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بهره مندی 80 درصدی
از ساخت داخل 

مهندس جعفری نسب مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

در سـالي كه به عنوان حمايت از كاالي 
ايراني نامگذاري شـده اسـت ، بیش از 
۸۰ درصـد قطعات و تجهیـزات پروژه 
هايـی كـه در شـركت خطـوط لولـه و 
مخابـرات نفـت ايـران  اسـتفاده مـی 

شـود سـاخت داخل است.
بـه گزارش روابط عمومی شـرکت خطوط لوله 
و مخابـرات نفت ايـران، مديرعامل شـرکت با 
اشـاره بـه ربع قرن تجربه در بخش پشـتیبانی 
از سـازندگان داخلـی گفـت: از سـال  1372 در 
مجموعه خطوط لوله، سـاخت داخل تجهیزات 
مـورد نیاز در دسـتور کار قـرار گرفت  که نتايج  
خوبـی در پـی داشـت. بـه عنـوان نمونـه اکثر 
توربیـن های مـورد اسـتفاده در صنعـت نفت، 
درآن زمـان آمريکايـی و اروپايـی بـود؛ ولـی ما 
همـان موقـع هـم در بخـش سـاخت داخلـی 
قطعـات اقداماتـی را آغـاز کرديـم. همیـن امر 
باعث شـده در دوره تحريم مشـکل زيادی پیدا 
نکنیـم و بتوانیم عملیـات را به خوبـی و بد ون 

وقفه ادامـه دهیم.
 مهندس عباسـعلی جعفری نسب افزود: برخی 
از شـرکت های داخلی امروز به نقطه ای رسیده 
انـد کـه توربیـن کامل را مشـابه خارجـی ها و 
حتـی بهتـر از توربینهاي آمريکايی با رنج سـه 
مـگاوات، تابلوهـای بـرق و بسـیاری ديگـر از 
کاالهـا را بـه طـور کامـل بسـازند و همچنین 
اکثـر کارهای نگهداری و تعمیـرات توربین ها 

در داخـل کشـور انجام می شـود.
بـه گفتـه وي اين رونـد خودکفايـی از قطعات 
کوچکتـر نظیـر پیـچ و مهـره ، فلنـج هـا و 
اتصـاالت شـروع شـده و بعد بـه تولید قطعات 
پیچیـده تر مانند مکانیکال سـیل هـا که برای 

پمپ هـا ضـروری اسـت، رسـید.
وي همچنیـن اظهـار داشـت: در زمینـه پروژه 

هاي تحقیقاتي هم شـرکت هـاي دانش بنیان 
کارهـاي قابل تقديـري انجـام داده اند که مي 
تـوان بـه سـاخت درايـو الکتروموتورهـاي دور 
متغیـر بـا ولتـاژ متوسـط اشـاره کردکـه حدود 

دوسـال اسـت که در سـرويس قـرار دارد.
مديرعامـل شـرکت اظهـار امیـدواری کرد که  
اعتمـاد بـه سـازندگان داخلی ادامه پیـدا کند تا 
جايـي که شـرکت های ايرانـی در پـروژه های 

خـارج از مرز نیز حضور داشـته باشـند.
وي تاکیـد کرد: اقدامـات خودکفايی هم اکنون 
به سـطحی رسـیده که شـرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ايران به همه سـازندگان توربین 
در دنیـا اعـام کـرده کـه ترجیح ما اين اسـت 
کـه برای همـکاری با مـا بايد از حداکثـر توان 

ايرانی اسـتفاده شود.
جعفـري نسـب ادامـه داد: هـم اکنون با بیـش از  
15 شـرکت خارجـي در زمینـه خريـد تجهیزات 
مـورد نیاز صنعت انتقال در ارتباط هسـتیم و يك 
شـرکت خارجـي هـم در حال تجهیـز کارگاهي 
در شـهر پرند اسـت. همچنین در زمینه سیستم 
نشـت ياب اتوماتیك هم با شـرکتي انگلیسـي 
قرارداد بستیم که اين سیستم روي 300 کیلومتر 
از خطـوط لولـه شـمال غرب کشـور بـه صورت 
آزمايشـي نصـب شـده و تـا يـك مـاه آينـده به 

صـورت رسـمي بـه بهره بـرداري مي رسـد.
مديرعامل شـرکت بـا بیان اينکه اين شـرکت  
بـر اسـاس طـرح هـای نگهداشـت ظرفیـت 
انتقـال خود، هر سـاله پروژه هـای تعمیراتی و 
نوسـازی زيادی را در دسـتور کار قرار داده است. 
گفـت: در بحث بازسـازي و نوسـازي ماشـین 
آالت دوار همچون توربین، کمپرسـور، پمپ ها 
و الکتروموتورهـا هر سـاله برنامه منظمی برای 

