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اخبار

همه  برنامه های اقتصادی دولت بایستی 
و در  مقاومتی  اقتصاد  این مجموعه   در 
این سیاست ها بگنجد؛ حتی برنامه ششم 
و برنامه و بودجه های سالیانه، همه باید 
شکل  مقاومتی  اقتصاد  این  براساس 
هیچ  در  اینها  از  یعنی هیچ کدام  بگیرد؛ 
 بخشی، غیرمنطبق با این سیاست ها نباشد 
نه اینکه فقط مخالفت نداشته باشد بلکه 

کامال منطبق با این سیاست ها باشد.
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اخبار

بهار؛فصلی است  برای تازه شدن ،نو شدن و آغازی است  برای 
رویش دوباره. فرصتی است برای  تعظیم در برابر قدرت پروردگاری 
اینکه  داده،  قرار  وحیات  ممات  برای  ای  نشانه  را  ها  فصل   که 
کوه ها شانه ها یشان را از  زیربار سرد برف خالی می کنند و   گل ها 
و گیاهان و درختان جانی تازه می گیرند ، همه و همه برای این 
است که انسان از سر تعظیم و خشوع به تامل و اندیشه  بنشیند 
چرا که هرپدیده ای در هستی ، می تواند به نحوی عبرت آموز و 
هدایتگر آدمی باشد؛ تا او بیاموزد همچون طبیعت بیدار شده از 

خواب زمستانی ، باید هوشیار و آگاه شود. 
طبیعت هرسال چون دفتری به روی انسان ها گشوده می شود 
تا جمال محبوب را در چهره زیبایش نظاره کنند و با تحول جان و 
اندیشه ، به جای زنگارهای کینه و دشمنی، شکوفه های محبت و 
دوستی بنشانند. فصل پر رمز و راز بهار ، برای صاحبان خرد ، فصل 
اندیشیدن است برای رسیدن به حیاتی دوباره و تکاپو برای رویش 
و آغازی دیگر. از این رو بهار تنها دگرگونی در طبیعت نیست بلکه 

هنگامه  تحولی عمیق و هدفمند در اندیشه و قلب آدمی است.
بیایید در بهار طبیعت ، اندیشه هایمان را نیز بهاری کنیم . چه 
خوب است بر صفحه دل مان بنویسیم که نوروز یعنی روزهای 
نو، روزهای طور دیگر زندگی کردن، متفاوت نگاه کردن، روزی  
دیگربرای مشغول شدن به آنچه دلمشغولی مان نبوده است؛ روزی  
دیگربرای سپاسگزاری از هر آنچه شکرش را نکرده ایم . نوروز یعنی   
لباس نو بر تن فکر و اندیشه کنیم یعنی  افکار پوسیده و کهنه را دور 
افکنیم، در معابر دوستی و صداقت قدم برداریم؛ چشم را بشوییم و 

طوری  دیگر  ببینیم . 
محمد عسگری
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کاران ���رم                   ��

 آ��ن �ھاری � جای جای ����ت با ����ن ��و� �ی ���د و �خ ، روح و روا�مان را �وازش ر ا��ون � ���م �ط
�� �ھاری دی�� د�ت دعا �دا��ه و از �داو�د �نان ا��جا�� دعای �ول حا�نا ا�ی ا��ن ا�حال را ؤ�ی د�د ، � ���ا� ر

.  ��نا �ی �ما��م 

�د �وا�ی ، �اغ دل �ا�وزی     ار   باد      از�ن                                                         �وروزی   ز �وی یار �ی آ�د ���م باد  

کاران 1394�دا را شا��م � ��� ���د�ی و�و��ه گاز ا�ان سال  با   را � سا� ��طاف ا��ی و تالش ���ی ک��ه ��
�ی � .  ��ت ��ذا�ت و از ا���ه � د��یا�ی � ��ن �و���ت ���م �وده ��م ، ��ود �ی با��م  �و����ھای ���خارآ��ز

کالت�و����ھای �د�ت آ�ه � �و��ه �ب�ه تأ��ن گاز ��ور و غ��ه �  کاری �ما ��ان ���ر ��ود�� .  � با ��د�ی و ��

� ���ن �ھا� ، �ار��دن �ھار ����ت و ��د �وروز با�تا�ی را � �ما ��ان و خا�واده ���ر�تان ��ریک �ض ��وده و 
ز�مات ی�سا� � ارا� �دمات � ��و�نان �� و ��ب �و����ھای �د�ت آ�ه را ارج �ھاده ، سال��ی و ���وزی �ما و 
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گفت و گو

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران بر اساس 
برنامه ششم توسعه و تا افق 1400 باید پنج 
هزار کیلومتر خط لوله و 25 ایستگاه تقویت 
فشار گاز احداث کند.بر این اساس هزینه های 
مالی این پروژه ها 15 میلیارد دالر یا حدود 60 
هزار میلیارد تومان برآورد می شود و به صورت 
تومان  میلیارد  هزار  ساالنه 10  باید  میانگین 

سرمایه گذاری در این شرکت انجام شود.
در ادامه گفت و گو با حسن منتظر تربتی، 
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 
را پیرامون فعالیت های اجرایی این شرکت می 

خوانید.
لطفا توضیحاتی درباره پروژه های در  � 
دست اجرای ش�رکت و تامین منابع مالی 

آن ارائه کنید.
هم  ایران  گاز  توسعه  و  مهندسی  شرکت 
اکنون حدود 12 هزار میلیارد تومان پروژه در 
دست اقدام دارد و مطابق با برنامه افق 1400، 
ساالنه 10 میلیارد تومان پروژه جدید تعریف می 

کند.
این در حالی است که از طریق منابع داخلی 
تنها امکان دستیابی به سه میلیارد تومان در 
سال متصور است بنابراین در راستای دستیابی 
از  بهره گیری  راهی جز  نظر  توسعه مورد  به 
جمله  از  شرکت  خارج  های  گذاری  سرمایه 

بخش داخلی و خارجی نداریم تا بتوانیم نیازهای 
توسعه ای خود را تامین کنیم.

این موضوع از جمله محورهای اصلی برنامه 
های شرکت به شمار می آید به همین دلیل 
گذاری  سرمایه  از  استفاده  به  تمرکز  و  توجه 

بخش خصوصی معطوف شده است.
لغو تحری�م ها چه تاثیری روی اجرای  � 
پروژه های ش�رکت دارد و در این فضا چه 
برنام�ه ای برای اقتصادی تر ش�دن پروژه 

ها دارید؟
تحریم ها به صورت مستقیم در بخش احداث 
خطوط لوله و تاسیسات تقویت فشار نقش قابل 
توجهی نداشته اند و خوشبختانه در طول سال 
های گذشته براساس برنامه های کالن وزارت 
نفت ساخت لوله، داخلی سازی شده و کارخانه 
های ایرانی این امکان را دارند تا لوله های مورد 
نیاز پروژه ها را تامین کنند. از سوی دیگر در 
بحث توربو کمپرسورها نیز دو شرکت بزرگ مپنا 
و OTC قادر هستند توربوکمپرسورهای مورد 

نیاز شرکت ملی گاز ایران را تامین کنند. 
پیش بینی می کنیم که در فضای سال های 
آینده بتوانیم پروژه های خود را با قیمت های 
اقتصادی و ارزان تر اجرا کنیم اما نکته مهمی 
که به نظر من برای فضای پس از تحریم مطرح 
است جذب سرمایه گذاری خارجی است. همان 

داخلی  منابع  کردم  اشاره  تر  پیش  که  طور 
پاسخگوی تمام نیازهای ما نخواهد بود و جلب 
مشارکت، مهمترین محوری است که در این 

شرایط خواهیم داشت.
جذب سرمایه گذار از چه طریقی انجام  � 

می شود؟
کاری مشترک بین شرکت ملی گاز ایران 
ایران است.  و شرکت مهندسی و توسعه گاز 
بخشی از فعالیت ها را ما پیگیری می کنیم و 
بخشی نیز از سوی ستاد شرکت ملی گاز ایران 
پیگیری می شود تا بتوانیم از سرمایه گذاران و 

تامین کنندگان مطمئن استفاده کنیم.
لطفا توضیحاتی درباره دیگر پروژه های  � 

جاری شرکت ارائه کنید.
پروژه های جاری شرکت مهندسی و توسعه 

گاز ایران در چند محور در جریان است.
ایجاد  بحث  مهم،  های  پروژه  از  یکی 
عراق  به  گاز  توسعه صادرات  برای  زیرساخت 
است که آن را درقالب یک پروژه جداگانه به 
روش BOT تعریف و از طریق سرمایه گذاری 
را نهایی  مراحل  اکنون  هم  خصوصی   بخش 

 طی می کند.
محور بعدی؛ خطوط لوله سراسری نهم و 
یازدهم است که مراحل طراحی را طی می کند 

و در لیست پروژه های جاری ما قرار ندارد.

