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گاز، موهبتی برای نسل های آینده
گاز که به یکی از سوخت های مهم 
مصرفی جهان تبدیل شده، هم اکنون 
70 درصد از سبد انرژی ایران را به خود 
اختصاص داده است. برآوردها نشان می 
دهد سهم این سوخت در سبد انرژی 
جهان هر سال افزایش می یابد و این 
روند تا سال 2040 تداوم خواهد داشت.
این منبع انرژی که ارزشی ذاتی دارد 
و در میان سوخت های فسیلی دارای 

آلودگی کمتری است، با هدایت به سمت واحدهای صنعتی و پتروشیمی 
به محصوالت با ارزش افزوده باالتر تبدیل شده و زمینه ساز رونق اقتصاد 

می شود.
در سال های گذشته، با توسعه زیرساخت های گازرسانی در کشور، 
زمینه بهره مندی 97 درصد خانوار شهری و 76 درصد خانوار روستایی 
فراهم و این سوخت با تحقق سیاست های عدالت اجتماعی و محرومیت 
زدایی از مناطق کمتر توسعه یافته، افزون بر ایجاد اشتغال، زمینه ساز رفاه 

عمومی گسترده نیز شده است.
بر پایه گزارش ها، در فصول سرد سال، روزانه 450 تا 550 میلیون 
مترمکعب گاز به بخش خانگی اختصاص می یابد و این سوخت باارزش به 
دلیل نبود استانداردهای الزم در ساختمان سازی، وسایل گرمایشی و... به 

صورت غیر بهینه تنها برای گرمایش منازل به کار گرفته و هدر می رود.
با این حال، مشترکان بخش خانگی می توانند با کاهش یک درجه ای 
دمای منازل منجر به کاهش 6 درصدی مصرف گاز شوند و می توان تنها 
با بهره گیری از روش های ساده و رعایت دمای رفاه )18 تا 21 درجه( 
این سوخت با ارزش را به صادرات اختصاص دهیم و زمینه ساز افزایش 

درآمدزایی و ارزآوری برای کشور شویم.
آنچه مسلم است، این سوخت تنها به نسل حاضر اختصاص ندارد و 
نسل آینده نیز باید از آن بهره مند شود؛ از اینرو، مشترکان بخش خانگی 
می توانند با مصرف بهینه گاز، از این موهبت الهی بهره مند شده و زمینه 

ساز بهره مندی آیندگان نیز از این انرژی پاک شوند.
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رویداد

آقاي حسیني لطفا درباره ویژگیهاي 
پروژه کمي توضیح دهید.

خط انتقال بافق- بهاباد به طول 70 
کیلومتر و قطر 20 اینچ و همسویي با 
کمتر  مناطق  به  گازرساني  سیاست 
توسعه یافته از اوایل سال 95 وارد مرحله 
اجرا شد و با حمایت ها و پیگیري هاي 
مدیران و تالش همکاران طرح که در دو 
سال گذشته، پروژه هاي عظیمي را راه 
اندازي کرده اند، در آستانه فصل سرما 

به ثمر نشست.
با توجه به تاکیدات مسئوالن شرکت 
گاز مبني بر راه اندازي پروژه ها در 
موعد مقرر بگویید که پروژه بافق- 
بهاباد تا چه میزان براساس زمان بندي 

اولیه پیش رفت؟
با وجود چالش هاي فراواني که در 
مسیر اجراي پروژه وجود داشت، ما تمام 
تالش خود را به کار گرفتیم تا با وساطت 
بهاباد،  فرماندار  و  استان  مدیرعامل 
رضایت معارضان، ذي نفعان و صنایع 
منطقه را براي عبور خط لوله به سرعت 
طي کنیم و مراحل اداري اخذ مجوزها 
بهاباد   بافق-  پروژه  بخشیم.  شتاب  را 
پس از تامین ورق هاي مورد نیاز، شتاب 
بیشتري به خود گرفت و در نهایت با 
تاخیر جزیي به راه اندازي رسید. اعتقاد 
راسخ دارم که با هر روز تاخیر در اجراي 
پروژه و عقب ماندن از برنامه پیش بیني 
شده،  همه ذي نفعان از جمله شرکت، 
متضرر  کنندگان  مصرف  و  پیمانکار 

مي شوند.
اشاره  پروژه  چالش هاي  به  کمي 
کنید. خط لوله در مسیر اجرا با چه 

موانع عمده اي روبه رو شد؟
نگاه نخست، عملیات در  شاید در 
منطقه کویري و مسطح یزد با عملیات 
و  برسد  نظر  به  آسان  محدود  خاکي 
نبود مشکالتي نظیر بارش مداوم باران 
و گل و الي نیز تصویر پروژه اي راحت 
را به ذهن متبادر کند. در حالي که تمام 

پروژه ها داراي مشکالت خاص خود بوده 
موانع جدیدي  با  را  دست اندرکاران  و 
معادن  با  رویارویي  مي کند.  روبه رو 
در  ما  باال، عمده ترین مشکل  باارزش 
پروژه بافق- بهاباد بود به طوري که تنها 
براي عبور 700 متر خط لوله از معادن، 

6 ماه پروژه متوقف شد.
در آن مقطع، مدیران معدن اجازه 
فعالیت اجرایي نمي دادند و معتقد بودند 
احداث خط لوله گاز در نزدیکي مکاني 
که کانون آتش باري و انفجار براي تخلیه 
معدن به شمار مي آید، خطرآفرین است. 
در هر صورت ما براي اثبات این نکته 
که عبور خط لوله منافاتي با فعالیت هاي 
از موسسه  ندارد  آتشباري معدنچیان 
کمک  شاهرود  دانشگاه  ژئوفیزیک 
خواستیم و آنها نیز پس انجام مطالعات 
زمین شناسي اعالم کردند که عملیات 
متري  شعاع 250  تا  مي تواند  معدن 
ایمن و  به صورت  معدن سه چاهون 
بدون آسیب رساندن به لوله گاز انجام 

شود.
ربط  ذي  مراجع  از  مجوز  دریافت 

براي عبور خط لوله از معدن سه چاهون 
پس از تحقیقات مفصل، آتش باري، 
سازي  شبیه  و  ارتعاشات  اندازه گیري 
که  شد  میسر  آزمایشگاه  در  یافته ها 
جمعا حدود 6 ماه زمان از پروژه گرفت. 
آیا عبور از معدن سه چاهون تنها 

مانع عمده اجراي پروژه بود؟
براي  که  اجباري  مسیرهاي  تغییر 
عبور خط از معدن سه چاهون انجام 
به  را  ادامه مسیر، پروژه  بود، در  شده 
ایستگاه ریل سه چاهون رساند که به 
دلیل حساسیت ایستگاه راه آهن، ناچار 
به احداث زیرگذر براي عبور از زیر 10 
ریل راه آهن شدیم. به دلیل افزایش 
طول کیسینگ ها، سختي و پیچیدگي 
اجراي پروژه در این مقطع چند برابر 

شد. 
گازرساني به منطقه اي محروم چه 

بازتابي در میان مردم داشت؟
در ابتدا الزم است عنوان کنم که با 
استفاده از صفت هاي فقیر و محروم براي 
توصیف مردم موافق نیستم. مردمي که 
در فرهنگ ما همواره به سختکوشي و 

قناعت معروف بوده اند، هیچ وقت فقیر 
نمي شوند حتي اگر سفره هایشان خالي 
باشد، دل شان فقیر نیست و قلب هاي 
بزرگي دارند. همه انسان ها ذاتا گرایش به 
رفاه و زندگي راحت دارند و حق مسلم 
مردم همه نقاط کشور است که به عنوان 
شهروند ایراني از انرژي پاک بهره مند 
شوند. ساعت ها در انتظار کپسول گاز 
این حجم 11  ماندن و سپس حمل 
کیلویي براي اغلب خانواده ها کار آساني 
مردم  براي  گاز  ورود  امیدوارم  نیست. 
الیق بهاباد باعث خیر و برکت باشد و 
آنها نیز با مصرف بهینه و ایمن شکرگزار 

این نعمت باشند.
در پایان اگر صحبتي دارید، بگویید.
جا دارد از حمایت هاي مدیرعامل و 
تمام کارکنان شرکت مهندسي و توسعه 
گاز ایران به ویژه همکاران طرح خطوط 
انتقال قدرداني کنم. خوشبختانه یکدلي 
و تعامل میان ارکان پروژه باعث افزایش 
براي  باید  که  فعالیت ها شده  سرعت 
موفقیت در آینده نیز چنین مناسبات 

ارزشمندي حفظ و تحکیم شود.