تعمیـرات با حداکثر تـوان داخلی وجـود دارد.
جعفـري نسـب بـا بیـان اينکـه نگهـداري 

بـرق،  تجهیـزات  ماننـد  تجهیـزات  برخـي 
کنترل،  ابزاردقیق، ماشـین آالت دوار، مخازن 
و شـیرآالت کاما توسـط شـرکتهاي داخلي 
انجـام مـي شـود افـزود: تعمیر و نگهـداري 
بخـش هايـي کـه مجهـز بـه ماشـین آالت 
خارجـي اسـت ماننـد توربیـن هـاي گازي 
که خیلي حسـاس هسـتند نیاز به پشـتیباني 

شـرکت هـاي سـازنده دارد.
وی تصريـح کـرد: شـرکت خطـوط لولـه و 
مخابـرات نفـت ايـران بیـش از 165 توربیـن 
گازی در قالـب 16 مـدل از سـازندگان خارجی 
متفـاوت در اختیـار دارد، از ايـن رو بـا توجـه به 
محدوديـت هـاي بیـن المللی بـرای ايـران از 
20 سـال پیـش برنامه ريزی بـرای خودکفايی 
در قطعـات و تجهیزات پر مصـرف اين توربین 
ها در دسـتور کار ما قرار گرفته اسـت، در نتیجه 
بسـیاری از قطعات اين توربین ها از سـازندگان 
داخلی تامین و بخشـی نیز به طور مسـتقیم از 
سـازندگان خارجـی اين توربین هـا گرفته می 

شود.
وي در خصـوص قراردادهـای جديـدی بـا 
سـازندگان و صنعتگـران ايرانـی گفـت: در 
مـا  قـرارداد  آخريـن  داخـل  تولیـد  بخـش 
مربوط به سـاخت 4 دسـتگاه توربین گازي 3 
مگاواتـي به همـراه پمپ و قطعـات مربوطه 
بـا يك شـرکت داخلي بـوده اسـت. در حوزه 
خطـوط لولـه هم برای بازسـازی و نوسـازی 
پروژه هايـی اجـرا کرديـم کـه يکـی از ايـن 
پـروژه هـا بازرسـی داخلـی خطـوط لولـه به 
وسـیله پیگرانی هوشـمند اسـت  کـه در اين 
روش پـس از بازرسـی هوشـمند کل خطوط 
لولـه و ارايـه گزارش هـا و تحلیل هـای آن، 
تصمیـم گرفتـه می شـود چـه بخش هايـی 

نیـاز به نوسـازی يـا تعمیـر دارد.
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نمایشگاه کتاب در ساختمان ستاد نشست بررسی نتایج پیگرانی هوشمند مناطق دوازده گانه

افتتاح سالن تیراندازی ساختمان ستاد

واحد آموزش منطقه اصفهان موفق به کسب عنوان اول در بین مناطق 12گانه شدمعرفی حراست های برتر در سطح شرکت
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همه با هم برای تعالی شرکت
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جشن دلتنگي
كارگردان:پوريا آذربايجاني

ميزان فروش : 126/277/000 تومان
بازيگران:محسن كيايي، بهنام تشكر، 

پانته آ پناهي ها، بابك حميديان،
 مينا ساداتي...

آن سوي ابرها
كارگردان: مجيد مجيدي

ميزان فروش : 191/449/000 تومان
بازيگران: ايشـان خاطار، ماالويكا موهانان، 

تانيشتا چاتراجه ...
 

خوك
كارگردان:ماني حقيقي

ميزان فروش : 1/043/450/000 تومان
بازيگران:حسـن معجونـي، ليـا حاتمـي، 
ليلـي رشـيدي، پرينـاز ايزديار، سـيامك 

انصـاري و...

دلم ميخواد 
كارگردان:بهمن فرمان آرا

ميزان فروش :174/124/000 تومان 
بازيگـران: رضا كيانيان ، مهناز افشـار ، 

محمدرضا گلـزار ، صابر ابر
 رويا نونهالي...

چهارراه استانبول
كارگردان:مصطفي كيايي

ميزان فروش :1/714/376/000 تومان 
بازيگـران: بهـرام رادان، محسـن كيايـي 

الونـد  ماهـور  دولتشـاهي،  سـحر 
مهدي پاكدل و...

