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توسعه اقتصادی از مسیر دانش و 
مهارت نیروی انسانی عبور می کند

در ساليان اخير علوم و تكنولوژي نسبت به گذشته پيشرفت 
چشمگيری داشته است. اين تحول و دگرگوني به حدي است 
كه عصر حاضر را عصر نيم عمر اطالعات ناميده اند يعني دوراني 
كه در هر پنج سال، نيمي از اطالعات بشري منسوخ شده و 
اطالعات و دانش جديد جايگزين آن مي شود. اين امر گويای اين 
است كه همه افراد يک سازمان موظف به ارتقای سطح دانش 
خود هستند و از طرفی مديران سازمان هم موظف به حركت 
دادن اعضای سازمان به سمت دانش روز هستند، به همين دليل 
در سال های اخير آموزش ضمن خدمت كاركنان در سازمان هاي 

مختلف از جايگاه خاصي برخوردارشده است.
سرپرستان واحدهای مختلف سازمان، مسوالن اصلی ارتقای 
موقعيت سازمان هستند كه يكی از راه های اساسی اين امر 
باال رفتن سطح دانش كاركنان است. سرپرستان معتقدند كه 
دوره هاي آموزشي ضمن خدمت مي تواند قابليت هاي دانشي و 
مهارتي و نگرش مناسبي را در كاركنان پرورش دهد چرا كه  

نيروي انساني مهم ترين عامل مولد است.
در گذشته اعتقاد بر اين بود كه سرمايه و منابع مادی روند 
توسعه اقتصادی و اجتماعی كشور را تعيين می كند اما در جهان 
كنونی منابع انسانی كارآمد در اين امر تاثير اصلی را دارد. منابع 
انساني كارآمد باعث افزايش سرمايه، بهره برداری از منابع مختلف 
جامعه و ساخت و توليد روزافزون می شود؛ به عبارت ديگر منابع 
انسانی كارآمد، پيشبرد جامعه در راستای توسعه ملی را تضمين 
می كند. كشوري كه نتواند مهارت ها و دانش مردم خود را توسعه 
دهد و از آن در اقتصاد ملي به نحو مؤثري بهره برداري كند، قادر 

نيست هيچ چيز ديگري را توسعه بخشد.
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گفت و گو

شركت مهندسی و توسعه گاز ايران يكی از 
شركت های تابع شركت ملی گاز ايران به شمار 
می رود كه بر اساس نظام اجرائی طرح های صنعت 

نفت پايه گذاری شده است.
هم اكنون بيش از 810 نفر كارمند رسمی، 
پيمانی، مدت معين و مدت موقت و پيمانكار 
در اين شركت مشغول به كار هستند و وظيفه 
مديريت و اجرای موفق طرح ها و پروژه های ابالغ 
شده از سوی شركت ملی گاز ايران را بر عهده 
به عنوان  انسانی  نيروی  راستا،  دارند.در همين 
يكی از اساسی ترين عناصر شكل گيری شركت 
مهندسی و توسعه گاز ايران محسوب می شود و 
توجه ويژه به اين بخش از ساختار شركت يكی 
اولويت های اساسی و كاری مديران است.در  از 
ادامه، گفت و گو با مهدی مقيمی ابيانه، مديرمنابع 
انسانی شركت مهندسی  و توسعه گاز ايران را 

می خوانيد.
ابتدا درب�اره مدیریت منابع انس�انی  � 
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران توضیح 

دهید.
باتوجه به اينكه اقتصاد مبتنی بر دانش، اساس 
رقابت پذيری است وجود مديران دانش مدار و 
فهيم به عنوان عامل اصلی پيشرفت و بهره وری 

به حساب می آيند.
افزايش  برای  سازمان  در  اساس،  اين   بر 
بهره وری نياز به شرايط متعددی است كه ركن 

تعيين كننده آن، عامل انسانی است.
به صورت كلی، مديريت منابع انسانی شركت 
مهندسی و توسعه گاز ايران واحدهای مختلفی 
از جمله، برنامه ريزی، تامين و آموزش نيروی 
انسانی، امور كاركنان، خدمات اداری و اجتماعی 
و روابط كار و مددكاری اجتماعی و ... را شامل 

می شود.
چه برنامه هایی را برای ارائه آموزش به  � 

کارکنان تعریف کرده اید؟
به  پرداختن  مديران،  اصلی  ازوظايف  يكی 
دادن  و  انگيزش  تقويت  و  همكاران  رضايت 
 روحيه باال به آن ها است كه برای اين كار بايد در 
برداشته  موثری  های  قدم  مختلف،  بخش های 
شود كه از جمله فعاليت هايی كه بايد انجام شود، 

ارائه آموزش است.
ما بايد سير تكامل فرآيند آموزش در شركت را 
مورد توجه قرار دهيم و برای اين كار نيز بايد يک 
سيستم مدون، هدف دار و يكپارچه برای تعيين 
نيازهای آموزشی به عنوان زيرساختار انجام دهيم.
در اين راستا برای اينكه يک فعاليت اصولی انجام 
دهيم، فرآيند استاندارد آموزشی را با همكاری 
واحدهای ستادی؛ برنامه ريزی و طراحی كرده ايم 
كه خوشبختانه در اين ارتباط با توجه به اهميت 
سمت های فنی، بيش از 78 سمت مهندسی، 
HSE و بازرسی فنی را استاندارد و كليه آن ها 
را به تصويب خواهی در شركت ملی گاز ايران 
رسانده ايم و توسط واحد امور ساختار تمام آن ها 

در سيستم جامع تغذيه شده اند.
متعاقبا  مابقی سمت های فنی )28 سمت( را 
برنامه ريزی كرده ايم كه تا پايان سال استاندارد 
كنيم.از سوی ديگر، سمت های غير فنی نيز با 
برنامه ريزی واحد آموزش شركت ملی گاز ايران 
مقرر شده است تا پايان سال نهايی شود بر همين 
اساس اميدواريم تا پايان سال 94 كليه سمت 

های سازمانی دارای استاندار آموزشی شود. 

