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 مهندسی و توسعه 
در اندیشه صادرات خدمات فنی

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با تجربه بیش از 12 سال هم 
اکنون به جایگاهی دست یافته که امکان حضور در پروژه های بین المللی 

را دارد.
این شرکت در حالی زیرساخت های مورد نیاز برای تامین گاز داخل 
پروژه های  تواند در  با شرایط کنونی می  را عملیاتی کرده که   کشور 

بین المللی نیز حضور داشته باشد.
امروزه عرضه توان فنی و مهندسی و اجرای طرح های مختلف در 
صنایع گوناگون، نقش قابل توجهی در مبادالت کشورها و تحکیم روابط 

اقتصادی آنها دارد.
خدمات فنی و مهندسی که یکی از ستون های اصلی توسعه اقتصادی 
کشورها به شمار می رود، مجموعه ای از روش ها و ابزارهایی است که با 
استفاده بهینه از منابع و عوامل تولید شامل سرمایه، مواد اولیه و نیروی 

انسانی، امکان ارائه کاالها و خدمات را در جامعه فراهم می کند.
در سال های آینده، صادرات خدمات فنی و مهندسی در مبادالت 
جهانی سهم عمده ای خواهد داشت زیرا در دنیای امروز، بسیاری از 
خدمات از قابلیت صدور برخوردارند و علم، دانش و تجربه بیش از پیش 

تبدیل به یک محصول ارزنده قابل تبادل شده است.
ارزش افزوده ای که در صدور خدمات فنی و مهندسی وجود دارد، 
همراه با نیاز روز افزون اقتصاد جهانی به توسعه عمرانی و زیرساختی، یک 
فرصت جهانی است و برای کشور ایران که از سرمایه های انسانی قابل 
توجهی برخوردار است، فرصتی مغتنم به حساب می آید تا با مدیریت 
صدور خدمات، میزان بهره مندی خود را از فرصت های بین المللی 
افزایش دهد. از سوی دیگر، حمایت از سازندگان داخلی و استفاده از 
سرمایه های کالنی که درسال های پیش در کشور سرمایه گذاری شده از  

دیگر ضرورت های توجه ویژه به صادرات خدمات فنی و مهندسی است.
از همین رو، شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران نیز با هدف به کارگیری 
تجربه  کسب  فنی،  دانش  ارتقای  بازار،  توسعه  خالی،   ظرفیت های 
بین المللی و تحکیم موقعیت سازمانی می تواند در این مسیر گام بردارد و 

به یکی از شرکت های بین المللی موفق در این عرصه تبدیل شود.
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گفت و گو

حوزه HSE به عنوان یکی از اساسی ترین 
واحدها در یک صنعت به شمار می رود و استفاده 
از تکنولوژی و آموزش های کاربردی در این مسیر 
آن  برای  مالی  و  جانی  خطرات  کاهش  باعث 

صنعت می شود.
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران نیز به 
عنوان یکی از شرکت های پیشرو در این زمینه 
ایمنی،  به  محسوب می شود و مسائل مربوط 
بهداشت، محیط زیست و پدافند غیرعامل این 
شرکت که شامل 6 ساختمان و پروژه های در 
پیگیری  واحد  این  سوی  از  است  اجرا   دست 

می شود.
در ادامه، گفت و گو با بهنام دیناری، رئیس 
امور HSE و پدافند غیرعامل شرکت مهندسی 

و توسعه گاز ایران را می خوانید.
لطفا توضیحی در خصوص فعالیت های  � 

این واحد ارائه کنید؟
 HSE به صورت کلی این واحد مسائل حوزه
و پدافند غیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز 
ایران را از طریق بازدیدهای مستمری که انجام 

می شود پیگیری می کند.
 HSE تدوین دستورالعمل ها و مقررات در زمینه
به خصوص در حوزه پیمانکاری، کنترل هایی که در 
بخش تعریف پروژه و طراحی پایه انجام می شود از 

دیگر فعالیت های این واحد است.
این فعالیت ها بر اساس چه استاندارهایی  � 

اجرا می شود؟
فعالیت های این واحد در چارچوب استاندارهای 
استقرار  شرکت  ستاد  بخش  در  که  مدیریتی 
 HSE-MS، شامل   IMS عنوان  تحت  یافته 
 ISO14000 و OHSAS 18000 در دست اجرا 

است.
داریم  شاخص ها  سری  یک  دیگر،  سوی  از 
که به صورت دوره ای اندازه گیری می کنیم. این 
شاخص ها عملکرد و وضعیت HSE ساختمان را 

پایش و گزارش می دهد.
چگونه استقرار این فرآیندها را در روند  � 
اجرای پروژه مدیریت می کنید تا همزمان با 

اجرا، مسائلHSE  نیز رعایت شود؟
به  نباید  ما  است.  ظریف  موضوع  یک  این 
صورت صفر و یک به قضیه نگاه کنیم بلکه باید 

واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم.
شعار نخست ایمنی بعد کار تصور غلطی است 

و ایمنی باید همراه کار باشد.
HSE زمانی مفهوم پیدا می کند که کار در 
جریان باشد و کار زمانی می تواند درست انجام 

شود که HSE همراهش باشد.
 بحث ریسک یک مفهوم بسیار مهم به شمار 
می رود و این موضوع در HSE به خصوص در 

زمینه ایمنی مطرح است.
باید این ریسک ها را شناسایی و ارزیابی کرد 
و نتیجه این ارزیابی را تحلیل کنیم و ببینیم 

ریسک های باالی ما چه مواردی هستند.
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با ابزار 
و کنترل های مدیریتی، مباحث حوزه HSE را 
پیگیری می کند و تولید تمام ابزارها از جمله 
دستورالعمل ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران، 
دستورالعمل ارزیابی HSE مناقصه گران و... برای 
نخستین بار در وزارت نفت و شرکت ملی گاز 

ایران تهیه، تدوین و اجرا شده است.
اجرای  از  دوسال  گذشت  از  پس  اخیرا 
دستورالعمل ارزیابی HSE، این دستورالعمل از 

طرف شرکت ملی گاز ایران به مجموعه ها ابالغ 
شده است.