خجالت نكش
كارگردان: رضا مقصودي

ميزان فروش :2/768/285/000 تومان
بازيگران:احمـد مهرانفـر، شـبنم مقدمـي، 
ليندا كياني، شهره لرسـتاني، الناز حبيبي، 

درخشـاني... سام 

ناخواسته
كارگردان:برزو نيك نژاد

ميزان فروش:65/888/000 تومان
مهـرداد  كرامتـي،  مهتـاب  بازيگـران: 
صديقيـان، النـاز حبيبـي، فرهـاد قائميان 

اسـكندري... سـتاره 

معرفي فيلم هاي در حال اکران سينماهاي تهران پیشنهاد سفر
چاه هـای الفـت: واقـع در منطقـه خلیـج فـارس و 
در بخـش مرکـزی شهرسـتان قشـم جـای گرفتـه، از 
نقـاط ديدنـی اسـتان هرمـزگان در جنوب ايران اسـت. 
چاه هـای الفـت يکی از جاذبه های گردشـگری اسـتان 
هرمـزگان بـه شـمار مـی رود. چاه هـای الفـت کـه بـه 
»چاه هـای طـا« نیـز معـروف اسـت، در پشـت قلعـه 
الفـت و در داخـل گـودال مجـاور قلعـه قرار دارنـد و بر 
اسـاس تعـداد روزهـای سـال کبیسـه حلقـه می باشـند 
و بـرای جمـع آوری آب بـاران حفـر شـده اند. برخـی از 
محققـان قدمـت آنهـا را مربـوط بـه دوران هخامنشـی 
می داننـد. ايـن چاه ها در روسـتای الفت و در کنـار دريا 

دارند. جـای 
نفـت  انتقـال  مرکـز  کیلومتـري  در 60  منطقـه  ايـن 

دارد. قـرار  بندرعبـاس 

 
جزيره قشـم: يکی از جزاير اسـتان هرمزگان اسـت 
کـه به عنـوان بزرگتريـن جزيـره ايـران و خلیج فـارس 
در تنگـه هرمـز قـرار دارد و از ديربـاز بـه ايـران تعلـق 
داشته اسـت. ايـن جزيـره از شـمال به شـهر بندرعباس، 
مرکـز بخش خمیـر و قسـمتی از شهرسـتان بندرلنگه، 
از شمال شـرقی بـه جزيـره هرمـز، از شـرق بـه جزيـره 
الرک، از جنـوب بـه جزيـره هنـگام و از جنوب غربـی 
بـه جزايـر تنـب  بـزرگ، کوچـك و ابوموسـی محـدود 

می گـردد.
نفـت  انتقـال  مرکـز  کیلومتـري  در 30  منطقـه  ايـن 

دارد. قـرار  بندرعبـاس 
 

معبـد  يـا  بُت ِگـوران  پرستشـگاه  هندوهـا:  معبـد 
هندوهـا يکـی از آثـار تاريخـی شـهر بندرعباس اسـت 
کـه در مرکـز شـهر در خیابـان امـام خمینـی، روبـروی 
بـازار روز قرار دارد. سـاختمان اين معبد، در سـال 1210 
قمري، در زمان حکومت محمدحسـن خان سـعدالملك 
حاکـم وقـت بندرعبـاس، از محـل جمـع آوری هدايای 
هندوهـا، توسـط تجار هندی سـاخته شـده  اسـت.طرح 
ايـن بنـا کامًا از معمـاری پرستشـگاه های هندی متأثر 
اسـت. ايـن معبـد از جملـه نشـانه های معـدود تاريخی 
بندرعبـاس اسـت کـه توجه هـر تـازه واردی را بـه خود 

جلـب می کنـد.
نفـت  انتقـال  مرکـز  کیلومتـري  در 20  منطقـه  ايـن 

دارد. قـرار  بندرعبـاس 
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سرو سبز قامت 
روايت صنعت انتقال نفت ايران در گذر از جنگ 
به قلم : دكتر فاطمه تركچي

معرفی كتاب

     بار ديگر الله ها از خاك روئیدن گرفت 
                غنچه ، پیراهن شكاف انداخت ، خنديدن گرفت 

     نغمه داوود سر دادند مرغان چمن 
                عطر گل در كوچه هاي شهر پیچیدن گرفت 

ــقاني  ــراج عاش ــهادت مع ش
اســت کــه از قیــد جــان 
ــان را  ــق، آن ــتند و عش گذش
بــه وادي عدم کشــاند و براي 
همیشه رستگار شــدند. کام 
ــت  ــده اي اس ــهیدان مائ ش
آســماني کــه بــراي مــا بــه 
ــد و همــان  ــاده ان ــه نه وديع
چشــمه خروشــاني است که 
اهالي ايمان را سرمســت مي 

ــق! ــد، آري کام عش کن
خاطــرات راهشــان را از قلب 
ــد و  ــاز مي کنن ــان آغ آدمی
در ذهــن ديگــران جــاي 

