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بسته فرهنگی الکترونیکی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
 آذرماه 1396   سال سوم     شماره بیست ودوم 

بايد همگام با تحوالت فناوري صنعت گاز دنيا به پيش رويم
تاكيد كارشناس ارشد اجراي پروژه هاي خط لوله بر ارتقای دانش فني پرسنل: 

گاز به بهاباد  رسيد
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نهضت گازرسانی تداوم دارد
گازرسانی به روستاها که به عنوان یکی از 
راهکارهای محرومیت زدایی از مناطق کمتر 
توسعه یافته و ایجاد رفاه عمومی در دستور کار 
صنعت گاز قرار گرفته، در سال های گذشته 
شاهد ثبت رکوردهای بی سابقه ای بوده است.
گازرسانی به بیش از 9 هزار روستا در طول 
چهار سال، بهره برداری و اجرای همزمان 
گازرسانی به پنج هزار روستا، افتتاح پروژه های 
کلیدی همچون خط دهم و ششم سراسری و 
ایستگاه های تقویت فشار خط ششم سراسری 

و اختصاص حجم قابل توجهی از گاز به بخش های نیروگاهی و صنایع تنها بخشی از 
رکوردهای ثبت شده از سوی صنعت گاز در این مدت بوده است.

براساس برنامه های تعریف شده، همه شهرها و روستاهای باالی 20 خانوار کشور 
با هدف جایگزینی گاز با سوخت های مایع، افزایش رفاه عمومی و رضایت مندی 
هموطنان در دستور کار گازرسانی قرار دارد و آذرماه امسال، آخرین شهر بدون گاز 
استان یزد نیز با تالش شبانه روزی مجموعه صنعت گاز از این سوخت پاک برخوردار 
شد. با توسعه گازرسانی در مناطق گوناگون کشور، افزون بر ایجاد رفاه و کاهش مصرف 
سوخت های مایع، شاهد کاهش آلودگی هوا و ارزآوری از محل صادرات فرآورده های 
نفتی نیز بوده ایم.گاز، هم اکنون به مهم ترین حامل  انرژي در سبد مصرفی بخش های 
مختلف کشور بدل شده و با توسعه بیش از پیش این صنعت در سال های پیش رو، 

مصرف این سوخت پاک در سال های آینده شاهد افزایش چشمگیری خواهد بود.
در دورانی که از آن با عنوان »عصر طالیی گاز« یاد می شود، ایران با دارا بودن 34 
تریلیون مترمکعب گاز طبیعي که بیش از 18 درصد از کل ذخایر دنیا را تشکیل مي 

دهد، از این سوخت پاک در مسیر رونق اقتصادی کشور بهره گرفته است.
صنعت گاز در سال های گذشته و در راستاي اجراي سیاست های اقتصادمقاومتی، 
محرومیت زدایي و گسترش عدالت اجتماعي، همه زیرساخت های الزم برای توسعه 
گازرسانی در داخل کشور به ویژه گازرسانی به روستاها را فراهم کرده که این موضوع 
افزون بر افزایش رفاه در این مناطق منجر به ایجاد امید به زندگی، اشتغال زایی و نشاط 
نیز شده است.جلوگیري از مهاجرت به شهرها، صیانت از محیط زیست و جلوگیري از 
تخریب جنگل ها و مراتع، استفاده از سوخت پاک و ارزان و کمك به اقتصاد خانواده، 
صرفه جویي در استفاده از فرآورده هاي میان تقطیر و سوخت مایع و دستیابي به توسعه 

پایدار از دیگر دست آوردهاي صنعت گاز در این بخش بوده است.
نهضتی که با همت و تالش کارکنان صنعت گاز و با هدف خدمت رسانی به مردم 
این مرز و بوم با جدیت آغاز شد تا بهره مندی همه روستاهای 20 خانوار کشور از مزایای 
گاز تداوم خواهد داشت و کارکنان شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران نیز با اجرای طرح 

های کالن گازرسانی در این مسیر گام خواهند برداشت.
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گاز به بهاباد رسيد
گازرسانی به شهرهای استان یزد 100 درصدی شد

رویداد

پروژه گازرسانی به شهر بهاباد استان یزد 
به عنوان آخرین شهر بدون گاز این استان 
با حضور حمیدرضا عراقی، معاون وزیر نفت 
در امور گاز، حسن منتظر تربتی، مدیرعامل 
شرکت انتقال گاز ایران، سعید مومنی، مدیر 
گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، علی زینی 
وند، معاون استاندار یزد و جمعی از مدیران 

استانی به بهره برداری رسید.
ایجاد  بر  افزون  لوله  خط  این  اجرای 
زیرساخت های الزم برای گازرسانی به آخرین 
شهر بدون گاز استان یزد، امکان گازرسانی به 
73 روستا و واحدهای صنعتی طول مسیر را 

نیز ایجاد کرده است.
با بهره برداری از خط لوله انتقال گاز بافق_ 
بهره  امکان  خانگی،  بخش  بر  افزون  بهاباد، 
واحدهای  برای  پاک  سوخت  این  از  گیری 
آهن  سنگ  همچون  مسیر  طول  صنعتی 
مرکزی، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، 
و...  بهاباد  سازی  گندله  چاهون،  سه  معدن 

فراهم شده است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در آیین 
افتتاح این پروژه که روز سه شنبه )28 آذرماه( 
در شهر بهاباد برگزار شد، گفت: در بدترین 
شرایط در هر منطقه ای می توان بهره ور بود.

حمیدرضا عراقی افزود: انرژی، زیرساخت 
توسعه صنایع و اقتصاد است و با ورود گاز به 
بهاباد و با خالقیت باید برای اشتغال زایی و 

توسعه منطقه تالش کرد. وی تصریح کرد: 
بدون حضور سرمایه گذاران نمی توان طرح های 
به  باید  ما  کرد،  اجرایی  کشور  در  را  بزرگ 
سرمایه داران و سرمایه گذاران ملی کمك کنیم 
تا  به ایجاد کار و اشتغال در کشور کمك کنند.
110 میلیارد تومان اعتبار برای گازرسانی 

به بهاباد
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، مجموع 
هزینه های گازرسانی شامل احداث خطوط 
ساخت  و  شهری  شبکه  گاز،  انتقال  لوله 
تاسیسات برای رساندن گاز به 2۵ روستای در 

مسیر را 110 میلیارد تومان اعالم کرد.
تومان  میلیارد  حدود ۶۵  وی،  گفته  به 
بابت  تومان  میلیارد  انتقال، 10  خط  بابت 
شبکه شهری و 20 میلیارد تومان برای 2۵ 
روستا هزینه شده که در مجموع به رقم 110 
میلیارد تومان می رسد.معاون وزیر نفت در امور 
گاز تصریح کرد: افزون بر پروژه گازرسانی به 
شهر بهاباد، پروژه گازرسانی به 2۵ روستا در 
شهرهای مختلف استان یزد نیز به صورت 

همزمان افتتاح می شود.
عراقی تاکید کرد: فرآیند گازرسانی به بهاباد 
همزمان با بهره برداری از این پروژه آغاز می 
شود و اهالی این منطقه زمستان امسال را 

بدون دغدغه سپری می کنند.
عبور خط لوله بافق_ بهاباد از 22 تقاطع

ادامه، مدیرعامل شرکت مهندسی و  در 

توسعه گاز ایران با بیان اینکه عملیات احداث 
خط لوله انتقال گاز بافق_ بهاباد از سال 9۵ 
آغاز شده است، گفت: این خط لوله، از خط 
لوله 24 اینچ بافق انشعاب گرفته و به سی جی 

