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"ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺣﻔﺎری ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺪون ﻣﺎ
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻫﯿﭻ ارزﺷﯽ ﻧﺪارﻧﺪ"...
ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﺟﻤﻊ ﻛﺎرﮔﺮان ﺣﻔﺎری
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻛﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﺣ ﻔﺎری ﺗ ﺠﺎرب ﻣ ﺒﺎرزاﺗﯽ درﺧ ﺸﺎن و آﻣﻮز ﻧﺪه ای از دوران
اﻧﻘﻼب  ۵۷دار ﻧﺪ .ﺑﻌـﺪ از ﺳـﻘﻮط رژﯾـﻢ ﭘﻬﻠـﻮی ،ﻛـﺎرﮔﺮان ﺣﻔـﺎری ﺳـﺮﯾﻌﺎ ﺑـﻪ
ﺗﺸﻜﻞ ﺷﻮرای ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .در دوره ای ﻛﻪ اﻗﺘﺼﺎد دﭼﺎر
ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺣﻔﺎری و ﺷﺮﻛﺎی ﺧﺎرﺟﯽ آﻧﺎن،
راه ﻓـﺮار و ﺧـﺮوج ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫـﺎی ﺧـﻮد از ﻛﺸـﻮر را در ﭘﯿـﺶ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ،
ﺷﻮرای ﻛﺎرﮔﺮی ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻮﻋﯽ از ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎرﮔﺮی)(۱در ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﺘﻼی
اﻧﻘﻼ ﺑﯽ ﺗﻼش ﻛـﺮد و ﺑﻪ د ﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻌﯿ ﻨﯽ ر ﺳﯿﺪ .ا ﺷﺎره ﺑـﻪ ﻣﻮ ﺿﻮﻋﺎت
ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻛـﺎرﮔﺮان در آن ﻣﺒـﺎرزه ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﺼـﻮﯾﺮ رو ﺷﻨﺘﺮی را از ﺳﻄﺢ
آﮔـﺎﻫﯽ ،دﻏـﺪﻏﻪ ﻫـﺎ و ﺷـﻮر اﻧﻘﻼﺑـﯽ ﻫﻤﺴـﻨﮕﺮان ﻃﺒﻘـﺎﺗﯽ ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ
ﺑ ﮕﺬارد .ﯾﻜـﯽ از اﻗـﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻛـﻪ ﺷﻮرای ﻛـﺎرﮔﺮی ﺣﻔـﺎری ﺑـﺎ ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻛـﺜﺮﯾﺖ
ﻗﺮ ﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻋ ﻤﻞ آورد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻣﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎ ﻣﺮﺑـﻮط ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺷﻮرا ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺗ ﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓـﺖ ﻛﻪ ﻛﻼس ﻫﺎی ﺿـﺮوری
ﺑـﺮای اﯾـﻦ ﻛـﺎر را ﺑـﺎ اﺳـﺘﺨﺪام ﻣﺪرﺳـﺎن ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﺑـﺎ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗﺸـﻜﯿﻞ
دﻫـﺪ .آﻣـﻮزش زﺑـﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﻓﻨـﯽ اﯾـﻦ رﺷـﺘﻪ
ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ .در اﯾـﻦ ﻣـﻮرد ،ﻣﺒـﺎرزه ﻣﻌﯿﻨـﯽ ﻣﯿـﺎن ﺑﺮﺧـﯽ از
ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن ﻛـﻪ ﺧﻮاﻫـﺎن ﻋﻘـﺪ ﻗـﺮارداد ﮔـﺮان ﻗﯿﻤـﺖ ﺑـﺎ ﯾﻜـﯽ از ﻣﻮﺳﺴـﺎت
آﻣـﻮزش زﺑـﺎن ﺑﻮدﻧـﺪ ﺑـﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻛـﺎرﮔﺮان در ﮔﺮﻓـﺖ .ﺷـﻮرا ﺑـﺎ اﺣﺘﺴـﺎب
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﯿﻒ و ﻣﯿﻞ و زد و ﺑﻨﺪﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ،ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد ﻧﺮخ ﻛﻼس ﻫﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد و از
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ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ؛ ﻛﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺷﺪ.
ﯾﻚ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه و اﻗﺪام ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺷﻮرا و ﻛﺎرﮔﺮان ﺣﻔﺎری ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﻘﺎل ﯾﻚ دﻛﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر )در ﺟﻬﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿ ﺴﺘﯽ( ﻣﺮ ﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺷﻮرا ﺑﻪ ﻣ ﺤﺾ اﻃﻼع از ا ﯾﻦ
ﻃﺮح ﺗﻮﻃﺌﻪ آﻣﯿﺰ ﺑﻪ اﻓﺸﺎی آن ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد ﻛﺎرﮔﺮان ﺟﻠﻮی اﯾﻦ
ﻛﺎر را ﮔﺮ ﻓﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺷﻮرای ﻛﺎرﮔﺮی ﺑﺮای ﺗﻬ ﯿﻪ ﻧﺎ ﻫﺎر ﻛﺎرﮔﺮان و ﻣ ﺤﻞ
ﻏﺬا ﺧﻮری ،دﺳﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﻜﺎر زد و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﯾﻜﯽ از ﻫﺘﻞ ﻫﺎ ﻛﻪ
ﺗـﺎ آن زﻣـﺎن راﯾـﺞ ﺑـﻮد ،ﻛﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد را ﺑـﻪ ﻧﺎﻫـﺎرﺧﻮری ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﻛـﺮد.
آ ﮔﺎﻫﯽ و ﻫﻮ ﺷﯿﺎری و ا ﺳﺘﻘﻼل رای ﻧﻤﺎﯾ ﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮرا ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻛ ﻤﺎن
ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻗﺪرت ر ﺳﯿﺪه ا ﺳﻼﻣﯽ ،ا ﯾﻦ ﺷﻮرا را ﻣﻮی د ﻣﺎغ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨ ﻨﺪ و ﺑﺮای
ﺑﺮﭼﯿـﺪن ﯾـﺎ ﻓﺎﺳـﺪ ﻛـﺮدن آن ،ﺗـﻮﻃﺌﻪ ﭼﯿﻨـﯽ ﻛﻨﻨـﺪ .ﻣﻘﺎﻣـﺎت دوﻟـﺘﯽ ﻧﺨﺴـﺖ
ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﺷـﻮرا را ﺑـﻪ اﺻـﻄﻼح ﺑـﻪ ﻛﻨـﺎری ﺑﻜﺸـﻨﺪ و ﺑـﺮای
ﺗﻄﻤﯿــﻊ و ﺟــﺬب ﺑــﻪ "ﺟﻠﺴــﺎت ﺧﺼﻮﺻــﯽ" دو ﺟــﺎﻧﺒﻪ دﻋــﻮت ﻛﻨﻨــﺪ .اﻣــﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮرا زﯾﺮ ﺑﺎر ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ و در اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﮔﺮان
در ﻣﯿــﺎن ﮔﺬاﺷــﺘﻨﺪ .ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪﮔﺎن ﺷــﻮرا در ﻛﻨــﺎر ﻛــﺎرﮔﺮان ﺑــﻪ "ﻣﻼﻗــﺎت"
ﻣﻘﺎﻣـﺎت رﻓﺘﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻫﯿـﭻ ﺑﺤـﺚ و ﺗﺼـﻤﯿﻤﯽ از ﻧﻈـﺮ ﺗـﻮده ﻫـﺎ ﭘﻮﺷـﯿﺪه ﻧﻤﺎﻧـﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت دو ﻟﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧ ﺴﺘﻨﺪ از اﯾﻦ راه ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﺑﺮ ﺳﻨﺪ.
از اﯾﻨ ﺠﺎ ﺑـﻮد ﻛﻪ ﺗـﻮﻃﺌﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺮای ﺗﻬﺪ ﯾﺪ و اﻋ ﻤﺎل ﻓﺸـﺎر ﺑﺮ ﺷﻮرای ﻛـﺎرﮔﺮان
ﺣﻔــﺎری و ﺑــﻪ ﺗﻌﻄﯿـﻞ ﻛﺸـﺎﻧﺪﻧﺶ آﻏــﺎز ﺷــﺪ .ﭘﺮوﻧــﺪه ﺳـﺎزی اﻣﻨﯿـﺘﯽ ﺑــﺮای
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮرا ﺑﺨ ﺸﯽ از ا ﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎ ﺑﻮد .و ﻗﺎﯾﻊ ﺑ ﻌﺪ ﻛﻪ ﻧﻬﺎﯾ ﺘﺎ ﺑﻪ آ ﻏﺎز
ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺧﺎﺗﻤﻪ داد؛ اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ
اﻋﻤـﺎل ﻗـﺪرت و ﻛﻨـﺘﺮل واﻗﻌـﯽ از ﺳـﻮی ﻛـﺎرﮔﺮان ﺣﻔـﺎری و ﺷـﻮرای ﻣﻨﺘﺨـﺐ
آﻧﺎن در ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻣﺒﺎرزات ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣ ﺘﻦ ﻣ ﺼﺎﺣﺒﻪ ای از ﺳﻮی ﯾ ﻜﯽ از ﻣﺨﺎﻃ ﺒﺎن وﺑﻼگ ”ﺟﻤ ﻌﯽ از ﻓ ﻌﺎﻟﯿﻦ
ﻛﺎرﮔﺮی“ﺑﺮای ﻣﺎ ار ﺳﺎل ﺷﺪه ا ﺳﺖ .ا ﯾﻦ ﻣ ﺼﺎﺣﺒﻪ در ﺟ ﻤﻊ ﺗ ﻌﺪادی از ﻛﺎرﮔﺮان
ﻛ ﻨﻮﻧﯽ ﺷﺮﻛﺖ ﻣ ﻠﯽ ﺣ ﻔﺎری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓ ﺘﻪ و در آن ﺑﻪ ﻣﻮ ﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠ ﻔﯽ ﭘﺮداﺧ ﺘﻪ
ﺷﺪه ا ﺳﺖ .ﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﻜﺮ ﻓﺮاوان و ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ از دو ﺳﺖ ﻣ ﺼﺎﺣﺒﻪ ﻛﻨ ﻨﺪه ،از او و
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ﺳﺎﯾﺮ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰارﺷﺎت ﯾﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎﯾﯽ را در ﻣﺤﯿﻂ ﻛﺎر و
زﯾﺴﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺮ و دﯾﮕﺮ زﺣﻤﺘﻜﺸﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ارﺳﺎل آن
ﺑﻪ اﯾﻦ وﺑﻼگ ،ﺑﻪ اﻣﺮ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرب و ﺗﺒﺎدل ﻓﻜﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺻﻔﻮف ﻃﺒﻘﻪ
ﻣــــــــــــــــــــــــــــﺎ ﻛﻤــــــــــــــــــــــــــــﻚ ﻛﻨﻨــــــــــــــــــــــــــــﺪ.
"ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻛﺎرﮔﺮی"

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه:
دوﺳـﺘﺎن ﻋﺰﯾـﺰ »ﺟﻤﻌـﯽ از ﻓﻌـﺎﻟﯿﻦ ﮐـﺎرﮔﺮی« ،ﭼﻨـﺪ وﻗـﺘﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺗﺼـﻤﯿﻢ
داﺷﺘﻢ ﺑﺮای وﺑﻼگ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺣﻔﺎری ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﻬﯿﻪ
ﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﺷﺪم .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪود
ﯾﮏ ﻣﺎه ﻗ ﺒﻞ ﻣﻮ ﻓﻖ ﺑﻪ ﻣﻼ ﻗﺎت ﺑﺎ ﭼ ﻨﺪ ﺗﻦ از ﮐﺎرﮔﺮان ا ﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺪم و
ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻢ از ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﺎ اﯾـﻦ رﻓﻘـﺎ دﯾـﺪاری ﭼﻨـﺪ روزه در ﯾﮑـﯽ از اردوﮔـﺎه ﻫـﺎ
داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻢ .ﻣـﻦ ﺗـﺎ ﺣـﺪودی ﺑـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐـﺎری آﻧﺠـﺎ آﺷـﻨﺎ ﺷـﺪم و در ﻣـﻮرد
ﻣ ﺴﺎﺋﻞ و ﻣ ﺸﻜﻼت روز ﻣﺮه ﻛﺎرﮔﺮان ﺣ ﻔﺎری ،ﺧﻮا ﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻋ ﻤﺪه و ﻓﻮری
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آﻧــﺎن ،ﻣﺸــﻜﻼت درازﻣﺪﺗﺸـﺎن ،ﻣﻌﻀـﻞ اﺧــﺮاج ﮔﺴـﺘﺮده و ﺗﻌﻄﯿﻠـﯽ ﺑﻌﻀـﯽ
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻛﺎر ﻣﺠﺪد ،ﻧﻮع ﻛﺎر ،درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﺨﺘﯽ ﻛﺎرﻫﺎ،
در ﺟﻪ ﺑﻨـﺪی د ﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ و ﺑ ﺴﯿﺎری از ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺷﺨ ﺼﯽ و ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ آﻧـﺎن ﺑـﻪ
ﮔ ﻔﺖ و ﮔﻮ ﻧﺸ ﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﺣ ﺼﻞ آن را در اﯾﻨ ﺠﺎ ﻣﻼﺣ ﻈﻪ ﻣﯽ ﮐﻨ ﯿﺪ .اﻣ ﯿﺪوارم
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺘـﻦ ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﺑـﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗـﯽ از روی ﻧـﻮار ﭘﯿـﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﮐـﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐـﻪ در
اﯾـﻦ ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧـﺪ را ﺑـﺎ ﻧـﺎم ﻛﻮﭼـﻚ ﻣﺴـﺘﻌﺎر و ﻧـﻮع ﺷـﻐﻞ ﺷـﺎن
ﻣﺸـﺨﺺ ﮐـﺮدم .در ﺿـﻤﻦ ﺑﻌﻀـﯽ از ﻗﺴـﻤﺘﻬﺎی اﯾـﻦ ﮔـﺰارش را ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ
ﻣﺴـﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿـﺘﯽ ﺣـﺬف ﮐـﺮدم ﮐـﻪ اﻣﯿـﺪوارم در ﻣﺘـﻦ ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﺧﻠﻠـﯽ ﺑﻮﺟـﻮد
ﻧﯿﺎورده ﺑﺎﺷﺪ.