مي گیرنــد و چــه حــس غريبــي دارنــد وقتــي از زبــان کســي مــي شــنوي 
کــه خــود سال هاســت بــا آنهــا زندگــي کــرده اســت. بــا نــام خــدا و بــه يــاد 
رشــادت هاي شــهید جاويد،  محمد جــواد تندگويــان  و 1055 شــهید صنعــت 
نفــت،  بــر آن شــديم نــام و خاطره 28تــن از شــهداي بزرگوار شــرکت خطوط 

لولــه و مخابــرات نفــت ايــران رادر لــوح تاريــخ مرقــوم کنیــم. 
نخســت اشــاره اي کوتــاه داريــم  بــه زندگــي اولیــن وزيــر نفــت بعــداز 
پیــروزی انقــاب اســامی ايران،شــهید شــاخص صنعــت نفــت شــهید 

محمــد جــواد تندگويــان: 
ــال 1329 در  ــرداد س ــد، در 26 خ ــواده بودن ــر خان ــا پس ــه تنه ــان ک ايش

تهــران بــه دنیــا آمــد. وی در ســال 1354 بــرای ادامــه تحصیــل دانشــکده 
ــادان را برگزيــد و پــس از فارغ التحصیلــي و دوره آموزشــي نظــام  نفــت آب
ــه، در پااليشــگاه نفــت تهــران مشــغول کار شــد و در ســال 1351  وظیف
بــه ســبب فعالیتهــاي مبارزاتي توســط ســاواک دســتگیر و تحت ســبعونانه 
تريــن شــکنجه هــا قــرار گرفــت. در ســال 1357 مدرک کارشناســی ارشــد 
ــران دريافــت کــرد و پــس از  ــت اي ــت را از مرکــز مطالعــات مديري مديري

پیــروزی انقــاب بــه وزارت نفــت دعــوت شــد. 
محمدعلــی رجايــی، نخســت وزيــر وقــت، در مهرمــاه ســال 1359محمدجواد 
تندگويــان را بــه عنــوان وزيــر نفــت بــه مجلــس معرفــی کــرد و پــس از راي 

اعتمــاد، وي اداره ايــن وزارتخانــه را بــر عهــده گرفــت.
مهنــدس محمدجــواد تندگويان،پــس از بارهــا ســفر بــه مناطق جنگــي،روز  
نهــم آبــان 1359 در حالــي کــه بــرای بازديــد از پااليشــگاه نفــت آبــادان 
ــن از  ــراه دو ت ــادان هم ــهر ـ  آب ــاده ماهش ــود، در ج ــور ب ــوب کش در جن
معاونیــن خــود بــه اســارت نیروهــای ارتــش رژيــم بعــث صــدام درآمــده و 
ــه زندان هــای اســیران  ب
ايرانــی در عــراق منتقــل 

شــدند. 
برخــی اســیران شــهادت 
داده انــد کــه محمدجــواد 
ــا  ــا مدت ه ــان ت تندگوي
حتــی  و  بــوده  زنــده 
حصــر  شکســت  از 
آبــادان )مهــر 1360( و 
خرمشــهر  آزادســازی 
ــی  ــرداد 1361( آگاه )خ
ــي  ــت. بررس ــه اس يافت
ــکافي  ــد ش ــاي کالب ه
تیــم  توســط  کــه 
پزشــکي متخصــص انجــام شــد شــهادت ايشــان را در ســال 1369 و پــس 

از آزادي اســرا تايیــد مــي کنــد.
ســرانجام پــس از پايــان جنــگ تحمیلــي و تبــادل اســرا و پیکرهــاي 
شــهدا میــان کشــورايران وعــراق، پیکــر محمدجــواد تندگويــان کــه 
بــر اثــر شــکنجه بــه خیــل شــهداي 8ســال دفــاع مقــدس پیوســته 
ــاک  ــه خ ــال 1370 ب ــاه س ــده و در آذرم ــور بازگردان ــه کش ــود ، ب ب

ســپرده شــد. 
 در شــماره هــاي بعــدي نشــريه ايســتگاه نفــت بــا مــا همراه 

باشــید بــا روايــات خواندنــي كتــاب ســرو ســبز قامت. 
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آيیــن تقديــر و معارفــه علیرضــا مقــدم و احمــد بهفــرد مدير 
قديــم و جديــد مخابــرات شــركت برگــزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت خطــوط لولــه و مخابــرات نفــت ايــران، 
عباســعلی جعفری نســب مديرعامل شــرکت ضمــن آرزوی قبولی طاعــات و 
عبــادات بــرای همکاران گفت: مهندس مقدم)مدير ســابق مخابرات( همیشــه 
در جهــت اهــداف شــرکت کارشــان را بــه درســتی انجــام داده و به کار اشــراف 