حوزه HSE در شرکت مهندسی و توسعه گاز 
ایران یک مسیر رو به بهبود است و این مسیر را با 

یک شیب منطقی طی می کند.
چ�ه برنام�ه ای ب�رای به روزرس�انی  � 
دس�تورالعمل ها و فرآینده�ای ای�ن واحد 

دارید؟
در این زمینه از روز نخست که بحث HSE در 
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران شکل گرفت، 
سعی کردیم این ارتباط را با مراکز بین المللی 

داشته باشیم. 
دستورالعمل هایی که در شرکت جاری شد، 
بر گرفته از نتایج و تجارب بین المللی بود. ما یک 
نگاهی به OGP )انجمن تولید کنندگان نفت و 
گاز( به عنوان یکی از سازمان های پیشرو در حوزه 

نفت و گاز داشتیم. 
یکی از ورودی های ما مستندات و اطالعات 
OGP )انجمن تولید کنندگان نفت و گاز( است. 
عالوه بر این، ما به خصوص در کشور سعی کردیم 
واحدهایی که هم جنس ما هستند شناسایی 

کنیم و با آنها ارتباط نزدیک داشته باشیم.
تاکنون با شرکت مهندسی و توسعه نفت و 
مشترک  های  جلسه  مهندسی،  ملی  شرکت 

زیادی داشتیم. 
آیا با ش�رکت های خارجی نی�ز در این  � 

زمینه ارتباط دارید؟
گروه  دو  تاکنون  و  شده  باز  فضایی  اخیرا 
این  های  پروژه  از   HSE حوزه  در  فرانسوی 
شرکت بازدید داشته اند و بحث ایمنی و بهداشت 

حرفه ای و بحث ایمنی فرآیند را بررسی کردند.
گروه  یک  است  قرار  نیز  نزدیک  آینده  در 
آلمانی از پروژه های این شرکت بازدید کند و 
در نهایت یکی از این سه گروه به عنوان مشاور 
HSE شرکت ملی گاز ایران انتخاب و از تجارب 

بین المللی آن استفاده کنیم.
هم اکنون HSE در بخش طراحی پایه پروژه 
وارد شده و دو روش ارزیابی ریسک های فرآیندی 
تاثیر فرآیند  روی  داخل  از  که   )ریسک هایی 

 می گذارد و ریسک هایی که از بیرون روی فرآیند 
تاثیر می گذارد.( را دنبال می کند.

از سوی دیگر باید یک مرحله عقب تر بیاییم و 
به دنبال طراحی هایی باشیم که به صورت ذاتی 

ایمن هستند.
این و  ایم  گرفته  نظر  در  را  بهبود  این   ما 

 روش ها و دستورالعمل ها که از سال 86 تدوین 
شده است را ویرایش می کنیم. 

بحث نیروی انسانی نیز در این زنجیره  � 
مهم اس�ت. ع�اوه بر دوره های آموزش�ی 
که از طریق واحد آموزش برگزار می ش�ود 
چه برنام�ه ای برای افزایش س�طح آگاهی 

کارکنان دارید؟
فرهنگ سازی موضوعی است که در بحث 
پرداخته  آن  به  تر  واضح  و  تر  روشن   HSE"
می شود. در زمینه فرهنگ سازی یکی از ابزارهای 

مهم آموزش است. 
 FACE TO  ،آموزش ها بهتر است کاربردی
های  دوره  باشد.  کوتاه  و  رو(  در  )رو   FACE
آموزشی میان و بلند مدت جایگاه خود را دارند اما 
برگزاری دوره های کوتاه مدت چندساعته خیلی 

مهم است.
بر اساس برنامه ریزی تعریف شده، در بازدید 

برای  آموزشی  و  توجیهی  جلسه  ها  پروژه  از 
 عوامل اجرایی به خصوص مسئوالن پروژه برگزار 
می کنیم و این آموزش ها با نگاه به حوادث رخ 
داده ارائه می شود.برگزاری دوره های آموزشی 
برای بخش ستاد را نیز از سال 92 آغاز کرده ایم و 
مواردی از جمله مسئولیت، وظایف و کنترل هایی 
که در پروژه نیاز است را در جلسات توجیهی ارائه 

کرده ایم.
این روند در سال 93 نیز تداوم یافت و بخش 
منابع انسانی شامل کارکنان خدمات، تاسیسات و 

حراست به این مجموعه افزوده شد.
در سال 94 نیز مابقی واحدهای ستادی شامل 
مدیریت برنامه ریزی، مدیریت تدارکات، مدیریت 
منابع انسانی، امور قراردادها و IT را در برنامه قرار 
دادیم و آموزش بخشی از این واحدها را در 6 ماه 
نخست انجام دادیم و مابقی را نیز در 6 ماه دوم 

انجام می دهیم.
بحث دیگر، آموزش مسئوالن اجرایی پروژه 

است که تا دو ماه آینده آغاز می شود.
این مسئوالن، رئیس کارگاه پیمانکار و مدیر 
با  پروژه دستگاه نظارت را شامل می شود که 
توجه به پیشنهاد از سوی این واحد و استقبال 
مدیرعامل شرکت، دوره هایی نیز برای این گروه 
که به عبارتی تمام اتفاقات در سایت توسط این 

افراد تصمیم گیری می شود، برگزار می کنیم.
با توج�ه به توضیحاتی که ارائه کردید،  � 
 تاکن�ون چن�د جلس�ه آموزش�ی برگ�زار 

شده است؟
آموزشی جلسه   63 از  ها،  پروژه  بحث   در 
 برنامه ریزی شده تاکنون 31 جلسه و در بحث 
تعریف شده  از 22 جلسه  نیز   HSE پیام های

تاکنون 12 جلسه برگزار شده است.
برگ�زاری ای�ن دوره ها و اج�رای دیگر  � 
برنامه های حوزه HSE چه تاثیری در کاهش 

حوادث داشته است؟
اثر  از  ای  نشانه  مشابه  حوادث  تکرار  عدم 

بخشی فعالیت های HSE است.