استاندارد سازی آموزش کارکنان چه  � 
ویژگی هایی دارد؟

زمانی كه سمت ها دارای استاندارد آموزشی 
شد، آموزش ها به صورت پراكنده و سليقه ای 
ارائه نمی شود بلكه دوره ها را بر اساس نياز و به 

صورت مدون ارائه می دهند.
 � آی�ا نظ�ر کارکن�ان را ب�رای برگزاری 

دوره های آموزشی جویا می شوید؟
واحد  و  واحدها  هماهنگی  با  هرساله  بله، 
نياز  عنوان  تحت  كاركنان  نظرات  آموزش 
آموزشی دريافت و بر اساس اين نيازها برنامه 

ريزی می شود.
سنجش  و  اجرا  ريزی،  برنامه  نيازسنجی، 
كه  است  هايی  فعاليت  ديگر  از  اثربخشی 
،IMS چارچوب  در  آن  كردن  عملياتی   برای 

 برنامه ريزی كرده ايم.
سطح  دو  در  را  فرآيند  اين  اكنون  هم 
»واكنش« و »رفتار« مطابق با الزامات استاندارد 

ISO10015 عملياتی كرده ايم.
از طرف ديگر كليه فرآيندهای آموزشی را به 
همراه روش اجرايی و فرم های آموزشی، طراحی 

و تدوين كرده ايم.
ارائه دوره های آموزشی چگونه  سازمان  � 

و ساماندهی می شود؟
آموزشی  فرآيندهای  در  تسهيل  برای 
اطالعات  آن  در  كه  ايده  افزار  نرم  كمک  با 
آموزشی كليه افراد از ابتدا تغذيه شده است 
می توانيم با هدف تكميل و يكپارچه سازی 
فرآيند آموزشی تمام موارد را از مرحله اطالع 
و...  اثربخشی  تا سنجش  نيازسنجی  رسانی، 

عملی سازيم. 
چه برنامه هایی برای برگزاری برنامه های  � 

آموزشی در آینده تدوین کرده اید؟
نظر  در  انسانی  منابع  مديريت  عنوان  به 
انسانی  منابع  استراتژيک  ريزی  برنامه  داريم 
را متناسب با اهداف و استراتژی كالن شركت 
های  برنامه  و  تدوين  آينده  سال  پنج  برای 
كاركنان  تربيت  بر  تاكيد  با  را  خود  آموزشی 
شركت  كاری  مختلف  های  حوزه  در  كليدی 

پايه ريزی و اجرا كنيم. 

توضیح�ی در مورد فعالیت های واحد  � 
خدمات اداری و اجتماعی ارائه کنید.

از  اجتماعی  و  اداری  خدمات  واحد 
انگيزه  ايجاد  در  كه  است  واحدهايی  جمله 
از جمله  و  دارد  بسزايی  كاركنان سهم  بين 
به  توان  واحد می  اين  موثر  و  مهم  كارهای 
اعزام كاركنان به مجتمع محمودآباد، مشهد 
مقدس، آبعلی، برگزاری اردوهای سياحتی و 
تامين  اداری و خانگی،  لوازم  تامين  زيارتی، 
ارائه  ها،  ساختمان  نظافت  نيمروزی،  غذای 
ها،  آبدارخانه  توسط  مناسب  های  سرويس 
تامين مكان های ورزشی، شركت همكاران 
و فرزندان آن ها در المپيادهای ورزشی، ارائه 
سرويس ترابری به كاركنان و نگهداشت كليه 
ساختمان ها با توجه به قدمت و پراكندگی 

آن ها و ... اشاره كرد.
به صورت كلی اين واحد تاكنون 120 عدم 
انطباق ابالغ شده را در جهت سيستم مديريت 

يكپارچه برطرف كرده است. 
 � واح�د ام�ور کارکنان چ�ه وظایفی را 

بر عهده دارد؟
پرداخت ها، ترفيع ها، پرداخت نسخه های 
پزشكی، تسهيالت و كليه كارهايی كه به پرسنل 
مربوط است از سوی اين واحد انجام می شود.

از جمله كارهای قابل توجهی كه از سوی اين 
واحد انجام شده می توان به انجام كامل معاينات 
دوره ای بر اساس دستورالعمل های وزارت نفت و 

شركت ملی گاز ايران اشاره كرد.
بر همين اساس، كاركنان شركت مهندسی و 
توسعه گاز ايران هر دوسال يكبار تحت معاينات 
دوره ای توسط سازمان بهداشت و درمان نفت 

قرار می گيرند. 
پس از انجام معاينات، گزارشی از طب صنعتی 
در خصوص وضعيت كاركنان دريافت می كنيم و 
آن را تجزيه و تحليل كرده و اقدام های بعدی را 

برنامه ريزی و پيگيری می كنيم.
به  توجه  با  نيز  شركت  مديران  معاينات 
استرس زياد هر سال در يک روز تعطيل انجام 
می شود و پس از آن شرايط آن ها را پايش 

می كنيم.

