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 توسعه گازرسانی
زمینه ساز محرومیت زدایی از روستاها

گازرسانی به روستاهای کشور افزون 
بر توسعه زیرساخت های صنعت گاز در 
محرومیت زدایی،  سبب  محروم  مناطق 
افزایش رفاه عمومی، جلوگیری از مهاجرت 

به شهرها و اشتغال زایی شده است.
سال های  در  روستاها  به  گازرسانی 
گذشته با روند مطلوبی در دستور کار قرار 

گرفته و تنها در سال گذشته شاهد گازرسانی به بیش از پنج هزار 
روستا بوده ایم.تالش کارکنان صنعت گاز در مسیر تحقق برنامه های 
توسعه ای وزارت نفت شرایطی فراهم آورده که هم اکنون میلیون ها 

ایرانی از نعمت گاز برخوردارند.
از طرفی، توسعه گازرسانی تنها محدود به شهرها نبوده و گازرسانی 

به روستاها با اولویت بیشتری در دستور کار قرار گرفته است. 
هم اکنون ٩٨ درصد از خانوار شهری و حدود ٧٠ درصد خانوار 
روستایی کشور از نعمت گاز برخوردارند و براساس برنامه های تعریف 
شده و با بهره گیری از منابع قانونی بودجه از جمله بند ق تبصره 2 
قانون بودجه سال ٩3 و قانون رفع موانع تولید، همه روستاهای باالی 
 2٠ خانوار کشور تا پایان سال آینده به شبکه سراسری گاز متصل
 می شوند.براساس برنامه های تعریف شده، در مجموع دو میلیون و 
3٦3 هزار خانوار با چهار میلیارد و ٧3٨ میلیون دالر اعتبار از مزایای 

گاز برخوردار می شوند.
ایجاد زیرساخت های کالن مورد نیاز از جمله خطوط لوله سراسری، 
تاسیسات تقویت فشار و خطوط لوله گاز استانی و... برای گازرسانی به 
روستاها از سوی کارکنان شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ایجاد 

می شود و همه آن ها در این آبادانی سهیم هستند.
در این مسیر، خانواده توانمند شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 
تالش می کنند تا با ایجاد این زیرساخت ها، افزون بر رفاه عمومی، 
امنیت انرژی را در بیشتر مناطق کشور برقرار و سبب شکوفایی بیش 

از پیش صنعت گاز کشور شود.
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رویداد

خط لوله رشت_ سنگر که با هدف افزایش 
پایداری انتقال گاز استان های شمال کشور از 
جمله گیالن و مازندران طراحی شده بود با 
حضور مدیران ارشد صنعت گاز به بهره برداری 

رسید.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز 
که  خبری  نشستی  در  دیماه  هشتم  ایران، 
در شهر ساری برگزار شد با اشاره به جزئیات 
احداث خط لوله رشت_ سنگر گفت: این خط 
لوله 1٠ کیلومتری با توجه به شرایط منطقه و 
زمان اجرا در نوع خود بی نظیر است و براساس 

یک برنامه فشرده احداث شده است.
 حسن منتظر تربتی افزود: خط لوله انتقال 
گاز رشت_ سنگر در کمتر از چهار ماه به بهره 
برداری رسید و در واقع این پروژه در 11٠روز 

نهایی شد.
وی اظهار کرد: خط لوله انتقال گاز رشت-
سنگر به عنوان تقویتی است تا شرایط بهتری 
برای تامین گاز گیالن و مازندران فراهم شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز 

ایران تاکید کرد: این پروژه مهم در بحث اجرا 
و تامین لوله با اعتباری در حدود 3٠ میلیارد 
تومان با حضور مدیران ارشد صنعت گاز به 

بهره برداری رسید. 
وی با اشاره به پروژه احداث خط لوله انتقال 
ساری نیز گفت: این طرح در  گاز دامغان_ 

مردادماه سال ٩٦ به بهره برداری می رسد. 
کیلومتر 11٠  در  امروز  داد:  ادامه  تربتی 
شبکه گازرسانی دامغان به ساری قرار داریم 
در حالی که در کیلومتر 1۵٠، این خط لوله به 

شبکه گاز مازندران متصل خواهد شد.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز 
ایران افزود: تاکنون حمل لوله تا 1۴٠ کیلومتر 
از پروژه خط انتقال دامغان به ساری انجام شده 
و مابقی لوله مورد نیاز نیز در حال حمل به 

محل پروژه است.
وی تصریح کرد: خط لوله انتقال گاز دامغان_ 
ساری ۴2 اینچ بوده و ظرفیت خوبی است که 
و  استراتژیک  لوله  عنوان خط  به  تواند  می 

اتصال به محورهای سراسری مطرح شود.

خط لوله انتقال گاز رشت_ سنگر به بهره برداری رسید
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گفت و گو

طرح تأسیسات زیربنایی و ساختمانی تنها طرح 
تخصصی ابنیه و سیویل در سطح شرکت ملی گاز 
ایران است که وظیفه احداث مراکز بهره برداری 
خطوط لوله گاز و پروژه های زیربنایی و ساختمانی 
مهم شرکت ملی گاز از جمله اسکله، بزرگراه، 
مجتمع های اداری و آموزشی نظیر دانشکده ها و 
از جمله مهم ترین آن پروژه احداث ادارات مرکزی 

شرکت ملی گاز ایران را عهده دار است.
دکتر سید مهدی تنکابنی پور از مجریان جوان، 
خوشفکر و پرتالش شرکت مهندسی و توسعه گاز 
ایران است و هدایت طرح ساختمانی و زیربنایی 
شرکت رابر عهده داردکه روابط عمومی در نشستی 

صمیمی به گفت وگو با ایشان پرداخته است.
 �از سوابق تحصیلی تان برایمان بگویید.

از فارغ التحصیالن مرکز استعدادهای درخشان 
بودم و در سال 13٧۴ موفق به کسب رتبه ۴ 
در آزمون سراسری شدم و تحصیالت دانشگاهی 
خود را در دانشگاه صنعتی شریف در مقاطع 
کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته 
مهندسی عمران سازه به اتمام رساندم. در طول 

تحصیلم در مقطع دبیرستان و دانشگاه همواره 
جزو نفرات ممتاز و برگزیده بودم که این موفقیت 
را مدیون لطف خاص پروردگار و دعای مرحوم 

مادرم هستم.
دهها مقاله تحقیقاتی در زمینه مهندسی زلزله 
و مقاومسازی ساختمان ها در نشریات ISI و 
کنفرانس های معتبر بین المللی ارائه کرده ام که 
آخرین موردآن در سال 2٠1۵ در کنفرانس بین 
المللی مهندسی عمران در شهر پنانگ مالزی بود 
که مقاله من به عنوان مقاله برگزیده کنفرانس 

انتخاب شد. 
لرزهای  بهسازی  اصول   « کتاب  همچنین 
ساختمانها« را تألیف کرده ام که جزو کتب مطرح 
در موضوع بهسازی لرزه ای محسوب مي شود و 
توسط انتشارات آزاده چاپ شده و هم اکنون در 

چاپ سوم است.
 �در مورد نحوه و ش�روع ب�ه کارخود در 
ش�رکت مهندسی و توس�عه گاز و سوابق 

کاریتان به طور مختصر توضیح دهید.
   پیش از ورود به شرکت مهندسی و توسعه 

گاز ایران،  ازسال ٨٠ تا٨3 عضو هیات علمی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین بودم و در دی 
ماه  ٨3 براساس مصوبه جذب فارغ التحصیالن 
ممتاز دانشگاه ها در صنعت نفت، به استخدام 
طرح تأسیسات زیربنایی و ساختمانی مدیریت 
ملی  شرکت  های  طرح  اجرای  و  مهندسی 
به شرکت مهندسی  ایران )که سال ٨۴  گاز 
وتوسعه گاز ایران تغییر نام داد( درآمدم و تا 
کنون نزدیک به 12 سال است که در سمت 
های مهندس اجراي طرح ساختمان ، مهندس 
ارشد طراحی سیویل و سازه و رئیس مهندسی 
و طراحی و هم اکنون مجری طرح مشغول به 
خدمت هستم. همچنین در طول این سالها 
عضو کمیته سیویل استانداردهای صنعت نفت 
طراحی  نشریه  تدوین  کمیته  عضو   ،)IPS(
نفت  صنعت  تأسیسات  و  ها  سازه  لرزهای 
)نشریه ٠3٨(، عضو کمیته بازنگری راهنمای 
نفت  صنعت  سازههای  آسیبپذیری   ارزیابی 
بازرگانی  فنی  کمیته  عضو   ،)٠۴1 نشریه   (

شرکت مهندسی و توسعه گاز بوده ام.