ساخت خط لوله دامغان- کیاسر که از سال 
پیش آغاز شده نیز از جمله پروژه های اولویت 
آید.  می  شمار  به  ایران  گاز  ملی  شرکت  دار 
امیدواریم بتوانیم با تمرکزی که روی این پروژه 
ها خواهیم داشت آنها را به نقطه خوبی برسانیم 
و تا پایان سال آینده بخش عمده ای از این پروژه 

را تکمیل کنیم.
چه برنامه ای در حوزه منابع انس�انی  � 

دارید؟
با  کار  فیزیکی  بخش  و  ها  پروژه  احداث 
انجام می شود ولی بحث  تامین منابع مالی 
اصلی این است که برای احداث این حجم و 
انجام فعالیت های تعریف شده نیاز به نیروی 
انسانی ماهر و یک سازمان چابک داریم که 
باید سازماندهی خیلی خوبی را برای پنج سال 
پیش رو تدوین کنیم تا بتوانیم پروژه ها را با 
نظارت نیروهای انسانی با تجربه که در شرکت 
به  دارد  وجود  ایران  گاز  توسعه  و  مهندسی 

صورت اقتصادی اجرا کنیم.
سخن پایانی  � 

صنعت گاز پنج سال را  پیش روی خود دارد که 
بسیار مهم و ویژه است و باید در این مدت که نقطه 
عطف شرکت ملی گاز ایران و شرکت مهندسی و 
توسعه گاز ایران در بخش اجراست، تنگاتنگ با همه 

زنجیره های تولید و مصرف کار کند.

نقطه عطف صنعت گاز در 5 سال آینده رقم می خورد
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گفت و گو

مدیریت برنامه ریزی در همه شرکت ها وظیفه 
نظارت و تنظیم منابع مالی و نظارت عالیه بر پروژه 

ها را برعهده دارد.
شرکت  به  و  تعریف  پروژه  یک  که  زمانی  از 
مهندسی و توسعه گاز ایران ابالغ می شود تمام 
مدت  پروژه،  اجرای  روش  تعیین  شامل  مراحل 
نیاز پروژه،  زمان و نحوه تامین منابع مالی مورد 

چگونگی  و  هماهنگی  بررسی،  ریزی،  برنامه   
 )long lead item( عمده  کاالیی  اقالم  تامین 
ها که موجب پیشرفت عملکرد پروژه در اجرا می 
شوند و ارجاع پروژه به یکی از مجریان طرح ها و 
 در ادامه تایید برنامه های زمان بندی کالن پروژه 
)Master Plan( و تایید برنامه اجرایی و همچنین 
نظارت بر پیشرفت عملکرد فعالیت های پروژه براساس 
برنامه مصوب و رفع و محدودیت های اجرایی، موانع 
موجود حین اجرای پروژه، راهکار جهت بهبود عملکرد 
 چگونگی عملکرد حین اجرای پروژه و چالش های 
پیش رو، ارائه راهکارهای برون رفت از چالش ها با 
حضور مدیریت ارشد، همچنین چگونگی پیشبرد 
برنامه اجرایی بین مدیریت ها و بخش های مختلف 
امور  کاال،  تدارکات  مدیریت  )همچون  شرکت 
حقوقی مدیریت مالی، امور پیمان ها و ...(  از سوی 
مدیریت برنامه ریـزی و کنترل طرح ها، برنامه ریزی، 

مونیتورینگ، کنترل و مدیـریت می شود.
این مسئولیت ها ارتباط تنگاتنگی با تمام عوامل 
اجرایی خصوصا مجریان که مسئولیت اجرایی پروژه 
را  هماهنگ با دیگر ارکان اجرایی پروژه به عهده 

دارند ،ایجاب می کند.
در ادامه گفت و گو با جعفر حیدر اصفهانی، معاون مدیرعامل 
مدیریت سرپرست  و  ایران  گاز  توسعه  و  مهندسی   شرکت 

 برنامه ریزی و کنترل طرح های این شرکت را می خوانید.
 � عالوه بر برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد اجرای پروژه ها 
و ارائه راهکارهای بهبود چه وظایف دیگری بر عهده مدیریت 

برنامه ریزی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران است ؟
این مدیریت، بر مبنای عملکرد ساالنه و نیز پیشرفت کنونی 
پروژه ها و نگاه به طرح های توسعه ای آتی در برنامه ریزی 
مکلف است هر ساله اعتبارات و بودجه مورد نیاز سال بعد 
 شرکت را با همکاری مجریان طرح ها و هماهنگی با مدیریت 
برنامه ریزی شرکت ملی گاز ایران تنظیم و ارائه کند تا پس از 
تایید بودجه، تصویب هیات مدیره شرکت مهندسی و توسعه 
گاز ایران و تصویب مدیریت برنامه ریزی و نهایتا طرح و 

تصویب در هیات مدیره شرکت ملی گاز ایران اقدام شود.
 با تصویب بودجه، مراحل تخصیص بودجه به طرح ها و 
پروژه ها توسط این مدیریت انجام و ابالغیه های الزم صادر 
 می شود. در ضمن هر ساله این مدیریت کلیه موافقتنامه های 
طرح های مرتبط با شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران را برای 
ارائه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و جهت 
تصویب خواهی و دریافت مجوزهای الزم در اختیار شرکت ملی 

گاز ایران قرار می دهد.
 Conceptual(هماهنگی جهت تهیه طرح مطالعات مفهومی
Design( با همکاری و هماهنگی با مدیریت برنامه ریزی شرکت 
ملی گاز ایران و بررسی و برآورد طرح ها و پروژه ها به صورت 
ساالنه و ارائه جهت برآورد پروژه های آتی، هماهنگی جهت 
اولویت بندی طرح ها و پروژه ها و مدیریت هزینه با هماهنگی 
مدیریت برنامه ریزی شرکت ملی گاز، مدیرعامل، مدیریت مالی 

و مجریان طرح ها پیگیری و اقدام می شود. 
همچنین این مدیریت موظف به ارائه گزارشات عمـلکرد و 

پیشرفت پروژه ها به مراجع ذی صالح به صورت ادواری )هفتگی 
و ماهیانه( و نیز ارائه گزارش عملکرد ساالنه شرکت با تایید 

مدیرعامل است.
 آیا بودجه سال 95 � نهایی شده است ؟

بله، بودجه سال 95 را پیش بینی و طبق روال همه ساله این 
بودجه را تهیه و ارسال کرده ایم و هم اکنون در حال طی کردن 

فرآیند تصویب است . 
پس از تدوین و پیشنهاد بودجه به شرکت ملی گاز ایران، 
تلفیق بودجه این شرکت در بودجه کل شرکت ملی گاز ایران و 
نسخه نهایی به وزارت نفت ارسال و سپس از سوی وزارت نفت 
تجمع بودجه صورت پذیرفته و برای تلفیق در قالب بودجه کل 

کشور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه می شود.
برای تحقق برنامه ریزی های تعریف شده از چه ابزارهای  � 

نظارتی ای  استفاده می کنید؟
پیشرفت  عملکرد  گزارشات  تمام  که  هستیم  مکلف   ما 
پروژه ها را به صورت هفتگی و ماهانه و در صورت نیاز موردی 
مطابق برنامه و فرمت های پیمانی / پروژه ای موجود دریافت 
گزارشات  اصالح  و  بندی  جمع  و  داده  قرار  بررسی  مورد  و 
ارسالی با هماهنگی با دیگر مدیریت ها )کاال، مجریان طرح ها، 
مدیریت مهندسی، امور پیمان ها و دیگر مدیریت های شرکت  
همچون کمیسیون مناقصات، منابع انسانی، اموربازرسی فنی 
و....( جهت استحضار مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز 
 ایران و همچنین مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و سایر مراجع

 ذی صالح، ارسال کنیم.
 در بررسی های به عمل آمده در صورتی که تاخیراتی در

 پروژه ها وجود داشته باشد با برگزاری جلسات در حضور 
یا  پیمانکار  و  مشاور  طرح،  مجری  حضور  با  و  مدیرعامل 
با  تشکیل جلسات در محل پروژه ها این موارد بررسی و 
راهکارهایی که با کمک مجری طرح مربوطه مشخص می 

شود اقدامات الزم جهت برون رفت از موانع اتخاذ و 
جهت اجرایی شدن ابالغ می شود.در بررسی های 
به عمل آمده در صورت وجود مسائل و مشکالتی 
که موجب تاخیر یا چالش در روند اجرای پروژه 
شود به صورت حضوری با هماهنگی و همکاری 
حضور  با  پروژه  اجرای  محل  در  طرح  مجری 
پیمانکاران، مشاوران و سازندگان نسبت به بررسی 
 و ارائه راهکار پیشبرد و برون رفت از چالش اقدام
 می شود و توافقات حاصله بر مبنای برنامه ریزی و 
عملکرد پیمانکار و گزارشات پیشرفت پروژه و پیمان 
بوده لذا نسبت به موارد مصوب جهت اجرایی شدن 
به مدیریت ها و امور شرکت )مهندسی، کاال، مالی، 
تحصیل اراضی و ...( برنامه ریزی مجدد از پیمانکار 

دریافت و مصوبات الزم اخذ می شود. 
از سوی دیگر با هماهنگی های  انجام شده و اتخاذ 
تدابیر موثر، تصمیماتی برای جبران عقب ماندگی 
پروژه ها و طرح ها گرفته می شود تا با به کار بستن 
این تصمیمات از سوی مجری، پیشرفت پروژه با ارائه 

برنامه جبرانی لحاظ شود.
به صورت کلی ابزار نظارتی این مدیریت جمع 
ارائه  و  آماری  گزارشات  تحلیل  و  بررسی  آوری، 
راهکارهای مدیریتی و تامین منابع مورد نیاز، اخذ 
ارائه  و  برنامه  بازبینی  استراتژیک،  های  تصمیم 
 راهکارهای تحلیلی در جلسات بررسی طرح ها براساس 
برون رفت از چالش و پیشرفت رو به جلوی پروژه ، 
تشکیل جلسات پیگیری پروژه ها در بازدید و حضور 

در محل اجرای پروژه های مذکور است. 
در ضمن در بسیاری از مواقع با برگزاری جلسات 
در سطح مدیرعامل، با حضور مشاوران، پیمانکاران و سازندگان 
تجهیزات اصلی )long lead item( و استراتژیک تصمیمات 
در زمینه رفـع مشکالت و موانع پیـشرفت پروژه برای اتخـاذ 
تصمیم و ارائه راهکار جهت ارائه برنامه ریزی پروژه بازبینی می 