اس شهر بهاباد متصل شده است.
از 22  عبور  افزود:  تربتی  منتظر  حسن 
رودخانه  مختلف همچون  موانعی  و  تقاطع 
مناطق  و  آهن  راه  ریل  ها، هفت  ها، جاده 
کوهستانی و نیز معدن سنگ آهن سه چاهون 

باعث کندی اجرای این خط لوله شده بود.
وی ادامه داد: پروژه های این شرکت به 
لحاظ اجرا دشوار است و در مسیر احداث این 
خط لوله از موانعی همچون جاده، راه آهن 
شرکت  ایم.مدیرعامل  کرده  عبور  معادن  و 
مهندسی و توسعه گاز ایران یادآور شد: در 
اجرای این خط انتقال گاز، بیش از ۶ هزار 
شاخه لوله به وزن ۶ هزار و ۵00 تن مورد 
استفاده قرار گرفته است.تربتی با بیان اینکه، 
بهره برداری از پروژه ها روز شیرینی است، 
اظهار کرد: امروز، نتیجه فعالیت های شرکت 
مهندسی و توسعه گاز ایران به ثمر نشست و 
از همکاران خود بابت اجرای پروژه های توسعه 
ای صنعت گاز قدردانی می کنم.وی تاکید کرد: 
امروز نیز توانستیم به آخرین شهر استان یزد 
گازرسانی کنیم و براساس برنامه، همه شهرها 
و روستاهای باالی 20 خانوار کشور از نعمت 

گاز برخوردار خواهند شد.

8 هزار خانوار از نعمت گاز برخوردار 
شدند

در ادامه، مدیرعامل شرکت گاز استان یزد 
گفت: با بهره مندی 21 شهر استان یزد از گاز، 
جمعیت تحت پوشش به 100 درصد رسیده 
است.منوچهر فالح افزود: با گازدار شدن آخرین 
شهر یزد برگ زرین دیگری در تاریخ صنعت 

گاز رقم خورد.
بافق_  پروژه  اجرای  اینکه  بیان  با  وی 
شبکه  احداث  سال 9۵  شهریور  در  بهاباد 
و ایستگاه ها با صرف هشت میلیارد تومان 
آغاز شد تصریح کرد: با اجرای این پروژه در 
بخش واحدهای خانگی و تجاری شاهد رشد 
صنعت و کشت گلخانه ای در استان خواهیم 

بود چراکه گاز محور توسعه است.
امروز،  با پروژه   فالح اعالم کرد: همزمان 
پروژه های دیگری نیز از جمله 18 روستای 
دو  اردکان،  روستای  پنج  تفت،  شهرستان 
و  بافق  صنعتی  شهرک  ابرکوه،  روستای 
گاز  نعمت  از  آجرپزی  واحد  همچنین 19 
برخوردار شدند.وی یادآور شد: با بهره برداری از 
پروژه های یادشده، هشت هزار و 700 خانوار از 
نعمت گاز برخوردار شده اند.به گفته مدیرعامل 
شرکت گاز استان یزد، هم اکنون از مجموع 
به  روستا  استان 3۶2  ۵42 روستای سطح 
شبکه گاز متصل شده و عملیات اجرایی در 

۵9 روستا نیز در جریان است.



www.nigceng.ir

4
شماره بیست و دوم آذر ماه 1396

بررسي تاثيرگذاري IT  در افزایش سرعت و دقت روندهاي سازمان:

مكانيزاسيون به پيشرفت و تكامل فرآيندهاي ستادي شتاب مي بخشد
همچنان  اطالعات  فناوري  امواج 
تمامي ابعاد و شئون زندگي بشري را 
در مي نوردد و سیگنال هاي نامرئي با 
شكستن مرزها و دیوارهاي قدیمي، 
محدودیت هاي زمان و مكان را مرتفع 
تسهیل  براي  پیوندهایي  و  کرده 
ارتباطات انسان ها و تسریع امور بشري 

پدید مي آورند. 
در سازمان ما که هم اکنون بیش از 
هر زمان دیگري ضرورت بازاندیشي 
اداري  بروکراتیك  سازوکارهاي  در 
فراروي  اساسي  اولویتي  عنوان  به  را 
جوان،  مجموعه اي  مي بیند  خود 
پرانرژي و باانگیزه مي کوشند با طرح 
کارآمد  برنامه هاي  اجراي  و  ریزي 
در حوزه IT   به هموار کردن مسیر 
مجموعه  کالن  حرکت هاي   براي 
کمك کنند. در یك روز پاییزي مهمان 
تیم IT   شرکت مهندسي و توسعه 
گاز بودیم تا در گفت وگویي صمیمي 
براي  ایده هاي شان  و  دستاوردها  از 
پیشرفت و تكامل فرآیندها صحبت 
کنند.الهام میرخورسندي، رییس امور 
فناوري اطالعات و ارتباطات، مجموعه 
تحت مسئولیتش را از معدود واحدهاي 
سازمان مي داند که سه بخش مهندسي 
و طراحي، اجرا و پشتیباني و عملیات را 

در کنار هم دارد. 
تفاوت  باوجود  است  معتقد  او   

فعالیت ها در این 3 بخش، هماهنگی و 
تعامل سازنده مابین پرسنل بخش های 
با یكدیگر ضروری است تااز  مختلف 
مثبتي حاصل  نتایج  برآیند تالش ها، 
در  جدید  الگوهاي  از  استفاده  شود. 
 war room، تصمیم گیري ها نظیر
After Action Review و ...و نیز 
تسهیل  در  فرآیندها  برخي  بازنگري 

افزایش  کاربران،  به  رساني  خدمت 
افزایش کارآیی و کارآمدی  بازدهی و 
وی  است.    شده  واقع  موثر  پروژه ها 
براهمیت کار گروهی در  تاکید  ضمن 
این امور و نتایج مثبت حاصل از آن، 
خاطرنشان کردند بخش های مختلف 
که  است  خودرویی  همانند  مجموعه 
از قسمت های مختلف تشكیل شده، 

اگر سیستم برقی خودرو با مشخصات 
سیستم های مكانیكی نظیر وزن بدنه، 
نباشد،  هماهنگ   ... و  موتور  قدرت 
بهترین خودروها نیز کارآمد نخواهند 
به  بخش ها  از  یك  هر  اگر  حتی  بود 
استاندارد  از  باالیی  حد  در  تنهایی 
بر  بنابراین رمز پیروزی توکل  باشند. 

خدا و تعامل و همكاری کارآمد است.

درباره   IT واحد  افزار  سخت  مسئول 
اقداماتي که از ابتداي امسال در  این بخش 
انجام شده است، مي گوید: یکپارچه سازي 
بوده  ما  اقدامات  اهم  از  عامل ها  سیستم 
است، به گونه اي که اکنون تمامي OS  ها 
و نرم افزارهاي کاربران از یك سیستم واحد 
استفاده مي کنند که این امر باعث ماندگاري 
نرم  همخواني  و  شده  عامل ها  سیستم 

افزارهاي مربوطه را به حداکثر مي رساند.
اضطراری  فاز  اتصال  مددیان،  وحید 
را  شرکت  شبکه  به  طاهري  شهید  انبار 
سخت افزار  بخش  مهم  دستاوردهاي  از 
توصیف مي کند و مي گوید: در این اقدام 
که با مشارکت بخش شبکه انجام شد موفق 
اتصاالت  و  افزارها  با نصب سخت  شدیم 
وارد  را  انبارها  گسترده  مجموعه  شبکه، 
شبکه کامپیوتري شرکت مهندسي کنیم. 
عالوه بر این در راستاي سیاست هاي تعیین 
شده واحد سخت افزار از ابتدای سال تالش 
شده است با جایگزینی دستگاه های جانبی 
)پرینتر ، اسکنر و دستگاه های چند منظوره( 
به روز و جدید به جای دستگاه های مستهلك 
و قدیمی تنوع این گونه دستگاه ها و متعاقب 