کامــل داشــتند و آرامــش را بــه محیــط کار انتقــال دادند.
وی افــزود: مخابــرات نقــش مهــم و راهبــردی در شــرکت دارد که امید اســت با 
کمــك يکايــك همــکاران در پیشــبرد امور موفق باشــیم. مجموعــه مخابرات 
بســیار پرتــاش بــوده و دانــش فنــی، روحیــه بــاال و انگیــزه ای قــوی در میان 
آنهــا وجــود دارد کــه امیــد اســت ايــن روحیه تعامــل و همکاری بیــش از پیش 

در میــان تمامــی کارکنان شــرکت تقويت شــود.
مديــر عامــل شــرکت در ادامــه يادآور شــد: هر موفقیتی چــه در واحــد مخابرات 
و چــه در ديگــر واحدهــا، بــرای تمام شــرکت افتخــار دارد و آثــار و تبعات مثبت 
آن بــرای همــه اســت و انشــاءاله شــرکت هماننــد قبل بهتر و بهتر حفظ شــود 

و در کارها پیــش رود.
داريــوش امیرســرداری گــودرزی معــاون مديرعامــل شــرکت گفــت: مخابرات 
يــك حلقــه وصــل کننــده بســیار قــوی بیــن شــرکت خطــوط لولــه و ديگــر 
شــرکتهای نفتــی و ســاير ارگانهايــی اســت کــه مــا با آنهــا در تعامل هســتیم 

کــه هرچــه ايــن حلقــه مســتحکم تر باشــد، اهمیــت شــرکت بیــش از پیش 
افزايــش مــی يابد.

پرويــز معماريــان مديــر خطــوط لوله نیــز در ايــن مراســم تصريح کــرد: مديريت 
خطــوط لولــه و مديريت مخابــرات ارتباط تنگاتنگی با يکديگر دارند. ما همیشــه 
بــه ارتبــاط بیــن مراکــز از طريــق مراکــز تلفــن نیــاز داريــم و عملیاتــی کــه مــا 
انجــام مــی دهیم مســتلزم ارتبــاط پايدار، مطمئن و برقرار اســت که خوشــبختانه 

همیشــه مخابــرات از يــك ثبــات ارتباطی پايــدار برخــوردار بوده اســت.
در ايــن مراســم مقــدم مديــر قديم مخابــرات که بــه افتخار بازنشســتگی نائل 
آمــده، افــزود: تمــام تــاش و ســعی مــا انجــام وظايــف بــه نحــو احســن بوده 
و حمايــت هــای مديرعامــل شــرکت انگیــزه مــارا بــرای کار تقويت مــی کرد. 
مــن بــه نوبــه خــود از تمامــی همــکاران تشــکر مــی کنــم کــه در بســیاری از 

مســائل راهنمايــم بودنــد و از تجربیــات آنها اســتفاده کردم.
بهفــرد مديــر جديــد مخابــرات شــرکت کــه پیــش از ايــن بــه عنــوان معاون 
مخابــرات منطقــه اصفهــان مشــغول بــه فعالیــت بــوده اســت نیز گفــت: خدا 
را شــاکرم کــه ايــن فرصــت را بــه مــن داد تــا بتوانــم خدمتی انجــام دهــم و از 
خــدا مــی خواهــم نصــرت الهی را شــامل حالــم کنــد تــا در کارم موفق شــوم.

در ادامــه هريــك از مديــران و رؤســای واحدهــای ســتادی، معاونیــن و کارکنان 
مديريــت مخابــرات بــرای مديــران قديــم و جديــد مخابــرات آرزوی موفقیت، 

ســامتی و ســربلندی کردند.

 برگزاری مراسم
 تقدیر و معارفه
 مدیر مخابرات
شرکت
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تولد همکار ارجمند جناب آقای کاظمیتولد همکار ارجمند سرکار خانم کریمیتولد همکار ارجمند جناب آقای فالح

تولد همکار ارجمند جناب آقای آرام

تولد همکار ارجمند جناب آقای آذرخشتولد همکار ارجمند جناب آقای رضویتولد همکار ارجمند جناب آقای صفری

تولد همکار ارجمند جناب آقای اصغرنیا تولد همکاران  ارجمند جناب آقایان آل ابراهیم و کربالیی



9

ماه
داد

خر
ت*

س
نخ

ره 
ما

*ش
ان

یر
ت ا

 نف
ت

برا
خا

و م
له 

 لو
وط

خط
ت 

رک
 ش

لی
اخ

ه د
نام

اه
م

با لیوان و حوله به ایران کمک کنیم
محمد فاضلی
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