 :ﺑـﺎ درود ﺑـﺮ ﺷـﻤﺎ و ﺧﺴـﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷـﯿﺪ ،اﮔـﺮ ﻣﯿﺸـﻮد ﻣﺨﺘﺼـﺮی در ﻣـﻮرد ﺗﺎرﯾـﺦ
ﺣﻔﺎری و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺣﻔﺎری ،اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﯽ ،اﯾﻨﮑﻪ
ﭼﻘﺪر وﺟﻮدش ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
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رﻓ ﯿﻖ ﺣﻤ ﯿﺪ )ﺣ ﻔﺎر( :ﺑﺎ ﺳﻼم ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ.از اﯾﻨ ﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﻮاﻧ ﺴﺘﯿﻢ
ﻣﻼ ﻗﺎﺗﯽ ﺣﻀـﻮری داﺷـﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻢ ،و ﺑﻌـﺪ از دﺷـﻮاری ﭼﻨـﺪ ﻣـﺎﻫﻪ ﻫﻤـﺪﯾﮕﺮ را
ﺑـﺒﯿﻨﯿﻢ ﺧﻮﺷـﺤﺎﻟﯿﻢ .ﺑـﺎﻻﺧﺮه ﺑﻌـﺪ از ﻣـﺪﺗﻬﺎ ﺳـﺮاﻏﯽ از ﻣـﺎ ﮔﺮﻓﺘﯿـﺪ .اﻣـﺎ ﺑﻘـﻮل
ﻣﻌﺮوف ﻣﺎﻫﯽ را ﻫﺮ وﻗﺖ از آب ﺑﮕﯿﺮی ﺗﺎزه اﺳﺖ.
ﺑﺪون ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﻏﻨﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻧﻔـﺖ و ﮔﺎز ﻣﺤ ﺴﻮب ﻣﯿ ﺸﻮد .ﺣﻔـﺎری در واﻗـﻊ دروازه ورود ﺑـﺮای د ﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﺳـﺖ .ﻗﺒـﻞ از اﻧﻘﻼب ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺣﻔـﺎری ﺧـﺎرﺟﯽ )ﻣﺜـﻞ
ﻫـﺎﻟﯽ ﺑﺮﺗـﻮن ـ ﮐـﻪ ﮐـﺎرش ﺗﺠﻬﯿـﺰات اﺑـﺰار در ﮔـﺮدش ،ﺳـﯿﻤﺎن ﮐـﺎری و ...ـ
ﺷﺮﮐﺖ ر ﯾﺪن ﺑﺴـﮏ ـ ﺷـﺮﮐﺖ ﺷﻠﻢ ﺑﻠ ﮕﺮر ـ ـ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺪﮐﻮ و  ( ...ﻓ ﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽ ﮐﺮد ﻧﺪ ،ﺑ ﻨﺎ ﺑﺮاﻫﻤ ﯿﺖ ﮐﺎرﺣ ﻔﺎری ﺑ ﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﺣ ﻔﺎری اﯾﺮا ﻧﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺣﻔﺎری را دادﻧﺪ) .در ﺗﺎرﯾﺦ (۱/۱۰/۵۸
ﻧـﺎ ﮔﻔﺘـﻪ ﻧﻤﺎﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺣﻔـﺎری در دﻧﯿـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی
ﺧﺼﻮ ﺻﯽ ﻫ ﺴﺘﻨﺪ .از آﻧ ﺠﺎ ﮐﻪ در ا ﯾﺮان در دوران ﻣ ﺼﺪق ﻧﻔﺖ ﻣﻠﯽ ﺷﺪه و
ﺷـﺮﮐﺘﯽ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﻠـﯽ ﻧﻔـﺖ ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ،ﻗﺒـﻞ از اﻧﻘﻼب اﯾـﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻃﺒﻖ ﻗﺮاردادی ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ
ﮐـﺎر ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ .اﻣـﺎ ﺑﻌـﺪ ازاﻧﻘﻼب ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﻠـﯽ ﺣﻔـﺎری ﺟـﺎی آن ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی
ﺧـﺎرﺟﯽ را ﮔﺮﻓـﺖ و ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﺋﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر ﺑـﺮای ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﻠـﯽ ﻧﻔـﺖ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ.
از آﻧ ﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﯿ ﺸﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐ ﺸﻒ ﻣ ﺨﺎزن ﺟﺪ ﯾﺪ اﺣ ﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﺪ از ﻫ ﻤﺎن
دوران ﻗـﺪﯾﻢ ﺷـﺮﮐﺘﯽ ﺑـﻪ ﻧـﺎم اﮐﺘﺸـﺎف و ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐـﻪ ﻗﺼـﺪ آن دﺳـﺖ ﯾـﺎﺑﯽ ﺑـﻪ
ﻣﺨــﺎزن ﻫﯿــﺪروﮐﺮﺑﻨﯽ ﺑــﻮد ﺗﺎﺳــﯿﺲ ﺷــﺪ .اﯾــﻦ ﺷــﺮﮐﺖ در راﺳــﺘﺎی ﮐﺸــﻒ
ﻣﺨـﺎزن ﻧﻔـﺘﯽ ﮔـﺎزی ﻋﻤـﻞ ﻣـﯽ ﮐـﺮد و ﺑﻌـﺪ از ﮐﺸـﻒ ﻣﺨـﺎزن آﻧﻬـﺎ را ﺗﺤﻮﯾـﻞ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﻣﯽ داد.
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ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه
ا ﺳﺖ و در ا ﯾﻦ را ﺳﺘﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﯾ ﮕﺮی ﻧ ﯿﺰ ﺗﺎ ﺳﯿﺲ ﺷﺪه ا ﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗـﻮان از ﺷـﺮﮐﺖ ﻓﻼت ﻗـﺎره ﮐـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ درﯾﺎﺳـﺖ _ ﺷـﺮﮐﺖ ﻧﻔـﺖ ﻣﺮﮐـﺰی
_ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺷﻤﺎل _ ﻧﺎم ﺑﺮد.

:

اﮔــﺮ اﻣﻜــﺎن دارد ﻛﻤــﯽ در ﻣــﻮرد ﻛــﺎر
ﺣﻔﺎری ،و اﺑﺰار آن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.

ﺣﻤﯿــﺪ :ﺣﺘﻤـﺎ .از وﻗـﺘﯽ ﻛــﻪ ﻛـﺎر ﺣﻔـﺎری
ﺷـﺮوع ﺷـﺪه ،ﯾﻌﻨـﯽ از وﻓـﺘﯽ ﻛـﻪ اوﻟﯿـﻦ
ﻣﺨﺰن ﻧﻔﺖ را در اﻋﻤﺎق زﻣﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﻛﺮد ﻧﺪ

ﺗــــﺎ

ﺣﺎﻻ ا ﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﺗ ﺒﺎ ر ﺷﺪ ﻛﺮده ا ﺳﺖ.

ﻫــﻢ

از ﻧﻈﺮ روش ﻛﺎر و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻛﺎرﻫﺎ؛ ﻫﻢ از

ﻧ ﻈﺮ

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و اﺑﺰار .ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻔﺎری

در

ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮی

ﻻزم

ا ﺳﺖ .ا ﯾﻦ ﺧﻮدش زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﻜﻨﻮ ﻟﻮژی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﯽ ﺷﺪه ا ﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ
ﺣ ﻔﺎری زﻣﯿ ﻨﻪ را ﺑﺮای ر ﺷﺪ ﺧﯿ ﻠﯽ از ﺗﻜﻨﻮ ﻟﻮژی ﻫﺎی دﯾ ﮕﺮ آﻣـﺎده ﻣﯽ ﻛ ﻨﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻪ زﻣﯿﻦ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻔﺮ ﻣﯽ ﻛﻨﯿﻢ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ!
ﻣﺜﻼ اﻻن ﺻـﻨﻌﺖ ﻧﻔـﺖ ﺑـﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژی ﻣﻮﺗﻮرﻫـﺎﯾﯽ "  " enginesدﺳـﺖ ﭘﯿـﺪا
ﻛﺮده ا ﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺎ ﺷﯿﻦ ﺳﺎزی ،ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﭘﯿ ﻤﺎﯾﯽ و ﻓ ﻀﺎ ﻣﻮرد ا ﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد  .ﻫﺮ ﻛﺸﻮری ﻛﻪ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻔﺎری در اﻋﻤﺎق ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﺎﺷـﺪ ،در دﻧﯿـﺎی ﻓﻨـﺎوری ﺣـﺮف اول را ﺧﻮاﻫـﺪ زد .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ
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ﺑﺨـﺶ ﻋﻤـﺪهای از ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﻔـﺖ ﻛﺸـﻮر در آﯾﻨـﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ رﺷـﺪ
ﺧﯿﻠﯽ از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﻔﺎری واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ وﻗﺘﯽ
ﻛـﻪ ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﻘﺎﻣـﺎﺗﯽ ﺳـﺮ و ﻛـﺎر دارﯾـﻢ ﻛـﻪ ﻫﻤـﻪ ﭼﯿـﺰ را ﺑـﺎ ﺳـﻮد
ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣـﯽ ﻛﻨﻨـﺪ و ﺑـﺎ ﻃﺮف ﻫـﺎی ﺧـﺎرﺟﯽ زد و ﺑﻨـﺪ دار ﻧﺪ ،ا ﯾﻦ ﺑﺤـﺚ ﻣـﻦ
ﭼﻨﺪان ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻧﺪارد .ﻣﺜﻼ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻋﺪه ای ﻣﻄﺮح ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﯿﺎزی
ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ دﻛﻞ ﯾﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻔﺎری در ﻛﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﺑﻪ
راﺣـﺘﯽ ﻣﯽﺗـﻮان آن را از ﻛﺸـﻮرﻫﺎی دﯾﮕـﺮ ﺧﺮﯾـﺪاری ﻛـﺮد .ﯾـﺎ اﺻـﻼ اﻧﺠـﺎم
ﺣﻔـﺎری را ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﺎﻣـﻞ ،ﺑـﻪ ﻛﺸـﻮرﻫﺎی دﯾﮕـﺮ ﻣﺤـﻮل ﻛـﺮد .ا ﻣﺎ ﺧـﺐ ،اﮔـﺮ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻮض ﺷﻮد و واﻗ ﻌﺎ ﻫ ﻤﻪ ﭼ ﯿﺰ د ﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺷﺪ و آن و ﻗﺖ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﯾﻚ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺴﺎزﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﯿﻢ و ﺑﺮاﯾﺶ
ﻧﻘ ﺸﻪ ﺑﺮﯾﺰ ﯾﻢ .و ﻟﯽ اﻻن ﻛﻪ ﻫ ﻤﻪ ﭼ ﯿﺰ را ﻛ ﺴﺎﻧﯽ دﯾ ﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻌﯿ ﯿﻦ ﻣﯽ
ﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ در داﺧﻞ و ﭼﻪ ﺧﺎرج .ﯾﻚ ﻧﻜﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪی .ﭼﻪ ﺑﻮد؟
 :در ﻣﻮرد اﺑﺰار و ﻧﺤﻮه ﻛﺎر.
 :آﻫــﺎن! ﻓﻜــﺮ ﻛﻨـﻢ ﺧﻮدﺗــﺎن ﻫـﻢ ﻣــﯽ داﻧﯿــﺪ ﻛــﻪ ﻣﺘــﻪ ،ﯾــﻚ اﺑـﺰار اﺳﺎﺳــﯽ
ﺣﻔﺎری اﺳﺖ .ﻗﺪﯾﻢ ﻫﺎ از ﻣﺘﻪ ﻫﺎی ﭼﮑﺸﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺻـﻨﻌﺖ ﺟـﺎی ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻣﺘـﻪ ﻫـﺎی دوراﻧـﯽ )ﭼﺮﺧ ﺸﯽ( داد .دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎی
ﭼﺮﺧﺸﯽ ﻣﺘﻪ و ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی دﯾﺰﻟﯽ ﻛﺎر ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﻪ و ﻟﻮﻟﻪ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﺑﻪ دﻛﻞ ﺣﻔﺎری .دﻛﻞ ﺣﻔﺎری ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﭘﯿﭽ ﯿﺪهای اﺳـﺖ ﻛـﻪ از ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻜـﺎﻧﯿﻜﯽ و اﻟﻜﺘﺮوﻣ ﻜﺎﻧﯿﻜﯽ ﺗﺸـﻜﯿﻞ
ﺷﺪه .ﺑﻪﻃﻮرﻛﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه:
 -۱ﺳﺎزه ﻓﻠﺰی ) (Mast & Substructure
 -۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺸﺶ و ﺗﻌﻠﯿﻖ ) Hoisting
(System
 -۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮق و ﻛﻨﺘﺮل ) SCR & MCC
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(System
 -۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دوران و ﭼﺮﺧﺶ ) Rotation
(System
 -۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﻞ ﺣﻔﺎری ) (Mud System
 -۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻮران )B.O.P.
(System

ﻫﺮ ﯾﻚ از ا ﯾﻦ ﻣﺠ ﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻗﻄ ﻌﺎت
ﺗ ﺸﻜﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮ ا ﺳﺎس ﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻫﺎی اﻧ ﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﻓ ﻨﯽ،
ﻣ ﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣ ﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮر ﺳﯽ ﺑﺮای ﻃﺮا ﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ و ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬ ﯿﺰات و
ﻗﻄﻌـﺎت ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز از ﺳـﺎزﻧﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن را ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه دارﻧـﺪ .در
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ﻣﻮاردی ﻫﻢ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻛﺎﻻ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺿﺮوری
ا ﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪی ﻣﻬﻤﯽ ﻛﻪ وﺟﻮد دارد ا ﯾﻦ ا ﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ دا ﻧﺶ ﻓﻨﯽ در
ﻣﻮرد درك روا ﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺘ ﻠﻒ ﯾﻚ د ﻛﻞ در دا ﺧﻞ ﻛ ﺸﻮر ﺑﻪ و ﺟﻮد
ﻧﯿﺎﻣـﺪه اﺳـﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﭼـﺮا ارﺗ ﻔﺎع اﯾـﻦ د ﻛﻞ ﺣﻔـﺎری را  ۵۰ﻣﺘﺮ در ﻧ ﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧـﺪ؟ اﯾـﻦ را ﻫﻨـﻮز ﻣـﺎ ﻧﻤـﯽ داﻧﯿـﻢ .اﯾـﻦ ﻣﻘـﺪار ارﺗﻔـﺎع ﺑـﺎ ﻋﻤـﻖ ﭼـﻪ
ارﺗ ﺒﺎﻃﯽ دارد؟ ﻧ ﻤﯽ داﻧ ﯿﻢ .ﺿﻤﻨﺎ اﻧﺘ ﺨﺎب ﻧﻮع ﻓ ﻠﺰ ا ﺟﺰای د ﻛﻞ ﺑﺎ ﯾﺪ ﻃﻮری
ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺗـﺎ ﻋﻤـﺮ و دوام ﻣﻌﯿﻨـﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿـﻦ از وزن ﻣﺸﺨﺼـﯽ
ﺑـﺮای ﺑﺮﻗـﺮاری و ﺣﻔـﻆ ﺗﻌـﺎدل ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﺎﺷـﺪ .اﯾـﻦ ﻣـﻮارد در ﻫﯿـﭻ ﻛﺘـﺎﺑﯽ
ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﻧﺸـﺪه و داﻧـﺶ ﻓﻨـﯽ و اﻃﻼﻋـﺎت آن در اﺧﺘﯿـﺎر ﺷـﺮﻛﺖﻫﺎی ﺳـﺎزﻧﺪه
د ﻛﻞ ا ﺳﺖ .در واﻗﻊ ،اﯾﻨ ﻬﺎ ﺑ ﺨﺶ اﻧﺤ ﺼﺎر ﺷﺪه دا ﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت در د ﺳﺖ
ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 :رﻓ ﯿﻖ رو ﺷﻦ ،ا ﮔﻪ ﻣﯿ ﺸﻮد در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻣ ﻠﯽ ﺣ ﻔﺎری ،ﺗﻘ ﺴﯿﻢ
ﮐﺎر ،ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﮐﺎر ،ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ،ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
روﺷﻦ )دﮐﻠﺒﺎن( :ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮدم از ﺷﻤﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و اﻣﯿﺪوارم
ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﺖ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺣﻔﺎری اﯾﺮان ﺳﻪ ﺑﺨﺶ دارد:
ﯾﻜﻢ ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻃﺮح ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﻗﻤﺎری
دوم ،ﮐﺎرﮐﻨــﺎن ﻣــﺎﻣﻮرﯾﺘﯽ ﺷــﺎﻏﻞ در ﮐﺎرﻫــﺎی ﻓﻨــﯽ ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ در ارﺗﺒــﺎط ﺑــﺎ
ﮐﺎرﻫـﺎی ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻟـﻮﻟﻪ ﺟـﺪاری ،ﺳـﯿﻤﺎن ﮐــﺎری،ﻧﻤﻮدار ﮔﯿــﺮی،اﺑﺰار در
ﮔﺮدش  ،اﺑﺰار دﻗﯿﻖ و....
ﺳﻮم ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻣﻮر اداری و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
 :اﮔـﻪ ﻣﯿﺸـﻮد در ﻣـﻮرد اﯾـﻦ ﺑﺨﺸـﻬﺎ ،و ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﻛـﺎر /ﭼﻨـﺪ ﻧـﻮع ﻛـﺎر /درﺟـﻪ
ﺑﻨﺪی ﺳﺨﺘﯽ ﻛﺎرﻫﺎ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﯿﺪ؟
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روﺷﻦ  :ﺑﻠﻪ ﺣﺘﻤﺎ .از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻃﺮح اﻗﻤﺎری ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﻃـﺮح اﻗﻤـﺎری ﺣﻔـﺎری :ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ) (crewﻣﺎﻧﻨـﺪ اﺟـﺰاء
د ﺳﺘﮕﺎه ﺣ ﻔﺎری ﻧﯿ ﺴﺘﻨﺪ ﻣ ﻌﺬاﻟﮏ ﻗ ﺴﻤﺖ ﻣﻬ ﻤﯽ از د ﺳﺘﮕﺎه ﺣ ﻔﺎری ﻫ ﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺪون ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،و ﺳﺎﯾﻞ ﺣ ﻔﺎری دورا ﻧﯽ ارز ﺷﯽ ﻧﺪارد .ﮔﺮوه ﺣ ﻔﺎری ﻣﻤﮑﻦ
ا ﺳﺖ  ۴ﺗﺎ  ۶ﻧ ﻔﺮ ﺑﺎ ﺷﻨﺪ ﮐﻪ ا ﯾﻦ ﺑ ﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ا ﻧﺪازه و اﺣﺘﯿﺎج د ﺳﺘﮕﺎه ﺣ ﻔﺎری
دارد .ﺗ ﻌﺪاد ﮐﺎرﮐ ﻨﺎن ﺑ ﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻋﻤﻠ ﯿﺎت دارد .ﯾﻌ ﻨﯽ اﯾﻨ ﮑﻪ آ ﯾﺎ ﻋﻤﻠ ﯿﺎت
در ﺧ ﺸﮑﯽ ا ﺳﺖ؟ در ﻣﻨﻄ ﻘﻪ ی ﯾﺨﺒ ﻨﺪان ا ﺳﺖ؟ﺳﺮﮐ ﺸﺘﯽ̗ ﺣ ﻔﺎری)inland
 (bargeاﺳـﺖ؟و ﯾـﺎ در دﺳـﺘﮕﺎه ﺣﻔـﺎری درﯾـﺎﺋﯽ ،ﮐـﻪ اﺣﺘﯿـﺎج ﺑـﻪ ﻣﺘﺨﺼـﺺ
ﺑﯿﺸﺘﺮی از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺣﻔﺎری ﻣﻌﻤﻮل دارد.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺎه ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺣﻔﺎری در ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ
را ﻧﺪن ر ﺷﺘﻪ ﻃﻮ ﯾﻞ ﺟﺪاری اﻓﺮاد ا ﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ا ﯾﻦ ﻣﻮرد ﮔﺮوه و ﯾﮋه
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺟﺪاری ﺑﺎ و ﺳﺎﯾﻞ ﻣﺨ ﺼﻮص اﯾﻨ ﮑﺎر ﺑﺮای اﻧ ﺠﺎم ﻋ ﻤﻞ ﻓﺮاﺧﻮا ﻧﺪه
ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ .اﺟـﺮای ﮐـﺎر ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه ﮔـﺮوه ﻟـﻮﻟﻪ ﻫـﺎی ﺟـﺪاری اﺳـﺖ و ﮔـﺮوه
ﺣﻔﺎری در ﻃﻮل ﮐﺎر ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﺎرﮐﻨﺎن،
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﯿﻔﺖ روز
-۱