حداقل  به  را  مربوطه  مصرفی  مواد  آن 
موفق  موضوع  این  تحقق  با  که  برسانیم 
شده ایم خدمات بهتری را در زمینه تعمیر 
در سطح  تجهیزات  این گونه  نگهداری  و 
شرکت ارائه کنیم که این امر رضایتمندي 

بیشتر کاربران را به دنبال داشته است. 
او در ادامه به تشریح اقدامات مجموعه 
تحت امرش همسو با سیاست هاي استقرار 
مي گوید:  و  پردازد  مي  الکترونیك  دولت 
استفاده از کاغذ در سطح شرکت را کاهش 

داده ایم که این امر باعث صرفه جویي در 
هزینه هاي جاري شرکت شده است. ضمن 
آنکه حذف کاغذ از ارتباطات اداري، باعث 
کاهش هزینه هاي تعمیرات دستگاه های 
پرینتر و همچنین  مواد مصرفي)کارتریج( 
جاري  هزینه هاي  نهایت  در  و  مربوطه  
ابزار سرفیس نیز  شرکت مي شود. خرید 
همسو با اقدامات فوق و در سطح مدیریت 
به انجام رسید و مدیران را قادر مي سازد تا 
در جلسات و مکاتبات دیگر از کاغذ استفاده 
نکنند. تبلت سرفیس، یك نوع قلم نوري را 
براي پاراف و امضا در اختیار مدیران گذاشته  
و آنها را از نوشتن روي کاغذ بي نیاز مي 

کند.
 IT، PM واحد  افزار  سخت  مسئول 
تجهیزات  از  برداري  و شناسنامه  دوره اي 
در سطح شرکت و انبار شهید طاهري را 
توصیف  بخش  این  فعالیت هاي  دیگر  از 
در  با  خوشبختانه  مي گوید:  و  مي کند 
نظر گرفتن سیاست هاي IMS  و اقالم 
Backup، پاسخگویي به درخواست هاي 
کاربران به حداقل زمان ممکن کاهش یافته 

و پایداري شبکه به حداکثر رسیده است.

پایداري شبكه افزایش یافته است

دریچه
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مسئول بخش شبکه، پشتیبان گیري 
آنالین را از اقدامات این بخش عنوان مي کند 
و مي گوید: در فرآیند پشتیبان گیري، کل 
و  نگهداري  تناوب  به  سازمان  داده هاي 
ذخیره سازي مي شوند تا در صورت وقوع 
هرگونه اتفاق، از اطالعات روي دیتاسنتر 
صورت  به  اکنون  هم  شود.  محافظت 
روزانه)آنالین( از این داده هاي باارزش، نسخه 

پشتیبان تهیه مي شود.
مهرداد توکلي راه اندازي سیستم هاي 
مانیتورینگ با هدف پایش زیرساخت هاي 
دیگر  از  را  امنیتي  منطقي،  فیزیکي، 
دستاوردهاي بخش شبکه توصیف مي کند 
و مي گوید: این سیستم کلیه اتفاقاتي که 
و  زیرساخت ها  کامپیوتري،  بسترهاي  در 
ارتباطات بین و داخل ساختمان ها رخ مي 
به صورت آالرم هایي در محیط  را  دهد 
نرم افزار نشان مي دهد. راه اندازي سیستم 
دورکاري براي مدیران و کارشناسان ارشد 
نیز از دیگر دستاوردهاي بخش شبکه است 

که این امکان را به مدیران مي دهد تا در 
مکان هاي تعریف شده و از طریق ارتباطات 
امن بتوانند دسترسي به ساختارهایي نظیر 
اتوماسیون اداري داشته باشند و کارها را از 

راه دور انجام دهند. او در ادامه به کامل نبودن 
مستندات زیرساخت شبکه در گذشته اشاره 
مي کند و مي افزاید: مستندات زیرساخت هم 
اکنون کامل شده و ما، مشاوران و پیمانکاران 

در صورت نیاز مي توانیم از این مستندات به 
عنوان راهنمایي قابل اتکا در حل مشکالت 
اینکه وضعیت  به  توجه  با  کنیم.  استفاه 
مکاني که هم اکنون به عنوان مرکز داده 
استفاده مي شود استاندارد نیست، پروژه اي 
بزرگ با نام ساخت مرکز داده جدید کلید 
زده ایم که کارهایش شروع شده و امیدواریم 

تا پایان سال به اتمام برسد.
مسئول بخش شبکه در پایان اتصال 
ساختمان هاي انبار شهید طاهري به شرکت 
مهندسي را از اقدامات مهم مجموعه اش 
عنوان مي کند و توضیح مي دهد: پیش تر 
با  ارتباطي  انبار شهید طاهري هیچ گونه 
ساختار شبکه شرکت مهندسي نداشت، 
اما با انجام چند پروژه کابل کشي و شبکه، 
ارتباط ساختمان هاي انبار با یکدیگر و با 
ساختمان پنجم را برقرار کرده ایم به نحوي 
که هم اکنون برخی ساختمان های این انبار 
وارد شبکه شرکت شده و بخشي از سازمان 

ما قلمداد مي شود.

به  اشاره  با  افزار  نرم  بخش  مسئول 
ابتداي سال تاکنون در  از  پروژه هایي که 
این بخش انجام شده است، مي گوید: با 
پیاده سازي و استقرار سامانه کاالي مازاد 
 BPMS  که در بستر نرم افزاري به نام
انجام شده تمام فرآیندهایي که در انبار رخ 
مي دهد مکانیزه و اسناد کاغذي که قبال در 
این فرآیند مورد استفاده بودند جمع آوري و 

تبدیل به اسناد مکانیزه مي شوند.
و  آنالیز، ساخت   بخش هاي طراحي، 
استقرار این فرآیند در مدت حدود یك سال 
و نیم انجام و در شهریور ماه تحویل بهره 

بردار شده است. 
کیوان رمضان عرب،  تهیه نرم افزاري 
مجاز  دامنه  تعیین  سازي  مکانیزه  براي 
قیمت هاي پیشنهادی شرکت کنندگان در 
مناقصه را از دیگر دستاوردهاي این بخش 
توصیف مي کند و مي گوید: این نرم افزار،  
فرآیند مناقصه را براساس دستورالعمل ها ، 
بخشنامه ها و قوانین حاکم در مناقصات، 
مکانیزه کرده و  باعث افزایش سرعت این 

فرآیند مهم و جلوگیري از بروز خطاهاي 
انساني مي شود. 

 راه اندازي اپلیکیشن موبایل سازمان به 
درخواست روابط عمومي از دیگر برنامه هاي 
بیشتر  اکنون  که  است  افزار  نرم  بخش 
جنبه اطالع رساني دارد و در آینده حالت 

تعاملي هم به آن افزوده خواهد شد. از دیگر 
اقدامات این بخش به روز رساني نرم افزار 
صدور کارت حراست است که این نرم افزار 
به صورت یکپارچه در شرکت گاز استفاده 
مي شود و اشکاالت سیستم فعلي را برطرف 

خواهد کرد.

