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مراقب باشیم!
هوا رو به سردی می رود و در بخش هایی از کشور فصل 

سرد سال رسما آغاز شده است.
با ورود هوای سرد، سیستم های گرمایشی نصب می شوند و 
در صورتی که از بخاری برای گرمایش خانه استفاده می کنیم 
باید دقت زیادی برای حفظ ایمنی خود و اعضای خانواده 

داشته باشیم.
متاسفانه هرساله تعدادی از خانواده ها در کشور عزیزمان 
 به دلیل رعایت نکردن مسائل ایمنی دچار حوادث ناگواری 
می شوند.رعایت برخی اصول ساده در زمان نصب سیستم های 
ناگوار جلوگیری  از بروز حوادث   گرمایشی به ویژه بخاری 
تواند  پاک می  و  ارزان  عنوان سوختی  به  گاز  و  کند  می 
گرمابخش خانه هایمان شود.براین اساس، الزم است هنگام 
نصب بخاری گازی و هرگونه وسایل گرمایشی دیگر، ابتدا 
ضمن بررسی مسیر دودکش و استفاده از کالهک H، از تامین 
اکسیژن مورد نیاز در منازل و سایر مکان هایی که از سوخت 
گاز طبیعی برای گرم کردن استفاده می کنند، مطمئن شویم 
تا از ایجاد هرگونه حادثه مانند مسمومیت با گاز CO، خفگی، 
انفجار و آتش سوزی جلوگیری شود.از سوی دیگر، استفاده از 
لوازم گازسوز بدون دودکش همیشه مشکل آفرین بوده و سبب 

بروز خطرات ناشی از گاز گرفتگی خواهد شد.
مشترکان می توانند با شماره تلفن 194 به عنوان امداد 
گاز، مسائل مربوط به این حوزه را جویا شوند و در صورت بروز 

حادثه احتمالی درخواست کمک کنند.
امیدواریم با جدی گرفتن مسائل ایمنی در استفاده از وسائل 
گرمایشی، امسال را بدون حادثه پشت سر بگذرانیم و برای این 

کار باید مراقب باشیم!
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رویداد

تاسیسات تقویت فشار به عنوان یکی از زیرساخت های اساسی برای 
انتقال گاز به شمار می رود و از ابتدای امسال تاکنون و براساس برنامه های 
تعریف شده، سه ایستگاه صفاشهر، نائین و خنج به بهره برداری رسیده اند.

با بهره برداری از تاسیسات تقویت فشار یادشده روی خط لوله انتقال 
گاز هشتم سراسری، قدرت مانور و پایداری شبکه انتقال گاز کشور افزایش 

یافته است.
ساخت این تاسیسات از سوی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با 
بهره گیری از توان شرکت های ایرانی، افزون بر صرفه جویی های اقتصادی 
و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، زمینه اشتغال  زایی نیروهای داخلی 

را نیز فراهم کرده است.
در همین حال، حسن منتظر تربتی، مدیرعامل شرکت مهندسی و 
توسعه گاز ایران می گوید: براساس برنامه های تعریف شده از سوی شرکت 
ملی گاز ایران، ایستگاه تقویت فشار گاز صفاشهر با ظرفیت انتقال روزانه 9٠ 

میلیون مترمکعب گاز روی خط هشتم سراسری به مدار آمده است.
به گفته وی، این ایستگاه در مساحت بیش از 9 هکتار با آرایش 1+٢ 
ساخته شده است و فشار گاز ورودی 9٥٠ پی اس آی )PSI( را به یکهزار 

و ٢٨٠ پی اس آی )PSI( افزایش می دهد.
تربتی با بیان این که برای ساخت این ایستگاه ٣٠٧ میلیارد ریال اعتبار 
ریالی و ٨٦٠ هزار یورو اعتبار ارزی هزینه شده است، می افزاید: این ایستگاه 
با سه توربوکمپروسور که هرکدام ٢٥ مگاوات ظرفیت دارند می تواند در 

فصل زمستان ظرفیت انتقال شبکه گاز کشور را افزایش دهد.
دیگر  از  نیز  نائین  گاز  فشار  تقویت  تاسیسات  یادآور می شود:  وی 
توان  با  بوده که  فشار روی خط هشتم سراسری  تقویت  ایستگاه های 
کارکنان شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به بهره برداری رسیده است.

تربتی درباره این تاسیسات می گوید: تاسیسات تقویت فشار گاز نائین 
 با ظرفیت انتقال روزانه 11٠ میلیون مترمکعب با آرایش 1+٣ ساخته

 شده است.
تربتی ادامه می دهد: در قالب این طرح، ٥٢ هزار و ٥٠٠ اینچ_ قطر 
عملیات جوشکاری، ٦1 هزار و ٦٠٠ متر عملیات کابل برق و اتصال زمین و 

هشت هزار و 9٠٠ متر عملیات کابل ابزار دقیق اجرا شده است.
 به گفته مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، برای اجرای 

این طرح، ٦٧1 میلیارد ریال اعتبار ریالی و 4٣,٥ میلیون یورو اعتبار ارزی، 
هزینه شده است.

از سوی دیگر، تاسیسات تقویت فشار خنج با ظرفیت انتقال روزانه 11٠ 
میلیون مترمکعب گاز نیز در سال 9٥ به بهره برداری رسیده است.

این تاسیسات نیز با آرایش 1+٣ روی خط هشتم سراسری تعریف شده 
و برای اجرای آن، ٦٠1 میلیارد ریال اعتبار ریالی و 4٢,٨ میلیون یورو اعتبار 

ارزی، هزینه شده است.
  مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران درباره این تاسیسات 
می گوید: در قالب این طرح، ٦1 هزار اینچ_ قطر عملیات جوشکاری، 9٧ 
هزار متر عملیات کابل برق و اتصال زمین و ٦ هزار و ٥٠٠ متر عملیات 

کابل ابزار دقیق اجرا شده است.
به گفته تربتی، در تاسیسات تقویت فشار گاز خنج، به دلیل همجواری 
 با تاسیسات خط چهارم سراسری، پیش از این ساختمان های صنعتی و 

غیر صنعتی به طور دوقلو اجرا و به بهره برداری رسیده بود.
به طور کلی، هر تاسیسات تقویت فشار شامل، توربو کمپرسور، ژنراتور 
اضطراری برق، کمپرسورهای هوای ابزار دقیق، ثابت و پرتابل و قابل انتقال، 
اسکرابر، ترانس سیستم تابلوهای کنترل ups و دیگر تجهیزات مورد نیاز 
می شود.هر توربوکمپرسور با توان ٢٥ مگاوات، ظرفیت انتقال ٣٥ میلیون 
مترمکعب گاز در روز را دارد و فشار ورودی 9٨4 پی اس آی )پوند بر اینچ 

مربع( را به یکهزار و ٣٠٥ پی اس آی افزایش می دهد.
ایجاد زیرساخت های گازرسانی تنها به ساخت تاسیسات تقویت فشار 
گاز خالصه نمی شود و شاهد اجرای طرح های پاالیشگاهی، خطوط انتقال 
گاز، طرح های زیربنایی و... نیز از سوی کارکنان توانمند شرکت مهندسی 

و توسعه گاز ایران هستیم.
با تالش کارکنان شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در بخش های 
کشور  مناطق  تمام  در  گازرسانی  زیرساخت های  ایجاد  شاهد  مختلف 

هستیم تا گاز مورد نیاز مشترکان، به صورت پایدار تامین شود.
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به عنوان بازوی اجرایی شرکت ملی 
گاز ایران طی سال های فعالیت خود توانسته است کارنامه درخشانی ثبت 
کند و با تحقق پروژه های در دست اجرای این شرکت شاهد شکوفایی 

بیش از پیش صنعت گاز کشورمان خواهیم بود.

توسعه زیرساخت های گازرسانی برای انتقال پایدار گاز کشور
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گفت و گو

در  کشورمان  سرزمیني  مزیت 
برخورداري از ذخایر غني گازي و اهمیت 
از  حداکثري  تولید  و  توسعه  روزافزون 
میادین گازي در تسریع پیشرفت همه 
جانبه کشور، ضرورت ارتقای توان فرآورش 
و پاالیش گاز کشور را بیش از پیش نمایان 

کرده است.
در  گاز  هاي  پاالیشگاه  توسعه  طرح 
با  ایران  گاز  توسعه  و  مهندسي  شرکت 
تجربه راه اندازي و ساخت ده ها پروژه و 
طرح پاالیش گاز در گوشه و کنار کشور، 
هم اکنون وظیفه رفع نیازهاي توسعه اي 
پاالیشگاه هاي گاز و احداث پاالیشگاه هاي 
جدید در کشور را بر عهده دارد. این طرح 
با برخورداري از منابع انساني متخصص 
ابزار دقیق،  در زمینه هاي برق، فرآیند، 
تجربه  ها  سال  و  ساختمان  و  مکانیک 
طراحي و پیاده سازي واحد هاي گوناگون 
صنایع پاالیش گاز، در صدد است با اجراي 
پروژه هاي متعدد، در تحقق اهداف صنعت 
و  مردم  آسایش  و  رفاه  تامین  براي  گاز 

توسعه کشور نقش آفرین باشد.  