سازندگي مهندسی و توسعه گاز در سطح کشور

رونق پروژه های مهم سیویل و ابنیه شرکت ملی گاز ایران 
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گفت و گو

 �در مورد دوره مدیریت پروژه که در مرکز 
توسعه مدیریت صنعت نفت گذراندهاید، 

توضیحاتی  می دهید.
مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت به منظور 
شناسایی و آموزش مدیران آینده صنعت نفت 
تاسیس شد. به عنوان اولین دوره از حدود 12٠٠ 
نفر از کارکنان برگزیده صنعت نفت دعوت به عمل 
آمد که پس از گذراندن آزمون های متعدد هوش 
و استعداد، زبان، کامپیوتر روانشناسی و روانکاوی 
و مصاحبه های تخصصی شغلی مختلف، این 
تعداد حدود ۵٠ نفر رسیدند که من نیز جزو 
همین نفرات بودم.  سپس دوره آموزشی هفتگانه 
فشرده با عناوین اقتصاد مهندسی، اقتصاد کالن، 
حقوق قراردادها، تأمین منابع مالی، قانون برگزاری 
مناقصات، آیین نامه معامالت شرکت نفت و مبانی 
مدیریت پروژه برای این نفرات برگزار شد و در 
پایان دوره ها نیز امتحان جامعی از کلیه مباحث 
برگزار و تعداد محدودی از جمله بنده موفق به 
طی گذراندن این دوره شدیم که قرار است برای 
در  پروژه  مدیریت  گواهی صالحیت  بار  اولین 
صنعت نفت، طی مراسمی در حضور وزیر محترم 

نفت به ایشان اعطا شود. 
 �از پروژه های در دس�ت اقدام و آتی در 

طرح تأسیسات زیربنایی بگویید.
این طرح به طور تخصصی عهده دار اجرای 
پروژه های مهم سیویل و ابنیه شرکت ملی گاز 
ایران در سطح کشور است. از جمله این پروژه ها 
مراکز بهره برداری خطوط لوله گاز است که وظیفه 
نگهداری، تعمیرات و بهره برداری از خطوط اصلی 
انتقال گاز کشور را برعهده دارند. اهمیت این مراکز 
به دلیل اورژانسی بودن عملکرد آنها در هنگام بروز 
حادثه در خطوط انتقال گاز است. عالوه بر احداث 
ساختمان  نظیر  دیگری  پروژه های  مراکز  این 
مرکزی شرکت ملی گاز ایران، دانشکده نفت و گاز 
شیراز، دانشکده گاز و پتروشیمی بوشهر، بزرگراه 
گاز  پاالیشگاه  اداری  ساختمان  المرد،  و  مهر 
سرخون و قشم، منازل مسکونی پاالیشگاههای 
سرخون و خانگیران و پروژه های باقیمانده طرح 
گاز طبیعی کنگان شامل فرهنگسرا، پلی کلینیک 

و مسجد نیز توسط این طرح اجرا شده است.
پروژه های در حال اجرای این طرح احداث مراکز 
بهره برداری بیجار و خرمآباد در منطقه ٧ عملیات 
انتقال گاز که پیشرفت فیزیکی آنها به ترتیب ٦٩ 
و 11 درصد است، مرکز بهره برداری خانگیران در 
منطقه ۴ عملیات انتقال گاز با پیشرفت فیزیکی 
٦٩ درصد، مرکز بهرهبرداری کرمان در منطقه ٦ 

عملیات انتقال گاز با پیشرفت فیزیکی 1٨ درصد، 
احداث ساختمان های پایانه صادرات میعانات 
گازی بندر سیراف که متعلق به پاالیشگاه فجر 
جم بوده و درحال حاضر دارای پیشرفت فیزیکی 
حدود 2٦ درصد است، همچنین احداث جاده 
دسترسی به تاسیسات تقویت فشار گاز نائین و 
کاشان در منطقه 2 عملیات انتقال گاز است که 

در مرحله تجهیز کارگاه قرار دارد.
پروژههای در مرحله طراحی یا مناقصه این 
طرح نیز احداث مرکز بهرهبرداری عسلویه در 
منطقه 1٠، مراکز ایرانشهر و کهنوج در منطقه 
٦، مراکز ایالم،کوهدشت و دهگالن در منطقه ٧ 
و مرکز بهرهبرداری حسینه در منطقه 1 عملیات 
انتقال گاز است. همچنین احداث مأمورسراهای 
تأسیسات تقویت فشارگاز خنج، جهرم، خاوران، 
ارسنجان و صفاشهر در منطقه ۵ عملیات انتقال 
گاز، احداث اسکله تعمیراتی و موج شکن در 
بندر سیراف که به منظور تعمیرات خط لوله 
شناور متصل به SPM و ایجاد حوضچه آرامش 
برای پهلوگیری شناورها و یدک کش های پایانه 
صادرات میعانات گازی استفاده می شود ، احداث 
ساختمان های رفاهی دانشگاه گاز و پتروشیمی 
خلیج فارس در بوشهر که دانشکده آن قبال توسط 
این طرح احداث شده و از همه مهم تر پروژه 
عظیم احداث مجتمع ادارات مرکزی شرکت ملی 

گاز ایران است.
 �پ�روژه مجتمع ادارات مرکزی ش�رکت 
ملی گاز ایران از پروژه هاي با اهمیت طرح 
تأسیسات زیربنایی و ساختمانی به شمار مي 

آید. در این خصوص توضیحاتی بدهید.
دارندگان  ترین  بزرگ  عنوان  به  ما  کشور 
ذخایر و شبکه توزیع گاز در دنیا محسوب مي 
شودلذا اجراي این پروژه در حد استانداردهای 
کشور  گاز  جایگاه صنعت  شایسته  و  جهانی 
مدنظر شرکت است. بنابراین پس از بررسی 
و مصاحبه فراوان با طیف وسیعی از مشاوران 
مطالعات  برای  مشاوری  ابتدا  امکانسنجی 
انتخاب  این مجموعه  اقتصادی  و  نیازسنجی 
شد تا پس از بررسی وضع موجود و شناخت 
نیازهای فعلی و آتی شرکت و با الگوبرداری 
نفت  مطرح  های  شرکت  ساختمان های  از 
و گاز دنیا مانند گازپروم،توتال ،استات اویل، 
ارائه به  ایده این مجتمع برای   ... پتروناس و 
با  که  است  امید  شود.  آماده  طراحی  مشاور 
برای  ای  ارزنده  یادگار  مجموعه  این  احداث 

صنعت گاز کشور به جای گذاشته شود.

 �چ�ه اهداف�ی را در طراح�ی و اج�رای 
پروژه های طرح دنبال می کنید؟

پروژه در طرح:  استقرار سیستم مدیریت   •
همان طور که میدانید اصلی ترین دلیل تاخیرات 
و هزینه های اضافی در پروژه های عمرانی کشور 
بلکه عدم استقرار  ما کمبود نقدینگی نیست 
این  لذا  است.  پروژه  مدیریت  کارآمد  سیستم 
مدیرپروژه  نژاد،  ترکی  دکتر  همکاری  با  طرح 
IMS نسبت به انتخاب مشاور مدیریت پروژه 
براي استقرار سسیستم مدیریت پروژه مطابق با 
استاندارد ISO21۵٠٠ اقدام کرده ایم که نتایج 
مثبت آن قطعا در پروژه های آتی طرح نمود 

خواهد داشت.
 • توجه به مهندسی ارزش در زمان طراحی 
و اجرا: به منظور دستیابی به حداکثر کیفیت در 
پروژه ها و انجام آنها با هزینه و زمان مناسب، این 
طرح در کلیه پروژه ها مطالعات مهندسی ارزش 
را در مرحله طراحی و اجرا در اولویت قرار داده 
است. برای مثال در احداث مراکز بهره برداری 
خطوط لوله گاز مطالعات مهندسی ارزش انجام 
شده، موجب کاهش محسوس مساحت زمین و 
همچنین مجموع زیربنای ساختمانها شده است.

 •  عدم استفاده از نقشه های تیپ: با توجه به 
پراکندگی جغرافیایی و شرایط خاص پروژه های 
این طرح، قطعا استفاده  از نقشه های تیپ در 
پروژهها، با دیدگاه مهندسی ارزش سازگار نیست 
لذا تاکید من طراحی بهینه برای هر پروژه خاص 

است.
 • کاهش زمان رسیدگی به صورت وضعیت ها: 
به منظور کاهش حداکثری زمان ارسال و دریافت 
و رسیدگی به صورت وضعیت های پیمانکاران 
این طرح درصدد استقرار سیستم الکترونیکی 
بین  صورت وضعیت ها  به  رسیدگی  یکپارچه 

مشاوران، پیمانکاران و کارفرماست.
 • توجه خاص به مسائل پرسنلی و آموزشی 
کارکنان: از آنجایي که ثروت اصلی هر سازمان 
منابع انسانی کارآمد آن محسوب مي شود لذا 
توجه خاص به کارکنان از اولویت های اصلی من 

در طرح است.
 �در پایان اگر صحبتي دارید، بگویید.