استفاده از آب سردکن های محل کار من  و هر جای دیگری روزانه صدها لیوان پالستیکی 
یک بـار مصـرف را راهـی طبیعـت می کننـد. لیوان هـای پالسـتیکی یک بـار مصـرف در 
اتاق های متعدد محل کارم هم وجود دارند )اگرچه روز اول همه را برچیدم و به جای شـان 

دو لیوان شیشـه ای قرار گرفت(. 
دسـتمال کاعذی بسـیاری در سرویس های بهداشتی محل کار من مصرف می شود. سطل 
زباله را که باز می کنید، فقط دسـتمال کاغذی های مچاله شـده را می بینید که برای خشک 

کردن دسـت و صورت کارکنان اسـتفاده شده اند. 
تولید لیوان های پالسـتیکی و دسـتمال  کاغذی، آب بسـیار نیاز دارد و دور ریختن آن ها نیز 
آلوده کننـده محیط زیسـت اسـت. تصـور می کنم می شـود بـرای مقابله بـا ایـن آلودگی و 
مصـرف آب کارهـای زیـادی کـرد از جمله اکنـون که به روزهـای آغاز سـال نو نزدیک 

می شـویم و بـازار عیـدی دادن مـردم به یکدیگر داغ اسـت، می شـود کارهایـی کرد. 
مدیران می توانند به کارکنان دسـتگاه ها یک بسـته هدیه محیط زیسـتی بدهند شامل یک 
عـدد لیوان سـرامیکی زیبـا )ترجیحاً سـاخت سفال سـازی های خودمـان در اللجین و بقیه 
سفال سـازی های کشور( و یک عدد حوله کوچک برای خشـک کردن دست و صورت 
)آن هم ترجیحاً تولید نساجی های خودمان یا حتی حوله های بافت صنایع دستی(؛ بعد هم 

لیوان های پالسـتیکی را از دستگاه های آب سردکن جمع کنند. 
این بسـته محیط زیسـت گرا را می توان در همایش ها نیز به حضار داد، بچه های مدرسـه ای 
هم می توانند یک بسته آن را دریافت کنند، و در کنار سررسیدهای مخصوص سال نو یا به 
جای آن، به دوسـتان هدیه داد. کارکنان می توانند با لیوان های سـفالی خودشان در جلسات 
حاضر شـوند و آب را در آن ها بنوشـند و سـازمان ها لیوان های یک بار مصرف را از سـر میز 

جلسات اداری بردارند. 
می پرسـید پـس میهمانان سـازمان چه کنند؟ تعـداد محـدودی لیوان های کاغـذی چندبار 
مصـرف کـه در دنیا نیز اسـتفاده می شـود و برای اسـتفاده مکرر قابلیت تا شـدن دارند، قابل 

جایگزینی هستند. 
شـاید پیـش خود فکر کنید نشـدنی اسـت. اما من همـکاری دارم که می گوید سـی سـال 
اسـت از همیـن حوله هـای کوچـک به جـای دسـتمال کاغذی هـا و از لیوان سـفالی اش به 
جای لیوان های پالسـتیکی اسـتفاده کرده اسـت. باور کنیم شـدنی اسـت: هر کارمند یک 
حوله کوچک، هر کارمند یک لیوان سفالی و هر دو ساخت ایران. این بی گمان موفقیتی 
کوچک را خواهد سـاخت، اما ما می توانیم ملت موفقیت های کوچک کوچکی باشـیم 
کـه روی هـم بـزرگ می شـوند و ما را بزرگ می کنند. اگر توانسـتیم با یک لیـوان و حوله 

سـاده بـه ایران کمک کنیـم، کارهای بزرگ تـر را هم انجام خواهیـم داد.

میزان رضايتمندي از نمايشگاه صنايع دستي
مونا هلودي

نمايشـگاه صنايع دسـتي در رشـته هاي مختلف رودوزي هاي سنتي، ترمه،  ظروف ملیله آب 
نقـره و... برگزار گرديد.

از مجموع تعداد پاسخ دهندگان حدود 25 درصد از کارکنان مرد و 75 درصد زن 
   14 درصد از قیمت هاي ارائه شده در اين نمايشگاه رضايت کامل داشتند .

   57 درصـد از تاثیـر ايـن اقـدام در جهـت تقويـت و ترويـج فرهنگ اصیـل ايراني رضايت 
کامل داشـتند.

   48 درصد از کیفیت محصوالت ارائه شده رضايت کامل داشتند .
   براسـاس نظرسـنجي هـاي به عمل آمده بیشـترين خريد و عاقه منـدي از غرفه ظروف 

مسـي بوده است.
   اکثريت خواستار ارائه تخفیف از طرف شرکت بوده اند .

