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شرکت مهندسی و توسعه در پساتحریم
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به عنوان بازوی اجرایی شرکت 
ملی گاز ایران در سالهای گذشته نقش کلیدی بر عهده داشته و باوجود 
در  است  توانسته  غربی  کشورهای  سوی  از  شده  ایجاد  محدودیهای 

شکوفایی صنعت گاز تاثیر بسزایی داشته باشد.
با نهایی شدن مراحل اجرایی تفاهم نامه ایران و 1+5، کشورها و 
شرکتهای بین المللی برای ورود و از سرگیری روابط با ایران وارد عمل 

شده اند.
استقبال این کشورها در حالی وارد فاز گفتگو و مذاکره شده است 
که هم اکنون »برجام« به تائید نهایی نرسیده و مراحل اجرایی آن آغاز 

نشده است.
حضور هیئتهای اقتصادی کشورهایی از جمله، فرانسه، آلمان، انگلیس، 
اسپانیا، ایتالیا، کره جنوبی، اتریش، ژاپن و ... در ایران نشان از ظرفیت 
باالی کشور عزیزمان در بخشهای مختلف دارد و مالقات این هیئتها با 

وزیر نفت گویای پتانسیل باالی صنعت نفت است.
سرمایه گذاری در صنعت نفت از دیرباز مورد اقبال شرکتهای بزرگ 
این حوزه قرار داشته و این شرکتها برای حضور در پروژه های نفتی، گوی 

سبقت را از یکدیگر می ربایند.
ایران به عنوان یکی از کشورهای دارای مخازن عظیم نفت و گاز 
بشمار می آید، از همین رو حضور در بازار این کشور به مقصد بسیاری 
از شرکتهای سرمایه گذار و صاحب فناوری و تکنولوژی دنیا تبدیل شده 
است.از سوی دیگر، برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت تولید گاز در ایران 
طی دو سال گذشته و توسعه زیرساختهای گازرسانی در کشور منجر به 
تعریف پروژه های کالن در این حوزه شده و با تعریف این پروژه ها به 
روش BOT و استفاده از ظرفیتهای بند »ق« تبصره دو قانون بودجه 
سال 93 و قانون رفع موانع تولید در سال 94 امکان حضور سرمایه گذاران 

بخش خصوصی نیز در این پروژه ها فراهم شده است.
در همین راستا، شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران نیز با نگاه به 
بازارهای پیش رو و حضور سرمایه گذاران می تواند با تکیه بر قراردادهای 
BOT و استفاده از ظرفیتهای جدید به سمت جذب سرمایه گذار گام 
بردارد و با این ظرفیتها، صنعت گاز را بیش از پیش گسترش دهد تا گاز 

از محور توسعه به پیشران توسعه تبدیل شود.
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گفت و گو

هم اکنون مراحل پایانی تست خط لوله صادرات 
گاز به عراق در جریان است و پیش بینی می شود 
کشور دو  مرز  در  نزدیک  آینده  در  گاز   مشعل 

 روشن شود.
بر همین اساس، زیرساختهای مورد نیاز برای 
آغاز صادرات گاز به عراق از سوی شرکت مهندسی 
و توسعه گاز ایران فراهم شده و آمادگی الزم برای 

اجرای این پروژه وجود دارد.
تربتی،  منتظر  حسن  با  گفتگو  ادامه،  در 
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران را در 

خصوص فعالیتهای این شرکت می خوانید. 
ابتدا گزارشی درباره پروژه های اولویت  � 

دار این شرکت در سال 94 ارائه کنید.
ساخت پنج ایستگاه تقویت فشار گاز خنج، 
جهرم، نائین، کاشان و صفاشهر روی خط هشتم 
سراسری و احداث خط ششم سراسری از جمله 
پروژه های اولویت دار شرکت ملی گاز ایران است 
و تاکنون فعالیتهای خوبی در این زمینه انجام شده 
است.شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران تالش 
می کند با توجه به اولویتی که این ایستگاهها در 
اثربخشی شبکه انتقال گاز دارند بتواند این پروژه ها 

را به بهره برداری برساند.
بینی می کنیم که  اساس، پیش  بر همین 
بتوانیم ایستگاههای تقویت فشار خنج و جهرم را 
که از نزدیک از آنها بازدید داشتم را تا اوایل زمستان 
آماده کنیم و ایستگاههای بعدی را نیز بر اساس 

اولویت دنبال کنیم.
به هرحال دو مسئله به صورت کلی در بحث 
پروژه ها وجود دارد؛ نخست باید منابع مالی را 
مدیریت کنیم و این منابع را به پروژه های اولویت 

دار اختصاص دهیم.
این مسئله از جمله برنامه های کاری ما است 
که در شش ماه باقیمانده تا پایان سال، منابع مالی 
پروژه های حساس شامل خط ششم سراسری و 
ایستگاههای خط هشتم سراسری را با اولویت ویژه 

تامین کنیم.
این  اندازی  راه  بخش  به  مربوط  دوم  بحث 
ایستگاهها است که به دلیل زمان بر بودن فرآیند 
راه اندازی، آن را نیز دنبال می کنیم تا بتوانیم 
ایستگاهها را براساس اولویتی که مدیریت برنامه 
ریزی و دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران برای ما 

تعیین کرده اند در سرویس قرار دهیم.
آیا راه اندازی این ایس�تگاهها توس�ط  � 

شرکتهای داخلی انجام می شود؟
شرکتهای سازنده داخلی برای راه اندازی باید 
این خصوص  در  و  دهند  تشکیل  را  گروههای 
مذاکره با شرکتهای مپنا و OTC انجام شده تا 

گروههای راه اندازی را فعال کنند.
از سوی دیگر، با بهره بردار این ایستگاهها که 
شرکت انتقال گاز ایران است نیز مذاکراتی داشته 
ایم و تالش می کنیم تا با ارتباط نزدیک با آنها 

آمادگی الزم برای تحویل پروژه ها را ایجاد کنیم.
خط ششم سراسری نیز از جمله پروژه  � 
های دارای اولویت شرکت ملی گاز ایران در 
سال 94 است. چه برنامه ای برای اجرای این 

خط لوله دارید؟
تالش می کنیم قسمت انتهای خط لوله که 
تامین کننده گاز کرمانشاه و مناطق غرب کشور 
است را تا پایان امسال با اولویت ویژه به نتیجه 
برسانیم و قسمت حدفاصل اهواز تا دزفول نیز در 
برنامه کاری سال جاری شرکت تعریف شده است.