عاوه بر برگزاری دوره های آموزشی چه  � 
روش های دیگری را با هدف فرهنگ سازی 

در دستور کار قرار داده اید؟
ارسال پیام ها و توصیه های بهداشت صنعتی، 
ایمنی، محیط زیست و اطالعیه حوادث از دیگر 

برنامه های این واحد است.
ساخت  شده،  انجام  ریزی  برنامه  اساس  بر 
هفت انیمیشن از حوادث اتفاق افتاده در 9 سال 
گذشته در دستور کار قرار گرفته که تاکنون یک 
مورد ساخته و 6 مورد دیگر نیز تا پیش از فصل 

زمستان تولید می شود.
لطف�ا توضیحی نیز درخصوص همایش  � 
سراس�ری HSE ش�رکت ملی گاز ایران و 
کس�ب مقام از س�وی ش�رکت مهندسی و 

توسعه گاز ایران ارائه کنید؟
برتر  طرح  سه  متوالی،  سال  دومین  برای 
ایران گاز  ملی  شرکت  سطح  در  شرکت   این 

 انتخاب شد.امسال، طرح خط هفتم سراسری، طرح 
تاسیسات تقویت فشار گاز و طرح خطوط لوله استانی 
به ترتیب مقام های اول تا سوم را به دست آوردند و با 
حضور معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز 

ایران از آنها تقدیر شد.
به نظر ش�ما حوزه HSE � چه جایگاه و 

اولویتی در شرکت دارد؟
و  اساسی  اولویت های  از  یکی   HSE حوزه 
 مهم شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران است و 
بر اساس رده بندی از پنج سطح بین المللی هم 

اکنون جایگاه سوم را کسب کرده است.
سخن پایانی... � 

مسائل حوزه HSE تنها بر عهده یک واحد 
نیست و به شکلی یک مسئولیت همگانی است. 

این واحد بخشی است که می تواند برای یافتن 
راه به سازمان کمک کند و در این مسیر ابزار را 
شناسایی و در اختیار سازمان قرار دهد و در کنار 

سازمان حرکت کند تا به نقطه مطلوب برسد.
در پایان باید گفت که در حوزه HSE برای 
اینکه به حد مطلوب برسیم هنوز راه در پیش 

داریم و باید به صورت ویژه تالش کنیم.

امنیت جانی کارکنان، خط قرمز امور HSE است



www.nigceng.ir

4
شماره سوم مهر ماه 1394

اخبار کوتاه

برخورداری 300 هزار مشترک از نعمت گاز در سیستان و بلوچستان

با بهره برداری از پروژه گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان، 300 هزار مشترک 
در شهرهای کنارک، چابهار، خاش، ایرانشهر، زاهدان و زابل از نعمت گاز برخوردار می 
 شوند و عالوه بر تحقق این موضوع؛ صنایع و نیروگاه های استان را نیز تحت پوشش قرار 
 می دهد.وزیر نفت در آیین امضای قرارداد گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: 
رئیس جمهور  قول اجرای این پروژه را در فروردین ماه 93 داده بود و خوشبختانه با کمک 
و همیاری مجلس شورای اسالمی و تصویب بند »ق« تبصره دو قانون بودجه سال 93 و 
ماده 12 قانون رفع موانع تولید توانستیم این پروژه را بدون استفاده از منابع دولتی آغاز کنیم.
 بیژن زنگنه افزود: این پروژه با حضور سرمایه گذار بخش خصوصی آغاز و در حین انجام کار با
 صرفه جویی هایی که از مصرف فرآورده های نفتی به دست می آید، منابع مالی آن را تامین 
می کنیم.وی یادآور شد: اصل سرمایه گذاری این پروژه نزدیک به1/5 میلیارد دالر است که 
با هزینه های فرعی، این مقدار به1/8میلیارد دالر افزایش می یابد.وزیر نفت با بیان اینکه هم 
اکنون قسمتی از کار این پروژه توسط پیمانکار شرکت ملی گاز ایران اجرا شده است، گفت: 
تعهدات پیمانکار به سرمایه گذار منتقل می شود.زنگنه اعالم کرد: بخش خصوصی تا پایان 
امسال 550 میلیارد تومان از اعتبار این پروژه را تامین کرد و پس از گازرسانی به نخستین 
نیروگاه و از محل فروش سوخت مایع بخش دیگری از هزینه ها تامین می شود.به گفته وی، 
عالوه بر گازرسانی به شهرهای استان سیستان و بلوچستان ،پروژه گازرسانی به روستاهای 
باقیمانده کشور نیز در دستور کار قرار دارد که با پایان این پروژه ها جمعیت برخوردار از گاز 

کشور از 89 درصد کنونی به 9٧ درصد افزایش می یابد.

گازرسانی به سیستان و بلوچستان ساالنه ٦٦0 میلیون دالر صرفه جویی ایجاد می کند

گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان ساالنه 660 میلیون دالر صرفه جویی از طریق جایگزینی 
گاز با سوخت های مایع به همراه خواهد داشت.

 مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی و توس��عه گاز ایران در آیین امضای قرارداد گازرسانی به استان 
سیستان و بلوچستان گفت: هزینه این پروژه 1/8 میلیارد دالر برآورد شده که با توجه به جایگزینی 

گاز با سوخت های مایع طی سه سال، قابل بازگشت است.
حسن تربتی افزود: این پروژه با هدف گازرسانی به شهرهای زاهدان، زابل، خاش، چابهار و همچنین 
نیروگاه های استان اجرا می شود.وی یادآور شد: هم اکنون خط هفتم سراسری به طول 90٧ کیلومتر 

از پارس جنوبی تا ایرانشهر با هزینه یکهزار و ٧30 میلیارد تومان اجرا شده است.
به گفته مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، در مجموع 950 کیلومتر خط لوله و شبکه 
تغذیه و توزیع در شهرهای یادشده اجرا می شود.تربتی تاکید کرد: این پروژه به روش BOT و 
سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی طی دو سال اجرا می شود.مدیرعامل شرکت مهندسی و 
 توسعه گاز ایران ادامه داد: هم اکنون 400 هزار تن ورق مورد نیاز این پروژه تهیه شده و به شرکت های 
لوله ساز تحویل شده است.تربتی تصریح کرد: در پروژه گازرسانی به زاهدان هم اکنون 340 کیلومتر 
مسیرسازی صورت گرفته و لوله های مورد نیاز برای 52 کیلومتر از این مسیر نیز تهیه و 25 کیلومتر 
نیز از آن جوشکاری شده است.وی ادامه داد: مسیرسازی 180 کیلومتر از خط لوله ایرانشهر به زاهدان 
و طراحی سایر خطوط نیز انجام شده که با امضای قرارداد شاهد تسریع در اجرای پروژه خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران اعالم کرد: با گازرسانی به نیروگاه های استان از مصرف 
ساالنه 1/4 میلیارد لیتر نفتگاز و 550 میلیون لیتر نفت کوره جلوگیری می شود.