رﺋﯿﺲ دﺳﺘﮕﺎه )(tool pusher

-۲

ﺳﺮﺣﻔﺎر )ﺷﺐ ﮐﺎر ـ ﯾﺎ رﺋﯿﺲ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺐ(

-۳

ﺣﻔﺎر ) (driller

-۴

ﮐﻤﮏ ﺣﻔﺎر

-۵

دﮐﻠﺒﺎن

-۶

ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﮑﻮ ) (roughneck

-۷

ﮔﻞ ﺷﻨﺎس

ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﯿﻔﺖ ﺷﺐ
-۱

ﺳﺮ ﺣﻔﺎر )ﺷﺐ ﮐﺎر ـ ﯾﺎ رﺋﯿﺲ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺐ(
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-۲

ﺣﻔﺎر ) (driller

-۳

ﮐﻤﮏ ﺣﻔﺎر

-۴

دﮐﻠﺒﺎن

-۵

ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﮑﻮ ) (roughneck

-۶

ﮔﻞ ﺷﻨﺎس

ﻫﺮ د ﺳﺘﮕﺎه ﺣ ﻔﺎری دارای ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ار ﺷﺪ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ )۲ﮐ ﻤﮏ ﻣﮑﺎﻧ ﯿﮏ(،
”ﻣﻮ ﺗﻮر ﻣﻦ“ ﺟ ﻬﺖ ﺳﺮ ﮐ ﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی ﻣﻮ ﺟﻮد ﺑﺮ روی د ﺳﺘﮕﺎه ،ﯾﮏ
ﺑﺮﻗ ﮑﺎر ار ﺷﺪ و ﯾﮏ ﺑﺮﻗ ﻜﺎر )۲ﮐ ﻤﮏ ﺑﺮﻗ ﮑﺎر( ،ﯾﮏ راﻧ ﻨﺪه ی ﺟﺮﺛﻘ ﯿﻞ و ﯾﮏ
راﻧ ﻨﺪه ی ﻣﺎ ﺷﯿﻦ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺟ ﯿﻢ ﭘﻞ _ ﯾﮏ ﺟﻮ ﺷﮑﺎر و  ۳ﻧ ﻔﺮ ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﺴﺘ ﺸﻮ
)ﮐﻤﮏ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ( اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎری ) (tool pusher
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎری و ﻋﻤﻠﯿﺎت را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
او ﻋﻤﻮﻣـﴼ ﺑﻄـﻮر ﺷـﺒﺎﻧﻪ روزی آﻣـﺎده ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﺑـﻮده و در ﮐـﺎرواﻧﯽ در ﻣﺤـﻞ
دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎری زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ،ﻛﻪ
ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﯾـﮏ ﯾـﺎ دو ﻫﻔﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺳـﺮ ﭼـﺎه ﺑـﺎﻗﯽ ﻣـﯽ ﻣﺎﻧـﺪ .ﺗﺠﺮﺑـﻪ اش
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮ و ﺣﻔﺎر اﺳﺖ و ﺗﺨﺼﺺ ﮐﺎﻓﯽ دراﻣﺮ
ﺣ ﻔﺮ ﭼﺎه ،ﻣﺎ ﺷﯿﻦ آﻻت د ﺳﺘﮕﺎه ﺣ ﻔﺎری ،ا ﺑﺰار و ﺗﺠﻬ ﯿﺰات ﻣﺮ ﺑﻮﻃﻪ دارد .او
رﻫــﺒﺮی ﻋﻤﻠﯿــﺎت دﺳــﺘﮕﺎه ﺣﻔــﺎری و ﮐﺎرﮐﻨــﺎن ﺣﻔــﺎری را ﺑــﻪ ﻋﻬــﺪه دارد.
ﺑﻌﻼوه ﻣﺴـﺌﻮل اﻣـﻮر اداری و ﭘﺮﺳـﻨﻠﯽ ﺣﻔـﺎر و ﮐـﺎرﮐﻦ ﺣﻔـﺎری و ﻧﯿـﺰ اﻣـﻮر
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر را ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺣﻔﺎر ) (driller
ﻣﺴـﺌﻮل ﺣﻔـﺎری اﺳـﺖ و ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت ﺣﻔـﺎری را ﺑﮑـﺎر ﻣـﯽ اﻧـﺪازد )ﺷـﮑﻞ
روﺑﺮو(
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و ز ﯾﺮ ﻧ ﻈﺮ ﻣ ﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﺮ ﺣ ﻔﺎر ا ﺳﺖ و ﺑﺮ ﺗ ﻤﺎم ﮐﺎرﮐ ﻨﺎن ﺳﮑﻮ ﻧ ﻈﺎرت دارد.
او و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن  ۱۲ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﯿﻔﺖ )  ،tourﯾﺎ ﻧﻮﺑﺘﮑﺎر
ﻧﺎﻣﯿـﺪه ﻣـﯽ ﺷـﻮد( ،ﺳـﭙﺲ ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ ی ﺣﻔـﺎری دﯾﮕـﺮ و ﮔﺮوﻫـﺶ ﺗﻌـﻮﯾﺾ
ﻣﯿ ﺸﻮﻧﺪ .ﺣﻔـﺎر دﺳـﺘﻮرات ﻻزم ﮐﺎری را ﺑـﻪ دﺳـﺘﯿﺎر ﺧﻮد )ﮐﻤـﮏ ﺣﻔـﺎر( ﻣـﯽ
دﻫﺪ و او ﻫﻢ اﯾﻦ دﺳﺘﻮرات را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮔﺮوه ﮐﻪ  ۵ﺗﺎ  ۶ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣـﯽ دﻫـﺪ .در اﯾـﺮان ،ﮐﻤـﮏ ﺣﻔـﺎر ﻧﻔـﺮ ﺑﻌـﺪ از ﺣﻔـﺎر ارﺷـﺪ ﺳـﮑﻮی ﺣﻔـﺎری
اﺳﺖ و در ﻃﻮل ﺷﯿﻔﺖ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ ﺟﺎی او ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
دﮐﻠﺒﺎن ) (derrick man
در ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻣﺎﻧﻨـﺪ آﻣﺮﯾﮑـﺎ و ﮐﺎﻧـﺎدا و ﺑﺴـﯿﺎری از
ﮐﺸـﻮرﻫﺎی دﯾﮕـﺮ دﮐﻠﺒـﺎن از ﻧﻈـﺮ رﺗﺒـﻪ ﺑﻌـﺪ از ﺣﻔـﺎر ﺑـﻮده و در ﺑﻌﻀـﯽ از
دﺳـﺘﮕﺎه ﻫــﺎی ﺣﻔـﺎری ﻣﻤﮑــﻦ اﺳــﺖ او را ﺑﻌﻨــﻮان ﻣﻌـﺎون ﺣﻔــﺎر در ﻧﻈـﺮ
ﮔﺮ ﻓﺖ .او روی ﺳﮑﻮی دﮐﻠ ﺒﺎن )  (monkeyboardﯾﻌ ﻨﯽ ﺳﮑﻮی ﮐﻮﭼﮑﯽ
ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﯾﮏ اﺳﺘﻨﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﺣﻔﺎری )ﺗﻘﺮﯾﺒﴼ  ۹۰ﻓﻮت( ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻮﻟﻪ
ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﺧﺎﺻﯽ در ﺗﺠﻬﯿﺰات وﯾﮋه اﯾﮑﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺪه ﻣﯽ ﭼﯿﻨﺪ) .ﺷﮑﻞ( روﺑﺮو
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ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﮑﻮ )  (floopman roughneckﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺣﻔﺎری ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد
)ﺷﮑﻞ(روﺑﺮو
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ﻣﺴـﺌﻮل زﻣـﺎن ﺟﺎﺑﺠـﺎ ﮐـﺮدن ﭘـﺎﺋﯿﻦ ﻟـﻮﻟﻪ ﻫـﺎی ﺣﻔـﺎری ) ﺳﻠﯿﺒﺲ( را ﮐـﻪ ﺳـﻪ
دﺳﺘﻪ دارد ﻣﻮﻓﻊ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎرﮔﺮان
ﺣﻔﺎری ﺷﺎﻣﻞ  ۲ﺗﺎ  ۴ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻮ ﺳﯿﻠﻪ آﭼﺎر ،ﻛﺎر ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ
ﻛﺮدن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧ ﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ روی ﺳﮑﻮ ،آﻧﻬﺎ
اﻏﻠﺐ ﻧﮕﻬﺪاری ،ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن و رﻧﮓ زدن ﺗﺠﻬﯿﺰات را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه
ﺣﻔﺎری در وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎری ) (mechanic
ﻣﮑﺎﻧ ﯿﮏ د ﺳﺘﮕﺎه ﺣ ﻔﺎری ،در ﻋ ﯿﻦ ﺣﺎل ﻛﻪ ﺟﺰء ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎرﮐ ﻨﺎن د ﺳﺘﮕﺎه
ﺣﻔـﺎری ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺗـﺎ آﻧﺠـﺎﺋﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﺟـﺰاء ﻣﮑـﺎﻧﯿﮑﯽ دﺳـﺘﮕﺎه ﺣﻔـﺎری ﻣﺮﺑـﻮط
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ﻣﯿﺸـﻮد ﻫﻤـﻪ ﮐـﺎره اﺳـﺖ .او ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺟـﺰﺋﯽ ﻣﻮﺗﻮرﻫـﺎ ،ﭘﻤـﭗ
ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﺑﺮﻗﮑﺎر) (electrician
ﺑﺮﻗﮑﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎری ،ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق را ﺑﺮ
ﻋﻬـﺪه دارد .ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺟـﺰﺋﯽ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫـﺎ ﯾـﺎ ﻣﻮﺗﻮرﻫـﺎی اﻟﮑــﺘﺮﯾﮑﯽ،ﺑﺎزرﺳﯽ
ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ ﺑﺮق و ﺳﺎﯾﺮ ادوات ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه اوﺳﺖ.
ﺑﺮﻗﮑﺎر ) ۲ﮐﻤﮏ ﺑﺮﻗﮑﺎر(
ﮐ ﻤﮏ ﺑﺮﻗﮑﺎر ﻣ ﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ در اردو ﮔﺎه ﺣ ﻔﺎری ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮ ﺗﻮر
ﺑﺮق اردوﮔﺎه ،روﺷﻨﺎﺋﯽ ﻣﺤﻞ ،ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ ﮐﺎرواﻧﻬﺎ ،و ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری اﺑﺰار
آﻻت آﺷﭙﺰ ﺧﺎﻧﻪ و دﺳﺘﻮرات رﯾﺌﺲ اردوﮔﺎه )ﮐﻤﭙﺎس( را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
ﮐﻤﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ) (motor man
او ﻋﻤﻮﻣـﴼ ﻣ ﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎ ،ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎ و ﺗﺤﻬ ﯿﺰات ﮐﻤ ﮑﯽ از ﻗﺒ ﯿﻞ
ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ ،ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎی ﻫﻮا ،ﭘﻤﭗ ﻫﺎی آب و ﺳﺎﯾﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ
ﻋ ﻬﺪه دارد .او ﺑﺎزر ﺳﯽ رو ﻏﻦ و ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻌﻤ ﯿﺮات ﺟﺰﺋﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎ را اﻧ ﺠﺎم
ﻣﯿﺪﻫـﺪ وﻟـﯽ ﺑـﺮای ﺗﻌﻤﯿﯿـﺮات اﺳﺎﺳـﯽ ،ﻋﻤﻮﻣــﴼ ﯾـﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿـﮏ ﺑﮑـﺎر ﮔﺮﻓﺘــﻪ
ﻣﯿ ﺸﻮد .او ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ  ۲ﻋـﺪد ﭘﻤـﭗ ﻫـﺎی آب ﻣﺼـﺮﻓﯽ ﺳـﺮ ﭼـﺎه ﯾـﺎ
دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎری را دارد
اﭘﺮاﺗﻮر ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ و ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎده )زﯾﺮ ﺳﮑﻮ(
در دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎی ﺣﻔـﺎری درﯾـﺎﺋﯽ ،ﮔـﺮوه ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺣﻔـﺎری ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن
دﺳـﺘﮕﺎه ﺣﻔـﺎری ﺧﺸـﮑﯽ اﺳـﺖ .ﺣـﺘﯽ ﺗﻌـﺪاد آﻧﻬـﺎ زﯾـﺎد ﻫـﻢ ﻫﺴـﺖ .در ﺑﯿـﻦ
اﻓﺮاد اﺿﺎﻓﯽ ،اﭘﺮاﺗﻮر ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ و ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎده ﯾﺎ زﯾﺮ ﺳﮑﻮ را دارﯾﻢ.
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ﮐـﺎرﮔﺮ ﺳـﮑﻮ وﺳـﺎﯾﻠﯽ را ﮐـﻪ ﻣﺮﺗـﺐ از ﻣﺮﮐـﺰ )درﺧ ﺸﮑﯽ( ﻣـﯽ رﺳـﺪ ﺗﺨﻠﯿـﻪ و
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺎر زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﭘﺮاﺗﻮر ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﮐﺎر
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﻮﺷﮑﺎر
ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎده ﺟﻮﺷﮑﺎری روی ﺳﮑﻮ  ،ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺳﮑﻮ و ....اﺳﺖ.
ﮔﻞ ﺷﻨﺎس
ﺣ ﻔﺎری ﻧ ﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﻞ ﺷﻨﺎس )  (mud engenierروز ﮐﺎر و ﺷﺐ ﮐﺎر دارد.
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻞ ﺷﻨﺎس دارای ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻨﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺮ و ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ
ﮐﻤﮑـﯽ ﺑﻨـﺎم )ﮐﻤـﮏ ﺻـﻨﻌﺘﮕﺮ ( اﺳـﺖ .ﻫـﻢ ﭼﻨﯿـﻦ ﺗﻌـﺪادی ﮐـﺎرﮔﺮ ﻣﺤﻠـﯽ ﮐـﻪ
ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﯿﺎز ﮐﺎر ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  ۲۰ﻧﻔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺮﯾﻦ ﺟﻬﺖ
ﺟﺎﺑﺠـﺎﺋﯽ ﻣـﻮاد ﮔـﻞ ﮐـﻪ دارای  ۲راﻧﻨـﺪه ی ﺟﺮﺛﻘﯿـﻞ ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ در روز و ﯾﮑـﯽ
درﺷﺐ اﺳﺖ.ا
 :ﺑﻬﺮام ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﺪ؟
رﻓﯿﻖ ﺑﻬﺮام )ﮔﻞ ﺷﻨﺎس( :ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﻞ
ﺣﻔﺎری ،ﯾﻚ ﺳﯿﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻔﺎری ﺑﺮای ﺧﻨﻚ ﻛﺮدن ﻣﺘﻪ،
ﺑـﺎﻻ آوردن ﻛﻨـﺪهﻫﺎ ،ﻧﮕـﻪ داری ﻓﺸـﺎر ﺳـﺎزﻧﺪﻫﺎ و  ...ﺑـﻪ درون ﭼـﺎه ﺗﺰرﯾـﻖ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮔﻞ ﺣ ﻔﺎری ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎﻟﯽ ا ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑ ﺸﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﯾ ﺠﺎد آن
ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻋﻤﻖ ﭼﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ،ﻓﺸﺎر ﮔﻞ ﺣﻔﺎری
ﻧﯿـﺰ ،ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﻤﭙـﯽ ﻛـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺮای دﺳﺘﺮ ﺳﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓ ﺸﺎری ﺑﺎ ﯾﺪ ﺗﻮان ﺑﺮ ﺣ ﺴﺐ ا ﺳﺐ ﺑ ﺨﺎر)
 (Horse Powerﺑﯿﺸــﺘﺮی داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾــﺪ از آﻟﯿــﺎژ ﺧﺎﺻــﯽ
ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺷــﻮد ﻛــﻪ ﺧــﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨــﺪ ﺗﻜﻨﻮﻟــﻮژی ﭘﯿﺸــﺮﻓﺘﻪی دﯾﮕــﺮی اﺳــﺖ.ﺑــﻪ
ﯾﻘﯿﻦ،ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ ﻛﻪ اﯾﺮان ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﻛﺸﻮر ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ
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ﻣﺴــﺎﻟﻪ ﯾــﻚ اﻓﺘﺨــﺎر ﻣﺤﺴــﻮب ﻧﻤﯽﺷــﻮد .زﻣــﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾــﺪ اﻓﺘﺨــﺎر ﻛــﺮد ﻛــﻪ در
ﺻﺎدرات ﺗﻜﻨﻮ ﻟﻮژی ﻧ ﻔﺘﯽ ﻣﻮ ﻓﻖ ﻋ ﻤﻞ ﻛﻨ ﯿﻢ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣ ﺼﺮف ﻣ ﻘﺪار ﻧ ﻔﺖ
ﺗﻮﻟ ﯿﺪ ﺷﺪه در دا ﺧﻞ ﺟ ﻬﺖ ﺗﻮﻟ ﯿﺪ ،ﻫﻤﺎﻧ ﻨﺪ اﻣﺮﯾ ﻜﺎ از ﺳﺎﯾﺮ ﻛ ﺸﻮرﻫﺎ ﻧ ﯿﺰ ﻧ ﻔﺖ
وارد ﻛﻨﯿـﻢ .ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻓـﺮوش ﻧﻔـﺖ ﺧـﺎم ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻓـﺮدی ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﻛـﻪ ﺑـﺮای ﺗـﺎﻣﯿﻦ
زﻧﺪﮔﯽاش ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻛﻠﯿﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ.
رو ﺷﻦ :ا ﮔﻪ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑ ﻌﺪ از ﺗﻮ ﺿﯿﺢ دو ﺳﺘﻤﺎن در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ
 :ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
رو ﺷﻦ :ﮐﻤـﯽ در ﻣـﻮرد ﮐﺎرﮐ ﻨﺎن ﻣـﺎﻣﻮرﯾﺘﯽ ﺷﺎﻏﻞ در ﮐﺎر ﻫﺎی ﻓ ﻨﯽ ﺻـﺤﺒﺖ
ﮐﻨﻢ .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﯽ ﻏﺎﻟﺒﴼ در ﮔﺮوه ﻫﺎی  ۲ﺗﺎ  ۷ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ:
 -۱ﺳﯿﻤﺎن ﮐﺎری ـ در زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺪاری ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ ﮔﺮوه
ﺳﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺰر ﯾﻖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﺑﻐﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺟﺪاری را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دﻫﺪ
 -۲ﻧ ﻤﻮدار ﮔﯿﺮی ـ ﮐﺎر ﻧ ﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری از ﻋ ﻤﻖ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﭼﺎه در ﻫﺮ ﻣﺘﺮاژی ﮐﻪ
ﺑﺎﺷـﺪ وﻇﯿﻔـﻪ ﮔـﺮوه ﻧﻤـﻮدار ﮔﯿـﺮی ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﮐـﻪ ﺑـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﻣﺨﺼـﻮص
ﻧﻤﻮدار ﮔﯿﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد
 -۳اﺑﺰار در ﮔﺮدش ـ در واﻗﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻤﺎم اﺑﺰار ﺣﻔﺎری از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮد
دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎری را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان از ﭼﮏ ﮐﺮدن ﻟﻮﻟﻪ
ﻫﺎ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻫﺎی ﺣﻔﺎری ﻧﺎم ﺑﺮد
 -۴اﺑﺰار دﻗﯿﻖ ـ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎم ان ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﺎر ﭼﮏ ﮐﺮدن اﺑﺰار ﻫﺎ از
ﺟﻤﻠﻪ )ﮔﯿﺠﻬﺎ ،ﮐﻨﺘﺮل روﻣﻬﺎ و ﮐﻨﺘﺮل وﻟﻮﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ و.....
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 -۵ﻟــﻮﻟﻪ ﺟــﺪاری )ﮐﯿﺴــﯿﻨﮓ ﮔــﺮوه( _ اﯾــﻦ ﮔــﺮوه ﻣﻌﻤــﻮﻻ در ﺣﯿــﻦ اﻧﺠــﺎم
ﺣﻔﺎری ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ ی اﯾﮑﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎس ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده وارد ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ از  ۱۸.۵۸ﺗﺎ  ۵.۵۸ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
و در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن اﻣـﻮر اداری و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻃـﯽ ﭼـﺎرت ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﻠـﯽ ﺣﻔـﺎری از ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘـﺎم در ﺷـﺮﮐﺖ )ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ( ﺗـﺎ ﻧﮕﻬﺒـﺎن
)دم ﮔﯿﺖ( ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.
 :از ﺗﻮ ﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ داد ﯾﺪ ﺧﯿ ﻠﯽ ﻣﻤﻨـﻮﻧﻢ .ا ﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺧـﻮاﻫﻢ ا ﮔﺮ
ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﻛﺎرﮔﺮان ﺣﻔﺎری ،ﻧﺴﺒﺖ داﺋﻤﯽ ﻫﺎ و
ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎ ،اﯾﻨﻜﻪ آﯾﺎ ﻛﺎرﮔﺮ ﯾﺎ ﻛﺎرﻣﻨﺪ زن ﻫﻢ در ﺑﯿﻨﺸﺎن ﻫﺴﺖ ،رگ و رﯾﺸﻪ
ﻣﺤﻠﯽ و ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻠﯿﺘﯽ ﻛﺎرﮔﺮان ﺣﻔﺎری و ...اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دارﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.
ﺑﻬﺮام :در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺣﻔﺎری آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ ﻧﺪارم ،اﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  ۴ﺗﺎ  ۹ﻫﺰار ﻧ ﻔﺮ در ﻣﺠ ﻤﻮع ﺑﺎ ﺷﺪ ) ﮐﻪ ر ﺳﻤﯽ ﻫﺎ ﺣﺪودﴽ ۳
ﺗـﺎ  ۴ﻫﺰارﻧﻔـﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ( .ﻧﺴـﺒﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﯿﻬـﺎ از داﺋﻤـﯽ ﻫـﺎ ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﺳـﺖ و ﻣﯿﺸـﻮد
ﮔ ﻔﺖ ا ﯾﻦ ﻧ ﺴﺒﺖ ﺳﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ا ﺳﺖ .و ا ﻣﺎ اﯾﻨ ﮑﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﺎ ﮐﺎرﻣ ﻨﺪ زن دار ﯾﻢ،
ﺑﻠــﻪ .در ﺑﺨــﺶ ﮐﺎرﮐﻨــﺎن اﻣــﻮر اداری و ﺳــﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﮑــﺎران زن ﺑﺴــﯿﺎری
ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺴﯿﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
در ﻣﻮرد رگ ورﯾﺸﻪ ﻣﺤﻠﯽ و ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻠﯿﺘﯽ ،ﯾﮏ ﺑ ﺨﺶ از ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻪ در
اردوﮔـﺎه ﺣﻔـﺎری ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺣـﺪود  ۱۵ﺗـﺎ  ۲۰ﻧﻔـﺮ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ ﻣﺤﻠـﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ.
ﯾﻌ ﻨﯽ ﺑﻮﻣﯽ ﻫ ﻤﺎن ﻣﻨﻄ ﻘﻪ ﮐﻪ د ﮐﻞ ﺣ ﻔﺎری ﻗﺮار دارد ﻫ ﺴﺘﻨﺪ) .ﻣﺜﻼ ا ﻓﺮاد
ﻣﺤﻠﯽ از ﻣﻜﺎن ا ﺳﺘﻘﺮار د ﻛﻞ ﭼﺎه ﻫﺎی ﺷﻤﺎره  ۱۴۶ﻣﯿﺪان ﺑﯽ ﺑﯽ ﺣﻜﯿ ﻤﻪ،
 ۱۲۷ﻣﯿــﺪان آﻏﺎﺟــﺎری ،ﺷــﻤﺎره  ۳ﻻوان ،و (...اﻣــﺎ در ﺷــﺮﮐﺖ ﺣﻔـــﺎری
ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﮐـﺎرﮔﺮان از ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﻠـﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .از ﻗﺒﯿـﻞ ﺑﺨﺘﯿﺎرﯾﻬـﺎ ،ﻋﺮﺑﻬـﺎ ،ﺗﺮﮐﻬـﺎ
و ...ﮐـﻪ ﺑﺨــﺎﻃﺮ وﺿــﻌﯿﺖ ﺗــﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ی ﻧﻔـﺖ ﺧﯿــﺰ ﺧﻮزﺳــﺘﺎن ﺑﯿﺸـﺘﺮ
ﺑﺨﺘﯿﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﺟﻤﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﻔﺎری

 :ﺷـﻤﺎ در ﺑـﺎﻻ ﺑـﻪ دو ﻧﮑﺘـﻪ اﺷـﺎره ﮐﺮدﯾـﺪ .ﯾـﮏ ﻣﻨـﺎﻃﻘﯽ ﮐـﻪ ﭼـﺎه ﻫـﺎ وﺟـﻮد
دارد و ﯾﮑﯽ اردوﮔﺎه .ﻣﻨﻈﻮر ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻬـﺮام :ﺑ ﻠﻪ .در ﻣـﻮرد ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﮐـﻪ ﮔﻔﺘـﻢ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﺤـﻞ اﺳـﺘﻘﺮاردﮐﻞ ﻫـﺎی
ﺣ ﻔﺎری ا ﺳﺖ .ﻧﺎو ﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﯽ ﺣ ﻔﺎری ا ﯾﺮان ﺑﺮای ﺣ ﻔﺎری ﺣﺪود  ۴۰ﺗﺎ
 ۵۰ﭼﺎه ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر دﮐﻞ ﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ
ﻣ ﺴﺘﻘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ آﻣﺎر آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از روا ﺑﻂ ﻋ ﻤﻮﻣﯽ ﺣﻔﺎری ﺑﮕﯿﺮ ﯾﺪ.
) *(
اﻣــﺎ در ﻣــﻮرد اردوﮔــﺎه ﺣﻔــﺎری  :ﻣﺤﻠــﯽ اﺳــﺖ در ﻧﺰدﯾﮑــﯽ ﭼــﺎه ﺣﻔــﺎری
ﺷﺎﻣﻞ ۱۴ :ﺗﺎ  ۱۵ﮐﺎروان ،ﯾﮏ ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺮق ،ﮐﺎروان ﻧﺎﻧﻮاﺋﯽ ،ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻬﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ) ۱ﺑﺮای ﺳﺮ ﺣﻔﺎر _ ﺣﻔﺎر و
ﮐﻤﮏ ﺣﻔﺎر( و ﺧﻮاﺑﮕﺎه ) ۲ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﮑﻮ( ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎی ﺑﺴﯿﺎر
آراﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﺪ ،ﺳﺎﻟﻦ ﻏﺬا ﺧﻮری ﺷﻤﺎره  ۱ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﺣﻔﺎر و ﺣ ﻔﺎر وﮐ ﻤﮏ
ﺣﻔـﺎر ،و ﺷـﻤﺎره  ۲ﻛـﻪ ﺑـﺮای ﺑﻘﯿـﻪ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن اﺳـﺖ ،آﺷـﭙﺰﺧﺎﻧﻪ )ﮐـﻪ در ﻫﻤـﺎن
ﺟﺎﻟﺒــﺎس ﺷــﻮﺋﯽ و ،(.....ﻧﻤﺎزﺧــﺎﻧﻪ )ﺑــﺎ ﯾــﻚ دﺳــﺘﮕﺎه ﺗﻠﻮﯾﺰﯾــﻮن ﺑــﺮای
اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﺎرﮐﻨــﺎن( ،ﭼــﺎدر ﻫــﺎﯾﯽ ﺑــﺮای ﮐــﺎرﮔﺮان ﺳــﺎده ﺑــﻮﻣﯽ ،ﮐــﻪ
ﮐﺎر ﻫﺎی)ﻧﮕﻬ ﺒﺎﻧﯽ اردو ﮔـﺎه و ﭼـﺎه و ﺳـﯿﻤﺎن ﺧـﺎﻟﯽ ﮐـﺮدن (...را اﻧﺠـﺎم ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ.
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اﻓـﺮاد ﯾـﮏ اردو ﮔﺎه ﺣـﺪودا  ۶۰ﻧ ﻔﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﺷﺎﻣﻞ ۲۰ - ۱۵ :ﮐـﺎرﮔﺮ ﺳﺎده و
ﺑــﻮﻣﯽ ﻣــﺎﺑﻘﯽ ،ﮐﺎرﮐﻨــﺎن ﺧــﻮد ﺣﻔــﺎری و ﻣﺴــﺌﻮل اردوﮔــﺎه )ﮐﻤﭙــﺎس( ﮐــﻪ
ﻋ ﻬﺪه دار ﺗ ﻤﺎم ا ﻣﻮر ﺳﺮ د ﮐﻞ و اردو ﮔﺎه ا ﺳﺖ.ا ﯾﻦ ا ﻓﺮاد  ۲ﻫﻔ ﺘﻪ ﮐﺎ ﻣﻞ در
اﯾﻦ اردوﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 :آﯾــﺎ ﻗﺸـﺮ ﻣﻤﺘـﺎز و راﺿــﯽ ﻛــﺎرﮔﺮی )ﻧــﻪ ﻛﺎرﻣﻨــﺪ و ﻣﺘﺨﺼـﺺ( ﻛــﻪ ﭘــﺎﯾﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ا ﯾﻦ ﻧ ﻈﺎم ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ در ﺑﯿﻦ ﻛﺎرﮔﺮان ﺣﻔﺎری وﺟﻮد دارد؟ از ﻧﻈﺮ
ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯿﺎن ﻛﺎرﮔﺮان ﭼﻘﺪر ﭘﺮ رﻧﮓ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﯾﻚ
ﻧﯿﺮوی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻓﻌﺎل و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار از ﻃﺮف دوﻟﺖ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ وﺟﻮد دارد؟
ﻣﺜﻼ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﭼﻪ ﺳﻄﺤﯽ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﺗﻌﺪادی ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد؟
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رو ﺷﻦ :در ﻣـﻮرد ﺳـﺌﻮال اول .ﺑﻠـﻪ ،ﯾـﮏ ﻗﺸـﺮ ﻧـﺎزک ﻣﻤﺘـﺎز وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ
ز ﯾﺎد ﻫﻢ رﺑ ﻄﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﻮدن و ﻣﺘﺨ ﺼﺺ ﺑﻮدن ﻧﺪارد .از ﻧ ﻄﺮ ﻋﻘ ﯿﺪﺗﯽ
و ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﭘﺮ رﻧﮓ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻓﺸﺎر و ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺎر ،ﻧﺰدﯾﮑﯽ و
زﻧــﺪﮔﯽ ﻓﺸــﺮده ﮐــﺎرﮔﺮان،دوری از ﺧــﺎﻧﻮاده و ....اﯾــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع را از ﺑﯿــﻦ
ﺑﺮده ا ﺳﺖ .ا ﻣﺎ در اﯾﻨ ﺠﺎ از ﻧ ﻤﺎز ﺟ ﻤﺎﻋﺖ ﺧﺒﺮی ﻧﯿ ﺴﺖ .ﻫﺮﮐ ﺴﯽ ا ﮔﻪ و ﻗﺖ
و ﻓﺸﺎر ﮐﺎر اﺟﺎزه ﺑﺪه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی
در ﺷـﻬﺮ اﻫـﻮاز ،در اﻣـﻮر اداری )ﻣﻨﻄﻘـﻪ ی ﮐـﻮروش ﮐﺎرﮔـﺎه ﺷـﻤﺎره)  (۱ﯾـﺎ
ﮐﺎرﮔﺎه ) ۲ﭘﯿﭻ ﮐﺎرون( ﻣﺜﻞ ﺧﯿﻠﯽ دﯾﮕﺮ از ادارات ،ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﻮد.
و اﻣـﺎ در ﻣـﻮرد ﭘـﺎﯾﻪ ﻫـﺎی ﻧﻈـﺎم .ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﯾـﻚ ﻧﻔـﺮ ﻣﻠﯿﺠـﮏ ﺑـﺮای
ﮔﺰارش دﻫﯽ وﺿﻌﯿﺖ را ﺑﯿﻦ ﻛﺎرﮔﺮان دارﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ او ارﺗﺒﺎط ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد
ﯾﺎ ﺑﻘﻮﻟﯽ ﺗﺤﻮﯾﻠﺶ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
 :ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت روز ﻛﺎرﮔﺮان اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻃﺮح اﻗﻤﺎری ﭼﯿﺴﺖ؟
روﺷﻦ :
ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺶ اول
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت:
) (۱ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮔﺮی رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮه در وﺑﻼگ
ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی
* -روا ﺑﻂ ﻋ ﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﻛﺖ ﻣ ﻠﯽ ﺣ ﻔﺎری ا ﯾﺮان ﻣ ﺴﺘﻘﺮ در ا ﻫﻮاز  :ﻫﻢ اﻛ ﻨﻮن د ﻛﻞ ﻫﺎی ۱۱
ﻗﺪر روی ﭼﺎه ﺷﻤﺎره  ۱۴۹ﮔﭽ ﺴﺎران ۱۲ ،ﻗﺪر روی ﭼﺎه ﺷﻤﺎره  ۲ﻣ ﯿﺪان ﻧ ﻔﺘﯽ ﺟﻔ ﯿﺮ۱۳ ،
ﻗﺪر روی ﭼﺎه ﺷﻤﺎره  ۵ﻣ ﯿﺪان آزاد ﮔﺎن ۱۴ ،ﻗﺪر روی ﭼﺎه ﺷﻤﺎره  ۷ﻣ ﯿﺪان راﻣ ﯿﻦ ۱۶ ،ﻗﺪر
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روی ﭼﺎه ﺷﻤﺎره  ۲۳۵ﻣﯿﺪان ﮔﭽﺴﺎران و  ۱۸ﻗﺪر روی آرك  ۱۳رﺳﺎﻟﺖ در ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ اﺳﺘﻘﺮار
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ د ﻛﻞ ﺣ ﻔﺎری  ۴۰ﻓ ﺘﺢ روی ﭼﺎه ﺷﻤﺎره  ۶۳ﻣ ﯿﺎن ﻫﻔﺘ ﻜﻞ ۴۱ ،ﻓ ﺘﺢ روی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺳﺒﻼن B،42ﻓﺘﺢ روی ﭼﺎه ﺷﻤﺎره  ۲۹ﺧﺎرگ ۴۳ ،ﻓﺘﺢ روی ﭼﺎه ﺷﻤﺎره  ۱ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﻏﻮن۴۴ ،
ﻓ ﺘﺢ روی ﭼﺎه ﺷﻤﺎره  ۱۰ﻗﻠ ﻌﻪ ﻧﺎر ۴۵ ،ﻓ ﺘﺢ روی ﭼﺎه ﺷﻤﺎره  ۵۴ﺧﺎﻧﮕﯿﺮان ۴۶ ،ﻓ ﺘﺢ روی
ﭼـﺎه ﺷـﻤﺎره  ۳۵۳ﻣﯿـﺪان ﻣـﺎرون و دﻛـﻞ  ۴۷ﻓﺘـﺢ روی ﭼـﺎه ﺷـﻤﺎره  ۳۵۵ﻣﯿـﺪان ﮔﭽﺴـﺎران
ﻣﺴﺘﻘﺮﺷﺪه اﻧﺪ.
د ﻛﻞ ﻫﺎی ۴۹ﻓﺘﺢ ۵۰ ،ﻓﺘﺢ ۵۱ ،ﻓ ﺘﺢ ۵۲ ،ﻓﺘﺢ ۵۳ ،ﻓ ﺘﺢ ۵۴ ،ﻓﺘﺢ ۵۵ ،ﻓ ﺘﺢ ۵۶ ،ﻓﺘﺢ ۵۷ ،ﻓ ﺘﺢ،
 ۵۸ﻓﺘـﺢ و  ۵۹ﻓﺘـﺢ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﺮ روی ﭼـﺎه ﻫـﺎی ﺷـﻤﺎره  ۱۴۶ﻣﯿـﺪان ﺑـﯽ ﺑـﯽ ﺣﻜﯿﻤـﻪ۱۲۷ ،
ﻣﯿـﺪان آﻏﺎﺟـﺎری ،ﺷـﻤﺎره  ۳ﻻوان ،ﺷـﻤﺎره  ۶۰ﻣﻨﺼـﻮری ،ﺷـﻤﺎره  ۴۲آب ﺗﯿﻤـﻮر ،ﺷـﻤﺎره ۹
آزاد ﮔﺎن ،ﺷـﻤﺎره  ۱۲۵ﻣﯿـﺪان رگ ﺳـﻔﯿﺪ ،ﺷـﻤﺎره  ۲۸ﻧـﺎر ،ﺷـﻤﺎره  ۵۳ﺧـﺎﻧﮕﯿﺮان ،ﺷﻤﺎره ۴۷
ﻛﻮﭘﺎل و ﺷﻤﺎره  ۱۵ﻣﯿﺪان ﺷﺎدﮔﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روی ﭼﺎه ﻫﺎی ﺷﻤﺎره  ۳۵۲ﻣ ﯿﺪان ﻣﺎرون ،ﺷﻤﺎره  ۴۶ﻣ ﯿﺪان ﻛﻮ ﭘﺎل ،ﺷﻤﺎره ۴۱۸
ﻣ ﯿﺪان ا ﻫﻮاز ،ﺷﻤﺎره  ۱۲ﻣ ﯿﺪان آزاد ﮔﺎن ،ﺷﻤﺎره  ۱ﻣ ﯿﺪان آ ﺑﺎن ،ﺷﻤﺎره  ۹ﻣ ﯿﺪان ﺷﺎﻧﻮل،
ﺷـﻤﺎره  ۳۵۷ﻣﯿـﺪان ﻣـﺎرون ،ﺷـﻤﺎره ﻫـﺎی  ۷۳و  ۷۵ﻣﯿـﺪان ﻣﻨﺼـﻮرﯾﻪ و ﺷـﻤﺎره  ۱۵ﻣﯿـﺪان
ذﯾﻼﯾـﯽ  ۱۰دﻛـﻞ ﺣﻔـﺎری  ۶۱ﺗـﺎ  ۷۰ﻓﺘـﺢ ﻣﺴـﺘﻘﺮ و ﻣﺸـﻐﻮل ﺣﻔـﺎری ﭼـﺎه ﻫـﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﻛـﻞ ﻫـﺎی ﭘﯿـﺮوزی ﺑـﺮ روی ﭼـﺎه ﺷـﻤﺎره  ۴ﺟﻔﯿـﺮ ،دﻛـﻞ  ۷۵ﻧﺼـﺮ ﺑـﺮ روی ﭼـﺎه ﺷـﻤﺎره ۳۳
ﻛﻨﮕﺎن ۷۸ ،و  ۷۹ﻧﺼﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮ روی ﭼﺎه ﻫﺎی ﺷﻤﺎره  ۱۴۷ﻣﯿﺪان آﻏﺎﺟﺎری و ﺷﻤﺎره
 ۳ﻣﯿـﺪان ﭘﺮﻧـﺞ ،ﻣﺴـﻘﺮ ﺷـﺪه اﻧـﺪ .دﻛـﻞ ﻣـﻮرب در ﻣـﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳـﻜﻠﻪ ﺧﺮﻣﺸـﻬﺮ ﺟﺰﯾـﺮه ﺧـﺎرگ
ﻣ ﺴﺘﻘﺮ ﺷـﺪه و دﻛـﻞ ﻫﺎی  ۸۰ﺗﺎ  ۸۷ﻓ ﺘﺢ ﻧﯿـﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑﺮ روی ﭼـﺎه ﻫﺎی ﻛﻨ ﮕﺎن  ،۳۲ﭼﺎه
ﺷـﻤﺎره  ۱۱آزادﮔـﺎن ،ﭼـﺎه ﺷـﻤﺎره  ۱۴ﻣﯿـﺪان اﻏـﺎر ،ﺷـﻤﺎره  ۴۱۶ﻣﯿـﺪان اﻫـﻮاز ،ﺷـﻤﺎره ۳۷
ﻣﯿـﺪان ﻛﺮﻧـﺞ ،ﺷـﻤﺎره  ۴۱۷ﻣﯿـﺪان اﻫـﻮاز و ﭼـﺎه ﺷـﻤﺎره  ۱۰۸ﻣﯿـﺪان رگ ﺳـﻔﯿﺪ .ﻣﺸـﻐﻮل
اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﻔﺎری ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی )(jafk
آذر ﻣﺎه ۸۷
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ﯾـﮏ ﺗﻮ ﺿﯿﺢ :اﻧﺘﺸـﺎر ﺑﺨـﺶ اول ﮔ ﻔﺖ و ﮔـﻮ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﻔـﺎری ﺑـﺎ اﺳـﺘﻘﺒﺎل
ﻣﺨﺎﻃ ﺒﺎن وﺑﻼگ روﺑـﺮو ﺷﺪ .ﺑـﺎر دﯾ ﮕﺮ ﺑـﺎ ﺗﺸـﮑﺮ از دوﺳـﺖ ﯾـﺎ دوﺳـﺘﺎن ﺗﻬﯿـﻪ
ﮐﻨﻨﺪه ا ﯾﻦ ﻣﻄ ﻠﺐ ،ﻻزﻣ ﺴﺖ ﯾﮑﯽ دو ﻧﮑﺘﻪ را در ﻣﻮرد ﻣ ﻘﺪﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ
آن ﮔﻔـﺖ و ﮔـﻮ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺑـﻮدﯾﻢ ﺗﻮﺿـﯿﺢ دﻫﯿـﻢ .ﺑﺮﺧـﯽ دوﺳـﺘﺎن در ﺗﻤـﺎس ﺑـﺎ
وﺑﻼگ ﻣﻄــﺮح ﮐﺮدﻧــﺪ ﮐــﻪ در دوران اﻧﻘﻼب  ۵۷و ﻓﻌــﺎﻟﯿﺖ ﺷــﻮرای ﮐــﺎرﮔﺮان
ﺣﻔـﺎری ،ﻃـﺮح اﺳـﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫـﺎ )ﯾـﺎ در واﻗـﻊ ﮐـﺎروان ﻫـﺎ( ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ
ﻣﺤـﻞ اﻗـﺎﻣﺖ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ از ﻧﻘـﺎط دﯾﮕـﺮ ﺑـﺮای ﮐـﺎر ﻣـﯽ آﻣﺪﻧـﺪ و ﺑـﺮای
روزﻫﺎی آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .در آن ﻣ ﻘﺪﻣﻪ ،ﻣﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ،اﺳﺘﻔﺎده از
ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻫﺎر ﺧﻮری را ﻣ ﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد
ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﻔﺎری در ﺳﻮاﻧﺢ ﮐﺎری در
ﻫﻤـﺎن دوران ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﺷـﻮرا اﺳـﺖ .ﯾﮑـﯽ از دوﺳـﺘﺎن اﯾـﻦ ﺳـﻮاﻧﺢ ﮐـﺎری را
ﻣ ﺸﮑﻮک داﻧ ﺴﺘﻪ و آن را ﺟﺰﺋﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺮﮐﻮب دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺿﺮﺑﻪ زدن
ﺑﻪ ﺷﻮرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