جناب آقاي اکبر معصومي
سرپرست خدمات اداري و اجتماعي

جناب آقای قاسم عرب یار محمدی 
مدیر منطقه تهران

جناب آقای علی جمشیدی
سرپرست منطقه شمالغرب

جناب آقای رضا جبارزاده
مدیر منطقه شمالشرق

بازنشسته هاي ماه 
همت علي اسماعیلي، منطقه اصفهان، معاون عملیات

محمدرضا خلیلي، منطقه اصفهان، مهندس نگهداري و 
تعمیرات مکانیک

علي داد کرمي،منطقه فارس، افسر1 حراست
کریم بگعان، منطقه خوزستان، سرنگهبان-2

محمدتقي گنجي،منطقه شمال غرب، کارمند عملیات
سیامک صابري، ستاد، کارشناس ارشد مدیریت انرژی

انتصابات
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دكتر خديجه ططری 
مشاور مديرعامل در امور زنان و خانواده 

توسـعه ی  پايـدار بـه عنـوان يكی از بسـترهای تعالی و رشـد انسـان زمانی  
می توانـد موفقیت آمیز باشـد كه با مشـاركت همه ی  اقشـار اجتماعـی انجام 
پذيـرد. در میـان گروه هـای اجتماعی زنان نیمی از جمعیت كشـور را تشـكیل 
می دهنـد و بـه دلیـل ارتبـاط مسـتقیم آنـان بـا گروه هـای سـنی  مختلـف به 
خاطـر نقـش خطیر مـادری و نیز تأثیـر بر نیم ديگـر جمعیت، يعنی مـردان،از 
مهم تريـن و مؤثرتريـن گروه هـای اجتماعی به شـمار می آينـد و اين  واقعیتی 
اسـت كـه در جوامـع در حال توسـعه كمتر مـورد توجه قـرار گرفته اسـت. به 
همین  سـبب، علی رغـم برنامه ريزی ها و حمايت های انجام شـده، هنـوز زنان 
در برخی كشـورها نتوانسـته اند به جايگاه و نقش مناسـب خود در اداره كشـور 
و تصمیم گیری های كلیدی  دسـت يابنـد. به هر تقدير،جامعـه ای كه می خواهد 
به سـوی توسـعه حركت كند اگـر صرفا به عوامل مادی  توجه داشـته باشـد و 
تعالـی انسـان ها و كاهش نابرابری هـا را در نظر نگیرد، به موفقیت دسـت  نخوا 
هد يافـت. به عبارت ديگر،سواد،تندرسـتی،تغذيه صحیح و تأمین مسـكن در 
جامعـه، جزء نیازهای اساسـی زن و مرد،دختر و پسـر اسـت. اگـر در جامعه ای 
ضريب باسـوادی، تندرستی،شاخص های تغذيه،تأمین مسكن،ايجاد اشتغال و 
درآمد افزايش يابد اما توزيع  آن بین زن و مرد متعادل نباشـد،آن جامعه توسـعه 
نیافته اسـت. ازاين رو انديشـمندان،متوجه  شـدند كه زنان نقش به سـزايی در 
فرايند توسـعه ی پايـدار دارنـد. در حوزه صنعت نفت چندی اسـت كه جايگاه 
زنـان شـاغل اين صنعت تا سـطح قائم مقـام وزير نفت ارتقاء يافته اسـت كه 
همین امر باعث خواهد شـد از لحاظ سـازمانی و تصدی سـمت های مديريتی 
در شـركت های زيرمجموعه توسـعه ی داشـته باشیم در همین راسـتا در اين 
نوشـتار برآنیـم كه نگاهـی به وضعیت زنان شـاغل صنعت انتقال نفت داشـته 
باشـیم. در شـركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران از مجموع حـدود 724۰ 
نفر حدود 296 نفر زن می باشـند. كه از  ابعاد سن،سـابقه، تحصیالت، سـمت 
شـخصی، سمت سـازمانی و پراكندگی منطقه مورد بررسـی قرار گرفته است. 

 

وضعیت استخدامی كاركنان زن شاغل در شركت
از مجمــوع کارکنــان زن شــاغل  شــرکت خطــوط لولــه و مخابــرات نفــت ايــران؛ 
119 نفــر اســتخدام قــراردادي کــه باالتريــن فراوانــي را بــه خــود اختصــاص داده 
ــد و ســپس 51  ــه دوم قراردارن ــر  اســتخدام رســمی در مرتب ــس از آن 97 نف و پ
ــه  ــی مشــغول ب ــه صــورت پیمان ــر نیزب ــکاری  و 15 نف ــه صــورت پیمان ــر  ب نف