پیشرفت 75 درصدی ساخت تاسیسات تقویت فشار گاز »نایین« و »کاشان« 
پروژه ساخت تاسیسات تقویت فشار گاز »نایین« و »جهرم« روی خط هشتم سراسری با 
٧5 درصد پیشرفت در جریان است.مجری طرح تاسیسات تقویت فشار خطوط گاز اظهار کرد: 
با بهره برداری از این تاسیسات که با آرایش 1+3 تعریف شده است، شاهد افزایش ظرفیت انتقال 
گاز خط هشتم سراسری خواهیم بود.علی اکبر مرآتی افزود: تاکنون برای این پروژه ها در مجموع 
280 میلیارد تومان هزینه شده و ساخت این تاسیسات با تزریق منابع مالی جدید تسریع می یابد.

وی با بیان اینکه این ایستگاه ها از جمله پروژه های اولویت دار شرکت ملی گاز ایران است، یادآور 
شد: این ایستگاه ها ٧5 درصد پیشرفت فیزیکی دارند و تا پایان آذرماه امسال به بهره برداری 
می رسند.به گفته مجری طرح تاسیسات تقویت فشار خطوط گاز، ساخت تاسیسات تقویت فشار 
گاز »خنج« و »جهرم« روی خط هشتم سراسری نیز با ٧5 درصد پیشرفت در جریان است.

مرآتی 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.وی یادآور شد: ساخت تاسیسات تقویت فشار گاز خنج، جهرم، نایین، کاشان و 
 صفاشهر روی خط هشتم سراسری از جمله اولویت های امسال شرکت ملی گاز ایران به شمار 

می رود که اجرای این پروژه ها از سوی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در جریان است.

با حضور وزیر نفت

قرارداد گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان امضا شد

قرارداد گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان بین شرکت مهندسی و توسعه گاز 
ایران و شرکت کیسون با حضور وزیر نفت امضا شد.این پروژه با هدف گازرسانی به شهرهای 
زاهدان، چابهار، خاش و زابل طی دو سال اجرا می شود.بر پایه این گزارش عالوه بر گازرسانی 
به مناطق مسکونی، پنج نیروگاه استان نیز طی این پروژه گازرسانی می شود.بر همین اساس 
پروژه گازرسانی به شهرهای استان سیستان و بلوچستان )زاهدان( شامل 260 کیلومتر 
خط لوله 36 اینچ منشعب از کیلومتر 839 خط لوله هفتم سراسری می شود.بر اساس این 
گزارش، این پروژه با هدف گازرسانی به شهرهای زاهدان، زابل، خاش، چابهار و همچنین 
نیروگاه های استان اجرا  و برای این منظور در مجموع 950 کیلومتر خط لوله و شبکه تغذیه 
و توزیع در شهرهای یادشده اجرا می شود.این پروژه به روش BOT و سرمایه گذاری توسط 

بخش خصوصی طی دو سال اجرا می شود.
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گزارش

اواخر سال 84 بود که شرکت ملی گاز ایران طرح 
انتقال گاز به مناطق شرقی و جنوب شرقی کشور را 
تحت عنوان خط انتقال گاز هفتم سراسری در دستور 

کار قرار داد.
این خط انتقال گاز اهداف چندگانه ای را در خود 
جای داده که می توان به گازرسانی به نیروگاه ها، صنایع 
پتروشیمی، واحدهای صنعتی و احداث خطوط فرعی 
و شبکه های شهری برای مصارف خانگی، تجاری و 
صنعتی در استان های واقع در طول مسیر به خصوص 

گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان، اشاره کرد.
بدون تردید تحقق این پروژه، توسعه قابل مالحظه ای 
در زیرساخت های اقتصادی، صنعتی و ایجاد فرصت های 
دنبال  به  کشور  از  وسیعی  منطقه  در  فراوان   شغلی 

 خواهد داشت.
برهمین اساس، در صورت بهره گیری از خط انتقال 
گاز یادشده در زمینه صادرات گاز به پاکستان و هند، 
نیز  جهان  و  منطقه  انرژی  تحوالت  در  ایران   نقش 

پررنگ تر خواهد شد.
ظرفیت خط انتقال گاز که از پارس جنوبی تامین 
می شود در مرحله نخست، 60 میلیون مترمکعب در 
روز برای تامین گاز جنوب استان کرمان، هرمزگان و 
 به خصوص گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان 

در نظر گرفته شده بود.
فاز نخست این طرح بزرگ حدفاصل پارس جنوبی 
اینج   56 قطر  و  کیلومتر   90٧ طول  به  ایرانشهر  تا 
با فشار عملیاتی یکهزار و 305 پوند بر اینچ مربع، در 
استان های بوشهر )45 کیلومتر(، فارس )٧5 کیلومتر(، 
کیلومتر(،  150( کرمان  کیلومتر(،   435(  هرمزگان 
 سیستان و بلوچستان )202 کیلومتر( امتداد دارد و در 

نهایت به شهرستان ایرانشهر منتهی می شود.
عملیات اجرایی این فاز از سال 85 آغاز و پس از عبور 
از مناطق سخت گذر و حل معضالت و مشکالت پروژه 
 در سال 89 با اعتبار 1٧ هزار و 300 میلیارد ریال به
 بهره برداری رسید و امکان تامین گاز واحدهای مسکونی- 
صنعتی و نیروگاه های شهرستان ایرانشهر و مناطق مجاور 

آن فراهم شد.