طرح  مجری  جانسریان،  رضا  مجید 
توسعه پاالیشگاه ها در شرکت مهندسي و 
توسعه گاز ایران در این مصاحبه پیشرفت 
و رونق پروژه هاي پاالیش گاز در کشور را 

روایت کرده که از نظر مي گذرد. 
درباره سوابق تخصصي و تجارب 
تان در صنایع پاالیشي و فرآیندي 

صنعت گاز توضیح دهید.
سال ٦٦ در شرکت ملي گاز استخدام 
شدم. در پروژه هاي مختلف در بخش هاي 
خط انتقال و پاالیشگاه ها حضور داشته ام 
و از سال ٧1 تاکنون به صورت تخصصي 
به  مشغول  پاالیشگاهي  هاي  بخش  در 
کارم. اولین همکاری ام در این عرصه با 
فعالیت در پروژه اي مرتبط با تاسیسات 
سرچاهي و مراکز جمع آوري در پاالیشگاه 

گاز خانگیران کلید خورد.
مشارکت در پروژه هاي پاالیشگاه گاز 
دوم  فاز  آن  متعاقب  و  گنبدلی  شیرین 
پاالیشگاه خانگیران و سپس حضور در 
پروژه پاالیشگاه کوچک نفت این مجموعه 
که محصوالت میان تقطیر تولید مي کرد 

از دیگر تجربیات تخصصي ام در صنایع 
پاالیشي محسوب مي شود.

با  پاالیشگاهي  امور  در  هایم  فعالیت 
حضور در اجراي طرح توسعه پاالیشگاه 
فراشبند، پاالیشگاه پارسیان و فازهاي 1 و 
٢ پاالیشگاه ایالم ادامه یافت تا اینکه در 
سال ٨9 از سوي مدیرعامل وقت به سمت 
مجری طرح فاز ٢ ایالم و در سال 91 با 
حفظ سمت به عنوان مجری طرح خطوط 

لوله سراسری منصوب شدم.
خطوط  در  حضور  سال  سه  از  پس 
انتقال گاز سراسري، طي حکمي از سوي 
آقای مهندس تربتي، مدیرعامل شرکت 
مهندسي و توسعه گاز ایران، مسئولیت 
طرح توسعه پاالیشگاه ها در این شرکت 
با توجه به پیشینه و سابقه کاري مرتبط ام  

به من واگذار شد.
شركت مهندسي و توسعه گاز در 
نوع  چه  ها  پاالیشگاه  توسعه  طرح 

فعالیت هایي را انجام مي دهد؟
توسعه  طرح  هاي  فعالیت  پیشینه 
پاالیشگاه ها، به طرح سرخس- نکا در سال 

هاي بسیار دور برمي گردد. اکنون و پس 
از گذشت سي و چند سال از قدمت این 
طرح، در چند سال اخیر اقدامات مرتبط 
با عنوان طرح توسعه پاالیشگاه ها، زیر نظر 
شرکت مهندسي و توسعه گاز ایران انجام 

مي شود.
این طرح عالوه بر انجام تمام طرح هاي 
توسعه اي در پاالیشگاه هاي گاز کشور، 
مسئولیت احداث پاالیشگاه هاي جدید را 
در صورت نیاز بر عهده دارد. این طرح هاي 
توسعه اي تمام بخش ها اعم از فرآیندي، 
یوتیلیتي )آب و برق و بخار( و سایر تخصص 

هاي پاالیشگاه ها را در بر مي گیرد.
پروژه هاي در دست اقدام، شامل 

چه مواردي است؟
حدود 9 پروژه جاري در دست اقدام 
است. احداث نیروگاه 1٠٠ مگاواتي، احداث 
پاالیشگاه  گازي  مایعات  ذخیره  مخزن 
پارسیان، پروژه برق 1٣٢ به ٣٣ کیلوولت 
پارس جنوبي، پروژه احداث واحد تولید 
بودارکننده گاز طبیعی در منطقه  ماده 
پارس جنوبی، پروژه بویلر هفتم پاالیشگاه 

روايتي از رونق پروژه هاي پااليش گاز در كشور

گام هاي بلند تالشگران مهندسي و توسعه گاز در تامين امنيت انرژي
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گفت و گو

خانگیران، پروژه احداث واحد پالیشینگ 
و کارهاي باقیمانده واحدLPG  پاالیشگاه 
فجرجم، پروژه ایستگاه اندازه گیري مجتمع 
توسعه  طرح  پروژه  جنوبي،  پارس  گاز 
پاالیشگاه گاز ایالم و پروژه طرح تکمیل 
عمده  از  سرخون  پاالیشگاه  توسعه   و 
پروژه هاي جاري طرح توسعه پاالیشگاه ها 

به شمار مي آیند.
با چه  نیروگاه 100 مگاواتي  پروژه 
اهدافي در دستور كار قرار گرفت و 
هم اكنون چند درصد پیشرفت دارد؟

محل اجراي پروژه نیروگاه 1٠٠ مگاواتي 
واقع  پارسیان  پاالیشگاه  تاسیسات  در 
شده است. این پروژه با هدف تامین برق 
پاالیشگاه پارسیان و طرح هاي تکمیلي آن 
تعریف شده است که با موفقیت اجرا شده 

و در مرحله راه اندازي است. 
باتوجه به تغییر میزان نیاز، امکان فروش 
به وزارت نیرو و درآمدزایی برای شرکت 
نیز وجود دارد. امیدواریم با تعیین تکلیف 
بهره بردار پروژه، این پروژه در آینده نزدیک 

نهایي شود.
استحصال  باالي  میزان  به  توجه  با   
پارسیان،  پاالیشگاه  در  گازي  میعانات 
وجود مخازن کافي براي ذخیره سازي این 
مایعات، باعث رفع دغدغه ها در تداوم تولید 
مي شود. در خصوص این پروژه استراتژیک 

توضیح دهید.
با اجراي پروژه احداث مخزن ذخیره 
مایعات گازي، مخزني با ظرفیت ٧٠ هزار 
مترمکعب ساخته مي شود. این پروژه هم 
اکنون با پیشرفت فیزیکي ٦٦ درصدی در 
محل پاالیشگاه پارسیان در دست احداث 
است و میعانات استحصال شده از پاالیشگاه 

در آن ذخیره خواهند شد.
ساخت ٢ مخزن دیگر نیز در دستور 
کار شرکت مهندسي و توسعه گاز ایران 
گیري  تصمیم  مرحله  در  که  دارد   قرار 
برنامه ریزي و هیات مدیره است. در حال 
حاضر مراحل طراحي این ٢ مخزن جدید 
به پایان رسیده و در انتظار نهایي شدن 
تصویب  صورت  در  است.  پروژه  زمین 
مسئوالن، فاز اجرا و احداث آن در  مناطق 

پارس جنوبي )عسلویه( آغاز خواهد شد.
برداري  بهره  ها،  پروژه  این  اجراي  با 
اطمینان خاطر  با  پارسیان  پاالیشگاه  از 
بیشتري انجام مي شود. در حال حاضر باید 
تولیدات به صورت همزمان بارگیري شوند 
تا فعالیت پاالیشگاه تداوم داشته باشد. اما با 
وجود مخازن ذخیره، پاالیشگاه با اطمینان 
باالیي مي تواند مراحل تولید را فارغ از 
دغدغه ذخیره محصوالت جانبي و میعانات 

به پیش ببرد. 

