلیل گاز زیاد سخت بود، 
اما پس از اجرای این طرح، 
بسیاری از مشکالت در این 

زمینه حل شد

کارکنان
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روبه رو هستند و سرما و گرما روی آنها بیشتر 
تأثیر گذار است.

**
بارگیری،  محوطه  انتهایی  قسمت  در 
لوله های زیادی به چشم می خورد که به ترتیب 
در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و بر سر هر کدام 
یک شیر قرار دارد که به اصطالح به آن 
موتورخانه می گویند. با موتورچی یا همان 
اپراتور موتورخانه صحبت می کنم. او می گوید: 
زمانی که نفتکش زیر سکو می رود، موتورچی 
موظف است موتور را روشن و زمان خروج، آن 

را خاموش کند.
به گفته داوود خوش رفتار، در موتورخانه 
پمپ های گریز از مرکز قرار دارد که وقتی در 
سکوها، فرآورده بارگیری می شود، این پمپ ها، 
پمپاژ می کند و مواد را از خط خروجی و ورودی 
برای بارگیری تانکرها می فرستد. به میزان هر 
سه ماشین، یک پمپ در قسمت موتورخانه 

وجود دارد.
 او به مشکالتی که در این قسمت با آن 
روبه روست، اشاره می کند و می گوید: اگر 
موتوری از نظر فنی کار نکرد، در  کوتاه ترین 
زمان به قسمت فنی و مهندسی خبر می دهیم 
تا مشکل برطرف شود. ضمن آنکه برای برخی 
موتورها رزرو در نظر گرفته شده تا در صورت 
خرابی یکی از آنها، موتور جایگزین وجود داشته 

باشد.
**

وارد قسمت نوبت دهی می شوم، جایی که 
در آن رانندگان برای اخذ بارنامه مراجعه 
می کنند. دراین بخش نزدیک به ٦ راننده منتظر 
گرفتن بارنامه هستند.  از آنها می پرسم که 
پیشکسوت ترین شما کیست که علی نجفیان 

خود را معرفی می کند و می گوید: از سال 82 
در این انبار مشغول به کار هستم و فرآورده های 

نفت، گازوییل و بنزین حمل می کنم.
از او می پرسم چه آموزش هایی در طول 
مدت کاری خود دیده است؟ پاسخ می د هد: 
آموزش های ایمنی و اچ اس ای را همیشه به ما 
می دهند. هر 2 ماه آموزش ایمنی داریم و باید 
یکسری آموزش نیز در شرکت پایانه های نفتی 
ببینیم تا گواهی نامه حمل بار را دریافت کنیم.

نجفیان درباره سختی کار خود می گوید: 
از  یکی  به  را  سوختی  می خواهیم  وقتی 
جایگاه های پر تردد شهر ببریم، با مشکل 
ترافیک روبه رو می شویم که اذیت کننده است. 
همچنین به تازگی وقتی از طرح عبور می کنیم، 

ما را جریمه می کنند.
ضمن آنکه در برخی ساعات با مشکل 
ترافیک روبه رو هستیم و زمانی که در شب به 
جایگاه های سوخت مراجعه می کنیم، جایگاه 
داران ما را اذیت می کنند. در حالی که در 

ایمن ترین زمان برای سوخت گیری رفته ایم.
در همین زمان یکی از رانندگان به شوخی 
می گوید: وقتی یک جایگاه دار را از خواب بیدار 
می کنیم، ناراحت می شود. توقع داریم تا 
مسئوالن منطقه در زمان تخلیه و رفت و آمد از 

ما پشتیبانی کنند.
**

در خارج از محوطه بارگیری، قسمتی به نام 
واحد بازرسی وجود دارد که جزو مهم ترین 
واحدهای عملیاتی در قسمت انبارهاست، از 
مهدی رفیعی، یکی از کارکنان واحد بازرسی 
درباره فعالیت این بخش می پرسم که می گوید: 
در این بخش تمام فرایند عملیات از ابتدا تا انتها 
انجام می شود که از جمله آنها می توان به بررسی 

سیستم کنترل کمی و کیفی فرآورده و انواع 
مانند  وسیله حمل  با  مرتبط  کنترل های 
درپوش ها، پلمپ ها، سوپاپ ها، وضعیت فیزیکی 
مخزن و میله های اندازه گیری و تطبیق آن با 
مشخصات نفتکش و گواهینامه های مختلف 
اشاره کرد. او می افزاید: جمع آوری محموله ها 
و ارائه گزارش مکتوب به رئیس عملیات از 

وظایف محوله واحد بازرسی است.
به گفته رفیعی، قسمت دیگری که در واحد 
بازرسی فعالیت می کند، واحد پلمپ است که 
در کنار واحد بازرسی، اهمیت بسیاری دارد. به 
گونه ای که این واحد صحت پلمپ، تأیید و 

نصب پلمپ و... را بررسی می کند.
او می گوید: تعداد پلمپ ها متفاوت است، 
تریلی ها 4 پلمپ می خورند، سه پلمپ باال و یک 
پلمپ روی جعبه تخلیه. 10 چرخه ها نیز سه 
پلمپ روی آنها زده می شود دو تا باال و یک 
پلمپ پایین و روی 12 چرخه ها و ٦ چرخه ها 
نیز 2 پلمپ می خورد، یک پلمپ باال و یکی 

پایین آنها زده می شود.
او در مورد سختی کار خود می گوید: کار 
عملیات، سختی های خاص خود را دارد، همین 

که با فرآورده سرو کار داریم و درگرما و سرما، 
کنترل کیفیت سوخت فرآورده را بررسی 
می کنیم، از سختی های کار به شمار می آید. 
یکی دیگر از سختی های کار ما و البته از همه 
مهم تر بخش حقوق و مزایاست که مطابق با 
فعالیت هایمان نیست.  یکی از مشکالت ما 
شرایط کاری نامناسب است، زیرا به دلیل کار 
در ارتفاع و نبود ایمنی کافی از جمله نبود 
حفاظ در طبقات باالیی ساختمان بازرسی 
خطراتی ما را تهدید می کند. یعنی وقتی روی 
نفتکش  به خصوص در فصل زمستان می رویم، 
در  و  می گیریم  قرار  سقوط  معرض  در 
تابستان ها نیز بخار فرآورده ها بیشتر ما را اذیت 

می کند.
رفیعی ماه مبارک رمضان و سفره سحر و 
افطاری را از بهترین خاطره های دوران کاری 
خود می داند و می گوید: این کار باعث ایجاد 

اتحاد و همدلی در میان همکاران می شود.
 **

وقتی تهیه گزارشم در انبار نفت شمال غرب 
تهران تمام شد، به  این فکر فرو رفتم که واژه 
»انبار نفت« به زبان، ساده است، اما باید مراحل 
دست  به  سوخت  تا  شود  طی  مختلفی 
جایگاه داران برسد و مشتریان به راحتی بتوانند 
باک خودروی خود را پر کنند و به حرکت ادامه 
دهند، به طوری که حتی اگر 5 دقیقه در کار 
انبار نفت خلل ایجاد شود، یک جایگاه در امر 
سوخت رسانی به مشتریان با مشکل روبه رو 
خواهد شد. حال به پاس قدردانی از زحمات این 
سربازان گمنام باید تمام قد ایستاد و از 
تالش های شبانه روزی آنها قدردانی کرد، شاید 
از این طریق بتوان ذره ای از تالش های شبانه 

روزی شان را جبران کرد.

نجفیان : وقتی می خواهیم 
سوختی را به یکی از 

جایگاه های پر تردد شهر 
ببریم، با مشکل ترافیک 

روبه رو می شویم که اذیت 
کننده است. همچنین 

به تازگی وقتی از طرح 
عبور می کنیم، ما را جریمه 

می کنند
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کارکنان

   محمد سعید بچاوي   در شهر ما، اهواز، 
این روزها هر دماسنجی حرف خودش را 
مي زند؛ یکي مي گوید 48، یکي مي گوید 50 
و آن یکي 55 را فریاد مي زند. آیا درجه 
عصبانیت اینها از گرماست یا رقابت؟ ماه، 
ماه خداست و خداوند، آزمون گر آزمون 
و  تالشگران صحنه صنعت  داري  روزه 

اقتصاد ایران اسالمي. 
برشي از این مجاهدت را در عملیاتي 
سخت یافتم، سخت از آن جهت که در میان 
چند خط لوله، چند نفر با زبان روزه و تنها 
زیر یک چتر کوچک،  آب به یک لوله 
مي دهند تا آزمایشش کنند و مطمئن شوند 

که حالش خوب است و سالم.
 کارکنان تعمیرات خطوط لوله شرکت 
بهره برداري نفت و گاز مارون را آن طرف 
جاده دیدم و رفتم تا برشي از مقابله آنها با 
گرماي سخت  را در حال روزه داری ببینم و 

منعکس کنم. 
وقتي رسیدم، درحال مسیر دهي به 
راننده جرثقیل براي پایین آوردن یک 
اینچ   6 خط  کنار  پمپ  تست  دستگاه 
جدیدي بودند که قرار بود پس از تست، 
سیال را از چاه به سوي مجتمع صنعتي 
شماره 3 مارون هدایت کند. در گوشه اي 
را دیدم که در دل خاک  دیگر، چتري 
اندک سایه اي را روي محل  فرورفته و 
آبگیري خط انداخته بود. چند تایي آچار و 
پیچ و مهره و پتک آن اطراف بود. پتک براي 

چه؟
توضیح خواستم ؛ توضیح دادند که براي 
یافتن نقاط ضعف خط جدید و جوشکاري 
آن، از دستگاه تست پمپ استفاده مي کنند. 
به این صورت که پس از پرکردن آن با آب، 
دستگاه را وصل مي کنند. سپس فشاري 
معادل 3000 پوند بر اینچ مربع)PSI( را از 

طریق دستگاه بر خط وارد مي سازند.
 این فشار به مدت یک تا دو ساعت بر 
خط وارد مي شودو در صورت تایید اپراتور، 
آب را تخلیه و خط را در سرویس قرار 
مي دهند. به نظر ساده مي آمد، اما در این 
گرما و با زبان روزه، مشقت بستن فلنج و 

محکم سازي آن غیر قابل توصیف است.
چتر کوچک سرجاي خود، جا خوش 
کرده بود، اما خورشید همچنان در حال فرار 
بود و همین سایه اندک را نیز از آنها دریغ 
مي کرد. با هر زحمتي بود، ادوات الزم  روي 

خط پر از آب  نصب  و تست شروع شد. 
خواستیم تا زمان پایان تست استراحت 
کنیم. اما کجا؟ مي توانستم از  راننده اي که 
مرا به محل آورده بود، بخواهم که بیاید تا 
اما  کنم،  چاق  نفسي  ماشین  کولر  زیر 
ناجوانمردی بود، چرا که همکاران تعمیرات 
خطوط لوله همانجا کنار خط نشسته بودند. 

یک عکس یادگاري از آنها انداختم. کار 
تقریبا تمام شده بود و خط در کمال صحت 
و سالمت رفت تا در سرویس قرار بگیرد. 

من هم تشکر کردم و خداحافظي.
با خودم فکر مي کردم که من از ابتداي ماه 
مبارک تا االن فقط یکدفعه آمدم سرخط و 
برگشتم. با این عرق و گلي که به لباسم 
چسبیده بود، حتما از سوی عیال محترم 
توبیخ مي شدم.  اما این همکاران تقریبا هر 
روز یک پروژه این چنیني را  انجام مي دادند.  
هر روز تشنگي، هر روز خستگي و هر روز 
فداکاري خانواده هایشان در زدودن غبار 
خستگي از تن و جان آنها. به راستي که ما 
مي بالیم به داشتن این ایثارگران عرصه 
صنعت نفت که با از خودگذشتگی در بدترین 
شرایط نیز تولید محقق مي شود، آن هم 
فراتر از برنامه. خواه چتر سایه افکند، خواه 

خورشید.

برشي از کار تست خطوط لوله جدید در شرکت بهره بردار ي نفت و گاز مارون

خواه چتر سایه افکند،  خواه   خورشید
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اشــــاره

در یکی از روزهای فصل پاییز، قباد ناصری 
که مدیریت قدیمی ترین شرکت تولید کننده 
نفت و گاز خاورمیانه را عهده دار است،   تصمیم 
گرفت تا از این یادگار نسل اول کارکنان صنعت 

نفت عیادت کند و احوال وی را جویا شود. 
مراد برنا که ضعف جسمانی او را کمی 
ناتوان کرده است، با دیدن همکاران خود که 
گاز  و  نفت  شرکت  مدیرعامل  همراه 
مسجدسلیمان به عیادت وی رفته بودند، 
اشک شوق در چشمانش حلقه زد و بغض 
گلوی او را فشرد، لحظاتی بسیار خاطره انگیز 

که توصیف و تصورش دشوار است. 
مدیرعامل حال و احوال همکار قدیمی 
خود را جویا شد و از خاطرات روزهایی سخن 
گفت که با این پیر صنعت نفت در اداره 
مخابرات این شرکت همکار بودند. بیان 
گونه های  بر  را  شوق  اشک  هرخاطره، 
پیشکسوت بازنشسته صنعت نفت جاری 

می کرد.
ناصری از آقای برنا خواست تا بخشی 
دیگر از خاطراتش را تعریف کند و این بار 
گردش زمان را کمی عقب تر و به سالهای 

اولیه شکل گیری صنعت نفت ببرد. 
ایران و  پیر پیشکسوت صنعت نفت 
مسجدسلیمان برای مرور خاطرات اندکی 
مکث می کند و وقتی که خاطرات گذشته را 
در ذهنش ورق می زند، چهره اش گاه خندان 
و گاه غمناک و معلوم می شود که خاطراتی 
به یاد ماندنی از نیم قرن کار و زحمت در این 

صنعت دارد. مراد برنا بعد از چند دقیقه برای 
جرأت  به  می گوید:  خاطرات  یادآوری 
می توانم بگویم که جزء معدود نیروهای 
ایرانی صنعت نفت بودم که آن موقع به نام 
شرکت نفت انگلیس و ایران شناخته می شد. 
من به دلیل عالقه و پشتکار بسیار، جذب 
شرکت شده و به عنوان اپراتور رادیو یا همان 
بی سیم چی مشغول به کار شدم. ارتباطات 
در آن هنگام مثل االن این قدر به سرعت و 
با کیفیت نبود. بیشتر تصمیم   های کالن از 
انگلیس گرفته می شد و مدیر منطقه، مجری 
آنها بود. برای انتقال درخواست، به یک 
کشتی شناور در دریا بی سیم می زدیم و آنها 
پیام ما را به ایستگاه رادیویی در کشوری 
دیگر منتقل می کردند و بعد از تصمیم گیری، 

نتیجه به همین شکل به ما می رسید. 
این پیر پیشکسوت که باید او را مخزن 
تجارب و خاطرات به یاد ماندنی نفت دانست، 
ادامه می دهد: آن روزها تردد در مناطق 
نفتخیز به صورت هوایی و با هواپیما انجام 
می شد و به خاطر حساسیت شغلی، برگه ای 
داشتم که مدیر وقت منطقه در آن نوشته 
بود » آقای مراد برنا دائم بوک هستند « 
یعنی من بدون برنامه ریزی و درخواست 
قبلی، می توانستم هر زمانی که دلم بخواهد، 
با هواپیما به هر نقطه ای که شرکت مقصد 

داشته باشد، پرواز کنم. 
بیان  به  قضیه  این  در خصوص  وی 
خاطره ای می پردازد و می گوید: خاطرم 

هست به آغاجاری رفته بودم و قصد داشتم 
به مسجدسلیمان برگردم. به فرودگاه که 
رفتم، متصدی مربوطه به من گفت: اسم شما 
به ما اعالم نشده، وقتی که دست خط رئیس 
منطقه را به او نشان دادم، به احترامم از جا 
برخاست و بابت رفتارش عذرخواهی کرد و 
گفت: هواپیمایی هم اکنون از گچساران 
برخاسته و یک زن باردار در حال زایمان را 
به مسجدسلیمان می برد. چون خودم اپراتور 
بی سیم بودم و انگلیسی را به راحتی صحبت 
می کردم، به من اجازه دادند تا با خلبان به 
صورت رادیو ارتباط برقرار کنم. وقتی خودم 
را معرفی کردم، خلبان که مرا به خوبی 
می شناخت، گفت: همان طور که می دانید، 
اولویت ما بیماران هستند و باید صبر کنی تا 
این خانم را به مسجدسلیمان برسانم، آن 
به  را  تا شما  آغاجاری می آیم  به  وقت 
مسجدسلیمان برسانم. این آقای خلبان بعد 
از پیاده کردن آن خانم بدون مسافر به 
آغاجاری پرواز کرد و در یک پرواز بدون 

مسافر من را به مسجدسلیمان برگرداند. 
مراد برنا، این تالشگر عرصه صنعت نفت 
که نشستن پای صحبت های شیرینش آدمی 
را خسته نمی کند، در حالی که به دلیل 
شرایط جسمانی به سختی سخن می گفت، 
از خاطرات سال های طوالنی خدمتش و 
اواخر آن سخن گفت، دورانی که ناصری، 

مدیرعامل کنونی شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدسلیمان یک 

بود. سختی های  استخدام  تازه  کارمند 
فعالیت در مناطق دور افتاده و سخت گذر 
کوهستان های مسجدسلیمان آن هم در 
شرایطی که امکانات ارتباطی همانند امروز 

نبود، به دشواری انجام می شد. 
در مدت زمانی که در خدمت خانواده 
میهمان نواز آقای برنا بودیم، گذشت زمان 
را احساس نکردیم و وقتی نگاهمان به 
عقربه های ساعت افتاد، متوجه شدیم که 
2ساعت تمام آنجا و پای سخنان و خاطرات 
این پیر شیرین بیان نشسته بودیم. آن وقت 
بود که مدیرعامل و اعضای همراه به منظور 
رعایت وضعیت جسمانی میزبان و نیاز وی 
به استراحت و سپری کردن دوران نقاهت، 
تصمیم به پایان این دیدار به یاد ماندنی و 
خداحافظی از این گنجینه خاطرات صنعت 
نفت جنوب گرفتیم. چشمان اشکبار این 

پیشکسوت کارکشته و متبحر 
با  جنوب  نفتخیز  مناطق 
ران  همکا اشک  قطرات 

سابقش را بدرقه کرد. 

دانوش صالحی     تولید نفت و گاز در خاورمیانه در سال 1287 خورشیدی از 
مسجدسلیمان، سرزمین ناشناخته در جنوب غربی ایران آغاز و مقدمه ای شد برای 
شکل گیری صنعت نفت در کشور. به واسطه این صنعت، مسجدسلیمان خیلی زود 
پله های ترقی و پیشرفت را پیمود و با احداث و ایجاد تأسیسات صنعتی و تسهیالت 
اقامتی و رفاهی به »شهر اولین ها« ملقب شد.  در آغاز شکل گیری صنعت نفت، این 
چشم آبی های انگلیسی بودند که مدیریت این صنعت را به عهده داشتند و ایرانی ها 

فقط برای کارگری آن هم کارهای پرمشقت و طاقت فرسا، انتخاب می شدند، اما بودند 
معدود نفراتی که با نمایش خالقیت و استعداد شگرفشان، اعتماد مدیران خارجی 
شرکت نفت ایران و انگلیس آن هنگام را کسب کردند و موفق به جذب در بدنه اداری 
این شرکت شدند. مراد برنا یکی از این افراد و از یادگارهای نسل دوم کارکنان صنعت 
نفت است. وی 84 ساله است که در دهه 1320 به استخدام شرکت نفت درآمد و با 
سپری کردن بیش از نیم قرن از عمر خود در این صنعت در سال 1377 بازنشسته شد. 