پس از اجرای فاز نخست، احداث فاز دوم خط انتقال 
گاز هفتم سراسری در دستور کار شرکت مهندسی و 
توسعه گاز ایران قرار گرفت و این شرکت در راستای 
روستاهای  و  شهرها  به  گازرسانی  حداکثری  پوشش 
باقیمانده استان سیستان و بلوچستان و تامین کامل 
گاز مورد نیاز نیروگاه ها و صنایع این استان، با استفاده 
از فرصت های سرمایه گذاری تعریف شده در بند »ق« 
تبصره 2 قانون بودجه سال 93، اقدام به برگزاری مناقصه 

برای انتخاب سرمایه گذار کرد.
بر همین اساس، هزینه اجرای این طرح حدود 60 
هزار میلیارد ریال )حدود 1/825 میلیون دالر( برآورد 

می شود و هدف از اجرای آن گازرسانی به حدود 300 
هزار خانوار شهری و روستایی در شهرستان های زاهدان، 
چابهار، خاش ، زابل وهمچنین گازرسانی به نیروگاه های 
حرارتی ایرانشهر گازی، ایرانشهر بخاری، زاهدان و چابهار 

و صنایع موجود در استان سیستان و بلوچستان است.
انتقال  خط  کیلومتر   260 احداث  دیگر،  سوی  از 
گاز 36 اینچ ایرانشهر – زاهدان، ساخت هفت ایستگاه 
کاتدیک، یک  ایستگاه حفاظت  پنج  راهی،  بین  شیر 
گیرنده  و  فرستنده  ایستگاه  و یک  فرستنده  ایستگاه 
توپک، یک ایستگاه کنترل فشار و سیستم مخابراتی 
استان  به  گازرسانی  طرح  اجرای  ملزومات  جمله   از 

سیستان و بلوچستان است.
هم اکنون ورق های این پروژه به وزن 8٧ هزار و 149 
تن خریداری و به داخل کشور حمل شده و بخشی از 
آن نیز به شرکت های لوله ساز داخل کشور منتقل و در 

حال ساخت است.
در مجموع، برای تحقق این پروژه زیرساخت های الزم 
باید تعریف و احداث شود که این ملزومات شامل خط 
انتقال گاز 56 اینج ایرانشهر- دوراهی دلگان، احداث خط 

انتقال گاز 42 اینچ چابهار منشعب از خط اصلی، ساخت 
خط انتقال گاز 36 اینچ زاهدان- دو راهی زابل و 20 اینچ 

دو راهی زابل، خط انتقال گاز خاش می شود.
شرکت ملی گاز ایران براساس منابع بند »ق« تبصره 
دو قانون بودجه سال 93 و دیگر منابع آن در سال 94 تا 
پایان سال 96 گازرسانی به روستاهای باالی 20 خانوار 
را به پایان می رساند که با تحقق این پروژه و اجرای 
گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان در سال های 
آینده شاهد افزایش ضریب نفوذ گاز در سطح کشور 

خواهیم بود.

گاز طبیعی در مسیر زاهدان
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بین الملل

پاکستان و روسیه قرارداد ساخت خط لوله گاز امضا کردند

دولت های پاکستان و روسیه در اسالم آباد قراردادی برای ساخت خط لوله گاز به طول یکهزار 
و 100 کیلومتر از کراچی تا الهور امضا کردند.

شاهد خاقان عباسی، وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان و  الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه 
این قرارداد را امضا کردند.

براساس این قرارداد، روسیه دو میلیارد دالر برای ساخت این طرح بزرگ سرمایه گذاری 
می کند و قرار است فاز نخست آن که به طرح خط لوله جنوب – شمال معروف است، پیش 

تکمیل  پایان سال 201٧ میالدی  از 
 شود.پیش از این وزیر نفت پاکستان در 
گفت و گو با ایرنا درباره هدف از ساخت 
این خط لوله  گفته بود: به دلیل نیاز 
شدید مناطق شمال پاکستان به گاز از 
جمله مراکز صنعتی این منطقه، خط 

 لوله گاز کراچی – الهور با هدف انتقال بخشی از گازهای وارداتی به مناطق شمال پاکستان ساخته
 می شود.به گفته وی، این خط لوله برای گاز وارداتی از قطر و نیز در آینده برای گاز وارداتی از 

ایران به مناطق شمال پاکستان استفاده خواهد شد.

ایروان گاز بیشتری از ایران می خرد
معاون وزیر انرژی و منابع طبیعی ارمنستان از افزایش صادرات گاز ایران به آذربایجان در 

سال 201٧ میالدی خبر داد.
هیک هاروتیونیان اعالم کرد که انتظار می رود واردات گاز طبیعی ارمنستان از ایران در سال 

201٧ افزایش یابد و ایروان نیز صادرات برق به ایران را  افزایش می دهد.
 ایروان و تهران در ماه آگوست برای اجرای پروژه احداث خط سوم انتقال برق دو مداره

 400 کیلو ولتی از ارمنستان به ایران یک قرارداد امضا کردند.
قرارداد احداث خط سوم انتقال برق دو مداره 400 کیلو ولتی میان ایران و ارمنستان میان 

بانک توسعه صادرات ایران و شرکت هایون ارمنستان امضا شد.
براساس این قرارداد بانک توسعه صادرات ایران 83 میلیون یورو از 10٧ میلیون و 900 هزار 
یورو هزینه احداث این خط را برعهده می گیرد تا این پروژه طی 18 ماه برای تبادل برق میان 

ایران و ارمنستان به بهره برداری برسد.
هاروتیونیان در این خصوص گفت: ساخت و تکمیل احداث خط سوم انتقال برق 18 ماه به 

طول می انجامد.
هزینه اجرای این پروژه حدود 120 میلیون دالر برآورد شده است.