آیا برای کاهش مشکالت کارکنان در محل  � 
کار برنامه هایی در دستور کار دارید؟

پروژه  دو  تاكنون   HSE با هماهنگی بله، 
پژوهشی در زمينه سالمت كاركنان تعريف ، 

تدوين و در مرحله اجرا است.
از سوی ديگر، پروژه ای با عنوان »ارگونومی« 

نيز تعريف و در حال پياده سازی است.
چ�ه فعالیت هایی در واحد روابط کار و  � 

مددکاری انجام می شود؟
مشكالت،  به  واحد  اين  كلی  صورت  به 
حساسيت  با  همكاران   مسائل  و  معضالت 
ويژه ای رسيدگی می كند.از سوی ديگر در 
بال  وام  مددكاری،  وام  پرداخت  واحد  اين 
عوض، هزينه های توانبخشی به پرسنل انجام 

می شود.
لطفا اشاره ای به دیگر واحدهای تحت  � 

نظرمدیریت منابع انسانی داشته باشید.
اداری  اتوماسيون  سيستم  اندازی  راه  با 
توانسته ايم عالوه بر مصرف بهينه كاغذ و صرفه 
جويی در آن، سرعت مكاتبات اداری را افزايش 
دهيم.از سوی ديگر، با راه اندازی دبيرخانه نظام 
پيشنهادها و برنامه ريزی های صورت گرفته در 
اين راستا، تاكنون اقدامات موثری صورت گرفته 

است.
لطفا یک خبر خوب هم از طریق نشریه  � 

به کارکنان بدهید.
همكاران  اكثر  كه  اين  به  توجه  با   اخيرا 
سين گريد شده بودند برای ارتقای سمت های 
سازمانی مكاتباتی با ستاد انجام داده ايم.از سوی 
ديگر، باتوجه به حذف يک سری از سمت های 
سازمانی، در صدد هستيم با هماهنگی امورساختار 
قالب  در  نفت  وزارت  و  ايران  گاز  ملی   شركت 
سمت های موجود، سازمان را  بازنگری ، پويا و 

كيفی تر كنيم.
سخن پایانی... � 

از سوی مقام معظم  اميدوارم در سالی كه 
رهبری به عنوان سال دولت و ملت، همدلی و 
بتوانيم تعهدات  نامگذاری شده است  همزبانی 
با و  موجود  فرصت های  از  استفاده  با  را   خود 
 بهره گيری از دانش بومی همكاران اجرايی كنيم.

برگزاری دوره های آموزشی ، استاندارد می شود
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رویداد

صنعت گاز در حالی امسال، پنجاهمين 
سالگرد تاسيس خود را جشن می گيرد كه 
در طول اين سال ها توانسته است نيروهای 
توانمند و نخبه ای را جذب كرده و از اين 
استفاده  اسالمی  ايران  آبادانی  برای  نيروها 

كند.
رضا تيرگر را می توان به عنوان يكی از 
نيروهای توانمند صنعت گاز برشمرد كه با 
ايران  نمره عالی )97( در شركت ملی گاز 

استخدام شده است.
شركت  پرسنل  از  يكی  فرزند  كه  وی 
مهندسی و توسعه گاز ايران است، هم اكنون 
به عنوان مهندس توربين و توربوكمپرسور 
گازی منطقه سه عمليات انتقال گاز مشغول 

به فعاليت است.
جهانی  های  رقابت  نقره  مدال  كسب 
اختراعات 2015 در كشور آلمان به نمايندگی 
از جمهوری اسالمی ايران، چاپ پنج مقاله در 
 ،ISC در مجالت مقاله  دو  و   ISI مجالت
مهندسی  سراسری  كنفرانس  برگزيده  نفر 
نهايی  مرحله  در  حضور  ايران،  مكانيک 
جشنواره سراسری اختراعات سمنان، عضو 
شورای پژوهش منطقه سه عمليات انتقال 
گاز به عنوان جوان ترين عضو شورا در سطح 
شركت ملی گاز ايران، كسب عنوان جوان برتر 
جشنواره حضرت علی اكبر )ع( و... تنها بخشی 

از افتخارات وی برای صنعت گاز است.
عناوين  با  اختراع  چند  كنون  تا  تيرگر، 
روش  به  زدايی  يخ  سيستم  سازی  »شبيه 
الكتروگرمايشی در توربين های گازی زيمنس 

در ايستگاه های تقويت فشار گاز«، »طراحی 
در آب  و  گاز  مركزی  تفكيک  ساخت   و 

و  مركزی«  حرارت  دارای  های  مجمع   
»اكستروژن مركب با ناحيه تغيير شكل اصلی 
اينسرتی« را در اداره كل اختراعات كشور ثبت 

كرده است.
حضور در رقابت های جهانی اختراعات كه 
امسال در كشور آلمان برگزار شد، برگ زرين 

ديگری در كارنامه وی محسوب می شود.
جهانی  های  رقابت  حضور  درباره  وی 
جهانی  فدراسيون  گويد:  می  اختراعات 
اختراعات بيش از 148 عضو دارد و مقرر آن 

در كشور سوئيس است.
به گفته تيرگر، پس از بررسی و داوری 
اختراع ارائه شده به نمايندگی اين فدراسيون 
در ايران، اين اختراع مورد تاييد فدراسيون 
جهانی قرار گرفت و در مرحله دوم به عنوان 
اين به  ايران  اسالمی  جمهوری   نماينده 

 رقابت ها اعزام شدم.
وی ادامه می دهد: اين مسابقات، امسال 
با حضور كشورهای آمريكا، انگليس، آلمان، 
كره جنوبی و... در كشور آلمان برگزار شد و 
پس از 6 روز رقابت فشرده و در ميان بيش 
از 500 اختراع موفق به كسب مقام دوم در 
بخش انرژی شدم و توانستم پرچم جمهوری 

اسالمی ايران را به اهتزاز در آورم.
»سيستم  اختراع  درخصوص   تيرگر 
در  الكتروگرمايشی  روش  به  زدايی  يخ 
 توربين گازی ايستگاه های تقويت فشار گاز« 
زدايی  يخ  سيستم  آپشن  نبود  می گويد: 

برخی  در   Anti-Icing system  يا 
توربين های گازی و همچنين كاربرد بسياری 
از آن ها در مناطق سردسير، ورود ذرات يخ 
سپس  و   Air Intake محفظه  داخل  به 
نفوذ آن به داخل توربين و تاثير مخرب آن 
بر اجزای داخلی، از جمله مشكالت اساسی 