یک عمر خاطرات برنای پیر
خاطره بازی با مراد برنا پیشکسوت صنعت نفت در  زادگاه نفت خاورمیانه 
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محمدرضا مهدیزاده     دو موضوع برای رشدو پویایي بیشتر صنعت نفت و 
نوسازي وتوسعه آن اهمیت اساسی  دارد:    یکي لزوم چشم انداز افکني و دیگري 
التفات جدي و عملي وارگانیک به موضوع پیچیده یا به عبارتي سهل و ممتنع منابع 

انساني.  
استدالل اصلي و هادي این نگاه، اندازه یا بزرگ محوري صنعت چه به لحاظ 

جغرافیا و شغل و چه از نظر دنیاي انساني است.  سنگیني اقتصاد وصرفه ناشي از 
مقیاس )economy of scale( بر صنعت و فواید حفظ کامل زنجیره ارزش و تولید 
صنعت نفت و لزوم طراحي اهداف و برنامه هایي حول این موضوع، پیش برنده 
توسعه صنعت در خلق چشم اندازها و پرورش و توسعه و نگهداشت منابع انساني 

قوي خواهد بود که در این نوشتار تشریح مي شود. 

اشــــاره

اندازه شرکت و توسعه 
منابع انساني

چرا با وجود مخاطرات، طبیعت 
شیمیایي، سیاه وناپالوده و موج 
دومي بودن صنایع نفتي، کار 
کردن در شرکت هاي نفتي در 
کشور ما و حتي کل دنیا همچنان 
جذاب، غرور آفرین وپرطرفدار است؟ 
هرچند استخدام دائم، رفاه و دستمزدها ي 
خوب از عوامل مهم جذب و نگهداري 
کارکنان یک بنگاه است، اما عاملي پایدار–
الاقل براي افراد متخصص و خبره–نیست. 
به جز انگیزه هاي مالي و پولي، افراد خبره 
خواست هایي دارند در عداد خودشکوفایي.  
به عبارتي رضایت رواني و فکري آنها از کار 
در یک شرکت پس از تأمین نیازهای مادي 
)که در صنعت نفت ما براي یک فرد با 15 
سال سابقه تقریبا محقق است( چیزي است 
که به خود کارو میزان اثرگذاري فرد در یک 
مجموعه و مهمتر از آن احساس هویت و 
تعلق خاطر برمي گردد.  پس آنچه تقاضا 
براي کار در صنعت نفت را کم نمي کند، 
عمدتا هویت و تصور مثبت و رضایت آفرین 

افراد از آن است، هویتي که عالوه 
بر بازخورد برجسته در جامعه، 

و  رشد  موجبات 
ني،  ا رو رضاي  ا

و  ي  فکر

شخصیتي فرد را در کار و جــامعه بیرون 
فراهم مي کند. 

به نظر مي رسد این عظمت و جالل و 
شکوه صنعت نمي تواند بي ربط با جالل و 
بزرگي سازمان هم باشد. چه بدون وجود 
یک نوع جهانگشایي و اقلیم بزرگ و 
تصور  ایجاد  امکان  امپراطور مابانه، 
جهاندیدگي و جهانخویي وجود ندارد. 
جوهر و بنیاد صنعت نفت از گذشته بر 
زنجیره بزرگ و طوالني ارزش نفتي قرار 
دارد. این زنجیره از»تحت االرض« و حتي 
»تحت البحر« یا آبهاي عمیق و دانش زمین 
شناسي و ژئوفیزیک و علوم و مشاغل 
وابسته )لرزه نگاري و اکتشاف تا حفاري و 
مهندسي مخزن( شروع مي شود و با »طي 
االرض« تا شاهراه هاي بزرگ انرژي جهان و 
زمیني  نقل  و  بزرگ حمل  شبکه هاي 
ودریایي و ثریا و آسمان هواپیماها بزرگي و 

وسعت مي یابد. 
این دنیاي بزرگ و متنوع چه به لحاظ 
رشته هاي تحصیلي و چه مشاغل مربوطه، 
خود جذابیت و شادماني بسیار بیشتري 
دارد در قیاس با صنایع تکین و کوچک که 
فقط در یک حلقه زنجیره ارزش، نقش 
آفریني مي کنند.  درست مثل کودک که از 
دنیاي مادربه دنیاي انسانها نزول اجالل 
مي کند  ورود به دنیاي صنعت نفت هم از 
قدیم ورود به دنیاي یک زنجیره ارزش 
گسترده بوده که مي تواند حداقل 30 سال 
زمانه و کار یک فرد را به دالیل زیر پویا، 

ارزشمند، با معنا ودر نهایت رضایتمند و 
نزدیک به خودشکوفایي کند، اگر 
همه اسباب بزرگي در آن جمع باشند. 
به عبارت دیگر زنجیره ارزش بزرگتر 
)از  تر  پرحلقه  و 
اکتشاف و تولید 
یع  ز تو تا 
و  فراورده ها 
ت  مشتقا

یادداشت وارده

چشم اندازها و منابع انسانی عظیم 

32

در آمدی بر نقد توسعه صنعت نفت

آنچه باید خوب دیده شود
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 این صنعت زنجیره ارزشي بسیار بزرگ، 
از اکتشاف و تولید تا حمل و نقل زمیني، 
دریایي و هوایي وتوزیع و پخش در 
اقصي نقاط را براي خود طراحي وفراهم 
کرده است، این گستره عظیم و غني 
شغلي و جغرافیایي به ماموریت ها و 
وظایف و در نتیجه خانواده این صنعت 
 هویت و اعتبار و غنا و هیمنه و بزرگي

 مي بخشد

نفتي( امکان بیشتر توسعه منابع انسانــي یا 
توسعه انساني وسازماني را براي کارکنان 

فراهم مي کند. چرا؟ به این دالیل:
1.  گفته اند کارکردن و همنشیني با بزرگان 
بزرگي مي آورد و افراد را صاحب تجربه و رشد 
و در نهایت بزرگي مي کند. بزرگي صنعت نفت 
و دنیایش احتمال وجود و نیز دسترسي و 
همنشیني و اثرپذیري از افراد بزرگ توسعه 
یافته را هم بیشتر مي کند )به یاد داشته باشیم 
شمارقابل توجهي از بزرگان دانش وفرهنگ 

این کشور نفتي بوده اند(. 
2.  دنیاي بزرگتر تنوع، تکثر و فراواني 
تجارب، ایده ها و در یک کالم جهان دیدگي را 
فراهم مي کند. هرقدر بزرگي و تنوع زنجیره 
ارزش صنعت نفت حفظ و توسعه یابد، محیط 
براي ارائه ایده ها و خالقیت ها بیشتر و 

رضایتمندي نیز فزون تر خواهد شد.
3.  اندازه سازماني بزرگتر، میدان و عرضه 
نتیجه حل  و در  انتقاالت  جابه جایي ها، 
مشکالت، رضایتمندي کار را که به موطن 
جغرافیایي یا مشکالت خانوادگي ارتباط دارد، 
حل مي کند.  به عالوه فرصت ها و موقعیت هاي 
زماني و مکاني بزرگتر و بیشتري را براي همه 
انواع  سازد)از  مي  وخواست ها  عالیق 
ماموریت هاي مختلف تا همکاران متنوع و 
مشاغل و مسیرها و رسته ها و رشته هاي 

شغلي مختلف(.

خلق چشم انداز 
مناسب:مهمترین وظیفه یک 

مدیر
به نظر مي رسد امروز یکي از 
مهمترین مشکالت صنعت، عدم 
تحرک و پویایي مطلوب و به 
عبارتي دیگر نبود کارآفریني الزم و سکون 
زیر مجموعه ها و واحدهاي مختلف باشد. در 
نتیجه ویروس بي معنایي و بیکاري چنان 
مي تواند به جان سیستم رخنه کند که با خود، 
بیماري فرهنگ تنبلي و آمد و رفت به اداره با 
حقوق کامل و نیز مصرف انرژي و وقت در 

روزها و ساعت ها پس از کار براي اضافه کاري 
که  جایي  تا  شود.  نهادینه  سیستم  در 
سرپرست بعدي اگر خالق و کار آفرین هم 
باشد، توان تغییر و تکان دادن لختي و تنبلي 

افراد و سیستم را به سختي خواهد داشت. 
ریشه اصلي رکود و سکون در سیستم را 
نخست باید در مدیریت هاي اشتباه یا فاقد 
چشم انداز درست دانست. مادامي که مدیران 
روشن،  آینده اي  و  انداز  چشم  نتوانند 
غرورآفرین، روحیه بخش و شورآفرین براي 
زیرمجموعه و افراد بسازند و بیافرینند و 
خواهان رسیدن به آن سرزمین رویایي و زیبا 
شوند، سازمان و افراد هم حرکت و جنبش 
نخواهند داشت. افراد پویا و آماده در غیاب 
چشم انداز امید بخش و زمینه هاي یادگیري و 
عرصه هاي بروز خالقیت و توانشان کم کم به 
اکثریت خاموش عادي  و  رنگ جماعت 
درخواهند آمد و در واقع موتور پیشرفت 
درجازده یا خاموش خواهد شد.  با خلق 
چشم اندازهاي جدید و امید بخش است که 
کوشایان، امید و سرعت مي گیرند و اکثریت 
عادي نیز به خود تکان داده و ناچار به 
متنوع سازي امروز با دیروز خواهند شد.  در 
کار،  قلمروهاي جدید  نتیجه عرضه هاو 
ایده پردازي، چالش و موفقیت خلق خواهد 
شد و افراد را به کار بیشتر و یادگیري حتي با 

انگیزه هایي غیرمادي تشویق خواهد کرد. 
اما چرا این چشم اندازها کمتر خلق 
مي شود؟ یا اگر هم ارائه شود، افراد و سازمان 
را به حرکت در نمي آورند؟ نخست زماني است 
که ارائه مي شوند، اما مولد و موثر نیستند.  
دلیل آن هم مناسب و متناسب نبودن است.  
این چشم انداز یا خیلي رویایي و دوردست و 
در ابرهاست که در خود هیچ بویي وکورسویي 
از واقعیات و نیازها یا چالش ها و آسیب هاي 
امروز ندارد؛ از این رو نه عملي مي شود و نه 
چرایی و دلیلي را براي حرکت زیردستان 
برمي انگیزد. این آینده رویایي در همان ابتدا 
و  است«  ممکن  وشبهه»غیر  سوال  با 
نمي گذارند روبه رو وبرچسب بیگانگي و بي 
سوادي واضعش را دریافت و با مقاومت روبه رو 
مي شود.  در حالت دوم هرچند چشم انداز 
ارائه شده مناسب و درست، طراحي و ارائه 
مي شود و باخود راهبرد ها و برنامه هاي عملي 
رسیدن به مقصد راهم پیش پا وچشم مجریان 
مي نهد اما یا آنقدر جذاب و دلربا نیست یا به 
واسطه عدم اقدام درست، توان بسیج و انگیزه 
بخشي و درهم شکستن سدها را ندارد؛ از این 
رو عقب مانده و در همان پایین پیچ و کوه 
عظیم موانع وامي دهد. روشن سازي اهداف، 
اقناع و همنواسازي و رساندن زیرمجموعه به 
اهداف و منظور در اینجا بسیار مهم است. 
شرط نخست، همراهي عشق آفریني و یکي 

کردن افکار و اعمال است. 
 برای مثال شرکت هاي بزرگ و جهانی نفت   
نه تنها هر روز طرح و پروژه جدید و ادغام و 
تملکي))merge & acquisition نو را 
کلید زده و افراد را به 

کار و فعالیت در قلمرو هاي متنوع ودر هراقلیم 
بلکه  بخشند،  مي  اطمینان  را  از جهان 
فضاها یي جدیدبراي انرژي چون مزارع 
خورشیدي و بادي، فناوري هاي جدید و... 
،همچنین  هویت و سیمایي به روزتر و جدیدتر 
را براي کارکنان خلق مي کنند. این چشم 
اندازهاي نو هم افراد و افکار نو وهم تکثر و 
تنوع را وارد صنعت مي کند و هم روحیه ومعنا 
بخش دروني ها و مولد نگهداشت پرانگیزه 

آنهاست. 

مهندسي، عملیات و مدیریت 
یکپارچه

صنعت بیش از یک قرنِي نفت 
ایران که شاید تنها صنعت 
داراي هویت تاریخي و صنعتي 
درخور و معتبر کشور باشد، ماندگار و مهمتر 
توسعه نخواهد یافت مگر بادرنظرداشتن و 
برنامه ریزي حول دو موضوع چشم اندازافکني 
و انسان سازي. درچشم انداز گذشته، این 
از  بزرگ،  ارزشي بسیار  صنعت زنجیره 
اکتشاف و تولید تا حمل و نقل زمیني، دریایي 
و هوایي وتوزیع و پخش در اقصي نقاط را براي 
خود طراحي وفراهم کرده بود. این گستره 
عظیم و غني شغلي و جغرافیایي به ماموریت ها 
و وظایف و در نتیجه خانواده این صنعت هویت 
و اعتبار و غنا و هیمنه و بزرگي اي مي بخشید 
که نادانسته و ناخواسته محیط و مامن امن و 
انواع  و شکوفایي  براي جذب  پررونقي 
استعدادها با انواع عالیق و توانایي ها فراهم 
مي کرد.  به عبارت دیگر، صنعت نفت یک 
بخش مبتني بر اقتصاد متکي به صرفه مقیاس 
بود که هم به واسطه بزرگي و تحت کنترل 
داشتن کل زنجیره ارزش سودآور بود و هم 
خود این بزرگي و مقیاس بودن نیروي دروني 
رشد رادرخود بازتولید مي کرد، زیرا بهترین 
نیروها جذب آن مي شدند ) از همه صنایع 
جذابیت بیشتر داشت( و هم سازو کارهاي 
یک صنعت بزرگ باعث افزایش انگیزش و 
نگهداشت و نواوري در منابع انساني و 
بهره وري مي شد.   بزرگي صنعت نفت، 
مسیرهاي شغلي مختلف مي ســاخت، امکان 
 تحرک جغرافیــاییو شغلي اکثر افراد)تعادل 
کار - زندگي در ادبیات امروز( را فراهم مي کرد، 
تنوع نقش ها و سمت ها و رشته هاي تخصصي 
مانع از خودبیگانگي مفرط از کار مي شد و 
مهمتر آنکه راه را بر انواع تجارب مختلف و 
آشنایي افراد و افکار بیشتر در حوزه هاي 
مختلف شغلي)مدیریت دانش امروزي( مي 
گشود. بدینسان دینامیسم دروني صنعت نفت 
یکپارچه ) دارنده زنجیره ارزش کامل( عالوه 
بر افزایش ارزش اقتصادي مبتني بر اندازه و 
تولید 24 ساعته ودر مقیاس بزرگ، زایشگر 
منابع انساني توسعه یافته و پویا نیز مي شود.  
این موضوع در شرکت هاي بزرگي چون 
شرکت هاي ژاپني و کره اي )که گاه به تراست 
و غول هاي ملي این کشورها بدل مي شوند( تا 
گوگل و شل و بي پي نیز بارها بیان شده است.  

به عبارتي فضاي فراخ و بزرگتر کسب و کار، 
سعه صدر و شرح فکر و صدر بیشتر و 

انسان هاي بزرگتر را هم فراهم مي کند. 
امروزه به نظر مي رسد اگر تفاسیر محدود 
و نامناسبي    در زمینه  خصوصی سازی صنعت 
تاریخي و یکپارچه نفت به عمل آید، آسیب 
عمده اي که رودرروي این صنعت خواهد بود، 
در وهله نخست فروپاشي و چندپارگي 
حلقه هاي ارزش زاي این بخش و ازبین رفتن 
یکپارچگي صنعتي آن باشد. با آسیب دیدن 
کلیت بزرگ و پوپا و غني صنعت نفت ) فعال در 
حوزه هاي چهارگانه( عالوه بر محروم شدن 
کشور از یک سرمایه اجتماعي و صنعتي یک 
قرني) شرکت وصنعت ملي نفت( نتیجه بعدي 
زوال سرمایه انساني، کاهش مدیران و منابع 
انساني متخصص و سپس افول انگیزه و 
خالقیت و درنهایت فاصله گیري از منابع 
انساني بزرگ خواهد بود.  به واسطه پراکندگي 
یا قطع یا کم بنیه شدن حلقه ها و زنجیره هاي 
ارزش)تامین، فراوري و توزیع ( در صنعت نفت 
عمال مشاغل، مسیرهاي شغلي، جایگاه هاي 
مدیریتي و نقاط کانوني فکر و کار و اندیشه از 
حالت یکپارچه و گسترده و غني خارج و به 
جزایر بي ربط و بي اطالع از هم بدل خواهد شد.  
به عالوه شماري از اقتصادانان معتقدند 
بازارهایی که از صرفه هاي مقیاسي باال نظیر 
نفت برخوردارند با سیاست هاي خصوصي 
سازي و آزادسازي لزوما رقابتي نخواهندشد و 
سیاست ها در این بخش ممکن است به عکس 
خود بدل شوند.  شاید مهم ترین هدف گیري 
و  نفت  صنعت  براي  جدید  دوران  در 
سکانداران نو آن بازنگري و احیا و نوسازي 
مجدد هویت آن و شکل دهی یکپارچگي 
صنعتي و نوین به آن باشد.  هرچند قرار 
نیست این یکپارچکي با حلقه هاي کهن و 
قدیمي و مشاغل و فرآیندهاي گذشته احیا 
رکن  سه  صنعت  این  از  اگر  اما  شود، 
مهندسي، عملیات و مدیریت گرفته یا 
سست شود،  عمال پایه هاي آن بي رمق 
وناکارآمد خواهد شد.  این سه رکن عوامل 
تولید، پردازش و چرخش اطالعات، دانش 
و نوآوري در صنعت هستند که فروکاستن 
)صرف  حاکمیتي  صرفا  نگاه  به  صنعت 
مدیریت( سایر ارکان این سیستم را نیز 
مختل مي کند و نیروي انساني عمال محاط 
در آنهایند.  شرکت هاي مهندسي تزریق 
کننده بینش مهندسي و فناوري به صنعتند 
و قوام بخش دانش وبخش هاي عملیاتي ) 
در هر زنجیره از اکتشاف و پاالیش و انتقال 
تا فروش و توزیع و تامین سوخت( برسازنده 
مسئله و چالش و الجرم ضرورت حل آنها 
)عنصري که پایه تحول و توسعه منابع 
انساني است( ودر نهایت این مدیریت است 
که باید خودش برآمده از این دو رکن باشد 

و به سامان رساندن صنعت را با 
ساختن چشم اندازهاي 
پویا  و  جذاب  و  نو 
ثمربخش و هموار کند.