او بهینه سازي نرم افزار ارزیابي ریسك 
از  را  دارد  کاربرد    HSE زمینه  در  که 
دیگر خروجي هاي بخش نرم افزار توصیف 
افزار  نرم  جایگزیني  مي گوید:  و  مي کند 
کنوني  نرم افزار  جاي  به  مالي  یکپارچه 
براساس دستورالعمل ابالغي شرکت گاز از 
دیگر برنامه هاي آتي بخش نرم افزار است. 
ضمن آنکه نرم افزار Ticketing  هم 
پس از اتمام مراحل مقدماتي، به فاز بعدي 
وارد شده و پس از استقرار کمك زیادي در 
مدیریت درخواست هاي رایانه اي کاربران 

خواهد داشت.
رمضان عرب در پایان با اشاره به تولید نرم 
افزاري براي مکانیزه کردن صورت وضعیت ها 
مي گوید: این برنامه که هم اکنون در طرح 
تاسیسات زیربنایي به صورت پایلوت اجرا 
سازمان  به  که  شده صورت وضعیت هایي 
وارد مي شود را مکانیزه مي کند در حالي که 
این اقدام در گذشته به صورت کاغذي و 
فیزیکي انجام مي شد که زمانبر بود و امکان 

بروز خطاي انساني در آن وجود داشت.

انبار شهيد طاهري به شبكه مهندسي متصل شد

مكانيزه كردن فرآیندها

مسئول بخش پیمان هاي واحد IT با بیان اینکه این واحد از سه بخش نرم افزار، 
سخت افزار و شبکه تشکیل شده است، مي گوید: بخش پیمان ها مسئولیت اجراي تمامي 

قراردادهایي که در این سه بخش منعقد مي شود را بر عهده دارد.
سید مرتضي رودباري مي افزاید: با هدف یکپارچه سازي خریدهاي جزیي و پراکنده، 
عقد قرارداد با شرکتي پیمانکار را در دست اقدام داریم که تحت نظارت IT و به صورت 
تجمیعي، نسبت به انجام همه خریدها اقدام کند. از سوي دیگر در سال حدود 20الی 22 
مورد پیمان منعقد مي شود که این حجم از پیمان ها، وقت بسیاري از  سازمان و مدیریت 
تلف مي کند. بنابراین درصددیم با تجمیع پیمان ها زیر نظر یك مشاور، کلیه مناقصات و 

پیمان ها از طریق یك پیمانکار و با مدیریت IT صورت بگیرد.

IT یكپارچه سازي پيمان هاي

دریچه
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گزارش تصویری

افتتاح خط لوله انتقال گاز بافق_ بهاباد از نگاه دوربين
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همکاران
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گفت و گو

از عالیق دوران کودکي  لطفا کمي 
زماني  چه  از  بگویید.  نوجواني  تان  و 
متوجه گرایش ذاتي خود به امور فني و 

مهندسي شدید؟
از زماني که به خاطر دارم عالقه مند به 
بودم  بودم. همیشه کنجکاو  کارهاي فني 
مکانیکي  و  فني  آالت  ماشین  بدانم  که 
چگونه کار مي کنند. رضایتمندي خاصي از 
انجام کارهاي فني برایم حاصل مي شد و 
بهترین سرگرمي دوران نوجواني، دقایقي بود 
که به  تفکر و کند   و  کاو در مکانیزم عملکرد 
اشیا و لوازم برقي و مکانیکي مي گذراندم. 
هرجایي که کاپوت ماشیني باال بود مي رفتم 

و کمك به تعمیر وسیله نقلیه هم محلي ها و 
دوستانم مي کردم. از سن 1۵ سالگي دست 
به آچار شده و وارد فعالیت هاي فني شدم. 
به تدریج اسمم به عنوان مکانیك نوجوان 
سر زبان ها افتاد و همسایه ها و اهالي محله، 
براي تعمیرات خودرو به منزل ما مراجعه مي 
کردند و  در قبال برطرف شدن عیب ماشین، 

مبلغي به عنوان مزد مي پرداختند.
البته عالقه مندي هاي فني  ام فقط منحصر 
به مکانیك نبود و در نقاشي ساختمان هم 
دستي بر آتش داشتم و پروژه هاي متعددي 
را انجام دادم. هم اکنون هم در پنجاه و چند 
از  اعم  منزل  فني  تمامي کارهاي  سالگي 

برقي، لوله کشي، کاشیکاري و ... را خودم 
با ابزارآالتي که تهیه کرده ام، انجام مي دهم.  
گویا در دوره سربازي هم از مهارت ها 
ابزار دفاعي  و نبوغ فني در تعمیرات 
این  در  کرده اید.  استفاده  جنگي  و 

خصوص توضیح دهید.
با توجه به تحصیالتم در رشته مکانیك، 
خدمت را در پدافند هوایي تهران گذراندم 
و مسئول تعمیرات توپ شدم. طي دو سال 
خدمت سربازي تعمیرات الکتریکي توپ را 
با آن نقشه هاي عظیم و پیچیده با کمك 
همافران و تحت مسئولیت شهید ستاري 

انجام مي دادم.

تاکنون در کدام پروژه ها نقش آفرین 
چه  شده  احداث  خطوط  و  بوده اید 
به  و کشور  مردم  براي  دستاوردهایي 

ارمغان آورده اند؟
قزوین-زنجان،  خط  اول  گستره   3 در 
زنجان-میانه و میانه-تبریز فعالیت داشتم که 
خط 48 اینچ صادرات گاز به ترکیه محسوب 
مي شود. بعد از آن در عملیات احداث خط 
ماکو  و  دشت  پل  شهرهاي  به  گازرساني 
حضور داشتم و سپس در ساخت ایستگاه 
هاي شهرهاي سقز، بانه و سردشت دست 
اندرکار بودم. پس از آن در پروژه هاي 30 
اینچ میاندوآب، نقده، ارومیه و رینگ شهر 

کارکنان و خانواده هاي اقماري به دلیل ماهیت شغلي خود با مشكالت 
گوناگوني دست به گریبان اند. 

ماموریت هاي طوالني مدت سرپرست خانواده، مسائل عدیده اي را براي 
همسر و فرزند پدید مي آورد که تك قطبي شدن فرزندان، آوار شدن فشار 
زندگي روي همسر، عدم امكان کنترل و پرورش صحیح فرزندان و بر هم 

خوردن تعادل عاطفي و رواني خانواده از جمله این آسیب هاست. 
بخشي از کارکنان شرکت مهندسي و توسعه نیز به اقتضاي ماموریت 
این سازمان در اجراي پروژه ها در گوشه و کنار کشور، دوره هایي طوالني 

را  به دور از خانواده و در محیط هاي عملیاتي و کارگاهي سپري مي کنند. 
در  لوله  خط  هاي  پروژه  اجراي  ارشد  کارشناس  خیرخواهان،  حمیدرضا 
شرکت مهندسي و توسعه گاز با 29 سال سابقه شرکتي و 20 سال سابقه در 
خطوط انتقال از جمله مهندساني است که بخش عمده اي از دوران خدمتش 
را خارج از فضاي خانواده و در مناطق عملیاتي گذرانده است.خیرخواهان که 
از کودکي آچار به دست بوده، هنوز هم  شیفته انجام کارهاي فني است و در 
این مصاحبه سعي کرده عالوه بر موفقیت هاي تخصصي، گوشه اي از زندگي 

و حال و هواي خانواده هاي اقماري را به تصویر بكشد.