لطفا در مورد پروژه برق پشتیبان 
در پارس جنوبي توضیح دهید. كدام 
پاالیشگاه ها با اجراي این پروژه تغذیه 

خواهند شد؟
پروژه برق 1٣٢ به ٣٣ کیلوولت، یک 
پروژه پست برق است که برای جایگزینی 
تولیدات محلی فازها مورد استفاده قرار 
خواهد گرفت و تحت طرح جامع شرکت 
نفت و گاز پارس است. در این پروژه اجراي 
تغذیه  براي  پشتیبان  برق  پست  یک 
فازهای 1و٢و٣ پارس جنوبي تعریف شده 
است. پیشرفت این پروژه در حدود صد 
درصد است که با اتمام باقیمانده تست ها، 
این پروژه در آینده نزدیک به بهره برداري 

مي رسد.
شكست انحصار كشورهاي خارجي 
در تولید ماده بوداركننده گاز طبیعي 
از موفقیت هاي ارزشمند صنعت گاز 
كشور محسوب مي شود. درباره این 

پروژه راهبردي توضیح دهید.
در تمام سال هایي که صاحب صنعت 
گاز بودیم، ماده بودارکننده گاز مصرفي 
کشور از طریق واردات از ٢ شرکت خارجي 

تامین مي شد.
اکنون با احداث واحد صنعتي تولید این 
ماده، ایران به عنوان سومین کشور تولید 
کننده ماده بودارکننده در دنیا شناخته 
مي شود. به لحاظ سابقه، طراحی پایه این 
پروژه توسط پژوهشگاه صنعت نفت انجام 
شد که صاحب لیسانس این تکنولوژی در 

کشور است.
 سپس، طراحی تفصیلی آن در واحد 
به  و  رسید  سرانجام  به  طرح  مهندسی 
مرحله اجرا درآمد. این پروژه با پیشرفت 
ورود  آماده  درصد،   ٨9 حدود  فیزیکي 
به مراحل پیش راه اندازي و تست هاي 
مرتبط است. با راه اندازي این پروژه، عالوه 
بر تامین تمام نیازهاي داخل کشور به ماده 
بودارکننده، مي توان بخشي از این فرآورده 

را به خارج از کشور نیز صادر کرد. 
با توجه به اهمیت پاالیشگاه گاز 
خانگیران، چه اقداماتي براي تقویت 
توان پاالیشي این مجتمع انجام شده 

است؟
در  پاالیشگاه خانگیران  تولیدي  توان 
واحدهاي  از  یکي  دادن  از دست  هنگام 
بویلر به علت کمبود بخار، تحت تاثیر قرار 

مي گرفت. 
با هدف رفع این مشکل، پروژه اي تعریف 
شد و باوجود نوسانات شدید نرخ ارز، پروژه 
 طبق مفاد پیمان به اتمام رسید و پس از 
موقت  صورت  به  آزمایشي،  اندازي  راه 

تحویل بهره بردار شده است.

  polishingپروژه  اجراي 
)شست وشو( در پاالیشگاه فجرجم، 
چه تاثیراتي بر كیفیت محصوالت این 

مجتمع خواهد داشت؟ 
سیستم نصب  پروژه  اجراي  با 

فجرجم،  پاالیشگاه    polishing
این    LPG واحد  در  که  محصوالتي 
واحد،  این  در  شوند،  مي  تولید   مرکز 
مرکاپتان زدایی شده و در صورت وجود 
ذرات بخار آب، آن نیز جدا و با کیفیت 
باالتري به بازار عرضه مي شود.این پروژه 
با پیشرفت 9٥ درصدي، اکنون در مرحله 
راه اندازي نهایي قرار دارد، با اجراي این 
پروژه، از این پس محصوالت این مجتمع با 
ارزش افزوده بیشتري روانه بازار مي شوند 
که این ارزش افزوده معادل 1٠٠ دالر در 
هر بشکه است و این موضوع درآمد بیشتر 

براي شرکت گاز را در پي دارد. 
هاي  سیاست  سازي  پیاده  براي 
اقتصاد مقاومتي در صنعت گاز چه 

برنامه هایي در دست اجرا دارید؟
پروژه ایستگاه هاي اندازه گیري مجتمع 
گازي پارس جنوبي همسو با دستورات 
هاي  پروژه  درمورد  رهبري  معظم  مقام 
قرار  کار  دستور  در  مقاومتي،   اقتصاد 

گرفته است.
همان طور که مي دانید بخشي از گاز 
تولیدي شرکت گاز، در سیستم چرخه 
گاز قرائت و اندازه گیري نمي شود، براي 
تمام  است  شده  مقرر  مشکل  این   رفع 
خروجي هاي پاالیشگاه ها به سیستم اندازه 

گیري بسیار دقیق مجهز شوند.
هم اکنون با اجراي پروژه ایستگاه اندازه 
استقرار  و  پارس جنوبي  گیري مجتمع 
تجهیزات اندازه گیري، گازهاي تحویلي این 
پاالیشگاه به خط انتقال، با دقت بسیار باال 
)٢ درصد خطا( قرائت مي شوند. این پروژه 
در پاالیشگاه هاي اول، دوم، سوم، چهارم 
و پنجم در حال اجراست و 1٠ فاز پارس 
جنوبي را در بر مي گیرد. در حال حاضر  
با اتمام امور مهندسي، پروژه وارد مرحله 
خرید شده و ٢٣ درصد نیز پیشرفت داشته 

است.
به  ایالم  پاالیشگاه  توسعه  طرح 
عنوان یكي از بزرگ ترین پروژه هاي 
شود.  مي  محسوب  شركت  جاري 
اجراي این پروژه تا چه اندازه بر ظرفیت 

تولید این مجموعه مي افزاید؟
با اجراي طرح توسعه پاالیشگاه ایالم )فاز 
٢ پاالیشگاه ایالم(، ظرفیت تولید پاالیشگاه 
ایالم به میزان ٥٠ درصد افزایش مي یابد. 
در راستاي اجرایي کردن این پروژه، اکنون 
فاز طراحي پایه واحدهاي تصفیه گاز، تولید 

گوگرد، کمپرسور فشار گاز و گاززدایي از 
گوگرد به اتمام رسیده و آماده برگزاري 
با  مناقصه است. در حال حاضر مذاکره 
فاینانسورهاي مختلف از سوي مدیریت 
بین الملل شرکت گاز در جریان است تا 
 ، EPCبا برگزاري مناقصه، عالوه بر امور

فاینانس پروژه هم تامین شود.
 F&G مركز  اندازي  راه  پروژه  در 
اهدافي  پارسیان چه  پاالیشگاه گاز 

دنبال مي شود؟
از  سال  چندین  گذشت  به  توجه  با 
بهره برداري پاالیشگاه گاز پارسیان، این 
یکپارچه  سیستم  یک  فاقد  مجموعه، 
اطفای حریق است. هم اینک طراحي پایه 
و تفصیلي »پروژه سیستم اعالم و اطفاي 
حریق و آتش نشاني« به اتمام رسیده است 
و پس از طي مراحل حقوقي و پیمان، 
مناقصه براي اجراي این پروژه در آینده 

نزدیک برگزار خواهد شد.
درباره طرح هاي آتي پاالیشگاهي که 
در انتظار تصویب هیات مدیره قرار دارند، 

توضیح دهید. 
مدارک  سازي  آماده  و  پایه  طراحي 
پاالیشگاه  توسعه  »پروژه  براي  مناقصه 
خانگیران« هم اکنون به انجام رسیده و 
در انتظار تصمیم گیري برنامه ریزي نفت 
و گاز است تا نیاز این پاالیشگاه به احداث 
واحد پنجم تصفیه گاز بررسي شود. با اتمام 
در صورت  و  مطالعات مخزن خانگیران 
صدور مصوبه احداث، این پروژه نیز وارد فاز 

عملیاتي خواهد شد.    
به غیر از طرح توسعه پاالیشگاه ایالم، 
براي  هم  قدیم«  فاز  نیازهاي  »طرح 
در  که  است  شده  دیده  پاالیشگاه  این 
صورت تصویب، براي تامین نیازهایي از 
اقدام  اکسپندر  توربو  و  کمپرسور   قبیل 

خواهد شد.
دارید،  صحبتي  اگر  پایان  در 

بگویید.
و  علوم  بودن  تخصصي  به  توجه   با 
فناوري هاي احداث و توسعه پاالیشگاه 
هاي گاز، لزوم مجهز شدن نیروي انساني 
به دانش روز دنیا از طریق آموزش هاي 
تخصصي احساس مي شود که ان شاء 
اهلل این امر با همکاري واحدهاي آموزش 

و منابع انساني ادامه یابد. 
به  توجه  با  نیز  همکاران   برخی 
سمت  نظر  از  باید  دارند  که  ای  سابقه 
امیدواریم  که  کنند  پیدا  ارتقا  سازماني، 
با توجه ویژه مسئوالن و ارتقای سمت، 
و  توان  با  پرتالش  و  همکاران هوشمند 
انرژي باالتري در خدمت به صنعت گاز و 

کشور کوشا باشند.
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کارکنان

مهدي کاویاني، سال ٦9 وارد شرکت شد و پس از طي 
دوره هاي قراردادي و پیماني در سال ٧٣ رسمي شد. وي 
هم اکنون با سابقه ٢9 سال فعالیت، وظیفه ریاست اداره 
حمل و نقل محموالت خارجي را بر عهده دارد. وظیفه 
این اداره انجام اقدامات بازرسی و حمل کاالها در سطح 
بین المللي است،  در واقع این بخش انجام مقدمات و 
ترتیبات بازرسی و حمل کاالهایي که از مبادي خارجي 

خریداري مي شوند را بر عهده دارد.
رئی��س اداره حم��ل و نقل محم��والت خارجي، از 
هماهنگي بازرسي اجناس به عنوان مرحله قبل از حمل 
کاال نام مي برد و مي گوید: ما براي کاالهاي خریداري 
شده، یک شرکت بازرسي شخص ثالث تعیین مي کنیم 
تا کاالها را بازرسي کنند و سپس ترتیبات حمل توسط 

شرکت حمل کننده انجام می شود.
کاویاني ادامه مي دهد: پس از انجام بازرسی، شرکت 
حمل کننده مش��خص مي شود تا کاالها را به مقصد 

مورد نظر حمل کند.
 وي مي افزاید: با توجه به سیاست شرکت مبني بر 
تامین کاالها طبق استانداردهاي مورد نیاز، این کاالها 
باید بازرس��ي شوند که هماهنگي هاي آن توسط این 

اداره انجام مي شود.
کاویاني، فرهنگ سازماني حاکم بر تدارکات کاال را 
دوستانه و صمیمي توصیف مي کند و مي گوید: نفرات 
تدارکات س��الیان متمادي در کنار هم کار کرده اند و 
با اخالق و رفتار هم کامال آش��نا هستند، از این رو در 
عین رعایت قوانین و ضوابط، جوي بس��یار دوستانه بر 
آن حکمفرماست و از ارتباطات انساني خشک و رسمي 

به دور است.