»ﺟﻤﻌﯽ ار ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی«
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 :ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت روز ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺨﺶ ﻃﺮح اﻗﻤﺎری ﭼﯿﺴﺖ؟
روﺷــﻦ :ﻋﻠــﯽ ،ﮐــﺎرﮔﺮ ﺳــﮑﻮ اﺳــﺖ .ﺑﻬــﺘﺮ اﺳــﺖ اﯾــﻦ ﺳــﻮال را او ﺟــﻮاب
ﺑﺪﻫﺪ.
ﻋﻠﯽ :ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﻪ دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ و اﻣﯿﺪوارم در
ا ﯾﻦ ﭼ ﻨﺪ روز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﺖ ﻧﮕﺬ ﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺪ .ﻣ ﺸﮑﻼت ﮐﻢ ﻧﯿ ﺴﺖ! ﻣﻦ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﯽ رﺳﺪ را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ.
اول از ﻫﻤـﻪ ،دوری از ﺧـﺎﻧﻮاده .اﯾـﻦ را ﻫﻤـﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺷـﺎن
ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺳﺖ ،ﺧﻮب ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
ﭘﺮ ﮐﺮد.
دوم ،ﻧ ﺒﻮد اﻣﮑﺎ ﻧﺎت اﯾﻤﻨﯽ .در ا ﯾﻦ ﮐﺎر ،و ﺳﺎﯾﻞ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﯾﺪ ﺑﺮ ﺣ ﺴﺐ ﻧﯿﺎز در
دﺳـﺘﺮس ﺑﺎﺷـﺪ .ﻣﻬﻤـﺘﺮﯾﻨﺶ ،دﺳـﺘﮑﺶ اﺳـﺖ .ﭼـﻮن ﻣـﺎ ﻫـﺮ روز ﺑـﺎ آب و
ﮔﺮﯾﺲ و روﻏﻦ و ﻏﯿﺮه ﺗﻤﺎس دارﯾﻢ .اﺻﻼ ً ﺑﺎﯾﺪ در اردوﮔﺎه ،ﯾﮏ اﻧﺒﺎر وﺳﺎﯾﻞ
اﯾﻤﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از اداره ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﮐﺎرﮔﺮﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻧﻮع ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﻗﺮار
دار ﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ا ﻃﺮاف د ﺳﺘﮕﺎه ﺣ ﻔﺎری ﻫ ﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﺪ ﺣﻮا ﺳﺖ ﺷﺶ دا ﻧﮓ
ﺟﻤـﻊ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺧﯿﻠـﯽ ﮐﺎرﻫـﺎ را ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮای ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮی از ﺧﻄـﺮ و ﺻـﺪﻣﻪ دﯾـﺪن
اﻧﺠــﺎم داد .اﻫﻤﯿــﺖ اﯾــﻦ ﭘﯿﺸــﮕﯿﺮی ﻫــﺎ ﮐﻤــﺘﺮ از ﻟﺒــﺎس و ﺗﺠﻬﯿــﺰات اﯾﻤﻨــﯽ
ﻧﯿ ﺴﺖ .ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺧﻄـﺮات و آﺳـﯿﺐ ﻫـﺎ ﻣﺘـﻮﺟﻪ دﺳـﺖ و ﭘـﺎ اﺳـﺖ .اﻧﮕﺸـﺘﺎن را
ﺑﺎﯾــﺪ از ﺳــﺮ راه آﭼﺎرﻫــﺎ و زﻧﺠﯿﺮﻫــﺎ و ....دور ﻧﮕﻬﺪاﺷــﺖ .در اﯾﻨﺠــﺎ ﻣــﺎ
ﮐﻤﺒـﻮد دﺳـﺘﮑﺶ ﻣﻨﺎﺳـﺐ دارﯾـﻢ .ﮐﻤﺒـﻮد ﮐﻔـﺶ ﮐـﺎر )ﮐﻔـﺶ ﭘﻨﺠـﻪ آﻫﻨﯿـﻦ( و
ﺑﯿﻠﺮﺳﻮت )ﻟﺒﺎس ﯾﮏ ﺗﮑﻪ( دارﯾﻢ
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.
ا ﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑ ﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ا ﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎدر ﺳﺖ از ﻗﺮ ﻗﺮه زﻧﺠ ﯿﺮ ﺑﯿ ﺸﺘﺮ از ﻫﺮ ﭼ ﯿﺰ
دﯾﮕـﺮی ﺑـﺎﻋﺚ آﺳـﯿﺐ دﯾـﺪﮔﯽ ﻣـﯽ ﺷـﻮد :درﺳـﺖ ﻣﻮﻗـﻊ ﺑﻠﻨـﺪ ﮐـﺮدن اﺟﺴـﺎم
ﺳـﻨﮕﯿﻦ ،اﺑـﺰار ،ﺗﻠﻤﺒـﻪ ،ﮔﺮﯾـﺲ و ﺳـﺎﯾﺮ وﺳـﺎﯾﻠﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻی دﮐـﻞ ﺑـﺮده ﻣـﯽ
ﺷﻮد .آ ﺳﯿﺐ د ﯾﺪﮔﯽ ﮐ ﻤﺮ در ا ﺛﺮ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺎر و اﯾ ﺴﺘﺎدن ﻣﺪاوم ﻫﻢ ﻫ ﺴﺖ.
ﮐﺎرﮐ ﻨﺎن روی ﺳﮑﻮی ﻫﺮ د ﺳﺘﮕﺎه ﺣ ﻔﺎری ﺑﺎ ﯾﺪ ﻋﯿ ﻨﮏ اﯾﻤ ﻨﯽ دا ﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺪ.
ﭼﻮن ﭼ ﺸﻢ ،ﻣﺨﺼﻮ ﺻﴼ ﻣﻮ ﻗﻊ ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ و ﺑﻬ ﺴﺎزی ﮔﻞ ﺑﺎ
ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ،در ﻣ ﻌﺮض ﺧ ﻄﺮ ﻗﺮار دارد .در اﯾﻨ ﭽﺎ ﻣﺎ آ ﺗﺶ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻦ
ﻫﺎی ﺑـﺰرگ ﻧـﺪارﯾﻢ .ﺣـﺘﯽ ﯾـﮏ ﻣﻨ ﺒﻊ ﺑـﺰرگ آب ﺑـﺮای ﺷﺴـﺘﻦ ﭼﺸـﻤﻬﺎ و ﭘـﺎک
ﮐﺮدن ﺑﺪن از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارﯾﻢ.
 :دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ دارﯾﺪ؟
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ﻋﻠــﯽ :ﺻــﺒﺮ ﮐﻨﯿــﺪ! آﭼــﺎر ﻟــﻮﻟﻪ ﻫــﺎ را ﻫــﻢ ﺑﮕــﻮﯾﻢ .آﭼــﺎر ﻟــﻮﻟﻪ ﻫــﺎ ﺑﺴــﯿﺎر
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻨﺪ .اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ را ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮﻗﻌﯽ
ﮐﻪ آﭼﺎرﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺶ زﯾﺎدﻧﺪ اﻃﺮاف آن ﻧﺎﯾﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﮏ ﺧﻄﺮ دﯾﮕﺮ ،ﻟﻐﺰﻧﺪه ﺑﻮدن ﺳﮑﻮ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﮔﻞ ﺣﻔﺎری ﻟﻐﺰﻧﺪه اﺳﺖ و
ا ﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺮده
ﻫﺎﯾﺶ ﺧـﺮاب اﺳـﺖ ﺑـﺪﺗﺮ از ﭘﻠﮑـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﺮده ﻧـﺪارد! اﻻن در د ﺳﺘﮕﺎه
ﻫـﺎی ﺣﻔـﺎری ﻣـﺪرن دﻧﯿـﺎ ،ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗـﯽ را ﺑـﺮای ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از ﺣـﻮادث و آﺗـﺶ
ﺳـﻮزی ﻃﺮاﺣـﯽ ﮐـﺮده اﻧـﺪ .در ﮔـﺬرﮔﺎه ﻫـﺎ و ﭘﻠﮑـﺎن ﻫـﺎ ،ﺑـﺮای ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از
ﺳـﻘﻮط ،ﻧـﺮده ﻧﺼـﺐ ﮐـﺮده اﻧـﺪ .ﺑـﺮای ﺗﻤـﺎم ﻗﺴـﻤﺘﻬﺎی ﻣﺘﺤـﺮک )ﻣﻨﻈـﻮرم
ﺗﺴـﻤﻪ و زﻧﺠﯿﺮﻫﺎﺳـﺖ( و ﺑـﺮای وﺳـﺎﯾﻞ ﺗﺨﻠﯿـﻪ ﻓﺸـﺎر روی ﺧﻄـﻮط و ﭘﻤـﭗ
ﻫﺎی ﮔﻞ ،ﺣﻔﺎظ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺣﻤ ﯿﺪ :ﯾـﮏ ﭼﯿـﺰ را ﻧﮕﻔـﺘﯽ! اﯾﻨﺠـﺎ ﻣﺴـﺎﺑﻘﻪ ﺣﻔـﺮ ﭼـﺎه ﻣـﯽ ﮔﺬارﻧـﺪ .ﻇـﺎﻫﺮا
ﺑـﺮای ﺗﺸـﻮﯾﻖ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺑـﻪ ﺑﻬـﺘﺮ و ﺳـﺮﯾﻌﺘﺮ ﮐـﺎر ﮐـﺮدن اﺳـﺖ .اﻣـﺎ ﻧـﺘﯿﺠﻪ اش
ﻋﻮض ﮐﺮدن ﺑﯽ روﯾﻪ رﯾﺘﻢ ﮐﺎر و ﺑﺮ ﻫﻢ زدن دﻗﺖ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﮐﺎری وﻗـﺖ و ﺣﻮ ﺻﻠﻪ ﺧﺎ ﺻﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ .ﻫﻤ ﯿﻦ ﻣ ﺴﺎﺑﻘﻪ ﺣ ﻔﺮ ﭼﺎه،
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺿﺮﯾﺐ ﺳﻮاﻧﺢ اﺳﺖ.
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ﻋ ﻠﯽ :در ﺳﺖ ا ﺳﺖ .و اﻟﺒﺘﻪ ا ﻳﻦ ﻧﻮع ﻣ ﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑ ﻌﺪ از ﺟ ﻨﮓ و ﺑﺮای دوره ای
ﺧﺎص ﺑﻮد )در ﺣﺎل ﺣﺎ ﺿﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ا ﻳﻦ ﻧﻮع ﻣ ﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪار ﻧﺪ( ،ﻛﻪ رژ ﻳﻢ ﺑﺮای
آﻧﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اوﭘﻚ ﺣﺮﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد ،و اﻳﻦ
داﺳﺘﺎن ﺧﻮدش را دارد.
اﮔﺮ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻫﻢ از ﻣﺸﮑﻼﺗﻤﺎن ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ و
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ دار ﯾﻢ .ﺣﺎﻻ ا ﯾﻦ را ﺑﮕﺬار در ﮐﻨﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻏﯿﺮ ا ﺳﺘﺎﻧﺪارد.
ﺑﮕﺬار در ﮐﻨﺎر ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ورزﺷﯽ.