خط لوله 30 اینچ بیستون- کرمانشاه نیز از 

دیگر برنامه های تعریف شده ای است که دنبال 
می کنیم تا امسال به نتیجه برسانیم. این خط با 
 هدف تقویت شبکه گازرسانی غرب کشور اجرا 

می شود.
در حال حاضر مذاکراتی برای صادرات  � 
گاز به منطقه بصره عراق نیز در جریان است. 
در صورت امضای قرارداد آمادگی الزم برای 

اجرای خط لوله این پروژه را دارید؟
گاز  برای صادرات  قرارداد  امضای  در صورت 
به بصره از طریق شبکه های موجود در منطقه 
خرمشهر و احداث خط لوله 25 کیلومتری امکان 
صادرات تا حجم پنج میلیون وجود دارد و برای 

برنامه های بلند مدت نیز خود را آماده کرده ایم.
بر همین اساس، خطوط لوله، طراحی شده و به 
محض اینکه قرارداد صادرات گاز به بصره امضا شود 
این آمادگی را داریم که در مدت زمان کوتاه این 

پروژه ها را اجرا کنیم.
چ�ه برنامه ای ب�رای افزایش پایداری  � 
انتقال گاز شمال کشور در زمستان دارید؟

تامین  برای  زیادی  های  پروژه  این  از  پیش 
پایداری شبکه گاز شمال کشور اجرا شده و  و 
تاحدودی پایداری این منطقه افزایش یافته است. از 
جمله این پروژه ها می توان به خط سوم سراسری 
که تا رشت احداث شده و خط لوله میامی- دشت 

اشاره کرد.
در حال حاضر شبکه شمال کشور پایداری اولیه 
را پیدا کرده و برای پایداری توسعه ای نیز خط لوله 
دامغان- کیاسر- نکا را احداث می کنیم و شبکه گاز 
با بهره برداری از آن از همه جهت تقویت می شود.

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران احداث خط 
لوله دامغان- کیاسر- نکا را به عنوان یکی دیگر از 
اولویتهای شرکت ملی گاز ایران پیگیری می کند و 
پیش بینی می کنم این خط تا پایان سال آینده به 

بهره برداری برسد.
در خص�وص خ�ط لوله انتق�ال گاز به  � 
سیس�تان و بلوچس�تان نیز توضیحاتی 

ارائه کنید.
در حال حاضر دو طرح عمده داریم که قرار 
است به شکل BOT انجام شود. طرح صادرات گاز 
به عراق که بخشهایی از آن انجام شده و در مراحل 

پایانی امضای قرارداد است.
و  سیستان  به  گازرسانی  پروژه  بعدی  مورد 
بلوچستان است که در این رابطه نیز در ماههای 
گذشته فعالیتهای زیادی انجام شده و امیدواریم 
هرچه زودتر نهایی شود تا بتوانیم بحث گازرسانی 

این استان را حل کنیم.
موضوع گازرسانی به سیستان و بلوچستان از 
دو جنبه حائز اهمیت است. نخست، توسعه منطقه 
ای در این پروژه بسیار حائز اهمیت است که گاز را 
به شهرهای این استان برسانیم و از سوی دیگر با 
توسعه گازرسانی و جایگزینی گاز با سوختهای مایع 
در نیروگاههای این استان، صرفه جویی اقتصادی 

به دست می آید.
در خصوص اجرای خط لوله ایرانش�هر  � 
به زاه�دان تاکنون چ�ه فعالیتهایی انجام 

شده است؟
طرحهای  جمله  از  پروژه  این  اجرای  اگرچه 
تعریف شده به روش BOT بشمار می آید ولی 
بخش اولیه آن از نظر اجرایی را آغاز کرده ایم و 
حمل بخشی از لوله های مورد نیاز این طرح انجام 

شده است.

 � ب�ا توجه به اج�رای پروژه ه�ای جدید
 چه برنامه ای برای مدیریت منابع انسانی در 

دستور کار دارید؟
منابع انسانی در همه شرکتها رکن اصلی و 
سرمایه سازمان بشمار می آید ولی در شرکت 
مهندسی و توسعه گاز ایران به دلیل اینکه 
این شرکت تجهیزات ندارد و تنها نیروهایی 
دارد که از طریق آنها طرح را تعریف و طرحها 
را اجرا می کند، این موضوع دارای اهمیت 

بیشتری است.
منابع انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه 
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران بشمار می 

آید و این مسئله بسیار حائز اهمیت است.
خوشبختانه این شرکت از نیروهای بسیار 
ارزشمند و با تجربه ای برخوردار است که در 
طول این چند سال تجارب زیادی در بخش 
اجرا به دست آورده اند و می توانیم از این نیروها 

به نحو احسن استفاده کنیم.
از سوی دیگر، سازمان شرکت مهندسی 
و توسعه گاز ایران بر اساس وظایف جدیدی 
که پیش رو دارد و به دلیل اینکه طرحهای 
سرمایه گذاری که توسط این شرکت اجرا 
می شود رو به افزایش است نیاز به مهندسی 

مجدد دارد.
 BOT به صورت کلی سازمانی که طرحهای
اجرا می کند با سازمانهایی که این طرحها را به 
شکل EPC انجام می دهد تفاوتهایی دارد به 
همین دلیل باید سازمان را برای نیازهای آینده، 
تقویت  بعدی،  کنیم.بحث  مجدد  مهندسی 
نیروهای جوان به سازمان  سازمان و تزریق 
مهندسی است که با توجه به حضور نیروهای 
با تجربه، انتقال اطالعات به نسلهای جدید نیز 

انجام شود.