صنعت بیش از یک قرنِي نفت ایران که شاید تنها صنعت داراي هویت تاریخي و صنعتي درخور و معتبر کشور باشد، ماندگار و مهمتر توسعه 
{نخواهد یافت مگر بادرنظرداشتن و برنامه ریزي حول دو موضوع چشم اندازافکني و انسان سازي. }
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 آقای جواهری، دلیل انتخاب این 
آموزشگاه برای موزه شدن باتوجه به 
قدمت و جایگاه آن در صنعت نفت بر 
کسی پوشیده نیست، سوال اصلی 
درخصوص رویکرد و سناریوی تعریف 
شده برای این موزه و چالش های پیش 
روی مسئوالن  و کارشناسان این امر 

است.
باتوجه به نقشی که آموزشگاه در پرورش 
نیروی متخصص کشور به ویژه تربیت نیروی 
خبره و کارآمد برای پاالیشگاه به عهده داشت، 
تصمیم گرفته شد موضوع آموزش در صنعت 
نفت، محور اصلی فعالیت  این موزه باشد. 
همانطور که می دانید، چیدمان اشیا و اسناد، 
برمبنای رویکرد و موضوع تعریف شده برای هر 
موزه انجام می شود. در خصوص آموزشگاه فنی 
و حرفه ای آبادان باید گفت در ابتدای کار، هویت، 
تاریخچه و فرآیند کار مشخص نبود، در مورد بنا 
هم اطالعات کافی و مستقلی وجود نداشت، از 
همین رو تالش کردیم با کمک کارکنان شرکت 
پاالیش نفت آبادان و کارشناسان مرکز اسناد 
صنعت نفت و همچنین پیشکسوتانی که زمانی 
در این مجموعه مشغول به تحصیل بودند، 
اطالعات الزم را جمع آوری کنیم. این اطالعات 
یا به طور شفاهی و یا از طریق اسناد و مدارکی 
که به صورت پراکنده در مخازن و انبارهای 

آموزشگاه و پاالیشگاه انباشته شده و یا در مرکز 
اسناد صنعت نفت موجود بود، استخراج شد.

اینطور که به نظر می رسد برای اطالع 
از پیشینه آموزشگاه، اسناد و مدارک 

منسجمی در دسترس نبوده؟
همینطور است. ناگفته نماند که اسناد 
گردآوری شده هم تنها به بخشی از پرسش ها و 
ابهام های موجود پاسخ می داد و هنوز سوال های 
بسیاری وجود دارد که به دلیل در دسترس 
نبودن اطالعات کافی و نبود اسناد معتبر 
بی پاسخ مانده است، از جمله سال تاسیس 
آموزشگاه  و نام اصلی آن. البته به نظر می رسد 
سال تاسیس مجموعه به سال 1312 باز گردد 
و در اسناد گوناگون، از آموزشگاه با اسامی 
مختلفی نامبرده شده است، همچون آرتیزن 
اسکول، ترین اسکول، مدرسه کارآموزان، مدرسه 

افزارمندی، آموزشگاه فنی و حرفه ای و....
قلب تپنده آموزشگاه، سالن یا همان 
کارگاه مرکزی بوده که کارآموزان 
با  و  این دستگاه ها  پشت  روزها 
ابزارآالت مختلف و با کمک مربیان 
ایرانی و خارجی آموزش می دیدند. این 
و  مخاطب  برای  چگونه  فضا 
بازدیدکننده به تصویر کشیده خواهد 

شد؟ 
در سالن یا همان کارگاه مرکزی، احتماال 1٦ 

کارگاه آموزشی مجزا مستقر بوده که ما از میان 
آنها 11 کارگاه را انتخاب، اشیا و اسناد مرتبط را 
شناسایی و چیدمان کرده ایم. از جمله رشته های 
تحصیلی که در این کارگاه ها مورد آموزش قرار 
می گرفت، برق، ساختمان، مکانیک، تراشکاري، 
جوشکاري، نقشه کشي، لوله کشي ساختمان، 
حسابداري، ماشین نویسي،  نقشه برداري و... بوده 
که  در هر کدام از این رشته ها، با استفاده از 
تجهیزات و ابزارآالت مرتبط و تخصصی، به 
دانش آموزان، آموزش الزم داده می شد، البته 
هنوز آمار دقیقی از تعداد این اشیا در آموزشگاه 
وجود ندارد، اما کارشناسان توانسته اند طی 
جست وجو و بررسی های الزم، بیش از 2 هزار و 
111 شی مرتبط و غیر مرتبط با آموزشگاه را طی 
دو سال اخیر شناسایی و کدگذاری کنند و 
آنهایی که مورد نیاز نباشد  به مخازن یا به دیگر 
موزه ها منتقل خواهد شد، ولی در حال حاضر   
200 دستگاه تخصصی در کارگاه های مربوط به 
خود چیده و اطالعات آن استخراج شده است. 
اغلب این دستگاه ها به ترتیب، ساخت کشور 
انگلستان، آمریکا و ایران هستند. از دیگر اقدامات 
صورت گرفته در این فضا، آماده سازی اتاق های 
مستقر در این سالن است که تعداد آنها به 8 اتاق 
می رسد. درگذشته هریک از این اتاق ها به 
مسئول آن و مربیان یک یا چند کارگاه تعلق 
داشت که تالش می کنیم تصاویر، اسناد، مدارک 

و اشیای مرتبط با هر یک از این اتاق ها را 
شناسایی و چیدمان کنیم.  در خصوص 
دستگاه ها باید اضافه کنم،   اطالعاتی که از آنها 
به دست آمده، به چهار قسمت تقسیم شده اند، 
از جمله اطالعات عمومی دستگاه، طرح 
شماتیک و عناصر داخلی آن، تصاویری از دانش 
آموزان در حین کار با آنها، بروشور و جزو ه های 
آموزشی درباره نحوه کار با دستگاه مورد نظر. این 
اطالعات در قالب تابلو و در کنار دستگاه در 
معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.  از جمله 
اقدامات مهمی که در خصوص تجهیز کارگاه ها 
و بازسازی آنها به شکل اولیه انجام شده، می توان 
به مرمت و تعمیر تابلوهای چوبی و کاغذی اشاره 
کرد که در هر یک از کارگاه ها به شکل نمادین، 
کار با دستگاه یا ابزار مورد نظر را آموزش می داد. 
تاکنون بیش از 34 تابلو از این دست شناسایی 

شده است.
این آموزشگاه تنها جنبه آموزشی 
داشت یا فعالیت های تولیدی نیز در آن 

انجام می شد؟
در این مرکز کار تولید محصول صورت 
نمی گرفت، بلکه کارگر و نیروی ماهر تربیت 
می شد، البته ممکن است در مقاطعی برخی 
تجهیزات پاالیشگاه که به تعمیر نیاز داشت، به 
این آموزشگاه منتقل می شد تا نسبت به تعمیر 

آن اقدام شود.

مشعل- راحله خالقی  در شماره 829 هفته نامه مشعل، گزارشی مفصل از 
روند پیشرفت فعالیت های عمرانی موزه کارآموزان آبادان از نظر خوانندگان 
گذشت. مجموعه آموزشگاه کارآموزان که انتظار می رود در آینده ای نه چندان 
دور، بعد از موزه بنزین خانه آبادان به عنوان دومین موزه صنعت نفت افتتاح شود 
در سال 1312 خورشیدی از سوی شرکت نفت انگلیس و ایران به منظور تربیت 
نیروی انسانی متخصص در زمینی با وسعت 5 هزار مترمربع تاسیس شد و بعدها 
به 11 هزار متر مربع توسعه پیدا کرد. حال این آموزشگاه که بیش از دو دهه از 
آخرین فعالیت آن می گذرد، به همت مسوالن شرکت پاالیش نفت آبادان و مدیریت 
موزه ها و مرکز اسناد گشوده شده تا این بار نه به عنوان آموزشگاه، بلکه در قالب 

موزه، ماموریت آموزشی خود را دنبال کند. عملیات عمرانی این مجموعه اعم از 
خاک برداری، آسفالت و آجر فرش کردن کف محوطه ها، تعویض تمامی لوله های 
فاضالب، راه اندازی انشعاب  آب شرب و برق، غبارروبی و شستشوی سالن ها، 
دستگاه ها و ابزارها و تعمیر آنها ،تخلیه نخاله ها و تجهیزات غیرمرتبط در فاز اول  
انجام شد  و مرمت و بازسازی تعدادی از اتاق ها، مراحل پایانی خود را می گذراند و 
چیدمان اتاق ها، سالن اصلی و محوطه آموزشگاه بر اساس سناریویی که برای هر 
یک تعریف شده کماکان ادامه دارد. در همین زمینه گفت وگوی »مشعل« با 
محمدرضا جواهری، مشاور مدیر موزه ها و مرکز اسناد و ناظر بر پروژه راه اندازی 

موزه کارآموزان آبادان را می خوانید.

اشــــاره

 بیـش از دوهـزار شـی مـوزه   
شناسـایی و کـدگـذاری شـد 

در آموزشگاه فنی و حرفه ای آبادان:

موزه نفت
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روند ورود به آموزشگاه، مدت زمان 
تحصیل و نحوه ورود به پاالیشگاه به چه 
شکل و بر پایه چه اصولی انجام می شد؟

از جمله ابهام هایی که در این مرحله با آن 
مواجه هستیم، مقاطع تحصیلی و مدت زمان 
آنهاست. به نظر می رسد دانش آموزان درمقاطعی 
از ششم ابتدایی به آموزشگاه وارد شده و ادامه 
تحصیل می دادند و در مقاطعی نیز از سوم 
راهنمایی. گاه این دوره ها سه ساله بوده و گاه دو 
ساله و عده ای که برای کار در پاالیشگاه برگزیده 
می شدند، باید 2 سال نیز به عنوان کارآموز در 
پاالیشگاه مشغول به کار می شدند. آنچه مسلم 
است این که برای ورود به آموزشگاه باتوجه به 
ظرفیت محدود آن )100نفر در هر سال( 
شرایطی از جمله باالبودن معدل تحصیلی مالک 
بوده و در آموزشگاه تنها دروس عملی تدریس 
می شد و دروس تئوری در محلی در مقابل 
آموزشگاه به کارآموزان آموزش داده می شد. نکته 
مهم این است که اگر کسی در آموزشگاه، 
تحصیل می کرد، نباید این توقع برای او ایجاد 
می شد که حتما به استخدام پاالیشگاه درآید، چرا 
که الزمه ورود به صنعت نفت، عالوه بر داشتن 
نمره های عالی در آموزشگاه، شرکت کار آموز در 
آزمون ورودی بود. ناگفته نماند مدارک تحصیلی 
ارائه شده از سوی آموزشگاه، موردتایید آموزش 
و پرورش کشور و حتی موسسات و دانشگاه های 

خارج از کشور بود.
این که دانش آموز بعد از ورود به آموزشگاه و 

آموزش اولیه، در چه رشته ای مشغول به تحصیل 
شود، به هوش، استعداد، عالقه مندی و توانایی 
جسمی و روانی او بستگی داشت. کارآموزان قبل 
از ورود به کارگاهی مشخص، در ابتدا سوهان 
کاری را آموزش می دیدند و مربیان با سنجش 
توانایی او در این زمینه، رشته تحصیلی مورد نظر 

را به دانش آموز پیشنهاد می کردند. 
در ضلع جنوبی محوطه آموزشگاه، 8 
اتاق به چشم می خورد. در گذشته چه 
نوع فعالیت هایی در این اتاق ها صورت 
می گرفت و در حال حاضر چه برنامه ای 

برای آنها در نظر دارید؟
در گذشته این اتاق ها به امور اداری اختصاص 
داشت، ولی در حال حاضر برای هر یک برنامه 
مشخصی تعریف شده است. رویدادنگار آموزش 
در صنعت نفت، سطوح مختلف آموزش، 
رویدادنگار آموزشگاه، معرفی کارآموزان و 
ساختار سازمانی و چگونگی مدیریت در اداره 
آموزشگاه و نیز بخش هایی همچون کتابخانه، 
آرشیو، پژوهش، امور اداری، مدیریت و آبدارخانه، 
رویکرد هریک از این اتاق ها را تشکیل می دهند. 
اشیا و اسنادی که در هر یک از اتاق ها به نمایش 
در خواهند آمد، مقدمه ای است بر تاریخچه 
آموزش در صنعت نفت و نقش آموزشگاه فنی و 
حرفه ای در تربیت افراد متخصص و نیروی مورد 
نیاز پاالیشگاه و نیز آشنایی با کارآموزان و 
مربیانی که سال ها در این مرکز به تعلیم و تعلم 

پرداخته اند.  

 هفته نامه »مشعل« در نظر دارد به منظور آشنایی بیشتر خوانندگان در هر شماره  
به معرفی تعدادی از اسناد شناسایی شده و موجود در مرکز اسناد صنعت نفت بپردازد 
که برخی از آنها از روی زبان اصلی متن، یعنی انگلیسی به فارسی ترجمه شده است. 

معرفی اسناد ارزشمند و تاریخی صنعت نفت 

اسناد اهدایی همیار بازنشسته ، نصراله جنگجو

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

 سند شماره 1: 
قر  با رش  گزا موضوع: 
مستوفی به امیرعباس هویدا، 
سرپرست وقت امور اداری 
شرکت ملی نفت در آذر 1340 
درباره مذاکره آقای برلین، 
نماینده شرکت های عامل با 
وزیر دارایی وقت درباره امور 

کارگری.

سند شماره 2:
 موضوع: نامه محمدهاشم 
سندیکای  رئیس  سربی، 
کارگران شرکت ملی نفت 
ایران و نماینده کارگران به 
کازرونی، قائم مقام سرپرست 
کل امور اداری شرکت مبنی 
بر نبود مزد مکفی و در نتیجه 
امرار معاش دشوار کارگران و 
درخواست حل این موضوع. 

سند شماره 3:
   موضوع: نامه امیرعباس 
هویدا، سرپرست وقت امور 
اداری شرکت ملی نفت ایران به 
غیرصنعتی  امور  سرپرست 
مبنی بر لزوم حضور نمایندگان 
شرکت در جلسات شورای مزد.

  قدمت : سال 1340
 محل نگهداری : آرشیو  مرکز اسناد صنعت نفت ایران  

 تهیه کننده : فاطمه ترکچی، کارشناس مرکز اسناد

مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت از تمامی مدیران و کارکنان شرکت پاالیش نفت 
آبادان به ویژه آقایان دائم الذکر، مدیر عامل محترم پاالیشگاه، فرشید خائیز، مدیر محترم توسعه 
منابع انسانی، رضا نعیمی، رئیس محترم روابط عمومی و مسئوالن امور مالی، اداری، خدمات 
غیرصنعتی، حراست و ... و همچنین آقایان ساسان بامداد صوفی، ناظر و مجری موزه های نفت 
آبادان و محمدرضا جواهری، مشاور مدیر موزه ها  و مرکز اسناد و ناظر بر پروژه راه اندازی موزه 
کارآموزان آبادان و نیز حشمت اله منعم،  مجری مرکز مدارک، اسناد و آرشیو صنعت نفت به دلیل 

همکاری در پروژه موزه کارآموزان آبادان قدردانی می کند.
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 عید، روزی است که خداوند برای جوایز 
رحمانی اش و انعام رحیمی خویش از میان روزها 
برگزید و به بندگان خویش، بعد از یک ماه 
اعتراف به بندگی و طلب آمرزش و عرض نیاز و 

تمنا، فراتر از ظن و گمانشان اعطا می کند. 
فطر، عید اولیاء اهلل و روزه دارانی است که 
گوی سبقت را از دیگران ربوده اند و در این روز 
فرا خوانده شوند تا جوایز و هدایایشان را 

دریافت کنند.
امام صادق)ع( فرموده اند:»إَِذا َکانَ  َصِبیَحُه 
یَْومِ  الِْفْطِر نَاَدی ُمَناٍد اْغُدوا إِلَی َجَوائِِزُکْم؛ زمانی 
که صبح روز عید فطر می شود، منادی ]از 
آسمان[ ندا می کند، صبح زود به دنبال گرفتن 

جوایزتان باشید.«
میدان مسابقه

امام حسن )ع( در روز عید فطر، به مردمی 
نگاه کردند که می خندیدند و بذله گویی 
می کردند. پس حضرت)ع( در حالی که رویش 

را به طرف اصحاب خود برگرداند، فرمود: 
خداوند عّزو جل، ماه رمضان را میدانی برای 
خلقش آفرید که در آن با طاعت و رضوان خدا 
به مسابقه می پردازند. پس گروهی در آن پیشی 
می گیرند و پیروز می شوند و گروهی دیگر عقب    
می مانند و شکست می خورند. پس شگفت آور 
است و خیلی هم شگفت آور، از خندان بذله 
گویی، در روزی که نیکوکاران در آن به پاداش 
می رسند و کوتاهی کنندگان در آن زیان 
می بینند، پس به خدا قسم، اگر پرده ها برداشته 
شود، نیکوکار به نیکی اش و بدکار به بدی اش 
به جای فر دادن مو و مرتب کردن لباس مشغول 

می شود.
روز اهدای جوایز

پیامبر )ص( فرمود: زمانی که اولین روز شوال 
فرا رسید، صدا زننده ای صدا    می زند: ای 
مومنان! به طرف جوایزتان بیایید. جوایز خداوند 
به مانند جوایز این پادشاهان نیست، سپس 

مناسبت 
دینی

 امامزاده مطیب )ع( 
 بقعه متبرکه امامزاده مطیب )ع( که از نوادگان امام 
موسی کاظم )ع( است، در تهران و در نزدیکی میدان 
عطاءالدین، خیابان شهید کچویی در روستای اوین، سه 
کیلومتری شمال ونک در دامنه کوه های مشرف به 
روستای درکه  واقع است. نسب امامزاده در زیارتنامه 
ایشان مطیب بن زید بن محسن بن موسي الکاظم )ع( ذکر 
شده است. ایشان در دوره والیتعهدی امام رضا)ع(برای 
زیارت آن امام همام به سمت ایران عزیمت می کند که 
سفر با شهادت امام رضا)ع( مصادف می شودو این بزرگوار 
به دست ماموران حکومتی که به شدت در تعقیب فرزندان 
و شیعیان امیرالمومنین)ع( بودند، گرفتار و به شهادت 
می رسد. درباره این امامزاده چنین آمده است: ایشان به 
همراه عموی بزرگوارشان )امامزاده عزیز( به سمت طوس 
در حرکت بودند که خبر شهادت امام رضا )ع( به گوششان 
می رسد. بعد از شنیدن خبر شهادت، هر یک از بزرگواران 
به سویی می روند که امامزاده مطیب به همراه خانواده و 
عمویشان عزیز ابن محسن ابن موسی الکاظم در مکانی 

دورتر به شهادت می رسند.

 سجده اش طوالنی شده بود. تعجب کردیم. نماز 
جماعت و این سجده تا به حال از پیامبر )ص( ندیده بودیم. 
گفتیم شاید وحی نازل شده. نماز که تمام شد، جلو رفتیم 
و علتش را پرسیدیم.  فرمود: حسن بر گردنم سوار شده 
بود. دلم نیامد او را پایین بیاورم، منتظر ماندم خودش پایین 
بیاید.  گفتیم: یا رسول اهلل، با دیگران اینطور رفتار 
نمی کنید. فرمود: حسن ریحانه من است هر کس 
می خواهد به بهتر و مهتر بهشت نگاه کند، به حسن نگاه 

کند.