بايد همگام با تحوالت فناوري صنعت گاز دنيا به پيش رويم
تاكيد كارشناس ارشد اجراي پروژه هاي خط لوله بر ارتقای دانش فني پرسنل: 
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ارومیه مشارکت داشتم که خط 30 اینچ از 
ارومیه به نوشین شهر اختصاصا براي مراکز 

صنعتي شهر ارومیه کشیده شده است.
از خطوط احداث شده کارکرد  بخشي 
صادراتي دارند که از نقطه نظرهاي سیاسي 
و مالي براي کشور منفعت دارند و بخشي از 
خطوط گازرساني هم  باعث ایجاد گرما، رفاه، 
آسایش و آرامش ساکنان مناطق سردسیر 
در شمال غرب و غرب کشور شده و  پایه 
گذار رشد و شکوفایي صنایع این مناطق مي 

شوند.
پروژه هاي شرکت  اندرکاران  دست 
اجراي  راه  در  فراواني  دشواري هاي  با 
پروژه ها مواجهند. پیچیدگي هاي کار در 
مناطق عملیاتي از یك سو و محدودیت 
هاي زماني براي بهره برداري از پروژه 
دست  دیگر،  سوي  از  مقرر  موعد  در 
اندرکاران را با تنگناهاي زیادي روبه رو 
مي کند. با این همه خوشبختانه شاهدیم 
کارکنان  روزي  شبانه  تالش هاي  که 
صعب  مناطق  در  شرکت  سختكوش 
العبور و سردسیر یكي پس از دیگري به 
ثمر مي نشیند و افتخار مي آفریند. چه 
عواملي به شما انگیزه مي دهد و شما را 

به ادامه راه دلگرم مي کند؟
تنها عاملي که همکاران مستقر در مناطق 
عملیاتي را به ادامه کار و فعالیت در پروژه 
دلگرم مي کند، همدلي و صبوري خانواده ها 
و به ویژه همسران است. همسران ما در دوره 
هاي زماني بسیار طوالني، مسئولیت هاي 
زندگي را به تنهایي بر دوش مي کشند تا 
ما بتوانیم بدون دغدغه، تمرکز خود را روي 

فعالیت هاي پروژه معطوف کنیم. 
براي کارشناسان مقیم پروژه ها، یکي از 
شیرین ترین لحظات، روزهاي انتهاي پروژه 
است که تزریق گاز انجام مي شود. اینکه یك 
روز  همه زحمت ها و تالش ها با گاز دار شدن 
بزرگ ترین  ثمر  مي نشیند، خود  به  خط 
دلگرمي و انگیزه است و همه دوران هاي 
سخت به امید رسیدن به این لحظه،  قابل 

تحمل مي شود. 
حضور طوالني مدت کارکنان اقماري 
در پروژه ها، تاثیراتي غیرقابل انكار بر 
شرایط و محیط خانواده هاي شان دارد. 
*چنانچه خاطره اي جالب در این زمینه 

دارید، بیان کنید.   
فرزندم کالس اول دبستان بود که گویا 
فرزندم  با دیدن شرایط  مسئوالن مدرسه 
حس کردند او دچار انزوا و افسردگي شده و 
آنچنان که باید با هم کالسي ها همراهي نمي 
کند. مدیران مدرسه همسرم را خواستند و 
از او درباره اختالفات احتمالي با  همسر و 
دالیل گوشه گیري دخترم نسترن پرسیدند 
اصال شوهرم هیچ  داد:  پاسخ  که همسرم 
وقت منزل نیست که با هم دعوا کنیم! با 
توضیحات همسرم درباره شرایط کار اقماري 
آسیب هاي  و  کار  سختي هاي  توصیف  و 

دوري طوالني مدت من از خانواده، مسئوالن 
مدرسه درصدد بر آمدند با برگزاري مراسم 
جشن تولد براي دخترم، ارزشمندي کارم 
اولیا  و  در حضور کل جمعیت مدرسه  را 
تشریح کنند تا اعتماد به نفس و خوشحالي 
در وجود فرزندم زنده شود. در روز مراسم، 
مدیر مدرسه پشت تریبون رفت و سختي 
با زبان ساده توصیف کرد و  هاي کار مرا 
گفت که گرماي منازل و آسایش و آرامش 
مردم، مرهون انسان هایي مانند پدر»نسترن 
خانم« است که در دوردست ها و کیلومترها 
دور از خانواده تالش مي کنند و از حاضران 
مراسم خواست که به افتخار پدر »نسترن 
خانم« کف بزنند. این مراسم باشکوه و خاطره 
انگیز در ابتداي خدمت، یك روز شیرین را 
براي من، خانواده و به ویژه دخترم رقم زد و 
قدرداني جمعیت، چراغ دلگرمي و انگیزه را 

در وجودمان روشن کرد.
اجراي موفق و اثربخش پروژه ها در 
گروی کار تیمي و هماهنگي و همدلي 
تمامي ارکان و اجزا در حین عملیات 
از  تجربیات تان  درباره  کمي  است. 
مشارکت پذیري و اهمیت کار گروهي 

توضیح دهید.
اصوال احداث خط لوله، پروژه اي نیست که 
توسط یك فرد یا واحد انجام شود. از زمان 
اکیپ هاي مختلفي دست  پروژه،  تعریف 
از واحدهاي  امور پروژه مي شوند.  اندرکار 
تحصیل اراضي، حقوقي، مالي و پیمان ها 
گرفته تا برنامه ریزي، مهندسي و بخش اجرا 
یا همان ساختمان و نصب از روز اول دست 
به دست هم مي دهند تا با کمك یکدیگر 
پروژه را به پیش ببرند. بروز هرگونه نقص 
در هر کدام از این ارکان، مطمئنا روي کل 
پروژه تاثیر گذاشته و پیشرفت آن را با مشکل 

مواجه مي کند. 
زمان هاي  پروژه ها  در  مستقر  نیروهاي 
طوالني در کنار یکدیگر زندگي مي کنند و 
معموال در عین همکاري، رفاقت و صمیمیت 
هم بین همکاران شکل مي گیرد که گاهي 
هم  پروژه  پایان  از  پس  مدت ها  تا  اوقات 
دوستي ها ادامه مي یابد. بسیاري اوقات ما 
از همین رفاقت ها و دوستي ها در پیشبرد 
نتایج  تاکنون  که  بریم  مي  بهره  پروژه 
موفقیت آمیزي هم به دست داده و موانع 
زیادي به برکت همین روابط دوستانه برطرف 

شده است.
براي  مشكل  کدام  خاص  طور  به 

کارکنان اقماري آزاردهنده تر است؟
کارکنان  براي  عامل  ترین  آزاردهنده 
اقماري، دوري از خانواده است. اینکه هر دفعه 
مي روي و مي بیني فرزندت بزرگ تر شده 
و قد کشیده. در حالي که از  بهترین لحظات 
نوجوانی اش  تا  کودکی  از  فرزندت  رشد 
شیریني  و  لذت  درک  از  و  اي  ندیده  را 
هم نشیني با فرزند که آرزوي هر پدري است 

به دلیل ماهیت شغلت محروم شده اي.

به عنوان یك کارشناس باتجربه در 
احداث خطوط لوله، کمي از نظرات و 
راهكارهاي تان براي ارتقای این عرصه 

تخصصي بگویید.
در  لوله  خط  عنوان  با  رشته اي  اصوال 
دانشگاه ها وجود ندارد که مهندس متخصص 
در این زمینه تربیت کند. از این رو اکتفا به 
جوابگوي  تنهایي  به  دانشگاه  فني  دروس 
نیازهاي این عرصه پیچیده و تکنولوژیك 
اساتیدي  از تجربه  بدو ورود  ما در  نیست. 
برجسته بهره مند شدیم که سال ها در این 
زمینه تجربه داشته و بر ریزه کاري ها و فوت 
و فن هاي عملیات، اشرافي عمیق داشتند. 
دوره هاي آموزشي تخصصي که شرکت گاز 
به صورت ادواري برگزار مي کند و همکاران 
باتجربه در آن تدریس مي کنند هم در ارتقای 
دانش و روزآمدسازي پرسنل بسیار موثر است. 
ما باید بتوانیم همگام با آخرین تحوالت فناوري 
در صنعت گاز دنیا به پیش برویم چرا که 
نسبت به سال هاي گذشته بسیاري از روش ها 
مدرن تر و بهینه تر شده و ضرورت هاي شغلي 
هم ایجاب مي کنند که با تداوم برگزاري 
دوره اي تخصصي،  گامي به سوي پیشرفت کار 