موجود در توربين های گازی است.
تقويت  به  با هدف كمک  اساس  اين  بر 
عمر  افزايش  و  گازی  های  توربين  راندمان 
مفيد آن ها، روشی با عنوان يخ زدايی با روش 
الكترو گرمايشی تعريف و طرح اوليه آن به 
صورت آزمايشگاهی شبيه سازی و نتايج قابل 

قبولی نيز از آن به دست آمد.
اين پروژه با مقياس كوچک ساخته شده 
كه درصورت حمايت مالی و اعالم آمادگی 
واحدهای صنعتی، قابليت ساخت در مقياس 

واقعی را نيز دارد.
سيستم در  اوليه  هدف  اساس،  اين   بر 

 يخ زدايی، كاهش رشد يخ ها در سيستم 
اين  در  است.  توربين  ورودی  هوای  مكش 
روش از يک منبع حرارتی كه قدرت مورد 
توليد  الكتريسته  نيروی  توسط  آن   نياز 
می شود استفاده شده و با استفاده از افزايش 
دمای توده هوای سرد ورودی، عمل يخ زدايی 

انجام می گيرد.

اين  ساخت  در  كند:  می  تاكيد  تيرگر، 
مهندسی  علم  سه  از  استفاده  با  دستگاه 
مهندسی  و  مواد  مهندسی  مكانيک، 
الكترونيک سعی شده است تا با استفاده از 
دو بحث انتقال حرارت به روش جابه جايی 
و تشعشع و همچنين توان الكتريكی، هوای 

ورودی توربين را گرم كنيم.
به  دستگاه  اين  در  دهد:  می  ادامه  وی 
كمک سنسور، دمای مكان مورد نظر سنجيده 
و سپس توسط يک ميكروكنترلر، فرمان قطع 
و وصل به رله الكترونيكی صادر می شود كه با 
وصل شدن رله، عمال برق به المنت می رسد 
و اين المنت روشن و باعث گرم شدن محيط 
داخل كانال می شود؛ سپس در هر زمان كه 
دمای نقطه مورد نظر تا حد خاصی افزايش 
پيدا كرد مجددا فرمان قطع برق به رله صادر 

می شود.
به طور كلی به كمک اين سيستم می توان 
دمای نقطه مورد نظر را بين دمای كمينه 
دلخواه و بيشينه دلخواه كنترل و تثبيت كرد 
كه در نهايت نتايجی از جمله، جلوگيری از 
يخ زدگی مولكول های هوای درون كانال و 
قبل از پره های توربين، كنترل و تثبيت دمای 
نقطه مورد نظر، بين دمای كمينه و بيشينه 

دلخواه و... در پی خواهد داشت.

نخبه ای در صنعت گاز
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گزارش

جمهوری اسالمی ايران براساس قرارداد جديدی كه 
به امضای معاون وزير نفت ايران و معاون وزير برق عراق 
رسيد، روزانه 20 تا 35 ميليون مترمكعب گاز به استان 

بصره عراق صادر می كند.
گاز  تامين  هدف  با  قراردادی  پيشتر  عراق  و  ايران 
نيروگاه های استان بغداد امضا كرده بودند و هم اكنون 
قرارداد صادرات گاز به استان بصره نيز امضا شده است 
كه بر اين اساس، ايران روزانه 40 تا 65 ميليون مترمكعب 

گاز به عراق ارسال می كند.
ايران در حالی قرارداد صادرات گاز به بصره را امضا 
انجام شده، در مدت برآورد  بر اساس   كرده است كه 
 6 سال بيش از 40 ميليارد مترمكعب گاز به اين منطقه 

ارسال می كند.
صادرات گاز به عراق در حالی انجام می شود كه ايران 
هم اكنون روزانه 30 ميليون مترمكعب گاز به تركيه 
ارسال می كند و بر اين اساس عراق با دريافت روزانه 
65 ميليون مترمكعب گاز به بزرگترين مشتری گاز ايران 

بدل شده است.
بر همين اساس، ارسال گاز به منطقه بصره تا يک سال 
و نيم آينده با اجرای خطوط لوله و ساخت تاسيسات 

جديد آغاز می شود.
روزانه هفت  ارسال  با  بصره  استان  به  گاز  صادرات 
ميليون مترمكعب در مرحله نخست آغاز می شود و بر 
اساس قرارداد، روزانه 20 ميليون مترمكعب گاز در فصول 
سرد و 35 ميليون مترمكعب نيز در فصول گرم به اين 

منطقه صادر می شود.
بر اساس برنامه ريزی تعريف شده، ارسال گاز به بصره 
 از طريق خط ششم سراسری و در پنج مرحله انجام

 می شود كه در 6 ماه نخست اجرايی شدن قرارداد، روزانه 
هفت ميليون مترمكعب، 12 ماه پس از مرحله نخست، 
14 تا 18 ميليون مترمكعب و در نهايت حجم صادرات 

گاز به مرز 20 تا 35 ميليون مترمكعب می رسد.

