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آینده ایران با اقتصاد دانش بنیان گره 
خورده است

جمهوری اسالمی ایران برای ساخت اقتصاد دانش بنیان و کاهش 
شکاف توسعه خود با کشورهای پیشرفته،  راهی جز »توسعه دانش بنیان« 
ندارد و این در حالی است که توسعه دانش بنیان نیازمند اقتصاد دانش 

بنیان پویا و بالنده است.
اقتصاد دانش بنیان، نظامی اقتصادی است که در آن، تولید و کاربرد 
دانش، منشا اصلی ایجاد ثروت محسوب می شود. کارایی این نظام اقتصادی 
مستلزم تعریف ساز و کارها و شناخت عوامل موثر بر تولید و بکارگیری 
دانش است که از ارتباط این عوامل با یکدیگر، زمینه افزایش عملکرد سایر 

بخش ها نیز فراهم می شود.
سیاست گذاری و برنامه ریزی اثربخش برای توسعه اقتصاد دانش ایران 
نیازمند بررسی وضعیت موجود و تحوالت آن در مقایسه با دیگر کشورها 

است.
بند سه سند چشم انداز 20 بیست ساله کشور که اهداف و راهبردهای 
بلند مدت کشور برای توسعه را به نمایش می گذارد به صورت ضمنی 
راهبرد اصلی توسعه کشور را »توسعه دانش بنیان« قرار داده است به 
طوری که با پیگیری این راهبرد، اقتصاد ایران باید در سال 1404 به یک 

اقتصاد دانش بنیان تبدیل شود.
بر اساس این سند چشم انداز، ایران برای رسیدن به این هدف باید با 
کشورهای آسیای جنوب غربی شامل آسیای غربی و قفقاز رقابت کند و در 

مدت 20 سال از تمام آن ها پیشی بگیرد.
در همین حال باید در نظر داشت که عدم کنترل مسیر و سرعت 
حرکت، موفقیت ایران در مسیر توسعه دانش بنیان را با مشکل مواجه 
می سازد و از سوی دیگر کنترل مسیر و سرعت حرکت نیازمند شناخت 
اقتصاد دانش به مثابه وسیله حرکت و توان رقابتی آن در مقایسه با 

کشورهای منطقه بوده که متاسفانه تا کنون حاصل نشده است.
بی تردید دسترسی به اهدافی چون جایگاه برتر اقتصادی، رقابت مند 
شدن اقتصاد و رشد و توسعه پایدار و پرشتاب، مستلزم درک شرایط 
محیطی اقتصاد نوین و توجه به ملزومات آن است؛ زیرا برنامه ریزی برای 
رشد و توسعه در اقتصاد نوین، بدون شناخت این محیط و شناسایی جایگاه 
کشور در آن و همچنین شناخت منابع جدید رشد و توسعه به هدف 

نخواهد رسید. 
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رویداد

خط  ساخت  اجرایی  عملیات 
لوله گاز      همت آباد- بار با حضور 
علی مروی رئیس کمیسیون انرژی 

مجلس شورای اسالمی، محمود 
آستانه مشاور وزیر نفت در امور گاز 
و مدیران و روسای استان خراسان 

رضوی آغاز شد.
مدیرعامل شرکت مهندسی و 
توسعه گاز ایران در این خصوص 
گفت: برای اجرای این خط لوله 52 
کیلومتری بیش از 254 میلیارد 

ریال اعتبار هزینه می شود.
با  افزود:  تربتی  منتظر  حسن 
اجرای این  خط لوله، شهرستان 
بار، همچنین  و  آباد  های همت 
ناحیه صنعتی کمال آباد و بیش از 
هشت روستا به شبکه سراسری گاز 

متصل    می شوند.
اساس  بر  که  این  بیان  با  وی 
قرارداد، این پروژه در مدت زمان 
1٣ ماه اجرا می شود، اعالم کرد: 
روستای  غرب  از  لوله  خط  این 
ساالریه در هفت کیلومتری شمال 

جاده سبزوار- نیشابور و از خط لوله 
12 اینچ نیشابور- سبزوار انشعاب 
می گیرد.به گفته تربتی، طراحی 
این خط لوله    پیش تر از سوی 
شرکت گاز استان خراسان رضوی 
انجام شده بود و پس از بررسی از 
شرکت  مهندسی  معاونت  سوی 
ایران در  گاز  توسعه  و  مهندسی 

برخی موارد آن بازنگری شد.
مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
شد:  یادآور  ایران  گاز  توسعه  و 
هیات  مصوبه  اعالم  از  پس 
مدیره و اختصاص ردیف بودجه، 
انتخاب  پروژه  مشاور  و  پیمانکار 
در  طرح  اجرایی  کار  به  آغاز  و 
پیمانکار به  آذرماه   1٦  تاریخ 

 ابالغ شد.
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گفت و گو

نظارت بر روند اجرای طرح ها، همواره یکی از 
دغدغه های مجریان پروژه ها بوده است، بر این 
اساس واحد بازرسی فنی ایجاد و توانسته با عملکرد 
چند وجهی، عالوه بر حضور و نظارت بر روند 
ساخت اقالم و تجهیزات خریداری شده، بر فعالیت 
دستگاه ها و شرکت های بازرسی فنی شخص ثالث 

نیز صحه گذاری کند.
در ادامه، گفت و گو با بهنام میرزایی، رئیس 
بازرسی فنی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 

را می خوانید.
ابتدا درباره بازرسی فنی شرکت مهندسی 

و توسعه گاز ایران توضیح دهید.
با تاسیس شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 
و با توجه به افزایش حجم پروژه های گازرسانی، 
هدفگذاری در شرکت ملی گاز ایران در ارتباط 
با بازرسی فنی و بحث کنترل کیفیت متفاوت 
توانمندی  و  به شرکت های خصوصی  نگاه   و 
شرکت های بازرسی شخص ثالث مطرح شد و 
یکی از ماموریت های مهمی که در آن مقطع 
این  ارزیابی  بود،  شده  مطرح  واحد  این  برای 

شرکت ها بود.
از همین رو، این نگاه ایجاد شد که بازرسی فنی 
در روند کار و بر عملکرد شرکت های بازرسی فنی 

شخص ثالث نظارت عالیه داشته باشد.
با توجه به اینکه شرکت مهندسی و توسعه گاز 
ایران مجری پروژه های کالن شرکت ملی گاز ایران 
است و پروژه های اصلی در این مجموعه انجام می 
شود، تصمیم بر این گرفته شد که نفرات بازرسی 

فنی ستاد به این شرکت منتقل شوند.
هم اکنون بازرسی فنی شرکت مهندسی 
و توسعه گاز ایران از چند بخش تشکیل شده 

است؟
این واحد از بخش های کنترل کیفیت ساخت، 
کنترل فنی طرح ها، بازرسی فنی جوشکاری و 
NDT ، بازرسی فنی برق و ابزار دقیق، بازرسی 
فنی مکانیک و خوردگی و حفاظت از زنگ تشکیل 
شده است و بر اساس چارت سازمانی، ٣٣ نفر در 