وي با اشاره به هویت سازماني شرکت مهندسي به 
عنوان سازماني پروژه محور، توضیح مي دهد: ما نیز در 
تامین زنجیره کاال، همواره نگاه به ماموریت اصلي سازمان 
داریم و سعي مي کنیم فعالیت ها به صورت فرآیندي، 

مهندسي و حساب شده به پیش ببریم.
رئیس اداره حمل و نقل محموالت خارجي در ادامه، 
همکاران مجموعه تدارکات را نیروهایي آگاه به مقررات 
و قوانین توصیف مي کند و مي افزاید: به دلیل س��ال 
ها سابقه همکاري، دوستان تدارکات، کارها را بسیار با 
کیفیت، در کوتاه ترین زمان ممکن و با رعایت اصول و 
موازین تدارکات انجام مي دهند، به طوري که این دقت 

نظر در وجود تمام پرسنل نهادینه شده است.
کاویاني، همکاران مجرب تدارکات و کارشناسان خرید 
آن را همچون بانک هاي اطالعاتي بسیار قوي توصیف 
مي کند و مي افزاید: تجربه غني کارشناسان خرید، بسیار 
ارزشمند است، آنان منابع معتبر براي خرید کاالهاي 
گوناگون را در حافظه دارند و از این اطالعات براي تحقق 
اهداف شرکت خصوصا در بخش خرید کاالي باکیفیت 

و با قیمت مناسب بهره مي برند.

 رئی��س اداره حم��ل و نق��ل محم��والت خارجي
 مي افزاید: نگرش مثبت مدیران ارشد سازمان به بدنه 
و پرسنل شرکت مي تواند ایجاد انگیزه را در آنان سبب 
شود، به طوري که فرد خود را متعلق به سازمان بداند و 
با جان و دل کار کند و رشد خود را در سایه شکوفایي 

سازمان ببیند.
کاویاني با قدرداني از بخش آموزش شرکت به دلیل 
برنامه ریزي و برگزاري دوره هاي تخصصي براي پرسنل 
مي گوید: سرمایه گذاري سازمان براي آموزش کارکنان 
بای��د در جهت ارتقاء ارزش افزوده و بهبود فرآیندهاي 
ش��رکت جلوه یابد و اثربخش��ي دانش کسب شده در 
افزایش بازدهي فرد و سیستم پس از پایان دوره ها نیز 

اندازه گیري شود.
وي با اشاره به روند بازنشستگي همکاران با تجربه 
 و جدایي آنان از ش��رکت در س��ال ه��اي آینده ادامه 
مي ده��د: دانش و تجربه اي که در طول س��ال هاي 
متمادي در ذهن و حافظه پرسنل انباشته شده است، 
همزمان با بازنشستگي آنان از سازمان خارج مي شود، 
باید توجه داشته باشیم که کوچک سازي دولت و برون 
سپاري، نافي مسئولیت هاي کارفرما نیست و شرکت 
ب��راي ایفاي نقش نظارتي هم��واره باید به ریزه کاري 
هاي مدیریتي، پروژه ها و فرآیند ها اشراف همه جانبه 
داشته باشد.رئیس اداره حمل و نقل محموالت خارجي 
در ادامه روند رو به تحول سازمان هاي یادگیرنده در به 
کارگیري پرسنل دانشي را یادآور مي شود و مي افزاید: 
افراد نخبه پس از جذب در سیستم نیاز به رشد شغلي، 
تبادل دانش و محیط کاري با معنا دارند و عدم توجه به 

این نیازها، افول فرد و سازمان را در پي دارد. 

شكوفایي سازمان، در سایه پرسنل با انگيزه 

پیمان کیاني، متولد سال ٦٠ از سال ٨4 وارد 
واحد کاالی طرح ایستگاه هاي تقویت فشار گاز شد. 
وي که خود دانش آموخته رشته کامپیوتر است 
عالوه بر انجام شرح وظایف روتین و روزانه، شروع 
اسناد فیزیکي و  فایل ها و   به کامپیوتري کردن 

کاغذي کرد.  
وي در خصوص موجودي هاي اجناسي که طرح 
ایستگاه ها در انبار شرکت گاز دارد، مي گوید: بخش 
اعظم انبار شهید طاهري شرکت گاز مربوط به طرح 
ایستگاه هاست که از نظر تنوع کاال )تعداد و حجم( بي 
نظیر است، تمام این اجناس هم به تدریج یادداشت 
برداري و تبدیل به فایل کامپیوتري شد، به گونه اي 
که در حال حاضر کل کاالهاي طرح ایستگاه ها با 
 هر مشخصاتي قابل جست وجو براساس درخواست 
پروژه هاست.کیاني در تشریح مزیت هاي سیستمي 
شدن این بخش مي گوید: اکنون تحویل جنس 
به پروژه ها سیستمي شده است که این موضوع 
آسان تر شدن تسویه حساب ها را در پي داشته 

است، ضمن آنکه دیگر الزم نیست نگران فرسودگي 
و گم شدن اسناد کاغذي، نگهداري، حجم باالي 

مستندات و دشواري در جست وجو باشیم. 
  در حال حاضر هم ایستگاه هاي خط هشتم که 
جنس ها را تحویل گرفته اند یکي پس از دیگري در 
حال راه اندازي اند که باید عملیات هاي پس گرفتن 
براي  برگشت  سند  صادرکردن  و  بازرسي   مازاد، 

پروژه هاي بعد براي آنها انجام شود.

 کیاني با اشاره به سایر پروژه ها در این بخش 
مي گوید: شروع عملیات تهیه اجناس براي واحدهاي 
یدک خرم دره، قزوین و ني زار، تهیه لوازم یدکي 
ایستگاه ها به صورت سیستمي به بهره بردار، حضور 
فیزیکي در سایت همراه با پیمانکار براي شمارش 
و اخذ امضا از پیمانکار تنها بخشي از فعالیت هاي 

جاري در این بخش به شمار مي آید.
وي که به دلیل مشغله کاري کمتر توانسته از 
 امکانات بهره برداري کند، مي گوید: امکان پرداختن به 
ورزش هاي گوناگون همانند سالن تیراندازي، استخر 
و فوتبال در نزدیکي محل کار مهیا شده است اما باید 
ساعات بهره برداري هم طوري تنظیم شود که با 

زمان هاي اداري تداخل نداشته باشد.
 اطالع رساني رویدادهاي فرهنگي و مراسم ها 
به خوبي انجام مي شود و در مراسم هاي دیدار 
با جانبازان و حضور با خانواده ها در ایستگاه ها 
حضور داشته ام و نظم برنامه ها را مثبت ارزیابي 

مي کنم.