مدیرعامل  تربتی،  مهندس  آقای  جناب  از 
محترم شرکت بابت اعتمادی که به بنده دارند و 
سپس از همه همکاران خوبم در طرح تاسیسات 
زیربنایی و ساختمانی که تنها با کمک ،همکاری 
و همدلی ایشان اهداف این طرح محقق خواهد 

شد، تشکر می کنم. 
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کارکنان

ارسال شاخه گل به مناسبت تولد کارکنان بسیار ارزنده است

جواد یزدیان، کارشناس ارشد کنترل کیفیت و ساخت در امور بازرسی شرکت 
مهندسی و توسعه گاز ایران است.وی که از سال ٧۵ وارد صنعت نفت شده، از سال 

٩1 در شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران مشغول به فعالیت است.
یزدیان درباره امور بازرسی فنی می گوید: مسائل کیفی هر پروژه بر عهده بازرسی 
فنی قرار دارد و وظیفه اصلی این واحد تطابق خدمات، کاال و پروژه با مشخصات فنی 
شرکت ملی گاز ایران است.وی با اشاره به برنامه های فرهنگی شرکت مهندسی و 
توسعه گاز ایران اظهار می کند: برگزاری برنامه سینما توسط شرکت بسیار خوب 

بوده و خوشبختانه از سوی خانواده با استقبال رو به رو شده است.
به گفته کارشناس ارشد کنترل کیفیت و ساخت در امور بازرسی شرکت مهندسی و 
توسعه گاز ایران، برگزاری این گونه مراسم ها به نوعی تبدیل به فرهنگ می شود و برای 

خانواده کارکنانی که زمان برنامه ریزی ندارند نیز بسیار مناسب است.
یزدیان تاکید می کند: با تغییر محل سینما می توان در برگزاری آن تنوع ایجاد کرد 
و رضایت خانواده ها را افزایش داد.وی که هم اکنون در رشته تیراندازی با تپانچه فعالیت 
می کند، در این باره می گوید: تاکنون مقام های برتر این رشته را در سطوح مختلف 
به دست آورده ام.کارشناس ارشد کنترل کیفیت و ساخت در امور بازرسی شرکت 
مهندسی و توسعه گاز ایران ادامه می دهد: هم اکنون برخی شرکت های زیرمجموعه 
شرکت ملی گاز ایران برای کارکنان خود سالح خریداری کرده اند و در صورتی که 
شرکت مهندسی نیز این سالح را تهیه کند می توانیم در سطوح کشوری و بین المللی 
مقام کسب کنیم.وی در پایان با تشکر از ارسال شاخه گل به مناسبت تولد کارکنان 

شرکت از سوی روابط عمومی، این برنامه را بسیار ارزنده توصیف می کند.

برنامه بازدید از موزه های تهران برگزار شود
علیرضا محمدزاده، هم اکنون مسئول مالی خط ششم سراسری است و از سال 

٧٠ وارد صنعت گاز شده است.
وی با قدردانی از برگزاری برنامه های فرهنگی برای کارکنان و خانواده آن ها می 
گوید: در برخی مواقع، در روزهای تعطیل نیز فرصت حضور در برنامه های فرهنگی 
که از سوی شرکت برگزار می شود نیز ندارم و این در حالی است که خانواده ام می 
توانند در اینگونه برنامه ها حضور یابند.محمدزاده تاکید می کند: شرکت، برنامه 
های خوبی را برای کارکنان و خانواده ها در نظر گرفته اند و امیدوارم که اینگونه 
فعالیت ها با برنامه ریزی، هدفمندی بیشتری داشته باشد.وی اظهار می کند: متناسب 

با نیازهای فرهنگی که در جامعه وجود دارد می توان برنامه برگزار کرد.
به گفته محمدزاده، به عنوان مثال می توان برای بازدید از نمایشگاه  ها و موزه هایی 
که در سطح تهران وجود دارد برنامه تعریف کرد.محمدزاده می گوید: با برگزاری 
اینگونه برنامه ها فرصت هایی ایجاد می شود که ضمن شناخت بیشتر خانواده ها، به 

سمت مسائل فرهنگی نیز بیشتر گام برداریم.

دوره های آموزشی برای کارکنان برگزار شود
سید جعفر عربشاهی، از سال گذشته وارد شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 
شده و هم اکنون در واحد نقلیه مشغول به فعالیت است.وی درباره فعالیت های 
فرهنگی شرکت می گوید: طی مدتی که در شرکت مهندسی فعالیت می کنم از 

برگزاری برنامه های فرهنگی و خانوادگی راضی هستیم.
عربشاهی ادامه می دهد: سابقه زیادی در شرکت ندارم ولی در طول این مدت 
شاهد برگزاری برنامه های خوبی بوده ام.به گفته وی، عالوه بر برنامه هایی که هم 
اکنون به طور مناسب در حوزه های فرهنگی و خانوادگی در حال برگزاری است می 

توان برنامه های تفریحی و آموزشی نیز برگزار کرد.
عربشاهی اظهار می کند: به عنوان مثال می توان برنامه های آموزش زبان و برنامه 
های هنری برای کارکنان برگزار کرد و خانواده ها از اینگونه فعالیت ها استقبال می 
کنند.وی تاکید می کند: برنامه هایی که از سوی شرکت برای کارکنان برگزار می 
شود در جهت ایجاد روحیه نشاط خواهد بود و شواهد نشان می دهد که این برنامه 

ها تاکنون نتیجه بخش بوده است.
به گفته عربشاهی، موارد اعالم شده پیشهاد است و مدیران مجموعه در حوزه 
های فرهنگی و رفاهی تمام تالش خود را به کار گرفته اند تا بهترین برنامه ها برای 

کارکنان و خانواده آن ها برگزار شود.

برنامه های ویژه فرزندان کارکنان برگزار شود

حمید غمین خشک، هم انون در رستوران ساختمان پنجم شرکت مهندسی و توسعه گاز 
ایران مشغول به فعالیت است.وی برگزاری برنامه های فرهنگی از سوی شرکت را بسیار خوب 
ارزیابی می کند و می گوید: افزایش روزهای برگزاری اینگونه برنامه سبب ایجاد نشاط در 
کارکنان و خانواده آن ها می شود.به گفته غمین خشک، برنامه های که در کاخ سعدآباد برگزار 
شد بسیار عالی بود و می توان عالوه بر آن برای بازدید کارکنان از موزه ها نیز برنامه ریزی 
کرد.وی تاکید می کند: شرکت می تواند برنامه های ویژه فرزندان کارکنان شامل شهربازی و 

پارک نیز برگزار کند و به اینگونه برنامه ها تنوع بخشد.
غمین خشک با قدردانی از مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران یادآور می شود: 

با حضور مهندس تربتی برگزاری برنامه های خانوادگی رونق گرفت که جای قدردانی دارد.
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فرهنگ و سالمت

راه های جلوگیری از بروز سرماخوردگی
ویروسی  عفونت  یک  سرماخوردگی 
فوقانی  تنفسی  راه های  است که  مسری 
ترشح  و  تحریک  باعث  و  کرده  آلوده  را 
به  ابتال  شود.  می  هوایی  راه های  در 
سرماخوردگی ممکن است در اثر تماس با 
فرد آلوده یا تماس با وسایل آلوده صورت 
پذیرد و گاهی عواملی مانند سرما، استرس 
برای  را  شرایط  توانند  می  خستگی  و 
نهفته در  ویروس سرماخوردگی  فعالیت 

مجرای تنفسی فراهم کنند.
شروع  ناگهانی  معموال  سرماخوردگی 
ابتدا شفاف بوده  می شود. آب ریزش در 
رنگ  زرد  و  یافته  شدت  است  ممکن  و 
بی  بینی، سرفه، گلودرد،  شود. گرفتگی 
اشتهایی،  بی  تابی،  بی  حالی، خستگی، 
گاهی ریزش اشک و التهاب از عالئم عمده 

سرماخوردگی به حساب می آ یند. 
ز  و ب�ر ر  د ث�ر  مو م�ل  ا عو � 

سرماخوردگی
ویروس های سرماخوردگی پس از ورود 
به بدن در مخاط دستگاه های تنفسی ایجاد 
بیماری کرده و همراه با ترشحات دستگاه 
تنفسی از فردی به فرد دیگر قابل انتقال 
است، بر این اساس دست دادن، روبوسی، 
عطسه و سرفه در محل های عمومی باعث 

انتقال ویروس می شود.
 تغذیه یکی از فاکتورهای موثر در عملکرد 
سیستم ایمنی است. بنابراین سوء تغذیه در 
بروز بیماری های عفونی نقش مهمی را ایفا 
می کند. ابتال به بیماری های مزمن قلبی، 
کلیوی و ریوی نیز فرد را مستعد ابتال به این 
عفونت می کند.در مبارزه با سرما خوردگی، 
پیشگیری باید هدف اصلی باشد و از راه هایی 
که در ادامه می خوانید می توانید از بروز آن 

جلوگیری کنید.
دست های خود را بشویید � 

از  سرماخوردگی  ویروس های  بیشتر   
طریق تماس مستقیم منتشر می شوند. 
کسی که سرماخورده است دردست های 
خود عطسه کرده و سپس اشیایی مثل 
لیوان را  یا  تلفن، صفحه کلید کامپیوتر 
لمس می کند. میکروب ها می توانند برای 
ساعت ها و در بعضی موارد هفته ها زنده 
بمانند و سپس به فردی دیگر که آن اشیا 
بنابراین  منتقل شود،  کند  می  لمس  را 
باید دست های خود را مدام بشویید. در 
را  تان  دست  امکان شستن  که  صورتی 
ندارید دست های خود را بسیار سخت برای 
یک دقیقه به هم بمالید. این کار باعث 
جداشدن اکثر ویروس های سرماخوردگی 

از پوست می شود .