آن مشغول به فعالیت هستند.
های  زیرمجموعه  از  یکی  مکانیک  بازرسی 
بازرسی فنی به شمار می آید و این مجموعه به 
صورت مشخص در ارتباط با بازرسی شیرآالت، 
مخازن تحت فشار، مخازن ذخیره، اتصاالت و 
شیرآالت صنعتی مورد نیاز پروژه ها مشغول به 

کار است.
یکی از وظایف بازرسی فنی شرکت مهندسی 
و توسعه گاز ایران، بازرسی ساخت لوله و اعمال 
پوشش لوله های مورد نیاز شرکت ملی گاز ایران 
است و هم اکنون 12 نفر از پرسنل این واحد در 
شرکت های    لوله سازی و اعمال پوشش لوله 
از جمله لوله سازی اهواز، لوله سازی ماهشهر، لوله 
و پوشش صفا، سدید تهران، پوشش سلفچگان، 

کالوپ و سپنتا به بازرسی فنی مشغولند.
این کارشناسان نه تنها برای پروژه های شرکت 
ملی گاز ایران بلکه بر مبنای تقاضای شرکت های 
گاز استانی و شرکت بازرگانی گاز نیز بازرسی فنی 

انجام می دهند.
عالوه بر شرکت های لوله سازی و پوشش، 
صنایع  شرکت  ساخت  شیرهای  از  بازرسی 
شهید کالهدوز نیز به صورت مستقیم با حضور 

کارشناسان بازرسی فنی شرکت مهندسی و توسعه 
گاز ایران انجام می شود و در بقیه موارد بازرسی ها 
از سوی شرکت بازرسی فنی شخص ثالث انجام     

می گیرد.
بنابراین بازرسی فنی شرکت مهندسی و توسعه 
گاز ایران بر عملکرد بازرسی فنی این شرکت ها، 
نظارت عالیه داشته و این اطمینان را به مجریان می 

دهیم که بازرسی فنی مطابق با استاندارد است.
نظارت بر آزمایشات بازرسی هیدروتست نیز از 
دیگر وظایف امور بازرسی فنی شرکت مهندسی و 

توسعه گاز ایران است.
نظارت برآزمایشات عدم وجود هوا، آزمایش 
عملیات  و  نشتی  آزمایش  مکانیکی،  مقاومت 
 خشک کنی خطوط انتقال از فعالیت های این

 بخش است.
واحد کنترل خوردگی و حفاظت از زنگ از دیگر 
واحدهای تحت نظر بازرسی فنی شرکت مهندسی 

و توسعه گاز ایران است.
زمان  در  واحد  این  در  همکاران  مجموعه 
پوشش خطوط حضور و فرآیند بازرسی را انجام 
می دهند. این بخش به دلیل اینکه پس از اجرای 
آن خطوط انتقال گازدار و به بهره بردار تحویل 
می شود یکی از بخش های حساس به شمار 

می آید.
در ارتباط با واحد بازرسی فنی برق و ابزار دقیق 
این امور، باید اشاره به این موضوع داشته باشم که 
عالوه بر اینکه در خطوط انتقال تجهیزاتی از 
جمله اکچیوتر داریم که زیرمجموعه ابزار دقیق 
می شود، به صورت مشخص در ایستگاه های 
تقویت فشار نیز گستره عظیمی از بحث ابزار 

دقیق وجود دارد.
از سوی دیگر یک بخش اصلی طرح توسعه 
پاالیشگاهی نیز برق و ابزار دقیق است که این واحد 
در این زمینه با طرح ها همکاری داشته و خدمات 

بازرسی فنی ارائه می کند.
 NDT واحد بعدی، بازرسی فنی جوشکاری و
است و وظایفی که این کارشناسان بر عهده دارند، 
هماهنگی مجریان، ارزیابی جوشکاران و مفسران 

است که برای پیمانکاران  انجام می دهند.
فنی  بازرسی  که  بگویم  باید  زمینه  این  در 
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در زمینه 
های  شرکت  وندورلیست  تایید  و   بررسی 
تولید کننده الکترود جوشکاری با شرکت ملی گاز 

ایران همکاری دارد.
و     WPS تایید  فرآیند  در  این  بر  عالوه 
PQRنیز همکاری می کنند و زمانی که الزم 
می شود در پروژه ای PQR گرفته شود با 
توجه به الزاماتی که استاندارد مشخص کرده 
نیز  را  بخش  این  بررسی  و  نظارت  است، 

همکاران بازرسی فنی انجام می دهند.
از طرفی، ما با تمام طرح های فعال شرکت 
مهندسی و توسعه گاز ایران و مدیریت تدارکات 
ها  پروژه  مازاد  اقالم  موضوع  با  ارتباط  در  کاال 
همکاری داریم.با توجه به اینکه یکی از فرآیندهای 
اصلی کاری ما، بازرسی از پروژه هاست، کارشناسان 
این مجموعه در زمینه بازرسی از پروژه ها نیز 
فعالیت می کنند.به طور کلی فعالیت واحدهایی 
که بیان شد، زیرنظر دو واحد اصلی این امور یعنی 
 کنترل کیفیت ساخت و کنترل فنی طرح ها انجام

 می شود.
را  مختلفی  فرآیندهای  ما  بنابراین 
و  کاال  تدارکات  و  مجریان  با  کار  برای 
به  شرکت های گاز استانی داریم.با توجه 
انتقال بدنه بازرسی فنی شرکت ملی گاز 
گاز  توسعه  و  مهندسی  شرکت  به  ایران 
چه      ستاد  فنی  بازرسی  اکنون  هم   ایران، 

 فعالیت هایی انجام می دهد؟
نظامنامه بازرسی حدود دو سال پیش از سوی 
شرکت ملی گاز ایران تدوین شد. این نظامنامه 
وظایف بازرسی فنی شرکت های تابعه شرکت ملی 

گاز ایران را مشخص کرده است.
ملی  شرکت  فنی  بازرسی  کلی،  طور  به 
برعهده  را  سیاستگذاری  وظیفه  ایران  گاز 
فنی  بازرسی  بین  ها  فعالیت  یکسری   دارد. 
بنابراین  است،  مشترک  تابعه  های  شرکت 
بازرسی فنی شرکت ملی گاز ایران، سیاستگذاری 
 در زمینه این امور را انجام می دهد و به تدوین
فنی مشغول  بازرسی  واستانداردهای  ها  رویه   
فنی بازرسی  واحدهای  دیگر،  سوی   است.از 

 شرکت های تابعه را ارزیابی   می کند.
تا دو سال پیش ارزیابی شرکت های بازرسی 
شخص ثالث برای ثبت دروندورلیست از سوی 
انجام ایران  گاز  توسعه  و  مهندسی   شرکت 
 می شد که با فعال شدن بازرسی فنی شرکت ملی 
گاز ایران، هم اکنون این کار از سوی ستاد انجام 

می شود.