سيستمي شدن و تسریع فرآیند ها
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کارکنان

اجراي  ارشد  کارشناس  طاهرآموز،   محمد 
پروژه هاي مکانیک، درباره فعالیت هایش مي گوید: 
خط  اجراي  اکنون  هم  سراسري  طرح خط ششم 
انتقال گاز ششم سراسري و تعداي انشعابات و چند 
مسیر انشعاب براي صادرات گاز به عراق را در دست 
وظایف  کارفرما،  نماینده  عنوان  به  ما  و  دارد  اقدام 

نظارت بر اجرا را برعهده داریم.
وي مي افزاید: بخشي از پروژه ها در طرح به صورت
BOT  انجام شده است. البته در یک سال اخیر در 
مدیریتIMS  کار مي کنم که عالوه بر نظارت بر 
اجرا، استقرار سیستم هاي مدیریتي و استاندارهایي 
که شرکت تاکنون دریافت کرده را بر عهده دارد و 

خود را ملزم به پیاده سازي آن مي داند.
همانند  فعلي  فرهنگي  هاي  برنامه  طاهرآموز 
را  آموزشي  هاي  و کالس  قرآن  مسابقات  برگزاري 
خوب توصیف مي کند و مي گوید: بهتر است چنین 
برنامه هایي در ساختمان هاي طرح ها هم بسط یابد، 
زیرا امکان حضور همکاران در ساختمان پنجم فراهم 
نیز مراسم خوبي  نمي شود. جشن فرزندان ممتاز 
است که مدت برگزاري اش به تاخیر مي افتد، همانند 

سال گذشته که در زمستان برگزار شد.
وي مي افزاید: گروه موسیقي ساالر عقیلي خیلي 
را  ایراني  اصیل  و  سنتي  موسیقي  توانست  عالي 
اجرا کند اما هنرمند بعدي، آقاي عسگري، با ایجاد 
را سالن  بر  حاکم  روحي  لطافت  زیاد،   سروصداي 

 بر هم زد.
ابتکار جدید روابط عمومي در تهیه  طاهر آموز، 
غذاي گرم براي میهمانان جشن آینده سازان را بسیار 
قابل تقدیر مي داند و مي گوید: طي سال هاي گذشته 
 معموال غذاي سرد که فاقد کیفیت کافي بود، داده 

مي شد که امیدوارم این حرکت تداوم داشته باشد.

وي درباره برنامه هاي ورزشي شرکت مي گوید: 
کارکنان  براي  شرکت  ورزش  امور  گذاري  سرمایه 
گاز  ستاد شرکت  اما  است  بسیار خوب  فرزندان   و 
فرم هایي را در سال هاي گذشته بین کارکنان توزیع 
کرد براي خانواده ها تا عالقه مندي به رشته هاي 
ورزشي سنجیده شود و خانواده ها به تناسب محل 
اما  کنند  ورزش  منزل  نزدیک  مراکز  در  سکونت 
متاسفانه باوجود دریافت فرم و عکس اقدامي نشد به 
گونه اي که هم اکنون باشگاه ها محدود به مناطق 
مرکزي شهر است و خیلي ها به دلیل بعد مسافت 

امکان دسترسي ندارند.
وي درباره خدمات رفاهي مي گوید: یکي از خدمات 
رفاهي وزارت نفت ارائه خدمات در قالب باشگاه هاست 
که رزروشان بسیار سخت انجام مي شود، تلفن گویا 
اکثرا اشغال است و ظرفیت ها سریعا پر مي شود، 
بگذریم از اینکه کیفیت غذا هم خوب نیست، جا دارد 
وزارت نفت امکانات بهتري براي خانواده ها اختصاص 
بدهد، همان طورکه مي دانید بسیاري سازمان ها 
چندین باشگاه در تهران دارند که کارکنان هر وقت 

بخواهند مي توانند به راحتي مراجعه کنند.
برپایي نماز جماعت را خوب توصیف   طاهرآموز 

افزاید: برگزاري آموزش هاي دیني  مي کند و مي 
همانند تبیین احکام، احادیث و روایات و نهج البالغه 
محتوایي  هاي  برنامه  نیست،  منظم  نمازخانه  در 
مذهبي باید با برنامه و هدفمند باشد، باید گروهي 
متولي آسیب شناسي و بررسي شوند تا با نظارت، 
نواقص را استخراج کنند تا کارها به صورت مدون 
انجام شود.وي در ادامه به هجمه هاي سنگین و همه 
 جانبه فرهنگي با ابزارهاي نو نظیر اینترنت، ماهواره و 
افزاید:  مي  و  کند  اشاره مي  اجتماعي  هاي  شبکه 
گروه هاي منحرف مي خواهند افکار نسل جوان را 
مسموم و آلوده کنند، باید راهکارهایي براي بازگشت 
به اصل دین و قرآن پیدا کنیم و با برگزاري جلسات 
و پیامبر  عملي  سیره  جذاب  فرهنگي  مسابقات   و 

 اهل بیت را ترویج کنیم.
شرکت  بر  حاکم  سازماني  فرهنگ  طاهرآموز 
مهندسي و توسعه گاز را مبتني بر همکاري و مودت 
مي داند و مي افزاید: ارتباطات بین همکاران خوب 
و به سمت و سوي بهتري در حال حرکت است، در 
طرح خط ششم سراسري با حضور آقاي سنگدویني، 
به  شده،  ایجاد  همکاران  بین  خوبي  بسیار  ارتباط 
سازماني  وظایف  مطالبه  کنار  در  ایشان  که  نحوي 
و پرسنلي، حس همکاري، محبت و برادري را هم 
رعایت مي کنند و این خصوصیات را به سایر همکاران 

زیرمجموعه نیز ترویج مي دهند. 
وي در پایان حاکم شدن فرهنگ روابط انساني را 
موجب حل شدن بسیاري از مسائل کاري مي داند 
و مي گوید: ارتباطات با کارفرما، پیمانکار و مشاور 
اگرچه براساس مقررات و آیین نامه انجام مي شود 
اما همه ما هدف واحدي در ایجاد رفاه اجتماعي و 
سربلندي کشور داریم و باید با همکاري هم به تعالي 

کشور بیندیشیم.

برنامه هاي فرهنگي هدفمند شوند

عیسي گراییلي، ٣٢ ساله، متاهل و داراي یک فرزند 
با 11 سال سابقه کار در شرکت مهندسي و توسعه 
گاز ایران، هم اکنون به عنوان افسر نگهبان حراست 
ساختمان ویال مشغول به کار است. وي معتقد است 
شرکت در سال هاي اخیر در بحث آموزش نیروي 
چراکه  است  داشته  خوبي  هاي  فعالیت   انساني 
دوره هاي برگزار شده به صورت تخصصي باعث ارتقای 

عملکرد کارکنان مي شود.
ایجاد  با تشریح ضرورت تشویق و تنبیه در  وي 
انگیزه و بازدارندگي براي کارکنان مي گوید: جا دارد 
که زمینه ها براي ارتقای نیروها در حد بضاعت موجود 
سیستم براي کارکنان فراهم شود، تا نیروها بتوانند 
بیشتر از ظرفیت هاي بالقوه خود در راه ارتقای سیستم 
بهره جویند. در این راه استعدادیابي و منطبق کردن 
شغل با تخصص و رشته تحصیلي و عالقه مندي یکي 

از اقداماتي است که مي تواند در اولویت قرار گیرد.
هاي  سالن  گرفتن  نظر  در  افزاید:  مي  گراییلي 
ورزشي و برگزاري مسابقات شنا، فوتسال، والیبال 
اقدامات خوبی  از  نیروهاي غیررسمي  با مشارکت 
است که مي تواند توسعه یابد و فراگیري بیشتري 

داشته باشد، به لحاظ فرهنگي هم اردوهاي زیارتي 
تحسین  را  فلسطین  سینما  در  فیلم  اکران   و 
مي کنم که باعث آشنایي خانواده ها با شغل کارمندان 
 و انگیزه و دلگرمي شان مي شود. این مساله باعث 
در  شرکت  تدبیر  قدردان  کارکنان  که  مي شود 
سازي  تازه  براي  فرهنگي  هاي  برنامه  برگزاري 
روحیه پرسنل باشند، جشن آینده سازان هم چند 
سالي است که با مشارکت کارکنان قراردادي برگزار 
ها  خانواده  و  است  تحسین  در خور  که  مي شود 

شبي را به شادي و فراغت مي گذرانند.
وي در پایان مي گوید: به لحاظ امنیت شغلي هم 
هرچند موضوع کارکنان قراردادي مشکلي سراسري 
و متعلق به کل کشور است اما هر کارمندي عالقه 
دارد به دور از ابهام در وضعیت شغلي، با آرامش خاطر 

بیشتري در خدمت اهداف سیستم باشد. 