سخن پایانی... � 
به دلیل مسیر شغلی که از پاالیشگاه شهید 
هاشمی نژاد آغاز و در دیسپچینگ و مدیریت 
برنامه ریزی ادامه یافت، از دور با فعالیتهای 
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران آشنا هستم.
از همه مهمتر به دلیل اینکه بیرون از این 
شرکت بودم نیاز به اجرای این طرحها را بیشتر 
احساس می کنم و می دانم به موقع نتیجه 
دادن یک طرح از لحاظ اقتصادی و امنیت 

شبکه گازرسانی می تواند مهم باشد.
بنابراین یکی از برنامه ها این است که بتوانیم 
پروژه ها را به شکلی برنامه ریزی کرده و منابع 
مالی را به گونه ای مدیریت کنیم که زمان 
اجرای پروژه ها کوتاه شود و عالوه بر کاهش 
هزینه، در اجرا نیز تاخیر نداشته باشیم.در برنامه 
داریم که در حین اجرای پروژه ارتباط نزدیک و 
تنگاتنگی با بهره بردار داشته باشیم. این پروژه 
ها در نهایت باید در اختیار بهره بردار قرار بگیرد 
به همین دلیل باید بتوانیم نیازهای بهره بردار را 
در زمان اجرای پروژه به صورت کامل برطرف   
 کنیم تا زمانیکه پروژه را به بهره بردار تحویل 
می دهیم مشکلی نداشته باشند.الزم می دانم 
از زحماتی که مهندس غریبی در چند سالی 
که شرکت مهندسی را به این شکل جدید 
سازماندهی و شکل دادند و زحماتی که در 
اجرای پروژه های مهم و حیاتی در طول 10 
سال کشیدند تشکر کنم و آرزو می کنیم 
هرکجا هستند موفق باشند و همچنان بتوانند 
به کشور خدمت کنند.از سوی دیگر امیدوارم با 
مجموعه همکاران با تجربه و متعهدی که در 
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران وجود دارد 
بتوانیم پروژه های تعریف شده برای شرکت را 

به نتیجه برسانیم.

خط لوله صادرات گاز به عراق به ایستگاه پایانی رسید 
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اخبار کوتاه

مهندس تربتی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران شد

طی حکمی از سوی حمیدرضا عراقی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، 
حسن منتظر تربتی به عنوان مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران منصوب شد.

متن حکم به شرح زیر است:
برادر ارجمند جناب آقای حسن منتظر تربتی

عطف به تصمیمات متخذه جلسه مجمع عمومی مورخ 94/5/26 و با امعان نظر 
به دانش، تعهد، تخصص و تجارت ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان 

»مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران« منصوب می گردید.
توفیق روزافزون جنابعالی را در انجام مسئولیتهای محوله با بهره گیری از نیروهای 
متعهد و توانمند و با تجربه آن شرکت از درگاه خداوند تبارک و تعالی مسئلت می نماید.

همچنین الزم می دانم از خدمات ارزنده و دلسوزانه جناب آقای علیرضا غریبی در مدت 
تصدی مسئولیت فوق صمیمانه تشکر و قدردانی نموده و اطمینان دارد مشارالیه کما فی 

السابق در مسئولیت های آتی نیز منشا اثرات خیر برای شرکت خواهند بود.
حمیدرضا عراقی
معاون وزیر نفت و مدیرعامل

بهره برداری از تاسیسات تقویت فشار گاز »خنج« و »جهرم« 
تا پایان آبانماه

ساخت تاسیسات تقویت فشار گاز »خنج« و »جهرم« روی خط هشتم سراسری با ٧5 
درصد پیشرفت در جریان است.مجری طرح تاسیسات تقویت فشار خطوط گاز اظهار کرد: 
ساخت این تاسیسات روی خط هشتم سراسری از جمله اولویتهای امسال شرکت ملی گاز 

ایران بشمار می آید و بر اساس برنامه تعریف شده تا پایان آبانماه به بهره برداری می رسند.
علی اکبر مرآتی افزود: تاکنون بیش از 300 میلیارد تومان اعتبار برای این تاسیسات هزینه 

شده است و با تزریق منابع مالی جدید، روند ساخت آنها تسریع می یابد.
وی اعالم کرد: از ابتدای امسال تاکنون، توربین پنجم تاسیسات تقویت فشار گاز صفاشهر 
و توربین چهارم تاسیسات تقویت فشار گاز خنج روی خط چهارم سراسری نیز به بهره 
برداری رسیده است.مجری طرح تاسیسات تقویت فشار خطوط گاز با بیان این که عالوه بر 
بهره برداری از توربین یدک تاسیسات یادشده، توربین یدک تاسیسات تقویت فشار دشت نیز 
در حال راه اندازی است، ادامه داد: تا پایان امسال، توربین یدک ایستگاههای بیجار، پل کله 

و همدان نیز بر اساس برنامه زمان بندی نصب و راه اندازی می شوند.

مراسم تجلیل از مهندس غریبی برگزار شد

مراسم تجلیل از مهندس غریبی، مدیرعامل سابق شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با حضور 
اعضای هیئت مدیره، مدیران، روسا، مجریان طرحها، کارکنان شرکت و مهندس کسایی زاده، مهندس 
محمدنژاد، مهندس غروی، مهندس حسین نیا، مهندس امام، مهندس جمشیدی دانا و... برگزار شد. 
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در این مراسم  ضمن تشکر از حاضرین اظهار کرد: برای 

کارکنان شرکت، سالمتی و امنیت آرزو می کنم و با کمک یکدیگر مسیر را ادامه می دهیم.
مهندس تربتی با بیان این که به صورت کلی در زمان فعالیت و انجام وظیفه، روشهای ما و در هنگام 
رفتن منشهای ما مورد ارزیابی قرار می گیرد، افزود: منشهای مهندس غریبی بسیار ارزشمند بود و 
صداقت، وفاداری و سختکوشی او در یادها باقی می ماند.مدیر مهندسی و ساختمان شرکت مهندسی و 
توسعه گاز ایران و سرپرست برنامه ریزی شرکت ملی گاز ایران نیز در این مراسم با اشاره به حضور 10 
ساله مهندس غریبی در این شرکت گفت: عملکرد شرکت در مدت زمان یادشده مثبت بوده است.