مجري طرح خطوط انتقال گاز:

رفاه حق مردم است
از آغاز نهضت گازرساني تاکنون بیش از 90 درصد شهرهاي کشور به شبكه گاز متصل شده اند. در این میان مردم خوب و الیق شهرستان بهاباد 
در استان یزد، هنوز از این نعمت خدادادي برخوردار نشده بودند که با اجراي سیاست هاي دولت در تداوم خدمت رساني به نقاط محروم، اهالي 
دارالمومنین هم در آستانه فصل زمستان، ورود گاز به منازل شان را جشن گرفتند. مجموعه طرح خطوط انتقال گاز که پیش از این با اجراي پروژه هاي 
ارزشمندي نظیر رشت- سنگر و قوشه - دامغان، زمستاني آرام و بي دغدغه را به ساحل نشینان خزر هدیه کرده بودند، این بار در جغرافیاي کویري 
یزد نیز حماسه آفریدند تا نویدبخش رفاه، آرامش و رونق در سرزمین صبوري و امید باشند. فرهاد حسني، مجري طرح خطوط انتقال گاز در این 

گفت وگو درباره چالش هاي اجراي این پروژه به ویژه عبور خط لوله از معادن منطقه، صحبت کرده است که مشروح آن در ذیل مي آید:
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دریچه

بهره برداری از 8 ایستگاه تقویت 
فشار گاز

او با اشاره به افزایش 11 درصدي 
گاز  فشار  تقویت  ایستگاه هاي  تعداد 
اظهار کرد: در مجموع هشت ایستگاه 
تقویت فشار گاز نیز افتتاح شده که پنج 
ایستگاه آن با حضور معاون اول رییس 

جمهور به بهره بردار ي رسید.
معاون وزیر نفت ادامه داد: در چهار 
سال فعالیت دولت یازدهم در مجموع 
مدار  وارد  نیز  توربوکمپرسور   32 

شده است.
عراقي درباره بهره مندي نیروگاه ها از 
نعمت گاز طبیعي گفت: در روز ششم 
دي ماه سال 92، نیروگاه ها 30 میلیون 
مترمکعب گاز و بیش از 90 میلیون 
مترمکعب گازوئیل و مازوت مصرف 
مي کردند این در حالي است که در روز 
مشابه امسال، 140 میلیون مترمکعب 
گاز به این بخش اختصاص یافته است. 
معاون وزیر نفت در امور گاز یادآور شد: 
گاز رساني به 9 هزار روستا در دولت 
دستاوردهاي  دیگر  از  امید،  و  تدبیر 
این  ایران است که  شرکت ملي گاز 
رقم تا قبل از دولت یازدهم 14 هزار 
روستا بود و این بخش شاهد رشدي 

64 درصدي بوده است.
تامین پایدار گاز شمال کشور

گاز  تامین  پایداري  درباره  عراقي 
کرد:  تصریح  کشور  شمال  مناطق 
همکاران من در استان هاي خراسان 
خراسان  و  رضوي  خراسان  شمالي، 
گاز  قطع  از  عنوان  هیچ  به  جنوبي 
وارداتي از ترکمنستان نگران نیستند 
بدون  مي توانند  را  امسال  زمستان  و 
سپري  نگراني  و  دغدغه  گونه  هیچ 
کنند همان طور که اکنون همه صنایع 
و نیروگاه ها در سراسر کشور در حال 

مصرف گاز طبیعي هستند.
او تاکید کرد: تامین گاز مورد نیاز 
ای  گونه  به  بخش هاي مصرف  همه 
میزان  حداکثر  اکنون  هم  که  است 
صادرات به ترکیه را داریم و به کشور 

عراق نیز گاز صادر مي کنیم.
ایران  مدیرعامل شرکت ملي گاز 
بهره برداري  به  اشاره  با  ادامه  در 
استان  در  گازرساني  پروژه هاي  از 
خط  کرد:  اظهار  رضوي،  خراسان 
انتقال گاز همت آباد- بار به طول 50 

کیلومتر و با هزینه 40 میلیارد تومان 
این خط  و  رسید  ي   بهره بردار  به 
لوله در ادامه به شهر » بار« مي رسد. 
همچنین عملیات اجرایي خط انتقال 
تربت حیدریه- کاشمر  تقویتي  گاز 
نیز به طول 77 کیلومتر و با هزینه 

60 میلیارد تومان آغاز مي شود.

تومان  میلیارد   270 اختصاص 
لوله  اجراي سه خط  براي  اعتبار 

انتقال گاز
دیگري  انتقال  خط  افزود:  عراقي 
که تزریق گاز شده و از شهر سبزوار 
نقاب-  اسفراین-  عبور مي کند، خط 
میلیارد  است که حدود 84  جغتاي 

تومان هزینه در برداشته که با افتتاح 
سبزوار،  فوالد  برمجتمع  عالوه  آن، 
گاز  نعمت  از  نیز  اطراف  روستاهاي 
این  مجموع  که  مي شوند  بهره مند 
سه خط انتقال هزینه اي بالغ بر 270 

میلیارد تومان داشته است.
با  نفت،  وزیر  معاون  گفته  به 

مشعل گاز؛ شهر به شهر و روستا به روستا به خانه 
اهالي ایران زمین مي رود و هر روز شاهد بهره مندي 
مناطق مختلف کشور از این سوخت پاک هستیم. 
طي پنج سال فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم در 
مجموع به 10 هزار روستا گازرساني شده و این مسیر 
تا گازرساني به آخرین شهر و روستاي باالي 20 خانوار 

کشور تداوم خواهد داشت.
استان خراسان رضوي به عنوان یكي از مناطق 
راهبردي که هرساله شاهد حضور میلیون ها زائر حرم 
رضوي است نیز در مسیر توسعه صنعت گاز قرار 
دارد. در ابتداي دولت یازدهم 946 روستاي استان 
گازرساني شده بود و این در حالي است که این میزان 
هم اکنون به یكهزار و 631 مورد رسیده است. براساس 
برنامه ریزي هاي تعریف شده، هر 12 ساعت، یک روستا 
به شبكه سراسري گاز متصل مي شود و تا پایان سال 
97 شاهد گازرساني به همه روستاهاي باالي 20 خانوار 

این استان خواهیم بود. 
چندي پیش، صنعت گاز براي دومین بار به صورت 
اختصاصي در مراسمي میزبان اسحاق جهانگیري، 
معاون اول رییس جمهور بود تا با 500 میلیارد تومان 
اعتبار، شاهد توسعه این صنعت در استان خراسان 

رضوي باشیم. براین اساس، پروژه خط لوله انتقال گاز 
همت آباد- بار، پروژه خط انتقال گاز تقویتي اسفراین- 
نقاب- جغتاي و گازرساني به دو شهر و 327 روستاي 
این استان با حضور معاون اول رییس جمهور افتتاح 
و عملیات اجرایي احداث خط لوله انتقال گاز تربت 
حیدریه - کاشمر و گازرساني به 147 روستا و... نیز 

آغاز شد.
مدیرعامل شرکت ملي گاز ایران در این مراسم 
که با حضور اسحاق جهانگیري، معاون اول رییس 
جمهور، علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوي، 
سیداحسان قاضي زاده  هاشمي، نماینده مردم فریمان 
در مجلس شوراي اسالمي، سیدحمید فاني، مدیرعامل 
شرکت گاز استان خراسان رضوي و جمعي از مقام هاي 
کشوري و استاني در بخش رضویه شهر مشهد برگزار 
گاز  ملي  در شرکت  اکنون  که  نهضتي  گفت:  شد، 
ایران به وجود آمده در دولت دکتر روحاني، رییس 
جمهور آغاز شده و ادامه یافته است که منجر به رشد 
چشمگیر موفقیت هاي صنعت گاز کشور مي شود.
حمیدرضا عراقي افزود: خطوط انتقال گاز کشور از 35 
هزار کیلومتر با 9 درصد افزایش در دولت یازدهم به 

38 هزار کیلومتر افزایش یافته است.