ﺣﻤ ﯿﺪ :ﺑﺒﯿﻦ .ﺑﮕـﺬار در اﯾـﻦ ﻣـﻮرد ﮐﻤـﯽ ﺗﻮﺿـﯿﺢ ﺑـﺪﻫﻢ .در ﺻـﻮرت ﺣﺴـﺎب
ﺣ ﻘﻮق ﻣﺎ  ۲ﺗﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ا ﺳﺖ ﺗ ﺤﺖ ﻋ ﻨﻮان » ﻣﺤﺮوﻣ ﯿﺖ از ﺗ ﺴﻬﯿﻼت ز ﻧﺪﮔﯽ«
و »ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮐﺎرﮔﺮ « .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﭼﻪ
ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ؟ ﮐﺎرﮔﺮﻫـﺎی ﺣﻔـﺎری  ۱۵ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز ﮐـﺎر
ﻣﺪاوم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و دو ﺳﺘﺎن؛ در ﺑﯽ ﺧﺒﺮی ﮐﺎﻣﻞ از
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روز .آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی روﺣﯽ ﮐﺎرﮔﺮﻫﺎ را ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﺮد؟ ﺷﻤﺎ
ﻓ ﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮا آﻣﺎر ﻣ ﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣ ﺨﺪر در اردو ﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺎﻻ ا ﺳﺖ؟ ﺧﺐ
وﻗـﺘﯽ ﮐـﻪ ﻣـﻦ ﺑـﺎﻻی دﮐـﻞ در ﺳـﺮﻣﺎی  ۲۰درﺟـﻪ زﯾـﺮ ﺻـﻔﺮ و در ﮔﺮﻣـﺎی ۵۰
درﺟـﻪ ﺑـﺎﻻی ﺻـﻔﺮ ﮐـﺎر ﻣـﯽ ﮐﻨـﻢ ،و زﻣـﺎن ا ﺳﺘﺮاﺣﺘﻢ را ﺑﺎ ﯾﺪ در ﺑﯿﺎﺑـﺎن ﺑـﺪون
اﻣﮑﺎ ﻧﺎت رﻓـﺎﻫﯽ ،ﺑﺪون ﮐﺘﺎﺑ ﺨﺎﻧﻪ و اﻣﮑﺎ ﻧﺎت ورز ﺷﯽ و ﻏﯿـﺮه ﺑ ﮕﺬراﻧﻢ ،ﭼـﻪ
ﭼﯿﺰی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم،
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اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻢ ﻣﻤﮑﻨﺴﺖ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﻮاب و ﺧﯿﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﭼﺮا
ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در ﭼﻨﯿـﻦ اردوﮔـﺎه ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﺎر ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ،در ﻣـﻮرد ﻣﺴـﺎﺋﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺎری ،ﻣﺸﺎور ﯾﺎ رواﻧﭙﺰﺷﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
 :ﺧﻮدت ﻗﺒﻼ ﺟﻮاب ﺧﻮدت را دادی! ﺧﻮاب دﯾﺪی ﺧﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ!....
از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و روﺣﯽ ﮐﺎرﮔﺮﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ؛ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻣﯿﺰان
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻮاره در ﻣﯿﺎن ﻛﺎرﮔﺮان ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
رو ﺷﻦ :ﻣﻦ آﻣﺎر دﻗﯿ ﻘﯽ از ﮐﻞ ﮐﺎرﮔﺮﻫﺎی ﺣ ﻔﺎری در ا ﯾﻦ زﻣﯿ ﻨﻪ ﻧﺪارم .اﻣﺎ
در ﺳﻄﺢ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن و دﯾﮕﺮان ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط دارم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ
ﻋﻤﻮﻣﴼ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﻮاره دارﻧﺪ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺴﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ
ﮐﻨ ﻨﺪ .اﻟﺒ ﺘﻪ در ﺻﺪ ز ﯾﺎدی از ﺗﻤﺎ ﺷﺎ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ا ﺳﺖ.
ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﻞ رﻓﻘﺎی ﺧﻮدﻣﺎن ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﭼﭙﯽ و
ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﻣﺜــﻞ ﮐــﻮﻣﻠﻪ ،ﮐﺎﻧــﺎل ﺟﺪﯾــﺪ ،ﮐﺎﻧــﺎل  ۶و  ....را ﻧﮕــﺎه ﻣــﯽ ﮐﻨﻨــﺪ.
اﻟﺒ ﺘﻪ رﻓﺘـﻪ رﻓ ﺘﻪ ا ﯾﻦ ﮐﺎﻧـﺎل ﻫـﺎ ﻫـﻢ ﺑﺮاﯾ ﺸﺎن ﻋﺎدی و روزﻣـﺮه ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
ﺧﯿ ﻠﯽ و ﻗﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﯿ ﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻨ ﻬﺎ ﻫﻢ ﻫ ﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﺗﻔﺮ ﯾﺢ ﻣﯽ
ﻧﺸـﯿﻨﻨﺪ و ﺳـﺮﯾﺎل ﻫـﺎی ﻣﺰﺧـﺮف ﺗﻠﻮﯾﺰﯾـﻮن را ﻧﮕـﺎه ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ .اﻟﺒﺘـﻪ ﻧـﺎﮔﻔﺘﻪ
ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ »ﺻﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ« را ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 :ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ .آﯾﺎ ﺧﺒﺮ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺣﻔﺎری ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان
ﭼﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ آ ﯾﺎ واﻗ ﻌﺎ ﺗﮑﻨﻮ ﻟﻮژِی ﭘﯿ ﺸﺮﻓﺘﻪ را اﻧﺤ ﺼﺎری ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دار ﻧﺪ و
اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ؟
ﺣﻤ ﯿﺪ :ﻣﻌﻠـﻮم اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧـﻪ! اﯾـﻦ را ﺑـﺪون ﺗﻌﺼـﺐ ﻣـﯽ ﮔـﻮﯾﻢ و ﺷـﻌﺎر ﻧﻤـﯽ
دﻫﻢ .ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﺑﻪ ﻛﺸﻮر دﻋﻮت ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﻛﻞ و
ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی ﺧﺎﺻـﯽ را وارد ﻧﻜﺮدﻧـﺪ ،ﺑﻠﻜـﻪ ﺑـﺎ دﻛﻞﻫـﺎی ﺧﻮدﻣـﺎن ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣ ﻔﺎری ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و از ﻧﯿﺮوی اﻧ ﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎ ا ﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻧﺪ .ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨ ﯿﺪ
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ا ﯾﻦ را ﻓ ﻘﻂ در ﻣﻮرد ا ﯾﺮان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ .در ﮐ ﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤ ﺴﺎﯾﻪ ﻫﻢ ﻫﻤ ﯿﻦ
اﺳــﺖ .ﺗﻤــﺎم اﯾــﻦ ﻛﺸــﻮرﻫﺎ از ﻃــﺮف ﻛﺸــﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﺻــﺎﺣﺐ ﺗﮑﻨﻮﻟــﻮژی
ﻫ ﺴﺘﻨﺪ ،ﻛ ﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻓﻦآوری ﺻﻨﻌﺖ ﺣ ﻔﺎری را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣ ﺤﺪود در
اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار داده اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ،ﺧﻮدﺷﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾـﮏ داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ وﻟـﯽ ﻣﺴـﺎﻟﻪ اﯾﻨﺴـﺖ ﮐـﻪ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ ،ﮐـﻞ
ﻓﻦآوری ﺣﻔﺎری را در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی
ﺣ ﻔﺎری ﻣﻌ ﻤﻮﻻ دﻛﻞ ﻫﺎ را از ﭼ ﯿﻦ ﻣﯽ ﺧﺮ ﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﻛﻪ دﻛﻞ ﻫﺎی ﭼﯿ ﻨﯽ
ﻓﻘﻂ ﻫﺰار اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﺗﻮان دار ﻧﺪ .ا ﯾﻦ دﻛﻞ ﻫﺎ در اﻋﻤﺎق ﻛﻢ )(shallow
و ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﻛﻼﻫﻚ ﮔﺎزی  gas capﺑﺮﺧﯽ ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻔﺎری
ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﻋﻤﺎق ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻛﺎرآﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺎ اﻻن در اﯾﺮان ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﻛﻞﻫﺎﯾﯽ
ا ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧ ﻨﺪ در ﻻ ﯾﻪ ﮔﻮرﭘﯽ ﺣ ﻔﺎری ﻛﻨ ﻨﺪ .ﯾﻌ ﻨﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﯿ ﻠﯽ ﻓ ﺸﺎر
ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ۱۵ :ﻫﺰار  PSIﻓﺸﺎر و ﻣﯿﺰان ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻧﻔﺖ دارد .اﻻن در ﻣﯿﺎدﯾﻦ
ﻧﻔـﺘﯽ اﯾـﺮان از دو ﻻﯾـﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯽﺷـﻮد :ﻻﯾﻪ آﺳـﻤﺎری و ﻻﯾـﻪ ﺑﻨﮕﺴـﺘﺎن .ﺑـﻪ
دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد دﻛﻞ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن در ﻛﺸﻮر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﻔﺎری در
اﯾﻦ ﻻﯾﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﻘﻂ ﯾﻚ دﻛﻞ از اﯾﻦ ﻧﻮع در ﻛﺸﻮر وﺟﻮد دارد،
ﺧـﺐ ،واﺑﺴـﺘﮕﯽ ﯾﻌﻨـﯽ ﻫﻤﯿـﻦ! اﮔـﺮ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ و ﺗـﻮﺟﻪ ﺷـﺮﻛﺖﻫﺎی
آﻣﺮﯾ ﻜﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑ ﺨﺶ ﻧ ﻔﺖ ،ﺣ ﻔﺎری و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺗﮑﻨﻮ ﻟﻮژی ﻣﺮ ﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻧ ﮕﺎه
ﮐﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺷﮑﺎف را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻔﻬﻤﯽ.
 :ا ﺻﻼ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﻘﺪر در ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﯾﺮان ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ؟ ﺑﯿﺸﺘﺮ
از ﮐﺪام ﮐﺸﻮرﻧﺪ؟
روﺷﻦ :دوﻟﺖ ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺣﻔﺎری و اﻛﺘﺸﺎف ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﯽ
ﻫﺎ ﺑ ﺴﺘﻪ ا ﺳﺖ ۱۳ .ﺗﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﯿ ﺸﺘﺮ ﻫ ﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﺷﺎن
اروﭘﺎﯾﯿ ﻨﺪ .اﯾﺘﺎﻟ ﯿﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﻫ ﺴﺘﻨﺪ .اﺗﺮﯾ ﺸﯽ ﻫﺎ و ﻧﺮوژی ﻫﺎ را ﻫﻢ ﺧﺒﺮ دارم.
او .ام .وی اﺗﺮ ﯾﺶ ﺳﻪ ﭼ ﻬﺎر ﺳﺎﻟﯽ ا ﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻧ ﻔﺘﯽ ﻣ ﻬﺮ اﻛﺘ ﺸﺎف
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﺗﺮﯾﺸﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ادﺳﻮن ﮔﺎز ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﺑﺎﻻی
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 ۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای ﺣﻔﺎری ﭼﺎه ﻧ ﻔﺖ در ﮔﭽ ﺴﺎران و ﺷﻤﺎل ا ﻫﻮاز دار ﻧﺪ.
ﺣﻔﺎری ﭼﺎه ﻧﻔﺖ در ﺣﻮزه ﻣﻨﯿﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ادﺳﻮن اﺳﺖ.
آﻟ ﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎ ا ﻃﺮاف ﺳﻤﯿﺮم و درودزن )ﻣﻨﻄ ﻘﻪ زا ﮔﺮس( ﺣ ﻔﺎری ﻣﯽ ﮐﻨ ﻨﺪ و
ﺳﺎﮔﺎی ﻧﺮوژ ﻫﻢ در اﻧﺎران )ﻣﺮز ﻋﺮاق(.
 :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻮای اﯾﻦ رژﯾﻢ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
رو ﺷﻦ :آره .ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﺣﯿـﺎﺗﯽ دارﻧـﺪ .اﯾﻨﻬـﺎ ﻫـﻢ ﮐـﻪ ﺧـﻮب دارﻧـﺪ ﺑﻬﺸـﺎن ﻣـﯽ
رﺳـﻨﺪ .ﺷـﺮﻛﺖ ﻧﻔـﺘﯽ » اﻧـﯽ« اﯾﺘﺎﻟﯿـﺎ ﺧﯿﻠـﯽ ﻣﺸـﻬﻮر اﺳـﺖ .اﯾﻨﻬـﺎ از ﻫﻔـﺖ
ﻫ ﺸﺖ ﺳﺎل ﭘ ﯿﺶ ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﯾﻚ ﻣﯿﻠ ﯿﺎرد دﻻری ﺑﺮای ﺗﻮ ﺳﻌﻪ ﻣ ﯿﺪان ﻧ ﻔﺘﯽ
دارﺧـﻮﯾﻦ اﻣﻀـﺎء ﮐﺮدﻧـﺪ .ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﻨـﺪ اﯾـﻦ ﻣﯿـﺪان ﺳـﻪ ﺗـﺎ ﭘﻨـﺞ ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺑﺸـﻜﻪ
ذﺧﯿـﺮه ﻧﻔـﺘﯽ دارد .ﺷـﺮﮐﺖ ﻓﺮاﻧﺴـﻮی » ﺗﻮ ﺗﺎل« ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ﻫـﻢ ﺑـﺮای ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﻣﯿـﺪان ﻫـﺎی ﻧﻔـﺖ و ﮔـﺎز ﺳـﯿﺮی ﻗـﺮارداد ﺑﺴـﺖ ﮐـﻪ اﻟﺒﺘـﻪ ﺑﻌـﺪ از دﻋﻮاﻫـﺎی
ﺳﯿﺎ ﺳﯽ اﺧ ﯿﺮ ﻧ ﻤﯽ دا ﻧﻢ ﮐﺎر ﺷﺎن ﺑﻪ ﮐ ﺠﺎ ﮐ ﺸﯿﺪ .واﻗ ﻌﺎ ﺧﻮب ﮐﻪ ﻧ ﮕﺎه ﮐ ﻨﯽ
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﯿ ﺸﻪ ﻋ ﻤﺮ اﻗﺘ ﺼﺎد و ﻣﻨﺎﺑﻊ ا ﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ د ﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺎ ﺳﺖ.
ﻣﯿــﺪان ﻧﻔــﺘﯽ و ﮔــﺎزی »دورود« ﭼﯿــﺰ ﮐﻤــﯽ ﻧﯿﺴــﺖ؛ ﻫﻤــﻪ اش دﺳــﺖ
اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ .اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻫﺎ » .اﻟﻒ« و » اﻧﯽ« .ﻣﯿﺪان ﻧﻔﺘﯽ
ﺑﻼل را ﻫﻢ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻫﺎ و ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻔﺖ و
ﮔـﺎز و ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ اﯾـﺮان ﻓﻘـﻂ اﺳـﻤﺶ ﻣـﺎل اﯾـﺮان اﺳـﺖ ،وﻟـﯽ در واﻗﻌﯿـﺖ
د ﺳﺖ ﮐ ﺸﻮرﻫﺎی ا ﺻﻠﯽ ارو ﭘﺎ و ﺣـﺘﯽ رو ﻣﺎﻧﯽ اﺳـﺖ .ﺗﺎ ﯾﺎدم ﻧﺮﻓ ﺘﻪ ﺑ ﮕﻮﯾﻢ
ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 :ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﮐـﺎﻓﯽ از ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ دارﻫـﺎ ﺣـﺮف زدﯾـﻢ! ﺑﺮﮔﺮدﯾـﻢ ﺑـﻪ وﺿـﻌﯿﺖ
ﺧﻮدﻣﺎن.
ﻋﻠﯽ :درﺳﺖ اﺳﺖ.
 :اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻨ ﺴﺖ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﻔﺎری ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﻨﺪ.
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ﺣﻤﯿـﺪ :در ﺑﺨـﺶ اﻗﻤـﺎری) ،ﭘﺮﺳـﻨﻞ رﺳـﻤﯽ را ﻣـﯽ ﮔـﻮﯾﻢ( در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ
ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ .ﺳﺮ ﭼﺎه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ،دﯾﭙﻠﻢ و دﯾﭙﻠﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وﻟﯽ ﮐﺎرﮔﺮﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﺴﻮاد و ﮐﻢ ﺳﻮادﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ رﺳﻤﯽ،
ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﺟﺪ ﯾﺪ و ﺟﻮان ﺑﺎ ﺳﻮاد ﻫ ﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒ ﺘﻪ ﺣﻘﻮﻗ ﺸﺎن ﺑﻪ ﻧ ﺴﺒﺖ ﮐﻢ
اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﺑـﺮ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد ﺑـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺣﺴـﺎب ﺷـﺪه ای اﺳـﺖ ﮐـﻪ در زﻣﯿﻨـﻪ
اﺳﺘﺨﺪام داده اﻧﺪ.