  ماه مبارک رمضان، مکتب عالی تربیت و اخالق
نویسنده: لطف اهلل صافی گلپایگانی

کتاب حاضر که به قلم فقیه وارسته، حضرت 
آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی به رشته تحریر 
درآمده، درباره آثار این ماه عظیم سخن می گوید.این 
کتاب آکنده از نکات جالب توجه و جذاب تفسیری، 
حدیثی، تربیتی و اخالقی است و خواننده، مطالب 
نافع و سودمندی را درباره ماه مبارک رمضان و آثار 
این ماه به دست می آورد.این کتاب، راهنمای خوبی 
برای همه خوانندگان و افرادی است که خواهان 
منبعی مفید درباره اخالق اسالمی و ارتقای سطح 
معرفت و آگاهی خود در این زمینه هستند.قلم کتاب، 
روان و مطالب آن دارای چینش منطقی و دقت علمی 
خوبی است و مستندات به خوبی با ذکر آدرس ذکر 
شده اند و کثرت استفاده از آیات و روایات و حکایات 

اسالمی از ویژگی های برجسته این اثر است.

آستان ملک پاسبان

فضیلت 
عید سعید 

فطر

روایت راستان

معرفی کتاب و  نرم افزار

آشنایی با تاریخ اسالم وایران )7(معرفت

روزگار مهاجرت گسترده مسلمانان به ایران 
از مهم ترین تحوالت اجتماعی که در نتیجه 
ورود اسالم به ایران شکل گرفت، مهاجرت سیل 
آسای مسلمانان از شبه جزیره عربستان به ایران 
و اسکان در شهرهای مختلف این سرزمین بود. 
مهاجرت گروه های مسلمان در قرون اولیه 
از  ایران، جزئی  به داخل فالت  هجری 
مهاجرت های بزرگ اعراب در طول تاریخ به 
مناطق شمال شبه جزیره تلقی می شود که البته 
پس از فتح این سرزمین شکل منسجم و 
منظمی به خود گرفته است. در عصر خلفای 
راشدین، مهاجرت مسلمانان، به اتفاق خانه و 
خانواده به سوی فالت ایران شدت می یابد که 
البته بیشتر جنبه نظامی دارد. مسلمانان پس از 
جنگ و گریزهای نخستین، برای پشتیبانی از 
فتوحات به تأسیس پایگاه های نظامی در نقاط 
مختلف مبادرت می ورزیدند که تنها نظامیان 
مسلمان در آنها استقرار داشتند. در مرحله بعد 
غیر نظامیان نیز به دنبال نظامیان وارد شهر 
می شدند و برای هر قبیله ای، محله ای جداگانه 
مشخص می شد.  با تسلط امویان بر اریکه 
خالفت اسالمی نیاز به مهاجرت دسته جمعی 
قبایل مسلمان به مناطق مفتوحه بیش از هر 
زمانی احساس می شد. بخش مهمی از مهاجران، 
قبایلی بودند که با نظام امویان سر ستیز و 
ناسازگاری داشتند و اجباراً به نقاط خاصی کوچ 
داده می شدند و یا خود برای رهایی از ظلم و جور 
دولتمردان دستگاه خالفت به شهرها و 
روستاهای دور دست پناهنده می شدند.  حضور 
اعراب مسلمان در ایران به قدری گسترده بود که 
حتی در قرون سوم و چهارم هجری و مدتها پس 
از ضعف سیادت عربی و استحاله بسیاری از آنها 
در جامعه ایران، جغرافی دانان مسلمان از حضور 
دسته ها و طوایف فراوان عرب در شهرهای ایران 
خبر می دهند و پرتوی بر جغرافیای مهاجرت 
اعراب در قرن اول هجری می افکنند.  به هر حال، 
سردمداران حکومت اسالمی در شام برای نفوذ 

در الیه های اجتماعی و کنترل جامعه ایران به 
این امر توجه بسیار داشتند. این عملکرد چند 

تأثیر قابل توجه داشت:
 به لحاظ نظامی نفوذ مسلمانان را تقویت 
می کرد و در مواقع مورد نیاز، نیروهای پشتیبانی 

آماده ای در اختیار آنها می گذاشت.  
 به لحاظ فرهنگی با اختالط و آمیزش 
ایرانیان و مسلمانان زمینه مساعدی برای رواج و 
نشر دین اسالم فراهم می آمد. مناطقی که 
مسلمانان در آنجا ساکن می شدند، به مراکز 
تعالیم  اسالمی مبدل شده و به صورت گاهواره 
تمدن نوین در می آمدند. در نتیجه، اشاعه اسالم 

در میان اقشار گوناگون فزونی می یافت.
 به لحاظ اقتصادی نیز این امر بهره وری 
مستقیم از منابع مادی به ویژه اراضی مناسب و 
حاصلخیز سرزمین های متفرقه را به همراه 
داشت. قبایل عرب مسلمان در مقابل جامعه 
ایرانی هم تأثیرگذار بودند و هم تأثیرپذیر و ما یک 
امتزاج و نزدیکی را بین آداب و رسوم و سنن 
عربی و فرهنگ بومی ایرانیان شاهد هستیم. البته 
به تدریج با مطرح شدن پان عربیسم سنتی 
تنشی اساسی میان قبایل عرب و توده مردم 
شکل گرفت که عاقبت ناخوشایندی برای 
دستگاه خالفت اموی در پی داشت. بازخورد 
سیاست های نژاد گرایانه والیان دست نشانده 
دستگاه اموی و تحریکات برخی قبایل متعصب 
عرب، اعتراض همه جانبه مردم ایران در قالب 
نهضت های شعوبی بود. اوج تعارض میان عرب 
و عجم در عرصه فرهنگی به خصوص در آثار 

ادبی متجلی شد. 

تحول در نظام اخالقی و فرهنگی 
جامعه 

پیروزی مسلمانان در چارچوب وقایع تاریخی 
ایران تازگی نداشت، ولی تأثیر دین اسالم در 
تحول فرهنگی جامعه ایران کاماًل ملموس و 
محسوس بود. جانشینان اسکندر )330- 323 
ق. م( پس از تسخیر ایران زمین در صدد ایجاد 
دگرگوني هایی در فرهنگ ایرانیان برآمدند و برای 
مدتی هم توانستند فرهنگ هلنیسم  را در ایران 
اشاعه بخشند؛ اما مردم ایران سیطره فرهنگ و 
تمدن یونانیان را تاب نیاوردند و فرهنگ و سنت 
خویش را احیا کرده و  جایگزین آن ساختند.   
باید  اذعان داشت که ورود مسلمانان به ایران 

متمایز از آنها بود. 
دین اسالم، جامعه ایران و فرهنگ و تمدن 
این سرزمین را با مسائل تازه ای روبه رو ساخت؛ 
به طوری که با رسوخ عناصر جدید در پیکره 
جامعه یک دگرگونی فرهنگی را شاهد هستیم. 
البته جامعه ایران با انعطاف ویژه خود، هسته اولیه 
و موجودیت خویش را حفظ و با ایجاد همبستگی 
میان عناصر فرهنگی از انقراض فرهنگ و تمدن 
گذشته خویش پیشگیری کرد. با ورود اسالم 
ارتباط تنگاتنگی میان ایرانیان و مسلمانان حاصل 
شد و فرهنگ عربی و ایرانی در هم آمیخت و از 
آن ، جریان جدیدی به نام فرهنگ اسالمی 

متبلور گشت.
ادامه دارد...
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فرمود: آن روز، روز جوایز است.
آداب عید فطر

1-احیای شب عید
امام صادق )ع( به نقل از پدر بزرگوارش 

فرمود: 
»امام سجاد )ع(،  شب عید فطر را با 
 نماز به صبح می آورد و در مسجد به 

شب زنده داری می پرداخت«
2-زیارت امام حسین )ع( 

سید ابن طاووس در اقبال االعمال از 
جمله آداب شب عید فطر را  زیارت امام 

حسین )ع( معرفی می کند.
3- غسل شب و روز عید

از جمله آداب شب و روز عید فطر، غسل 
است. وقت غسل شب عید، از اول مغرب تا 
اذان صبح است؛ گرچه انجام آن در ابتدای 
شب بهتر است. وقت غسل روز عید نیز از 
اذان صبح تا غروب آفتاب است و بهتر است 

آن را پیش از نماز عید بجا آورد و اگر از ظهر 
تا غروب بجا آورده شود، احتیاط واجب آن 

است که به قصد رجاء باشد.
4-پرداخت زکات فطره

همچنان که تمام بودن نماز به صلوات بر 
پیامبر )ص(و آل اوست و بدون صلوات نماز 
ناتمام است، تمام بودن روزه نیز به پرداخت 
زکات فطره است. امام صادق )ع( فرمودند: از 
جمله کارهایی که موجب کامل شدن روزه 
می شود، پرداخت زکات فطره است. همچنان 
که صلوات بر پیامبر )ص(، موجب کامل شدن 
نماز می شود. اگر کسی روزه بدارد، ولی زکات 
فطره را از روی عمد پرداخت نکند، در واقع 
روزه نداشته است ]و روزه اش مقبول نیست.[ 
زکات فطره، عالوه بر آنکه باعث تمام بودن 
روزه است، نقصان زکات مال را نیز جبران 
می کند. امام علی )ع( فرمود: »  کسی که 
زکات فطره پرداخت کند، خداوند به وسیله 

آن، نقصان در  زکات مالش را جبران می کند.«
5- تکبیر خداوند

به پاس امداد الهی و یاری رساندن او در 
پیروزی بر دیو نفس و برخورداری از نعمت 
هدایت و سرمایه معنویت، باید ولی نعمت را 

بزرگ داشت و او را تکبیر گفت.
بعد از نماز مغرب و عشای شب عید، پس 
از نماز صبح و ظهر و عصر روز عید و نیز پس 
از نماز عید فطر مستحب است چنین تکبیر 
بگویند: »الّل اکبر، الّل اکبر، ال اله اال الّل والّل 
اکبر، الّل اکبر ولّل الحمد، الّل اکبر علی ما 

هدانا.«
6-کراهت روزه تا سه روز پس از عیدفطر 
در برخی روایات توصیه شده است که تا 
سه روز پس از عید فطر، از روزه گرفتن 
خودداری شود. امام صادق )ع( فرمودند: سه 
روز پس از عید قربان و عید فطر، روزه داشتن 

روا نیست.

 در آستانه لیالی پرفضیلت قدر، محفل نورانی 
انس باقرآن کریم باحضور مدیران وکارکنان وزارت 

نفت در نمازخانه مرکزی این وزارتخانه برگزار شد.
 در این محفل نورانی که بعد از اقامه نماز جماعت 
ظهر وعصر وبا حضور مدیران وکارکنان وزارت نفت 
برگزار شد،اجرای برنامه را سید وحید مرتضوی، 
مجری شبکه قرآن صدا وسیما به عهده داشتند.  در 
ابتدای مراسم گروه بین المللی  تواشیح سبیل الرشاد  
بااجرای چند برنامه همخوانی وتواشیح، شور قرآنی، 
ومعنوی به مجلس بخشیدند وسپس سعید پرویزی، 
قاری ممتاز بین المللی  ونفر اول مسابقات قرآن سال 

٩٦ جمهوری اسالمی ایران به قرائت زیبای مجلسی 
قرآن پرداختند. در ادامه این مراسم، مسابقه حضوری 
قرآنی ازسوی مجری برنامه بین کارکنان اجرا وبه 

برندگان این مسابقه جوایز نفیسی اهدا شد.

محفل انس با قرآن کریم در شرکت ملی 
پاالیش وپخش منطقه استان مرکزی

 در آستانه لیالی پرفضیلت قدر وایام شهادت 
موالی متقیان، امیر مومنان علی )ع(محفل نورانی 
انس باقرآن کریم در شرکت ملی پاالیش وپخش 

منطقه استان مرکزی با حضور مدیر عامل وکارکنان 
وخانواده های آنان برگزارشد.  در این مراسم که 
باحضور حجه االسالم والمسلمین نیکزاد، امام جمعه 
شهر مهاجران، مدیر عامل منطقه، مدیر کل کمیته 
امداد امام خمینی استان مرکزی وکارکنان 
وخانواده های شرکت ملی پاالیش وپخش استان 
مرکزی برگزار شد، از ایتام تحت پوشش کمیته امداد 
امام خمینی )ره( شهرستان هندو از توابع بخش 
سربند شازند نیز دعوت به عمل آمد وپس از ضیافت 
افطاری، هدایای فرهنگی از سوی این شرکت به آنان 

اهدا شد. 

همراه با
شهیدان

پدرشهيددربارهويميگويد:
»شهيدقبلازپيروزيانقالباسالمیباشركت
درراهپيماييهاوفعاليتدرمساجد،درصحنهمبارزه
حضورداشت.ويدرخاللگذراندندورهبهياريو
خدمتدربهداريشركتنفتبهطورداوطلببه
جبههاعزامشدوپابهپايرزمندگاناسالمباكفار
بعثيجنگيد.«اوفرديباايمانبودواز12سالگينماز
ميخواندوروزهميگرفت.شهيددارايرفتاري
اسالميبودوهموارهبرادرانودوستانخودرابه

تواضعوعبادتتشويقميكرد.

   کسی که موقع غروب، یعنی قبل از غروب، 
شب عید فطر گرچه به چند لحظه باشد، بالغ و عاقل و 
هوشیار است و فقیر و بنده کس دیگری نیست، باید 
برای خودش و کسانی که نان خور او هستند، هر نفری 
یک صاع که تقریبا 3 کیلوگرم است، گندم یا جو یا 
خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت و مانند اینها به مستحق 

بدهد و اگر پول یکی از اینها را هم بدهد، کافی است.
اگر زکات فطره را به یکی از هشت مصرفی که برای 
زکات مال گفته شده است، برساند، کافی است. ولی 
احتیاط مستحب آن است که فقط به فقرای شیعه 
بدهد. انسان باید زکات فطره را به قصد قربت، یعنی 
برای انجام فرمان خداوند عالم بدهد و موقعی که آن را 

می دهد، نیت دادن زکات فطره داشته باشد.

 یکی ازعلمای بزرگ از 
آقا جان  مال  مرحوم حاج 
زنجانی نقل می کند و می گوید: 
ایشان روزی در تشییع جنازه 
شخصی شرکت کرده و بی تابی 
زیادی می کردند و از آنجا که به 
ظاهر شخص فوت شده را 

نمی شناختند، باعث تعجب همگان شد. مرحوم حاج 
مال آقا جان در این مورد به من فرمود: در سفر کربال وارد 
شهر کرمانشاه شدم، دستور رسید با آقایی مالقات 
کنم، رفتم بازار، سراغ آن آقا را گرفتم، در بازار گفتند: 
آن آقا دیوانه است و قابل اعتنا نیست. گفتم: شما 
آدرس ایشان را بدهید،آدرس را گرفتم. رفتم و پیدا 

کردم. وقتی که وارد حجره محقرش شدم گفت: 
»سرزده داخل مشو، میکده حمام نیست«اجازه 
خواستم، اجازه ورود داد و گفت: بایست. ایستادم. 

گفت: من مأمورم به تو چهار چیز را بگویم:
 1-  طوری زندگی کن که کسی شما را نشناسد. 

2-از این تاریخ دیگر اینجا نیایی.
3-سالم مرا به اولیایی که می شناسی برسان.

4-بلند شو یکی از اصحاب امام زمان )عج( که فوت 
کرده تشییع می شود. در تشییع جنازه او شرکت کن. 
 از حجره بیرون آمدم و به سراغ تشییع رفتم، وقتی 
که به قبرستان رسیدم موقع دفن بود. به خاطر گفته 
آن ولی خدا که گفته بود: فوت شده از اصحاب امام 
زمان )عج( است، گریه می کردم و از گریه من اولیای 

میت تعجب می کردند.

  شهید فریدون 
امیری 

یک شبهه ویک پاسخ

سوال:  فلسفه روزه و آثار روحی و جسمی آن چیست؟ در مورد 
مدت روزه نیز شایعاتی منتشر شده است؟

اخبار ستاد اقامه نماز

زالل احکام

با فرزانگان

 برگزاری محافل انس باقرآن در صنعت نفت 

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

پاسخ: حکمت اصلی روزه در ماه مبارک 
رمضان، مانند هر عبادت دیگری، همان بندگی 
)عبادت( و اطاعت خداوند متعال است. بنابراین، 
دانستن حکمت ها، آثار و تبعات هر ُحکمی خوب 
و الزم است، اما مؤمن کار را برای خدا می کند و 
نه برای حکمت ها و آثار آن. روزه از احکام الهی 
است که در همه  ادیان به موحدین و مؤمنین 
واجب شده است و البته هر کدام در مدت زمان و 
طبق احکام مربوط به خود. چنانچه خداوند بزرگ 
در قرآن کریم فرموده: ای کسانی که ایمان 
آورده اید، روزه بر شما مقرر شده است، همان گونه 
که بر کسانی که پیش از شما ]بودند[ مقرر شده 
بود. باشد که پرهیزگاری کنید. ﴿بقره، 183﴾ 

وجوب روزه داری در تمامی ادیان الهی بیانگر 
ضرورت آن برای بشر و آثار و تبعات روحی و 
جسمی آن است و البته فلسفه روزه بسیار 
گسترده تر از آن است که حتی در یک کتاب بتوان 
به آن پرداخت. مدت روزه، تمام ماه مبارک 
رمضان است و شایعات سخیفی که اخیرا مطرح 
می شود، مثل این که سه روز بوده و بعدها سی روز 
شده و...، از سوی کسانی منتشر می شود که اساسا 
هیچ اعتقادی به خدا ندارند، چه رسد به اسالم، 
قرآن کریم و روزه. روزه گرفتن  در ماه مبارک 
رمضان برای کسانی که می توانند، نص صریح 
قرآن کریم است. گر چه روزه احکامی در مورد 
خوردن، خوابیدن، جماع و... که به جسم مربوط 

است را نیز شامل می شود. اما روزه در ماه رمضان 
صرفا روزه  جسم نیست، چرا که ماه مبارک 
رمضان، برای همگان رمضان است و برکاتش را 
برای همه به همراه دارد. هر چند بسیاری نتوانند 
طی این ماه روزه بگیرند یا روزه گرفتن بر آنها 
حرام باشد. آیه 185 سوره بقره  سند این مطلب 
است. از یک سو می فرماید که وقتی ماه رمضان 
رسید، در آن ماه روزه بگیرید و از سوی دیگر 
می فرماید برخی از روزه گرفتن معاف هستند و 
ارزش روزه داری برای کسانی که می توانند نیز به 
اخالص در عبادت است و نه فقط چند ساعت 
نخوردن و نیاشامیدن.  پس آنان که بر اساس 

احکام، روزه نمی گیرند نیز اطاعت امر کرده اند.
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دروازه قرآن، یکی از دروازه های به جای مانده از دوره های 
قدیم در شیراز است که امروزه به عنوان یکی از آثار تاریخی این 

شهر به حساب می آید.
دروازه قرآن در شمال شرقی شهر شیراز و در تنگ اهلل اکبر، 
میان کوه چهل مقام و کوه باباکوهی قرار دارد و در خروجی شیراز 
به سمت شهر مرودشت واقع شده است. این بنای تاریخی در 
کنار فلکه طاووسیه شیراز قرار دارد. دروازه قرآن، در زمان 
عضدالدوله دیلمی ساخته شد و قرآنی در آن جای داده شد تا 

مسافران با گذر از زیر آن متبرک شوند. در دوره زندیه، کریم خان 
زند این دروازه را بازسازی کرد و اتاقی به باالی آن افزود و دو جلد 
قرآن بزرگ نفیس به خط سلطان ابراهیم بن شاهرخ تیموری، 
در اتاقک باالی آن جای داد. این قرآن ها که به »قرآن هفده من« 
معروفند، اکنون از دروازه قرآن به موزه پارس انتقال یافته اند. در 
دوره قاجاریه و به علت وقوع چندین زلزله صدمات زیادی به 
دروازه قرآن وارد شد که محمد زکی خان نوری آن را تعمیر کرد. 