در همین حال، یرواند زاخاریان، وزیر انرژی ارمنستان روز دوازدهم مهرماه پس از دیدار با 
بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران پیش بینی کرده بود که پروژه احداث خط سوم انتقال برق دو مداره 

400 کیلو ولتی میان ایران و ارمنستان در سال 2018 میالدی به پایان می رسد.
  وی گفت: امیدواریم که بتوانیم از ظرفیت خط لوله صادارتی گاز ایران- ارمنستان و خطوط 
کنونی انتقال برق ایران به ارمنستان و خط سوم انتقال برق که قرار است احداث شود، به طور 

کامل بهره گیریم.
ایران و ارمنستان سال 2004 میالدی )1383 شمسی( یک قرارداد 20 ساله تهاتر گاز و برق 
امضا کردند.دو خط کنونی انتقال برق میان دو کشور، ظرفیت انتقال 300 مگاوات برق را دارد و 

بیش از این نمی توان از آنها در مبادله برق میان دو کشور استفاده کرد.
معاون وزیر انرژی ارمنستان با بیان این که خط سوم انتقال برق سبب افزایش تهاتر گاز و 
برق ایران و ارمنستان می شود، بدون اشاره به ارقام خاصی  گفت: باید از ظرفیت باالی خط لوله 

صادرات گاز ایران به ارمنستان بیشتر بهره گیریم.
وزیر انرژی ارمنستان پیش تر در این باره گفته بود: احداث خط سوم انتقال برق میان ایران 
و ارمنستان سبب می شود که حجم مبادالت کنونی میان تهران و ایروان به پنج برابر سطح 
کنونی افزایش یابد.ارمنستان ذخایر هیدروکربنی اندکی دارد و برای تامین انرژی مورد نیاز خود، 
به واردات سوخت و یک نیروگاه هسته ای که در زمان اتحاد جماهیر شوروی سابق ساخته 
شده، وابسته است.با توجه به اختالف های سیاسی با آذربایجان، همسایه نفتخیز شرقی و ترکیه، 

همسایه غربی ارمنستان، ایروان نیازهای انرژی خود را از ایران و گرجستان تامین می کند.

وزیر انرژی روسیه معتقد است که بازگشت 
ایران به بازارهای جهانی گاز طبیعی، تاثیر 
نخواهد  گازپروم  موقعیت شرکت  بر  منفی 

داشت.
از یک سفر  بازگشت  از   الکساندر  پس 

دو روزه به تهران اعالم کرد  من اطمینان دارم 
که حجم صادرات گاز شرکت دولتی گازپروم 
 روسیه، سهم و جایگاه مسکو را در بازار اروپا ثابت

نگه می دارد زیرا بسیار شرایط رقابتی دارد.
وی افزود: تغییر جایگاه و موقعیت روسیه 

در بازار گاز اروپا دور از انتظار است.
به  هماهنگی  برای  روسیه  انرژی  وزیر 
منظور برگزاری نشست کمیسیون مشترک 
و  ایران  اقتصادی  مشترک  همکاری های 
رؤسای  از  متشکل  هیاتی  صدر  در  روسیه 
شرکت های روسی فعال در حوزه های نفت، 
گاز، پتروشیمی، برق، ارتباطات، معادن و بانک 

مرکزی به تهران سفر کرد.
وزیر  واعظی،  محمود  با  نخست  نواک 
ارتباطات و فناوری به عنوان رئیس کمیسیون 
همکاری های مشترک اقتصای ایران- روسیه 
و  دیدار  ایران  اسالمی  جمهوری  طرف  از 
انرژی روسیه در جریان  گفت وگو کرد.وزیر 
این سفر با بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران نیز 
برای بررسی همکاری های تهران ومسکو در 

حوزه نفت و گاز مالقات و مذاکره کرد.
نواک در جریان این سفر دو روزه با حمید 
چیت چیان وزیر نیرو، حسین دهقان، وزیر 
دفاع، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی 
و  دیدار  ایرانی  بلندپایه  مقام های  دیگر   و 

گفت و گو کرد.وی در نشست خبری مشترک 
تجاری  همکاری های  بود:  گفته  واعظی  با 
تاریخی ای که  اصول  پایه  بر  ایران  با  روسیه 
بر اصل همجواری استوار است، ادامه خواهد 
یافت و روسیه ایران را شریک مهم و بزرگ 

تجاری خود قلمداد می کند.
وزیر انرژی روسیه به زمینه های اصلی 
همکاری دو کشور اشاره و عنوان کرده بود: 
همکاری در زمینه های نفت و گاز، ساخت و 
توسعه نیروگاه ها، استخراج در بخش معادن، 
از  جاده ای  زیرساخت های  و  نقل  و  حمل 
بخش هایی است که قابل توسعه و گسترش 
است.نواک ادامه داده بود: حجم روابط تجاری 
و اقتصادی دو کشور یک میلیارد و ٧0 میلیون 
دالر است اما این حجم مبادالت به نظر من 

ضعیف بوده و باید آن را افزایش داد.
وی یکی از چالش های توسعه همکاری های 
ایران و روسیه را مشکالت تامین منابع مالی 
عنوان کرده و گفته بود: با ایجاد یک خط 
همچنین  و  کشور  دو  میان  اعتباری  مالی 
 ایجاد بانک ایران و روسیه می توانیم حجم

 سرمایه گذاری ها را افزیش دهیم.

بازگشت ایران به بازار گاز موقعیت گازپروم را متزلزل نمی کند
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همکاران

از اهالی شمال کشور است و بیش از 
21 سال سابقه فعالیت در صنعت گاز را 

دارد.
التحصیل  فارغ  بحرکاظمی،  رضا 
سال  از  و  است  آبادان  نفت  دانشکده 
13٧3 در شرکت ملی گاز ایران استخدام 

شده است.
و  مهندسی  امور  قسمت  در  ابتدا 
خدمات فنی شرکت ملی گاز ایران و در 
واحد  شبکه گازرسانی مشغول کار شد 
های  شبکه  پروژه  در  سال 1380  تا  و 
گازرسانی )تغذیه و توزیع( شهرهای یزد، 
از تهران نیزحضور داشته  کرج، بخشی 
است.پس از واگذاری اجرای شبکه تغذیه 
و توزیع گاز به شرکت های گاز استانی 
به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 