 � س�رفه و عطسه خود را با دستان 
تان نپوشانید

زمانی که احساس می کنید در حال 
سرفه یا عطسه هستید از یک دستمال 
دور  بالفاصله  را  آن  و  کرده  استفاده 
بیندازید. اگر دستمال ندارید سر خود را 
از افرادی که نزدیک شما هستند به طرف 
دیگر چرخانده و به فضای آزاد سرفه کنید 

صورت تان را لمس نکنید
طریق  از  سرماخوردگی  ویروس های 
شما  بدن  وارد  بینی  و  دهان   چشم، 
راه  کودکان  صورت  لمس  شوند.  می 
اصلی ابتالی آنان به سرماخوردگی بوده 
و همچنین موجب انتقال سرماخوردگی از 

آنان به والدین شان می شود.
مقدار زیادی مایعات بنوشید � 

آب سیستم بدن شما را شست وشو 
شما  بدن  از  سموم  خروج  باعث  و   داده 
می شود. یک فرد بالغ سالم به طور متوسط 

روزانه ٨ لیوان مایعات نیاز دارد.
 از سونا استفاده کنید

که  هوایی  روید  می  سونا  به  وقتی 
استنشاق می کنید باالتر از ٨٠ درجه است 
رفتن  بین  از  باعث  درجه حرارت  این  و 

ویروس های سرماخوردگی می شود . 
ورزش های ایروبیک را به طور منظم  � 

انجام دهید
این ورزش ها باعث افزایش سلول های 

مقابله کننده با ویروس در بدن می شود.
غذاهای گیاهی مصرف کنید

مواد طبیعی موجود در گیاهان باعث 
افزایش ویتامین های بدن می شود، بنابراین 
میوه و سبزیجات سبز تیره، قرمز و زرد 
مانند اسفناج، کاهو، هویج، گوجه فرنگی، 
سیر و ... مصرف کنید. آب پرتقال هرچه 
تازه تر باشد ویتامین C بیشتری دارد و 

طول مدت درمان را کوتاه تر می کند.
ماست بخورید � 

ماست  در  موجود  مفید  باکتری های 
باعث تحریک تولید مواد سیستم ایمنی 

شده که با بیماری مبارزه می کند .
غرغره کردن آب نمک � 

و  گلو  شدن  مرطوب  باعث  کار  این 
با  را  کار  این  شود.  می  موقت  بهبودی 
نمک  چایخوری  قاشق  یک  از  استفاده 
داخل یک استکان آب ولرم و روزانه حدود 

۴ بار انجام دهید .
چه بخوریم تا سرما نخوریم � 

سرماخوردگی  زمستان،  فصل  فصل 
است. عالوه بر توصیه های عمومی درباره 
ویروس های  انواع  به  ابتال  از  پیشگیری 

آنفلوآنزا و سرماخوردگی که شامل شستن 
دست ها، استفاده از ماسک، رعایت فاصله با 
فرد مبتال، دست ندادن با فرد بیمار و … 
است، توصیه هایی نیز در مورد تغذیه برای 
پیشگیری و درمان انواع سرماخوردگی ها 

وجود دارد.
برای پیشگیری از ابتال به سرماخوردگی 
بدن  ایمنی  است سطح  بهتر  آنفلوآنزا  و 
مواد  مصرف  و  تهیه  نحوه  یابد.  افزایش 
غذایی و انتخاب برخی از آن ها نیز در این 

امر موثراست.
شده،  پخته  خوب  که  تازه  غذای  از 
از مصرف مواد  استفاده کنید و ترجیحا 
غذایی که از زمان تهیه اش مدتی می گذرد، 

پرهیز کنید.
در  که   C و   A ویتامین های  مصرف 
انواع میوه ها و سبزی ها وجود دارند و از 
آنتی اکسیدان ها محسوب می شوند، بسیار 
مفید است. میوه های ترش مزه مثل لیمو 
ترش و کیوی، سرشار از ویتامین C هستند 
و برای پیشگیری و درمان سرماخوردگی 

توصیه می شوند.
 C مصرف قرص های جوشان ویتامین
قبل از صرف صبحانه برای پیشگیری و در 

روزهای اول سرماخوردگی موثر است.
افراد سرماخورده باید مایعات گرم زیاد 
بنوشند. همچنین از مصرف مواد غذایی 

محرک مثل ادویه  های تند پرهیز کنند.
عالج واقعه � 

تغذیه سالم، عالج و عامل جلوگیری 
سرماخوردگی  به  افراد  ابتالی  از   کننده 
بدن  ایمنی  این که سیستم  برای  است. 
مبارزه  به وظیفه اش که  نحو  بهترین  به 
آنفلوآنزا  و  سرماخوردگی  ویروس های  با 
است عمل کند باید مواد مغذی حیاتی را 

دریافت کند.
مصرف پرتقال، انواع توت، فلفل دلمه ای، 
سیب زمینی و سبزیجات برگ سبز از قبیل 

انواع کلم و دریافت زیاد و منظم ویتامین 
و طول مدت  بروز، شدت  به کاهش   C

سرماخوردگی کمک می کند.
منابع  حبوبات،  و  سبوس  دار  غالت 
 B غذایی خوبی برای ویتامین های گروه
بدن  در  مواد  این  مصرف  عدم  هستند. 
دستگاه  مکرر  عفونت های  بروز  سبب 

تنفسی فوقانی می شود.
مصرف سیر که دارای آهن و روی است، 
سبب تقویت سیستم ایمنی و کاهش خطر 

عفونت های ویروسی می شود.
استفاده از بخور برای رفع گرفتگی بینی 
موثر است. برای این کار 1٠ دقیقه سرتان 
جوش  آب  ظرف  یک  بخارهای  روی  را 
بگیرید. بهتر است دستمال یا حوله ای را 
روی سر بگذارید و این عمل را سه بار در 
روز تکرار کنید. همچنین می توانید مقداری 
روغن منتول یا اوکالیپتوس به آب در حال 
بخار شدن اضافه کنید تا موجب تسهیل 

عمل تنفس شود.
معجزه عسل � 

تقریبا همه ما در مورد مصرف مخلوط 
عسل و لیمو ترش در یک لیوان آب گرم، 
برای درمان بیماران مبتال به سرماخوردگی 

چیزهایی شنیده  ایم.
بیشترین موارد شکایت از سرماخوردگی 
مربوط به عالئمی از قبیل گلودرد، بی تابی 
و بی قراری، گرفتگی بینی و احساس سرما 

است.
این عالئم،  از  برطرف کردن هر کدام 
به تنهایی می تواند در بهبود حال بیمار 
بسیار موثر باشد، زیرا هنوز داروی قطعی 
مسبب  ویروس  کردن  ریشه  کن  برای 
سرماخوردگی پیدا نشده است. عالوه بر 
این در افرادی که مبتال به نقص سیستم 
ایمنی بدن نیستند، از بین بردن ویروس 

لزومی ندارد.



www.nigceng.ir

10
شماره پانزدهم آذر ماه 1395

خانواده

این فرمانده دوران دفاع مقدس و هم رزم شهید چمران، 
با وجود برخورداري از معافیت سربازي، به صورت داوطلبانه 
براي دفاع از دین و میهن راهي مناطق جنوب و غرب کشور 
شد و در عملیات آزاد سازي سوسنگرد در منطقه دهالویه به 