 :ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪه.
ﺣﻤﯿﺪ :اﯾﻨﻬﺎ دو ﺗﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرﺷﺎن ا ﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را از ﺷﺮ
»ﮐـﺎرﮔﺮ رﺳـﻤﯽ« ﺧﻼص ﮐﺮدﻧـﺪ .ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺳـﺎل ﭘﯿـﺶ آﻣﺪﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﮐـﺎرﮔﺮان
رﺳﻤﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣ ﻠﯽ ﺣ ﻔﺎری ﮐﻨ ﯿﻢ و ﺣﻘﻮﻗ ﺘﺎن را ز ﯾﺎد ﮐﻨ ﯿﻢ .ا ﮐﺜﺮا ﮔﻮل ﻫﻤ ﯿﻦ ا ﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن
ﻗﻼﺑــﯽ دﺳــﺘﻤﺰدﻫﺎ را ﺧﻮردﻧــﺪ و ورﻗــﻪ ﻫــﺎی ﺟﺪﯾــﺪ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﯽ را اﻣﻀــﺎء
ﮐﺮد ﻧﺪ .ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ،ﺧﺎرج ﺷﺪن از رد ﯾﻒ ﮐﺎرﮔﺮ ر ﺳﻤﯽ ا ﯾﻦ اﺟﺎزه را ﺑﻪ
ﺷـﺮﮐﺖ ﻣـﯽ داد ﮐـﻪ ﻫـﺮ وﻗـﺖ ﺧﻮاﺳـﺖ آﻧﻬـﺎ را ﮔﺮﻓﺘـﺎر ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﯽ ﭘﯿـﺶ از
ﻣﻮﻋـﺪ اﺟﺒـﺎری و ﺑﺎزﺧﺮﯾـﺪ )ﯾـﺎ در واﻗـﻊ ﺑﯿﮑـﺎری اﺟﺒـﺎری( ﺑﮑ ﻨﺪ .ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﮐـﺎر،
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ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮدش را از ﺷﺮ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮ رﺳﻤﯽ در ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺘﺨﺪام دوﻟﺘﯽ داﺷﺖ ﺧﻼص ﮐﻨﺪ.
 :وﻟﯽ ﻣﺎ ﮐﻪ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺣﻔﺎری ،ﺑﯿﮑﺎرﺳﺎزی ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ.
ﺣﻤﯿـﺪ :درﺳـﺖ اﺳـﺖ .وﻟـﯽ ﺗـﺪرﯾﺠﺎ ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر ﺟـﺎ اﻓﺘـﺎده ی ﻗﺒﻠـﯽ را ﺑـﺎ
ﺣــﺪاﻗﻞ ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻫــﺎی ﭘﺮداﺧــﺘﯽ ،ﮐﻨــﺎر زده اﻧــﺪ و ﻧﯿــﺮوی ﺟﺪﯾــﺪ و ﺟــﻮان را
ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐــﺮده اﻧــﺪ .اﻟﺒﺘـﻪ در ﻣـﻮرد ﮐـﺎرﮔﺮان ﻣــﺎﻫﺮ و ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﺑــﻪ اﯾــﻦ
ﺳﺎدﮔﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻮن ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ را ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﺪارد و ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻧﯿﺎﻣﺪه ا ﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،ا ﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﻠﯿﺪی را ﻧﮕﻬﺪا ﺷﺘﻪ
اﻧﺪ.
 :ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ دو ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺎر دوﻣﺸﺎن ﭼﻪ ﺑﻮد؟
ﺣﻤ ﯿﺪ :ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺘﺨﺪام ﺟـﻮان ﻫـﺎ .وﻟـﯽ از ﻫﻤـﺎن اول ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘﯿﻤـﺎﻧﯽ.
ﺑـﺪون ﺣـﻖ و ﺣﻘـﻮق رﺳـﻤﯽ .ﺑـﺎ دﺳـﺘﻤﺰد ﮐـﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ ﺗﺤﺼـﯿﻼت.
اﯾﻨﻄﻮری ﻫﻢ از اﻧﺮژی و ﻣﻬﺎرت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺮﯾﻊ ﺟﻮان ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨ ﻨﺪ و ﻫﻢ ﻣ ﯿﺰان ﺑ ﻬﺮه ﮐ ﺸﯽ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮ ﻧﺪ و از ﻫﺰﯾ ﻨﻪ ﻫﺎ ﮐﻢ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
 :ﺑﺰرﮔــﺘﺮﯾﻦ و ﻛﻮﭼﻜــﺘﺮﯾﻦ واﺣــﺪﻫﺎی ﺣﻔــﺎری )از ﻧﻈــﺮ ﺗﻌــﺪاد و ﺗﺠﻤــﻊ
ﻛﺎرﮔﺮان( ﭼﻪ ا ﻧﺪازه ا ﺳﺖ؟ ﭼﻪ ﺗ ﻌﺪاد ﻣﻌ ﻤﻮﻻ در ﻛ ﻨﺎر ﻫﻢ ﻛﺎر ﻣﯽ ﻛﻨ ﻨﺪ؟
ﻣﺜﻼ اﮔﺮ اﻋﺘﺮاض ﯾﺎ اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ﺷﻮد ،ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮔﯿﺮ ﮐﻨﺪ؟
رو ﺷﻦ :ﺑﻪ ﻧ ﻈﺮم ﺑﺰر ﮔﺘﺮﯾﻦ وا ﺣﺪ ،ﻋﻤﻠ ﯿﺎت ﺣ ﻔﺎری ) ﻃﺮح اﻗ ﻤﺎری( ا ﺳﺖ و
ﮐﻮﭼ ﮑﺘﺮﯾﻦ ﺑ ﺨﺶ اداره ﭘ ﺴﺖ ا ﺳﺖ ﮐﻪ ﺗ ﻌﺪاد ﮐﺎرﮐ ﻨﺎﻧﺶ  ۳ﺗﺎ  ۴ﻧ ﻔﺮ ا ﺳﺖ.
از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد و ﺗﺠﻤﻊ ،ﮐﺎرﮔﺮان در ﯾﮏ اردوﮔﺎه ﺣﺪودﴽ  ۶۰ﻧﻔﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ
 ۱۵روز در ﯾـﮏ ﺟـﺎ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﮐـﺎرﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ .اﮔـﺮ ﻗـﺮار ﺑـﺮ اﻋـﺘﺮاض ﯾـﺎ اﻋﺘﺼـﺎب
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای دارد.
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 :ﭼﺮا؟
رو ﺷﻦ :ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺣﺴﺎ ﺳﯿﺖ و اﻫﻤﯿـﺖ ﺣﻔـﺎری و ﺗـﺎﺛﯿﺮش روی ﺑﻘﯿـﻪ ﺑﺨـﺶ
ﻫﺎی ﻧ ﻔﺖ و ﮔﺎز .اﻟﺒ ﺘﻪ اﻋﺘ ﺼﺎب راه ا ﻧﺪاﺧﺘﻦ در ﺣ ﻔﺎری و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐ ﻠﯽ در
ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔـﺖ و ﮔـﺎز ﺧﯿﻠـﯽ ﮐـﺎر دارد! اﯾﻨﻬـﺎ از وﻗـﺘﯽ ﺳـﺮ ﮐـﺎر آﻣـﺪه اﻧـﺪ ﻫﻤـﻪ
ﺟﻮره ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﺳﺮﮐﻮب اﻋﺘﺮاﺿﺎت و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﮐـﺮده اﻧـﺪ .ﻫـﻢ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺣﺮاﺳـﺖ و ﮐﻨـﺘﺮل و ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺷـﺎن ﺟـﺪی و ﺣﺮﻓـﻪ
ای ﻋﻤـﻞ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ و ﻫـﻢ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﺗﻄﻤﯿـﻊ و رﺷـﻮه دﻫـﯽ و اﻣﺘﯿـﺎز دادن ﺑـﻪ
ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرﮔﺮﻫﺎ و ﮐﺎرﻣﻨﺪﻫﺎ را ﭘﯿﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 :ﻗ ﺒﻮل دارم .و ﻟﯽ ا ﯾﻦ را ﻗ ﺒﻮل دار ﯾﺪ ﮐﻪ ﺟ ﻠﻮی ﻣ ﺒﺎرزه ﻃﺒ ﻘﺎﺗﯽ را ﻧ ﻤﯽ
ﺷﻮد ﮔﺮﻓﺖ؟
ﺣﻤﯿـﺪ :ﻗﺒـﻮل .وﻟـﯽ ﺑﺤـﺚ زﯾـﺎد اﺳـﺖ .ﺑﺎﯾـﺪ ﯾـﮏ وﻗـﺘﯽ ﺑﮕـﺬارﯾﻢ و ﻣﻔﺼـﻞ
ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﻢ....