شعله هاي فیروزه اي به پایتخت فیروزه ایران رسید
خدمتی دیگر از شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
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دریچه

بهره برداري از پروژه گازرساني به شهر 
خراسان  روستاي  و 180  آباد  همت 
رضوي، حدود 25 هزار خانوار از نعمت 
گاز بهره مند مي شوند.  او اعالم کرد: 
 147 به  گازرساني  اجرایي  عملیات 
روستا نیز امروز آغاز و تا پایان سال، 18 
هزار خانوار دیگر به جمع خانوارهاي 
بهره مند از گاز طبیعي افزوده خواهند 

شد.
سخنان  به  اشاره  با  ادامه  در  او 
مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان 
رضوي مبني بر اینکه سال گذشته هر 
دو روز یک روستا گازرساني مي شد، 
رشد  امسال  آمار  این  کرد:  اظهار 
سریع تري به خود گرفته و هر روز دو 
روستا از نعمت گاز بهره مند مي شوند 
به  امسال،  پایان  تا  ترتیب  این  به  و 
700 روستاي دیگر نیز در این استان 

گازرساني مي شوند.
عراقي افزود: به این ترتیب حدود 
یکهزار روستا در استان خراسان رضوي 
باقي مي ماند که سال آینده به همه این 
درصد  و  مي شود  گازرساني  روستاها 
خانوارهاي روستایي برخوردار از گاز به 

99 درصد مي رسد.
ایران  گاز  ملي  شرکت  مدیرعامل 
تصریح کرد: از ابتداي فعالیت دولت 
در  روستایي  گازرساني  رقم  یازدهم، 
این استان 55 درصد بوده که این رقم 
در حال حاضر به 77 درصد رسیده 
به 86 درصد  پایان سال جاري  تا  و 
خواهد رسید؛ همچنین درصد جمعیت 
شهري برخوردار از گاز طبیعي نیز در 
سال آینده به 99 در صد خواهد رسید 
و سال آینده این استان، استان سبز 
اظهار  پایان  معرفي خواهد شد.او در 
امیدواري کرد: نهضتي که در گازرساني 
از دولت یازدهم آغاز شده تا پایان سال 
آینده و نیمه سال 98 به پایان مي رسد 
و مي توانیم از گاز تولیدي، در توسعه 
صادرات و ایجاد ارزش افزوده در کشور 

استفاده کنیم.
توسعه گازرسانی در دولت یازدهم

در ادامه، معاون اول رییس جمهور 
گفت: کار مهم و حیاتي که در این 
که  بود  آن  شد،  گذاشته  بنا  دولت 
گازرساني به روستاهاي کشور به عنوان 
مرکز تولید و زندگي مردم و ایجاد رفاه 

و آسایش آنان، شتاب گرفت.
اسحاق جهانگیري افزود: با افتخار 

اعالم مي کنیم که از نظر سوخت هاي 
فسیلي موفق شدیم با گاز که پاک ترین 
انرژي است، شبکه سراسري گاز ایجاد 
کنیم که از دورترین روستاهاي کشور 
تا پایتخت و همه شهرها از این نعمت 

الهي بهره مند شوند.
او تاکید کرد: در آغاز دولت یازدهم، 
شمار کل روستاهاي گازرساني شده، 14 
هزار روستا بوده ولي با تالش مجموعه 
مدیریت  با  و  ایران  گاز  ملي  شرکت 
اندیشمندانه مهندس عراقي، 9 هزار 
روستا تا ابتداي دولت دوازدهم از نعمت 
 گاز برخوردار شده و این روند همچنان

 ادامه دارد.
معاون اول رییس جمهور اعالم کرد: 
استانداري  اعالم شده  آمار  اساس  بر 
دولت  ابتداي  از  رضوي،  خراسان 
یازدهم 56 درصد روستاهاي این استان 
از نعمت گاز بهره مند بوده اند و این در 
حالي است که این رقم به 77 درصد 

رسیده است.
ارتباط  طریق  از  مراسم  این  در 
تصویري، پروژه گازرساني به شهر همت 
آباد و خط انتقال گازرساني این شهر 

مورد بهره برداري قرار گرفت. 
همچنین عملیات اجرایي خط انتقال 
گاز 16 اینچ تربت حیدریه- کاشمر و 
خط انتقال جغتاي- سبزوار نیز آغاز 
شد.پس از پایان سخنراني، مشعل گاز 
از  نمایندگي  به  نصرآباد  روستاي  در 
دیگر روستاهاي استان از سوي اسحاق 
جهانگیري و حمیدرضا عراقي، معاون 
وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملي گاز 

ایران روشن شد.
آباد  همت  شهر  در  گاز  مشعل 

روشن شد
طرح  از  بهره برداري  با  همزمان 

خراسان  روستاي  به 180  گازرساني 
رضوي، شهر همت آباد به عنوان آخرین 
شهر شهرستان فیروزه و 26 روستاي 
این خطه نیز به شبکه سراسري گاز 

متصل شدند.
فرماندار شهرستان فیروزه در آیین 
بهره برداري از این طرح ها گفت: اجراي 
خط انتقال گاز به شهر همت آباد و 26 
روستاي این شهرستان با اعتبار بیش از 

30 میلیارد تومان انجام شد.
محمدحسین صالحي افزود: در این 
طرح، 42 کیلومتر شبکه فوالدي، 210 
کیلومتر شبکه توزیع پلي اتیلن با چهار 
هزار و 400 انشعاب به کار گرفته شده 
که بیش از پنج هزار خانوار از ساکنان 
منطقه از نعمت گاز طبیعي برخوردار 
شده اند. او اظهار کرد: تاکنون 85 درصد 
از ساکنان این شهرستان از نعمت گاز 
برخوردار شده اند که این رقم تا پیش از 
سال 94 کمتر از 18 درصد بوده است.

 6 حدود  داراي  فیروزه  شهرستان 
هزار مشترک گاز است که از این تعداد، 
حدود دو هزار مشترک شهري و چهار 

هزار مشترک، روستایي هستند.
 96 برخورداري  براي  برنامه ریزي 

درصد روستاهاي کشور از نعمت گاز
و  مهندسي  شرکت  مدیرعامل 
مراسم  این  در  نیز  ایران  گاز  توسعه 
گفت: سیاست دولت این است که در 
سال هاي آینده به 96 درصد روستاهاي 

کشور گازرساني کند.
حسن منتظرتربتي افزود: توسعه تنها 
در بهره مندي از آخرین دستاوردهاي 
فناوري نیست بلکه توسعه فرهنگي 
نیز در کنار توسعه اقتصادي از اهمیت 

ویژه اي برخوردار است.
وی تاکید کرد: فرهنگ صرفه جویي 

باید  و  شده  کمرنگ  مردم  میان  در 
را  فرهنگ  این  دوباره  مدیران کشور 
در کشور ترویج کنند چراکه پایداري و 
افزایش تاب آوري در شبکه تامین گاز 

کشور براي ما اهمیت دارد.
مدیرعامل شرکت مهندسي و توسعه 
پروژه هاي  کرد:  تصریح  کشور  گاز 
در  و  است  سخت  بسیار  گازرساني 
پروژه هاي گازرساني حرف نخست را 
بودجه ها مي زند که خوشبختانه دولت 

توانسته است منابع آن را فراهم کند. 
تربتي اعالم کرد: با تمهیداتي که 
انجام شده، در دولت دوازدهم شاهد 
و  شهرها  همه  که  بود  خواهیم  آن 
از  خانوار  هزار   20 باالي  روستاهاي 

نعمت گاز برخوردار شوند.
وی ادامه داد: در چند سال آینده 
با توجه به سیاست هاي دولت، 100 
درصد شهرها و 96 درصد روستاهاي 
کشور از نعمت گاز بهره مند خواهند 