شغل کارکنان با رشته تحصيلي و عالقه مندي متناسب شود
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خانواده

وي که هم اکنون دانشجوي مقطع دکتراي حسابداري در 
دانش��گاه آزاد است، قبل از ورود به شرکت گاز، مقاله نویس 
بخش فرهنگي روزنامه رسالت بود و در سال هاي اخیر مقاله 
اي با عنوان »تاثیر نوع صنعت بر ارتباط بین عوامل مدیریت 
سرمایه در گردش« تالیف کرده است که در نشریه اي معتبر 

در کشور کانادا به چاپ رسیده است.
مراد پور در خصوص دیگر فعالیت هاي پژوهشي اش چنین 
مي گوید: با همکاري خانم روحاني از همکاران بخش مالي 
شرکت مقاله اي با عنوان »تاثیر گاز طبیعي در اشتغال زایي 

کشور« تالیف کردیم که اخیرا منتشر شده است.
وي، صبوري و حمایت هاي همسرش را بزرگ ترین عامل 
در موفقیت هاي تحصیلي و شغلي مي داند و مي گوید: همسرم 
عالوه بر پشتیباني از بنده در زمان اوج فعالیت هاي کاري و 
اداره امور زندگي، ازعهده تربیت پسرمان نیز به خوبي بر آمده 
است.مرادپور که عضو شوراي دارالقرآن شرکت است درباره 
فعالیت هاي فرهنگي این مجموعه مي گوید: هر هفته کالس 
هاي دارالقرآن برگزار مي ش��ود که حاصل آن پرورش تعداد 
زیادي از عالقه مندان به کتاب آسماني در رشته هاي مختلف 
قرآني در شرکت بوده است. اگرچه به دلیل تدریس در دانشگاه 
نمي توانم در برخي رویدادهاي فرهنگي پایان هفته نظیر رفتن 
به سینما حضور یابم اما این قبیل اقدامات فرهنگي در گردهم 
آوردن اعضاي خانواده ها را داراي اثرات مثبت فرهنگي و روحیه 

بخش براي کارمندان و خانواده ها مي دانم. 
مسئولیت کاروان راهیان نور شرکت را نیز بر عهده دارم و 
تاکنون چندین بار به همراه عالقه مندان فرهنگ دفاع مقدس، 
راهي کربالي جبهه ها شده ام و از نزدیک شاهد شور و رغبت 

خانواده ها در بازدید ها و سفرهاي فرهنگي بوده ام.
وي درباره فرهنگ س��ازماني ش��رکت مي گوید: فضاي 
صمیمي شرکت مهندسي و توسعه گاز ایران به حدي گیرا و 
جاذب است که همکاراني که به هر دلیل از آن جدا شده اند، 
پس از مدتي دلتنگ شرکت و همکاران مي شوند، جو دوستانه 
شرکت مهندسي شایسته قدرداني است و من از حضوردر این 
مجموعه احساس آرامش مي کنم.مرادپور که از عالقه مندان 
به ورزش تنیس روي میز است، این ورزش را براي گروه سني 
میانس��ال عالي توصیف مي کند و مي گوید: امیدوارم امور 
ورزش با مسئولیت یکي از همکاران شایسته بتواند موفقیت 
هاي فعلي شرکت را تداوم ببخشد و مسیر را براي قهرماني هاي 
بیشتر هموار سازد.وي با اظهار رضایت از مرتبط بودن رشته 
 تحصیلي و عالقه مندي اش با شغل حسابداري مي گوید: شدت 
عالق��ه ام به حدي اس��ت که حت��ي در اوقات فراغت، کتب 
تخصصي حسابداري را مطالعه مي کنم و شاگردان بسیاري 
از شهرهاي مختلف و کارکنان شرکت گاز دارم و به زودي در 
پارس جنوبي دوره آموزشي  »قوانین مالیاتي، مالیات بر ارزش 

افزوده و مالیات هاي مستقیم« را تدریس خواهم کرد.

وي در خصوص اهمیت موضوعات مالي مي گوید: با تجربه 
چند ساله در واحد حساب هاي نهایي مي توانم با قاطعیت 
عنوان کنم که صورت هاي مالي، نمایي کلي از وضعیت سازمان 
را به دست مي دهد و مطلوبیت این اسناد، بر سالمت واحدها 
 و کارکردهاي ش��رکت مهندسي و توس��عه گاز ایران صحه 
مي گذارد، هم اکنون با شفافیت به وجود آورده در اسناد مالي، 
ابهامات براي نهادهاي نظارتي و بازرسي رفع شده و تالش ها 

براي رعایت قوانین و پشتیباني از پروژه ها ادامه دارد.
 مرادپور با ذکر خاطره اي، سختي هاي کار در حسابداري 
را چنین توصیف مي کند: برخي مقاطع زماني، براي تحویل 
صورت هاي مالي باید تا پاس��ي از ش��ب در شرکت حضور 
 داشته باشم که این موضوع باعث گله مندي خانواده و همسرم 
مي شود. خاطرم هست یک شب ناچار شدم به دلیل حجم 
باالي کار تا ساعت ٢ بامداد در شرکت بمانم و همسرم با تماس 
هاي مستمر و اظهار گالیه، از بي تابي فرزندم خبر مي داد، 
گوشي را به یکي از مسئوالن شرکت دادم و ایشان با مزاح به 
همسرم گفت: با حسابدار ازدواج کردن، همین است و چنین 
عواقب��ي دارد!وي در پایان ارتباط دوس��تانه خود با فرزندش 
 را حاص��ل فاصله س��ني کم و ازدواج زودهن��گام مي داند و
 م��ي گوید: توانایي درک متقابل بین والدین و فرزند، زماني 
ش��کل مي گیرد که والدین جوان بتوانند با رفاقت با فرزند 
نیازهاي وي را تش��خیص دهند و همچون مشاوري امین، 

راهنمایي اش کنند. 
فقط فیروزكوه

فاطمه سراج، همسر آقاي مرادپور، که سال ٧1 با ایشان 
ازدواج کرده اس��ت، با ابراز رضایت از ویژگي هاي اخالقي و 

رفتاري همسرش مي گوید: حسن خلق ایشان زبانزد بستگان 
و محافل مختلف است.تاکنون در برخي برنامه هاي سینما، 
 راهیان نور و آینده سازان شرکت کرده ام و آنها را مثبت ارزیابي 
مي کنم. البته روزهاي پایاني هفته معموال در تهران نیستیم و 
کمتر فرصت مشارکت در برنامه هاي شرکت به وجود مي آید.
 وي، فصل بهار تا مردادماه را روزهاي پر اس��ترس همسرش 
مي داند و مي افزاید: پرکاري همسرم به نحوي است که مجبور 
است تا پاسي از شب در محل کار بماند و این موضوع دلهره 
زیادي را به خانواده تحمیل مي کند، به همین دلیل براي کسب 
آرامش و تازه سازي روحیه خانواده، آخر هفته ها به منطقه 
فیروزکوه مي رویم.وي اصالتا اهل فیروزکوه است و این منطقه 
خوش آب و هوا را به دیگر مناطق تفریحي و حتي شمال کشور 
ترجیح مي دهد و حضور در آن را مایه آرامش ذهن و برطرف 

سازي دغدغه هاي فکري مي داند.
از فیزیك تا هوا فضا

رضا مرادپور، فرزند همکار حسابداري شرکت مهندسي و  
توسعه گاز ایران، متولد سال ٧٢ بوده و دانشجوي رشته فیزیک 
است و به تازگي در مقطع ارشد هوا فضا در دانشگاه خواجه 
نصیر پذیرفته ش��ده است. نگرش کلي وی نسبت به وزارت 
نفت، مثبت است اما درباره اخبار منتشر شده از این وزارتخانه 

در رسانه ها با پدر تفاوت دیدگاه دارد.
رضا برخي فعالیت ها و اخبار صنعت نفت را توام با بزرگ 
نمایي مي داند و معتقد است این وزارتخانه باید نسبت به مردم 

و جامعه با مسئولیت پذیري بیشتري عمل کند.
فرزند آقاي مرادپور که به تدریس فیزیک اش��تغال دارد، 
علم فیزیک را عالقه اصلي اش معرفي مي کند و مي افزاید: 
با توجه به اینکه سال گذشته از سوي یونسکو به عنوان سال 
نوري انتخاب شد، با انجمن فیزیک و دفتر یونسکو در تهران، 
در فعالیت هاي آزمایشگاهي و تحقیقي در بحث نور فعالیت 
داشتم و اخیرا هم در دومین جشنواره علم و عامه، در گروه 
ساخت ابزارهاي علمي براي آموزش و نمایش مفاهیم علمي با 
عنوان »سلول خورشیدي و فیلترهاي رنگي« تقدیرنامه اي را 

از رئیس موزه علوم و فناوري دریافت کردم. 
البته مطالعات وي تنها منحصر به فیزیک نیست و فلسفه 
هم از عالیقش محسوب مي شود، رضا بسیاري از آثار استاد 
مطهري نظیر خدمات متقابل اس��الم و ایران، حقوق زن در 
اسالم و انقالب اسالمي را مطالعه کرده و از تفکرات و کتب 

دکتر شریعتي و عالمه طباطبایي هم بهره برده است.
وي که در ورزش هاي کشتي، بسکتبال، کاراته و بدنسازي 
هم س��ابقه فعالیت دارد، مي افزاید: ارتباطم با والدین بسیار 
صمیمي است و این دو عزیز، همیشه بهترین دوست و حامي 
ام در زندگي بوده اند. پدر محیطي علمي و فکري را در خانه 
فراهم کرده است که هر سه عضو خانواده بتوانند با صمیمیت 

در کنار هم رشد کنند.         