منتقل شد.
در  خود  فعالیت  خصوص  در  وی 
ایران  گاز  توسعه  و  مهندسی   شرکت 
می گوید: از ابتدای تاسیس این شرکت تا 
سال 1388 در بخش طراحی و مهندسی 
طرح خطوط انتقال گاز مشغول کار شدم 
و پس از آن به طرح خط هفتم سراسری 
منتقل و تاکنون نیز در این واحد و در 
سمت مسئول اجرای پروژه مشغول به کار 

هستم.
بحرکاظمی که عالقه زیادی به شنا، 
تیراندازی و سوارکاری دارد، مقام هایی نیز 

در این مسابقات کسب کرده است.
در سال ٧4 ازدواج کرده و ثمره این 
ازدواج دو فرزند به نام های فاطمه و مهدی 

است.
به گفته وی، ازدواج و حضور در شرکت 
ملی گاز ایران از جمله نقطه های عطف 
باعث  که  رود  می  به شمار  وی  زندگی 
موفقیت و پیروزی او در تمام عرصه های 

زندگی شده است.
موفقیتی  اینکه  بیان  با  بحرکاظمی 
که فرزندانم به دست آورده اند را مدیون 
همسرم هستم، تاکید می کند: به دلیل 
شرایط کاری و نیاز به بازدید از پروژه ها، 
باید به ماموریت بروم و زمانی که در منزل 
همسرم  توسط  زندگی ام  ندارم  حضور 

مدیریت و اداره می شود.
ش�رکت مهندس�ی و س�همیه  � 

بنزین!
آقای  همسر  الیکاهی،  مریم  خانم 
معلم  تربیت  دانشگاه  در  که  کاظمی 
ریاضی  دبیر  اکنون  هم  کرده،  تحصیل 
دبیرستان است و سابقه 25 سال فعالیت 

در آموزش و پرورش  دارد.

شغلی  وضعیت  خصوص  در  وی 
همسرش می گوید: به دلیل ماموریت های 
زیادی که می رفتند، مدیریت منزل و 
فرزندان بر عهده من بود و خوشبختانه 
هم اکنون تعداد ماموریت ها کاهش یافته 

است.
با توجه به شرایط کاری،  در بسیاری 
از موقعیت هایی خاص و ویژه مثل مراسم 
عروسی و مراسم خانوادگی حضور ندارند 
و زمانی که ماموریت هم نباشند در اداره 
حضور دارند و در برخی مواقع نیز بخشی 

از کارها را به منزل می آورند.
به گفته خانم الیکاهی، در صورتی که 
مشکلی در زمینه قبض و قطع گاز برای 
اقوام یا همسایه ها پیش می آید انتظار 
دارند که از طرف آقای بحرکاظمی حل 
شود و این در حالی است که من برای آنها 
توضیح می دهم که حوزه کاری همسرم 
ارتباطی با این مسائل ندارد. حتی در زمان 
سهمیه بندی بنزین به اشتباه می گفتند 

که شما برای بنزین هم سهمیه دارید.
وی حضور در جشن هایی که شرکت 
برگزار  ایران  گاز  توسعه  و   مهندسی 
می کند و استفاده از مکان های زیارتی و 

تفریحی را در نشاط و شادابی خانواده ها 
تاثیر گذار دانست.

کسب رتبه 24 � کنکور سراسری
آقای  دختر  بحرکاظمی،  فاطمه 
بحرکاظمی، متولد سال 13٧6 بوده و هم 
دانشگاه  دانشجوی رشته حقوق  اکنون 

تهران است.
و  دارد  عالقه  فرانسه  زبان  به 
پیشرفته  سطح  در  را  انگلیسی  زبان 

)ADVANCE( طی کرده است.
دولتی  نمونه  دبیرستان  در  که  وی 
درس خوانده، مدال نقره المپیاد ادبیات 

کشور را کسب کرده است.
با وجود عالقه شدید به حوزه ادبیات، 
در دوران دبیرستان به شیمیدان معروف 
بوده و در المپیاد فیزیک نیز مقام به دست 

آورده است.
و  ادبیات  به  زیادی  از کودکی عالقه 
شعر داشته و از کالس دوم دبستان عالوه 
بر قرآن، شروع به خواندن گلستان سعدی 

کرده است.
دستیابی به مقام های دینی و علمی را 

از الطاف خداوند می د.ند و می گوید:

سکته ای             بی  صحف  صد  بخوانی  ور 
بی قدر یادت نماند نکته ای

)حتی اگر بدون مکث و وقفه، 100 
کتاب و دفتر بخوانید؛ اگر تقدیر و لطف 
یاد  را  ای  نکته  هیچ  نباشد   خداوند 

نمی گیرد(.
اطالعات  خصوص  در   وی 
نفت  تولید  زمینه  در   دانش آموزان 
برای  آموزان  دانش  نگاه  از  می گوید: 
استخراج نفت باید انسان به زیر دریا برود 

و از آنجا نفت را خارج کند.
وی با بیان اینکه فعالیت های مهندسی 
پذیری  خطر  یک  دارای  نفت  صنعت 
است که بسیاری از شغل ها ندارد، تاکید 
می کند: اخیرا تحقیقی در مورد بیمه 
بیکاری در کشور سوئد انجام داده ام و 
در این تحقق به این نتیجه رسیدم که 
شرایط  دلیل  به  مهندسی  شرکت های 
بیکاری  بیمه  برای  زیادی  مبلغ  کاری، 
پرداخت می کنند.او ادامه می دهد: شغل 
مهندسی از یک طرف برای فرد خطرپذیر 
در  مردم  جان  با  دیگر  از طرف  و  بوده 

ارتباط است.
از سوی دیگر، کارکنان این صنعت از 
خانواده دور هستند و برای محقق شدن 
پروژه ها و ایجاد آسایش و رفاه برای مردم 
تالش می کنند و در صورتی که مزایایی 
دارند این مزایا شایسته فعالیت و تالش 
وجه  هیج  به  نباید  افراد  است.این  آنها 
اشتباه کنند و کوچک ترین اشتباه آنهاست 
در پروژه عالوه بر هدر دادن بودجه کشور، 