شد.
مدیرعامل شرکت مهندسي و توسعه 
گاز ایران همچنین درخصوص اتصال 
سراسري  شبکه  به  آباد  همت  شهر 
شهر  آخرین  خوشبختانه  گفت:  گاز 
گاز  شبکه  به  نیز  فیروزه  شهرستان 
دولت  در  است  امید  و  شد  متصل 
دوازدهم بهترین خدمات را به مردم 

عرضه کنیم.
با  گفت:  پروژه  این  درباره  وی 
فاز  آباد،  همت  شهر  به  گازرسانی 
نخست پروژه احداث خط انتقال گاز 
52 کیلومتری همت آباد - بار در استان 

خراسان رضوی به ثمر نشسته است.
تربتی، طول خط انتقال یادشده از 
ابتدای خط تا شهرستان همت آباد را 
13 کیلومتر اعالم کرد و افزود: این خط 
انتقال به قطر 10 اینچ و با فشار طراحی 
1050 پوند بر اینچ مربع از خط لوله 
گاز 12 اینچ موجود نیشابور- سبزوار 
با  در کیلومتر 158 منشعب شده و 
رسیدن به شهرستان همت آباد، مردم 
این منطقه را از نعمت گاز بهره مند می 

کند.
به گفته وی، تاسیسات نصب شده 
ایستگاه  انتقال شامل  روی این خط 
انشعاب ابتدای خط، ایستگاه فرستنده 
 CGS انشعاب،  ایستگاه  توپک، 
همت آباد و ایستگاه حفاظت کاتدیک 

می شود.
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گفت و گو

حماسه اي در جغرافیاي کویري ایران
اجراي خط لوله انتقال گاز بافق - بهاباد، 
زیرساخت هاي الزم را براي گازرساني به 
فراهم  یزد  استان  گاز  فاقد  شهر  آخرین 
از واحدهاي  این بخشي  بر  افزون  کرد و 
مهم صنعتي این استان به سوخت پاک 
خط  این  کردند.اجراي  پیدا  دسترسي 
ایجاد زیرساخت هاي الزم  بر  افزون  لوله، 
براي گازرساني به آخرین شهر فاقد گاز 
استان یزد، امکان گازرساني به 73 روستا 
و واحدهاي صنعتي طول مسیر را نیز ایجاد 

کرده است. 
با اجراي این خط  لوله، امکان بهره گیري 
از این سوخت پاک براي واحدهاي صنعتي 
طول مسیر همچون سنگ آهن مرکزي، 
شرکت معدني و صنعتي چادرملو، معدن 
سه چاهون، گندله سازي بهاباد و... فراهم 
شده است .براي اجراي خط لوله انتقال گاز 
بافق- بهاباد به قطر 20 اینچ و طول 70 
کیلومتر، بیش از 800 میلیارد ریال هزینه و 
از خط لوله 24 اینچ بافق انشعاب گرفته و به 
سي جي اس شهر بهاباد متصل شده است.

نیا، مـهنـدس  محسن سعیدي 
پروژه  و مدیر  لوله  ارشـد  خطوط 
سال  از 28  بیش  که  بهاباد  بافق- 
و  گاز  انتقال  خطوط  در  سابقه 
گازرساني به صنایع و نیروگاههاي 
کشور را در کارنامه دارد، در توصیف 
بافق-بهاباد  پروژه  ویژگي هاي 
پروژه 70  این  اجراي  در  مي گوید: 
کیلومتري با قطر 20 اینچ با سه مانع 
بزرگ »محدوده انفجاري معدن سه 
چاهون«، »10 خط ریل راه آهن در 
کنار یکدیگر در ایستگاه قطار سه 
از جنس  »ترانشه هایي  و  چاهون« 
با  بودیم.  روبه رو  آهن«  به  شبیه 
رسیدن خط لوله به محدوده معدن 
از  پروژه  فعالیت هاي  چاهون،  سه 
کیلومتر(   15( تا 47  کیلومتر 32 
شرکت  متولیان  زیرا  شد،  متوقف 
سنگ آهن مرکزي ایران اجازه عبور 
به  انفجاري  محدوده  از  لوله  خط 
طول حدود 700 متر را نمي دادند. 
این  در  پروژه  اجراي  موانع،  این  با 
مسیر تا تعیین تکلیف و اخذ مجوز 
بالتکلیف ماند. او با اشاره به برگزاري 
شهرهاي  در  متعدد  نشست هاي 
تهران، اصفهان، یزد، بافق، بهاباد و 
طبس براي رفع دغدغه هاي شرکت 

سنگ آهن مرکزي ایران و راه آهن 
جمهوري اسالمي ایران و عبور خط 
لوله از این محدوده مي گوید: یکي 
معدن  از  جایگزین،  مسیرهاي  از 
اورانیوم عبور مي کرد و مسیر دیگر 
هم به مناطق مرتفع مي رسید که 
هزینه هاي گزاف و اضافه شدن چند 
کیلومتر خطوط لوله را در پي داشت.
میان دو  از  قرار شد  نهایت   در 
معدن فعال سنگ آهن سه چاهون 
معدن  سنگ  استخراج  براي  که 
عملیات انفجار در آن انجام مي شود، 
عبور کنیم که این اقدام نیز، مستلزم 
دریافت تاییدیه از موسسه ژئوفیزیک 

نهایت  و در  بود  ایران  دانشگاه هاي 
از سوي موسسه ژئوفیزیک دانشگاه 
صنعتي شاهرود بررسي ها، تحقیقات 
و آزمایش هاي الزم انجام شد و پس 
از دریافت مجوز از موسسه یادشده و 
کمیته حریم شرکت ملي گاز ایران 
انفجار  براساس ضوابطي خاص که 
در 250 متري را مجاز مي دانست، 
کردیم. عبور  معدن  دو  وسط  از 
بیان  با  بهاباد  بافق-  پروژه  مدیر 
براي  راه آهن  ریل  از  معادن  اینکه 
حمل مواد معدني و سنگ آهن به 
کارخانه هاي ذوب آهن استفاده مي 
کنند، مي گوید: به دلیل توقف مداوم 

قطارها در ایستگاه و حساسیت هاي 
مرتبط، تصمیم گرفتیم ایمن سازي 
اجرا  راه آهن  نقشه هاي  براساس  را 
کنیم تا اطمینان خاطر به حداکثر 
به  اشاره  با  نیا  سعیدي  برسد. 
خوشحالي مردم شهر بهاباد در روز 
افتتاح این خط لوله مي گوید: مردم 
چشم  دهه  چند  از  پس  اینکه  از 
انتظاري در آستانه زمستان امسال 
بسیار  منازل شان مي رسید،  به  گاز 
در  که  تجربه اي  با  بودند.  شادمان 
رسیدن  با  دارم،  پروژه ها  راه اندازي 
گاز به هر نقطه از کشور عزیزمان، 
توسعه، رونق و تولید نیز پا به این 
مناطق مي گذارد که امیدوارم با ورود 
گاز، صنایع این منطقه هم فعال شود 
تا دیگر جوانان مجبور نشوند براي 
اشتغال به نقاط دیگر کشور مهاجرت 

کنند.
و  حمایت ها  از  داد:  ادامه  او   
پیگیري هاي مجري و همکاران طرح 
خطوط انتقال گاز و همه همکاران در 
شرکت مهندسي و توسعه گاز ایران 
بازرسي  و  مهندسي  واحدهاي  در 
فني که تمام تالش خود را به کار 
تا این پروژه به بهره برداري  بستند 

برسد، قدرداني مي کنم.  
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گفت و گو

سیروس علي پور، کارشناس ارشد تدارکات کاال در طرح خطوط 
انتقال با 30 سال سابقه کار، مي گوید: احداث خط انتقال گاز 20 اینچ 
بافق - بهاباد، یکي از پروژه هاي حساس و اولویت دار طرح بود که به 

روش PP به انجام رسید.
 احداث این خط لوله، زیرساخت هاي الزم را براي گازرساني به 
آخرین شهر فاقد گاز استان یزد فراهم کرد. او مي افزاید: این خط لوله 
ضمن آنکه امکان گازرساني به 73 روستا را فراهم مي کند، بستري براي 
بهره مندي واحدهاي صنعتي منطقه مانند سنگ آهن مرکزي، معدن 
سه چاهون، چادرملو و گندله سازي از سوخت پاک و مناسب ایجاد 
مي کند. پروژه بافق - بهاباد با گذر از موانع اجرایي نظیر 22 تقاطع شامل 
رودخانه، جاده، راه آهن و معدن و با استفاده از 6 هزار شاخه لوله به اجرا 
رسید. به نظر من کاال قلب صنعت و اجراي پروژه، به تامین کاالي مورد 

نیاز وابسته است. از این رو کوچک ترین کم و کاستي در عدم ارسال کاال، 
باعث توقف یا کندي در روند پروژه خواهد شد.