آیا در زمینه های کاری خود با شرکت ملی 
گاز ایران همکاری دارید؟

بله عالوه بر همکاری در زمینه های مختلف، 
در کمیته های استاندارد مانند کمیته استاندارد 
تجهیزات فرآیندی، کمیته استاندارد اتصاالت، 
لوله و شیرآالت همکاری داریم. ضمنا با عضویت 
در کمیته فنی بازرگانی و کمیته تعیین صالحیت 
سازندگان و فروشندگان شرکت مهندسی و توسعه 

گاز با مجموعه های دیگر شرکت همکاری داریم.
از طرف دیگر با بازرسی فنی شرکت ملی گاز 
در  بازرسی  فنی  تدوین مشخصات  برای  ایران 
قالب کمیته های IGSI و کمیته های راهبردی 

همکاری می کنیم.
با توجه به توضیحات ارائه شده، حضور 
فعالی در عرصه اجرای   پروژه ها دارید. لطفا 
درباره چند پروژه کالن که به صورت خاص 

در آن حضور دارید توضیحاتی ارائه کنید.
بازرسی فنی ورق های فوالدی تولید شده در 
شرکت اسار هند از جمله پروژه های مهمی به 

شمار می آید که فعالیت هایش  برعهده ماست.
و  قراردادی که شرکت مهندسی  اساس  بر 
توسعه گاز ایران با شرکت اسار هند امضا کرده 
است 2/5میلیون تن ورق در سایزهای ٣٦، 42 
و 5٦ با مشخصات فنی مختلف از این شرکت 

خریداری می شود.
بر این اساس، ورق های تولید شده در این 
شرکت به شرکت های داخلی برای ساخت لوله 

تحویل می شود.
عالوه براینکه بازرسی فنی شخص ثالث که در 
شرکت اسار هند مستقر است، کارشناسان بازرسی 
فنی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران نیز بر 

فرآیند تولید و بازرسی فنی نظارت عالیه دارند.
از دیگر پروژه های کالنی که بازرسی فنی 
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در آن حضور 
دارد، نظارت بر تولید شیرهای توپی صنایع شهید 

کالهدوز است.
بازرسی فنی صنایع شهید کالهدوز به صورت 

مستقیم از سوی این مجموعه انجام می شود.
در  شیر  دستگاه   201 ساخت  بر  نظارت 
دیگر از  نیز   5٦ و   48 و   42  ،٣0  سایزهای 

 فعالیت های امور بازرسی فنی شرکت مهندسی و 
توسعه گاز ایران است.

تاکنون 80 مورد از شیرها ترخیص و به انبار 
تحویل شده است.

نیز  شیرها  این  ساخت  فنی  دانش  به 
 دست یافته ایم یا تنها به مونتاژ    آن ها اکتفا 

کرده ایم؟
بوده و  انتقال تکنولوژی  با هدف  این پروژه 
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران دو هدف را 

دنبال کرد.
از یک طرف این اطمینان را به وجود آورد 
که 201 دستگاه شیر با سایزهای باال بر مبنای 
تنوع کاری  اساس  بر  و  اکچیوتورهای مختلف 

موجود ساخته شود. 
عالوه بر این، بحث انتقال تکنولوژی نیز وجود 
داشت و دانش فنی ساخت به شرکت های سازنده 

داخلی منتقل شد.
به طوری که صنایع شهید کالهدوز هم اکنون 

به یک سازنده شیر با سایز باال تبدیل شده است.

بهره گیری از روش های نوین و بین المللی بازرسی فنی
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گفت و گو

در خصوص برنامه هایی که در آینده برای 
این واحد تعریف شده است توضیحاتی  را 

ارائه کنید.
ممیزی شرکت های بازرسی فنی شخص ثالث 

از جمله وظایف اصلی این امور به شمار می آید.
با توجه به جلسات کارشناسی که برگزار شد، 
وجود یک فرآیند کامال مشخص برای کنترل این 

شرکت ها در نظر گرفته شد.
همان گونه که می دانید شرکت مهندسی و 
توسعه گاز ایران بر مبنای نظام اجرای طرح های 
صنعت نفت تاسیس شده است. این نظامنامه 
مجری را به عنوان یک عامل اصلی کارفرمایی 
تعریف کرده که با همکاری مشاور و پیمانکار یک 

پروژه EPC را انجام می دهد.
بر این اساس مشخص کرده است که عوامل 
معاونت  و    HSE ،فنی بازرسی  دیگراز جمله 
مهندسی باید در کنار مجری باشند که پروژه ها به 
خوبی اجرا شود.در همین راستا ما احساس کردیم 
که در زمینه ارزیابی شرکت های شخص ثالث 
به دلیل اینکه پیمانکار EPC مسئولیت طراحی، 
تامین اقالم، اجرا و تضمین کیفیت را بر عهده 
داشت، عالوه بر موارد موجود باید فعالیت های 

اساسی دیگری انجام دهیم.
بر این اساس پیمانکار ملزم می شود برای تامین 
اقالم، اجرا و همچنین بخش NDT، از خدمات 
بازرسی شخص ثالث مورد تایید شرکت ملی گاز 
ایران استفاده کند اما جای شرط کافی این فرآیند 
که اطمینان حاصل شود این شرکت کار خود را 
درست انجام می دهد، خالی است بنابراین بر مبنای 
استقرار IMS و اینکه هر واحدی باید هدفی را برای 
خود تعریف کند، هدف ارزیابی و ممیزی شرکت 
بازرسی شخص ثالث را در سال 92 برای خود 

تعریف کردیم.
در سال های 92 و 9٣ این هدف را دنبال 
کردیم و در سال 92، پنج شرکت و در سال گذشته 

نیز هفت شرکت را ممیزی کردیم.
ممیزی دستورالعمل  اساس  همین   بر 
 شرکت های بازرسی فنی شخص ثالث را تدوین 
کردیم. خوشبختانه این دستورالعمل نهایی و تایید 
و از سوی مدیریت محترم عامل به مجریان محترم 

ابالغ شد.
در این دستورالعمل چه الزاماتی تعریف 

شده است؟
بر اساس این دستورالعمل، مجریان باید از 
با  که  را  قراردادهایی  که  بخواهند  پیمانکاران 
بازرسی شخص ثالث امضا می کنند به بازرسی 
فنی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ارائه 
کنند و مطابق با آن اطالعاتی از بحث فنی این 
قرارداد به عنوان مثال چه کاالیی قرار است در 
این قرارداد ساخته و در پی آن بازرسی شود را 

به این امور ارائه دهند.
ما کمیته ای  را تشکیل دادیم که این کمیته 
هدفگذاری می کند  حین انجام کار بازرسی فنی 
به بحث ممیزی عملکرد بازرسی فنی ورود  کند. 
بر مبنای این اطالعات، حجم کاال، سازنده و رزومه 
انتخاب برای ممیزی   بازرسی فنی، شرکت ها 

 می شوند.
این موضوع از جمله فعالیت های مهمی است که 

آغاز کرده ایم و خیلی باید برای آن وقت بگذاریم.
به هر حال فرآیند برون سپاری، یک فرآیند 
اجتناب ناپذیر است و ما باید خودمان و همکاران 
مان را به دانش ارزیابی شرکت بازرسی فنی شخص 

ثالث بیشتر مسلط کنیم.