و ارتقای دانش نیروها برداریم.
بخش اعظم سابقه کاري شما در مناطق 
عملیاتي سپري شده است.  چه عواملي 
را در موفقیت پروژه ها دخیل مي دانید؟

بدون تردید تامین مالي پروژه از مهم ترین 
عوامل موفقیت در هر پروژه اي است. باید 
قبل از تعریف پروژه، منابع مالي مورد نیاز 
اختصاص داده شود تا وقتي ضرب االجلي در 
حین پروژه تعیین مي شود دست اندرکارها 
بتوانند حمایت مالي را انجام داده و پروژه را 

به پیش ببرند. 
از بحث تحصیل اراضي گرفته تا خرید کاال 
و حقوق پرسنل همه نیازمند تزریق منابع 
مالي اند تا روند پروژه طبق برنامه به پیش 
رفته و به بهره برداري برسد. در طول اجرا، 
عوامل پس از مدتي احساس خستگي کرده 
و افرادي که حقوق شان به تاخیر مي افتد، 
به جاي تمرکز بر کار، دچار دغدغه گذران 
زندگي مي شوند که این موضوع بر راندمان 

پروژه تاثیر منفي مي گذارد.  
بهنگام  تامین  با  نیز  کارگاه  لحاظ  به 
اتصاالت و مواد مي توان برنامه ریزي کرد 
و کار را جلو برد وگرنه پروژه طوالني شده 
و رفت و آمدهاي متعدد، دست اندرکاران را 

خسته و فرسوده مي کند.
کمي درباره نگرش خانواده هاي کارکنان 
اقماري به دشواري هاي زندگي با این رویه 
غیرمرسوم توضیح دهید. خانواده چگونه 

با مشكالت مبتالبه کنار مي آیند؟
حیطه  وارد  اینکه  از  قبل  کارمندان 
فعالیت هاي اقماري و ماموریت هاي طوالني 
با  باید  شوند  عملیاتي  مناطق  در  مدت 
درباره  و  کرده  مشورت  خانواده هاي شان 
مسائلي نظیر شرح کار، ماهیت کار، مدت 

زمان دوري از خانواده ، رسیدگي به فرزندان 
و  تمامي مسائل مبتالبه عمیقا تفکر و  تعمق 
کنند. شاید این نوع کار براي برخي مناسب 
نباشد و آسیب هایي را متوجه زندگي و 

خانواده شان کنند. 
من به شخصه پس از مشورت با همسرم 
و علم به توانایي بسیارش در مدیریت خانواده 
او محول کنم.  به  را  امور زندگي  توانستم 
ایشان سال هاست که در غیاب من به تنهایي 
از عهده بزرگ کردن 2 فرزندمان برآمده و نه 
تنها در حیطه شغلي موفق بوده بلکه حتي 
کارهاي خودم را هم در تهران پیگیري کرده 

و به سرانجام مي رساند.
سختي هاي  درباره  بیشتر  کمي 
متداول در خانواده هاي کارکنان اقماري 

صحبت کنید.
بین کارکنان اقماري ضرب المثلي معروف 
رایج است و آن اینکه هروقت فرزندان ما را 
مي بینند با تعجب مي گویند: این آقاهه 
چقدر شکل باباست!در فرهنگ ما پدر به 
ستون خانواده تشبیه شده و نبود او معضالت 
بسیاري را پدید مي آورد. اگر خداي ناکرده 
اتفاقي براي خانواده بیفتد  یا بچه ها مریض 
شوند رسیدن به محل آن واقعه چند روز 
زمان مي برد و وقتي مي رسیم که دیگر کار 

از کار گذشته است. 
که  اقماري  کارکنان  معضالت  از  یکي 
مدت هاي طوالني را به دور از خانواده سپري 
مي کنند ارتباط برقرار کردن با خانواده و 

فرزندان است. 
هرچند ما بنا به اقتضائات کار این شرایط 
را پذیرفته ایم اما خیلي وقت ها بچه ها بي تابي 
مي کنند و طبیعتا با ارتباط تلفني هم نمي 

توان نیاز آنها را برآورده کرد.
کنم  مي  تقاضا  شرکت  مسئوالن  از 
خانواده هاي  که  آورند  وجود  به  شرایطي 
و  اهمیت  به  بیشتر  هرچه  کارکنان 
ارزشمندي شغل ما واقف شوند تا بدانند که 
احداث خطوط لوله چقدر در رفاه و آسایش 
هموطنان حیاتي است. باید این نگرش در 
خانواده هاي کارکنان شکل بگیرد که اگرچه 
پدر خانواده غایب است اما چند ده هزار نفر 
از هموطنان از ثمرات تالش هاي او بهره مند 
مي شوند و پدر یا همسر ما تعلق به همه 
گردشگري  تورهاي  برگزاري  دارد.  مردم 
براي آشنایي خانواده ها با سختي هاي مناطق 
عملیاتي یکي از برنامه هایي است که مي تواند 

در این قضیه راهگشا باشد.
آیا تاکنون در مراسم ها و جشن هایي که 
شرکت برگزار مي کند، حضور داشته اید؟

متاسفانه خیر. به دلیل اینکه اغلب اوقات 
در تهران حضور ندارم، نمي توانم شرکت 
کنم. با اینکه معموال مدارک مورد نیاز براي 
جشن آینده  سازان را به شرکت ارایه مي دهم 
اما بچه ها ترجیح مي دهند همراه با پدر در 
رویدادهاي فرهنگي، تفریحي حاضر شوند که 

اکثرا این موضوع محقق نمي شود.
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ابراهیم خیرآبادي، از همکاران طرح 
ایستگاه هاي تقویت فشار که معموال 
برنامه هاي  در  خانواده اش  همراه  به 
یابد، مي گوید:  شرکت حضور مي 
تورهاي تفریحي-زیارتي بسیار عالي 

است. 
مي  را  یکدیگر  خانواده ها  هم 
شناسند و هم جایگاه و منزلت کارمند 
نزد خانواده اش ارتقا مي یابد. خانواده ها 
سازمان  که  بینند  مي  نزدیك  از 
قدردان زحمات پرسنل است و سعي 
در جبران خدمات آنها دارد. تورها و 
برنامه هاي سینمایي که هم اکنون 
شرکت برگزار مي کند خیلي خوب 
است اما جا دارد که توسعه برنامه هاي 
در  همکاران  حضور  براي  رفاهي  

اقامتگاه هاي شمال و مشهد هم در 
دستور کار قرار گیرد تا طیف بیشتري 

از همکاران از این تسهیالت بهره مند 
شوند زیرا وضعیت فعلي به گونه اي 

ویژه  به  همکاران  همه  که  نیست 
استفاده  امکان  قراردادي  دوستان 

داشته باشند.
او مي افزاید: چه رویدادي بهتر از 
اینکه در یك روز تعطیل خانواده ها 
را  ساعاتي  و  شده  جمع  هم  دور 
خاطر  فراغت  و  تفریح  گردش،  به 
کانال  ایجاد  خوشبختانه  بگذرانند. 
شرکت در فضاي مجازي باعث شده 
اطالع رساني برنامه ها گستره بیشتري 
از همکاران را در بر گیرد. دسترسي 
به اخبار و اطالعات از طریق کانال 
همکاران  و  است  پورتال  از  آسان تر 
به  شرکت  ساختمان هاي  در  ما 
صورت آنالین از وقایع سازمان مطلع 

مي شوند.