هم اكنون سرمايه گذار اجرای خط لوله گاز انتخاب و 
مقدمات مطالعات طرح نيز انجام شده و در ماه های آينده 

عمليات اجرای خطوط و تاسيسات آغاز می شود.
يک  بصره،  به  گاز  صادرات  برای  اساس،  همين  بر 
انشعاب 48 اينچ از خط ششم سراسری در منطقه اهواز 
گرفته می شود و اين خط در مسير خرمشهر امتداد 

خواهد يافت.شركت مهندسی و توسعه گاز ايران هم 
اكنون اجرای خط ششم سراسری را در دستور كار دارد 
كه با بهره برداری كامل از آن عالوه بر پايداری انتقال گاز 
كشور، ظرفيت صادرات گاز به استان های بغداد و بصره 

نيز افزايش می يابد.
در پايان بايد گفت: جمهوری اسالمی ايران به عنوان 
بزرگترين دارنده ذخاير گازی جهان، سناريوهای متعددی 
برای صادرات و افزايش حضور در تجارت جهانی گاز در 
 نظر دارد و حضور در اين تجارت از جمله مهمترين 
برنامه های شركت ملی گاز ايران و برنامه ششم توسعه 

به شمار می رود.
از سوی ديگر، حجم فرآورش گاز ايران تا دو سال 
آينده به مرز 330 ميليارد مترمكعب در سال می رسد 
و به اين ترتيب ايران می تواند در تجارت جهانی اين 

سوخت پاک حضور پررنگ تری داشته باشيم.

عراق، بزرگ ترین مشتری گاز ایران شد
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بین الملل

اقتصاد عربستان در خطر سقوط
سرمايه گذاران هشدار داده اند كه اگر روند كاهش قيمت نفت به درازا بكشد، اقتصاد عربستان 

در وضع بحرانی قرار خواهد گرفت.
كارشناسان اقتصادی اعالم كرده اند اگر دوره كنونی افت قيمت نفت در سه تا پنج سال آينده 
استمرار داشته باشد و عربستان سياست تثبيت ارزش پول ملی خود را ادامه دهد، اين كشور در 

معرض بحران مالی قرار خواهد گرفت.
استفن جن، بنيانگذار موسسه سرمايه گذاری اس ال جی در اين باره گفت: اگر عربستان 
دچار بحران شود، با مشكلی بزرگ روبه رو می شويم كه حد و حدود آن فراتراز چيزی خواهد 

بود كه اكنون قابل تصوراست.
وی افزود: راه حل روسيه برای رويارويی با افت قيمت نفت اين بود كه ارزش روبل را كاهش 
دهد اما عربستان كه سياست تثبيت ارزش پول ملی خود را در پيش گرفته، راهی برای جبران 

افت قيمت نفت ندارد.
ارزش ريال عربستان نسبت به دالر آمريكا در سطح 3/75 تثبيت شده است و اقتصاد اين 

كشور نمی تواند از امكان كاهش نسبت برابری بهره مند شود.
صندوق بين المللی پول اعالم كرده است كه امسال، عربستان با بيش از 100 ميليارد دالر 
كسری بودجه روبه رو می شود. اين نهاد هشدار داده است كه اگر عربستان هزينه های خود را 

مهار نكند، ظرف پنج سال همه ذخيره های پولی خود را از دست می دهد.
مائورو راتو، كارشناس موسسه پايونير اينوستمنت، گفت: اگر كسری بودجه بيش از 20 درصد 

در عربستان ادامه پيدا كند، اين كشور در سه تا پنج سال آينده دچار بحران می شود.

كشف ميدان  های جديد گاز  در  مصر و 
همچنين تو افق نفتی با عراق سبب شده است 
مصری ها برای تبديل به محور صادرات انرژی 

خيز برد ارند.
افزايش توليد انرژی در مصر از يک سو و 
تو   افق  نفتی اين كشور با عراق از سوی ديگر، 
سبب  شده  است طارق الموال، وزير  نفت  اين  
كشور  وعده دهد كه  مصر  به  محور  صادرات 

 انرژی  بدل  خواهد  شد.
سخنان  الموال  يک  روز  پس  از  آن  مطرح 
 شد  كه  عراق، اردن و مصر توافقی مبنی بر  آن 
امضا  كردند  كه  انتقال  نفت و گاز  عراق  از خاک 
اردن به مصر و سپس صادرات احتمالی اين 

محموله ها به اروپا را ممكن می كند.
مسئوالن مصری اميدوارند كه توليد  گاز 
از ميدان فراساحلی ظهر در دريای مديترانه 
و همچنين توليد گاز از يک ميدان نفتی در 
شمال شهر اسكندريه در شمال مصر، از سال 

2017 ميالدی آغاز شود.

وزير نفت دراين خصوص گفت: اميدواريم 
به  بتوانيم   2022 تا   2020 های  سال  در 
و  يابيم  دست  انرژی  زمينه  در  خودكفايی 
واردات را كاهش دهيم و به اين ترتيب، مصر 

را به يک محور منطقه ای  انرژی بدل كنيم.
كاهش توليد نفت و گاز و افزايش مصرف 
داخلی سبب شده است مصر در سال های 

گذشته به وارد كننده انرژی بدل شود.
براساس توافقی كه ميان دولت های عراق، 
گاز  و  نفت  است،  انجام شده  مصر  و  اردن 
عراق برای استفاده در پااليشگاه های مصر به 

منطقه عين سخنا منتقل می شود.
الموال اعالم  كرد كه اگر مصر بتواند در 
برسد،  خودكفايی  به  انرژی  توليد   زمينه 
می تواند نفت و گاز وارداتی از عراق را از طريق 

زيرساخت های خود به بازار اروپا صادركند.
و  مصر  انرژی  های  شبكه  اكنون  هم 
اردن از طريق خط لوله »عرب گاز« به هم 
متصل هستند. پيش از اين، اين خط لوله گاز 
توليدی مصر را به اردن صادر می كرد پس از 
ناآرامی های سال 2011، اين خط لوله بارها 

هدف حمله قرار گرفت.

برنامه مصر برای تبدیل به محور صادرات انرژی

آژانس بين المللی انرژی در صدد است تا نقش خود را در بازار بين المللی گاز با ارائه اطالعات 
بيشتر از تجارت، ظرفيت های ذخيره سازی و جريانات گازی تقويت كند.