شود.
 � سخن پایانی 

نیروی انسانی شاداب، توانمند با تجربه و با انگیزه در همه جای 
 کشور از جمله صنعت گاز به عنوان سرمایه اصلی ما به شمار 
می آید و خوشبخـتانه این صنعت از گذشته تا کنون از 
نیروی انسانی با تجربه، مستعد، بهره ور، کارا و عالقه مند 
برخوردار بوده است.امـیدواریـم ما به عنوان مـسئوالن این 
صنـعت وظـیفه مدیریتی خود را در جهت ایجاد شادابی 
و به کارگیری حداکثری توان حضور نیرو های انسانی به 
درستی ایفا کرده باشیم  تا بتوانیم از این سرمایه یگانه و 

عظیم استفاده کنیم.
یکی از افتخارات من و کلیه مسئوالن و کارکنان شرکت 
 ملی گاز ایران آن است که  توانسته ایم در گذشته فرصت 
خدمت رسانی به اقشار مختلف کشور را داشته باشیم و از این 

لحاظ به خود می بالیم .
شرکت ملی گاز ایران یکی از سازمان های موثر در توسعه 
کشور محسوب می شود و کلیه کارکنان این شرکت شاهد 
تاثیر فعالیت خود، در رشد و بالندگی کشور و نشاط و رفاه 

هم میهنانمان هستند.
به خود می بالم که خداوند فرصت خدمت در چنین سازمانی 
را به من اعطا کرده است  و از این بایت  همیشه شاکرم و برای 
خودم، دوستانم و همکاران بزرگوارم آرزو می کنم همیشه بتوانیم 
حداکثر توانی را که در اختیار داریم خالصانه در خدمت شرکت 

ملی گاز ایران و کشور عزیزمان ایران قرار دهیم .

تامین منابع مالی از اولویت های شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران است
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شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران یکی از 
شرکت های تابعه شرکت ملی گاز ایران به شمار 
اجرایی طرح های  نظام  اساس  بر  که  رود  می 
صنعت نفت پایه گذاری شده است.در همین 
راستا، نیروی انسانی به عنوان یکی از اساسی 
مهندسی  شرکت  گیری  شکل  عناصر  ترین 
و توسعه گاز ایران محسوب می شود و توجه 
از از ساختار شرکت یکی  این بخش  به   ویژه 
 اولویت های اساسی و کاری مدیران است.در 
ادامه، گفت و گو با مهدی مقیمی، مدیرمنابع 
انسانی شرکت مهندسی  و توسعه گاز ایران را 

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

دهید.
مدیریت منابع انسانی، یار استراتژیک مدیران 
عالی شرکت است که باتوجه به اینکه اقتصاد 
مبتنی بر دانش، اساس رقابت پذیری است وجود 
مدیران دانش مدار و فهیم به عنوان عامل اصلی 

پیشرفت و بهره وری به حساب می آیند.
افزایش برای  سازمان  در  اساس،  این   بر 
 بهره وری نیاز به شرایط متعددی است که عامل 

تعیین کننده آن، عامل انسانی است.
به صورت کلی، مدیریت منابع انسانی شرکت 
مهندسی و توسعه گاز ایران واحدهای مختلفی 
از جمله، برنامه ریزی، تامین و آموزش نیروی 
انسانی، دبیرخانه امور اداری، حقوق، وام و مزایا، 
خدمات مسافرت خدمات اداری و اجتماعی و... را 

شامل می شود.
چه برنامه هایی ب�رای ارائه آموزش به  � 

کارکنان تعریف کرده اید؟
به  پرداختن  مدیران،  اصلی  ازوظایف  یکی 
دادن  و  انگیزش  تقویت  و  همکاران  رضایت 
 روحیه باال به آن ها است که برای این کار باید در
بخش های مختلف، قدم های موثری برداشته 
شود که از جمله فعالیت هایی که باید انجام شود، 

ارائه آموزش است.
ما باید سیر تکامل فرآیند آموزش در شرکت 
را مورد توجه قرار دهیم و برای این کار نیز باید 
یک سیستم مدون، هدف دار و یکپارچه برای 
به عنوان زیرساختار  نیازهای آموزشی  تعیین 

انجام دهیم.
در این راستا برای اینکه یک فعالیت اصولی 
با  را  آموزشی  استاندارد  فرآیند  دهیم،  انجام 
و  ریزی  برنامه  ستادی؛  واحدهای  همکاری 
طراحی کرده ایم که خوشبختانه در این ارتباط 
با توجه به اهمیت سمت های فنی، بیش از 
78 سمت مهندسی، HSE و بازرسی فنی را 
استاندارد و کلیه آن ها را به تصویت خواهی در 
شرکت ملی گاز ایران رسانده ایم و توسط واحد 
امور ساختار تمام آن ها در سیستم جامع تغذیه 

شده است.
فنی  های  سمت  مابقی  آن   متعاقب 
28 سمت( را برنامه ریزی کرده ایم که تا پایان 

سال استاندارد کنیم.
از سوی دیگر، سمت های غیر فنی نیز با 
برنامه ریزی واحد آموزش مقرر شده است تا 
پایان سال نهایی شود بر همین اساس امیدواریم 
تا پایان سال 94 کلیه سمت های سازمانی دارای 

استاندار آموزشی شود. 
استاندارد سازی آموزش کارکنان چه  � 

ویژگی هایی دارد؟
زمانی که سمت ها دارای استاندار آموزشی 

شد، آموزش ها به صورت پراکنده و سلیقه ای 
ارائه نمی شود بلکه دوره ها را بر اساس نیاز و به 

صورت مدون ارائه می دهند.
آیا نظر کارکنان را برای برگزاری دوره  � 

های آموزشی جویا می شوید؟
واحد  و  واحدها  هماهنگی  با  هرساله  بله. 
آموزش نظرات کارکنان تحت عنوان نیاز آموزشی 
ریزی  برنامه  نیازها  این  اساس  بر  و   دریافت 

می شود.
سنجش  و  اجرا  ریزی،  برنامه  نیازسنجی، 
که  است  هایی  فعالیت  دیگر  از  اثربخشی 
 ،IMS چارچوب در  آن  کردن  عملیاتی   برای 

برنامه ریزی کرده ایم.
سطح  دو  در  را  فرآیند  این  اکنون  هم 
»واکنش« و »رفتار« مطابق با الزامات استاندارد 

ISO10015 عملیاتی کرده ایم.
از طرف دیگر کلیه فرآیندهای آموزشی را به 
همراه روش اجرایی و فرم های آموزشی، طراحی 

و تدوین کرده ایم.
ارائه دوره های آموزشی چگونه سازمان  � 

و ساماندهی می شود؟
 برای تسهیل در فرآیندهای کاری آموزش،
 نرم افزاری طراحی کرده ایم که در آن، کلیه 
فرآیند آموزشی افراد را از ابتدا تا کنون تغذیه 
می کنیم و بر اساس آن می توانیم به صورت 
یکجا و بدون پراکندگی ببینیم که این افراد چه 
آموزش هایی را دیده اند و چه آموزش هایی 
را باید ببینند.از سوی دیگر، نرم افزار مدیریت 
آموزشی در سال 94 با هدف تکمیل و یکپارچه 

سازی فرآیند آموزشی، به روز رسانی شده است و 
تمام فرآیندهای آموزشی از مرحله نیازسنجی تا 
سنجش اثربخشی، اطالع رسانی و... از طریق این 

نرم افزار انجام می شود.
 � چ�ه برنام�ه های�ی ب�رای برگ�زاری 
برنام�ه های آموزش�ی در آین�ده تدوین 

کرده اید؟
به عنوان مدیریت منابع انسانی در نظر داریم 
برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی را متناسب 
با اهداف و استراتژی کالن شرکت برای پنج سال 
آینده تدوین و برنامه های آموزشی خود را با 
تاکید بر تربیت کارکنان کلیدی در حوزه های 

مختلف کاری شرکت پایه ریزی و اجرا کنیم.
واح�د خدم�ات اداری و اجتماعی، از  � 
دیگر واحدهای زیرمجموعه مدیریت منابع 
انسانی است. در باره این واحد توضیحاتی 

نیز ارائه کنید.
این واحد فعالیت های مختلفی انجام می دهد 
که اداره ساختمان های شرکت مهندسی و توسعه 
گاز ایران از جمله کارهای حساس آن محسوب 
می شود.اداره ساختمان های شرکت مهندسی 
و توسعه گاز ایران، به دلیل پراکندگی، قدمت و 

استیجاری بودن آن ها بسیار دشوار است. 
از سوی دیگر، در این راستا مکلف به اجرای 
بهینه  برای مصرف  یک سری دستورالعمل ها 

انرژی در فصل سرد و گرم سال نیز هستیم. 
به صورت کلی این واحد تاکنون 120 عدم 
انطباق ابالغ شده را در جهت سیستم مدیریت 

یکپارچه برطرف کرده است. 