کاال، قلب صنعت است

بهره مندي صنایع منطقه از سوخت پاك

کیوان بشرزاد، کارشناس مهندسي طرح در خطوط انتقال گاز 
با 19 سال سابقه کار و مدرک مهندسي مکانیک با بیان اینکه این 
پروژه 70 کیلومتري از کیلومتر 92 خط لوله 24 اینچ موجود بافق 
منشعب مي شود، مي گوید: این پروژه از نظر سابقه جزو پروژه هاي 
استاني بوده که بعدها به طرح خطوط انتقال منتقل شد. طبق پیمان 
این پروژه، تامین همه کاالهاي پروژه به جز لوله به عهده شرکت 
مهندسي بود که 70 کیلومتر لوله از سوي پیمانکار و بقیه تجهیزات 
از سوي شرکت مهندسي تامین شد. این پروژه به دلیل برخورد با 
مجموعه اي از تقاطع ها از جمله معدن سه چاهون و چند جاده 
و رودخانه، ما را مجبور به اجراي چند مورد واریانت کرد که این 

واریانت ها پس از تایید مهندسي ستاد به اجرا رسید. 

اجراي  چند  مورد واریانت

محسن بیطوشي، از کارکنان واحد خدمات پیمان هاي طرح 
خطوط انتقال گاز، هدف از اجراي پروژه بافق - بهاباد را بهره مندي 
آخرین شهر غیر برخوردار استان یزد از این نعمت خدادادي توصیف 
مي کند و مي گوید: کارخانه ها، معادن و سایر صنایع منطقه بهاباد 
 نیز، از این پس مي توانند سوخت پاک را جایگزین سوخت هاي 

قبلي کنند.
اگر چه پروژه بافق - بهاباد به دلیل عبور از معادن و رویارویي با 
معارضین در مقاطعي دچار توقف شد اما با تالش و همدلي همه 
ارکان پروژه توانست به تعهدهاي راه اندازي پروژه در زمان پیش بیني 

شده عمل و شادي را به مردم صبور این دیار هدیه کند.
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تامین  انبار  بزرگ ترین  اینجا 
خاورمیانه  گاز  صنعت  کاالي 
است؛ مجموعه اي 110 هكتاري که 
میلیاردها میلیارد کاال و سرمایه را 
انبارهاي  در خود جاي داده است. 
و  مهندسي  شرکت  مرکزي 
توسعه گاز ایران )شهید طاهري(، 
مجموعه اي بسیار عظیم در اطراف 
انبارهاي  سوله ها،  در  که  است 
فضاي  و  استاک ها  سرپوشیده، 
کاالي  قلم  هزار   12 از  بیش  باز 
استراتژیک و اختصاصي صنعت گاز 

را نگهداري مي کند.
این   شاید فعالیت هاي پرسنل 
مرکز کمتر به چشم بیاید اما آنها 
در تمام این سال ها در تامین کاالي 
پروژه هاي حیاتي و تاثیرگذار ملي 
نقش آفرین بوده و در اوج تحریم هاي 
حوزه انرژي، نگذاشتند روند پروژه ها 
به خاطر نبود کاال متوقف شود. کار 
تامین کاال و انبارداري شاید در نگاه 
نخست آسان به نظر بیاید اما واقعیت 
آن است که براي جمع آوري، تولید 
شناسنامه و طبقه بندي هزاران قلم 
جنس ریز و درشت سال ها زحمت 
انبار  کارشناسان  و  شده  کشیده 
براي تحویل اجناس به متقاضیان، 
ساعت ها در سرماي زمستاني منطقه 
بارگیري  مشغول  منطقه  کویري 
اجناس بوده اند تا چرخ صنعت گاز 
همچنان بچرخد و دست احتیاج به 
سوي شرکت هاي پرطمع بیگانه دراز 
نشود. آنچه پس از ورود به مجموعه 
جلب  را  نظر  طاهري  شهید  انبار 
مي کند جرثقیل هایي است که در 
حال تخلیه یا بارگیري کانتینرهاي 
بزرگ اند؛ کاري پراسترس و خطرناک 
در  سهل انگاري  کوچک ترین  که 
جبران ناپذیر  عواقب  مي تواند  آن 
باشد. کمي  انساني و مالي داشته 
لیفتراک هایي  مي روي  که  جلوتر 
را مي بیني که در محوطه در حال 
تردد بوده و کاالها را به درون انبارها 
انتقال مي دهند. در دو سوي بلوار 
اصلي، استاک هاي بزرگ و سوله ها 
قرار دارند. لوله هاي غول پیكر در 
محوطه کنار خیابان چیده شده و 
در انتظار تریلي هایي اند که آنها را 
تا مقاصدي دوردست حمل کنند. 
شاید این اجسام عظیم فردا روزي 
در بیابان هاي کشور کارگذاري شده 
رونق  و  رفاه  به  را  دیگر  شهري  و 

برسانند.

گنجینه ارزشمندي که در متالطم ترین شرایط، پروژه ها را به ساحل موفقیت رساند
یك روز در بزرگ ترین انبار تجهيزات صنعت گاز خاورميانه

انبار آبروي صنعت گاز را خرید
وارد اتاق آقاي عباسي کسبي مي شویم. 
سال ها سابقه فعالیت در صنعت گاز دارد و هم 
اکنون رییس عملیات کاال در شرکت مهندسي 

و توسعه گاز ایران است.
در  کاال  تامین  پیشینه  کسبي،  عباسي 
سابقا  مي گوید:  و  مي کند  بازگو  را  شرکت 
روال تامین کاال به این صورت بود که شرکت 
آن  در  مي کرد،  خریداري  را  پروژه ها  کاالي 
دوره هنوز برون  سپاري شکل نگرفته بود و 
پیمانکار قوي در کشور نداشتیم، از این رو 
طرح ها  مجري  عنوان  به  مهندسي  شرکت 
بسیار وابسته به کاالهاي انبار بود. به تدریج 
و با شکل گیري مباحثEPC  تصور مي شد 
که با وجود پیمانکار، شرکت دیگر نیازي به 
انبار ندارد و با پیشرفت تکنولوژي کاالهاي 
قدیمي دیگر به کار نمي آیند. اما گذشت زمان 
نشان داد که هیچگاه نیاز پروژه ها به کاالهاي 
استراتژیک موجود در انبار از بین نرفته است. با 
شروع تحریم ها، پیمانکاران عمال نمي توانستند 
کاالها را تهیه کنند یا اینکه واسطه هاي دور 
زدن تحریم، هزینه هاي هنگفتي را به پیمانکار 
تحمیل مي کردند و حتي اجناسي که با زحمت 
بسیار تهیه مي شد هم معموال با کیفیت مدنظر 

شرکت منطبق نبود.
او ادامه مي دهد: در آن مقطع بود که اهمیت 
کاالي انبار براي همگان مشخص و قسمت 
موجودي  از  پروژه ها  حیاتي  کاالهاي  اعظم 
انبار تامین شد و خطوط لوله یکي پس از 
دیگري آن هم در اوج تحریم ها به بهره برداري 
رسید. خوشبختانه با درایت مدیرعامل شرکت 
مهندسي، استفاده از دارایي هاي انبار شرکت 
در اولویت قرار گرفته که مایه مسرت بچه هاي 
انبار شد. این اقدام قطعا به سود منافع سازمان 
و کشور است. همان طور که مي دانید گاهي 
اوقات یک تجهیز مهم مانند شیر مي تواند یک 
خط را نجات دهد. خاطرم هست در یخبندان 
و کوالک شدید سال هاي پیش در منطقه 
شمال، یکي از خطوط اصلي بر اثر یخبندان 