این بنا در گذشته، طاق قرآن نیز نامیده می شد.

حمام وکیل آرامگاهی به نام حافظ
حمام وکیل در دوره زندیه به دست 
کریم خان زند ساخته شد. این حمام در 
کانون شهر شیراز و نزدیک دیگر بناهای 
زمان زندیان، همچون بازار وکیل و 

مسجد وکیل جای دارد. 
از بخش های دیدنی این حمام، به نام 
بخش شاه نشین آن اشاره کرد که ویژه 
شاه بوده است. این بنا در فهرست آثار 

ملی ایران ثبت شده است.
این حمام بزرگ، از پیشرفته ترین 
اصول معماری زمان خود برخوردار بوده 
است. برای نمونه، درآیگاه )ورودی( 

حمام کوچک است و با شیبی مالیم به 
هشتی ورودی که پایین تر از سطح 

زمین قرار دارد، می رسد. 
ورودی به رختکن، زاویه دار ساخته 
شده و همه این مالحظات برای این بوده 
که از ورود سرما به داخل و از خروج 
گرما به خارج از حمام جلوگیری شود. 

در زیر سقف های گنبدی آن نقوش 
آهک بری زیبایی دیده می شود که 
سنت،  مذهب،  از  آنها  داستان های 
دیار  این  مردم  رویاهای  و  عالیق 

سرچشمه می گیرد.

حافظیه، نام مجموعه آرامگاهی است 
که در شمال شهر شیراز و در جنوب 

دروازه قرآن قرار دارد. 
دادن  دلیل جای  به  این مجموعه 
آرامگاه حافظ شیرازی در خود، به این نام 

مشهور شده است. 
تاالر حافظیه که از آثار دوره زندیان 

به شمار می آید، 56 متر طول و 8 متر 
عرض دارد و از 20 ستون سنگی، هرکدام 

به ارتفاع 5 متر تشکیل شده است.
 این تاالر پیش تر شامل 4 ستون و 4 
اتاق بود که بعدها اتاق ها از محدوده آن 
حذف شد. شیوه معماری این تاالر مربوط 

به دوران هخامنشیان و زندیان است.

خوشا   شیراز  و   وضع   بی مثالش

گشت و گذار

مشعل    تابستان فصل سفر کردن و گشت وگذار است، از قدم زدن در حال و 
هوای فارغ از دود و دم پایتخت و از نظر گذراندن جاذبه هایش گرفته تا سفر به سوی 
جنوبی ترین شهرها و جزیره های کشور پهناورمان، اما این بار اگر با آغاز تعطیلی 
مدارس قصد دارید کوله بار سفر ببندید، بهشت ایران را از دست ندهید؛ چه خوش 
گفت حافظ در وصف شهر شاعران نام آشنای ادب فارسی که: »خوشا شیراز و وضع 

بی مثالش، خداوندا نگه دار از زوالش .... به شیراز آی و فیض روح قدسی ،  بجوی از 
مردم صاحب کمالش ...«

 با سفر به شیراز و بازدید از مکان های تاریخی آن، تابستانی دلپذیر را در قاب 
خاطراتتان ثبت کنید. در ادامه مهم ترین مکان های گردشگری شیراز را با هم مرور 

می کنیم. 

اشــــاره
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باغ ارم

باغ جهان نما

شاهچراغ، شاه شیراز

مسجد    نصیرالملک

تاریخ ساخت و بنیانگذار اولیه باغ ارم 
شیراز، به درستی مشخص نیست؛ ولی 
توصیف هایی از آن در سفرنامه های متعلق 
به قرن دهم و یازدهم هجری آمده است. 
این باغ از روزگار سلجوقیان و آل اینجو پا 

برجا بوده است. 
در زمان زندیه هم کریمخان زند در 
سازندگی و بهسازی آن کوشید. در زمان 
قاجاریه این باغ به مدت 75 سال به دست 
سران ایل قشقایی افتاد و در آن زمان 
عمارتی در این باغ ساخته شد که تا کنون 

پابرجاست. این باغ تنوع گیاهی بسیار 
باالیی دارد و گیاهان بسیاری از اقصا نقاط 
جهان در آن کاشته شده است؛ به طوری 
که باغ نمایشگاهی از انواع گل ها و گیاهان 
تبدیل کرده است. در حال حاضر این باغ 

در اختیار دانشگاه شیراز است. 
سی  در   1390 تیرماه   6 تاریخ  در 
وپنجمین اجالس کمیته میراث جهانی 
یونسکو باغ ارم شیراز به همراه هشت باغ 
دیگر ایرانی در فهرست میراث جهانی 

ثبت شد.

این باغ از کهن ترین باغهای شیراز 
است که از آب و رودخانه پرآوازه رکنی 
در  نما  باغ  جهان  سیراب می شود. 
منطقه ویژه ای از شیراز و در میان 
تنان، دروازه  آرامگاه حافظ، هفت 
قرآن، خواجوی کرمانی، بابا کوهی، باغ 
ملی، گهواره دید، کتابخانه ملی اسناد 

و... جای دارد. 
کریم خان زند در سال 1185 هجری 
قمری، دور این باغ را که در زمین های 
مقابل جعفرآباد و مصلی قرار داشت، 
حصار کشید و عمارت کوشک را وسط 

آن ساخت و اطراف آن را خیابان کشی 
و درختکاری کرد. طرح و اسلوب این 
باغ همانند باغ نظر است، به طوری که 
باغ چهار  این  کریم خان در داخل 
خیابان و در اطراف آن چهار حوض 
ضلع  در  ساخت.  بزرگ  و  کوچک 
به چشم  نمایی  بقایای آب  جنوبی، 
می خورد که فواره آن هنوز پابرجاست. 
باغ جهان نما در سال 1383 از سوی 
شهرداری شیراز و با همکاری اداره کل 
میراث فرهنگی استان فارس احیا شد 

و مورد بهره برداری قرار گرفت.

این بنا به دستور میرزا حسن علی 
خان ملقب به نصیرالملک، که از اعیان و 
اشراف شیراز بود، ساخته شد. معماری 
آن کار محمد حسن معمار است و ساخت 
آن حدود 12 سال طول می کشید. مرمت، 
حفظ و نگهداری این بنای باشکوه و 
ارزشمند با رعایت استانداردهای بین 
المللی مرمت آثار تاریخی از سال ها پیش 

آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
مسجد دارای صحن وسیعی است  و 
در ورودی آن طاق نمایی بزرگ قرار دارد 
که سقف آن با کاشی های رنگارنگ مزین 
شده است. درهای ورودی این مسجد، دو 

در بزرگ چوبی است که در باالی آن و 
از شوریده  روی سنگ مرمر، شعری 
شیرازی به مناسبت سازنده مسجد و 
سال اتمام آن نوشته شده است. مسجد 
دو شبستان شرقی و غربی دارد که 
پوشش شبستان غربی آجری است. طاق 
این شبستان روی ستون های سنگی و با 
طرح مارپیچ در دو ردیف شش تایی و به 
تعداد دوازده عدد به نیت دوازده امام 
قرار گرفته است. همچنین این شبستان 
هفت درگاه دارد که آن را با هفت در 
چوبی و شیشه های رنگارنگ به صحن 

مسجد مرتبط می کند.

شاهچراغ آرامگاه »میر سید احمد« 
ملقب به شاهچراغ، پسر امام موسی 

کاظم)ع(، امام هفتم شیعیان است.
این بنا در دوره اتابکان فارس و در 
سده ششم هجری قمری ساخته شد و 
گنبد و بارگاه آن دارای کاشی کاری های 
زیبا است. درون حرم با آینه های ریز 
رنگین، به سبکی هنرمندانه، آینه کاری 
شده و انواع خط های زیبای فارسی و 
عربی، تزیین کننده نمای اطراف آینه ها 

و کاشی هاست.
بنای حرم، مشتمل بر ایوانی در جلو و 

حرمی گسترده در پشت ایوان است که 
در چهار طرف حرم، چهار شاه نشین قرار 
دارد و مسجدی نیز در پشت حرم ساخته 
در  و  نقره  از  آن  ضریح  است.  شده 

شاه نشین زیر گنبد واقع شده است.
دور تا دور حیاط، اتاق هایی دو طبقه 
ساخته شده که در پیشانی و جرزهای 
است.  کاری شده  کاشی  آنها  جلوی 
ستون های آهنی ایوان حرم به وسیله 
چوب های نفیس پوشش داده شده و در 
سقف مسطح آن نیز چوب منبت کاری 

شده به کار رفته است. 
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خاموش شدن مشعل های پارس جنوبی تا سال 98

مدیرهماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گازایران گفت: تا 
پایان سال ٩8 تمام مشعل ها در پاالیشگاه های پارس جنوبی خاموش 
خواهند شد. غالمرضا بهمن نیا با بیان این که یکی از مهم ترین 
فعالیت های مهم سال گذشته شرکت ملی گازایران، کاهش 
مشعل سوزی درپاالیشگاه هاو خاموشی یکی از آنها در پاالیشگاه اول 
پارس جنوبی بوده است، افزود:با توجه به اهمیت این موضوع، 
پیش بینی می شود تا دوسال آینده همه مشعل های پاالیشگاه های 
گازپارس جنوبی با خالقیت وتعهد قلبی مهندسان و تکنیسین های 
ایرانی و بهره گیری ازآخرین فناوری های روزخاموش شوند.  وی 
اظهارکرد:فلسفه وجودی وطراحی مشعل ها ازابتدا به منظورتخلیه 
آنی مجموعه گازهای داخل پاالیشگاه برای عبورازبحران، تخلیه گازها 
درحین راه اندازی و تعمیرات اساسی بوده است.  مدیرهماهنگی و 
نظارت برتولید شرکت ملی گازایران با بیان این که این فلسفه تا 

اندازه ای تغییر کرده است، افزود:با توجه به طراحی فناوری های جدید 
دردنیا، شرکت ملی گاز نیز نخست به سوی کاهش مشعل  سوزی 
درمبدأ )سوزاندن گازهای اضافه  ای که درشرایط نرمال به مشعل 
فرستاده می شد( گام برداشت.   وی تصریح کرد: فناوری مورد استفاده 
درپاالیشگاه اول پارس جنوبی که خوب هم عمل کرد، به نوعی روش 
کاهش گازهای مازاد در مبدأ است؛ به این معنا که ازدوکمپرسورموجود 
درسرویس، یکی ازسرویس خارج و ظرفیت آن صفر و درنتیجه 
خاموش شد. بهمن نیا گفت: قراراست برای فازهای 2، 3 و 12 از 
فناوری دیگری با عنوان برگرداندن گازهای مازاد به داخل فرآیند 
خوراک گاز استفاده شود.  مدیرهماهنگی ونظارت برتولید شرکت 
ملی گازایران تصریح کرد: با بهره گیری از این فناوری، گازهایی که 
درشرایط نرمال هستند، دوباره برای خوراک پاالیشگاه مورد استفاده 

قرار می گیرند.

مدیر عامل شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری از 
بهره مندی همه شهرها و روستاهای شهرستان بروجن از 

گازطبیعی خبر داد.
اداره  کارکنان  با  افطار  درضیافت  حیدری  سیامک 
گازشهرستان بروجن با بیان این که 44شهر و روستای استان 
چهارمحال بختیاری گازرسانی شده است، افزود: با گازرسانی به 
این تعداد شهر و روستا،بیش از 44هزارخانوار ساکن درشهرستان 
بروجن از این موهبت بهره مند  شده اند.  وی همچنین شبکه اجرا 
شده دراین شهرستان را 720کیلومتر وشمار انشعاب های نصب 

شده را نیز 2٦ هزار و 553 عدد اعالم  کرد.کریم زاده، رئیس اداره 
گاز شهرستان بروجن نیز گفت: این ضیافت افطاربا تالش جمعی 
کارکنان این اداره با حداقل امکانات درجهت همدلی و وفاق  
هرچه بیشتر کارکنان برگزار شده است. وی با طرح مسائل مربوط 
به حوزه فعالیت اداره گاز شهرستان بروجن، از مسئوالن ستادی 
خواست تا اداره گاز شهرستان بروجن را در جهت نیل به اهداف 
پیش بینی  شده و  رفع مشکالت، پشتیبانی کنند. در پایان این 
ضیافت افطاری با اهدای لوح بسته های فرهنگی از جمعی از 

بازنشستگان و نیروهای منتخب شهرستان بروجن تجلیل شد.

بهره مند ی شهرها و روستاهای بروجن از گازطبیعی

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان غربی با بیان این که 
این شرکت با تکیه بر نیروهای متخصص و عملیاتی خود از 
طریق گازرسانی روستایی، خیز بلندی را برای گسترش رفاه به 
مناطق محروم برداشته است، افزود: هم اکنون عملیات 

گازرسانی به بیش از4٩0 روستا در جریان است.
علیرضا شیخی گفت: با گازرسانی به این تعداد روستا، ٦5 
درصد خانوارهای روستایی این استان زیرپوشش گاز طبیعی 
قرار خواهند گرفت. وی با بیان این که تاکنون٦14 روستای 
استان به شبکه گازطبیعی کشور متصل شده اند، افزود: 
کوهستانی بودن منطقه و سخت گذر بودن جاده ها موجب شده 
است که عملیات گازرسانی به روستاها پر هزینه و زمان برباشد، 

اما حجم فعالیت های گازرسانی در دست اجرا، استان آذربایجان 
غربی را به کارگاه گازرسانی کشور تبدیل کرده است.

شیخی با اشاره به این که گازرسانی به ٦ شهر استان 
آذربایجان غربی نیز درمراحل مختلف قرار دارند، یادآورشد: هم 
اکنون 3٦ شهر این استان با ضریب جمعیتی ٩٩ درصد خانوار 

زیرپوشش گاز طبیعی قرار دارند.
مدیرعامل شرکت گازاستان آذربایجان غربی تصریح کرد: 
عالوه بر باال بردن شاخصه های رفاه از طریق گازرسانی به 
روستاها و مناطق محروم در تالش هستیم با تامین گاز طبیعی 
مورد نیاز صنایع گام های بلندی به منظور توسعه صنعتی و 

اشتغالزایی دراستان نیز برداشته شود.

تبدیل آذربایجان غربی به کارگاه  گازرسانی  کشور
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 انتخاب  PMC ارتقاي کیفیت 
محصوالت سنگین پاالیشگاه 

نفت بندرعباس 
 مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس 
ازانتخاب مشاورمدیریت طرح )PMC( براي نظارت 
برمگاپروژه ارتقای کیفیت محصوالت سنگین این 
پاالیشگاه خبر داد. هاشم نامورافزود: مشاور مدیریت 
طرح وظایف و مسئولیت هاي کارفرما از قبیل بررسي، 
تایید، مدیریت، کنترل و هماهنگي پروژه براي نظارت 
بر طرح ارتقاي کیفیت محصوالت سنگین پاالیشگاه 
نفت بندرعباس را به عهده دارد. وی با بیان این که طرح 
ارتقاي کیفیت محصوالت سنگین پاالیشگاه نفت 
بندرعباس با چند هدف پیگیری و اجرا می شود، اظهار 
کرد: کاهش حداکثري میزان نفت کوره تولیدي 
پاالیشگاه، تولید فرآورده هاي با ارزش افزوده باالتر، 
تولید فرآورده مطابق با باالترین استانداردهاي 
بین المللي اروپا وسازگاربا محیط زیست، همچنین 
رقابت با رقبا دربازارهاي داخلي وجهاني وافزایش 
سودآوري، از موارد هدف گذاری شده دراین طرح 
این طرح،  به منظور اجراي  نامورافزود:  است. 
نشست هایي با شرکت های متعدد خارجی از جمله 
KBC وUOP  انگلیس، شرکت  شرکت ها ی 
فرانسوی Marubeni و Axens و شرکت های ژاپنی 
Chiyoda، Mitsui و JGC، همچنین شرکت کره 
ای دایلیم و شرکت هلندی شل  دربندرعباس و تهران 
برگزار و درنهایت به امضای تفاهم نامه  با کنسرسیوم 
شرکت های ژاپنی Mitsui و Chiyoda و شرکت 
دایلیم کره منجر شد.  مدیرعامل شرکت پاالیش نفت 
بندرعباس تصریح کرد: برپایه این تفاهمنامه، انجام 
مطالعات امکان سنجی و انتخاب بهترین الگوی 
پاالیشی براي احداث واحدهاي ارتقای کیفیت 
محصوالت سنگین )Upgrading(به عهده این 
کنسرسیوم گذاشته شد. وی افزود: دراین زمینه 
مطالعات امکان سنجي طرح با بررسي همه جانبه 
شرایط و ظرفیت ها و فرصت هاي بهبود موجود در 
پاالیشگاه، مطالعه جامع واحد هاي پاالیشي جدید 
درچارچوب فناوری جدید براي تولید محصول 
براساس استاندارد یورو 5 همچنین کاهش سوخت و 
ضایعات پاالیشگاه و استفاده حداکثري از راندمان 
حرارتي انجام شده است. ناموراظهار کرد: با توجه به 
الگوهای پاالیشی مختلف، فناوری های فنی پیچیده و 
متنوع واحدهای فرآیندی جدید، شرایط بازارهای 
داخلی وخارجی، تأثیرمسائل سیاسی واجتماعی براین 
بازارها، همچنین هزینه باالی احداث هریک ازالگوهای 
پاالیشی و انتخاب این الگوها به لحاظ فنی و مالی، 
پیچیدگی هایی دارد که نیازمند تجربه و دانش ویژه 
است؛ بنابراین استفاده ازخدمات شرکت سوم به 
منظورمشاوره مدیریت طرح )PMC( در ادامه 

فعالیت ها ضروري است.

پاالیشگاه نفت بندرعباس
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مدیرعامل شرکت گازاستان اردبیل ازآغازعملیات اجرایی ٩ 
طرح گازرسانی روستایی و محور صنعتی دراین استان خبر داد.