مهندس قدسی زاده افزود: در طول این سالها با وجود کمبودها و چالشها، به شکلی فعالیتها مدیریت 
شد که شرکت ملی گاز ایران و به صورت کلی وزارت نفت در مقابل جامعه و مسئوالن سربلند بود.

وی با بیان این که کمبود گاز در کشور زندگی را مختل می کند و نظم اجتماعی جامعه را تحت 
تاثیر قرار می دهد، تاکید کرد: وظیفه حساسی بر عهده داریم و تاکنون با انجام کامل آن توانسته ایم 
از به وجود آمدن مشکالت جلوگیری کنیم.مدیرعامل سابق شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران نیز 
در این مراسم با بیان این که این شرکت توانمندی باالیی دارد، اظهار کرد: قابلیتهای این شرکت را 
در سالهای سخت دیده ایم و در شرایط کنونی نیز مسئولیت کارکنان شرکت بسیار کلیدی است.

مهندس غریبی افزود: در این شرایط باید اولویت و تاکید را در استفاده از شرکتهای داخلی بگذاریم 
و فراموش نکنیم با کمک این نیروها توانستیم از محدودیتها عبور کنیم.

اجرای ٢٠٥ کیلومتر خط لوله برای گازرسانی به شهرهای 
دهلران و آبدانان

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران برای گازرسانی به شهرهای دهلران و آبدانان در استان 
ایالم بیش از 205 کیلومتر خط لوله اجرا کرده است.مجری طرح خطوط لوله سراسری پنجم 
و ششم گاز اظهار کرد: در مجموع بیش از 123 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای خطوط لوله 
گازرسانی به شهرهای یادشده از سوی این شرکت هزینه شده است.محمد اخوان با بیان این که 
برای گازرسانی به شهر دهلران خط لوله ای 20 اینچ به طول 121 کیلومتر احداث شده است، 
افزود: این خط از کیلومتر 19٨ خط ششم سراسری انشعاب گرفته و وظیفه تامین گاز شهر 
دهلران را بر عهده دارد.وی اعالم کرد: برای گازرسانی به شهر آبدانان نیز ٨4 کیلومتر خط لوله 
12 اینچ اجرا شده است.به گفته مجری طرح خطوط لوله سراسری پنجم و ششم گاز، اجرای این 
پروژه ها به صورت EPCF برنامه ریزی شده بود ولی به دلیل عدم تامین فاینانس، هزینه های 
آن از بودجه این شرکت تامین شد.اخوان در خصوص مشکالت اجرای این خطوط گفت: این 
خطوط، از پادگان دوکوهه، رود کرخه و زمینهای کشاورزی عبور می کنند و اجرای آن نیازمند 

دریافت مجوز از سازمان محیط زیست استان خوزستان و همکاری کشاورزان این استان بود.
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گزارش

صنعت گاز کشور هم  اکنون با ٧2 تاسیسات تقویت فشار گاز، 36 
مرکز بهره  برداری و بیش از 35 هزار کیلومتر خط لوله از سایز دو تا 
56 اینچ وظیفه انتقال و تحویل این سوخت پاک به مبادی مصرف را 
برعهده دارد که باتوجه به افزایش ظرفیت تولید گاز در سالهای پیش 

 رو، نیاز به ساخت تاسیسات جدید احساس می  شود.
بر اساس برنامه ریزیهای تعریف شده، حجم انتقال گاز کشور تا 
پایان سال 96 به روزانه یک میلیارد مترمکعب می رسد و این مقدار 
در سند چشم انداز 1404 به یک میلیارد و 100 میلیون مترمکعب 

در روز افزایش می یابد.
بر همین اساس، در سند چشم انداز 1404، تعداد تاسیسات 
تقویت فشار به 136 مورد، مراکز بهره برداری به ٧4 مورد و خطوط 

لوله فشار قوی نیز به 62 هزار کیلومتر می رسد.
تاسیسات تقویت فشار گاز به عنوان یکی از زیرساختهای اساسی 
برای انتقال بشمار می آید و در سال گذشته با وجود محدودیتهای 
به وجود آمده، هفت تاسیسات تقویت فشار گاز وارد مدار شد و در 
سال 94 نیز شاهد بهره  برداری از پنج تاسیسات جدید خواهیم 

بود.

بر اساس برنامه پیش بینی شده، طی دو سال آینده بیش از 10 
تاسیسات تقویت فشار در کشور به بهره  برداری می  رسد و باتوجه 
به هزینه میلیاردی ساخت این تاسیسات و استفاده از شرکتهای 
پیمانکار ایرانی، زمینه اشتغال  زایی نیروهای داخلی فراهم خواهد 

شد.
انتقال گاز با خط لوله به دلیل کاهش فشار گاز در اثر عبور از 
پستی و بلندیهای طول مسیر به تنهایی امکان پذیر نیست و در 

طول مسیر باید فشار گاز برای طی ادامه مسیر افزایش یابد.
به زبان ساده، فشار گاز پس از 110 کیلومتر در خط لوله 56 
اینچ، PSI 300 کاهش می یابد به همین دلیل با تعریف تاسیسات 
تقویت فشار گاز در مسیر خط لوله، این فشار از PSI 955 به 1350 

PSI افزایش می یابد تا امکان ادامه مسیر فراهم شود.
ژنراتور  کمپرسور،  توربو  شامل،  فشار  تقویت  تاسیسات  هر 
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 25 مگاوات، ظرفیت انتقال 35 میلیون 
مترمکعب گاز در روز را دارد و برای بهره برداری از یک ایستگاه 
تقویت فشار با آرایش 1+3 به بیش از 200 میلیارد تومان اعتبار 

نیاز است.
به صورت کلی، در بخش خطوط انتقال گاز و ایستگاه  های 
تقویت فشار بیش از 500 قلم کاال وجود دارد که با پشتوانه و 
پیگیری امور تخصصی بازرگانی شرکت ملی گاز ایران، هم اکنون 

بیش از 90 درصد از این کاالها در داخل کشور تولید می  شود.
توسعه صنعت گاز در سالهای گذشته شاهد شتاب چشمگیری 
بود که این شتاب منجر به افزایش تولید و فرآورش گاز شد و در 
حال حاضر این سوخت پاک بیش از ٧0 درصد از سبد انرژی را به 

خود اختصاص داده است.