پوشش آنالین وقایع شركت

سید مهدي موسوي، از همکاران 
معاونت مدیریت مهندسي طراحي  
است  معتقد  و  دارد  فرزند   3
رویدادهاي  برگزاري  دفعات  که 
افزایش  باید  تفریحي  و  فرهنگي 
یافته و حداقل ماهي یك بار  برپا 

شود.
 وي در ادامه پیشنهاد برگزاري 
اردوي سیاحتي،  زیارتي در مشهد 
مي افزاید:  و  مي دهد  را  مقدس 
شرکت،  مالي  حمایت  درصورت 
واحدهاي متولي، پتانسیل خوبي 

براي برگزاري برنامه هاي پیاده روي 
و کوه پیمایي خانوادگي و سیاحتي 

دارند. 
رویدادهایي که با گردهم آوردن 
بسیار  تاثیراتي  خانواده،  اعضاي 
مثبت داشته و مي تواند در مناطق 
اعتقاد  برگزار شود.  تهران  اطراف 
برنامه هاي  در  که  دقایقي  دارم 
عمر  جزو  گذرد  مي  خانوادگي 
انسان محسوب نمي شود و باید 
از بانیان این برنامه هاي ارزشمند 

قدرداني کرد. 

اجراي برنامه هاي خانوادگي در اطراف تهران

رحیم صفردوست، مسئول مالي طرح خط لوله هفتم که دو 
فرزند به نام هاي فاطمه و ریحانه دارد، گردهمایي هاي خانوادگي 
را مفید ارزیابي مي کند و مي افزاید: امیدوارم اقدامات فرهنگي - 
تفریحي شرکت که با هدف رفاه و نزدیکي خانواده ها به یکدیگر برپا 

مي شود، استمرار داشته باشد. 
من و خانواده ام از برنامه قم - جمکران که جنبه هاي زیارتي و سیاحتي 
 را توامان به همراه داشت راضي هستیم و آن را برنامه اي مفید ارزیابي

 مي کنیم.

برنامه ها استمرار داشته باشند
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محمدتقي فکري از همکاران حراست که پسري 10 ساله به نام محمدجواد دارد، 
مي گوید: همکاران همواره از تورهاي مسافرتي، جشن آینده سازان و کالس هاي 

آموزشي تربیت فرزندان استقبال کرده اند. 
در یك نگاه کالن، مسافرت فواید زیادي دارد چه آنکه خداوند هم در قرآن 
فرموده روي زمین سفر کنید. با وضعیت وحشتناک آلودگي هاي محیطي، 
صوتي و ترافیك تهران،  بیرون آمدن از شهر و رفتن به دل طبیعت یك نعمت 
و غنیمت براي کارکنان و خانواده هاي شان محسوب مي شود که باید قدردان 
دست اندرکارانش بود.وي درباره کانال شرکت در شبکه هاي اجتماعي مي گوید: 
سرعت عمل کانال در اطالع رساني روند پیشرفت پروژه ها و جلسات سازمان 
عالي است و با عکس هاي گویا، تالش هاي همکاران در مناطق عملیاتي را به 

تصویر مي کشد.

سرعت عمل در اطالع رساني

ناصر اسماعیل زاده، کارمند کنترل کاالي 
مدیریت تدارکات که هم اکنون در انبار شهید 
طاهري مشغول انجام وظیفه است، مي گوید: 
تورهایي نظیر قم - جمکران روي روند کار 
در  نشاط  تزریق  که  چرا  موثرند  کارکنان 
کارمندان و خانواده هاي شان قطعا نتایج مثبتي 
در کارآمدي افراد و بهبود فرآیندهاي سیستم 

رقم خواهد زد.
اساتید  از  دعوت  خواستار  ادامه  در  او 
آموزشي  سمینارهاي  برپایي  براي  خبره 

مي گوید:  و  مي شود  خانواده  مسائل 
مشغله هاي زندگي امروزي به گونه اي شده 
که کارمندان معموال کمتر فرصت مي کنند 
تا براي کسب اطالعات و آموختن تکنیك ها 
ارتباطات صحیح در خانواده وقت  و اصول 

بگذارند یا برنامه ریزي کنند. 
اما شرکت مي تواند در این زمینه همانند 
تورهاي مسافرتي دست به کار شده و با برپایي 
دوره هاي تخصصي و آموزشي کمك شایاني به 

خانواده ها کند.

برگزاري سمينارهاي آموزشي خانواده

همکاران  از  لشکري  باشعور  مهري  خانم  همسر  خدام،  بهنام 
شرکت مي گوید: با توجه به اینکه اغلب ساعات زندگي کارمندان 
در محل کار سپري مي شود اجراي چند برنامه گردشگري در طول 

سال به ارتقای سالمت روحي خانواده ها کمك مي کند.
 او ایجاد تنوع در برنامه ها را پیشنهاد مي کند و مي افزاید: برگزاري 
تورهایي ویژه فرزندان از واجبات است، به نحوي که کودکان بتوانند 
با شرکت در برنامه ها اعتماد به نفس خود را افزایش داده و اجتماعي 

تر شوند.
 اینکه بچه ها در کنار همسن و ساالن خود دنیاي پیرامون را 
کشف کرده و تجربه کسب کنند خیلي مفیدتر بوده و در ارتقاي 

نشاط آنان موثر است. 
خوشبختانه هم اکنون کانال توسعه مراسم ها و رویدادها را به 

صورت آنالین گزارش مي دهد که اقدامي جالب است.

برنامه هاي ویژه  فرزندان برگزار شود
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بین املل

شرکت انی ایتالیا در نخستین روز ژوئیه سال 
جاری، قرارداد اجرای پروژه اف ال ان جی کورال 
جنوبی را در موزامبیك امضا کرد. این میدان، ۶ 
سال پیش کشف شد و با اثبات ذخایر گاز آن، 
موزامبیك به یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر 
این پروژه  گاز طبیعی دنیا تبدیل شده است. 
عالوه بر تاثیر چشمگیر بر اقتصاد کشور آفریقایی 
گذارانی  سرمایه  دهد  می  نشان  موزامبیك، 
وجود دارند که به این کشور درگیر در مشکالت 
اقتصادی، اعتماد می کنند. با کشف این میدان 
عظیم، دورنمای بلندمدت اقتصاد موزامبیك بهبود 
قابل توجهی یافته و شاهد دستاوردهای بزرگی 
در روابط بین المللی این کشور به ویژه با ایتالیا 

خواهیم بود.
نگاهی به گذشته

موزامبیك یکی از شرکای کلیدی ایتالیا در 
صحرای آفریقا است. دو کشور از روابط سیاسی، 
تاریخی و اقتصادی دیرپایی برخوردار بوده اند. 
اگرچه موزامبیك در گذشته مستعمره پرتقال 
بوده است، اما ایتالیایی ها در دوره پسااستعماری 
این کشور، نقش آفرینی گسترده ای داشته اند. 
در معاهده صلح رم که در سال 1992 میالدی 
میان گروه های شورشی و دولت این کشور به 
امضا رسید، رهبران کلیسای کاتولیك نقشی 

چشمگیر ایفا کردند.
از حامیان  اخیر  ها در سال های  ایتالیایی 
توسعه آموزش، بهداشت و اقتصاد این کشور در 
حال توسعه آفریقایی و مهمترین پشتیبان مالی 
دولت آنها بوده اند. اما با کشف گاز طبیعی، روابط 
دو طرف از شرایط خیرخواهانه به سوی همکاری 
های برد- برد دوجانبه اقتصادی و سیاسی حرکت 

کرده است.
ENI، پیشرو در اکتشاف و تولید ذخایر 

قاره سیاه
در  میالدی   200۶ سال  از  انی  شرکت 
موزامبیك فعالیت های خود را آغاز کرده است. 
کشف چند میدان بزرگ گاز طبیعی از موفقیت 
های این غول ایتالیایی به شمار می رود. با وجود 
کاهش سهام دولت ایتالیا در این شرکت بزرگ 