واح�د ام�ور کارکنان چ�ه وظایفی بر  � 
عهده دارد؟

پرداخت ها، ترفیع ها، بحث های پرداخت 
نسخه های پزشکی، تسهیالت و کلیه کارهایی 
که به پرسنل مربوط است از سوی این واحد 

انجام می شود.
از جمله کارهای قابل توجهی که از سوی این 
واحد انجام شده می توان به انجام کامل معاینات 
دوره ای بر اساس دستورالعمل های وزارت نفت و 
شرکت ملی گاز ایران اشاره کرد.بر همین اساس، 
کارکنان شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران را 
هر دوسال یکبار تحت معاینات کلی سازمان 

سازمان بهداشت و درمان نفت قرار می دهیم. 
پس از انجام معاینات، گزارشی از طب صنعتی 
در خصوص وضعیت کارکنان دریافت می کنیم و 
آن را تجزیه و تحلیل کرده و اقدام های بعدی را 

برنامه ریزی و پیگیری می کنیم.
معاینات مدیران شرکت نیز با توجه به استرس 
زیاد هر سال در یک روز تعطیل انجام می شود و 

پس از آن شرایط آن ها را پایش می کنیم.
آیا ب�رای کاهش مش�کالت کارکنان  � 
در مح�ل کار برنامه هایی در دس�تور کار 

دارید؟
پروژه  دو  تاکنون   HSE هماهنگی  با  بله. 
پژوهشی در زمینه سالمت کارکنان تعریف و 

اجرا شده است.
از سوی دیگر، پروژه ای با عنوان »ارگونومی« 

نیز تعریف و در حال پیاده سازی است.
چه فعالیت هایی در واحد روابط کار و  � 

مددکاری انجام می شود؟
مشکالت،  به  واحد  این  کلی  صورت  به 

معضالت و مسائل همکاران رسیدگی می کند.
لطفا اشاره ای به دیگر واحدهای تحت  � 

نظرمدیریت منابع انسانی داشته باشید؟
واحد خدماتی رفاهی، واحد تاکسیرانی، واحد 
خرید و تجهیز لوازم اداری و... از دیگر واحدهای 
محسوب انسانی  منابع  مدیریت  نظر   تحت 

کارکنان،  به  زیارتی  سفرهای  شوند.ارائه  می   
اندازی  راه  با  توجه مصرف کاغذ  قابل  کاهش 
بازدید  برای  هماهنگی  اتوماسیون،  سیستم 
خانواده  از  مدیره  هیات  اعضای  و  مدیرعامل 
شهدا، جانبازان و بازنشسته ها )با همکاری روابط 
عمومی( و... از جمله فعالیت های این واحدها به 
شمار می آیند.راه اندازی نظام پیشنهادها از دیگر 
برنامه های این واحد محسوب می شود که در 
این راستا تاکنون اقدام های موثری انجام شده 

است.
لطفا یک خبر خوب نیز از طریق نشریه  � 

به کارکنان بدهید؟
همکاران  اکثر  که  این  به  توجه  با   اخیرا 
سیم گرید شده بودند برای ارتقای سمت های سازمانی 
مکاتباتی با ستاد انجام داده ایم.از سوی دیگر، باتوجه 
به حذف یک سری از سمت های سازمانی، در صدد 
هستیم با هماهنگی امورساختار شرکت ملی گاز ایران 
و وزارت نفت در قالب سمت های موجود، سازمان را 

پویا و کیفی تر کنیم.
سخن پایانی... � 

امیدوارم در سالی که از سوی مقام معظم 
رهبری به عنوان سال دولت و ملت، همدلی و 
همزبانی نامگذاری شده است بتوانیم تعهدات 
 خود را با استفاده از فرصت های موجود و با 
همکاران بومی  دانش  از  گیری   بهره 

 اجرایی کنیم.

شرکت مهندسی و توسعه کیفی تر می شود 

گفت و گو
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فرآورش گاز به عنوان یکی از وظایف اصلی شرکت ملی گاز 
ایران به شمار می آید و در این مسیر، دانش طراحی و ساخت 

پاالیشگاه های گاز بسیار مهم است.
با توجه به وجود پتانسیل باال در شرکت مهندسی و توسعه 
گاز ایران، طرح توسعه پاالیشگاه ها در این شرکت شکل گرفت 
و کارنامه این طرح نشان می دهد که توانسته است از پس این 

تعهد سربلند بیرون بیاید.
در ادامه، گفت و گو با محسن رحیم زاده، مجری طرح 

توسعه پاالیشگاه ها را می خوانید.
ابتدا اشاره ای به تاریخچه ساخت پاالیشگاه در ایران  � 

داشته باشید.
پاالیشگاهی  پاالیشگاه ها وارث طرح های  طرح توسعه 
شرکت ملی گاز ایران است که طرح سرخس_ نکا به عنوان 
این واحد مسئولیت  بود و  انقالب  از  نخستین پروژه پیش 
تاسیسات سرچاهی، شبکه جمع آوری، خطوط انتقال، تاسیس 
پاالیشگاه خانگیران و احداث خط لوله سرخس_ نکا را برعهده 

داشته است.
جمله  از  نیز  دیگری  پاالیشگاهی  های  پروژه  ادامه،  در 
شبکه جمع آوری، تاسیسات سرچاهی و تاسیسات فرآورشی 
میدان گازی گنبدلی که یکی از میدان های گازی مشترک با 
ترکمنستان است نیز از سوی این تیم اجرا شد. احداث فاز دوم 
پاالیشگاه خانگیران در قالب دو واحد تصفیه گاز به همراه یک 
واحد SRU از دیگر برنامه های اجرایی به شمار می آید که از 

سوی این طرح اجرا شده است.
در  گاز  تولید  مترمکعبی  میلیون  واحد 20  دو  ساخت 
پاالیشگاه پارسیان و احداث واحد ان جی ال پاالیشگاه فراشبند 

نیز از سوی این طرح انجام شده است.
هم اکنون چه پروژه هایی از س�وی این طرح پیگیری  � 

می شود؟
هم اکنون چند پروژه پاالیشگاهی از جمله احداث مخزن 
500 هزار بشکه ای میعانات گازی پاالیشگاه پارسیان که 
اکنون 55 درصد پیشرفت دارد از سوی این طرح در حال 
پیگیری است که امیدواریم در سال آینده بتوانیم این پروژه را 

تکمیل و تحویل دهیم.
عالوه بر این، پروژه ساخت نیروگاه گازی 100 مگاواتی در 

این پاالیشگاه نیز مراحل پایانی خود را طی می کند.
پروژه دیگری که در سال آینده در پاالیشگاه پارسیان کلید 
می خورد، سیستم اعالم و اطفای حریق است. هم اکنون 

مهندسی این پروژه به پایان رسیده و در حال تهیه مدارک 
مناقصه برای انتخاب پیمانکار pc هستیم و امیدواریم در سال 

آینده شاهد اجرای آن باشیم.
عالوه بر پروژه های یادشده، ساخت یک واحد فرآیندی 
برای تولید ماده بودار کننده گاز )اودرانت( در فاز یک پارس 
جنوبی توسط این طرح با پیشرفت 86 درصدی در حال انجام 

است.
این ماده برای بودار کردن گاز به کار برده می شود و ساالنه 

600 تن از کشور فرانسه وارد می شود.
مواد اولیه تولید این ماده در کشور وجود دارد؟ � 

میعانات گازی  بودار کننده  ماده  اولیه ساخت  ماده  بله، 
است.

بر اساس برنامه های تعریف شده در فاز یک پارس جنوبی 
یک تاسیسات فرآورشی با هدف تولید این ماده 

بودار کننده احداث می شود که عالوه بر اینکه نیازهای 
شرکت ملی گاز ایران را مرتفع می کند، امکان صادرات مازاد 

آن نیز وجود دارد.
عالوه بر این، احداث یک پست پشتیبان برای برق فازهای 
یک، دو و سه در دستور کار قرار گرفته است. این پست برق دو 
مداره با 98 درصد پیشرفت در جریان است و مراحل پیش راه 

اندازی را طی می کند. 
این پست، برق تولیدی 132 را از نیروگاه بعثت عسلویه 
دریافت و این برق را برای مصارف پاالیشگاه فاز یک، دو و سه 

به 33 و 6 کیلوولت تبدیل می کند.
شمار  به  هایی  شرکت  جمله  از  نیز  فجرجم   پاالیشگاه 
می آید که در آن پروژه هایی در دست اجرا دارید. در این رابطه 

توضیحاتی ارائه دهید.
اجرای پروژه تولید ال پی جی و میعانات گازی از گازهای 
مشعل پاالیشگاه فجرجم در دستور کار این طرح قرار دارد که 

تا کنون بخش عمده ای از آن راه اندازی شده است.
در این طرح، ترکیبات گوگردی موجود در ال پی جی را 
به منظور بهبود کیفیت این محصول جداسازی می کنیم و 
امیدواریم بتوانیم این پروژه را تا پایان بهمن ماه به مرحله راه 

اندازی و بهره برداری برسانیم.
مشعل  در  تر  پیش  که  گازهایی  از  طرح  این  قالب  در 
مایع و 80 تن  پاالیشگاه می سوخت حدود 200 تن گاز 

میعانات گازی تولید می شود.