درجه جانبازي نائل شد. 
همچنین وي از بازماندگان سقوط هواپیماي سي - 13٠ 
ارتش در سال ٦٠ است که پس از شهادت فرماندهان نظامي 
کش��ور،آقایان فالحي، کالهدوز، نامجو، فکوري و جهان آرا، 
بنابر مشیت الهي زنده ماند تا در دوران ثبات نظام جمهوري 
اس��المي، با تداوم خدمت در شکوفایي سنگرهاي آموزشي، 

فرهنگي وصیانتي کشور نقش آفرین باشد.
حسین زاده، فرهنگ را عامل تعیین کننده درهویت ملت 
ها مي داند و معتقد است استقالل نظامي، سیاسي و اقتصادي 
کشور در سایه استقالل فرهنگي به دست مي آید، باالترین 
خطر براي هر کشور تهاجم فرهنگي است که ما هم همسو با 
تاکیدات رهبري و مصوبه ریاست جمهوري مبني بر تشکیل 
شوراي فرهنگي در ادارات کشور، شورایي فرهنگي تاسیس 
کردیم تا مسائل فرهنگي، عقیدتي را در بین کارکنان و خانواده 
هاي شان ارتقا دهد و در محیط کاري، نشاط، انگیزه ، وجدان 
و احس��اس مسئولیت ایجاد کند،از سوي دیگر پیاده سازي 
 راهبردهاي صحیح فرهنگي، بهره وري سیس��تم را افزایش

 مي دهد و دس��تیابي به اهداف اصلي ش��رکت را آس��ان تر 
مي س��ازد.وي با اشاره به دغدغه مسئوالن نظام و مدیرعامل 
شرکت نسبت به مس��ائل خانوادگي، مي گوید: اگر کارمند 
از سوي خانواده پشتیباني شود و امنیت خاطر داشته باشد، 
راندمان بیشتري در محیط کار خواهد داشت، از این رو شوراي 
فرهنگي » اجراي برنامه هاي گردشگري براي خانواده ها« را 
تصویب کرده است که براساس آن خانواده ها یک بار در هر 
فصل گردهم مي آیند و ضمن آشنایي با یکدیگر و ایجاد انس 
و الفت بین کارکنان، مکان هاي تاریخي و فرهنگي مورد بازدید 
قرار مي گیرند و برنامه هاي محتوایي فرهنگي هم طي برگزاري 

آن اجرا خواهند شد.
حسین زاده در ادامه از تشکیل کالس هاي اخالق حرفه 
اي براي مدیران، روسا و مجریان  خبر مي دهد و مي گوید: 
در زیر مجموعه شوراي فرهنگي،  فعالیت مي کند که عالوه 
بر مهیا کردن ش��رایط  کارکنان و خانواده هاي ش��ان براي 
حضورچشمگیر در مسابقات ساالنه بهاردربهار شرکت گاز، 
یک روز در هفته براي آقایان و خانم ها جلسات صوت ، لحن 

و تجوید و روان خواني برگزار مي کند که در این کالس ها 
امکان حضور خانواده ها هم فراهم شده است البته آن دسته 
از افرادي که امکان حضور در کالس هاي شرکت را ندارند هم 
مي توانند در هر نقطه از شهر در کالس هاي  حضور یابند و 
شرکت هزینه هاي مربوطه را تقبل خواهد کرد. از طرفي در 
برنامه هاي آتي در نظر داریم تفاهمنامه اي با  سازمان تبلیغات 
اسالمي  تهران منعقد کنیم تا ان شاء اهلل با اجرایي شدن آن، 
پرسنل و خانواده ها بتوانند در همه نقاط تهران از کالس ها  

در رشته هاي مختلف بهره مند شوند.
مشاور مدیرعامل، افتخارات کسب شده در مسابقات قرآن 
 را حاصل برنامه ری��زي و آموزش هاي تخصصي مي داند و
 مي افزاید: در سال هاي اخیر خانواده ها و فرزندان مقام هاي 
خوبي را کسب کرده اند و امسال نیزشرکت مهندسي و توسعه 
گاز در بخش فرزندان، رتبه دوم را در سطح شرکت گاز حائز 
شده است، ضمن آنکه در بخش کارکنان هم در سال جاري 

رتبه اول را یکي از همکاران به خود اختصاص داد.
 حسین زاده، خانواده اش را خانواده اي فرهنگي توصیف
 مي کند و مي افزاید: بیش از 3٠ سال سابقه تدریس در دانشگاه 
ها و مراکز آموزشي را دارم و همسرم نیز رییس آموزشکده حرفه 
اي دختران فارس بوده است، هم اکنون »علوم انساني و صیانت 
در اسالم« را تدریس مي کنم و در زمان جنگ »فرماندهي 
و جنگ در اس��الم« را در دانشکده پیاده شیراز براي افسران 
عالي تدریس مي کردم. درصنعت نفت سابقه تدریس»مسائل 
 اخ��الق اطالعاتي« را دارم و اخیرا در دانش��کده محمودآباد

 دوره هایی با عنوان»صیانت در نفت« را برگزار کردم.
وي که س��ابقه ریاست حراست شرکت گاز را در کارنامه 
مدیریتي اش دارد، مي گوید: یکي از ش��اخص هاي توسعه 
هر کشور، مسائل امنیتي و حفاظتي است و استحکام و تداوم 
دس��تاوردهاي مهم جامعه در گ��روی مهم تلقي کردن این 
شاخص حیاتي است، از این رو در دانشکده نفت اهواز و آبادان 
به عنوان اس��تاد پروازي مباحث صیانتي را براي دانشجویان 
تدریس  می کردم، به این منظور که فارغ التحصیالن دانشگاه 
ها، در آینده چه در وزارات نفت و چه در بخش خصوصي باید 
با مسائل اولیه حفاظت از اسناد، مدارک و موارد آي تي آشنا 

باشند تا بتوانند از دستاوردها حفاظت کنند.
حسین زاده با اشاره به تجربیاتش در حراست شرکت گاز و 
اشراف بر ۵۴ شرکت تابعه، شرکت مهندسي را به لحاظ نیروي 
انساني متخصص، بسیار غني توصیف مي کند و مي گوید: 

معتقدم شرکت باید از هم اکنون خود را براي صدور خدمات 
فني و مهندسي به بازارهاي منطقه و جهاني آماده کندزیرا با 
تکمیل شبکه هاي داخلي تولید، توزیع و انتقال گاز در چندسال 
آینده، باید به دنبال منابع درآمد جدید و کسب افتخار براي 
کشور در فراسوي مرزها باشیم. البته صادرات تکنولوژي، نیازمند 
نیروي انساني باانگیزه است که به لحاظ فرهنگي باید داراي 

استقالل فکري، قوت قلب و اعتماد به نفس باشد.
مشاور مدیرعامل در ادامه استفاده از چهره هاي کارکشته 
فرهنگي و دانشگاهي براي تدوین و اجراي برنامه هاي تخصصي 
فرهنگي را از برنامه هاي آتي شورا توصیف مي کند و مي گوید: 
در طول دوران مدیریتم، همواره سعي کردم محیطي صمیمي 
درارتباط با کارکنان ایجاد کنم، زیرا هر اندازه ارتباط مدیران با 
بدنه شرکت نزدیک تر شود، کارکنان هم با تعلق خاطربیشتر، 
با جان و دل در خدمت اهداف سیستم قرار خواهند گرفت و 

راندمان شرکت ارتقا خواهد یافت.
وي اختصاص دادن وقت کافي براي فرزندان را عاملي مهم 
در موفقیت خانواده ها توصیف مي کند و مي افزاید: والدین تا 
جایي که میسر است باید اوقات خود را با فرزندان بگذرانند، 
زیرا این سرمایه گذاري در بلند مدت  نتیجه خواهد داد، ما 
از دوره طفولیت فرزندان عالوه بر بازي، سینما و شب شعر، 
جلسات دورهمي در خانه برگزار مي کردیم، به این ترتیب که 
گلس��تان سعدي و حافظ مي خواندیم و هر کدام از اعضاي 
خانواده بخشي از یک کتاب را قرائت مي کردیم، این کار هم 
فن بیان بچه ها را ارتقا مي داد و هم باعث افزایش اعتماد به 

نفس در جمع مي شد.
همدلي و همفكري همسران، راز موفقیت است � 

مرضیه سبحاني، همسر آقاي حسین زاده که در سال ٦1 با 
ایشان ازدواج کرده است، درباره نحوه آشنایي شان مي گوید: ما 
در دانشگاه اصفهان هم کالس بودیم، هر دو در رشته شیمي 
تحصیل مي کردیم بعد از ازدواج به شیراز رفتیم و حدود 3٠ 
سال در این شهر زندگي کردیم. من از سال ۵٩ به دلیل عالقه 
به تدریس وارد آموزش و پرورش شدم، با وجود اینکه در آن 
زمان با مدرک شیمي فرصت هاي شغلي بسیاري براي انتخاب 
داشتم، اما همیشه بر این باور بودم که انسان با تدریس مي 
تواند بسیار در جامعه تاثیرگذار باشد و ثمرات کار خود را به 