خوشبختانه این فرهنگ در شرکت نهادینه شده 
است که مجریان به این اطمینان برسند که ورود 
بازرسی فنی برای این است که به انجام صحیح 

فعالیت ها اطمینان دهد.
تا چه میزان از دانش روز و روش های نوین 

در بخش های کاری خود استفاده می کنید؟
یکی از موضوعات مهمی که روی آن کار می 

کنیم استفاده از روش های نوین بازرسی است.
با پیشرفت دانش، بحث NDT نیز رشد می 
کند و روش های جدید به وجود می آید. به عنوان 
مثال رادیوگرافی دیجیتال جایگزین رادیوگرافی با 
فیلم از سرجوش ها شده است. در این روش با 
توجه به حذف فیلم که همیشه به عنوان مستندات 
باید به بهره بردار تحویل دهیم سامانه نگهداری 
مستندات بهتری خواهیم داشت و از طرف دیگر 
دقت رادیوگرافی دیجیتال و سرعت انجام آن باالتر 

از روش قبلی است.
البته این موضوع یک پیشنهاد پژوهشی بود 
که در قالب آن شورای پژوهش شرکت ملی 
از  تجربه  ابتدا یک  ایران مصوب کرد که  گاز 
این جریان داشته باشیم و یک گزارش به هیات 
مدیره محترم شرکت ملی گاز ایران ارائه دهیم 
تا بر مبنای آن هیات مدیره برای ورود به این 

مقوله سیاستگذاری کند. پس از پیگیری های 
انجام شده در نهایت قرار شد در 10 کیلومتر 
از خط ٣٦ اینچ کوهدشت- خرم آباد که اجرای 
آن بر عهده شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 
است رادیوگرافی دیجیتال به همراه رادیوگرافی 

سنتی انجام و نتایج مقایسه شود.
بحث بعدی، روش های جایگزین رادیوگرافی 
است. امروزه در دنیا  روش های نوین آلتراسونیک 
جایگزین    Phased Arrayو  TOFDمانند
روش رادیوگرافی شده است. خوشبختانه در بخش 
خصوصی این موضوع اتفاق افتاده است و ما نیز 
در چند پروژه تاسیسات تقویت فشار گاز از جمله 

ایستگاه پارچین این تجربه را داریم.
در ادامه، بحثی که مطرح شد این بود که از 
یک طرف خود ما به این دانش مسلط شویم. بر 
این اساس هماهنگی الزم برای سپری کردن دوره 
تخصصی در زمینه روش های نوین آلتراسونیک از 
سوی همکاران بازرسی فنی و کارشناسان ،تمام 

طرح ها انجام شد.
همچنین پیشنهادی به مدیریت محترم عامل 
ارائه شد مبنی بر اینکه برای این روش های جدید 

باید دستورالعمل داشته باشیم.
هم اکنون دستورالعمل کلی با عنوان جلد دوم 

پیمان و استاندارد اجرای پروژه خطوط انتقال وجود 
دارد و این استاندارد یک فصل مشخص و کامل در 
مورد جوشکاری و یک فصل نیز در مورد رادیوگرافی 
دارد اما اگر قرار باشد که از روش جدیدی استفاده 
کنیم، این استاندارد نیز باید به استاندارد های 

مربوطه جامع تر ورود کند.
خوشبختانه مدیریت عامل نظر مثبت در این 
زمینه داشتند و دستور دادند که یک کارگروه با 
همکاری معاونت مهندسی و بازرسی فنی تشکیل 
شود و این فرآیند را دنبال کنند تا ما عالوه بر تعریف 
جامع در زمینه دستورالعمل اجرایی این روش ها، به 

دانش آن نیز مسلط شویم.
کردید،  ذکر  که  استانداردی  بر   عالوه 
فعالیت های شما بر مبنای چه استانداردهایی 

انجام و صحه گذاری می شود؟
ایران گاز  ملی  شرکت  در   خوشبختانه 
 مجموعه ای تحت عنوان امور تدوین استانداردها 
وجود دارد که استانداردهای IGS را تدوین می 
کنند. استاندارد؛ حداقل الزامات فنی یک کاالست.

 برای تدوین استاندارد چه مراحلی طی 
می شود؟

برای تدوین استاندارد یک کمیته تشکیل و آن 
را تدوین می کند. این استاندارد در شورای عالی 

استاندارد، نهایی و با نامه هیات مدیره به تمام 
شرکت های تابعه ابالغ می شود. بنابراین اگر هر 
مجموعه از شرکت ملی گاز ایران بخواهد کاالیی 
خریداری کند، خرید خود را باید بر مبنای این 

استاندارد انجام دهد.
استاندارد، شامل بخش هایی از جمله مشخصات 
فنی مواد اولیه ، الزامات طراحی و تست و بازرسی 
است، به این معنی که در مورد اقالم، مشخص شده 
که چه تست هایی باید در کارخانه انجام شود. بر 
این اساس نه تنها ما بلکه هر شرکت بازرسی زمانی 
که می خواهد فعالیتی انجام دهد بر مبنای آن 

الزامات این کار را انجام می دهد.
اتفاقی که در بازرسی فنی رخ می دهد این 
است که مشخص می شود فرآیند بازرسی و کنترل 
کیفیت به چه صورتی انجام شود. به عنوان مثال هر 
کارخانه سازنده، واحد کنترل کیفیت دارد و وظایفی 

بر عهده آن است.
از سوی دیگر، وظایفی نیز بر عهده بازرسی 
فنی کارفرما به عنوان مثال شرکت مهندسی و 
توسعه گاز ایران است. لذا QCP و ITP بر مبنای 
استانداردها تکمیل و مشخص می شود که چه 

فعالیت هایی را بازرسی باید انجام دهد.
برخی  در  دارد.  نیز وجود  استثناهایی  البته 

 IGS موارد برای اقالمی که برای آن ها استاندارد
استفاده      IPS استاندارد  از  است  نشده   تعریف 
  می کنیم.اگر تجهیزی باشد که این استانداردها 
برای آن تدوین نشده باشد این پیشنهاد را می 
کنیم که استاندارد تدوین شود و از طرف دیگر از 

استاندارد بین المللی استفاده می کنیم.
با شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها 

نیز همکاری دارید؟
بله، در ارتباط با بازرسی فنی سه کار را انجام 

می دهیم.
که  است  همکاران  آموزش  بحث  نخست 
خوشبختانه واحد آموزش نیروی انسانی شرکت 
مهندسی وتوسعه گاز ایران با توجه به استقرار 
IMS فعالیت های خود را بر مبنای این الزامات 