آیا پتانسیل حضور این طرح در پروژه های پاالیشگاهی  � 
پارس جنوبی وجود دارد؟

یک  که  زمانی  دارد.  افزایی  هم  تجربیات  این   مسلما. 
پروژه ای را انجام می دهید نشان می دهد نه تنها یک پروژه انجام 
شده بلکه یک تجربه جدید نیز به دست آمده است. تجربیاتی 
که به دست می آورید در فعالیت های بعدی به کمک می آید 
 و منجر به سریع تر، بهتر و اقتصادی تر اجرا کردن طرح ها
 می شود. از سوی دیگر با مشکالت کار آشنا شده اید و نیازی 

به طی کردن مجدد این مسیر  ندارید.
باز شدن فضای جهانی و آغاز ارتباط با شرکت های بین  � 

المللی چه تاثیری در فرآیند کاری شما خواهد داشت؟
پیش نیاز انجام پروژه های پاالیشگاهی، دستیابی به فناوری 
حوزه این  در  خواهید  می  که  در صورتی  و  دنیا ست   روز 
 صاحب نظر باشید باید با جامعه بین المللی ارتباط داشته 
باشید.این طرح از جمله واحدهایی به شمار می آید که به دلیل 
آشنایی با فناوری روز دنیا توانست زیرساخت های اساسی در 
حوزه پاالیشگاهی ایجاد و درآمدهای بسیار زیادی برای کشور 

کسب کند. 
به عنوان مثال، فازهای یک، دو و سه پارس جنوبی واحد 
فناوری  این  با  پروژه  آن  و مسئوالن  نداشت  ریکاوری  اتان 

آشنایی نداشتند. 
طرح ما از جمله واحدهایی بود که این موضوع را مطرح 
 کرد و با توجه به ارتباطی که با شرکت های صاحب فناوری 
بین المللی داشتیم، جلسه ای تشکیل شد و به آن ها نشان 

دادیم که این امکان وجود دارد.
با تحقق این پروژه، مقدار قابل توجهی ال پی جی تولید می 
کنیم و این درحالی است که پیش تر این گونه نبوده و تمام 
این ترکیبات سنگین در شبکه گاز می سوخت ولی هم اکنون 

به یکی از منابع درآمدی شرکت گاز تبدیل شده است.
خوشبختانه در بخش ساخت و مهندسی نیز دستاوردهای 
خوبی به دست آمده و به میزان بسیار زیادی بومی سازی 

شده است.
آیا با    شرکت های دانش بنیان داخلی ارتباط دارید؟ � 

بله،به صورت خاص با پژوهشگاه صنعت نفت ارتباط نزدیکی 
در زمینه احداث واحد ساخت مواد بودارکننده گاز داشتیم.

سخن پایانی
توسعه  شاهد  گذشته  های  سال  طول  در  خوشبختانه 
چشمگیری در خصوص فعالیت های صنعت گاز بوده ایم. 
پیش از انقالب تنها بخشی از تهران، مشهد و شیراز از گاز 
استفاده می کرد و این در حالی است که هم اکنون تقریبا 
سبد اصلی انرژی همه شهرها و بسیاری از روستاهای ایران، 

،گاز است.
تحقق  راه  در  که  است  این  دهنده  نشان  موضوع  این 
این فرآیند زحمت فراوانی کشیده شده و در زمینه احداث 
شبکه، پاالیشگاه، خطوط لوله، ایستگاه تقویت فشار فعالیت 

چشمگیری انجام شده است.
زمانی که این مسیر را آغاز کردیم، ایران در هیچ کدام از 
این حوزه ها صاحب نظر نبود و پروژه های صنعت گاز از سوی 
خارجی ها انجام می شد و پس از انقالب همه این فعالیت ها 
منتقل و هم اکنون در کشور انجام می شود که این نکته بسیار 

مثبتی است.
از سوی دیگر، دانش و تکنولوژی باید منتقل شود و بهترین 
دستیابی  و  است  کار  انجام  فرآیند  در  کار  این  برای  زمان 
کارشناسان ایرانی به این دانش باعث می شود که ثروت در 
داخل کشور جریان داشته باشد و جوانان با فرآیندهای تولید 

و ساخت آشنا شوند.

پتانسیل حضور در پروژه های پارس جنوبی را داریم

گفت و گو
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ایجاد زیرساخت های مناسب برای ارائه خدمات کارکنان 
صنعت گاز به کشور همواره از اولویت های شرکت ملی گاز 
ایران بوده و در این مسیر، شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 

شرایط را برای تحقق این مقوله فراهم کرده است.
طرح تاسیسات زیربنایی و ساختمانی شرکت مهندسی و 
توسعه گاز ایران در تحقق این امر سهم بسزایی داشته و در 
طول سال های گذشته فعالیت های قابل توجهی ارائه کرده 

است.
در ادامه، گفت و گو با محمدعلی مباشری، مجری طرح 
تاسیسات زیربنایی و ساختمانی شرکت مهندسی و توسعه گاز 

ایران را می خوانید.
ابتدا توضیحی در رابطه با فعالیت کلی این طرح ارائه  � 

کنید.
این طرح از سال 69 با هدف اجرای پروژه های ساختمانی 
شرکت ملی گاز ایران تاسیس شد و به صورت کلی پروژه های 
ساختمانی صنعت گاز را در زمینه های مختلف، طراحی و 

اجرا می کند. 
ساخت مراکز نگهداری خطوط گاز فشار قوی برای استقرار 
کارکنان به منظور نگهداری از خطوط لوله توسط این طرح 

انجام می شود.
شده  اجرا  طرح  این  توسط  که  هایی  پروژه  دیگر   از 
می توان به دانشکده نفت و گاز شیراز با 18 هزار مترمربع زیربنا 
و دانشکده گاز و پتروشیمی بوشهر با 12 هزار مترمربع زیربنا 

اشاره کرد.
به طور کلی احداث جاده های دسترسی، مامور سراها، 
مراکز نگهداری خطوط گاز، منازل مسکونی، بزرگراه، فرودگاه، 
بیمارستان و پلی کلینیک و... برای شرکت ملی گاز ایران توسط 

این طرح انجام می شود.
عالوه بر ش�رکت ملی گاز ایران برای دیگر نهادها نیز  � 

پروژه اجرا می کنید؟
بله؛ این کار در صورت امضای تفاهمنامه انجام می شود. به 
عنوان مثال ساخت دانشکده گاز و پتروشیمی بوشهر با امضای 
تفاهمنامه بین وزارت علوم، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و 

شرکت ملی گاز ایران و با دستور وزیر نفت وقت انجام شد.
با امضای این تفاهمنامه، 50 درصد از منابع مالی ساخت 
این دانشگاه از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و 50 
درصد نیز از جانب شرکت ملی گاز ایران تامین و این پروژه 

توسط شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران اجرا شد.
از طرف دیگر، احداث دانشگاه شیراز که به مراتب بزرگ 
تر از دانشگاه بوشهر است و به عنوان یک مرکز علمی معتبر 

شناخته می شود نیز توسط این طرح احداث شد.
به صورت کلی تا کنون چند پروژه از س�وی این طرح  � 

اجرا شده است؟
در مجموع تا کنون 70 پروژه توسط این طرح اجرا و به بهره 
بردار تحویل شده که این پروژه ها عمدتا مراکز نگهداری و بهره 

برداری )یارد( بوده اند.
ساختمان مرکزی شرکت ملی گاز ایران )برج گاز( نیز از 

جمله پروژه هایی بود که توسط این طرح احداث شده است.
یکی از مشکالت شرکت گاز، پراکنده بودن ساختمان  � 
های آن است. آیا از شما برنامه یا درخواستی مبنی بر ارائه 

طرح برای تجمیع این ساختمان ها خواسته شده است؟
متاسفانه پراکنده بودن ساختمان ها از جمله مشکالتی به 

شمار می آید که صنعت نفت با آن روبه رو است.
از چند سال پیش، بررسی ایمنی ساختمان های شرکت 
مهندسی و توسعه گاز ایران را با همکاری مشاور آغاز و بحث 
مقاوم سازی ساختمان ها را در دستور کار قرار دادیم. با توجه 
به نتایج این بررسی ها مشخص شد که تعدادی از ساختمان 

ها از نظر ایمنی مطمئن نیستند و امکان ایمنی و مقاوم سازی 
آنها نیز وجود ندارد.

نکته قابل توجه این است که در سال های گذشته امکان 
خرید زمین و ساختمان وجود نداشت و با توجه به اینکه امکان 
خرید در سال 94 فراهم شده است پیگیر خرید زمین یا 

ساختمانی مناسب برای تجمیع هستیم.
تحقق این برنامه با توجه به کمبود منابع مالی اجرای پروژه 

های جاری مشکالت خاص خود را دارد.
 � ب�رای اج�رای پ�روژه ه�ا تا چه می�زان از پتانس�یل

شرکت های داخلی استفاده می کنید؟
پروژه های  اجرای  و  این طرح  فعالیت  ماهیت  دلیل  به 
ساختمانی به صورت 100 درصدی از توان شرکت های داخلی 
استفاده می کنیم و از پتانسیل مشاوران و پیمانکاران ایرانی با 

برگزاری مناقصه به صورت شفاف در پروژه ها بهره می بریم.
استفاده از پیمانکاران داخلی تاثیری در کیفیت اجرای  � 

پروژه ها دارد؟
کیفیت اجرای کار و رضایت مندی بهره بردارانی که پروژه 
ها به آن ها تحویل می شود اهمیت بسیار زیادی برای ما دارد 
از این رو از مشاوران و پیمانکاران می خواهیم که کیفیت را 

سرلوحه کار خود و در اولویت قرار دهند.
پ�س از اجرا و تحویل پروژه، نظر واح�د بهره بردار را  � 

جویا می شوید؟
طرح  این  توسط  که  هایی  پروژه  مورد  در  نظرسنجی 
اجرا و به بهره بردار تحویل شده بسیار مهم است. به دلیل 
ارتباط تنگاتنگی که با مشتری های خود داریم، موارد و 
مشکالت احتمالی پروژه های قبلی را به ما منعکس می 
از اجرای پروژه نیز نظر  کنند. از سوی دیگر حتی پیش 
بهره بردار را جویا می شویم و موارد مدنظر را در نقشه ها 

اعمال می کنیم.
اجرای طرح های بهینه س�ازی و موضوع اقتصادی تر  � 
ش�دن اجرای پروژه ها از جمله اولویت های ش�رکت ملی 
گاز ایران است. برای تحقق این برنامه ها چه فعالیت هایی 