خدمــت مــی باشــند. 
شرايط سنی 

از مجمــوع کارکنــان زن شــاغل  شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايــران 57  نفر بیــن  31 تا 35 
ســال بیشــترين فراوانی ســنی را بــه خــود اختصــاص داده و 39 نفر بین رده ســنی 26 تا 30ســال در 
رتبــه دوم قــرار داشــته آمــار بــه دســت آمده نمايان گر اين امر می باشــد که بیشــترين کارکنــان زن 
در رده ســنی بیــن 31 تــا 35 ســال با اختصــاص  33 درصد فراوانی در طبقه بندی جمعیت شناســی 

نیــروی جــوان مــی باشــند. الزم 
ــای  ــه داده ه ــت ک ــر اس بذک
آمــاری بدســت آمــده وضعیــت 
ســنی کارکنان قراردادی شرکت 
نمی باشــد بدلیل اينکه ســاالنه 
بــا ايــن کارکنــان قــرارداد بســته 

مــی شــود. 
شرايط  تحصیالت 

دارای  درصــد   47 حــدود 
مــدرک تحصیلــی لیســانس بــوده و پــس از آن 27 درصد 
دارای مــدرک تحصیلــی فــوق لیســانس  و 15 درصــد نیز 

ــت. ــوده اس ــم ب دارای ديپل
وضعیت پايه شخصی 

ــدود 98  ــده  از ح ــت آم ــات بدس ــوع اطاع از مجم
نفــر شــاغل  رســمی در شــرکت پايــه شــخصی 16  
بــا تعــداد 19 نفــر در رتبــه يــك و پايــه شــخصی13و 
ــه  ــك در رتب ــه تفکی ــر ب ــداد 16 نف ــا تع 14و 15 ب
ــه 17   ــه  پاي ــر اســت ک ــرار داشــته والزم بذک دوم ق
نســبت بــه  اطاعــات دو ســال پیــش  بــا 4 مــورد 

افزايــش پیــدا کــرده اســت . 
وضعیت سمت سازمانی

پايــه ســازمانی 14  بــا تعــداد 31 نفــر در رتبــه يــك و 
ــه تفکیــك در  ــا تعــداد 23 نفــر ب پايــه ســازمانی 15 ب
ــه  ــه  پاي ــت ک ــر اس ــته الزم بذک ــرار داش ــه دوم ق رتب
هــای 17  نســبت بــه  اطاعــات دو ســال پیــش  بــا 9 

مــورد افزايــش پیــدا داشــته اســت. 
سابقه كاری 

ــا ســوابق کاری  ــان شــاغل 82  نفــر ب از تعــداد کل زن
بیــن 6 تــا 10 باالتريــن رتبه را بــه خود اختصــاص داده 
و 49 نفــر نیــز با ســوابق بیــن 1 تا 5 ســال در رتبــه دوم 
قــرار داشــته اســت. براســاس آمــار بدســت آمــده تنها 1 
مــورد از زنــان شــاغل در شــرکت دارای ســابقه بیــن 26 
تــا 30 را بــه خــود اختصــاص داده اســت کــه ايــن امــر 
نمايانگــر ايــن اســت کــه زنــان شــاغل شــرکت بیشــتر 
جــوان و از ســوابق کاری پايینــی برخــوردار مــی باشــند. 

منطقه محل خدمت 
از مجمــوع کل زنــان شــاغل شــرکت 178 نفر در ســتاد 
ــوده کــه بیشــترين فراوانــی را  ــه خدمــت ب مشــغول ب
بــه خــود اختصــاص داده و بــا فاصلــه بســیاری منطقــه 
ــته  ــرار داش ــه دوم ق ــی 19 در رتب ــا فراوان ــتان ب خوزس
ــا 17 مــورد زن شــاغل  و پــس آن منطقــه اصفهــان ب
در رتبــه ســوم قــرار داشــته اســت منطقــه شمالشــرق 
بــا فراوانــی 4 دارای کمتريــن تعــداد زن شــاغل را بــه 

خــودش اختصــاص داده اســت.

بررسی جایگاه بانوان صنعت انتقال نفت

جایگاه زنان صنعت انتقال نفت

نوع استخدامیسمت سازمانیسابقهپراکندگیشرایط سنیسمت شخصی
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 صاحب امتیاز: شرکت خطوط لوله و
مخابرات نفت ایران

 مدیر مسئول: علي اصغر سالمي
سردبیر: دکتر خدیجه ططري
 مدیر داخلي: مهرناز شکري

 تحریریه: مهرناز شکري،مونا هلودي،
یاسمن غفوري

 بخش خبري: مونا مهدي
 طراح و عکاس : محمدعلي اعتماد مقدم

ماهنامه ایستگاه نفت
نشریه داخلي صنعت انتقال نفت ایران
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