پاي صحبت استاد حسابداري شركت مهندسي و توسعه گاز ايران
شفافيت مالي، نشانه سالمت کارکردهاي شرکت است
نصراهلل مرادپور از سال 72 در شركت ملي گاز ایران مشغول به كار شده است، ابتدا 
در حوزه مدیریت بازرگاني و سپس در انبار شهید طاهري با شركت گاز همكاري كرد 
و در سال 82 به عنوان مسئول حسابداري پروژه هاي اجرایي، وارد شركت مهندسي 
و ساختمان گاز شد.در سال 85 و با شكل گیري شركت مهندسي و توسعه گاز ایران، 
در سمت مسئول حساب هاي نهایي و دفترداري وارد این مجموعه شد كه تاكنون این 
همكاري ادامه دارد. وي با مدرك دیپلم فعالیتش را در شركت گاز آغاز كرد و در سال 
هاي 84 و 92 موفق به اخذ درجه هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد حسابداري شد. 
مرادپور از سال 92 آرزوي دیرینه اش را محقق كرد و وارد حوزه تدریس حسابداري در 

مراكز آموزشي و دانشگاهي شد.
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فرهنگ و سالمت

آلودگي هوا و رژيم غذايي مناسب براي اين روزها
اگر چند سال پیش می شنیدیم که هوای تهران در 
 وضعیت هشدار قرار دارد، حسابی می ترسیدیم و جا 
بیرون خانه  از  ترس  از  حتی  شاید  و  خوردیم   می 
نمی آمدیم، اما چند سالی است که که دیگر آلودگی 
هوای تهران، حتی در حد هشدارش هم کسی را متعجب 
نمی کند و این توصیه ها که »گروه های آسیب پذیر 
مانند بیماران قلبی، بیماران آسمی، سالمندان، بچه ها و 
... از منزل خارج نشوند« یا »سعی کنید سفرهای درون 
شهری را به حداقل برسانید و بیشتر از وسایل نقلیه 
عمومی استفاده کنید« و ... آنقدر تکراری است که شاید 

دیگر رغبتی برای شنیدنش نباشد.
هر فرد روزانه نزدیک به ٢٢ هزار بار تنفس می کند و 
تقریبا به 1٥ کیلوگرم هوا در روز نیاز دارد؛ معموال انسان 
می تواند به مدت ٥ هفته بدون غذا و ٥ روز بدون آب 
زنده بماند، اما بدون هوا حتی ٥ دقیقه هم نمی تواند 
زنده بماند. البته آلودگی هوا فقط مختص شهر تهران 
نیست و همه ساکنان شهرهای بزرگ و البته شهرهای 
صنعتی کشورمان به نوعی دچار مسمومیت شده و قربانی 
آلودگی هوا می شوند. منوکسید کربن، اکسید نیتروژن، 
اکسید سولفور، ذرات معلق در هوا و هیدروکربن ها از 
جمله همین مواد آلوده کننده است که بدن انسان را در 
برابر عفونت های بیماری زا حساس تر کرده، مشکالت 
تنفسی، تحریک چشم و ناراحتی های قوه بویایی را 
افزایش می دهد که همه این عوارض به شکل پررنگ 
تری در کودکان بروز می کند. البته برای حفظ سالمت 
بدن می توان نکاتی را در نظر گرفته و با رعایت شان از 

بروز شرایط اضطراری پیشگیری کنیم.
بهترین غذاها

در هوای آلوده باید برخی مواد غذایی را مصرف کرد 
که خاصیت خنثی کنندگی مواد سمی موجود در هوا را 

داشته باشند.
مصرف غذاهایی که حاوی آنتی اکسیدان های سلنیوم 
و بتاکاروتن هستند هم توصیه می شود؛ هنگام آلودگی 
هوای استنشاقی، مقدار زیادی رادیکال آزاد در بدن تولید 
می شود که سبب کاهش توان فرد در انجام کارهای 
تواند  می  مدت  دراز  در  حتی  و  شده  زندگی  روزمره 
بیماری های مزمن مانند بیماری قلبی عروقی و انواع 
سرطان را ایجاد کند. برای به حداقل رساندن عواقب 
ناشی از تجمع رادیکال های آزاد در بدن مصرف آنتی 
اکسیدان ها را در رژیم غذایی افزایش دهید. سبزیجات 
و میوه هایی مثل طالبی، انبه، کدو تنبل، فلفل، اسفناج، 
کلم و زردآلو؛ بتاکاروتن دارند. سلنیوم را هم می توانید 
در غذاهای دریایی، مرغ، نان، آجیل و غالت سبوس دار 

پیدا کنید.
مبارز با آلودگی با ویتامین ها

چه در خانه هستید، چه در محل کار و چه پشت 
فرمان، از مواد غذایی مثل: کرفس، اسفناج، گوجه فرنگی، 
لیمو شیرین، نارنگی، پرتقال و برگه سبز کاهو استفاده 
کنید که غنی از ویتامین C هستند. البته مصرف جوانه 
گندم، روغن های گیاهی، گردو، بادام، زیتون، جگر و 

سبزیجات دارای برگ سبز که منابع ویتامین E هستند 
را هم فراموش نکنید. به خصوص اگر شغل تان طوری 
 است که باید بیشتر در هوای آزاد باشید؛ این ویتامین 
می تواند مسمومیت ناشی از آلودگی هوا را خنثی کند. 
منابع مناسب ویتامین D هم در شیر، کره و زرده تخم 

مرغ هستند که باید در برنامه غذایی روزانه تان باشند.
پكتین بخورید

مواد غذایی که سرشار از پکتین هستند، سرب موجود 
در هوا را می گیرند و مانع از نفوذ سرب به سلول های 
بدن می شوند؛ مصرف روزانه یک عدد سیب می تواند 
عوارض ناشی از آلودگی هوا را کاهش داده و میوه هایی 
مانند پرتقال و توت فرنگی نیز سرشار از پکتین بوده و 

برای کاهش عوارض آلودگی هوا مفید هستند.
لبنیات كم چرب 

در هوای آلوده باید بیشتر از همیشه شیر، ماست و 
دوغ بنوشید، زیرا فسفر، منیزیم و کلسیمی که در لبنیات 
یافت می شود، همگی خنثی کننده سموم هستند و 
برای کاهش صدمات دستگاه تنفسی و التهاب دستگاه 
گوارش ناشی از آلودگی هوا، باید مصرف شیر و لبنیات 

بیش از پیش شود.
مصرف شیر و فرآورده های آن باعث نرم شدن مخاط 
تنفسی فوقانی، مری و معده می شود و به دلیل وجود 
ترکیبات مناسب برای رشد و نمو باکتری های مفید 
 که عمل دفع ادرار و مدفوع و مواد آالینده را تنظیم

 می کنند، التهابات و بیماری های دستگاه گوارش را 
کاهش می دهد.

كمبود كلسیم یعنی جذب سرب بیشتر
افرادی که کمبود کلسیم دارند، بیشتر در معرض 
خطر آلودگی با سرب قرار می گیرند. چون گیرنده های 
فلزات ٢ ظرفیتی در بدن انسان به صورت رقابتی عمل 
می کنند و در صورتی که این گیرنده ها، قبال با فلزات 

مورد نیاز بدن مانند آهن و کلسیم اشباع شده باشند، 
بدن کمتر در معرض آلودگی با سرب قرار می گیرد. 
برای جلوگیری از آلودگی زیاد با سرب بهتر است لبنیات 

بیشتری مصرف کنید که منبع غنی کلسیم هستند.
چرب ها ممنوع

از  است،  زیاد  بسیار  هوا  آلودگی  که  روزهایی  در 
غذاهای چرب به خصوص چربی های جامد حیوانی و 
گیاهی استفاده نکنید که مصرف چنین غذاهایی فقط 
باعث تشدید کاهش توان بدنی و ذهنی شما در طول 

روز خواهد شد.
 پس استفاده از تنقالت کم ارزش مثل چیپس، پفک 
و نوشابه های گازدار را بی خیال شوید که باعث اختالل 
جذب عناصر مفید در بدن می شود و می تواند اثرات 
منفی آلودگی هوا را تشدید کند. مصرف موادی مثل 
سوسیس و کالباس هم به دلیل داشتن مواد شیمیایی و 
نگهدارنده، عالوه بر این که به خودی خود مضر و سرطان 
زاست، برای ساکنان شهرهایی که هوای ناسالم دارد، به 

هیچ وجه توصیه نمی شود.
سیر و پیاز بخورید

سیر، پیاز و تره فرنگی، هر قدر هم که بوی آزاردهنده 
ای داشته باشند اما حاوی مقدار زیادی گوگرد هستند که 

می توانند از مخاط دستگاه تنفسی محافظت کنند.
نوشیدن آب زیاد فراموش نشود

نوشیدن زیاد آب به کلیه ها کمک می کند تا امالح 
اضافی از بدن خارج شود و ذرات آلودگی مدت کمتری 