انجام داده اید؟
اساسی  عامل  سه  بهینه  ترکیب  به  دستیابی  هدف  با 
مشاور  طرح،  این  های  پروژه  در  کیفیت  و  زمان  هزینه، 
اعمال  و  طراحی  سازی،  بهینه  مطالعات  برای  ذیصالح 
مهندسی ارزش انتخاب و در شرح کار وی اعمال آخرین 

استانداردها و بکارگیری مصالح و تکنولوژی نوین به منظور 
کاهش هزینه های ساخت و نگهداری و نیز استفاده از انرژی 

های نوین از جمله انرژی خورشیدی دیده شده است.
به صورت کلی بحث اقتصادی تر شدن اجرای پروژه ها 
با مهندسی ارزش اجرایی می شود و تحقق این موضوع 
نه تنها باعث کاهش کیفیت کار نخواهد شد بلکه موجب 

افزایش کارایی و تقلیل هزینه ها خواهد شد.
*برای بهینه سازی مصرف انرژی چه فعالیت هایی را 

انجام می دهید؟
سازی  بهینه  زمینه  در  نیاز  مورد  استانداردهای  تمام 
مصرف انرژی )مبحث 19 مقرارت ملی ساختمان( را رعایت 
می کنیم. به عنوان مثال استفاده از پنجره های دوجداره 
در دستور کار قرار دارد که این موضوع موجب صرفه جویی 

قابل توجهی در بخش مصرف انرژی می شود.
آیا تحت پوش�ش اس�تاندارد ی�ا گواهینامه خاصی  � 

هستید؟
به منظور تحقق  ایران  گاز  توسعه  و  شرکت مهندسی 
ماموریت و دستیابی به چشم انداز از طریق کسب رضایت 
ذی نفعان، بهبود مستمر، تعهد به انطباق با الزامات قانونی 
نفت،  وزارت  و  ایران  گاز  ملی  شرکت  باالدستی  اسناد  و 
 ISO9001، بر اساس استانداردهای را  سیستم یکپارچه 
ISO14001 ،ISO18001  و ISO29001 و... را مستقر 

کرده است.
عالوه بر تامی�ن منابع مالی چه چالش هایی در این  � 

طرح وجود دارد؟
طرح  این  پرسنل  از  نفر   15 گذشته  سال  چند  طی 
بازنشسته و نیروی جدیدی جایگزین آن ها نشده و نیروهای 
موجود نیز با 25 سال تجربه، تا پنج سال آینده ترخیص 
آن  تجارب  انتقال  عدم  موجب  موضوع  این  شد.  خواهند 
ها در سازمان خواهد شد، از این رو با توجه به اینکه این 
تجربیات مصداق ثروت ملی را دارد می طلبد در کنار یک 
مهندس با تجربه یک مهندس جوان را داشته باشیم که به 

تدریج، تجارت منتقل شود.
سخن پایانی � 

از دست اندرکاران مجموعه که تهیه گزارش از واحدها 
سازماندهی،  نشریه؛  قالب  در  را  ها  آن  عملکرد  انتشار  و 

ساماندهی و برنامه ریزی کرده اند، تشکر می کنم.

اجرای 70 پروژه توسط طرح تاسیسات زیربنایی و ساختمانی

گفت و گو
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طرح خطوط لوله سراسری به عنوان یکی 
از طرح های زیر مجموعه شرکت مهندسی 
و توسعه گاز ایران فعالیت های متنوعی را 

تحت پوشش دارد.
این طرح به عنوان نخستین طرح اجرای 
پروژه های شرکت ملی گاز ایران شناخته می 
شود و به نوعی قدیمی ترین طرح موجود در 
شرکت ملی گاز ایران و شرکت مهندسی و 

توسعه گاز ایران به شمار می آید. 
در ادامه، گفت و گو با مجیدرضا جانسریان، 
مجری طرح خطوط لوله سراسری و مجری 

فاز دوم پاالیشگاه ایالم را می خوانید.
ابت�دا توضیحی در رابطه با بخش�ی از  � 

فعالیت های این طرح ارائه کنید.
اجرای خط لوله تقویتی اسفراین_ نقاب_ 
جغتای که وظیفه گازرسانی به شرکت فوالد 
سبزوار و منطقه صنعتی جوین را برعهده 
از  که  اینچی  به خط 10  ادامه  در  و  دارد 
شمال به اسفراین امتداد دارد متصل شده 
و در این محل با خط لوله 48 اینچ شمال_ 
شمال شرق لوپ می شود از پروژه های این 

طرح به شمار می آید.
پروژه خط لوله 40 اینچ نکا_ رشت، خط 
لوله 42 اینچ رشت_ آستارا، خط لوله انتقال 
24 اینچ دیزبا_ تربت حیدریه، خط لوله 16 
اینچ تربت حیدریه_ کاشمر و خط لوله16 
پروژه  از  بخشی  تنها  گرمه  جاجرم_  اینچ 
های این طرح به شمار می آید که طراحی 
تعدادی از آن ها آغاز و مابقی نیز در مرحله 

طراحی قرار دارند.
توان  می  این طرح  های  پروژه  دیگر  از 
استان  در  لوله  خطوط  کالس  تعویض  به 
گلستان و مازندران، پروژه ایستگاه کنترل 
سوم  اول،  رابط  خط  پروژه  سمنان،  فشار 

آن  طراحی  که  کرد  اشاره  تهران  پنجم  و 
برگزاری آماده  اکنون  هم  و  یافته   پایان 

 مناقصه است.
عنوان طرح تحت مدیریت شما، طرح  � 
خطوط لوله سراس�ری اس�ت و به صورت 
مش�خص ب�ه خط�وط 56 این�چ، خطوط 
 سراس�ری گفت�ه م�ی ش�ود.دلیل وجود

 پروژه هایی با قطر کمتر از 56 اینچ در این 
طرح چیست؟

این طرح به عنوان نخستین طرح اجرای 
 پروژه های شرکت ملی گاز ایران شناخته

طرح  ترین  قدیمی  نوعی  به  و  شود  می   
موجود در شرکت ملی گاز ایران و شرکت 
شمار  به  ایران  گاز  توسعه  و   مهندسی 

می آید.
خطوط لوله سراسری زیادی از سوی این 
طرح اجرا شده و همکاران بسیاری  در این 
طرح بازنشسته و خدمات زیادی برای کشور 

انجام داده اند.
با توجه به مصوبه ای که از سوی هیات 
شد  تصویب  ایران  گاز  ملی  مدیره شرکت 
اجرای تعدادی از پروژه های انتقال گاز به 
شرکت های گاز استانی واگذار شده بود و 
این در حالی است که این شرکت ها پس از 
مدتی پیشنهاد دادند که اجرای این خطوط 
گاز  توسعه  و  مهندسی  شرکت  به  مجددا 

ایران بازگردد.
سوی  از  موضوع  این  مجدد  تصویب  با 
هیات مدیره شرکت ملی گاز ایران، اجرای 
این خطوط به شرکت مهندسی و توسعه گاز 
این شرکت  بین طرح های  واگذار و  ایران 
از  تعدادی  دلیل  همین  به  شد،   تقسیم 
با  سراسری  لوله  خطوط  طرح  های  پروژه 

سایزهای کمتر از 56 اینچ است.

خوشبختانه چند پروژه ای که در دستور  � 
کار ای�ن طرح قرار دارد ب�ا هدف پایداری 
انتقال گاز شمال کشور اجرا می شود. اجرای 
این پروژه ها چه تاثیری در پایداری انتقال 

گاز شمال کشور دارد؟
این  مهم ترین مشکل شمال کشور در 

زمینه، کمبود گاز است.
هم اکنون گاز مورد نیاز شمال کشور با دو 
خط لوله از طریق رشت و با یک خط لوله 
30 اینچ از طریق خراسان تغذیه می شود. 

بخشی از کمبود گاز در پیک مصرف نیز 
از طریق ترکمنستان تامین می شود.

از سوی دیگر، خط لوله 48 اینچ شمال_ 
شمال شرق که از پارچین تهران آغاز و تا 
سرخس امتداد دارد در منطقه دشت شاد به 

یک خط لوله30 اینچ متصل می شود.
طرح،  این  در  ما  همکاران  اکنون  هم 
پروژه خط لوله 42 اینچ در منطقه دامغان را 
اجرا می کنند که این خط تا شهرستان نکا 
امتداد دارد. از طرفی، منطقه اسفراین نیز هم 
اکنون با یک خط لوله 10 اینچ که از خط 
لوله 30 اینچ شمال_ شمال شرق انشعاب 
گرفته شده تغذیه می شود و با اتصال در این 
سه نقطه می توانیم حجم بیشتری از گاز 
را به شمال کشور منتقل کنیم و با اجرای 
منطقه  این  گاز  کمبود  مشکل  پروژه،   این 

مرتفع می شود.
از طرف دیگر، خط لوله 40 اینچ رشت_ 
آید  می  شمار  به  دیگری  مهم  پروژه  نکا، 
می  را طی  طراحی  مراحل  اکنون  هم  که 
سنگر  تا  رشت  از  را  آن  از  بخشی  و  کند 
 فازبندی کرده ایم و طراحی آن را در دستور

 کار داریم.
با اجرای این پروژه و تزریق گاز به خط 

انتقال رشت_ سنگر می توانیم گاز مصرفی 
شهرستان، نیروگاه و شهرک های صنعتی 
روی  از  را  است  پرمصرف  بسیار  که  رشت 
برداریم و روی خط  اینچ موجود  خط 30 
جدید بگذاریم در نتیجه ما می توانیم در 
است حجم  ایستگاه الکان رشت  که  مبدا 
بسیار زیادی گاز اضافه را از طریق خط لوله 
و  استان گیالن  به مرکز و شرق  اینچ   30