آسیب جدي دید. بالفاصله بچه هاي انبار دست 
به کار شده و با ارسال شیر جایگزین، خط را 
نجات دادند و آبروي شرکت گاز را خریدند. 
انبار مهندسي گنجینه اي است که همیشه به 
دور از هیاهو، پشتیبان و یاور کشور در تامین 
تجهیزات تخصصي و با کیفیت صنایع گاز بوده 
و در دشواري ها، امتحان خود را در خدمت 
صادقانه به مردم، صنعت و سازمان پس داده 

است.
رییس عملیات کاال، فعالیت هاي همکارانش 
در انبار را از سخت ترین عملیات ها در صنعت 
توصیف مي کند و مي گوید: در کنار کارهاي 
روتین روزانه، کارهاي متنوع آني و غیرمنتظره 
هم پیش مي آید. یک روز کسري پروژه ها به 
ما اعالم مي شود، روزي دیگر آمار و اطالعات 
کاال مي خواهند و گاهي اوقات باید کاالهاي 
اوقات  برخي  بگیریم.  تحویل  را  پروژه  مازاد 
هم باید براي تشخیص کاال به محل پروژه 
رفته و پس از شناسایي، کدگذاري، حمل و 
سند سازي، موجودي را وارد انبار کنیم. راه 
اندازي همزمان پنج ایستگاه در سال گذشته 
اوج فشار کاري بچه هاي انبار بود به نحوي که 
کاالهاي خریداري شده در همان محل گمرک 
مستقیما روي تریلي بارگیري شده و به محل 
پروژه ارسال مي شد. پروژه هاي تاسیسات آنقدر 
فوریت داشت که نیروهاي انبار از 7 صبح تا 
شب هنگام پاي جرثقیل مشغول کار بودند 
و خوشبختانه همه ایستگاه ها به ثمر رسید و 
افتخاري دیگر براي شرکت مهندسي به ثبت 

رساند.
عباسي کسبي مي افزاید: یک رفت وآمد در 
محوطه و ردیف هاي انبار بین دو تا سه ساعت 
وقت مي گیرد در صورتي که ما تعداد زیادي 
سوله کاال، استاک و کاالي ابزار دقیق داریم 
که نیاز به بسته بندي، قفسه بندي و شرایط 
نگهداري خاص دارند. این تجهیزات باید در 
محیطی عاري از گرد و غبار ،نگهداري شوند 
و اجناسي همچون فیلم هم باید در محیط 

خنک و داراي کولر گازي محافظت شوند.

نجات پروژه صادرات نفت جزیره سیري
عباسي  آقاي  با  مصاحبه  پایان  از  پس 
کسبي، به سراغ یکي دیگر از قدیمي هاي انبار 
مي رویم، مجید منشي زاده، سرپرست انبارهاي 
انبارهای  مجتمع  مي گوید:  طاهري  شهید 
مرکزی شهید طاهری به دلیل موقعیت مناسب 
مجاورت با جاده تهران - ساوه و نزدیکی به 
اتوبان تهران - ساوه، اتوبان و جاده قدیم قم - 
تهران و مسیر ارتباطی سلفچگان و دسترسی 
و  قزوین   - کرج   - تهران  مسیر  به  سریع 
همچنین جاده های شمالی و شرقی کشور 
از اهمیت زیادی برخوردار بوده و کار حمل 
کاال از مبادی ورودی کاال و گمرکات کشور 
و همچنین کارخانجات بزرگ صنعتی نظیر 
لوله سازی اهواز، پروفیل ساوه، ماشین سازی 
اراک، تاکستان و... به انبار به آسانی صورت 
گرفته و انتقال کاالهای مورد نیاز شرکت های 

گاز استانی در حداقل زمان انجام می پذیرد.
او ادامه مي دهد: مجتمع انبارهای مرکزی 
شهید طاهری با وسعت 110 هکتار مساحت 
به ترتیب دارای 17 انبار مسقف و محصور، 18 
سایبان محصور، 22 سکوی بتونی محصور، 
16 سکوی لوله به مساحت، ساختمان های 
اداری مجتمع و همچنین واحدهای بهداری ، 
حمل ونقل  تجارت،  بانک  باجه  رستوران، 
و  تخلیه  نجاری،  مستغالت،   ، )تعمیرگاه( 
بارگیری، باسکول، باشگاه ورزشی، ایمنی و 
از خط آهن  آتش نشاني است. برخورداري 
و سکوي تخلیه و بارگیري قطار و همچنین 
جرثقیل هاي مناسب نیز از دیگر مزیت هاي 

این مجموعه است.
سرپرست انبارهاي  شهید طاهري مي افزاید: 
کمتر کسي باور مي کرد با چند شاخه لوله، یک 
پروژه مهم و راهبردي ملي نجات پیدا کند. 
واردات  تحریم ها،  اوج  زمان  در  به خصوص 
بسیاري از تجهیزات مهم صنعتي که کاربرد 
دوگانه داشت، ممنوع شد. در اینجا بود که 
اجناس انبار که سابقا تصور مي شد مازاد و 
بالاستفاده بوده و باید به فروش برسد به داد 
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باز کرد.  را  صنعت رسید و گره هاي بزرگي 
پروژه نفت سیري یکي از پروژه هایي بود که 
به دلیل نبود کاال با تنگنا مواجه شده بود اما 
لوله هاي فشار قوي و کالس باال که تنها در 
انبار ما یافت مي شد باز هم گره گشایي کرد و 
باعث راه اندازي پروژه صادرات نفت این جزیره 
شد. مي خواهم عنوان کنم که ما حتي فراتر 
از شرکت گاز به شرکت نفت و پتروشیمي 
هم خدمات داده ایم و اجناس اختصاصي و 
راهبردي، این انبار را به گنجینه اي گرانبها و 

مهم براي صنعت گاز بدل کرده اند.
بچه هاي انبار کاالشناس هستند

پس از مصاحبه با سرپرست انبار به سمت 
سوله هاي سرپوشیده مي روم، در فضاي سرد 
سوله ابزار دقیق، یک لیفتراک مشغول کار 
در  و حساسیت  دقت  با  را  اجناس  و  است 
قفسه ها قرار مي دهد. با مهدي عباسي کمک 
انباردار صحبت مي کنم، در حال آماده سازي 
بارهایي  مي گوید  است.  درخواستي  قطعات 
که به انبار مي آیند در محوطه و سوله جاي 
داده مي شوند. او ادامه مي دهد: اجناسي که 
متقاضیان مي خواهند معموال همان روز آماده 
مي شوند، اما در صورت حجم باالي درخواست، 
آقاي  مي شوند.  داده  تحویل  بعد  روز  گاهي 
عباسي، کاالهاي چیده شده در قفسه هاي انبار 
را به ما نشان مي دهد و مي گوید: بچه هاي انبار 
کاال شناس هستند، شناخت کاال بسیار مهم 
است و همچنین بارگیري و تخلیه جنس که 
کاري فیزیکي، سنگین و حساس است. گاهي 
باید حجمي  مطلق شب  تاریکي  در  اوقات 
معادل یک تریلي جنس را پیدا کرده و تحویل 
بدهیم تا پروژه لنگ نماند. در منطقه کویري 
جاده ساوه، نه سرماي شدید و بادهاي خیلي 
گزنده زمستان  و نه گرماي مضاعف حاصل 
از انبوه لوله هاي دپو شده در انبار در فصل 
تابستان، هیچ خللي در تامین کاالهاي پروژه 
به وجود نیاورده و تحت هر شرایطي کارها به 