ﺿﻤﯿﻤﻪ ۱

واﻗﻌﯿﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ،ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۸۶وزارت ﻧﻔﺖ
اﯾـﺮان ﺑـﺎ ﺑﺮﮔـﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺸـﯽ در ﻫﻠﻨـﺪ از  ۹۰ﺷـﺮﻛﺖ ﺧـﺎرﺟﯽ ﺑـﺮای اﻛﺘﺸـﺎف در ۱۶
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ﺑﻠﻮك ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان دﻋﻮت ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻛﺘﺸﺎف اﯾﻦ ﺑﻠﻮﻛﻬﺎ  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و ﻣﺪت
اﺟﺮای آن  ۲۵ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪ.
اداره اﻃﻼ ﻋﺎت ا ﻧﺮژی آﻣﺮﯾ ﻜﺎ ﻫﻢ ﭘﯿ ﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﻋﻼم ا ﯾﻦ ﻛﻪ از ﺳﺎل  ۱۹۹۶ﺗﺎﻛﻨﻮن ۳۰
ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧـﺎرﺟﯽ در ﺑﺨـﺶ ﻧﻔـﺖ و ﮔﺎز اﯾـﺮان ﺟﺬب ﺷـﺪه اﺳـﺖ،
اﻓﺰود :اﺗ ﺤﺎدﯾﻪ ارو ﭘﺎ ﻛﻪ ﻣ ﺨﺎﻟﻒ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ اﻗﺘ ﺼﺎدی ﻋﻠ ﯿﻪ ا ﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ ،در ﺗﺎر ﯾﺦ
 ۲۲ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۱۹۹۶ﻗﻄﻌ ﻨﺎﻣﻪ  ۲۲۷۱را ﻣﺒ ﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﭘ ﯿﺮوی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ارو ﭘﺎﯾﯽ از
ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻠﺴﺎ )ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی آﻣﺮﯾﻜﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان و ﻟﯿﺒﯽ( ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻛﺮد.
ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺘﯽ ای ان )  ( E.ONآﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺮﻛﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﺑﺎزار اﻧﺮژی اﯾﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﻤﺎﯾﺪ.
روزﻧــﺎﻣﻪ »ﻫﻨــﺪﻟﺰ ﺑﻼت« ﻧﻮﺷــﺖ :ﻣﻘــﺎم ﻫــﺎی ﻋــﺎﻟﯽ رﺗﺒــﻪ اﯾــﻦ ﺷــﺮﻛﺖ آﻟﻤــﺎﻧﯽ
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻃﯽ ﺳﻔﺮی ﺑﻪ اﯾﺮان  ،ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺬاﻛﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ را در
اﯾــﻦ ﺧﺼــﻮص اﻧﺠــﺎم داده اﻧــﺪ و وارد ﺷــﺪن ﺷــﺮﻛﺖ »ای ان« آﻟﻤــﺎن در ﺑــﺎزار
ا ﻧﺮژی ا ﯾﺮان  ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ا ﯾﻦ ﺷﺮﻛﺖ را ﺑﻪ ﻣ ﻨﺎﺑﻊ ﮔﺎزی و ﻧ ﻔﺘﯽ روﺳﯿﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎدی ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد .
ﺳﻔﯿﺮ اﻧﮕﻠ ﯿﺲ در ﺗ ﻬﺮان ﺑﺎ ﺑ ﯿﺎن ا ﯾﻦ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧ ﻔﺘﯽ  BPاﻧﮕﻠ ﯿﺲ ﻗ ﺼﺪ ﻧﺪارد ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻛﻮ ﺗﺎه ﻣﺪت در ا ﯾﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻛ ﻨﺪ ،ﮔ ﻔﺖ :ا ﯾﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻼ ﻗﻪ ﻣ ﻨﺪ ﺑﻪ
ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاری ﺑﻠﻨــﺪ ﻣــﺪت در اﯾــﺮان اﺳــﺖ .رﯾﭽــﺎرد داﻟﺘــﻮن در ﻣــﻮرد ﻫﻤﻜــﺎری
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و آﯾﻨﺪه ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ
اﯾــﺮان اﻇﻬــﺎر داﺷــﺖ :در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ ﺷــﺮﻛﺘﻬﺎی ﻧﻔــﺘﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴــﯽ از ﺟﻤﻠــﻪ BG
)ﺑﺮﯾــﺘﯿﺶ ﮔــﺎز( و »ﺷــﻞ« در اﯾــﺮان ﻓﻌــﺎل ﻫﺴــﺘﻨﺪ .او اﺿــﺎﻓﻪ ﻛــﺮد :ﺷــﺮﻛﺖ
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ﻧﻔـﺘﯽ  BPدر ﺗﻮﻟ ﯿﺪ رو ﻏﻦ ﻣﻮ ﺗﻮر ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی اﯾﺮا ﻧﯽ ﻫﻤ ﻜﺎری دارد و از ﺑﺰر ﮔﺘﺮﯾﻦ
ﺧﺮﯾـﺪاران ﻧﻔـﺖ اﯾـﺮان در دﻧﯿـﺎ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﯽ رود ،ﺿـﻤﻦ اﯾـﻦ ﻛـﻪ در ﺑﺨـﺶ ﺻـﻨﻌﺖ
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﻓﺮوش ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ.
ﺿﻤﯿﻤﻪ ۲
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﻛﺘﺸﺎف ﻧﻔﺖ در اﯾﺮان

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﻛﺘﺸﺎف ﻧﻔﺖ در اﯾﺮان ﺑﺎ واﮔﺬاری اﻣﺘﯿﺎزات در اواﺧﺮ دوره ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﻫﻤﺮاه
ا ﺳﺖ ﻛﻪ ورود ﺑـﻪ آن ازا ﻫﺪاف ا ﯾﻦ ﻣ ﻘﺪﻣﻪ ﺧـﺎرج ا ﺳﺖ ا ﻣﺎدرﻫﺮ ﺻﻮرت ا ﻗﺪاﻣﺎت
ﻋﻤﻠﯽ اﻛﺘﺸﺎف ﻧﻔﺖ از ﺳﺎل ۱۲۸۰ﺑﺎ ﻋﻘﺪﻗﺮارداد "دارﺳﯽ" آﻏﺎز و در ﺧﺮداد ۱۲۸۷ﺑﺎ
ﻛ ﺸﻒ ﻣ ﯿﺪان ﻧ ﻔﺘﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن وارد ﻣﺮﺣ ﻠﻪ ﻋﻤ ﻠﯽ ﮔﺮد ﯾﺪ .ﺑﺎﺑﺮوز ﺟ ﻨﮓ ﺟ ﻬﺎﻧﯽ
اول رﻛﻮرد اﻛﺘﺸﺎف ﻓﺮاﮔﯿﺮﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۰۷ﻛﻪ آﻏﺎز ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد
ﺟﻤﻌﴼدو ﻣﯿﺪان ﻧﻔﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻔﺘﮕﻞ و ﻧﻔﺖ ﺷﻬﺮ ﻛﺸﻒ ﮔﺮدﯾﺪ.
از ﺳﺎل  ۱۳۰۹ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۱۲ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﯾﺮان و ﺷﺮﻛﺖ ﻧ ﻔﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ر ﻛﻮدی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ
روﻧـﺪ اﻛﺘﺸـﺎف وارد ﻛـﺮد وﻟـﯽ ﺑـﺎ ﺗﻤـﺎم اﯾـﻦ اﺣـﻮال ﺗـﺎ ﺳـﺎل  ۱۳۱۷ﻣﯿـﺪاﻧﻬﺎی ﺑﺰرﮔـﯽ
ﻫﻤ ﭽﻮن ﻧ ﻔﺖ ﺳﻔﯿﺪ ،آﻏﺎ ﺟﺎری ،ﭘﺎز ﻧﺎن و ﮔﭽ ﺴﺎران ﻛ ﺸﻒ ﺷﺪ .از ﺳﺎل  ۱۳۱۸ﺗﺎ
ﺳــﺎل  ۱۳۲۷ﺑﻌﻠــﺖ وﻗــﻮع ﺟﻨــﮓ ﺟﻬــﺎﻧﯽ دوم ﺗﻨﻬــﺎ ﻣﯿــﺪان "ﻻﻟــﯽ" ﻛﺸــﻒ ﺷــﺪ.
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ﻛﺸـﻒ اﯾـﻦ ﻣﯿـﺪان در ﺳـﺎل  ۱۳۲۷اوﻟﯿـﻦ اﻛﺘﺸـﺎف ﻣﺨـﺰن "ﺑﻨﮕﺴـﺘﺎن" ﺑﺸـﻤﺎر ﻣـﯽ
آﯾﺪ .از اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ۱۳۲۹ﺗﺎ  ۱۳۳۳ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻛﻨﺴﺮﺳﯿﻮم رﻛﻮدی ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮ
اﻛﺘﺸﺎف ﺣﻜﻢ ﻓﺮﻣﺎ ﺑﻮد .از ﺳﺎل  ۱۳۳۳ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۳۷ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻛﺘﺸﺎﻓﯽ ﺷﺮﻛﺖ
ﻫـﺎی ﻋﺎﻣـﻞ ﻧ ﻔﺖ آﻏـﺎز ﺷـﺪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻛ ﺸﻒ ﻣﯿـﺪان اﻫـﻮاز )آﺳـﻤﺎری و ﺑﻨﮕﺴـﺘﺎن( و
ﻣﺨﺰن ﺑﻨﮕﺴﺘﺎن ﻣﯿﺪان آﻏﺎﺟﺎری ﮔﺮدﯾﺪ.

دﻫﻪ ۱۳۳۸-۴۸
اﯾﻦ دﻫﻪ ﯾﻜﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ دﻫﻪ ﻫﺎی اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻧﻔﺘﯽ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ
اﯾـﺮان و ﻃـﯽ آن ﺗﻌـﺪاد ﻣﺨـﺎزن ﺟﺪﯾـﺪ ﻛﺸـﻒ ﺷـﺪه ﺑـﻪ  ۳۳ﻣﯿـﺪان ﻣـﯽ رﺳـﯿﺪ ﻛـﻪ در
ﻣﺠﻤـﻮع ﺣـﺪود  ۴۶درﺻـﺪ ﻛـﻞ ذﺧـﺎﯾﺮ در ﺟـﺎی ﻛﺸـﻮر در ﻃـﯽ اﯾـﻦ دوره ﺑـﻪ اﺛﺒـﺎت
رﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ.در اﯾـﻦ دوره ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﻣﯿـﺪاﻧﻬﺎی ﻛﺸـﻒ ﺷـﺪ زاﮔـﺮس ،اوﻟﯿـﻦ ﻣﯿـﺪان
درﯾﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻬﺮﮔﺎﻧﺴﺮ در ﺳﺎل  ۱۳۳۸ﻛﺸﻒ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎی دورود،
ﺳﺮوش ،ﺳﻠﻤﺎن  ،اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ،ﻓﺮوزان ،ﻧﻮروز ،رﺷﺎدت ،ﭘﺎرس ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﻫﻨﺪﯾﺠﺎن ،و
رﺳﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰﻛﺸﻒ ﺷﺪ.
دﻫﻪ ۱۳۴۸-۵۷

ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﺟﻤﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﻔﺎری

در ا ﯾﻦ د ﻫﻪ ﻛﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ د ﻫﻪ ﻗ ﺒﻞ از اﻧﻘﻼب و ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﺳﺘﯿﻼی ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی
ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻔﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻛﺘﺸﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد
ﻣـﯽ رﺳـﯿﺪ و از ﺗﻤـﺎﻣﯽ اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﺑﻬﻤـﺮاه ﻓﻨـﺎوری روز اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾـﺪ وﻟـﯽ در ﻫـﺮ
ﺻﻮرت ﻣ ﻘﺪار ﻧ ﻔﺖ در ﺟﺎی ﻛﺸﻒ ﺷﺪه ﺑﻪ ﯾﻚ ﭘﻨ ﺠﻢ د ﻫﻪ ﻗ ﺒﻞ ﺗﺎ  ۱۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠ ﯿﻮن
ﺑﺸــﻜﻪ رﺳــﯿﺪ .ﻣﯿــﺪاﻧﻬﺎی ﻛﺸـﻒ ﺷــﺪه اﯾـﻦ دوره از ﻧﻈـﺮ ﺣﺠـﻢ ذﺧـﺎﯾﺮ ﻛﻮﭼـﻚ ﺗـﺎ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
دﻫﻪ ۱۳۵۷-۶۷
در اﯾﻦ دﻫﻪ اﻛﺘﺸﺎف ﺑﺎ رﻛﻮرد ﻧﺴﺒﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ آن ﺑﻮده
اﺳـﺖ .در اﯾـﻦ دوره اﻣﻜﺎﻧـﺎت اﻛﺘﺸـﺎف ﺻـﺮف اﻣـﻮر ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﺪ و ﻣﯿـﺪاﻧﻬﺎی ﻛﺸـﻒ
ﺷﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد.
دﻫﻪ ۱۳۶۷-۷۷
در د ﻫﻪ دوم ﺑ ﻌﺪ از اﻧﻘﻼب آﻫ ﻨﮓ ﻓ ﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻛﺘ ﺸﺎﻓﯽ ﺑﺘﺪر ﯾﺞ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮ ﻓﺖ و
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﻘﺪار ﻧﻔﺖ ﻛﺸﻒ
ﺷﺪه در ا ﯾﻦ دوره ﺗﻘﺮﯾ ﺒﴼ دو ﺑﺮا ﺑﺮ دوره ﻗﺒـﻞ ﺑﻮد .از ﺟﻤ ﻠﻪ ﻣﻬ ﻤﺘﺮﯾﻦ اﻛﺘ ﺸﺎﻓﺎت در
ا ﯾﻦ د ﻫﻪ ،ﻛﺸﻒ ﻣﯿﺪان ﮔﺎزی ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰو ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﮔﺎزی
ﻛﺸﻒ ﺷﺪه در ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
آذر ﻣﺎه ۸۷
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