این صنعت ساالنه میلیاردها دالر در زمینه ساخت تاسیسات، 
خطوط جدید، توسعه شبکه و فراهم کردن زیرساختهای الزم 
برای گازرسانی به مناطق مختلف کشور هزینه می کند و اجرای 
ایجاد  داخلی  شرکتهای  برای  فراوانی  کار  بازار  ها  پروژه   این 

می کند.
بر همین اساس، شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به عنوان 
یکی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی گاز ایران وظیفه توسعه 
زیرساختهای این صنعت را برعهده دارد که با نگاهی به فعالیتهای 
انجام شده و بهره برداری از پروژه های استراتژیک کشور در حوزه 
گاز می توان گفت این شرکت تاکنون توانسته است در این مسیر 

سربلند باشد و مسیر طوالنی پیش رو دارد.

تاسیسات تقویت فشار، قلب تپنده صنعت گاز
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بین الملل

مزایده گازی روسیه برای تعیین قیمت

شرکت گازپروم روسیه روز دوشنبه )16 شهریورماه( یک 
روش جدید را برای تعیین قیمت گاز تولیدی خود با برگزاری 

یک مزایده مورد آزمایش قرار داد.
بر پایه این گزارش، این روش به خریداران این اجازه را 
می دهد تا عالوه بر شرکت در مزایده بتوانند از قراردادهای 

بلندمدت بهره مند شوند. 
گازپروم روسیه در حال حاضر حدود یک سوم از نیاز اروپا را 
به گاز طبیعی تأمین می کند. بازار اروپا امسال با تصمیم دولت 
دانمارک برای توقف تولید میدان گازی گرونینگن، بزرگترین 
میدان گازی اروپا، با کمبود شدید گاز در زمستان مواجه خواهد 
بود. شرکتهای روسی و اروپایی از جمله شرکت کنندگان در 

مزایده گازپروم هستند که به گفته الینا برئیسترووا، رئیس 
واحد صادرات این شرکت، نخستین بار است که به این شکل 
انجام می شود. شرکتهای ای اون آلمان، انگی فرانسه، گلدن 
ساچز، نوواتک روسیه و شرکتهای تجاری ویتول و گانوور از 
جمله 39 شرکت کننده در این مزایده هستند که از میان 
تعداد بیشتری شرکت متقاضی انتخاب شده اند.این مزایده که 
برای فروش سه میلیارد و 200 میلیون مترمکعب گاز طبیعی 
است تا تاریخ 10 سپتامبر ادامه خواهد داشت. مقصد تحویلی 
محموله ها نیز قرار است شمال غربی اروپا در طول زمستان 

سال 2015 باشد.
 به گفته آلکساندر مدودوف، معاون مدیر عامل گازپروم، 
قیمت گاز در این مزایده می تواند بیش از سطحی باشد که از 
سوی خود شرکت در قراردادهای بلندمدت آن در نظر گرفته 

شده است. 

میانگین قیمت گاز برای سال 2015 در حدود 235 تا 
242 دالر برای هر هزار مترمکعب در نظر گرفته شده است.

برآورد هزینه ٦ تا ١٠ میلیارد دالری 
توسعه میدان گازی »ظهر« مصر

شرکت انی برآورد کرده است که کل هزینه توسعه میدان 
گازی ظهر در مصر 6 تا 10 میلیارد دالر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری رویترز، کلودیو دسکالزی مدیرعامل 
شرکت ایتالیایی انی گفت: هنوز خیلی زود است که بخواهیم 
در این باره اظهار نظر قطعی کنیم.وی افزود: ما هنوز در حال 
بررسی اعداد و ارقام هستیم، می توانم بگویم که برداشت 
از این میدان کار راحتی خواهد بود. دسکالزی تصریح کرد: 
وزارت انرژی مصر برآورد هزینه 6 تا ٧ میلیارد دالر را کرده 
است که برای این حجم گاز و میدانی با این اندازه معقول 
به نظر می رسد. وی گفت: من فکر می کنم هزینه های 
توسعه این میدان از 10 میلیارد دالر تجاوز نکند. مدیرعامل 
انی ادامه داد: گروه خدماتی سایپم ایتالیا نیز در توسعه این 
میدان نقشی مهم ایفا خواهد کرد.شرکت نفت و گاز انی ایتالیا 
هشتم شهریورماه اعالم کرده بود که بزرگترین ذخایر گازی 
شناخته شده دریای مدیترانه را در سواحل مصر کشف کرده 

است و پیش بینی می شود این ذخیره گازی در چند دهه 
آینده پاسخگوی نیازهای گازی این کشور آفریقایی باشد.

بنابر اعالم این شرکت ایتالیایی، بر پایه داده های به دست 
آمده از بررسی چاه و مطالعات ژئوفیزیکی، ذخایر درجای 
مکعب  فوت  تریلیون  فراساحلی »ظهر« 30  گازی  میدان 
برآورد شده است و مساحتی حدود 100 کلیومتر مربع )60 
مایل مربع ( دارد.انی عنوان کرده بود که میدان فراساحلی 
ظهر بزرگترین ذخیره گازی کشف شده در مصر و دریای 
مدیترانه به شمار می رود و حتی می تواند به عنوان یکی 
از بزرگترین ذخایر گازی جهان شناخته شود، این شرکت 
ایتالیایی امتیاز کامل این منطقه را در اختیار دارد.کشف این 
ذخیره گازی بزرگ همچنین می تواند کمک شایانی به تامین 
انرژی مورد نیاز مصر که هم اکنون برای تولید برق مورد نیاز 
خود به شدت نیازمند خرید نفت و گاز است، مورد استفاده 
قرار گیرد.انی، که 30 درصد سهام آن متعلق به دولت است، 
بزرگترین تولید کننده خارجی نفت و گاز در قاره آفریقا به 
شمار می رود و هم اکنون پروژه های بسیاری در لیبی دارد.
انی در سال 2011 موفق شد در بخش فراساحلی موزامبیک 

یک ذخیره گازی  بزرگ یا ٨5 تریلیون فوت مکعب ذخایر گاز 
درجا کشف کند.انی مدت 60 سال است که در مصر فعالیت 
می کند و با تولید روزانه 200 هزار بشکه معادل نفت یکی از 
بزرگترین تولید کنندگان نفت و گاز این کشور آفریقایی به 
شمار می آید.انی در ماه ژوئن یک قرارداد اکتشافی به ارزش 2 
میلیارد دالر با دولت مصر امضا کرد که بر اساس این قرارداد، 
این شرکت ایتالیایی می تواند در صحرای سینا، خلیج سوئز، 

دریای مدیترانه و نواحی دلتای نیل به اکتشاف بپردازد.