مدير اجرايی آژانس بين المللی انرژی اعالم كرد كه قرار است اين آژانس بين المللی نقش خود 
را در بازارهای بين المللی گاز از طريق ارائه اطالعات بيشتر در مورد تجارت و ظرفيت های ذخيره 

سازی و جريان های گازی بيشتر كند.
فاتح بيرول كه در ماه سپتامبر به اين سمت منصوب شد، گفت: نياز است كه اين سازمان 
فعاليت های خود را در زمينه گاز با توجه به اين كه نقش گاز طبيعی در امنيت انرژی در حال 

بيشتر شدن است، گسترش دهد.
آژانس بين المللی انرژی در سال 1974 پس از شوک نفتی سال 1973 از سوی چند قدرت 
اقتصادی ايجاد شد تا به آنها مشاوره های الزم را در مورد برخورد با اختالالت موجود در روند 
عرضه نفت خام ارائه دهد.بيرول در يک كنفرانس خبری كه با حضور وزرای انرژی و نفت 
كشورهای عضوآژانس در پاريس برگزار شده بود، گفت: عالوه بر بازارهای نفت، با توجه به رشد 
نقش گاز طبيعی مايع شده در جهان، آژانس تالش خواهد كرد تا هرچه بيشتر در زمينه های 

مربوط به امنيت عرضه گاز در جهان فعاليت كند.

وی ادامه داد: در حال حاضر تأسيسات توليد گاز طبيعی مايع شده زيادی در جهان وجود 
دارد و تعداد آنها در حال زياد شدن است ولی هيچ مكانی وجود ندارد كه آماری در مورد حجم 

توليد اين تأسيسات، توان و نيز فعاليت های آنها ارائه دهد.

آژانس بین المللی انرژی نقش خود را در بازار گاز تقویت می کند
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همکاران

زخم دوران جنگ را بر تن دارد و هم 
اكنون نيز وظيفه پاسداری از ارزش های 

نظام اسالمی را عهده دار است. 
 1343 سال  متولد  تيرگر،  اهلل  حجت 
است و در سال 1367ازدواج كرده و ثمره 
و  رضا  های  نام  به  فرزند  دو  ازدواج  اين 
فاطمه است.وی از سال 1368 در شركت 
ملی گاز ايران مشغول به كار شده و هم 
شركت  پرسنلی  حفاظت  مسئول  اكنون 

مهندسی و توسعه گاز ايران است.
از  )پيش  گازرسانی   9 منطقه   در 
راه اندازی شركت های گاز استانی و مناطق 
انتقال گاز( منطقه چهار و 9 عمليات انتقال 
های  پايگاه  تاسيس  و  داشته  گاز حضور 
بسيج گورزين و انقالب را در كارنامه خود 

ثبت كرده است.
تيرگر كه از جمله جانبازان دوران جنگ 
است درخصوص آن دوران  می گويد: سال 
چهارم دبيرستان بود كه به صورت داوطلبانه 
برای اعزام به جبهه اعالم آمادگی كردم و 
آموزشی  از سپری كردن دوره های  پس 
منطقه  به  آن  از  پس  و  اعزام  مريوان  به 
محسوب  مقدم  خط  كه  شار  كافی   قله 
 می شد منتقل شدم.اين منطقه به دليل اينكه 
پيش تر در دست بعثی ها بود، تسلط كاملی 
روی آن داشتند و گرای تمام قسمت های 

آن را ثبت كرده بودند.
وی تاكيد می كند: به دليل حساسيت 
های موجود، حتی آذوغه و تسليحات مورد 
نياز با فاصله 6 كيلومتری از اين منطقه 
تحويل می شد و اين لوازم را در تاريكی 

شب به سنگرها منتقل می كرديم.
شدنش  جانباز  نحوه  درباره   تيرگر 
می گويد: در يكی از روزها، به نيروهايی كه 
برای دريافت لوازم رفته بودند تيراندازی شد 
و آن ها زخمی شدند و برای انتقال تيمی 

به منطقه درگيری  نفر  از هفت  متشكل 
اعزام شد.

برای انتقال آن ها به محل اعزام شديم 
قرار  خمپاره  اصابت  مورد  متاسفانه  كه 
گرفته و به شدت از قسمت های كمر و سر 
زخمی شدم.نيروهای امدادی با سختی زياد 
توانستند من را به بيمارستان مريوان منتقل 
كنند و پس از انتقال به كرمانشاه، توسط 
هواپيما به بيمارستان امير المومنين تهران 

منتقل و بستری شدم.
وی ولی فقيه را با واژه پيشرو، بسيج را  با 
واژه بصريت و شهيد را نيز با واژه رشادت و 

غيرت توصيف می كند.
تيرگر در خصوص فعاليت های ورزشی 
خود نيز می گويد: به صورت حرفه ای در 
رشته های واليبال، بدنسازی و دارت فعاليت 
دارم و در اردوی فرهنگی ، ورزشی ايثارگران 
كه در سال 92 برگزار شد، مقام نخست را 

در رشته دارت كسب كردم.
همه از یک خانواده هستیم � 

خانم ثريا فرخيان، همسر آقای تيرگر 
نيز كه از خانواده شهدای هشت سال دفاع 
مقدس است درباره فعاليت های كاری او 
به دليل فعاليت كاری ای كه  می گويد: 

دارند )حراست( زياد در مورد برنامه های 
خود صحبت  نمی كنند.