صورت ملموس با تربیت شاگرد ببیند.
وي ادامه مي دهد: حدود 1۵ سال دروس شیمي و بینش 
اسالمي را تدریس مي کردم و در 1۵ سال بعدي، مدیریت  در 

سراغ یكي از چهره هاي باسابقه فرهنگي و خانواده 
اش مي رویم که خود، همس�ر و فرزندانش بارها در 
عرصه هاي مختلف مدیریت�ي، اجتماعي، علمي و 
قرآني درخش�یده اند. دریاف�ت ده ها تقدیرنامه از 
دست وزراء و مسئوالن در ادوار مختلف و رشته هاي 
گوناگون تنها بخش�ي از موفقیت هاي این خانواده 

همدل و صمیمي است.
هوشنگ حسین زاده،متولد 1335 داراي مدرك 
لیسانس شیمي، فوق لیسانس در رشته هاي علوم 
اقتصادي و MBA است، وي با 36 سال سابقه فعالیت 
در زمینه هاي شغلي مختلف، از سال 71 وارد صنعت 
نفت ش�د و پس از فعالیت در ش�رکت هاي صنایع 
پتروش�یمي و نفت مرکزي، سال 88 به شرکت گاز 
منتقل شد. حسین زاده، سال 92 به شرکت مهندسي 
و توسعه گاز ایران منتقل شد و ضمن ایفاي نقش به 
عنوان مشاور مدیرعامل، دبیري شوراي فرهنگي و 

مسئولیت  را بر عهده دارد.

مشاور مدیرعامل  شرکت مهندسي و توسعه گاز:

براي خانواده وقت بگذارید
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سطح هنرستان ها و آموزشکده هاي فني دختران را بر عهده 
داشتم. در واقع اولین رییس آموزشکده فني دختران در جنوب 
کشورهستم که آن دوران اگرچه پرزحمت و پرکار بود، اما در 
عین حال به دلیل جو حاکم بر خانواده و تشویق هاي همسرم، 

هیچ وقت احساس خستگي نمي کردم.
در تمام این دوران سعي مي کردم وظیفه مادري و توجه 
به بچه ها تحت الشعاع مسئولیت هاي شغلي قرار نگیرد که 
خوشبختانه فرزندان مان در همه سنوات تحصیلي موفق بوده 
اند. ما از تمام   زمان خود  براي تربیت و پرورش فرزندان مان 
استفاده مي کردیم ، مخصوصا پدرشان با وجود مشغله هاي 
 فراوان کاري، حتي روزهاي جمعه، بچه ها را به کالس قرآن
 مي برد و رش��د قرآني آنها بس��یار برایش اهمیت داش��ت. 
خوشبختانه دختران مان همیشه محجبه بودند و در دوران 
مدرسه و دانشگاه فعاالنه در زمینه هاي گوناگون درخشیدند 

و در رشته هاي مورد عالقه شان تحصیل کردند.  
خانم س��بحاني درباره ارتباط بین شرکت و خانواده هاي 
کارکنان مي گوید: اگر خانواده ها درک کنند که همس��ران 
و والدین شان چه مسئولیت هایي دارند و ارزشمندي کاردر 
شرکت  به آنها منتقل شود، آنگاه آنها هم مي توانند به جاي 
گالیه و دلسرد کردن، مشوق وحامی باشند، چه آنکه ممکن 
است سرپرست خانواده مدت هاي طوالني در مناطق دشوار 
به دور از همسر و فرزند باشد و درک مسئولیت ها، به وي قوت 
قلب مي دهد. در همین زمینه اقدام ش��رکت ها در آشنایي 
خانواده ها با مسئولیت هاي پرسنل حرکتي ارزشمند است 
که باعث درک حساسیت کار در خانواده کارکنان مي شود و 

بازخوردهاي خوبي به همراه دارد.
وي در خصوص برنامه هاي فرهنگي شرکت مي گوید: در 
برخي جشن ها همانند دهه فجر بیشتر بر جنبه شادي آفریني 
که البته درجاي خود بسیار هم مهم است تاکید مي شود در 
حالي که جاي خالي برنامه هاي محتوایي براي آشنایي فرزندان 

با مسائل انقالب در آن خالی است.
خانم سبحاني با بیان اینکه جنبه هاي فرهنگي بسیار در 
خانواده آقاي حس��ین زاده پررنگ است، مي گوید: همدلي، 
همفکري و همراه بودن من و همس��رم مهم ترین عامل در 
موفقیت هاي ما بوده است، ما همیشه در یک مسیر با یکدیگر 
حرکت مي کردیم و در تربیت فرزندان و مسائل کالن زندگي، 
همیشه مهر و محبت حاکم بر زندگي ما بوده است. اگر محبت 
بین اعضاي خانواده باشد زندگي روال خوبي را طي مي کند 
و فرزنداني مفید براي خود، خانواده و جامعه در دل آن تربیت 
مي یابند. من اگر پشتیباني همسرم را نداشتم، نمي توانستم 
مدیر خوبي باشم و هر سال دو تقدیرنامه در حد وزیر دریافت 
کنم، در آموزش و پرورش باوزیر و مدیران بسیاري کار کردم 
که این مواردخود چالش هاي بسیاري براي یک خانم دارد که 
مي تواند روي خانواده تاثیر بگذارداما سعي کردم با ایجاد توازن 

بین کار و خانواده دینم را ادا کنم.
وي از خاطراتش در زندگي با آقاي حسین زاده مي گوید: 
همسرم حدود ٦ سال از دوران طفولیت فرزندان مان را در جبهه 
گذرانده است که در این مدت من همه مسئولیت هاي زندگي 
را به تنهایي بر دوش کشیدم، خاطرم هست مواقعي که از جبهه 
بر مي گشت، دختر بزرگ من که بسیار کم پدرش را مي دید، 
وي را با واژه »آقا« خطاب مي کردزیرا اصال پدرش را به خاطر 

نمي آورد و پدرش را به عنوان فردي غریبه مي دید!
 خانم سبحاني همسرش را بسیار با ایمان توصیف مي کند 
و مي گوید: محبتي که ایشان نسبت به بچه ها، فامیل و بنده 
دارند از ایمان قوي اش سرچشمه مي گیرد، همسرم در همه 
حال خدا را حاضر و ناظر بر افعال انس��ان مي داند و این امر 
در تمامي ابعاد زندگي اش متبلور است، هیچ وقت ندیدم که 

ایشان از موضوعي ایراد بگیرد، چون این نسل در میدان هاي 
جبهه و جنگ تربیت و آبدیده شده اند و بسیار فراتر از مسائل 

دنیوي و زودگذر مي اندیشند. 
ب�ه جاي اجبار، پیوندهاي عاطفي ب�ا فرزندان را  � 

تقویت کنیم
زهرا حسین زاده، کارشناس ارشد حقوق وجزا و شاغل در 
ستاد شرکت گاز، دختر بزرگ مشاور فرهنگي شرکت مهندسی 

و توسعه گاز است. 
  وي از کودکي، عالوه بر موفقیت هاي تحصیلي در زمینه 
هاي فرهنگي، هنري و قرآني هم فعالیت داشته و با راهنمایي 
والدین از تک بعدي بودن پرهیز کرده است. تشویق هایي که 
از سوي خانواده صورت مي گرفت، باعث مي شد هیچ وقت 
 از فعالیت در زمینه هاي مختلف دلس��رد نشویم، حضور در 
عرصه هاي فرهنگي مي تواند باعث موفقیت هاي تحصیلي 
بیشتر شود زیرا افراد مجموعه اي از مهارت هاي اجتماعي را 
کسب مي کنند و با تقویت حافظه و ارتقای اعتماد به نفس، 

انرژي هاي منفي را از خود دور مي کنند.
زهرا حسین زاده از سن 23 سالگي عالوه بر تحصیل در 
دوره فوق لیسانس، در رشته هاي مختلف تدریس کرده است، 
سابقه تدریس در دانشگاه فني و حرفه اي، دانشگاه پیام نور و 
دوره هاي آموزش ضمن خدمت را در کارنامه دارد و به عنوان 
استاد بین المللي کارآفریني، در تالیف یکي از کتب این رشته 

مشارکت داشته است. 
وي درباره سایر فعالیت هایش چنین مي گوید: کالس هاي 
آموزشي در شبکه تلویزیوني استاني فارس در زمینه هنرهاي 
دستي کودکان برگزار کردم و اکنون با باشگاه خبرنگاران جوان 
به عنوان مشاور حقوقي در مسائل مرتبط با فضاي مجازي 
همکاري دارم که مصاحبه هایم از مجله خبري شبکه یک 