جان مردم را به خطر می اندازد.
مهندس می شوم � 

آقای  پسر  بحرکاظمی،  مهدی 
بحرکاظمی متولد سال 1383 بوده و هم 
اکنون در کالس پنجم ابتدایی مشغول به 
تحصیل است.وی که برای ادامه تحصیل 
رشته ریاضی را در نظر گرفته، می خواهد 

در آینده وارد رشته های مهندسی شود.
به فوتبال و والیبال عالقه دارد و ورزش 
فوتبال را به صورت حرفه ای پیگیری  و 
زبان انگلیسی را نیز در سطح پیشرفته 
دنبال می کند.وی در خصوص شرکت 
مهندسی و توسعه گاز ایران می گوید: این 
 شرکت وظیفه تامین گاز و آسایش مردم را 
بر عهده دارد و با ساختن خط لوله، گاز را 

به خانه ها می رساند.
تجربه حضور چندساله در جشن های 
در  حضور  از  و  دارد  را  سازان   آینده 
ورزشی شرکت  و  فرهنگی  های  برنامه 

استقبال می کند.

هنر شرکت مهندسی، ایجاد رفاه برای مردم است
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محیط اطراف ما همواره در سالمت ما تاثیر گذار 
است. در نظر بگیرید که روزانه 8 ساعت یا بیشتر 
در محیط کار خود مشغول به کار هستید. ساختن 
یك محیط سالم در فضای شغلی باعث ایجاد یك 

زندگی سالم و طو النی مدت در محیط کار می شود.
آرامش درونی در محیط کار

اگر چه نمی  توان استرس ها را به طور کامل از 
میان برداشت اما می توان آنها را کمتر کرد. در اینجا 
یك سری راهکارهایی پیشنهاد می شود که می تواند 

تا حدودی از استرس های روزانه شما بکاهد.
آرام باشید

این مسئله امری طبیعی است که هر چه سخت  تر 
کار کنید نتیجه بهتری می گیرید با این وجود به نظر 
می رسد  تا حدودی این مسئله که هرچه آرام تر و با 
آگاهی بیشتر قدم بردارید نتیجه بهتری می گیرید با 

نظر قبلی تناقض دارد.
برای خود حد و مرز مشخص کنید

آیا از کسانی هستید که در محیط کار خود از دیگران 
کمك می  گیرید؟ سعی کنید که خیلی محترمانه برای 
خود حد و مرز مشخصی تعیین کنید و به راحتی نه! 
بگویید. در ضمن به تقویم خود نگاهی بیندازید تا 
مطمئن شوید که بعد از کار بدون بر نامه نیستید. در 
کالس های مدیتیشن شرکت کنید دوش بگیرید یا با 

خواندن کتاب خود را سرگرم کنید.
نفس عمیق بکشید

بیشتر کسانی که تحت فشار و تنش هستند 
عمیق نفس  که  زمانی  دارند.  سطحی   تنفس 

 می  کشید به طور طبیعی اکسیژن بیشتری را وارد 
بدن خود می  کنید.

بار نفس  تصمیم بگیرید که در طول روز 10 
عمیق بکشید. این کار یك دقیقه طول می  کشد اما 

اثرش چندین برابر خواهد بود.
عوامل طبیعی را وارد محیط کنید

تا آنجایی که امکان دارد سعی کنید که نور و هوای 
تازه وارد محیط کارتان شود. در محیط اطراف تان از 
گل های زیبا و روح نواز که اثر مثبت بر مغز دارند 
استفاده کنید. یك دسته گل زیبا حالت شاعرانه 
می شود.  استرس  کاهش  باعث  و  داده  فضا  به 
تحقیقات نشان داده کسانی که در کنار ترکیبی از 
گل های رنگارنگ قرار می گیرند بیشتر از کسانی که 
فقط  گل هایی  با برگ های سبز  را مشاهده می کنند 

در آرامش به سر می  برند.

ساعتی را به خودتان اختصاص دهید
قرار  اختیارتان  در  که  استراحتی  وقت های  از 
می دهند استفاده کنید. بیشتر مردم حتی در زمان 
کارشان  که  انگار  کارند؛  مشغول  نیز  استراحت 
تمامی  ندارد.این روند در آینده برایشان عواقب 
خواهد داشت. به یاد داشته باشید که شما انسان 
هستید نه یك ماشین. حتی یك ماشین هم نیاز 
به استراحت دارد! سعی کنید به هنگام ظهر 15 
دقیقه چشمان خود را ببندید. اگر فقط 5 دقیقه 
وقت استراحت دارید لحظاتی چشمان خود را روی 
هم بگذارید حتی این چند لحظه هم از استرس 

شما می  کاهد.
مدیتیشن  کنید

مدیتیشن به بدن شما استراحت داده و امواج 
مغزی را می  کاهد. تمرین منظم مدیتیشن، تای چی 
و یوگا باعث کاهش استرس و ایجاد آرامش نه تنها 

در محیط کار بلکه در طول زندگی نیز می  شود.

سر حال باشید
جنب و جوش باعث تحریك سیستم عصبی مرکزی و 

فعالیت ذهن و موجب کاهش استرس می شود.
•   در وقت استراحت به جای قهوه از چای استفاده 
کنید. از نوشیدنی ها یی که انرژی را باال می برند مثل 

عشقه، اوکالیپتوس یا زنجفیل استفاده کنید.
• از روش هایی استفاده کنید تا در طول روز فعالیت 
داشته باشید. به جای آسانسور از پله استفاده کنید. 
در هر ساعت لیوانی آب خنك بنوشید. اتومبیل خود 
را کمی  دورتر از محل کار خود پارک کنید. این کار تنها 

باعث افزایش انرژی می  شود.
•   اگر هوای بیرون مساعد است می توانید ناهار را 
در محیط باز صرف کنید یا به قدم زدن بپردازید. هوای 
تازه و استراحت یك روز کاری پر انرژی را برای شما به 

دنبال دارد.
•   سعی کنید در بین روز از میان وعده های مقوی مثل 
خشکبار،   غالت ،  میوه یا پروتئین های مورد نیازاستفاده کنید 

که انرژی  مورد نیاز و کاهش قند خون تان را تامین کنند.

فرهنگ و سالمت

راهکارهای طالیی کاهش استرس شغلی
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