انجام می دهد.
بر این اساس، ابتدای هر سال از این واحد 
نیازسنجی آموزشی دریافت می شود و بر مبنای 
تخصص همکاران و نیازی که آن ها دارند به 
خصوص روش های نوینی که مطرح می شود 
آموزش ها و نفرات را مشخص می کنیم لذا با 
این شرکت ها و دانشگاه ها یک ارتباط آموزشی 
امور  با  تنگاتنگی  فعالیت  دیگر،  داریم.از طرف 
پژوهش شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران داریم. 
امور پژوهش در ارتباط با پیشنهادهای پژوهشی 
که از سوی پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه ها 
مطرح می شود فعالیت می کند. به طور کلی این 
پیشنهادها در حوزه روش های نوین و دانش روز 
است.امور پژوهش این موارد را به امور بازرسی فنی 
منعکس می کند و ابتدا ارزیابی می کنیم که این 
روش چه کمکی به بحث کیفیت و افزایش بازدهی 

پروژه ها می کند.
در برخی مواقع مکاتبات ما طوالنی می شود 
و جلساتی را برگزارمی کنیم تا انتقال تجربه انجام 
و این پیشنهاد کاربردی تر شود.زمانی که پیشنهاد 
تایید شد، به شورا ارائه و یکی از کارکنان بازرسی 
فنی به عنوان ناظر اجرایی این پیشنهاد مشخص 
می شود. از طرف دیگر با شرکت های دانش بنیان و 
شرکت هایی که مدعی هستند روش نوینی دارند، 
 جلساتی برگزار می کنیم و این جلسات منتهی 
می شود به تشکیل کارگروه هایی که در این زمینه 

کار می کنند.
سخن پایانی...

به دلیل برخی محدودیت های بین المللی 
امکان همکاری با شرکت های بین المللی کمتر 
شد که البته این موضوع منجر به توانمندسازی قابل 
توجه کارشناسان داخلی شد و توانستند تهدیدها را 

به فرصت ها تبدیل کنند.
به هرحال ما مدعی هستیم نفراتی که در 
با  مجموعه صنعت نفت فعالیت   می کنند 
 توجه به توان فنی باال با منصفانه شدن شرایط

 می توانند به تبادل اطالعات بپردازند و پس 
از مدتی پیشرفت قابل توجهی خواهیم داشت، 
که  بپذیریم  را  واقعیت  این  باید  اینکه  ضمن 
اگر شرایط منصفانه باشد دانش روز از شکل 
استاندارد ورود می کند بنابراین توانمندی نسبی 
توانمندی  به یک  نیز  ما  کنونی سازنده های 

متعالی تبدیل می شود.
از سوی دیگر، ارتباط با جوامع فنی بین المللی 
می تواند سیاستگذاری و استراتژی شرکت ملی گاز 

ایران را اثر بخش تر کند.
به هرحال شرکت ملی گازایران باید ارتباطات 
جهانی داشته باشد تا از موضوعات روز جهان در 

بحث گاز استفاده کند.
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فرهنگ و سالمت

وقتی به دوستی گفتم می خواهم مطلبی 
اینباکس  و  افراد  شخصیت  رابطه  درباره 
»سه  گفت:  سریع  بنویسم  آنها  ایمیل 
ایمیل در اینباکسم دارم، به نظرت چه جور 
شخصیتی دارم؟« جواب دادم: یعنی بدترین 

نوع شخصیت.
البته منظورم از »بدترین« این بود که 
زندگی  مدیریت  در  تو  توانایی  »داشتن 
تو  به  خیلی  است؛  من  آرزوی  دیجیتال 
حسودی ام می شود.« در آن زمان اینباکس 
من 57 ایمیل نخوانده شده به عالوه هزارها 
پیام اضافی داشت که هیچ وقت زحمت پاک 
کردن یا مدیریت شان را به خودم نداده بودم.

در واقع اگر بخواهم با شما صادق باشم، باید 
بگویم 57 عدد ایمیل اینباکس هم برای 
من یک رکورد جدید بودچون تا پیش از 
این دست کم یک هفته وقت صرف کرده 
بودم که نزدیک به هزار ایمیل بی مصرف را 

از اینباکسم پاک کنم.

هدف من از شروع این پروژه تحقیقاتی این 
بود که بفهمم آیا نگرانی درباره اینباکس چیز 
مهمی است یا خیر؛ به دیگر سخن می خواستم 
 بدانم کسی که به اینباکس خود اهمیت

 نمی دهد از نظر عاطفی یا شناختی دچار به 
هم ریختگی و آسیب است؟

به همین ترتیب در پی آن بودم که آیا 
قهرمانان اینباکس مانند دوستم در مقایسه 
با افراد دیگر موفق تر هستند یا خیر. البته 
ناممکن است که با نگاه کردن به این صندوق 
الکترونیکی بتوان درباره   بهره ور بودن یا داشتن 

بیماری روانی افراد نظر قطعی صادر کرد.
استراتژی مدیریت ایمیل شما به حرفه 
و استانداردهای دفتری که در آن مشغول 
هستید بستگی دارد اما طی گفت وگوهایی 
فناوری  و  روانشناسی  متخصصان  با  که 
داشتم، متوجه شدم همبستگی هایی میان 
هایشان  و شخصیت  افراد  ایمیلی  عادات 

وجود دارد.

پاک کننده
این دسته افراد به محض دیدن ایمیل 
در اینباکس خود عمل مناسب را انجام می 
دهند یعنی ایمیل را سریع می خوانندو در 
صورتی که نیاز باشد به آن پاسخ  می دهند؛ 
در غیر این صورت آن را پاک کرده یا در 
جایی به صورت آرشیو نگه  می دارند. تعداد 
ایمیل های خوانده نشده این افراد تقریبا 

همیشه صفر است.
محقق   )Larry Rosen( راسن  لری 
 »iDisorder« روانشناسی و نویسنده کتاب
معتقد است در این دسته قرار می گیرد. به 
گفته او، دور بودن از اینباکس عصبی اش 
به  امر  این  می کند؛ وی گمان می کند 
 دلیل تغییرات ساختاری در مغز او اتفاق

 می افتد.
مغز یک فرد پاک کننده طوری برنامه 
ریزی شده که هنگام مواجهه با دسته ای 
از  پیام های خوانده نشده واکنشی منفی از 
خود نشان می دهد. راسن می گوید: صندوق 
ایمیل پر از نامه، موجب ترشح نوعی ناقل 
عصبی به نام کورتیزول در مغز می شود 
تمیز   کرد.  خواهد  مضطرب  را  افراد   که 
 نگه داشتن اینباکس حداقل به طور موقتی 

این اضطراب را از بین می برد.