فیروزخدایی در آیین کلنگ زنی این طرح ها با بیان این که 
 ٦3 صنعتی،  محور  و  روستاها  این  به  گازرسانی  برای 
کیلومترشبکه گذاری پیش بینی شده است، تصریح کرد: محمد 
جانلو، کفتاره، نقدی کندی، شریف بیگلو، گل تپه، چاغو نگونش، 
همچمین خواجه بالغ، ایمیر، آق قلعه ومحور صنعتی روستاهای 
مسیرشریف بیگلو از توابع بخش مرکزی شهرستان اردبیل، 
محموعه این طرح ها را تشکیل می دهند. وی اظهار کرد: با پایان 
این عملیات، 350 خانوار روستایی زیرپوشش گازطبیعی قرار 
خواهند گرفت. خدایی اعتبار پیش بینی شده برای اجرای این 
طرح ها را 50 میلیارد ریال اعالم کرد. مدیرعامل شرکت گاز  
استان اردبیل با بیان این که درچهارسال گذشته به اندازه کل 
سال های قبل در این استان گازرسانی انجام شده است، این مهم 
را افتخار دولت تدبیر و امید خواند و افزود: انتظار می رود گازرسانی 
به این ٩ روستا نیز در مدت زمانی کوتاه تر از زمان پیش بینی 
شده به پایان برسد. خدایی همچنین پیش بینی می کرد 

روستاهای با بیش از 20 خانوار استان اردبیل تا پایان امسال از 
گازطبیعی بهره مند شوند.

فرماندار شهرستان اردبیل نیز با ابراز خرسندی از آغاز 
گازرسانی به ٩ روستای یاد شده گفت: دولت تدبیر و امید درزمینه 
محرومیت زدایی روستایی برنامه های خوبی را پیش بینی کرده 
است. زنجانی تصریح کرد:هدف دولت، تصویب قوانینی است که 
از مشکالت مردم در بخش های مختلف بکاهد و تحقق این هدف 
تنها با اتحاد و همدلی میسر خواهد بود. وی گفت: امیدوارم 
گازرسانی به این ٩ روستا نیز طبق برنامه زمان بندی انجام شود 

تا مردم این منطقه نیز از نعمت گاز برخوردار شوند.

مدیرعامل شرکت بهره بردار ی نفت و گاز آغاجاری برتوجه ویژه 
به محیط زیست وتوسعه فضاي سبز موجود در تاسیسات این منطقه 
عملیاتی تاکید کرد. ابراهیم پیرامون درپنجمین جلسه عملیاتي 
شرکت بهره بردار ی نفت وگاز آغاجاري درتاسیسات تزریق گاز 
امتزاجي رامشیر افزود: افزایش سرانه فضاي سبز تاسیسات، همچنین 
حفظ ونگهداري محیط زیست اطراف واحدهاي عملیاتي از 
اولویت های مهم این شرکت درسال جاری است. پیرامون همچنین 
براولویت بندي فعالیت ها، ایجاد بانک اطالعاتًي، اصالح ورودي 
وخروجي تاسیسات، همچنین رفع آلودگي کانال هاي سطحي 
تاسیسات ورفع مشکالت عملیاتي وایمني تاکید کرد. مدیرعامل 
شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری با اشاره به صیانت از تولید به 
عنوان یکي از رسالت هاي اصلي این شرکت افزود: برگزاري این گونه 
نشست ها یکي از مهم ترین راه هاي برقراري ارتباط نزدیک با کارکنان 
پرتالش عملیاتي است که مسئولیت سنگین نگهداري وصیانت از 
تاسیسات را بردوش دارند، همچنین فرصتی مناسب براي بررسي 

ورفع مشکالت در جهت تولید بیشتراست.دراین نشست، رؤساي 
ادارات عملیاتي نیزدرباره ایمن سازي خطوط لوله، بازرسي هاي 
مستمر دستگاه ها، همچنین پایش چاه ها وانجام تعمیرات بهنگام، 
مواردی را مطرح و درباره آن بحث و تبادل نظر کردند.بررسی 
مشکالت تأسیسات میدان رامشیر و واحدهاي اطراف همراه با 
راهکارهاي مناسب براي حل این موضوع، از دیگر موارد مطرح شده 
در پنجمین جلسه عملیاتي شرکت بهره برداری نفت وگاز آغاجاري 

بود.
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کلنگ زنی 9 طرح گازرسانی در اردبیل

افزایش سرانه فضاي سبز تاسیسات آغاجاري 

مدیرمنطقه٩ عملیات انتقال گازایران از برگزاری 
رزمایش حمله سایبری دراین منطقه خبرداد.  
داودی نژاد با مهم برشمردن امنیت اطالعات 
درفضای مجازی و حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 
افزود:امروزه با توجه به رشد روزافزون فضای کسب 
از  و کار و تنوع فرآیندهای تجاری، استفاده 
فناوری هایی نظیر فناوری اطالعات و ارتباطات 

درسازمان ها موضوعی ضروری به شمار می آید. وی تصریح 
کرد:امنیت اطالعات رد و بدل شده با توجه به تکیه اقتصادی 
کشور به صنایع نفت و گازازسویی وچشم طمع دشمنان که به 
هرطریق ممکن سعی درایجاد اختالل دارند موارد تمرین شده 
دراین رزمایش است. مدیرمنطقه ٩عملیات انتقال گازایران با بیان 
این که امروزه جنگ های سایبری با انگیزه تحصیل اطالعات 

حساس ومهم سازمان ها و کشورها در دنیا رایج شده 
هرچه  مراقبت  مهم  این  کرد:  تصریح  است، 
بیشتردراین حوزه را نمایان و ضروری تر کرده است. 
داودی نژاد اظهار کرد: رزمایش حمله سایبری که 
درآن واحدهای اچ اس ای و پدافند غیرعامل، فناوری 
اطالعات و حراست این منطقه عملیاتی حضور 
داشتند، با توجه به همین حساسیت ها برگزارشد. وی 
درباره سناریوی تدوین شده برای اجرای این رزمایش، گفت: 
نماینده یکی از شرکت کنندگان در مناقصه سعی می کند به 
وسیله یک لپ تاپ واز طریق پورت شبکه به اسناد و اطالعات 
موجود درامور پیمان ها دسترسی یابد که سیستم آنتی ویروس 
و فایروال با اعالم یک دسترسی غیرمجاز، این نفوذ را خنثی وفرد 

نفوذی نیزبا هوشیاری کاربر IT دستگیر می شود. 

برگزاری رزمایش حمله سایبری برای جلوگیری از نفوذ دراطالعات
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پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد

  بررسی راهکارهای کاهش 
فلرینگ درپاالیشگاه   گاز 

پارسیان  
گازپارسیان  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
ازبرگزاری نشست بررسی راهکارهای کاهش 
دراین  طرح  این  متولیان  حضور  با  فلرینگ 
پاالیشگاه گاز خبر داد. ابدالی دهدزی با مهم 
برشمردن موضوع فلرینگ وتأثیرآن برمحیط 
زیست گفت: با توجه به اهمیت موضوع کاهش 
فلر،پروژه مطالعاتی طراحی مفهومی، امکان 
سنجی فنی و اقتصادی، با هدف بررسی وارائه 
نتایج حاصل از اجرای این طرح برگزار شد. به 
گفته وی، این پروژه درسه بخش شبیه سازی، 
مطالعه مفهومی و امکان سنجی راهکارهای 
کاهش گازهای ارسالی به مشعل های پاالیشگاه، 
اتصال خط Cold vent تأسیسات تقویت فشاربه 
همچنین   1 پارسیان  مشعل های  ز  ا یکی 
یکپارچه سازی سیستم مشعل مجموعه پارسیان 
1 و تفکیک آنها درمشعل HP و LP تعریف شده 

است.

کسب گواهینامه  ایزو50001
 مسئول مطالعات انرژی شرکت پاالیش گاز 
پارسیان نیز ازکسب گواهینامه ایزو50001  خبر داد. 
و  سازی  پیاده  به  توجه  با  افزود:  ملکی 
استقرارسیستم مدیریت انرژی و ممیزی این 
  TUV سیستم مدیریتی به وسیله سرممیز شرکت
INTERCERT )از شرکت ها ی منتخب در فهرست 

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت( که در مدت 
چهار روز انجام شد،شرکت پاالیش گاز پارسیان  
گواهینامه سیستم مدیریت انرژی  ایزو50001 را 
دریافت کرد. ملکی اظهار کرد: درفرآیند انجام 
ممیزی، واحدهای مرتبط با انرژی شامل عملیات، 
مهندسی، تعمیرات، حمل و نقل، مستغالت، کاال، 
آموزش و روابط عمومی ارزیابی شدند.  مسئول 
مطالعات انرژی شرکت پاالیش گاز پارسیان افزود: 
پس ازاجرای موفقیت آمیز ممیزی، پردازش های 
ستادی برای صدور گواهینامه در دفتر مرکزی 
شرکت TUV  INTERCERT کشور آلمان انجام به 
صدور گواهینامه  ایزو50001 برای شرکت پاالیش 
گاز پارسیان منجر شد. وی یادآورشد: کمک به 
استفاده بهینه و بهره وری باالی انرژی،کاهش 
هزینه های انرژی بدون کاهش درسطح کیفیت 
مصرف آن و لزوم انطباق با الزامات قانونی در زمینه 
انرژی از اهداف مهم پیاده سازی سیستم مدیریت 
انرژی برمبنای استاندارد ایزو50001 در پاالیشگاه 

است.

کسب لوح تندیس از اداره کل محیط 
زیست فارس

شرکت پاالیش گاز پارسیان همچنین با توجه 
به اقدام های زیست محیطی به عنوان صنعت سبز 
کشوری و پیشرو درحفاظت از محیط زیست 
موفق به دریافت لوح سپاس و لوح تندیس از اداره 
کل حفاظت محیط زیست استان فارس شده 

است.
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93 درصد جایگاه های سوخت قم ممتاز است
 مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم 

ازممتازبودن ٩3 درصد جایگاه سوخت این استان خبر داد.
 محسن وزارتی با بیان این که ارزیابی رتبه بندی جایگاه های 
عرضه سوخت همه ساله در قالب »طرح درجه بندی« با هدف ارائه 
هرچه بهتر و مطلوب ترخدمات انجام می شود، افزود: دراین 
ارزیابی ها، تیمی متشکل از روسا ومسئوالن واحدهای این شرکت، 
شاخص های کمی، کیفی و فنی جایگاه ها را به طوردقیق بررسی و 

براین اساس، رتبه بندی می کنند.
وی تصریح کرد: در رتبه بندی اخیرمربوط به نیمه نخست 
امسال، ٩3 درصد مجاری عرضه سوخت این استان ممتاز شناخته 
شد.   وزارتی با بیان این که در طرح درجه بندی جایگاه های سوخت 

مربوط به نیمه نخست امسال44 باب جایگاه عرضه فرآورده های 
نفتی بررسی و پایش شده است، تصریح کرد: بنابربررسی ها ازاین 

تعداد41 باب جایگاه رتبه ممتاز را به خود اختصاص داده اند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم ضمن 
قدردانی از جایگاه داران و مدیران برای ارائه خدمات مطلوب به 
مراجعان، ازمردم استان قم و زائران این استان نیزخواست هرگونه 
انتقاد یا پیشنهاد خود را ازطریق شماره تلفن 0٩٦27 به منظور 

رسیدگی اعالم کنند.
استان قم ٦8 جایگاه عرضه فرآورده های نفتی مایع و گاز دارد 
که 1٩ باب آن دو منظوره، 31 باب آن تک منظوره سوخت مایع و 

18 باب آن تک منظوره سی ان جی است.

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تربت 
حیدریه گفت: دردو ماه نخست امسال با استفاده ازسی ان جی 
درمصرف بیش از127میلیون لیتربنزین صرفه جویی شده است.

مجتبی دلبری با بیان این که دربازه زمانی یاد شده 114میلیون 
کیلوگرم سی ان جی مصرف شده است، افزود: مصرف این 
مقدارسی ان جی عالوه برصرفه جویی قابل توجه درمصرف بنزین، 
دربهبود هرچه بیشترمحیط زیست وجلوگیری از واردات این 
 کاالی راهبردی نیزموثربوده است.  وی با بیان این که مصرف
 سی ان جی در دو ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 11 درصد رشد داشته است، رشد پایدارمصرف سی ان جی 
را نشان از توجه مردم به استفاده ازاین سوخت پاک و ارزان عنوان 

 کرد.  دلیری ایجاد زیرساخت های الزم برای افزایش مصرف 
سی ان جی را از اصلی ترین اهداف برشمرد وافزود: هم اکنون 33 
از  بیش  ذخیره سازی  ظرفیت  با  جی  ان  سی  جایگاه 
34هزارمترمکعب برساعت دراین منطقه فعال است. به گفته وی، 
روزانه حدود یک میلیون و 830 هزارکیلوگرم سی ان جی به 
وسیله 1٦8 نازل دراین منطقه توزیع می شود.  مدیرشرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه تربت حیدریه فرهنگ سازی در 
مصرف بهینه سوخت، توسعه جایگاه های عرضه سی ان جی و 
تبدیل سوخت فرآورده های نفتی درصنایع را از اقدام های این 
شرکت درجهت کمک به توسعه اقتصاد کشور، حفظ منابع و 

سالمت محیط زیست عنوان کرد. 

127میلیون لیترصرفه جویی بنزین با مصرف سی ان جی 
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آغاز دوباره حمل ریلی سوخت در زاهدان  
مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان 
ازشروع دوباره حمل ریلی نفت گاز به انبارنفت زاهدان خبر داد.
داداخدا اعتصامی درآیینی که به همین مناسبت درانبارنفت 
زاهدان برگزارشد،گفت:با شروع دوباره این عملیات،روزانه یک 
میلیون لیتر نفت گازبه وسیله خط آهن از بندرعباس به انبار 

نفت زاهدان انتقال می یابد.
وی انتقال این حجم نفت گازبه انبارنفت زاهدان را درجهت 
تامین سوخت مورد نیاز تعاونی های مرزنشین وصادرات سوخت 
اعالم و اظهار کرد: بخش قابل توجهی از سوخت مورد نیازمنطقه 
زاهدان ازطریق استان های مجاوروبه وسیله نفتکش های 
جاده پیما حمل می شود.  اعتصامی تصریح کرد: با توجه به 
فاصله زیاد بندرعباس تا زاهدان، بخش دیگری از گازوییل مورد 

نیازاین منطقه زاهدان نیز، ازطریق راه آهن تامین می شود.

کسب عنوان نخست رتبه درحوزه عملکرد
مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان 
همچنین ازکسب رتبه نخست ارزیابی عملکردی این منطقه 
درمیان مناطق سی وهفت گانه شرکت ملی پخش فرآورده های 

نفتی خبر داد.
به گفته اعتصامی ازمیان 21 منطقه که درگروه دو 
دسته بندی شده بود، منطقه زاهدان با کسب باالترین 

امتیاز)٩٩/44( رتبه نخست عملکرد را به خود اختصاص 
داد.

وی تصریح کرد: شاهرود و کرج، عناوین دوم وسوم را دراین 
گروه کسب کردند. اعتصامی یادآورشد: ارزیابی عملکرد روابط 
پخش  منطقه  باحضور37  هرسال  مناطق،  عمومی های 

فرآورده های نفتی درچهارنوبت انجام می شود.
مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان، 
گفت: دراین ارزیابی ها مناطق براساس دامنه فعالیت به مناطق 
درجه یک، دو و سه تقسیم بندی می شوند ومنطقه زاهدان 

درمیان مناطق درجه دو قراردارد.  

آغاز حفاری در موقعیت 
اکتشافی آریا

 معاون فنی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت 
ایران ازآغازعملیات حفاری درموقعیت اکتشافی 
میدان نفتی آریا خبر داد.  علی همتیان در توضیح 
این خبر با بیان این که مدیریت اکتشاف برای حفر 
و تست چاه های اکتشافی در دریا قراردادی دو ساله 
با شرکت حفاری شمال برای حفاری حداکثرچهار 
حلقه چاه اکتشافی بسته است،افزود:این قرارداد به 
میدان اکتشافی آریا محدود نمی شود ومیدان های 
اکتشافی دیگری را نیز شامل می شود. وی گفت: 
براساس این قرارداد،دکل دریایی سحر-1 برای 
حفاری موقعیت های اکتشافی در خلیج فارس،از 
سوی شرکت حفاری شمال به مدیریت اکتشاف 
واگذار شده است. به گفته همتیان، این دکل در اولین 
موقعیت اکتشافی آریا )واقع درآب های خلیج 
فارس( قرار گرفته است که از جنوب به میدان نفتی 
الخلیج )مشترک با قطر(، از غرب به میدان های نفتی 
بالل و پارس جنوبی و از شمال شرقی نیز به 
میدان های نفتی رشادت، رسالت و سلمان محدود 
می شود. معاون فنی مدیریت اکتشاف شرکت ملی 
نفت ایران، زمان پیش بینی شده برای عملیات 
حفاری را بدون احتساب زمان تست و مراحل 
نمودارگیری، چهار ماه عنوان و اظهار کرد: عملیات 
اکتشافی در موقعیت آریا از اوایل اردیبشهت ماه 
امسال شروع شده است و تا سازند سورمه ادامه 
می یابد.  وی عمق تقریبی حفاری را دوهزار و 400 
متر و مدت زمان این کل عملیات)حفاری و تست( 
را 300 روز عنوان کرد. همتیان با اشاره به عملیات 
اکتشافی درسال های گذشته گفت: در فاصله زمانی 
سال های 91 تا 95 یکصد و14 هزار مترحفاری 
اکتشافی انجام شدکه 23 هزار و 352 متر آن مربوط 

به سال گذشته است.
به گفته وی، سال گذشته 10 حلقه چاه با استفاده 

از 6 دکل حفاری شده است.
معاون فنی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت 
ایران اظهار کرد: در برنامه پنج ساله ششم، با توجه 
نفت  ملی  شرکت  جدید  دستورعمل  به 
ایران،مسئولیت انجام عملیات اکتشافی در گستره  

خشکی ایران به این مدیریت واگذار شده است.
وی با بیان این که این عملیات )اکتشاف 
درگستره خشکی( با تامین 6 تا 8 دکل خشکی، 
انجام می شود، تصریح کرد: هم اکنون به جز دکل 
دریایی سحر-1 که قرارداد آن اوایل دی ماه پارسال 
امضا شده است، با توجه به نزدیکی پایان زمان 
قرارداد پنج دکل خشکی، درحال برگزاری دو 

مناقصه برای اجاره چهار دکل حفاری هستیم.