سیما پخش مي شود.
همچنین با دارا بودن پروانه وکالت، چند س��ال در زمینه 
وکال��ت کار کردم و هم اکنون به عنوان کارش��ناس دعاوي 
ش��رکت ملي گاز در حال خدمت هستم، درمسابقات قرآن 
شرکت گاز همواره جزو نفرات اول تا سوم بوده و به مسابقات 

سراسري اعزام شده ام.
وي به عنوان فردي که خود و پدرش از کارمندان شرکت 
گازهستند، مي گوید: به دلیل شغل پدراز کودکي وابستگي 
خاصي به صنعت نفت داشته و همیشه روي مصرف درست 
انرژي تاکید داشتیم، به نحوي که بین دوستان و آشنایان به 
رعایت الگوي مصرف معروف هستیم، اطرافیان در حضور ما 
دماي محیط را متناسب و مصرف گاز را کنترل مي کنند. از 
آنجا که در محیط هاي مختلفي کار کرده ام، صنعت گاز را از 
بهترین محیط هاي کاري مي دانم و شرکت مهندسي و توسعه 
گاز را به دلیل حمایت از فرزندان کارکنان و تشکیل کالس 

هاي آموزشي مختلف بسیار پیشرو مي دانم. 
زهرا حسین زاده هم اکنون عالوه بر تدریس کالس هاي 
بس��یج)حلقه ممتاز صالحین( در ستاد شرکت گاز، آموزش 
مباحث اعتقادي، کارآفریني، تفسیر، اقتصاد مقاومتي و حقوق 
زن در اسالم را در این مجموعه عهده دار است و اخیرا دوره 
اي جدی��د با عنوان»مزایا و معای��ب فضاي مجازي« را براي 

همکارانش برگزار مي کند. 
وي با اتکا به تجربیاتش در زمینه حقوق و قوانین فضاي 
مجازي مي گوید: افراد نباید اعتماد زیادي به فضاي مجازي 
داشته باشندزیرا اکثر مشکالت این عرصه به دلیل نوشته ها 
 و مطالب غیرموثقي اس��ت که در گروه هاي مختلف ارسال
 مي ش��وند، اعتماد به فروشگاه هاي مجازي و فروش وسایل 
غیرمجاز، ناخواسته افراد را در دام کالهبرداران اینترنتي مي 
اندازد و برخي ناآگاهانه مرتکب جرم مي ش��وند. به هرحال 

فضاي مجازي را نمي توان از زندگي امروز جداکرد بلکه باید 
با مدیریت این فضا، از آن استفاده بهینه کرد، متاسفانه حتي 
کودکان در سنین بسیار پایین دسترسي به بازي ها و شبکه 
هاي مخرب دارند که این موضوع عالوه بر مخاطرات فراوان، با 
دور کردن کودک از بازي هاي فیزیکي و ارتباطات اجتماعي، 

آینده و شخصیت وي را تحت الشعاع قرار مي دهد.
 دختر بزرگ آقاي حسین زاده که از طبع شعر هم برخوردار 
است و در مسابقات شعر با موضوع بسیج در شرکت نفت مناطق 
 مرکزي رتبه س��وم را در دهه ٨٠ کس��ب کرده است، ادامه

 مي دهد: همفکري خانواده ما در مسائل اعتقادي، فرهنگي 
و اجتماعي به دلیل هماهنگي والدین و ایجاد فضاي صمیمي 
و پیوندهاي عاطفي در خانه اس��ت، هیچ وقت اجباري براي 
پذیرش باورها در کار نبودبلکه بنیان هاي فکري را مستحکم 
پایه ریزي  و با اطمینان، اتخاذ تصمیم هاي نهایي را به خودمان 

واگذار کردند. 
طراحي سایت، شیرین سازي گاز و تالیف کتاب � 

حسني حسین زاده، کوچک ترین عضو خانواده و در حال 
حاضر دانشجوي سال دوم دکتراي شیمي است. وي که در 
زمینه هاي قرآني بسیار فعال است، مي گوید: از سوم ابتدایي 
تاکنون در مسابقات قرآني مختلف، حائز رتبه شده ام. تاکنون 
۴ بار در مسابقات بهاردربهار شرکت گاز شرکت کرده ام که 
حاصل آن کسب 2 رتبه دوم و یک رتبه اول در مرحله سراسري 

شرکت گاز بوده است. 
دختر کوچک آقاي حسین زاده که درزمینه تالیف مقاالت 
علمي هم فعال است ،مي گوید: در کنفرانس بین المللي نانو 
کیش جزو 3 نفر برگزیده شناخته شدم، مقاله ام درباره پروژه 
اي بود که از سوي شرکت گاز مورد حمایت قرار گرفت، من در 
این پروژه براي شیرین سازي گاز طبیعي و جداسازي CO2  از 
گاز متان، غشایي پلیمري ساختم که درآن از نانوذرات استفاده 
مي شود؛ ضمن آنکه در رابطه با شیرین سازي گاز مقاله اي 

هم در ISI منتشر کرده ام. 
  وي با اشاره به فعالیت هاي هنري اش مي گوید: در دوره 
لیسانس در دانشگاه شیراز، کلیپي درباره فرازهایي از صحیفه 
سجادیه ساختم که در جشنواره هنري صحیفه سجادیه حائز 
مقام نخست هنري شد. ضمنا بدون گذراندن هیچ دوره اي، 
کار طراحي سایت را یاد گرفتم و هم اکنون با چند سایت معتبر 
در زمینه مقاله نویسي همکاري دارم و سایتي را با عنوان طلوع 
مهر طراحي و راه اندازي کرده ام که پایگاهي تخصصي در زمینه 
مهدویت به شمار مي رود. عالوه بر آن با گسترش فضاي مجازي 
و وجود کانال هاي مخرب و مضر، مدیریت چندین کانال براي 

ارایه محتواهاي مثبت و سازنده را برعهده دارم.
حسني حسین زاده فعالیت در عرصه هاي هنري و فرهنگي 
را باعث کسب اعتماد به نفس مي داند و مي گوید: پدرم همیشه 
تفریح و فعالیت هاي فوق برنامه را از جنبه هاي مهم در زندگي 
مي دانست چرا که افراد با فعالیت در ابعاد گوناگون، وسعت دید 
پیدا و بازدهي ذهن، خالقیت و نوآوري را تقویت مي کنند.  

وي مطالعه کتب مختلف را سبب باز شدن ذهن و تقویت 
مهارت نوشتن توصیف مي کند و مي گوید: در حال حاضر 
تالیف کتابي در ارتباط با زندگي عموي شهیدم را در دست دارم 
که پس از اتمام مصاحبه ها با افراد مختلف و گردآوري مطالب 

مورد نیاز، آن را در قالب داستان منتشر خواهم کرد. 
حسني حسین زاده در پایان، مطالعه کتاب » انسان 2۵٠ 
ساله« را به مخاطبان پیشنهاد مي کند و مي گوید: این کتاب 
جامع، دید بسیار خوبي از اتفاقات سیاسي و اجتماعي زمان 
پیامبر و ائمه اطهار به دست مي دهد؛ کتابي که از مجموعه 
بیانات رهبر انقالب در س��ال هاي مختلف گردآوري شده و 

بسیار مفید فایده است. 
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بین الملل

با  نفتی  المللی  بین  شرکت های 
شرط بندی بر سر گاز طبیعی به ویژه با 
سرمایه گذاری در طرح های عظیم مایع 
معتقدند   )LNG( طبیعی  گاز  سازی 
از  آسیایی  بازارهای  فرارو  سال های  در 
سوخت  این  برای  ای  فزاینده  تقاضای 
برخوردار خواهد بود. هرچند با توسعه 
انرژی  فناوری های  و  ها  سامانه  سریع 
پاک، تردیدهایی در مورد این پیش بینی 
به خصوص در کشورهای در حال توسعه 

وجود دارد.
گاز  نفتی،  بزرگ  شرکت های  برای 
و  انرژی است  بازار  آینده  نماد  طبیعی 
این سوخت در میان انرژی های فسیلی، 
از همه پاک تر بوده و با پذیرش جهانی 
وقوع بحران های گرمایش جهانی و تغییر 

اقلیم، طرفداران بسیاری نیز یافته است.
استفاده از گاز طبیعی در نیروگاه های 
با نفت،  تولید برق به ویژه در مقایسه 
اقتصادی بوده و در عین حال، پاک تر 
است. در کشورهای در حال توسعه نیز 
بین  شرکت های  بینی  پیش  براساس 
المللی نفتی، سهم گاز طبیعی در سبد 
سوخت های انرژی رو به افزایش خواهد 
بود.وال ون لیروپ، مدیر اجرایی شرکت 
من  گوید:  می  کریسالیکس  کانادایی 
معتقدم بیشتر رویاهای تولیدکنندگان 
ال ان جی تحقق نخواهد یافت چراکه 
بسیار پرهزینه اند. مثال قیمت کنونی 1۵ 
دالر برای هر یک میلیون بی تی یو ال 
ان جی عرضه شده در آسیا، گران و در 
مقایسه با زغال سنگ و نفت خام ارزان، 