سرانجام راسن پیشنهاد می کند مدیریت ایمیل 
 به تمایل افراد در کنترل امور بستگی دارد. افراد
 پاک کننده برخالف دیگران در مواجهه با 
یک خانه، محل کار یا اینباکس شلوغ عصبانی 
می شوند و مدیریت مداوم بر اینباکس، به آنها 

آرامش می دهد.
ذخیره کننده

ایمیل  تعداد  هم  افراد  دسته  این 
به  اما  دارند  خود  اینباکس  در  کمی 
حذف  خواندن  از  پس  را  ها  پیام   ندرت 

می کنند.
 )Pamela Rutledge(به گفته پالما راتلج
مدیر یک مرکز تحقیقات روانشناسی، تبیین 
هایی برای این نوع شخصیت وجود دارد، 
یک تبیین این است که آنها افرادی کمالگرا 
هستند و فکر می کنند ممکن است دوباره 
به ایمیل های خوانده شده نیاز پیدا کنند. او 
در ادامه می افزاید پاک کردن ایمیل ها از 
سوی این افراد حس ریسک زیادی به آنها 

می دهد.
بی توجه

 )Ron Friedman( فریدمن  ران 
نویسنده کتاب »بهترین جای کار کردن«می 
گوید نگه داشتن هزاران ایمیل خوانده نشده 
در اینباکس لزوما یک رفتار و عادت مخرب 

نیست اما تبیینی هم برای افرادی ارایه می 
کند که توجهی به تعداد ایمیل در اینباکس 
خودندارند.یک ایمیل پر از نامه از یک سو 
بیانگر این است که یا مشغله زیاد دارید یا به 
دنیای اینترنت و دیجیتال اهمیتی      نمی 
دهید. از طرف دیگر، این احتمال وجود دارد که 
فرد بی توجه، پیش خود فکر کند با مدیریت 
 ایمیل هیچ پیشرفتی در زندگی اش صورت
 نمی گیرد که البته این مورد آخر نشانه ای 

از هوش  وی قلمداد  می شود.
برخی افراد بی توجه نسبت به ایمیل، در 
واقع ممکن است سازمان یافته تر و مولدتر از 
هر کس دیگر باشند. فریدمن می گوید با این 
همه، اولویت دیگر افراد در زندگی اجتماعی 

را نیز بیان می کند.
با این اوصاف شما جزو کدام دسته از این 
شخصیت ها قرار دارید؟ آیا به نظر شما   می 
توان معیار بهتری برای بررسی شخصیت 
افراد از روی رفتار آنالین آنها به دست آورد؟

رابطه شخصیت افراد با اینباکس ایمیل!
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همکاران

موفقیت  برای  همواره  بزرگ  های  شرکت 
خود راهکارهای متعددی را به کار می گیرند و 
تحقق این راهکارها جز با همکاری نیروی انسانی 

میسر نمی شود.
نیروی انسانی توانمند و متخصص شرکت 
به  توجه  با  نیز  ایران  گاز  توسعه  و  مهندسی 
مسئولیت سنگینی که بر عهده دارند همواره 
تالش می کنند که در مسیر تحقق اهداف کالن 

این شرکت گام بردارند.
سید محمدرضا خالقی که هم اکنون در اداره 
ترخیص و حمل و نقل محموله های خارجی 
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران مشغول به 
کار است، یکی از تالشگران صنعت گاز به شمار 

می آید.
ایران  از سال 70 در شرکت ملی گاز  وی 
)مدیریت بازرگانی( فعالیت خود را آغاز کرده و 
15 سال در قسمت اداره حمل و نقل محموله 
بوده  وظیفه  انجام  به  مشغول  خارجی  های 

است.
از  بازرگانی  مدیریت  دارای مدرک  خالقی، 
دانشکده نفت بوده و دوره های آموزشی خود را 
در پاالیشگاه شهید هاشمی نژاد و پاالیشگاه نفت 

اصفهان سپری کرده است.
وی در سال 72 ازدواج کرد و ثمره این ازدواج 

دو فرزند به نام های ایمان و ملیکا است.
وی که بیش از 10 سال در اداره ترخیص و 
حمل و نقل محموله های خارجی مشغول به 
کار است، درباره این واحد می گوید: این اداره 
به صورت کلی کاالهای وارداتی شرکت ملی گاز 
ایران را پس از ترخیص از گمرک به محل پروژه 

یا انبار شرکت ارسال می کند.
به گفته وی، انجام مراحل مربوط به ترخیص 
2/5 میلیون تن ورق وارداتی و تحویل آن به 
شرکت های لوله ساز از جمله فعالیت های مهم 

این بخش است.
اعزام به گمرک های جنوب کشور از جمله 
بندرعباس، بندر امام خمینی، بندر ماهشهر و 
لوله  اهواز،  سازی  لوله  های  از شرکت  بازدید 
های  برنامه  دیگر  از  و...  ماهشهر  صفا،  سازی 

کاری وی به شمار می آید.
خالقی درباره اوقات فراغت خود و خانواده 
نیز می گوید: بازدید از نمایشگاه گل )میدان 
گل( که نزدیک منزلمان است از تفریحات ما 
محسوب می شود. گل تازه جزو سبد خانوار ما 
است و این گل ها باعث نشاط و افزایش روحیه 

ما می شود.
مراکز درمان صنعت نفت، ارتقا یابند

زهرا جعفری منش، همسر آقای خالقی نیز 
از سال 1٣71 در حرفه مامایی مشغول به کار 

است.
وی کارشناس مامایی است و در ارتباط با 
آنها  آموزش  و  درمان  باردار،  مادران  کنترل 

فعالیت می کند.
خانم جعفری منش که در خانواده ای نظامی 
به دنیا آمده است، درباره پدر خود می گوید: 
پدرم از افسران عالیرتبه نیروی هوایی است و هم 
اکنون بازنشسته شده اند. ایشان همیشه از جمله 
مدیران موفق اداره بهداری نیروی هوایی بوده و 

در زمان جنگ به خاطر پشتیبانی از بیمارستان 
های نظامی در مناطق جنگی جانباز شده اند.

وی درباره مشقت های کاری خود می گوید: 
برنامه کاری ما به صورت شیفت های گردشی 
است و با متولد شدن دخترم، مدیریت برنامه 

کاریم دشوارتر شد.
وی ادامه می دهد: خوشبختانه آن روزها را با 

همراهی خانواده سپری کردیم.
کاری  فعالیت  درباره  منش  جعفری  خانم 
همسر خود نیز می گوید: وی در رابطه با پروژه 
هایی از جمله پاالیشگاه گاز فعالیت می کند 
و وظیفه واردات قطعات مورد نیاز این کار را 

برعهده دارد.
به گفته وی، مراحل مالی تا ترخیص کاال از 
گمرک و رساندن به پاالیشگاه از طریق اداره آن 

ها انجام می شود.
وی درباره سوخت پاک گاز می گوید: گاز 
استخراج،  باید  ولی  است  طبیعی  منبع  یک 
فعالیت هایی روی  به صورت کلی  و  پاالیش 
آن انجام شود تا قابل بهره برداری باشد. همین 
عملیات مستلزم کارهای زیادی است و پرسنل 
زیادی در مناطق محروم و دورافتاده این کار را 