غرب استان مازندان تحویل دهیم.
با اجرای این پروژه، 90 درصد از مشکل 
کمبود گاز شمال کشور برطرف می شود و 
امیدواریم بتوانیم طراحی این پروژه که در 

جریان است را به پایان برسانیم.
*تس�ویه حس�اب پروژه ه�ا از دیگر  � 
فعالیت های این طرح به شمار می آید. در 

این زمینه نیز توضیحاتی ارائه کنید.
از تعدادی  حساب  تسویه  کنون   تا 
از سوی  تر  پیش  که  قدیمی  های  پروژه   
اجرا  ایران  گاز  توسعه  و  مهندسی  شرکت 

شده ،انجام نشده است.
مجریان  سوی  از  موارد  این  از  بخشی 
انجام شده و بخش دیگری نیز باقی مانده 
از  یکی  شرق  شمال  شمال_  پروژه   که 
آید که مراحل  به شمار می  پروژه ها  این 

پایانی خود را طی می کند.
بعضی از این پروژه ها از جمله شمال_ 
شمال شرق پروژه بسیار بزرگی بود که از 
پارچین آغاز و تا سرخس در مرز ترکمنستان 
امتداد داشت و پیمانکاران مختلفی در این 

پروژه فعالیت می کردند.
تسویه  مراحل  اکنون  هم  پروژه  این 
وضعیت  صورت  تنظیم  کاالها،  حساب 
قطعی و باالنس متریال و رسیدگی به ادعای 
پیمانکاران را طی می کند و امیدواریم در 

چند ماه آینده این مراحل پایان یابد.
تا کنون 98 درصد باالنس متریال آماده 
و مصارف پروژه نیز به صورت 100 درصدی 
مشخص شده و در مرحله خوبی هستیم و 
طی چند ماه آینده تمام تسویه حساب های 

باقیمانده این طرح نهایی می شود. 
 � سخن پایانی

به کلیه مسئوالن کشور، همکاران صنعت 
گاز، شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به 
خصوص در طرح خطوط لوله سراسری و فاز 
دوم پاالیشگاه ایالم خسته نباشید و خداقوت 

می گویم.
از خداوند بزرگ می خواهم که سالمت، 
سعادت و سربلندی نصیب همه آن ها کند 
و از فرصت استفاده کرده  و پیشاپیش عید 
سعید نوروز را به همه این عزیزان تبریک 
امیدوارم در کنار خانواده سالی  می گویم. 
خوب پر از آرامش، آسایش و سالمتی داشته 
بسیار،  سال  نیز  سال 95  شاا...  ان  باشند. 
عزیز  کشور  برای  پرباری  و  خوب  بسیار 

اسالمی ایران باشد.

پایداری انتقال گاز در شمال کشور افزایش می یابد

گفت و گو
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ایران  گاز  توسعه  و  مهندسی  شرکت 
به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه 
شرکت ملی گاز ایران وظیفه اجرای پروژه 
های عمرانی این شرکت را بر عهده دارد و 
در این راستا از خدمات مهندسان مشاور و 

پیمانکاران بخش خصوصی بهره می گیرد.
بر این اساس، نظارت عالیه بر فعالیت 
بخش مهندسی این پروژه ها از سوی امور 
پیگیری می  مهندسی و طراحی شرکت 
شود.در ادامه، گفت و گو با علی اکبر فرازی، 
و طراحی  امور مهندسی  در  معاون مدیر 
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران را می 

خوانید.
این امور ش�امل چ�ه بخش هایی  � 

می شود؟
معاونت مهندسی و طراحی شامل رشته 
حفاظت  مکانیک،  دقیق،  ابزار  برق،  های 
زنگ(،  از  حفاظت  و  )خوردگی  کاتدیک 
شناسی  زمین  و  ساختمان  و  راه  فرآیند، 
می شود و هرکدام دارای یک رئیس واحد 
و تعدادی کارشناس ارشد هستند. بخشی 
از نیروهای معاونت مهندسی در ستاد قرار 
داشته و بخش دیگری از این کارشناسان نیز 

در طرح ها حضور دارند.
به ص�ورت کلی امور مهندس�ی و  � 

طراحی چه وظایفی برعهده دارد؟
فعالیت هایی که در ارتباط با طراحی 
پروژه هاست از سوی این امور پیگیری می 
شود. اجرای هر پروژه نیاز به طراحی پایه 
دارد و براساس سازوکارهایی که پیش بینی 
شده است، این طراحی ها از سوی مشاوران 

انجام و به تایید این امور می رسد. 
در  که  مدارکی  تمام  اساس،  براین 
مرحله طراحی پایه تهیه می شود از سوی 

کارشناسان این امور بررسی و در صورت نبود 
اشکاالت و انطباق با استانداردها، در مرحله 
نخست تایید و در صورت وجود اشکال و 
یا مغایرت با استاندارهای طراحی به مشاور 
برگشت داده می شود تا اصالحات مورد نظر 
اعمال و مجددا به این امور ارسال شود.پس 
از رفع اشکاالت و تایید کلیه مدارک طراحی 
پایه، تاییدیه بخش طراحی پایه به مجری 
ارائه و در گام بعدی مجوز انتخاب پیمانکار 

صادر می شود.
پ�س از تایی�د طراح�ی پایه چه  � 

مسیری طی می شود؟
شده،  تدوین  های  سیاست  براساس 
و  مهندسی  شرکت  در  ها  پروژه  بیشتر 
اجرا   EPC صورت  به  ایران  گاز  توسعه 
می شوند. پس از انتخاب پیمانکار، طراحی 
و  انجام  پایه  طراحی  مبنای  بر  تفصیلی 
تجهیزات مورد نیاز پروژه بر اساس مدارک 
طراحی و مشخصات فنی تهیه شده برای 

تجهیزات خریداری می شود.
پیمانکار EPC جهت  انتخاب  از  پس 
نظارت بر حسن اجرای پروژه و همچنین 
حصول اطمینان از رعایت الزامات طراحی 
پایه در طراحی تفصیلی و خرید اجناس 
مشاوران  بین  از  نظارت  دستگاه  پروژه، 

ذیصالح بخش خصوصی انتخاب می شود.
طی کردن فرآیندی که اشاره شد  � 
نیاز به استانداردها و ملزومات خاصی 

دارد؟
ما موظفیم از استانداردهای شرکت ملی 
نفت ایران )IPS( و استانداردهای شرکت 
ملی گاز ایران )IGS( تبعیت کنیم و در 
موارد خاصی که استاندارهای شرکتی وجود 
بین  معتبر  استاندارهای  از  باشد،  نداشته 

المللی استفاده می شود.
مش�اورانی که وظیف�ه پیگیری و  � 
نظ�ارت بر طراحی تفصیلی را برعهده 
دارند به امور مهندسی نیز گزارش ارائه 

می کنند؟
این گزارش ها به مجری ارائه می شود 
و این امور با مجری ارتباط دارد. چنانچه 
در زمان اجرا، مورد اختالفی پیش بیاید، 
مجری از معاونت مهندسی استعالم گرفته 
و در صورت لزوم به عنوان شخص ثالث به 

موضوع اختالف ورود پیدا می کنیم.
نیاز  است  ممکن  نیز  موارد  برخی  در 
باشد.  بررسی و اظهار نظر کارشناسی  به 
تجهیزات  یا  لوله  خرید  مثال  عنوان  به 
مطابق استاندارد و مشخصات فنی شرکت 
وجود ندارد. در این موارد با بررسی های 

کارشناسی نظر خود را ارائه می کنیم.
در برخی مواقع نیز پیش می آید که بین 
مشاور دستگاه نظارتی و پیمانکار اختالف به 
وجود آید. به عنوان مثال عمدتا در بحث 
برآورد احجام )خاک برداری( این مشکل 
پیش می آید. در این موارد حجم مبادالت 
اعزام  با  دلیل  همین  به  است  زیاد  پولی 
کارشناس این موارد بررسی و پس از اجماع، 

تصمیم مرضی الطرفینی اتخاذ می شود.
لطفا اشاره ای به پروژه های در دست  � 

اجرای امور مهندسی داشته باشید.
پروژه های در دست بررسی این امور، 
نکا_رشت_  ساری_  رشت_  لوله  خط 
نهم  خط  به  مربوط  پروژه  دو  جلوبنده، 
تا  اهرم  از  و  اهرم  تا  از عسلویه  سراسری 
اهواز، قطعات پراکنده تعمیراتی در خط لوله 
سرخس_ نکا، 20 کیلومتر ابتدای ایستگاه 
کنترل فشار خط هشتم سراسری، تعدادی 

از  فشار  کنترل  ایستگاه  زمینه  در  پروژه 
جمله سمنان، پروژه های مربوط به خط 
هفتم سراسری )پروژه مسیریابی از ایرانشهر 
به چابهار(، تعدادی پروژه خطوط استانی و... 