وی می افزايد: داشتن حساسيت كاری 
جمله خصوصيت  از  كار  به  تعهد  و  باال 
عنوان يک  به  و  است  تيرگر  آقای  های 
قبول  را  شرايط  اين  حراستی،  خانواده 

كرده ايم.
خانم فرخيان يكی از سخت ترين دوران 
زندگی مشترک را تصادف و ضربه مغزی 
ادامه  و  كند  می  عنوان  همسرش  شدن 
می دهد: او در ماموريت و در هنگام انجام 
وظيفه تصادف كرد و ضربه مغزی شد و 
به لطف خداوند پس از طی كردن مراحل 

درمان بهبود يافت.
ورزشی  های  فعاليت  به  ادامه  در  وی 
خود اشاره می كند و يادآور می شود: در 
رشته واليبال و آمادگی جسمانی مقام هايی 
كسب كرده ام و اين ورزش ها را به صورت 

حرفه ای دنبال می كنم.
رسانی  اطالع  فرخيان،  خانم  گفته  به 
بايد در همه زمينه ها بيشتر  و  شركت 
با  ها  خانواده  كه  شود  فراهم  شرايطی 
يكديگر آشنا شوند. به هر حال ما همه از 

يک خانواده هستيم.

برای آینده فرزندان صنعت گاز برنامه  � 
دارم

متولد  تيرگر،  آقای  پسر  تيرگر،  رضا 
مهرماه 1368 است و هم اكنون با مدرک 
در  مكانيک  مهندسی  ارشد  كارشناسی 
مشغول  گاز  انتقال  عمليات  سه  منطقه 

به فعاليت است.
وی كه از جمله جوانان نخبه صنعت 
خصوص  در  شود،  می  محسوب  گاز 
فرزندان  آينده  برای  خود  های  برنامه 
توجه  با  گويد:  می  گاز  و  نفت  صنعت 
 ،PCT به دريافت گواهينامه بين المللی
برنامه های زيادی برای فرزندان اين مرز 

و بوم دارم.
او درباره اين گواهينامه يادآور می شود: 
باشند،  را داشته  اين مدرک  افرادی كه 
 عالوه بر ثبت اختراع در كشورهای مختلف 
ثبت  مراحل  در  گام  به  گام  توانند  می 

اختراع مسلط شوند.
به  توجه  با  دهد:  می  ادامه  وی 
دست     به  ها  سال  دراين  كه  تجربياتی 
انجمنی  كنم  می  تالش  ام،  آورده 
آن  در  كه  كنم  اندازی  راه  ايران  در  را 
سن  از  استعدادها  شناسايی  بحث  به 
استعدادها  اين  و  پرداخته  سالگی   6
تست و  آزمون  برگزاری  طريق  از   را 

 شناسايی كنم.
يک  طی  ها،  آن  شناسايی  از  پس 
می  رشد  را  ها  آن  ساله،  هفت  برنامه 
دهيم و اگر ببينيم اين ظرفيت را دارند 
را  شرايط  برسند،  باالتر  مراحل  به  كه 
برای تبديل آن ها به يک مخترع و نخبه 

فراهم می كنيم.
به گفته وی، هركدام از اعضای خانواده 
عالقه مند ند  كه  ايران  گاز  ملی  شركت 
فرزندشان از سن كم اين مسير را آغاز كند 
می توانند با اعالم آمادگی وارد اين فرآيند 
 شوند.وی درباره ديگر فعاليت هايش نيز

در  مقام  كسب  بر  عالوه  گويد:  می   
عنوان  با  كتابی  قرآن،  و  اذان  مسابقات 
كرده  چاپ  نيز  را  دورغين  های  عرفان 
بين  نمايشگاه  در  و  در سال 92  كه  ام 
رئيس  معاون  سوی  از  كتاب  المللی 
از  پايان  در  شد.او  رونمايی  جمهوری 
وزارت  و  ايران  گاز  مديران شركت ملی 
مدير  مهردادفر،  مهندس  ويژه  به  نفت 
انتقال گاز به دليل  منطقه سه عمليات 

اعتماد آن ها به وی قدردانی كرد.
تيرگر  آقای  دختر  تيرگر،  فاطمه 
ارشد  كارشناسی  دانشجوی  اكنون  هم 
علوم  دانشگاه  در  ورزشی  فيزيولوژی 
تحقيقات است.وی كه وزير نفت را به خوبی 
می شناسد، به دليل ماهيت كاری پدرش 
واژه »حريم خطوط لوله« را زياد شنيده 
است.او در حوزه ورزشی فعاليت دارد و از 
 سالن های ورزشی شركت  نيز استفاده 

می كند.

بسیج یعنی بصریت
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بچه های امروز با هر تلنگری می شکنند 
و شادی هایشان به سادگی جای خود را به 
افسردگی و اضطراب می دهد. بچه های 
قدیم بچه های شادی بودند، گواه این مدعا 
کجای  در  امروز  بچه های  شماییداما  خود 

روزگار سیر می کنند؟
دوران کودکی پر خاطره ترین و زیباترین 
دوران زندگی است. دورانی است که هر 
چند ساله که باشید بازهم بد جور دل تان 

و  برگردید  روزها  آن  به  می خواهد 
بازی هایش، همبازی هایش، فیلم ها  به   
خوراکی های  تکلفش،  بی  کارتون های  و 
خوشمزه اش و به شیطنت هایش فکر کنید. 
خالصه دل تان لک می زند برای شادی های 
آن روزها و همه کار می کنید تا بلکه به 
خودتان  در  را  شادی ها  آن  دوباره  نحوی 
زنده کنید اما انگار آن شادی ها مخصوص 

آن روزها بودند و بس.
امکاناتی که شادی نمی آورد

از  دل تان  من  مانند  هم  شما  شاید 
این قضیه بگیرد اما وقتی به آن روزهای 
خودتان فکر می کنید و آن را با این روزهای 
کودکان مقایسه می کنید،   می بینید روز 
و شب شان شده تلویزیون، تبلت، انواع 
و اقسام کالس های درسی و غیر درسی، 
کالس ورزش و وزن کم کردن، به خودتان       
می گویید »اگر به جای بچه های این زمانه 
بودم چه؟« واقعیت این است که بچه های 
از  با گذشته  مقایسه  در  اینکه  با  امروز 
امکانات بیشتری برخوردارند اما به اندازه 
بچه های دیروز شاد و سر زنده نیستند. 