نحو احسن انجام مي پذیرد.
از آقاي عباسي مي پرسم کار در محیط انبار 
چه حال و هوایي دارد که مي گوید: قفسه هایي 
که به صورت منظم و مرتب تا انتهاي راهرو 
چیده شده اند، باعث مي شوند تا فضاي انبار 
بیاید.  نظر  به  بزرگ  سوپرمارکتي  همچون 
شما مي تواني از هر قفسه اي جنس مورد نظر 
را انتخاب کني. البته همیشه کاالها در یک 
ردیف نیست. ممکن است یک قطعه در ردیف 
یک و قطعه بعدي در 100 ردیف آن طرف تر 
باشد. جمع کردن کاالهاي درخواستي زمان بر 
است و باید دقت کنیم کاالیي به اشتباه وارد 
سبد متقاضي نشود. همین سوله ابزار   دقیق 
که از کوچک ترین انبارهاي شرکت است 200 
ردیف دارد که هر ردیف آن شامل 16 طبقه 
است. تنها دو تا سه هزار قلم کاال در همین انبار 
وجود دارد که باید در انبارگرداني هاي انتهاي 
سال پایین آورده شده و پس از شمارش، به 

جاي خود بازگردانده شوند.
حفظ سالمت کاال از مهم ترین اصول است

ردیف هاي  در  لیفتراک  راننده  سراغ  به 
میاني سوله ابزار دقیق مي روم. فرزاد شهبازي، 
اهل گیالن است و 16 سال سابقه کار داشته 

و 3 فرزند دارد. او مي گوید: راندن لیفتراک و 
برداشتن اجناس از طبقات فوقاني قفسه ها، 
درجه  لیفتراک 180  است.  حساس  بسیار 
مي چرخد و به همان اندازه که کارها را راحت 
حین  در  اگر  هست.  هم  خطرناک  کرده، 
برداشتن اجناس از قفسه ها، کاالیي سقوط 
کرده یا به فردي برخورد کند، دیگر امکان 
ابزار دقیق که آسیب  جبران نیست. کاالي 
ببیند یا بشکند به هیچ وجه قابل استفاده 
از  کاال،  سالمت  حفظ  رو  این  از  نیست، 

مهم ترین اصول انبار داري است. 
آقاي شهبازي در ادامه تک هاي انبارگرداني 
را نشانم مي دهد و مي گوید: مشخصات کامل 
اجناس موجود در انبار، روي این برگه ها نوشته 
مي شود. این تک شامل مشخصات اجناس، 
شماره تقاضا، قلم و شرح جنس است. در آخر 
سال که بازرسان مي آیند باید تمام قطعات در 
حضورشان شمرده شود تا آمار دقیق استخراج 
شده و مغایرتي وجود نداشته باشد. حال تصور 
انتهاي سال،  انبارگرداني  کنید که عالوه بر 
کارهاي روتین و سرویس دهي به پروژه ها ي 

شرکت هم باید روزانه انجام شود.پ

40 روز زمان برای پروسه انبارگرداني
شهبازي را با لیفتراکش تنها مي گذارم و 
به واحد بازرسي مي روم، پرویز طالعي، بازرس 
ارشد این واحد مي گوید: از وظایف بازرسي 
کاالهاي  از  بخشي  گرفتن  موجودي  انبار، 
در  سابقه  فاقد  که  از طرح هاست  برگشتي 

سیستم کاالست.
 نظارت بر نحوه نگهداري کاال در انبار 
در  فني  بازرسي  و  انبار  بین  هماهنگي   -
خصوص اجناس از رده خارج شده و تاریخ 
درخصوص  هماهنگي  اجراي  و  گذشته 
کارشناسان  ساله  هر  که  انبارگرداني 
انبار مي آیند که  به  حسابرسي کل کشور 
هماهنگي، اجرا و نظارت بر این فعالیت ها از 

طریق ما صورت مي گیرد.
زماني  بازه  انبارگرداني در یک  پروسه   
40 روزه صورت مي گیرد که طي آن باید 

نزدیک 12هزار قلم جنس شمارش شود.
کاالهایي با یک شكل و مشخصات متفاوت

تقویت  تاسیسات  طرح  لوازم  انبار  وارد 
 14 با  که  سلماني  پرویز  مي شویم،  فشار 

با  است  قسمت  این  انباردار  سابقه،  سال 
قطعات  ویژگي هاي  مورد  در  عالقه خاصي 
ایستگاه ها صحبت مي کند و مي گوید: بیشتر 
اجناس ابزار دقیق در سایزهاي پایین است 
که در انبار سرپوشیده و به تفکیک مشخصات 

نگهداري مي شود.
 او ادامه مي دهد: بالغ بر 400 فنس اینجا 
ابزار  مانند  تجهیزاتي  شامل  که  مي بینید 
دقیق، برق، اتصاالت ریز، تست فشار و هر نوع 
قطعه اي است که در ایستگاه ها کاربرد دارد. 

ایجاد  و  کردن  مرتب  براي  که  سلماني 
شناسنامه اجناس انبار ساعت ها وقت گذاشته 
است در حالي که زانوها را چک مي کند به 
است،  شده  چیده  زمین  روي  که  اجناسي 
رسیدن  از  بعد  مي گوید:  و  مي کند  اشاره 
درخواست هاي متقاضیان به این بخش، قلم 
به قلم اجناس از داخل فنس ها جمع آوري 
شده و براي تحویل به درخواست کننده آماده 
مي شود. سلماني در ادامه برگه درخواستي 
که در دست دارد را نشانم مي دهد و مي گوید: 
سنندج  دهگالن-  اینچ   30 انشعاب  براي 
درخواستي آمده که باید تجهیزاتش را آماده 

کرده و براي متقاضي بفرستم. هر ایستگاه با 
ظرفیت مشخصي راه اندازي مي شود. گاهي 
اوقات ممکن است چند کاال به یک شکل 
باشند اما در ظرفیت ها و مشخصات متفاوت. 
بنابراین در هنگام تحویل دهي باید مراقب 
بود تا خداي ناکرده کاالیي به اشتباه به سایت 

فرستاده نشود.
صدور 1000 فقره سند حواله انبار در سال

را  فشار  تقویت  تاسیسات  طرح  انبار 
مي روم،  طرح ها  انبار  به  و  مي کنم  ترک 
رضا آب نیکي فرد، که با 32 سال سابقه کار 
و سال ها حضور در جبهه ، اکنون مسئولیت 
این انبار را بر عهده دارد، مي گوید: دریافت 
و تحویل کلیه اجناس پروژه ها بر عهده این 
فقره  از 1000  بیش  ساالنه  است.  قسمت 
سند حواله انبار صادر مي کنیم. انبار طرح هاي 
مهندسي، قلب انبار است  و هر طرحي که 
به انجام مي رسد به نوعي با اینجا سر و کار 
دارد و هماهنگي هاي لجستیکي، لیفتراک، 
نیروي انساني، جرثقیل از طریق این بخش 

انجام مي شود.

حضور مجموعه ای دوستان صمیمی و 
عاشق کار در انبار طاهری

در ادامه آشنایي با سایر بخش هاي انبار 
شهید طاهري به واحد رسید و ارسال کاال 
مي روم و با الیاس مکري، رییس این مجموعه 
که از سال 68 تاکنون در شرکت گاز مشغول 

فعالیت است، گفت وگو مي کنم.
 مي گوید که انبار مجموعه اي متشکل از 
دوستان صمیمي، بي ریا و عاشق کار است 
که باعث شده در بسیاري از مواقع کمبودها 
او ادامه مي دهد: روزانه  پوشش داده شوند. 
بر  مشتمل  رجوع  ارباب  از  باالیي  تعداد 
رانندگان، پیمانکاران، بازرسان، کارشناسان 

و فروشنده ها به این واحد مراجعه مي کنند.
 در اینجا حتي رکورد تخلیه 200 تریلي 

در روز هم به ثبت رسیده است.
درباره  مي خواهم  مکري  آقاي  از   
سختي هاي کارش صحبت کند که مي گوید: 
عالوه بر مدیریت کنترل کاالهاي وارده به 
انبار، مواجهه با مراجعین متعدد و رانندگان 
به  نیاز  آنان،  به  دهي  خدمات  و  مختلف 
بگیرید که  نظر  در  دارد.  باالیي  سعه صدر 
این عزیزان ساعت هاي متمادي در شب و 
روز پشت فرمان بوده اند تا خود را به اینجا 
برسانند، هر کدام خلق و خویي متفاوت دارند 
و ما هم با درک خستگي رانندگان، سعي 
مي کنیم طوري کار  کنیم که همه مراجعین 