در بدن باقی بماند.
خرید از وانتی ممنوع

در روزهای آلودگی هوا نباید از وانتی هایی که میوه و 
سبزیجات تازه را در کنار خیابان ها می فروشند یا مغازه 
هایی که سبزیجات خود را بیرون از مغازه و در مسیر 

عبور خودروها می گذارند، میوه و سبزی بخرید.
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بین الملل

دولت استرالیا با سرمایه گذاری هنگفت در طرح های 
تولید و صادرات ال ان جی امیدوار است تا در آینده ای 

نزدیک به رهبر بعدی بازار ال ان جی دنیا تبدیل شود.
جی  ان  ال  تولید  ظرفیت  حاضر،  قرن  ابتدای  در 
استرالیایی ها 1٦.٣ میلیون تن در سال بود. اما این کشور 
در نظر دارد تا در پایان دهه کنونی، ظرفیت تولید ال ان 
جی خود را به ٨٥ میلیون تن افزایش دهد. دو پروژه نخست 
ال ان جی استرالیا در سال های ٢٠٠٦ و ٢٠1٢ میالدی 
راه اندازی شده و با تکمیل هفت پروژه دیگر در افق سال 
٢٠1٧ میالدی، استرالیا می تواند با پیشی گرفتن از قطر و 

مالزی، به رهبر این صنعت تبدیل شود. 
هم اینک این کشور از ظرفیت تولید ٢4.٣ میلیون تن 
ال ان جی برخوردار بوده و فاصله زیادی تا قطر با دارا بودن 

٧٧ میلیون تن ظرفیت دارد.
استرالیا در نظر دارد تا در سه سال فرارو، ظرفیت تولید 
ال ان جی خود را سه برابر کند. هرچند سرمایه گذاران 
از اوج گیری دستمزد منابع انسانی و قیمت تجهیزات، 
تاخیر در ساخت تاسیسات و رشد تولید رقبا به ویژه در 
روسیه،آسیای میانه، ایاالت متحده، گینه نو و آفریقا بیمناک 

هستند.
بازار انرژی آسیا در کانون توجه طرح های تولید ال ان 
جی استرالیا قرار داشته و با راه اندازی طرح های جدید، 
درآمد صادرات گازهای مایع شده میادین گازی استرالیا سه 
برابر شده و از مرز 4٠ میلیارد دالر فراتر خواهد رفت. در 
سال ٢٠1٣ میالدی، درآمد فروش ال ان جی استرالیا 14 
میلیارد دالر بوده است. این عدد در سال ٢٠٠٦ میالدی، 

٥.٢٢ میلیارد دالر اعالم گردیده است.
بازار انرژی آسیا در كانون توجه

قیمت ال ان جی در آسیا بیش از همه مناطق دنیا 
و حدود 1٦ دالر برای هر یک میلیون بی تی یو است. 
سرمایه گذاری هنگفت ٦٠ میلیارد دالری شرکت های 
نفتی در طرح های ال ان جی استرالیا در سال گذشته 
نشان می دهد که آینده این صنعت، درخشان خواهد 
بود. هم اینک، در مجموع ٢٠٠ میلیارد دالر پروژه در 
بخش های اکتشاف، تولید و صادرات ال ان جی در این 

کشور در حال اجراست.

 سایه سنگین افزایش هزینه ها
در سال های اخیر، همه پروژه های تولید ال ان جی 

استرالیا با افزایش هزینه ها روبرو شده اند. 
پروژه گورگون به عنوان بزرگترین و پرهزینه ترین طرح 
در حال ساخت استرالیا با ٥4 میلیارد دالر سرمایه گذاری، 
از سال ٢٠٠9 میالدی  قرار دارد.  این فهرست  در صدر 
طرح  این  بودجه  افزایش  شاهد  نوبت  چند  در   تاکنون 

بوده ایم.
در این طرح، ساالنه شاهد تولید 1٥ میلیون تن ال ان 

جی در سال خواهیم بود. 
شرکت شورون نیمی از سهام طرح را در اختیار دارد 
و شرکت های اکسون موبیل و شل هر کدام ٢٥ درصد از 
سهام باقیمانده را در اختیار دارند. در سال ٢٠٠9 میالدی، 
بودجه مورد نیاز برای تکمیل این پروژه ٣٧ میلیارد دالر 
اعالم شده بود، اما این عدد هم اینک به ٥4 میلیارد دالر 

افزایش یافته است.
زمان راه اندازی پروژه گورگون نیز به سال های ٢٠1٦ تا 
٢٠1٨ میالدی موکول شده است. پروژه های ویت استون 
و پریلود نیز شرایط کم و بیش مشابهی دارند و زمان بهره 

برداری از آن ها در هاله ای از ابهام قرار دارد. 
سایه تردید بر سر بازار ال ان جی

با گسترش طرح های اکتشاف و تولید گاز طبیعی، 
این  محیطی  زیست  آثار  مورد  در  زیادی  های  نگرانی 
پروژه های عظیم وجود دارد. در سال های اخیر، طرح 
های اکتشاف منابع شیل در این جزیره بزرگ آغاز شده و 
عملیات شکست هیدرولیک در نقاط مختلف آن، آغاز شده 
است. کشاورزان و حامیان محیط زیست اعالم کرده اند که 
مواد سمی و شیمیایی تزریق شده در این عملیات در منابع 

آب زیرزمینی و آشامیدنی کشورشان یافت شده است.
ایجاد زیرساخت های انتقال گاز طبیعی، ساخت پایانه 
های عظیم بارگیری ال ان جی و نصب هزاران کیلومتر لوله 
در بستر آب های استرالیا می تواند آثار زیست محیطی 
ناگواری به همراه آورد. تپه های مرجانی از دیگر بخش هایی 
است که در معرض تهدید قرار دارد. رهبران یونسکو نیز 
بارها نسبت به از بین رفتن گنجینه های زیست بوم دریایی 

استرالیا هشدار داده اند.

استرالیا از قطر پیشی می گیرد
توتال  شرکت  جي  ان  ال  بخش  مدیر  بروگي،   گوي 
مي گوید: باید از استرالیا به عنوان قطر دوم نام ببریم، چراکه 
به دنبال توقف توسعه طرح هاي ال ان جي قطر در پنج 
سال گذشته، استرالیا از شانس کسب جایگاه نخست این 
تجارت برخوردار شده است.فردریک دیباخ، معاون مدیر 
شرکت جي دي اف سوئز، که در زمینه مطالعه بازار ال 
ان جي فعالیت مي کند، معتقد است: دنیاي ما همچنان 
به افزایش ظرفیت تولید ال ان جي نیاز دارد تا بازار این 
محصول، در میانه هاي دهه کنوني از ثبات برخوردار شود.

رشد سریع ظرفیت تولید ال ان جي استرالیا بیش از همه 
با هدف تامین تقاضاي قاره بزرگ آسیا در دست اجراست، 
چراکه بازارهاي جذاب این منطقه، در سال های آینده از 
بیشترین رشد تقاضا برخوردارند و فراموش نکنید که در 
سایه افزایش عرضه این محصول، قیمت آن در بازارهاي 

مختلف دنیا به هم نزدیک خواهد شد.
کارشناسان معتقدند اگر فاجعه فوکوشیما به تعطیلي 
همیشگی نیروگاه هاي هسته اي ژاپن بیانجامد، بازار ال 
ان جي با جذابیت بیشتري توسعه خواهد یافت. هم اینک 
رقابت پیدا و پنهان استرالیا و قطر براي انعقاد قراردادهاي 
دراز مدت با مشتریان آسیایي به ویژه براي تصاحب بازارهاي 
جذاب چین، ژاپن، کره جنوبي و هند، تنگاتنگ تر از همیشه 
شده است.کریستف روهل، اقتصاددان ارشد شرکت بریتیش 
پترولیوم مي گوید: تولید ال ان جي در سال ٢٠٣٠ میالدی 
با حجم گاز صادراتي از طریق خطوط لوله، برابر خواهد شد 
و راه اندازي طرح هاي تولید ال ان جي در استرالیا و آفریقا، 
دلیل اصلي این رویداد است.گاز طبیعی همچنان از سریع 
ترین رشد در بازار حامل هاي انرژي برخوردار خواهد بود و 
به لطف انعطاف پذیري زیاد ال ان جي در مقایسه با خطوط 
لوله و خواست خریداران و فروشندگان آن، از جایگاه حسرت 
برانگیزی برخوردار شده است. هم اینک دوسوم طرح هاي 
در دست توسعه تولید ال ان جي دنیا در استرالیا قرار دارد. 
رهبران سیدني از تغییر رویکرد چیني ها به استفاده از گاز 
طبیعی به جاي زغال سنگ و تالش توکیو براي جایگزیني 
 گاز طبیعی به جاي انرژي هسته اي حداکثر استفاده را 

کرده اند تا بازار آسیا را در دست گیرند. 

استراليا؛ سلطان جدید بازار LNG دنيا
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