فکر می کنید چرا؟
ائتالف پنهان والدین و تلویزیون

پدر و مادرها در گذشته رابطه خوبی با 
قصه گفتن و درست کردن سرگرمی های 
مفید و مفرح برای بچه هایشان داشتند. 
با  اینکه  با  امروزی  مادرهای  و  پدر  اما 
حوصله  یا  وقت  ها  آنقدر  سواد ترند، 
در  کودک  صدای  تا  نتیجه  در   ندارند، 
و  زنند  می  را  تلویزیون  دکمه  آید،   می 
سراغ کارهای خودشان می روند. ای کاش 
الاقل شبکه های مخصوص کودکان را برای 
آنها روشن می گذاشتند، از آنجا که تبلیغات 
رنگارنگ ترین  شادترین،  جزو  تلویزیونی 
در  و  هستند  ها  بخش  موزیکال ترین  و 
کمترین زمان بیشترین تنوع رنگ و آهنگ 
را به نمایش می گذارند و به همین دلیل 
بیشتر مورد توجه بچه ها قرار می گیرند، 
متأسفانه والدین به دنبال یافتن تبلیغات، 

مدام کانال عوض می کنند.
کودک  شدن  تر  بزرگ  تا  جریان  این 
ادامه پیدا می کند، تا جایی که دیگر کودک 
تبلیغی  تماشای فالن کاالی  برای  خودش 
گیرد.  می  دست  به  را  تلویزیون  کنترل 
تحفه نامیمون این ائتالف ناخودآگاه، شکل 
گرفتن این تصور در ذهن کودک است که 
»فالن بچه در فالن تبلیغ، شاد و سر حال 
بود چون فالن چیز را در دست داشت« به 
عبارت دیگر بچه از تماشای این برنامه ها 
یاد می گیرد که فکر کند برای شاد بودن و 
آرامش داشتن باید چیزهایی داشت، باید 
کارهایی را کرد که در نگاه دیگران خوب 

به نظر برسد، باید تأیید دیگران را جلب 
باید شادی را در جایی  و خالصه این که 
بیرون از خود جست و  جو کرد. مسلم است 
کودکی که منابع شادی بخش خود را در 
بیرون از خود می جوید با فراهم نشدن هر 
کدام از این منابع به هم می ریزد و دچار 

اضطراب و افسردگی می شود.
نچشیدن طعم حمایت همساالن

قدیم ترها هر خانواده ای دست کم سه، 
چهار تا بچه قد و نیم قد داشت و در هر 
کوچه ای چند تا بچه همسن و سال بودند 
که هر روز خانه یکی جمع می شدند و چند 
ساعتی با هم بازی می کردند. آن موقع ها 

اگر بچه ای مثالً زمین می خورد حتی اگر 
رقیب بقیه هم بود، دیگران دستش را    
می گرفتند، اشک هایش را پاک می کردند، 
گذاشتند  می  خود  قلمدوش  روی  را  او 
و تا رسیدن به خانه و آغوش گرم مادر 
مشایعت می کردند. بچه های حاال مزه این 
حمایت ها را درک نمی کنند چون آن را کمتر     
چشیده اند. به دلیل اینکه طفلکی ها در هر 
خانواده یکی، دو تا بیشتر نیستند آن هم با 
چنان فاصله سنی ای که یکی برای دیگری 
مثل  هم  ها  همسایه  می کند،  والد گری 
قبل ها نیستند. دیگر پاتوقی برای جمع 
شدن بچه های کوچه وجود ندارد و بچه ها 
آنقدر همدیگر را نمی شناسند که بخواهند 
عصای زمین خوردن های همدیگر شوند.
فقط شما که طعم حمایت های همساالن تان 
را چشیده اید درک می کنید که چقدر حال 

آدم از این وضعیت خوب می شود!
بازی های کودکی گم شده اند

بچگی کردن با بازی معنا پیدا می کند. 
بازی  خود  همساالن  با  قدیم  های   بچه 
می کردند آن هم با کسانی که دوست شان 
می داشتند، هیچ اجباری در انتخاب همبازی 
و بازی وجود نداشت، یک آزادی ایمن در 
و  والدین  بود  بچه ها حکمفرما  بازی های 
بزرگ ترها دورا دور حواس شان به بچه ها 
آنها  بازی  وارد  اضطرار  زمان  تا  اما   بود 

نمی شدند و دخالتی نمی کردند.
به همین دلیل بچه در بازی یاد می گرفت 
که عالیق فردی اش را بشناسد، بر مبنای 
عالیق درونی اش عمل کند، مشکالتش را 
خودش حل کند، زندگی خود را کنترل و 
سعی کند همه این ها را در یاد بسپارد. 
به  خورد،  می  زمین  اگر  بچه  این  مسلما 
پای روزگار و شانس نمی گذاشت بلکه به 
حساب کجی قدم خودش می گذاشت و با 
تصمیم برای صاف کردن این کجی به طور 
خود جوش از جا بلند می شد و دویدن را از 

سر می گرفت.
اما بچه های حاال که نه در مدرسه در 
آزادی  همبازی هایشان  و  بازی ها  انتخاب 
توانند  می  خانه  در  نه  و  دارند  چندانی 
والدین  مستقیم  نظارت  و  دخالت  بدون 
این  مقابل  نقطه  بردارند،  قدم  از  قدم 
موضوع را یاد می گیرند. آنها می آموزند که 
بدون کنترل دیگران از پس یک بازی هم 
بر نمی آیند، در نتیجه دنیا را جای نا امنی 
می بینند که هیچ کنترلی بر اتفاقات آن 

ندارند.

فرهنگ و سالمت

چرا بچه های امروز کمتر شاد و سرحال هستند؟
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