از انبار راضي باشند.
با آقاي مکري هستم  مشغول گفت وگو 
که فردي رسید در دست وارد اتاق رسید و 
ارسال کاال مي شود. خود را نیاري، نماینده 
شرکت پیمانکاري پایندان معرفي مي کند و 
مي گوید: بچه هاي انبار با صبوري و حسن 
خلق نهایت همکاري را در تحویل اجناس به 

عمل مي آورند. 
 بنده براي دریافت اجناس، هفته اي چند 
بار به انبار مراجعه مي کنم. براي یک پروژه 
جاري به طور مستمر کاال دریافت مي کنیم و  
هم اکنون نیز براي دریافت تعدادي هات بند 
براي پروژه خط ششم و ارسال آن براي پروژه 

به اینجا آمده ام. 
جرثقیل ها  محوطه،  در  حال  همین  در 
هستند.  کانتینرها  جا به جایي  حال  در 
کانتینرهایي عظیم که با زنجیرهایي بزرگ در 
هوا معلق بوده و کوچک ترین اشتباه، عواقبي 

جبران ناپذیر خواهد داشت.
فعالیت های استرس زا در انبار شهید 

طاهری
رشید فرزین مهر، اپراتور جرثقیل مي گوید: 
کار با جرثقیل فوق العاده استرس زاست. همه 
بلند  از زمین  باري که  تبعات و مسئولیت 
مي شود تا آخرین لحظه بارگیري بر عهده 
ماست. وزن و ابعاد بار بر میزان استرس ما 

مي افزاید.
ایمني،  مسائل  ارتقای  با  که  امیدوارم   
میزان استرس بچه ها کمتر شود. در انبار از 
شیر یک اینچ با یک کیلو وزن تا شیر 56 
اینچ که وزنش گاهي به 40 تن مي رسد یافت 
مي شود ولي ما اپراتورهاي جرثقیل، فقط با 

کاالهاي سنگین سر و کار داریم.
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 Gas flares light up in city after city, in village after village to reach
 Iranian households. We are witnessing supply of this clean fuel to different
 areas on a daily basis. Ever since the first administration of President
 Hassan Rouhani took office, 10,000 villages have been connected to gas
 network. This trend will continue until all villages of more than 20 houses
 .have been connected to the grid
 Recently, Iran›s First Vice President Es›haq Jahangiri inaugurated
 an IRR 5,000-billion gas industry project in Khorasan Razavi Province
(northeast). That involved Hemmatabad-Bar gas pipeline, Esferayen-
 Neqab-Joghtai gas pipeline and gas supply to two cities and 327 villages
.of the province. Hemmatabad is home to main turquoise mines in Iran
 Furthermore, construction of Torbat Heydarieh-Kashmar gas pipeline
  .and operations for gas supply to 147 villages kicked off
 The ceremony in the provincial capital city of Mashhad was also
 attended by CEO of National Iranian Gas Company (NIGC) Hamid-Reza
 Araqi, Provincial Governor of Khorasan Razavi Ali-Reza Rashidian, MP
 from Fariman Ehsan Qazizadeh Hashemi, CEO of Khorasan Razavi
 Provincial Gas Company Hamid Fani as well as provincial and state
.officials
 Araqi said: «The movement which has been under way at the NIGC
 was launched at the administration of President Rouhani and will bring
«.about significant growth in the gas industry
 The length of gas pipelines in the country has grown 9%,«
 increasing from 35,000 kilometers to 38,000 kilometers under the 11th
.administration,» he said

Pressure Booster Stations Operational 8
 Araqi also referred to an 11% increase in the number of gas pressure
 booster stations, saying: «In total, eight gas pressure booster stations
 have also become operational, five of which were started up in the
«.presence of the First Vice President
 During the four-year term in office of the 11th administration, a total«
.of 32 turbocompressors also came online,» he said
 Touching on the issue of sustainable gas supply to northern areas in
 Iran, Araqi said: «My colleagues in the provinces of North Khorasan,
 Khorasan Razavi and South Khorasan are by no means worried over
 Turkmenistan›s suspension of gas supply to Iran and they can leave
 behind this year›s winter without an anxiety. Currently, all industries and
«.power plants across the country are being fed with natural gas
 He went on to highlight the operation pf gas supply projects in
 Khorasan Razavi Province, saying: «The 50-kilometer Hemmatabad-Bar
 gas pipeline came online for IRR 400 billion. This pipeline is extended to
 as far away as the city of Bar. Furthermore, construction of 77-kilometer
.Torbat Heydarieh-Kashmar gas pipeline starts for IRR 600 billion

IRR 2,700bn for 3 Gas Pipelines
 Araqi said: «Another pipeline which has been fed gas and which cuts
 through the city of Sabzevar is the Esferayen-Neqab-Joghtay pipeline,
 which has cost around IRR 840 billion. Once operational, Sabzevar Steel
 Mill as well as surrounding villages will be supplied with gas. These three
«.pipelines have cost more than IRR 2,700 billion
 The gas supply campaign which started under the 11th administration«
 will end by September 2019 and we will then be able to use the produced
.gas to boost exports and generate value-added in the country,» he added

11th Administration Gas Supply
 For his part, Jahangiri said: «The significant and vital project which
 began under this administration was the acceleration of supply gas
 to villages as the center of production and life for the purpose of their
«.welfare
 I have the honor to announce that we have managed to create a«
 national network of gas, which is the cleanest source of fossil fuel. Now,
.even the farthest villages are using this God-given benediction,» he said
 At the ceremony, gas supply project in Hemmatabad city become
 operational through a videoconference. Construction also started for the
.Torbat Heydarieh-Kashmar and Joghtay-Sabzevar pipelines
 Then, Jahangiri and Araqi lit up the gas flare in Nasrabad village, as a
.symbol of gas supply to other provincial villages

Gas Flare in Hemmatabad
 As 180 villages in Khorasan Razavi Province received gas, the city of
 Hemmatabad, the last city in Firouzeh County, and its 26 nearby villages
 were connected to the gas gird. Firouzeh County has roughly 6,000 gas
.customers, including 2,000 in cities and 4,000 in villages
 CEO of Iranian Gas Engineering and Development Company Hassan
 Montazer Torbati said the government planned to supply gas to 96% of
.Iranian villages in coming years
 Development is not limited to benefiting from state-of-the-art«
 technologies; rather cultural development alongside economic
.development is of high significance,» he said
 The culture of saving has lost its significance among people and the«
 country›s managers have to promote this culture anew because resilience
.and sustainability are important in our gas supply network,» he added
 Montazer Torbati said: «Gas supply projects are very tough and
 budget is the top priority in gas supply projects, which the government
«.has fortunately managed to provide necessary resources
 With arrangements made so far, we will be witnessing gas supply to«
 all cities and villages of more than 20,000 households under the 12th
.administration,» he said
 In coming years, 100% of cities and 96% of villages in the country«
.would be enjoying gas supply,» he added
 Referring to the connection of Hemmatabad city to national gas
 network, Montazer Torbati said: «Fortunately, the last city in Firouzeh
 County was connected to the gas network and we hope to provide the best
«.services to people under the 12th administration
 With gas supply to the city of Hemmatabad, the first phase of the«
 project for building the 52-kilometer Hemmatabad-Bar pipeline in
.Khorasan Razavi Province has come online,» he said
 Montazer Torbati said the pipeline was 13 kilometers long, adding:
 «This pipeline, which is 10 inches in diameter, is a connection from the
 Neyshabour-Sabzevar pipeline. Designed based on 1,050 pounds/square
«.inch pressure, it will reach Hemmatabad to supply gas to local residents
 He said that the utilities installed on this pipeline included connection,
.pigging, CGS and cathodic protection

  Turquoise-Colored Flare Lights Up in Iran Turquoise Center
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