مهندسی  طراحی  و  مطالعه  آباد  عشق 
کیلومتری   1٨00 لوله  خط  ساخت  پروژه 
انتقال گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان 

و هند را آغاز کرد.
 ، تریبیون  پاکستانی  روزنامه  به گزارش 
رسانه های دولتی ترکمنستان اعالم کردند 

که متخصصان در موسسه نفت و گاز متعلق 
و  مهندسی  عملیات  ترکمنگاز  شرکت  به 
مطالعه روی مسیری که قرار است خط لوله 

تاپی از آن عبور کند را آغاز کرده اند. 
بنا بر این گزارش، آغاز عملیات اجرایی 
ساخت خط لوله تاپی قرار است از ماه دسامبر 

آغاز شود. 
خط لوله تاپی به طول یکهزار و 11٨ مایل 
ظرفیت ٧92  با  کیلومتر(  و ٨00  )یکهزار 
میلیارد و 500 میلیون گالن در سال از شمال 
شرق ترکمنستان، جایی که بزرگترین میدان 
این کشور در آن واقع شده است، آغاز می 
شود و با عبور از خاک افغانستان و پاکستان 

در مرز پاکستان- هند پایان می یابد.
خط لوله تاپی از میدان گازی دولت آباد 
ترکمنستان آغاز می شود و موازی با بزرگراه 
هرات، از افغانستان به قندهار خواهد رسید 
و پس از آن در پاکستان از شهر کویته به 
مولتان هند امتداد می یابد؛ هر چند بیشتر 
شمار  در  لوله  خط  مسیر  در  مناطق  این 
مناطق ناامن قرار دارند، کشورهای یادشده با 

خوش بینی آن را دنبال می کنند.
قرار است روزانه 500 میلیون فوت مکعب 
گاز ترکمنستان با خط لوله تاپی به افغانستان 
ترانزیت شود و سهم هر یک از کشورهای 
هند و پاکستان از گاز ترانزیتی با این خط 
لوله روزانه  یک میلیارد و 325 میلیون فوت 

مکعب خواهد بود.
این چهار کشور مدت زیادی است طرح 
اولیه این خط لوله را در نظر داشته اند تا 
بتوانند به نیاز روزافزون انرژی در این مناطق 
پاسخ دهند، اما مسائل اداری و ناآرامیهای 
افغانستان تا کنون سبب شده بود اجرای این 

طرح با تاخیر روبرو شود.
چهار کشور حاضر در این پروژه ماه گذشته 
میالدی به توافق رسیدند که شرکت ترکمنگاز 
رهبری یک کنسرسیوم را برای هدایت این 
پروژه 10 میلیارد دالری بر عهده گیرد؛ البته 
تعدادی شریکان تجاری خارجی نیز قرار است 

در این طرح شرکت داشته باشند. 
قربانقلی بردی محمدف، رئیس جمهوری 
ترکمنستان ماه گذشته گفته بود: شرکتهای 
ژاپنی و کره ای برای شرکت در این پروژه و 

سرمایه گذاری در آن ابراز تمایل کرده اند.
از  که  بود  کرده  تصریح  همچنین  وی 
شرکتهای ترکیه ای نیز دعوت کرده است تا 

در مناقصه این پروژه شرکت کنند. 
پیش تر گفته می شد شرکتهای آمریکایی 
اکسون موبیل، شورون و توتال فرانسه نیز 
برای حضور در این پروژه ابراز تمایل کرده اند، 

اما احتمال حضور آنها کمرنگ شده است. 

مطالعه و فعالیتهای مهندسی پروژه ساخت خط لوله گازی تاپی آغاز شد
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همکاران

صنعت گاز در مجموع بیش از 60 هزار 
نیروی کار در حوزه های مختلف دارد و این 

صنعت همواره به کارکنان خود می بالد.
علی فراهانی، رئیس حسابداری سفارشات 
خارجی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران از 
جمله این کارکنان بشمار می آید که در سال 
٧1 با شرکت در آزمون ورودی شرکت ملی 
گاز ایران و کسب رتبه پنجم در این آزمون در 

صنعت گاز مشغول بکار شده است.
وی، متولد سال 134٧ در استان تهران 
بوده و با رتبه 99 در دانشگاه قبول شده و 
رشته  لیسانس  مدرک  دارای  اکنون  هم 

حسابداری است.
در  خود  فعالیت  خصوص  در  فراهانی 
صنعت گاز می گوید: از سال ٧1 تا ٧3 در 
بخش امور اداری مشغول بکار بودم و از سال 
کاال  حسابداری  بخش  در  نیز  تاکنون   ٧3

فعالیت می کنم.
از سال ٨1 با ایجاد شرکتهای مستقل به 
مدیریت مهندسی و توسعه گاز منتقل شدم و 
از سال ٨4 نیز این مدیریت به شرکت تبدیل 
شد و تاکنون نیز در این شرکت مشغول بکار 

هستم.
وی درباره فعالیت کاری خود یادآور می 
شود: امور مالی کلیه خریدهایی که در سطح 
شرکت ملی گاز ایران انجام می شود شامل 
بازگشایی ال سی تا مراحل پایانی و مراحل 
گمرگ و تحویل به سایت از طریق این واحد 

انجام می شود.
فراهانی می افزاید: تمام خریدهای خارجی 
شرکت ملی گاز ایران توسط شرکت مهندسی 

و توسعه گاز ایران انجام می شود.
به گفته وی، خوشبختانه محیط کارمان 
صمیمی  همکاران  با  و  است  خوب  خیلی 
عضو  و  والیبال  هیئت  دبیر  .وی  هستیم 
شواری بسیج است و افتخار 24 ماه حضور 
در جبهه های حق علیه باطل را در کارنامه 