غیراقتصادی است.
وی معتقد است با باال رفتن هزینه 
اجرای طرح های در حال ساخت  های 
ال ان جی در نقاط مختلف دنیا به ویژه 
استرالیا و شرق آفریقا، احتماال بخشی 
از ظرفیت طرح های ال ان جی، بدون 

استفاده خواهد ماند.
از سوی دیگر، انرژی های تجدیدپذیر 
در سراسر دنیا در حال رشد بوده و در 
قاره پهناور آسیا، انرژی های خورشیدی 
کارایی  بهبود  با  همراه  توده  زیست  و 
از گسترش چشمگیری  انرژی  مصرف 

برخوردارند.
شرکت  مدیران  پارکراز  نیکوالس 
امروز  دنیای  گوید:  می  پارتنرز  گلوبال 
باید ایده های پرهزینه تامین انرژی را 
کنار گذارد و به نظر من در دو بخش 
زغال سنگ و ال ان جی باید تغییراتی 
گسترده صورت گیرد چراکه ال ان جی 
بسیار پرهزینه بوده و ما به نوآوری در 

حوزه انرژی نیازمندیم.
پارکر، با اشاره به مثال هایی در شرق 
آفریقا که در آن توسعه انرژی خورشیدی 
با استقبال مردم روبه رو و هزینه تمام 
بنزین دارد،  به  ارزان تری نسبت  شده 
می گوید: آینده منابع انرژی تجدیدپذیر 
و سبز، درخشان خواهد بود و در همه 
رویکرد  این  شاهد  ما  دنیا،  مناطق 

هستیم.
راه  در  محل�ی  نیروگاه ه�ای  � 

هستند
و  محلی  نیروگاه های  توسعه  با 
آن ها،  موفق  دستاوردهای  و  کوچک 
زمان خداحافظی با نیروگاه های بزرگ و 
ناکارا فرا رسیده است. همه ما به خاطر 
ایده  پنج سال پیش، چنین  داریم که 
ای، طرفداران زیادی نداشت. اما اینک 
بسیاری از کارشناسان به جمع حامیان 
نیروگاه های کوچک پیوسته اند. هزینه 
های تولید برق در این نیروگاه ها، اندک 
بوده و خانواده های دارای درآمد کم نیز 
می توانند در کشورهای در حال توسعه، 

از انرژی ارزان بهره ببرند.
کنار  در  باید  را  خورشیدی  انرژی 
سایر فناوری های تولید و مصرف منابع 
از  درصد  امید 2٠  پنجره  تجدیدپذیر، 
به  این کره خاکی دانست که  ساکنان 
انرژی برق تولید شده از منابع فسیلی 

دسترسی ندارند.
ما می دانیم که فناوری های انرژی های 
و  کوچک  راهکارهای  تجدیدپذیر، 
اقتصادی تامین انرژی را نه فقط برای 
خانواده های کم درآمد که برای صنایع 

ارائه می کنند.
شرکت  موسسان  برگادانواز  ماسیمو 
پی اچ پاور می گوید: ما در شرکت خود 
به دنبال یافتن راهکارهایی هستیم که 
سامانه های انرژی تجدیدپذیر مستقل از 
شبکه سراسری را برای کاربران صنعتی 

فراهم می کند.

وی معتقد است به زودی موانع فنی 
کاربرد منابع تجدیدپذیر برطرف خواهد 
از  خروج  راهکارهای  دنبال  به  ما  شد. 
انحصار تامین کنندگان متمرکز برق و 
ایجاد منابع تولید مستقل انرژی هستیم. 
فراموش نکنید که با استفاده صنایع از 
منابع انرژی تجدیدپذیر، ریسک نوسان 
قیمت منابع فسیلی شامل نفت، زغال 
سنگ و گاز طبیعی از بین خواهد رفت.

اما نباید نقش توسعه فناوری را در این 
بخش فراموش کرد. در همه سال های 
پیش  از  فراتر  فناوری ها  رشد  گذشته، 
که  حالی  در  مثال  است.  بوده  بینی ها 
انرژی  وزارت  میالدی،  سال 2٠٠٠  در 
ایاالت متحده پیش بینی کرده بود که 
در سال 2٠2٠ میالدی، ظرفیت تولید 
از مرز یک  برق خورشیدی این کشور 
گیگاوات فراتر خواهد رفت اما در سال 
2٠13 میالدی، ما شاهد راه اندازی ٨ 
گیگاوات طرح تولید انرژی خورشیدی در 

آمریکا بودیم.
آژانس بین المللی انرژی نیز اگرچه در 
سال 2٠٠۴ میالدی، پیش بینی کرده 
 1٨ میالدی،   2٠3٠ سال  در  که  بود 
درصد از انرژی برق تولید شده در دنیا 
از منابع تجدیدپذیر و پاک تامین خواهد 
پیش  در  بازنگری  با  آژانس  این  شداما 
بینی قبلی خود، در سال 2٠1۴ میالدی 
اعالم کرد که در سال 2٠3٠ میالدی، 
3٠ درصد برق تولید شده در دنیا از منابع 

پاک تولید می شود.
تولید  روش های  دیگر،  سوی  از 
سوخت های مایع نظیر گازوییل، اتان و 
بنزین از ترکیب دی اکسید کربن، آب 
احتراق  روش  به  خورشید  نور  و  دریا 
ای  امیدوارکننده  نتایج  به  معکوس، 
منجر شده است. هزینه تمام شده این 
سوخت جدید، ۵٠ تا ٨٠ دالر برای هر 

بشکه است. 
توسعه روش فیوژن نیز در سال های 

اخیر با موفقیت های بزرگی همراه شده 
انرژی  خالف  بر  روش  این  در  است. 
هسته ای، از مواد خام دارای وزن هسته 
ای پایین استفاده می شود که ارزان و 
در دسترس هستند. پسماندهای اندکی 
نیز در این روش باقی می ماند که شامل 
هلیوم و یک نوترون به همراه مقدار قابل 

توجهی انرژی است.
دورنم�ای امیدبخش انرژی پاك  � 

خورشیدی
شرکت  نفتی،  شرکت های  میان  در 
هنگفتی  گذاری  فرانسه سرمایه  توتال 
انرژی  بخش  در  گذشته  سال  سه  در 
خورشیدی انجام داده است. این شرکت 
توسعه  به  میلیارد دالر  اختصاص 2  با 
انرژی پاک، معتقد است این منبع در 
سال های آینده از سریع ترین رشد در 
میان منابع انرژی برخوردار خواهد بود. 
از سوی دیگر، در ایاالت متحده، هزینه 
تمام شده انرژی های بادی و خورشیدی، 

قابل رقابت با نیروگاه های گازی است.
راهی که در پیش است

های  هزینه  اخیر،  سال های  در 
ساخت طرح های ال ان جی، با افزایش 
چشمگیری همراه شده است. در بخش 
در  طبیعی  گاز  مصرف  کارایی  بهبود 
باید  بیشتری  اقدامات  نیز  نیروگاه ها 
انجام شود. در مقابل، هزینه تمام شده 
حال  در  سرعت  به  پاک  انرژی های 
آینده  شرایط،  این  در  است.  کاهش 
سرمایه گذاری هنگفت دو شرکت شل 
و پتروناس در ساخت شناورهای پرهزینه 
روبه  تردیدهایی  با  جی،  ان  ال  تولید 
این  معتقدند  دو شرکت  این  است.  رو 
انرژی  آینده  نقشه  از  بخشی  شناورها 
دنیای ما محسوب می شوند. اما تاخیر در 
تکمیل و راه اندازی آن ها، پرسش هایی 
را در میان کارشناسان صنعت نفت پدید 
آورده است.به هر ترتیب، در این موضوع 
تردیدی وجود ندارد که صنعت نفت و گاز 
نیازمند نوآوری های بیشتر و سریع تری 
در آینده است. در صنعت گاز طبیعی 
این موضوع، حیاتی تر به نظر می رسد 
و اگر ما خواهان مقابله با بحران گرمایش 
جهانی و ایجاد جهانی دوستدار محیط 
انرژی های  از  استفاده  هستیم،  زیست 
پاک، اجتناب ناپذیر خواهد بود. اما آیا از 
هم اکنون ال ان جی را باید قربانی بزرگ 

تغییر در جهان انرژی بدانیم؟
نویسنده: دامون ایوانس
مترجم: محسن داوری
منبع: ماهنامه پترولیوم اکونومیست

رویاهای بزرگ صنعت ال ان جی بر باد می رود؟
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