انجام می دهند.
خانم جعفری منش درباره سیستم درمان 
مراکز  از  استفاده  گوید:  می  نیز  نفت  صنعت 
بهداشت و درمان صنعت نفت برای افراد شاغل 

دشوار است. 
این  از  استفاده  برای  دهد:  می  ادامه  وی 

سیستم، باید یک روز به درمانگاهی که نزدیک 
منزل است مراجعه کنیم تا آن مرکز، ما را به 
تخصصی که الزم است ارجاع دهد و این در 
حالی است که این سیستم فقط مختص شرکت 

نفت است.
به گفته خانم جعفری منش، به دلیل شاغل 
بودن امکان استفاده از این  مراکز برای ما وجود 
ندارد، در صورت امکان شرایطی را فراهم کنند تا 

همه بتوانند از بیمارستان نفت استفاده کنند.
های  انرژی  از  استفاده  سمت  به  باید 

تجدید پذیر گام برداریم
سید ایمان خالقی، پسر آقای خالقی متولد 
سال 1٣74 بوده و هم اکنون دانشجوی ترم پنج 

کارشناسی IT است.
وی درباره رشته خود می گوید: IT تلفیقی از 
مخابرات و کامپیوتر است و بیشتر با نرم افزار کار 
می کنیم و فعالیت هایی از جمله برنامه نویسی 

و ساخت وب سایت را انجام می دهیم.
به صورت کلی  و  ایمان خالقی درباره گاز 
سوخت های فسیلی نیز       می گوید: به هرحال 
سوخت های فسیلی روزی تمام می شود و باید 
به فکر سوخت های جدید باشیم. هم اکنون 
استفاده از سلول های خورشیدی و استفاده از 

انرژی باد در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد.
به  از فناوری جدید  به گفته وی، استفاده 
جایی رسیده که هم اکنون در کف پارکینگ 
ها از سنسورهای مخصوصی استفاده می کنند 
که با عبور خودرو و قدم زدن روی آن برق تولید 

می شود.
وی عالوه بر پیگیری مسائل مربوط به انرژی 
های تجدید پذیر عالقه شدیدی نیز به خودرو 

دارد.
شرایط برگزاری نمایشگاه برای فرزندان 

کارکنان فراهم شود
سیده ملیکا خالقی، دختر شیرین زبان آقای 
خالقی نیز متولد سال 1٣84بوده و هم اکنون 

کالس پنجم ابتدایی است.
وی که عضو شورای دانش آموزی و انتظامات 
های  از جشن  خوبی  خاطرات  است،  مدرسه 

آینده سازان شرکت مهندسی دارد.
های  فعالیت  و  نو  کارهای  ملیکا،  سیده 
کاردستی زیادی انجام داده و    مقام های زیادی 
نیز در رشته های والیبال، اسکیت، شنا و اسکیت 
روی یخ )پاتیناژ( به دست آورده و والیبال را به 

صورت حرفه ای دنبال می کند.
وی درباره شورای دانش آموزی می گوید: 
این شورا به مشکالت     دانش آموزان رسیدگی 
می کند و از فعالیت های درسی و کارهایی که 
انجام می دهند لیستی تهیه می شود و این 
لیست در کارنامه پایان سال آنها تاثیر خواهد 
داشت. به صورت کلی این شورا نماینده دانش 
آموزان است و به اعتراض های آنها رسیدگی 

می کند.
سیده ملیکا درباره برنامه هایی که شرکت 
برای  تواند  می  ایران  گاز  توسعه  و  مهندسی 
این  گوید:  می  کند،  برگزار  کارکنان  فرزندان 
شرکت     می تواند با برگزاری یک نمایشگاه، 
امکان ارائه فعالیت های نوآوری و وسایلی که 

درست کرده اند را فراهم کند.
به  تنها  نمایشگاه  این  برگزاری  او،  نظر  به 
برای  زیادی  هزینه  و  دارد  نیاز  میز  تعدادی 

شرکت ایجاد نمی شود.
 وی درباره وسایلی که از سوی شرکت به 
فرزندان کارکنان ارائه می شود نیز می گوید: به 
عنوان مثال تنوع دفترهایی که به دانش آموزان 
می دهند، بیشتر شود و در عکس های روی 
جلد آن ها از شخصیت های ایرانی، فرهنگی و 

تاریخی کشورمان استفاده کنند.
نشتی از لوله های گاز سطح شهراز جمله 
دغدغه های او است و در مورد اینکه چگونه 
نشتی از لوله ها تشخیص داده می شود و پس از 
تشخیص چه کارهایی انجام می شود و... سوال 

های زیادی دارد.
درباره  نیز  زیادی  اطالعات  ملیکا  سیده 
بهینه سازی مصرف گاز و استفاده صحیح از 
این سوخت پاک دارد و از طریق کتاب های 
درسی و تبلیغات تلویزیون، خوب می داند که 
در زمان نشتی گاز در خانه باید چه اقدام هایی 

انجام دهد.
وی درباره مصرف بی رویه گاز نیز می گوید: 
معتقدم که زیاد مصرف کردن گاز کار بدی است 
و سعی می کنم که عالوه بر مصرف گاز در مورد 
مصرف آب و برق نیز حساس باشم و با پیگیری 
شورای دانش آموزی توانسته ایم تعداد المپ 
های داخل کالس را کاهش و از المپ های کم 

مصرف استفاده کنیم.

شرکت مهندسی و توسعه، پیشتاز در همه عرصه ها
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بین الملل

تردید روسیه نسبت به توقف ترانزیت گاز از اوکراین
رئیس جمهور روسیه نسبت به توقف ترانزیت گاز این کشور از طریق اوکراین به اروپا پس از 

پایان اعتبار قرارداد گازپروم در پایان دهه جاری اظهار تردید کرد.
والدیمیر پوتین در نشست خبری ساالنه با خبرنگاران گفت: در جریان بحث های داغ تجاری، 
شنیدم فردی می گفت ما ترانزیت گاز را متوقف می کنیم ... اما من مطمئن نیستم که این کار 
باید انجام شود.شرکت روسی گازپروم حدود یک سوم نیاز اروپا به گاز را تامین می کند و حدود 
نیمی از آن را از خاک اوکراین انتقال    می دهد. با این وجود، این شرکت قصد تمدید قرارداد 
ترانزیت از اوکراین را ندارد و به دنبال اختالفات میان مسکو و کی یف که بارها منجر به قطع 

جریان انتقال گاز از اوکراین به اروپا شده، در جست وجوی یافتن مسیر جایگزین است.
طرح های جایگزین احداث خط لوله ساوت استریم از بستر دریای سیاه و  خط لوله ترکیش 
استریم از مسیر خاک ترکیه به اروپا هستند. منابع گازپروم به رویترز گفتند احتمال توقف پروژه 
 ترک استریم نیز پس از ساقط کردن هواپیمای جنگی روسیه توسط ترکیه در ماه گذشته 

وجود دارد.
پوتین پیش تر از کمیسیون اروپا خواسته بود با قید اولویت از طرح ترکیش استریم که ساالنه 

٦٣ میلیارد متر مکعب گاز را به اروپا انتقال خواهد داد به صورت کتبی حمایت کند.