خود دارد.
در سال ٧1 ازدواج کرده و ثمره این ازدواج 

دو فرزند به نامهای علیرضا و سارا است.
فراهانی در خصوص تصویری که بستگان 
او از صنعت گاز دارند می گوید: تصویری که 
بستگان از صنعت نفت و گاز دارند مربوط به 
سالهای گذشته است و می گویند کارکنان 
صنعت نفت اوضاع مالی بسیار خوبی دارند 
وضع  اکنون  هم  که  است  حالی  در  این  و 
کارکنان ارگانهای دولتی در یک سطح قرار 

دارد.
وی درباره قبوض گاز نیز می گوید: بعضی 
از بستگان به شوخی و طنز می گویند اگر 
این سری قبض گاز زیاد بیاید به شما می 

دهیم تا آن را پرداخت کنید.
وی، عضو تیم شرکت ملی گاز ایران در 
رشته والیبال است و این رشته را به صورت 
حرفه ای دنبال می کند. تاکنون مقامهای 
زیادی در این حوزه به دست آورده و همواره 
در مسابقات بین 4 تیم برتر حضور داشته 

است.
فراهانی در خصوص سختی کار می گوید: 
تا  و  آغاز می شود  اسفندماه  از  حسابرسی 
پایان خردادماه نیز ادامه دارد؛ به همین دلیل 
نزدیک به 15 سال است که در این 4 ماه که 
از جمله بهترین زمان برای تفریح است به 

مسافرت نرفته ایم.
وی در خصوص نقش همسرش در زندگی 
می گوید: به دلیل شرایط کاری تمام وظیفه 
نگهداری از فرزندان و کارهای داخل منزل بر 

عهده همسرم است.
کوهنوردی  زمان  به  وی  خوب  خاطره 
بازمی  مالی  آقای محمدپور، مدیر سابق  با 

گردد.
به گفته وی، در زمان ماه مبارک رمضان به 
کوه رفتیم و مرحوم محمدپور که فردی شوخ 
طبع بود توصیه های ادبی و دینی داشت که 
به دلیل صحبتهای شیرینی که در آن زمان 

داشت آن سفر در یاد ما نقش بسته است.
رفاه  موجب  توسعه  و  مهندسی  شرکت 

مردم در فصل زمستان می شود

خانم سرور مظاهری، همسر آقای فراهانی 
که دبیر اول متوسطه و دارای لیسانس ادبیات 
فارسی است در خصوص شرکت مهندسی و 
توسعه گاز ایران می گوید: این شرکت یک 
نهاد بسیار مهم در کشور است که در تامین 
گاز و آرامش و راحتی مردم در فصل زمستان 

نقش دارد.
تفریحی که  برنامه های  افزاید:  وی می 
پیشتر از سوی شرکت برگزار می شد تاثیر 
بسزایی در نشاط و شادابی خانواده ها داشت 
و این در حالی است که متاسفانه این برنامه 

ها از یک سال پیش که برگزار نمی شود.
به گفته خانم مظاهری، این برنامه ها حس 

همنوع دوستی را افزایش می داد.
برگزاری این برنامه ها به دلیل تاثیر در 
روحیه و افزایش نشاط و شادابی هزینه های 

درمانی را کاهش می داد.
از طرفی، با بازدید خانواده ها از محیط  
کار  سختی  عملیاتی،  های  حوزه  و  کار 

همسران خود را مشاهده می کنیم.
تامین یارانه بر عهده وزارت نفت است

سارا فراهانی، دختر آقای فراهانی متولد 
دانشجوی  اکنون  هم  و  بوده   13٧3 سال 

رشته دندانپزشکی است.
وی که در آزمون دانشگاه رتبه 500 را 
کسب کرده امیدوار است در بخش بهداشت 
و درمان صنعت نفت بتواند به خانواده بزرگ 

این صنعت خدمت کند.
خاطرات خوب او به کوهپیمایی و حضور 
بازمی  گاز  همگانی صنعت  های  برنامه  در 
گردد و می گوید: برگزاری مسابقات فرزندان 
کارکنان و برنامه های خانوادگی که از سوی 
شرکت هماهنگ می شود از جمله بهترین 
خاطرات ما است. حس اینکه بچه ها موفق 
هستند و پدرو مادر به خاطر آنها در جشن و 
مراسم شرکت می کنند بسیار شیرین است.

وی که به صورت حرفه ای رشته ورزشی 
مقامهای  تاکنون  کند  می  پیگیری  را  شنا 
زیادی در المپیاد فرزندان کارکنان شرکت 
به  منطقه  مدارس سطح  و  ایران  گاز  ملی 

دست آورده است.
به  محدود  گاز  صنعت  از  او  اطالعات 
مجالت و برنامه های مستند تلویزیون می 
شود و وزیر نفت را به خوبی می شناسد و از 
پرداخت بخشی از یارانه توسط وزارت نفت 
اطالع دارد و در این خصوص می گوید: به 
دلیل اینکه بیشترین درآمد کشوراز صادرات 
نفت به دست می آید تامین بخشی از یارانه 

بر عهده وزارت نفت است.
وی در خصوص شرایط کاری پدر خود 
یادآور می شود: زمان حسابرسی شبها دیر به 
منزل می آید و آخر هفته ها هم مجبور است 
سر کار برود و به دلیل اینکه عالقه داریم باهم 

شام بخوریم تا دیروقت منتظر می مانیم.
برگزاری جشن آینده سازان در دستور کار 

قرار گیرد
علیرضا فراهانی، پسر آقای فراهانی متولد 
سال 13٧٨ بوده و هم اکنون در مقطع سوم 
دبیرستان )رشته ریاضی فیزیک( مشغول به 

تحصیل است.
وی، فوتبال و شنا را به صورت حرفه ای 
دنبال می کند و تاکنون پنج طال، دو نقره 
فرزندان  المپیاد  مسابقات  در  برنز  یک  و 
کارکنان شرکت ملی گاز ایران و مقامهایی 
نیز در سطح مدارس منطقه به دست آورده 

است.
وی در خصوص برنامه خود برای آینده 
می گوید: ان شاا... فوتبال را به صورت حرفه 
ای دنبال می کنم و در صورت امکان می 
خواهم در سطح باشگاهی و ملی این رشته 

حضور داشته باشم.
در حوزه درسی نیز به حضور در صنعت 
یا  نفت عالقه دارم و رشته مهندسی نفت 

عمران را در دانشگاه انتخاب خواهم کرد.
خاطرات خوب او به برگزاری جشن آینده 
سازان باز می گردد که متاسفانه این برنامه 

سال گذشته برگزار نشد.