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
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پاالیشگاه تبریز؛ بهره برداری 
از طرح تولید گازوئیل یورو 4

 مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تبریزبا تاکید 
براین که پاالیشگاه تبریز درکنار فعالیت های اصلی 
این واحد پاالیشی، خود را متعهد به رعایت 
الزام های زیست محیطی و مسئولیت های اجتماعی 
نیز می داند، از تولید گازوئیل بدون گوگرد با 
استاندارد یورو 4 در ماه های آینده خبر داد. غالمرضا 
باقری دیزج درآیین کاشت دو هزاراصله نهال در 
منطقه کجوار)از توابع تبریز( افزود: طرح تولید 
گازوئیل بدون گوگرد به ارزش100یورودرپاالیشگاه 
تبریز در دست اجراست و بهره برداری از آن در چند 
ماه آینده آغاز می شود. باقری با بیان این که 90 
درصد فرآورده های تولیدی پاالیشگاه تبریزجنبه 
خدماتی دارد، اظهارکرد: این شرکت درانجام 
پروژه های مختلف خود اهمیت فراوانی برای محیط 
زیست قائل است و به موضوع های مرتبط با آن 
توجه ویژه دارد.  وی ادامه داد: پاالیشگاه نفت 
تبریزبااجرای 265میلیون یورو پروژه بنزین سازی، 
ضمن عرضه بنزین با کیفیت در کاهش آلودگی هوا 
وافزایش بهداشت محیط زیست شهر تبریز نقش 

بسزایی داشته باشد. 
 باقری دربخشی دیگرنیز با مهم برشمردن 
مسئولیت های اجتماعی به عنوان یکی ازمقوله های 
مهم برای بخش های صنعتی، اظهار کرد: هرچند 
وظیفه برخی صنایع همچون پاالیشگاه، خدمات 
رسانی است،اما پاالیشگاه تبریز، اقدام های مهمی 
دراین زمینه انجام داده است.  مدیرعامل شرکت 
پاالیش نفت تبریز درباره نفت کوره)مازوت( به 
نیز  شرکت  این  ازفرآورده های  آمده  دست 
گوگرد  بودن  دارا  دلیل  به  گفت:مازوت 
بسیار،درمنطقه مورد استفاده قرار نمی گیرد؛ از این 
رو همه مقادیر تولیدی این فراورده نفتی صادر 
می شود.  باقری با تاکید براین که پاالیشگاه نفت 
تبریز درجهت بهبود کیفیت محصوالت تولیدی 
خود اقدام های متعددی انجام داده است، کنترل 
فرآیند تبخیرآب و به حد اقل رساندن این فرآیند 
را درحوضچه تبخیر، از جمله این اقدام ها برشمرد. 
وی با بیان این که میزان تبخیرآب درحوضچه 
تبخیراز 80 متر مکعب درسال گذشته به 40 
مترمکعب کاهش یافته است، تصریح کرد: بااین کار 
افزون برکاهش 50درصدی اتالف آب،ازانتشار 
آلودگی نیز جلوگیری شده است. مدیرعامل شرکت 
براساس  کرد:  تاکید  تبریز  نفت  پاالیش 
برنامه ریزی های انجام شده، در دو سال آینده از 
ورود تمام آب ها به حوضچه جلوگیری خواهد شد 
واین آب ها برای استفاده به سیستم بازخواهد 

گشت.

 مسئول اجرایی استقرارسامانه مدیریت انرژی شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت منطقه شمال  شرق ازاستقرار سامانه مدیریت 
انرژی ایزو 50001 دراین منطقه عملیاتی خبر داد. سیروس طالبی 
گفت: با توجه به تصمیم شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
در خصوص استقرارسامانه مدیریت انرژی ایزو50001 این منطقه 
عملیاتی نیزدراین مسیر که تاکیدی براهداف زیست محیطی به 
شمار می آید، گام برداشته است. وی گفت: این استاندارد، مشخص 
کننده خط مشی، اهداف خرد وکالن، اقدام های مربوط به طرح های 
سیستم مدیریت انرژی، همچنین دربرگیرنده الزامات قانونی و 

اطالعات مربوط به مصارف انرژی است. 
طالبی افزود: هدف ازتدوین واستقرارسامانه مدیریت انرژی 

)ایزو50001 توانمند سازی سازمان  برای استقرار سیستم ها و 
فرآیندهای الزم درجهت بهبود عملکرد انرژی، شامل بازدهی، 
کاربری ومصرف انرژی است. وی تصریح کرد: پیاده سازی این 
استاندارد به منظور هدایت سازمان برای کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای، هزینه انرژی و دیگر موارد تاثیر گذار بر محیط زیست از 
طریق مدیریت نظام مند انرژی است.  مسئول اجرایی استقرار 
سیستم مدیریت انرژی با اشاره به این که استاندارد ایزو 50001 در 
تمام سازمان ها صرفنظر از نوع، اندازه، شرایط جغرافیایی، اجتماعی 
و فرهنگی کاربرد دارد؛ تصریح کرد: استقرارموفقیت آمیزاین 
استاندارد به فعالیت های همه بخش های ستادی و عملیاتی 

مستقردر تاسیسات و مراکز انتقال منطقه بستگی دارد.
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صیانت از محیط زیست با استقرارسامانه ایزو 50001 

مرکزتلفن پیشرفتهIP-Based پاالیشگاه نفت آبادان با 
ظرفیت چهارهزار و 500 پورت به وسیله کارشناسان مدیریت 
مخابرات شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران نصب، 
راه  اندازي و به شبکۀ سراسري WAN صنعت نفت متّصل شد.

با اتّصال این مرکز تلفن به شبکه WAN صنعت نفت، 
پاالیشگاه نفت آبادان نیزمانند دیگر پاالیشگاه ها از ارتباط ایمن، 
سریع، پایدار و مطمئن برخوردار وارتباطات برون شهری آن با 

پنج رقم امکان پذیر شده است.
مرکز تلفن پیشرفته پاالیشگاه نفت آبادان با اتصال به شبکه 
WAN صنعت نفت از نظر تنوع ارتباطی نیز از دو نوع آنالوگ و 
 Dect دیجیتال، آنالوگ و ،IP دیجیتالی به چهار نوع شامل تلفن

» ارتباط تلفن بي سیم« ارتقا یافته است.
با  درمرکز تلفن جدید پاالیشگاه نفت آبادان، همسو 
سیاست های اقتصاد مقاومتی از توانمندی های داخلي شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران استفاده شده و فناوری سوئیچ 
به Packet Switch ارتقا و ضریب اطمینان شبکه نیز افزایش 

یافته است.
قرارگرفتن در شبکه مدیریت یکپارچه صوت ودیتا واعمال 
مدیریت FCAPS شامل پیکربندي،رفع خرابي، پایش کلّیۀ 
تجهیزات دیتا ومراکز تلفن به وسیله واحد NMS همچنین اعالم 
وضعیت مرکزبه صورت خودکار، از دیگر مزیت های مرکز تلفن 

جدید پاالیشگاه نفت آبادان است.

راه اندازی مرکز تلفن پیشرفته در پاالیشگاه نفت آبادان
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پاالیشگاه نفت تبریز

رئیس واحد ابزار دقیق شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
منطقه جنوب شرق از بهینه سازی سیستم هاي کنترل و 
مانیتورینگ پست های پاساژ اتاق دیزل MCC و پانل برق خط 

1٦ اینچ مرکز انتقال نفت یزد خبر داد.
تشکر درتوضیح این خبر افزود:عملیات بهینه سازی سیستم های 
یاد شده به منظور باال بردن ضریب اطمینان، صرفه جویی در 
زمان،همچنین هزینه های تعمیرات و نگهداری در دستور کار قرار 

گرفته است.
وی اظهارکرد: حذف سیستم های کنترلی رله ای قدیمی 
واتصال تجهیزات برقی به منظور مانیتورینگ وکنترل آنها به وسیله 
سیستم کنترلی PLC،به وسیله کارشناسان واحدهای ابزار دقیق 
و تعمیرات برق منطقه جنوب شرق و کارشناسان شرکت ایرسا 

انجام شده است. مهندس تشکر با بیان این که دراین عملیات 
پانل های قدیمی سیستم کنترل ازسرویس خارج و پانل جدید 
 HMI سیستم کنترل جایگزین آن شده است، افزود: در سیستم

صفحات گرافیکی مناسب طراحی و اجرا شده است.
به گفته رییس واحد ابزار دقیق شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت منطقه جنوب شرق با نصب تجهیزات مورد نیاز روي بریکرها 
وایجاد شبکه صنعتی Modbus، ولتاژها، جریان ها و ضرایب 
قدرت برای مانیتورینگ و ثبت سیستم HMI به سیستم کنترلی 

PLC اعمال شده است.
 PLC وی تاکید کرد: تجهیزات برقی به وسیله سیستم کنترل
تست سرد شده و با تایید واخذ بهره برداری در اختیار این واحد قرار 

گرفته است.
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بهینه سازی سیستم کنترل تجهیزات برقی مرکز انتقال یزد
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  اشتغالزایي 500 نفر در ورزش 
قهرماني نفت و گاز گچساران

 رئیس ورزش قهرماني شرکت بهره برداري 
نفت و گاز گچساران در ابتداي این گفت وگو 
اظهار داشت:  هم اکنون  18 تیم این شرکت 
در رده هاي مختلف لیگ برتر باشگاه هاي 
اول، لیگ دسته دوم  کشور، لیگ دسته 
باشگاه هاي کشور و در سطح استان فعالیت 
دارند و همین امر باعث اشتغال 500 نفر به 
طور مستقیم و غیر مستقیم در شهرستان 
گچساران شده است که این امر عالوه بر این 
میزان اشتغالزایي، با توجه به شرایط سخت آب 

و هوایي، بار فرهنگي و معنوي نیز دارد.
شرکت نفت و گاز گچساران با برخورداری 
از ٦٦00 کیلومتر لوله نفت و گاز و قرار گرفتن 
این حجم از تاسیسات در محیط زندگي مردم، 
به نوعي شایسته خدمات شایاني هستند و از 
آنجا که خدمت به محرومان در اولویت کارهاي 
نظام مقدس جمهوري اسالمي بوده و هست، 
مي طلبد که مسئوالن و دست اندرکاران 
نسبت به خدمات رساني به مردم این شهر و 
امور ورزش این شهرستان، نقش اساسي ایفا 

کنند.
الزم به یادآوري است، هزینه هاي این 18 

تیم در لیگ هاي مختلف کشور، به اندازه یک 
تیم فوتبال که در سطح اول کشور بازي 

مي کند، نیست.

93 درصد از بازیکنان تیم های نفت و 
گاز گچساران را بومي ها تشکیل مي 

دهند 
ابوالحسن غالمي در ادامه با بیان این که هم 
18 تیم این شرکت ٩3 درصد  اکنون از 
بازیکنانش را افراد بومي تشکیل مي دهند،  
مدعی شد که این آمار در سطح وزارت نفت بي 

سابقه و در سطح کشور کم نظیر است.
وي افزود:استفاده از کارکنان و فرزندان آنها 
و همچنین بازیکنان بومي استان و شهرستان، 
از مهم ترین عوامل موفقیت تیم هاي ورزشي 
این شرکت در رقابت هاي قهرماني کشور 

محسوب مي شود. 

عملکرد مثبت تیم هاي ورزشي   
غالمي در ادامه یادآورشد: درمجموع  در 
فصل ٩٦-٩5 عملکرد تیم هاي ورزشي مطلوب 
بوده و روند رو به رشدي نسبت به فصل گذشته 
داشته اند. تیم واترپلو پس از چند سال با 

ترکیبي از جوانان بومي، موفق به حضور در 
برتر   لیگ  پایاني  مرحله  تیم  چهار  جمع 
پنگ  پینگ  تیم  کشورشد.  باشگاه هاي 
بزرگساالن نیز جزو سه تیم برتر کشور شد، تیم 
هندبال عنوان نایب قهرمانی لیگ برتر را به 
خود اختصاص داد، تیم پینگ پنگ در رده 
سني نوجوانان جزو سه تیم برتر کشور شد، 
والیبال جانبازان و معلوالن نیز عنوان قهرماني 
مسابقات دسته اول باشگاه هاي کشور را از آن 
خود کرد. در رشته فوتبال نیز تیم نفت و گاز 
گچساران در مرحله حذفي موفق ظاهر شد و 
با شکست دادن تیم هاي بزرگي مانند فوالد و 
استقالل خوزستان به جمع 8 تیم برتر کشور 

راه یافت. 
فوتبال نوجوانان نیز یکي از تیم هاي خوب 

در مسابقات قهرماني کشور بوده است.
بازیکن را در   20 از  در مجموع بیش 
رشته هاي مختلف به تیم هاي ملي تحویل داده 
ایم و با این تفاصیل، پیشرفت تیم هاي ورزشي 
نفت گچساران در سطح کشور کامال محسوس 

است. 
با اجرای طرح برگزاري جشنواره استعداد 
یابي براي فرزندان کارکنان و مردم منطقه در 
صدد هستیم با شناسایي استعدادها سرمایه 

گذاري مطلوبي در جهت ورزش آقایان و بانوان 
این شرکت انجام دهیم.

در رشته هاي مختلف و همچنین شنا، 
واترپلو و فوتبال برنامه ریزي هاي متعددي 
انجام داده ایم که امیدواریم طي فصل آتي، 

ثمره اش را ببینیم. 
در مجموع فضا را براي پیشرفت جوانان این 

دیار فراهم مي کنیم.
همچنین حضور تیم هندبال نفت و گاز 
گچساران در جام باشگاه هاي آسیا، نقطه 
عطفي است که امیدواریم با مساعدت مسئوالن 
شرکت نفت و گاز گچساران، مدیریت باشگاه 
فرهنگي ورزشي مناطق نفتخیزجنوب و سایر 
نماینده  بتوانیم  مربوط  اندرکاران  دست 
شایسته اي براي کشورعزیزمان ایران در جام 

باشگاه هاي آسیا باشیم.
اساس  بر  که  کنم  اضافه  باید  البته    
سیاست ها و مصوبات باشگاه فرهنگي - ورزشي 
مناطق نفتخیزجنوب و شرکت ملي نفت در 
وزارت نفت، فعالیت هاي سال 13٩٦ آغاز شده 
که  طبق آن با اتکا به منابع انساني منطقه  که 
هم  و  ن  یا همشهر ، ه ها د ا نو خا مل  شا
با  همچنین  و  شود  مي  استاني هایمان 
بهره مندی از امکانات موجود و منابع مالي 

غالمي: 

بومي گرایي رمز موفقیت تیم هاي ورزشي 
شرکت نفت و گاز گچساران است

 حسین شیخ آزادي     شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران با 
ظرفیت تولید بیش از 650 هزار بشکه در روز، بهره برداري از میدان هاي 
پراکنده اي از جمله گچساران، بي بي حکیمه، سیاهمکان، رگ سفید، 
پازنان، منصورآباد و نرگسي را به عهده دارد. در کنار امر تولید، ایجاد 
بستري مناسب و  با نشاط براي کارکنان از کارهای مهمي است که 
متولیان و دست اندرکاران امور ورزش این شرکت با در اختیار قرار دادن 
امکانات ورزشي و برگزاري مسابقات ورزشي، شرایط مساعدي را براي 

کارکنان و خانواده هاي آنان در زمینه ورزش همگاني و قهرماني فراهم 
آورده اند.  حضور 18 تیم این شرکت در لیگ هاي مختلف قهرماني 
کشور و استان موجب شده است ورزش شرکت نفت و گاز گچساران 
در سطح کشور و حتي آسیا حرف هاي زیادي براي گفتن داشته باشد. 
به همین منظور گفت وگویي با  ابوالحسن غالمي، جانباز دوران دفاع 
مقدس و رییس امور ورزش قهرماني شرکت نفت و گاز گچساران 

داشتیم که اهم  آن را با هم می خوانیم: 

ورزش نفت
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مصوب و با نگاهي فرهنگي و در چارچوب 
به  توجه  با  بیشتر،  توجه  و  مقررات 
سرمایه هاي مردم منطقه، تیم هاي ورزشي 
را روانه مسابقات می کنیم و انشااهلل شاهد 

روزهاي بهتري نسبت به گذشته باشیم.

 افقي روشن پیش روي ورزش 
قهرماني شرکت نفت و گاز 

گچساران 
ابوالحسن غالمي در بخش دیگري از 
این گفت وگو افق پیش روي ورزش شرکت 
نفت و گاز گچساران را روشن ارزیابي کرد 
و گفت: با بهینه سازي امکانات و با توجه به 
که  کنیم  کاري  مي توانیم  مالي  منابع 
خانواده ها مطمئن تر و سالم تر زندگي 
آینده  به  نسبت  نشان  فرزندا و  کنند 

امیدوارتر باشند.
کارکناني که در هواي گرم و طاقت 
فرساي تابستان و سرماي سوزناک زمستان 
به امر تولید اشتغال دارند، تنها دلخوشي آنها 
به فرزندانشان است و حوزه ورزش مي تواند 
در زمینه اطمینان و سالمت روح و روان 

بچه هایشان موثر باشد.  

درخواست از مقام عالي وزارت 
غالمي در ادامه اظهار داشت: با توجه به 
کاهش میانگین سني کارکنان صنعت نفت 
طي سال هاي اخیر و میانگین سني  8 تا 12 
سال فرزندان کارکنان و عدم شرایط سني 
براي حضور در تیم هاي نوجوانان، جوانان، 
اخیر  سال   2 بزرگساالن، طي  و  امید 
مکاتباتي در زمینه تبدیل سهمیه فرزندان 
کارکنان به سهمیه شرکتي بومي به منظور 

استفاده اهالي شرکت هاي بهره بردار  
گچساران، مسجدسلیمان و آغاجاري به 
مقام عالي وزارت و دست اندرکاران 
که  شده  داده  نفت  صنعت  ورزش 

امیدواریم با پذیرش این درخواست، موجب 
دلگرمي هرچه بیشتر اهالي این مناطق 

قهرماني  ورزش  رئیس  شوند. 
شرکت بهره برداري نفت و گاز 
ز  ا ن  یا پا ر  د ن  ا ر گچسا

س  مهند ي  ت ها عد مسا
 ، نفت یر  ز و  ، نگنه ز

شرکت  مدیرعامل 
نفت  ملي 
ایران،مدیرعامل 
ملي  کت  شر

مناطق نفتخیزجنوب، مدیرعامل شرکت 
نفت و گاز گچساران، رییس امور ورزش 
وزارت نفت، رئیس امور ورزش شرکت ملي 
نفت ایران، مدیرعامل باشگاه ورزشي مناطق 
نفتخیزجنوب و کارکنان خدوم امور ورزش 
طي  که  گچساران  گاز  و  نفت  شرکت 
سال های اخیر نهایت همکاري را با امور 
ورزش این شرکت داشتند، قدرداني و اظهار 
سال  در  کرد  امیدواري 
ن  همچو نیز  ي  ر جا
امور  یاري گر  گذشته 
ورزش شرکت بهره بردار 
ي نفت و گاز گچساران 

باشند.  