در ماه سپتامبر، گروهی متشکل از شرکت های اروپایی توافقی را با گازپروم امضا کردند که 
توسعه خط لوله  نورد استریم برای افزایش انتقال مستقیم گاز روسیه به آلمان را شامل می شود.

در همین رابطه پوتین افزود: مسائل مربوط به این پروژه باید در حوزه تجاری گرفته شود. ما حتی 
یک گام که منجر به تخریب منافع اقتصادیمان شود، بر نخواهیم داشت.

انگلستان مجوز اکتشاف بیشتر گاز شیل را صادر کرد
دولت انگلستان برای اکتشاف نفت و گاز در قلمروی این کشور، 1٣2 مجوز جدید صادر کرد. 
برای نخستین بار در هفت سال گذشته، دولت انگلستان 1٣2 مجوز جدید برای اکتشاف نفت 
و گاز در مناطق خشکی این کشور صادر کرد.برآورد می شود که انگلستان از ذخایر غنی گاز در 
الیه های رسوبی زیرزمینی خود برخوردار باشد و با وجود مخالفت گروه های زیست محیطی، 
دیوید کامرون، نخست وزیر این کشور، وعده داده که با حداکثر توان دولت خود، برای استخراج 
این ذخایر تالش می کند.به دلیل نگرانی های زیست محیطی، بسیاری از کشورهای اروپایی، از 

جمله فرانسه و آلمان، تالش برای استخراج نفت و گاز از ذخایر شیل را ممنوع کرده اند.
مجوزهای اخیر، نخستین دور از صدور مجوز اکتشاف میدان های نفت و گاز خشکی 
انگلستان در هفت سال گذشته به شمار    می آید.آندریا لیدسام، وزیر انرژی انگلستان در بیانیه 
خود خطاب به مجلس این کشور گفت: ما اکنون حدود نیمی از نیاز گاز طبیعی خود را از طریق 

واردات تامین می کنیم اما تا سال 20٣0 میالدی ممکن است این رقم به 75 درصد برسد.
وی افزود: به همین دلیل است که    سرمایه گذاری در اکتشاف گاز شیل را تشویق می کنیم 

تا بتوانیم نقش عرضه داخلی را در تامین گاز انگلستان تقویت کنیم.
دولت انگلستان همچنین اعالم کرد که یارانه بخش انرژی های تجدید پذیر خود را کاهش 

می دهد. از سوی دیگر، مجلس این کشور نیز به تازگی مجوز اکتشاف نفت و گاز در پارک های 
ملی این کشور را صادر کرده است.

دولت پاکستان برای اجرای طرح خط لوله انتقال گاز از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و 
هند )تاپی( 200 میلیون دالر به عنوان سهم اولیه خود در تامین بخشی از بودجه الزم برای طرح 
یادشده، تصویب کرد.به گزارش رادیوی دولتی پاکستان، تصمیم به اختصاص بودجه یادشده در 
جلسه کمیته هماهنگی اقتصاد پاکستان به ریاست اسحاق دار، وزیر امور اقتصادی و دارایی این 
کشور اتخاذ شد.کل بودجه الزم برای اجرای کامل طرح     خط لوله تاپی، 10 میلیارد دالر 
برآورد شده است و ترکمنستان به عنوان طرف   صادر کننده گاز در قالب این طرح به افغانستان، 

پاکستان و هند، توافق کرده است که 85 درصد از این مبلغ را تامین کند.
هفته گذشته، کلنگ آغاز عملیات احداث   خط لوله تاپی در ترکمنستان به زمین زده شد و 

چهار کشور تالش دارند تا این طرح را پیش از پایان سال 2018 تکمیل کنند.
براساس آنچه اکنون روی کاغذ به عنوان پیش نویس های قرارداد تاپی وجود دارد، این خط 
لوله به طول یکهزار و 800 کیلومتر ظرفیت انتقال ٣0 میلیارد مترمکعب گاز را در سال دارد. 
این خط از شمال شرق ترکمنستان و به طول 147 کیلومتر در خاک این کشور کشیده و وارد 
افغانستان می شود و با عبور از مسیرهای ناامن این کشور و عبور از والیت های هرات، فراه، 

قندهار و هلمند وارد پاکستان و بعد هند می شود.
قرارداد اولیه این خط لوله در سال 2008 میان سه کشور افغانستان، پاکستان و هند به 
عنوان ذی نفعان طرح تاپی و خریداران گاز ترکمنستان امضا شد و قرارداد اولیه این سه کشور 

با ترکمنستان در سال 2010 به امضا رسید.
در صورت اجرای این طرح، روزانه 500 میلیون فوت مکعب گاز ترکمنستان با     خط لوله 
تاپی در اختیار افغانستان قرار می گیرد و سهم هر یک از کشورهای هند و پاکستان از گاز 

ترانزیتی با این خط لوله نیز روزانه یک میلیارد و ٣25 میلیون فوت مکعب خواهد بود.
اجرای طرح تاپی با چالش ها و مشکالتی مواجه است. مشکالتی که باعث خواهد شد چهار 
کشور عضو تاپی نتوانند چندان به واقعی بودن ضرب االجل تکمیل این خط لوله تا پایان سال 
2018 امیدوار باشند.اگرچه گفته شده است این طرح باید تا سال 2018 تکمیل شود، پیشرفت و 

 تحقق آن بستگی به چند عامل مهم از جمله برقراری امنیت در افغانستان و کاسته شدن از
 تنش ها میان هند و پاکستان دارد، ضمن این که توافق نهایی میان چهار کشور برای اجرای یک 

طرح اقتصادی، به گونه ای که همه آنها را راضی نگه دارد، چندان کار ساده ای نیست.
اجرای این طرح نیازمند سرمایه گذاران بزرگ خارجی است. هیچ یک از این کشورها توان 
سرمایه گذاری 10 میلیارد دالری را در این طرح ندارند. گرچه برخی اخبار در زمینه اعالم 
آمادگی شرکت توتال فرانسه یا برخی شرکت های ژاپنی و کره جنوبی برای سرمایه گذاری و 
مشارکت در احداث این طرح منتشر شده اما تا به امروز، هنوز     هیچ گونه قرارداد رسمی ای در 
این زمینه امضا نشده است.طرح تاپی برای ترکمنستان که اقتصاد آن به شدت به تجارت انرژی 
وابسته است، یک طرح حیاتی است و این کشور سخت تالش   می کند باوجود چالش های 
فراوان در مسیر عملی شدن آن، افغانستان، پاکستان و هند را به عنوان کشورهای تشنه انرژی، 

نسبت به اجرای تاپی عالقه مند کند.

پاکستان ٢٠٠ میلیون دالر برای خط لوله تاپی هزینه می کند



www.nigceng.ir

9
شماره پنجم آذر ماه 1394

اخبار

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