صنعت نفت به 30 درصد، همچنان این غول 
صنعت طالی سیاه، راهبردهای سیاست خارجی 

کشورش را دنبال می کند.
این شرکت را وزارت دوم امور خارجه ایتالیا 
می دانند. همچنین از این شرکت به عنوان قلب 
ابزار هوشمند سیاست  و  انرژی  سیاست های 
خارجی کشورش یاد می شود. بسیاری معتقدند 
کلودیو دسکالزی، مدیرعامل شرکت انی از قدرتی 
برابر با وزرای کابینه ایتالیا برخوردار است و بیش 
از مقامات دولتی کشورش، رهبران دنیا را می 

شناسد.
ویژه  به  آفریقا،  کشورهای  از  بسیاری  برای 
سال 2014  در  دسکالزی  انتصاب  موزامبیك، 
میالدی به عنوان مدیرعامل شرکت انی، یك 

فرصت ارزشمند به شمار می رود.
وی، سال های نخست کاری خود را در آفریقا 
و کشورهایی نظیر لیبی، نیجریه و کنگو گذرانده 
و پس از بر عهده گرفتن معاونت اکتشاف شرکت 
انی در سال 2008 میالدی، تالش کرد تا عملیات 

اکتشاف و تولید در این قاره را توسعه دهد.
هم اکنون بیش از نیمی از نفت و گاز تولیدی 
انی در قاره آفریقا استخراج می شود. در سال 
201۶ میالدی، مدیرعامل شرکت انی اعالم کرد، 
این شرکت تا سال 2020 میالدی، بیش از 20 
میلیارد یورو در میادین هیدروکربوری قاره آفریقا 
سرمایه گذاری خواهد کرد. این عدد برابر با ۶0 
درصد سبد سرمایه گذاری های این غول ایتالیایی 

صنعت نفت دنیا خواهد بود.
مدیران شرکت انی از توسعه میادین گازی 
مصر و موزامبیك همراه با توسعه منابع تجدیدپذیر 
و تولید برق به عنوان برنامه های کلیدی خود در 

قاره آفریقا و در افق بلندمدت یاد کرده اند.
احیای قدرت رم در آفریقا، این بار با نفت و گاز 
در قرن های هجدهم و نوزدهم، که دوره اوج 
استعمار و تقسیم آفریقا میان کشورهای ابرقدرت 
عصر بود، ایتالیا هر چند دیر از راه رسید اما توانست 
جای پای محکمی برای خود باز کند، بخش قابل 
توجهی از شمال و شرق آفریقا سهم رم از نزاع بر 
سر تقسیم غنایم آفریقا میان استعمارگران بود، 

هرچند امروز و به دلیل توسعه اندیشه دموکراسی 
در کشورهای آفریقایی، تجدید خاطره آن عهد 
و پیدایش استعمار تقریبا ناممکن است اما رشد 
حضور شرکت های نفتی و گازی ایتالیایی در قاره 
سیاه ممکن است سبکی نوین از احیای قدرت 

استعماری رم در آفریقا تلقی شود.
پیشرو،  شرکت  یك  عنوان  به  انی  شرکت 
امیدوار است تا سهم شرکت های ایتالیایی را در 
سبد پروژه های خود افزایش دهد. بدین ترتیب 
حضور بلندمدت در بازار آفریقا، گامی بلند در 
توسعه شرکت های پیمانکار، سازنده، مشاور و 
مهندسی ایتالیایی و افزایش فرصت های شغلی 

خواهد بود.
رهبران آفریقا به خوبی می دانند که غلبه 
بر موانعی نظیر فقدان زیرساخت های صنعتی 
و کمبود نیروی متخصص در صنعت نفت در 
است  باتجربه  های  با شرکت  همکاری  گروی 
و رایزنی های گسترده ای برای جذب سرمایه 
گذاران اروپایی آغاز کرده اند. ایجاد شرکت های 
مشارکتی و استفاده از کارکنان بومی، دو راهبرد 
مورد توجه رهبران آفریقا بوده و با این کار، فرصت 

های تجاری چشمگیری به وجود خواهد آمد.
آفریقا تالش می کند تا نقش جدید خود 
به عنوان یکی از تامین کنندگان کلیدی انرژی 
های فسیلی دنیا را به خوبی ایفا کند و در این راه، 
تربیت نسل جدیدی از شرکت ها و متخصصان 
مهندسی، ساخت و مدیریت پروژه های صنعت 

نفت و گاز یك ضرورت است.
و  گذاری  سرمایه  مناسب  فضای  ایجاد 
کارآفرینی، از دیگر برنامه های دولت های در 
حال توسعه آفریقا به شمار می آید. کلید توسعه 
زیرساخت های صنعتی در گروی ایجاد فضای 

مناسب برای بخش خصوصی خواهد بود. 
همچنین با تبدیل آفریقا به یك هاب بزرگ 
انرژی، راه برای توسعه بخش های دیگر اقتصاد 
بکر  معادن  بزرگ هموار خواهد شد.  قاره  این 
و دست نخورده عظیم این قاره نیز می تواند 
انگیزه های زیادی برای سرمایه گذاران بین المللی 

فراهم کند.

راهی که در پیش است
 همکاری های اقتصادی بین المللی، راه را برای 
توسعه روابط سیاسی و اجتماعی نیز می گشاید. 
قاره آفریقا از ظرفیت های چشمگیری برخوردار 
است که می تواند با جذب سرمایه گذاران، روابطی 

برد-برد پدید آورد.
های  حوزه  اکثر  در  سرمایه  بازگشت  نرخ 
اقتصادی آفریقا بیش از کشورهای توسعه یافته 
بوده و می توان از این شرایط به عنوان سکوی 
گذار از رکود حاکم بر بازارهای جهانی استفاده 
این پروژه  اروپایی، تامین مالی  بانك  کرد. 1۵ 
تولید ال ان جی در موزامبیك را بر عهده دارند 
و با موفقیت این پروژه، راه برای اجرای طرح های 

جدید هموار خواهد شد.
در یك ارزیابی کلی می توان گفت که آفریقا 
فرصت بی نظیری برای تکیه جهان رو به توسعه 
بر پتانسیل هایش دارد، یك نمونه بارز آن قاره 
آسیاست که همین امروز هم بخش قابل توجهی 
از نیاز خود را از قاره آفریقا تامین می کند. چین 
28 درصد از نفت مورد نیاز خود را از آفریقا وارد 
از کشورهای  از آن  می کند که بخش زیادی 
سودان، آنگوال، کنگو و نیجریه تامین می شود. 
نیجریه که هفتمین صادرکننده بزرگ نفت جهان 
به شمار می رود، بزرگترین شریك اقتصادی هند 
در آفریقا است و نفت، 9۶ درصد واردات هند از 
نیجریه را تشکیل می دهد؛ این روال البته دو طرفه 
است و در حالی که آسیا تشنه نفت آفریقا است، 
طبقه متوسط نوظهور آفریقا نیز تشنه کاالهای 
تمام شده ساخت آسیا است. مصرف نفت در 
آفریقا بسیار کمتر از تولید آن است و این قاره 
ظرفیت مازاد بزرگی برای عرضه نفت به آسیا دارد.

ریسك کم، جمعیت جوان، فضای مناسب 
سرمایه گذاری، مقررات آسان زیست محیطی، 
هزینه های دستمزد پایین و استفاده از مزایای 
مالیاتی را می توان مهمترین مزایای ایجاد کسب 
و کار در قاره سیاه به شمار آورد. هرچند چالش 
هایی نظیر وجود فساد، فقدان زیرساخت ها، 
کمبود کارکنان متخصص و سهم خواهی رهبران 
سیاسی همچنان وجود دارد. اما اکثر کارشناسان 
از آفریقا به عنوان بازیگری نوظهور در بازار گاز و ال 

ان جی دنیا یاد می کنند.
مترجم: محسن داوری
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