اولویت هاي ورزش نفت و گاز 
گچساران در سال جاري

ره  جشنوا ري  برگزا طرح  اجرای  با 
استعدادیابي براي فرزندان کارکنان و مردم 
یي  سا شنا با  هستیم  د  صد ر  د منطقه 
استعدادها سرمایه گذاري مطلوبي در برای  
بانوان این شرکت انجام  ورزش آقایان و 
دهیم. در رشته هاي مختلف و همچنین شنا، 
واترپلو و فوتبال برنامه ریزي هاي متعددي 
انجام داده ایم که امیدواریم طي فصل آتي، 
ثمره اش را ببینیم. در مجموع فضا را براي 
پیشرفت جوانان این دیار فراهم مي کنیم. 
گاز  و  نفت  هندبال  تیم  حضور  همچنین 
گچساران در جام باشگاه هاي آسیا، نقطه 
مساعدت  با  امیدواریم  که  است  عطفي 
گچساران،  گاز  و  نفت  شرکت  مسئوالن 
مدیریت باشگاه فرهنگي ورزشي مناطق 
نفتخیزجنوب و سایر دست اندرکاران مربوط 
ي  ا بر ي  ا یسته  شا ه  یند نما نیم  ا بتو
کشورعزیزمان ایران در جام باشگاه هاي 
آسیا باشیم.   البته باید اضافه کنم که بر 
اساس سیاست ها و مصوبات باشگاه فرهنگي 
- ورزشي مناطق نفتخیزجنوب و شرکت ملي 
نفت در وزارت نفت، فعالیت هاي سال 1396 
آغاز شده که  طبق آن با اتکا به منابع انساني 
منطقه  که شامل خانواده ها،همشهریان و هم 
با  همچنین  و  شود  مي  استاني هایمان 
بهره مندی از امکانات موجود و منابع مالي 
مصوب و با نگاهي فرهنگي و در چارچوب 
تیم هاي  منطقه،  مردم  حضور  با  مقررات 
ورزشي را روانه مسابقات می کنیم و انشااهلل 
گذشته  به  نسبت  بهتري  روزهاي  شاهد 

باشیم.
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 مهدی نقدی پری، فرزند رشید نقدی پری از کارکنان با 
سابقه ناحیه مالیرپخش منطقه همدان موفق شد  با پرش از 
ارتفاع 14هزار پایی، نام خود را در فهرست افتخارآفرینان 

عرصه ورزش این منطقه ثبت کند.
  مهدی نقدی پری، 5 سال است که در رشته های 
وینگسوت و سقوط آزاد فعالیت دارد از افتخارات این فرزند 
نفتی می توان به پرش با وینگسوت بر فراز روسیه و سقوط 
آزاد همراه با پرچم جمهوری اسالمی ایران بر فراز امارات 
متحده عربی و همچنین برای اولین بار در ایران پرواز با 

وینگسوت بر فراز شهر اصفهان اشاره کرد.
شایان ذکر است، پرش و سقوط آزاد این فرزند نفتی با در 
دست داشتن پرچم سه رنگ جمهوری اسالمی  ایران از 

شبکه 3 سیما پخش شده است.
  مهدی نقدی پری اکنون در باشگاه بین المللی هوانوردی 
عضویت دارد و اولین و تنها فرد ایرانی است که گواهی 
مربیگری سقوط آزاد از کشورآمریکا را در کارنامه فعالیت 

ورزشی خود ثبت کرد.
 

گروه کوهنوردی بانوان و آقایان 
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایران منطقه غرب به قله 2450متری 
فرخ شاد کرمانشاه و 3100 متری کوه 

بیستون صعود کردند. 
  مسئول امور ورزش این منطقه در 
این خصوص گفت: در این برنامه که 
به صورت مجزا و در قالب دو تیم 
کوهنوردی بانوان و آقایان برگزار شد، 
هر یک از تیم ها با برنامه ریزی های 

صورت گرفته موفق به صعود به این 
ارتفاعات شدند.

 کوهنوردان خانم منطقه غرب 
پس از دو  ساعت کوهنوردی به قله 
صعود کردند و تیم کوهنوردی آقایان 
نیز پس از طی چهار ساعت توانستند 

بر فراز کوه بیستون صعود کنند.
  سرپرستی این گروه ها به عهده 
آقایان علیرضا ویسی و عباسعلی تنها 
از پیشکسوتان این رشته ورزشی بود.

 گروه کوهنوردی مهرگان شرکت گاز استان 
ی  یفا ا ف  هد با  ي  ر بختیا و  ل  محا ر چها
مسئولیت های اجتماعی، توسعه ورزش، ارتقای 
بهره وری  وافزایش  روحیه  بهبود  سالمت، 
کارکنان، 28 برنامه ترکیبی شامل برنامه های 
یی  هپیما کو  ، سبک گی  د ا نو خا  ، یحی تفر

وکوهنوردی سنگین را اجرا کرده است.
ورزش  کمیته  رئیس  کریمیان،  غالمعلي   
شرکت گاز استان از صعود به قلل هزار،  آزادکوه، 
شنلی)دنا(، کرکس، زردکوه، جهانبین و... به 
عنوان گوشه هایي از فعالیت هاي انجام شده سال 
95 این گروه اشاره کرد و گفت: این گروه در 
ایفای مسئولیت اجتماعی وحفظ محیط زیست 
در برنامه های هر فصل خود یک برنامه زیست 
محیطی به شکل پاکسازی طبیعت در مناطق 

گردشگری استان اجرا کرده و میزبان گروه های 
دوستدارطبیعت بوده است.

کوهنوردی  گروه  رئیس  باقری،  مهندس 
شرکت گاز استان  نیز  ضمن سپاس از همکاری 
سیامک  خصوص   به  گاز  شرکت  مسئولین 
حیدري،  مدیر عامل، غالمعلي کریمیان، رئیس 
امور مالي وپشتیباني ورئیس کمیته ورزش، 
دلیل  به  وورزش  فرهنگي   شوراي  اعضاي 
مساعدت هاي مالي برای  اجرای برنامه ها گفت: 
سال 95سالی بسیار پربار برای ورزش کوهنوردی 
شرکت بود و به لطف خدا وبا حمایت مسئولین 
شرکت و همت همکاران همنورد، برگ های زرین 
فعالیت های ورزشی  به کتاب ضخیم  دیگری 
شرکت افزوده شد که باعث افتخار  این شرکت 

است.

 فرزند  نفتی 
 بر فراز آسمان 

ایران

   28 صعود در کارنامه کوهنوردان 
مهرگان گاز چهارمحال و بختیاری  

صعود کوهنوردان خطوط لوله  به 
قلل فرخ شاد و بیستون

ورزش نفت

نشریه کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 834  46



47 نشریه کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 834  

ورزشی  مسابقات  دوره  نخستین    
میز  روی  تنیس  و  فوتسال  چهارجانبه 
نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت 
منطقه میاندوآب ، ضمن گرامیداشت ماه 
مبارک رمضان،   به مدت پنج روز در محل 
مجموعه ورزشی زرینه رود شهرستان 
میاندوآب وسالن ورزشی شهید تندگویان 
انبار نفت شهید مهدی باکری منطقه وبا 
مشارکت تیم های خطوط لوله ومخابرات 
نفت  ل  نتقا ا کز  مر ( ب لغر شما نفت 
میاندوآب(شرکت ها ی تعاونی حمل ونقل 
فرآورده های نفتی طرف قرارداد،شرکت 
گاز ناحیه میاندوآب و تیم منتخب شرکت 

منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی 
کارکنان  مدیر،  حضور  با  و  میاندوآب 

ستادی و عملیاتی برگزار شد.
بقات،   مسا ین  ا زبرگزاری  ا هدف   
گرامیداشت ماه مبارک رمضان وهمدلی 
وهمزبانی با مجموعه کارکنان صنعت نفت 
مستقر در شهرستان میاندوآب وارتقای 
سطح سالمت و توجه به اهمیت ورزش و 
افزایش روحیه نشاط و شادابی بوده است. 
دراین مسابقات که به صورت دوره ای 
برگزار شد، تیم شرکت گاز ناحیه میاندوآب 
هفت  کسب  با  ل  تسا فو شته  ر ر  د
امتیازوتفاضل گل بهتر موفق به کسب مقام 

قهرمانی این دوره از مسابقات شد وتیم 
باکسب هفت  منتخب منطقه میاندوآب 
امتیازوبا تفاضل گل کمتر مقام دوم رابه 
دست آورد وتیم شرکت ها ی تعاونی حمل 
ونقل فرآورده های نفتی با سه امتیاز مقام 

سوم را کسب کرد. 
در مسابقات رشته تنیس روی میز که 
شهید  سالن  در  نفرادی  ا صورت  به 
انبار نفت شرکت ملی پخش  تندگویان 
فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب برگزار 
شد، مجتبی مرتضی پور از شرکت گاز 
ناحیه میاندوآب موفق به کسب مقام اول  
شد و رضا پیری و علی رفیعی از شرکت 

منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی 
میاندوآب به ترتیب رتبه های دوم و سوم  

را از آن خود کردند.
درپایان این دوره از مسابقات،به رسم یاد 
بود لوح تقدیر وجوایزمسابقات ورزشی از 
به  صادقی  محمد  منطقه،  مدیر  سوی 
ی  تیم ها ن  یکنا ز با و ن  ستا پر سر

حاضردرمسابقات اهدا شد.
فوتسال  تیم  است،  ذکر  به  الزم 
نقل  و حمل  نی  و تعا ی  کت ها  شر
فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب عالوه 
بر کسب مقام سومی موفق به دریافت کاپ 

اخالق این دوره از مسابقات شدند.

   برگزاری مسابقات چهارجانبه فوتسال و تنیس روی میز جام رمضان
 در منطقه میاندوآب  

   صعود فوتسالیست های پلیمر کرمانشاه به لیگ 2
تیم فوتسال پلیمر کرمانشاه موفق شد با اقتدار 
کامل و پشت سر گذاشتن رقبایش، به لیگ دسته دوم 

فوتسال باشگاه های ایران صعود کند. 
مرحله دوم  در  کرمانشاه  پلیمر  فوتسال  تیم   
مسابقات لیگ منطقه ای بزرگساالن فوتسال کشور که 
به میزبانی شرکت پلیمر کرمانشاه در مجموعه 
ورزشی بنیاد شهید وجانبازان  سالن قمر 
با  توانست  برگزار شد،   ) )ع  بنی هاشم 

3پیروزی و یک تساوی و کسب عنوان نخست به لیگ 
دسته دوم فوتسال ایران صعود کند.

تیم فوتسال  پلیمر کرمانشاه با تیم های آساره 
اندیمشک، بیمارستان امام رضا )ع( بندرعباس،کاشی 
ابر کوه یزد و میثاق ساری هم گروه بود  که موفق شد 

با نتایج ذیل از سد حریفان خود عبور کند:
6-2     بیمارستان امام رضا)ع(   1- پلیمر کرمانشاه 

1-1     آساره اندیمشک 2- پلیمر کرمانشاه 
5-3     کاشی ابر کوه یزد 3- پلیمر کرمانشاه 

4-2     میثاق ساری 4- پلیمر کرمانشاه 
تیم پلیمر کرمانشاه توانست با کسب 10 امتیاز از 4 
مسابقه، به عنوان تیم نخست از گروه صعود کرده و به 

لیگ دسته دوم فوتسال کشور راه یابد.
پلیمر  شرکت  فوتسال  تیم  بازیکنان  اسامی 

کرمانشاه عبارت است از:
میالد نجفی، محسن سعیدی، احسان 

مسعود زاده،  امیر شیخایی، 
مجید نحیف،  احمد ایزدی، آرمان عبدی،  
کامران دادخواه، مصطفی مرادی،  صمد 
منوچهر  و  عبدالهی  دامون  پروینی، 

احمدی
سرمربی: منصور محمودی
سرپرست:محمد سنجابی 

47 نشریه کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 834  



نشریه کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 834  48

چنـد خـــط  خنــده
هر نوشته ای نویسنده ای دارد. هر 
پای  را  نویسنده ای حق دارد اسمش 
مطلبش ببیند. نوشته هایی که در این 
صفحه می خوانید، Statusهای کپی 
پیست شده ای است که در شبکه های 
و  به دست چرخیده  اجتماعی دست 
صاحبش را گم کرده. اگر »شما« نویسنده 
این آثار هستید، لطفا عصبانی نشوید. 
لبخند بزنید و به خواننده هایی فکر کنید 
لبخند  نوشته های تان  خواندن  با  که 

می زنند و دردل تحسین تان می کنند.

 دو دسته از آدم ها هستن که دانشگاه 
که  اونایی  بی فایده می دونند.  رو  رفتن 

دانشگاه نرفتن و اونایی که دانشگاه رفتند

نخونده  که  آهنگی ام  همون  من   
می زننش بعدی

 غول چراغ جادو اومده پیشم میگه: یه 
آرزو بکن. میگم: یه خونه می خوام. میگه: اگه 
من این کار ازم برمی اومد خودم تو آفتابه 

نمی خوابیدم. هیچی دیگه قانع شدم

ویتامین  انقدر  یه شامپو خریدم   
پشتش نوشته حیفم اومد بزنم به سرم. روزی 
یه قاشق قبل تمرین و یه قاشق بعد از تمرین 

می خورم

 یه پیرهن گذاشتم رودیوار مهربانی 
چند روز بعد تن یکی دیدمش. اونقدر بهش 
می  اومد که رفتم با مشت و لگد از تنش 

درآوردم

 احساس می کنم دیگه هدف بشریت 
عوض شده: عکس برای اینستاگرام اونم به 

هرقیمتی

 آدم زیر برف و بارون خیس بشه 
مشکلی نیست. ولی اون یه قطره بارون با یه 
دونه برف که از پشت یقه میره داخل بدن، 

قشنگ آدمو منهدم می کنه

 جهان سوم جایی ست که به رعایت 
ایمنی میگن سوسول بازی

 به پدرومادرتان بیاموزید هر چیزی 
ارزش دانلود را ندارد

 هیچ وقت از روی ظاهر به کسی اعتماد 
نکنید. اونی که همیشه جوجه رو باد می زنه 
ظاهرا مهربونه ولی نصف شو قبل از رسیدن 

به سفره تموم می کنه

 تو شکم مادرمون به بند ناف آویزون 
بودیم االن به سیم شارژر

 پلیس راه جلوی طرف رو می گیره 
میگه: گواهینامه داری؟ طرف میگه بذار توی 
داشبورد نگاه کنم شانست بزنه داشته باشم، 

یکی هم انبردست می خواست نداشتم

 سرعت نور چیست؟! به زمان بین دو 
جمله »بابا هنوز بچه ای« و »تو دیگه عمری 

ازت گذشته« سرعت نور می گویند

 واقعا با چتر از هواپیما می پرن پایین 
بعد بهش میگن ورزش؟! خب اعتیاد خیلی 

خطرش کمتره که

 االن اینجوریه که صبحونه نوتال بخوری 
میشی باکالس و الکچری. کله پاچه بخوری 
میشی کول و خفن. فقط ماها که نون پنیر 

چای شیرین می خوریم خزیم

و  راهنمایی  چراغ  اگه  حتی  من   
رانندگی می شدم. اون چراغ زرده بودم که 

برای هیشکی مهم نیست

 مطالعات نشون داده که دلیل بدخط 
بودن اینه که مغز شخص سریع تر از دستش 
پردازش می کنه. خداروشکر این یه مشکلم 

هم حل شد. فقط موند قیافه م

 یک کفش خریدم به قدری گرون تموم 
شد که تصمیم گرفتم بذارمش تو یخچال 

خراب نشه

 داشتم با تبلتم »Angry Birds« بازی 
می کردم. بابام اومد کنارم نشست، یه سری 
تکون داد و زیر لب گفت آخرشم کفترباز 

دیجیتالی شد!

 اگه یه تهرانی از آلودگی هوا نمیره قطعا 
از شوق آسمون آبی و تمیزی بعدش ذوقمرگ 

میشه

 پسر: بابا خونه مون جن داره؟ پدر: نه 
پسر:  زده؟  حرفی  همچین  کی  پسرم. 
خدمتکارمون می گفت. پدر: وسایلتو جمع 
کن بریم. پسر: چرا؟ پدر: چون ما اصال 

خدمتکار نداریم

 هی نگین منظور این نبود از اول اون 
یکی منظور تونو بگین

 وقتی به یه آدم افسرده میگید خودت 
باید بخوای تا حالت خوب شه. به همون اندازه 
احمقانه ست که به یکی که دستش قطع شده 

بگید تالش کن دستت دربیاد

تلفن  به شماره  زد  زنگ  دوستم   
خونه مون گفت: کجایی؟! گفتم: سر چهار راه 

می خوام ببینم سیم تلفن خونه مون تا کجا 
می رسه؟

درست  می کنید  خودکشی  اگه   
انجامش بدین چون بیمه هزینه های درمان 

تون رو قبول نمی کنه

 من حتی اگه پشت به دوربینم عکس 
بگیرم باز دماغم تو کادره

 آقایون اول تو خواستگاری آنچنان 
سواالت فلسفی راجع به زندگی از آدم 
می پرسن که از مالصدرا هم بپرسی هنگ 
می کنه! ولی بعد از ازدواج، تنها سوال شون 

اینه: شام چی داریم؟

 اگه یه دستت بشکنه می برنت دکتر، اگه 
دلت بشکنه یه جوری دلداریت میدن تا آروم 
بشی، ولی اگه یه روز یه دونه لیوان از سرویس 

مامانت شکست کال زندگیو ببوس بذار کنار

  می گن بچه میوه زندگیه! واال من هر 
چی فکر می کنم می بینم برای مامان بابام 

کدویی بیش نبودم اون هم از نوع تنبل

  دیروز کارت دعوت عروسی اومده بود 
برامون روش نوشته بودن آقا و خانم و دختر 
خانم. خب یه دفعه می نوشتین همه تون بیاین 

جز اون پسر الدنگ تون دیگه

  یه بار یکی بهم گفت فردا منتظر 
تماس بنده باشید، اینقدر جمله باکالس بود 

که پس فرداش هم منتظر موندم

  تنها چیزی که باعث 
میشه از بزرگ شدنم راضی 

باشم مدرسه نرفتنه

  بعضیام یه جوری همیشه 
خوشحالن انگار هر روز »ورزش- 

ورزش- پرورشی - هنر« دارند

  یکی از تفریحات سالم 
زندگی ما هم اینه که هر ماشینی 
رو در هر جای جهان می بینیم 
تصادف کرده، با پراید مقایسه ش 
که  بود  پراید  اگه  که  می کنیم 
ماشین با آدماش فالن شده بودن

ی  ژ لو تکنو ز  ا من    
خواهشمندم سرعت پیشرفت شو 

با سرعت جیب من تنظیم کنه

  امروز تو سوپری صدتومن از 
بقیه پولم مونده بود، طرف پول 
خرد نداشت، یدونه رنگارنگ باز 

کرد یه گاز ازش خورد بقیش رو داد به من

  ژامبون مرغ خریدم رو بسته ش 
نوشته: 95 درصد گوشت مرغ. جون تون 
درمیومد اون 5 درصد گوشت گربه رو 

نمی زدید توش؟

   شما یادتون نمیاد... یه زمانی ما اندازه 
فاصله تهران – قم رو پیاده می رفتیم تا برسیم 
به مدرسه. تازه برگشتنی هم دوتا نون 
می گرفتیم االن مدرسه سر کوچه است، 

سرویس میاد دنبال بچه

تصمیم  که  روزی  همون  دقیقا   
می گیری بری موهاتو کوتاه کنی، در آخرین 
نگاهت به آینه، موهات در بهترین حالت 
قرار  زندگیت  تمام سال های  ممکن در 

می گیره

 ما عینکیا تمام خاطرات مون از استخر 
مبهمه

  انقد خواب مهیج می بینم که باید به 
جای آب، تخمه بذارم باال سرم بخوابم

 قانون نانوشته ای از نیوتون: اگر امور رو 
به حال خودشون رها کنی بدتر میشن ولی 

اگر دخالت کنی زودتر بدتر میشن

  می خوام چند ماه برم کارآموزی دست 
فروشی مترو تا بفهمم چطور می تونند بدون 
گرفته میله تعادل شون رو حفظ کنن. واقعا 

مهمه برام
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