کسب رتبه پنجم در آزمون ورودی شرکت ملی گاز ایران
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۲۷ نکته طالیی برای کاهش وزن
وزن  به  رسیدن  حاضر  حال  در 
بسیاری  دغدغه  ایده آل  و  مناسب 
به دالیل مختلف  که  افراد است  از 
از  یکی  شده اند.  وزن  اضافه  دچار 
نکات اصلی در تحقق این امر، اصالح 

عادت های غذایی است.
در  کلی  توصیه های  این  رعایت 
افرادی که قصد کاهش وزن دارند، 

می تواند کمک کننده باشد.
1 -  سهم غذای تعیین شده را از 

همان ابتدا جدا کنید.
۲ - هیچ کدام از وعده غذایی ها 
مخصوصا صبحانه نباید حذف شود. 
)البته بیش از مقدار تعیین شده هم 

مصرف نشود.(

3 - از سرخ کردن غذاها بپرهیزید 
و به جای آن از روش آبپز، بخارپز، فر 

پز و کباب پز استفاده کنید.
4 - خیلی آرام غذا بخورید، طوری 
که غذا خوردن شما حدود ۲0 دقیقه 

طول بکشد.
5 - حداقل هفته ای دو بارگوشت 
ماهی کبابی بخورید چراکه استفاده از 

ماهی به دیگر گوشت ها ارجح است.
6 - از قاشق و بشقاب های کوچکتر 

استفاده کنید.
شکالت،  کیک،  نگهداری  از   -  ۷
شیرینی و دیگر مواد فهرست ممنوع 
خودداری  یخچال  در  و  دسترس  در 

کنید.
8 - اگر با ادویه جات تند )فلفل 
قرمز، فلفل سیاه و فلفل سبز تند( 
استفاده  آنها  از  ندارید،  مشکلی 

کنید.
9 - به جای نوشابه، شربت و آب 
میوه میوه های تازه )نه خشک( مصرف 

کنید.
10 - حدود سه ساعت بین صرف 

وعده شام و خوابتان فاصله باشد.

ساعت  نیم  روزی  حداقل   -  11
پیاده روی  حال  به  تا  آنچه  از  بیش 
یا  نرمش  یا  پیاده روی  می کرد ه اید، 
سه  تا  یک  ترجیحا   ( کنید.  ورزش 
ساعت بعد از غذا( و ترجیحا در هوای 
آزاد. )از روزی 5 دقیقه شروع و به 

تدریج آن را افزایش دهید.(
1۲ - هر زمان احساس گرسنگی کردید 
از مواد خوراکی آزاد سبزیجاتی مثل کاهو، 

هویج، خیار و... استفاده کنید.
13 - از مصرف نان های کنجدی، 
خشک، باگت، سوخاری، چرب، شیرین، 

گردویی و مغزدار خودداری کنید.
14 - نمک مصرفی خود را کاهش 
دهید و لیمو، آبلیمو، غوره، آبغوره، نارنج، 

سرکه سیب و... جایگزین آن شود.

15 - کدو، هویج، گوجه، بادمجان 
یا  کباب  تند  فلفل  کنار  در  را  و... 
بخارپز کنید و کمی فلفل به آن اضافه 

کرده و بخورید.
16 - ماست کم چرب خود را با سیر، 
موسیر، مرزه، نعناع، پونه، شنبلیله، 
آویشن، کرفس، خیار، اسفناج، جوانه، 

شوید، مرزه و... مصرف کنید.
1۷ - ته دیگ نخورید و در صورت 
نان،  و  سیب زمینی  جای  به  تمایل 
از کدو، کاهو، لبو یا به با روغن کم 

استفاده کنید.
18 - صبح زود بیدار شوید و شب 
پرخوابی  و  کم خوابی  بخوابید.  زود 
هر دو سبب چاقی می شود بنابراین 
بیش از 8 ساعت و کمتر از 6 ساعت 

نخوابید.
چه  هر  را  صبحانه  و  شام   -  19

زودتر میل کنید.
بهتر است همراه غذا آب   - ۲0
ننوشید و بین وعده های غذایی آب 

بنوشید.
۲1 - در ساالد هویج، انواع کلم، 
انواع فلفل تند و دلمه ای، خیار، قارچ، 

کاهو، کلم قرمز، بروکلی، جوانه غالت 
و...  تربچه  ترب،  حبوبات،  جوانه  یا 
بریزید. همیشه ساالد را در شروع 
نه  کنید  مصرف  غذا  همراه  یا  غذا 
افزودن سوسیس،  از  آن.  پایان  در 
کالباس، لوبیا، ماکارونی، ذرت، سیب 

زمینی و... به ساالد بپرهیزید.
۲۲ - بعد از شام مسواک بزنید.

۲3 - در زمان بروز هرگونه تنش 
عصبی، به جای رو آوردن به غذا، چند 
نفس عمیق بکشید و یکی دو لیوان 

آب بنوشید.
از  بیرون  در  حتی االمکان   -  ۲4

خانه غذا نخورید.
۲5 - چای خود را شیرین نکرده و 
روزانه بیش از چهار حبه قند استفاده 

نکنید.
به صورت  را  برنج  ترجیحا   -  ۲6

سفید نخورید.
کنار  در  اینکه  نهایت  در   -  ۲۷
رعایت  و  غذایی  عادت های  اصالح 
این موارد، حتما برای کاهش وزن به 
متخصص رژیم غذایی مراجعه کنید تا 

به طور اصولی وزنتان کاهش یابد.

فرهنگ و سالمت

الغری سخت نیست !



www.nigceng.ir

9
شماره دوم شهریور ماه 1394

اخبار

w w w . n i g c e n g . i r