را شامل می شوند.
*سخن پایانی � 

این امور به صورت مستقیم در بخشی 
از فعالیت ها حضور ندارد ولی در فرآیند 
انجام آن ها تاثیر گذار است. به عنوان مثال 
ارزیابی صالحیت سازندگان در قالب کمیته 
ارزیابی و تعیین صالحیت سازندگان انجام 
می شود که این موضوع از سوی شرکت 
امور  همکاران  و  پیگیری  ایران  گاز  ملی 

مهندسی نیز در آن مشارکت دارند.
از طرفی به دلیل اینکه باید یک لیست 
در  درج  جهت  تایید  مورد  سازندگان  از 
به  موضوع  این  شود  تهیه   EPC پیمان 
صورت خاص در شرکت مهندسی و توسعه 
مسئولیت  و  شود  می  پیگیری  ایران  گاز 
ارزیابی سازندگان و راهبری کمیته تعیین 
صالحیت سازندگان به عهده معاون مدیر 

در امور مهندسی و طراحی است.
مورد دیگر، هیات انتخاب مشاور است. 
این هیات در فرآیند انتخاب مشاور نقش 
و  مهندسی  امور  در  مدیر  معاون  و  دارد 
طراحی به عنوان نماینده مدیرعامل، ریاست 

هیات یادشده را بر عهده دارد.
عالوه بر موارد اشاره شده، یکی از فعالیت 
های مهم کارشناسان معاونت مهندسی و 
طراحی، شرکت در جلسات کمیته های 
تخصصی تدوین استانداردهای شرکت ملی 
گاز ایران )IGS( و وزارت نفت )IPS( است. 
اکثر این کارشناسان از اعضای فعال کمیته 

های تخصصی ذیربط هستند.

نظارت عالیه امور مهندسی در فرآیند اجرای پروژه ها

گفت و گو



www.nigceng.ir

13
بسته فرهنگی ویژه نوروز95

و  مهندسی  شرکت  های  پیمان  امور 
توسعه گاز ایران به عنوان یکی از واحدهای 
تاثیرگذار در فرآیند اجرای پروژه ها به شمار 

می آید.
در ادامه با امیرعلی درستی نادعلی، رئیس 
امور پیمان ها و برآوردهای مهندسی شرکت 
مهندسی و توسعه گاز ایران گفت و گویی را 

داشته ایم که می خوانید.
با انتقال امور پیمان ها به بدنه شرکت  � 
مهندس�ی و توس�عه گاز ایران، مسائل 
مربوط به پیمان های ش�رکت ملی گاز 

ایران از چه طریقی پیگیری می شود؟
امور پیمان های هریک از شرکت های 
با  استانی  گاز  از جمله شرکت های  تابعه 
لحاظ کردن بخشنامه ها و دستورالعمل های 

مربوطه به صورت مستقل اداره می شوند.
هم اکنون امور پیمان های شرکت  � 
مهندسی و توسعه گاز ایران چه وظایفی 

بر عهده دارد؟
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به 
اجرایی  پروژه محور و  صورت یک شرکت 
انجام وظیفه می کند و این امور به نوعی با 
تمام واحدهایی که قرارداد و یا پروژه ها را 

اجرا می کنند ارتباط و همکاری دارد.
به  شرکت  سازمانی  ساختار  طرفی،  از 
صورت ماتریسی تعریف شده است، یعنی 
و مدیریت های ستادی  واحدها  از  هریک 
در  ای  نماینده  پروژه،  اجرای  با   مرتبط 
ها حسب  نماینده  این  که  دارند  ها  طرح 
وظایف سازمانی و موضوعات کاری مرتبط 
برای اجرای هرچه سریع تر، بهتر، با کیفیت 
تر و با قیمت مناسب تر که هدف اصلی این 
تا  کرده  تالش  آید،  می  شمار  به  شرکت 

بستری امن ایجاد کنند.

فرآیند و مراحل یک پیمان برای نهایی  � 
شدن چه مسیری را طی می کند؟

پس از ابالغ پروژه به شرکت مهندسی 
پروژه  ابتدا مجری آن  ایران،  توسعه گاز  و 
مشخص و از آن طریق اقدام های اولیه شامل 
تهیه اسناد و شرح کار و انجام فرآیند انتخاب 

مشاور و پیمانکار اجرایی انجام می شود.
عمدتا  اکنون  هم  که  اولیه  اسناد  این 
توسط مشاوران مختلف تهیه می شود در 
اختیار امور پیمان ها قرار می گیرد و پس از 
کنترل  واصالحات الزم و نهایتا تایید این امور 

به طرح ابالغ می شود.
شامل  مناقصه  فرآیند  اسناد،  تایید  با 
فراخوان، توزیع اسناد و پرسش و پاسخ های 
احتمالی حین برگزاری تشریفات مناقصه 
شکل می گیرد که عالوه بر این، اطالعیه 
 ها نیز در امور پیمان ها مورد بازخوانی قرار 
مغایرتی  اسناد  کلیات  با  اگر  تا  گیرد  می 

داشت به طرح اعالم شود.
با اجرای این فرآیند سعی می کنیم موارد 
حاشیه ای و فعالیت های بی مورد مجریان را 
کم کرده تا دغدغه آن ها فقط اجرای پروژه 

باشد.
عالوه بر موارد اشاره شده، دستورالعمل ها 
و بخشنامه های پیمانی پیرامون موضوعات 
مختلف از فرآیند برگزاری مناقصات تا تهیه 
و تصویب به صورت وضعیت پروژه ها توسط 
این امور تهیه و پس از طرح و تصویب و 
نهایی شدن عمدتا از طریق باالترین مقام 
اجرایی شرکت به تمام واحدهای تابعه ابالغ 

می شود.
*ع�الوه بر قانون مناقص�ات از چه  � 
س�ازوکارهای قانونی دیگ�ری تبعیت 

می کنید؟

معاونت  سوی  از  هایی  دستورالعمل 
مهندسی و فناوری وزارت نفت و سازمان 
شده  ابالغ  کشور  ریزی  برنامه  و  مدیریت 
است. عالوه بر این، برای تهیه سند حقوقی 
پیمان ها به بخشنامه های عمومی دولت و 
بانک مرکزی در زمینه های برآورد و تنظیم 

اسناد نیازمندیم.
در زمینه بخشنامه ها، مقررات و اطالع 
با  بتوانیم  تا  باشیم  روزآمد  باید  قوانین  از 
 پیش بینی به موقع آن در اسناد از تبعات و 

چالش های احتمالی جلوگیری کنیم.
 �  در ای�ن حوزه با چ�ه چالش هایی 

روبه رو هستید؟
دارد.  را  خود  مشکالت  اجرایی  فعالیت 
ممکن است با وجود تکرار هر مورد به صورت 
خاص تفاوت هایی از نظر نوع مشکل، مکان 
و زمان اجرا، نحوه و نوع قرارداد، مشکالت 
بومی، محیطی و منطقه ای وجود داشته 

باشد.
به عبارتی این امور باید بتواند همزمان با 
جامعه اجرایی شرکت، بسیار چاالک و چابک 
باشد تا با استفاده از قوانین و مقررات و ایجاد 
وحدت رویه در تمام طرح ها و روزآمد کردن 
شناسایی  به  نسبت  فنی،  دانش  ارتقای  و 
واگذاری  نوین  های  شیوه  و   راهکارها 

پروژه ها اقدام کند.
 � عالوه بر دوره هایی که واحد آموزش 
تعریف می کند، دوره های خاصی نیز از 
س�وی امور پیمان ها برگزار و پیگیری 

می شود؟
به دلیل اینکه حرفه ما تقریبا تخصصی 
بوده و از بخش های مختلف شامل ارزیابی 
بندی  رتبه  و  صالحیت  تشخیص  کیفی، 
پیمان،  حقوقی  سند  تنظیم  پیمانکاران، 

خدمات  و  کارها  بهای  فهارس  و  برآورد 
آشنایی با انواع نرخ ها تشکیل شده است 
را طلب  از اطالعات   و مجموعه ای وسیع 
می کند که به روز رسانی این اطالعات جز از 

طریق آموزش مستمر به دست نمی آید.
ممکن است آموزش آکادمیک برای این 
کار نداشته باشیم اماآموزش هایی حرفه ای 
با تشکیل کمیته های کارشناسی، گردهمایی ها 
و نشست های تخصصی با مجموعه های 
مختلف  های  بخش  در  متخصص  داخلی 
با  خوشبختانه  که  می شود  برگزار  پروژه 
برگزاری نشست های تخصصی دستاوردهای 

خوبی را دنبال می کنیم.
با فراخوان و شناسایی  به عنوان نمونه 
کارشناسان بخش درون سازمانی، پیمانکاران 
و مشاورانی که با شرکت همکاری می کنند، 
این گونه نشست ها در حال انجام است و در 
و  پیمانی  های  چالش  تخصصی،  جلسات 
اجرایی مورد بررسی قرار گرفته  و راهکارهای 
اجرایی و کاربردی شناسایی می شود و در نتیجه 
از طریق تهیه دستورالعمل ها و بخشنامه ها ، 
مسیر تصویب خواهی خود را داخل شرکت 

می گذراند.
با نهادینه کردن این نشست ها همواره 
می توانیم به عنوان شرکت های پیشرو و 
روزآمد مشکالت را با نزدیک ترین و بهترین 

راهکار حل کنیم.
سخن پایانی � 

ان شاء ا... با کمک یکدیگر و در شرکتی 
که همه در قبال اجرای پروژه های آن مسئول 
هستیم، رسالت و وظیفه سازمانی خود را انجام 
دهیم و در زمانی که یک پروژه با تالش و 
زحمت کارکنان، تزریق گاز می شود خستگی 

از تن مان بیرون می رود.

روزآمد کردن قوانین منجر به اجرای امن پروژه ها می شود

گفت و گو
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امروز،  پیشرفته  و  پیچیده  دنیای  در 
بالندگی هر کشور منوط  تداوم، حیات و 
به پیشرفت و استقالل علمی، تحقیقاتی، 

پژوهشی و فناوری آن کشور است.
یافتگی  توسعه  اساس  دانش،  و   علم 
در جهان است و همه بر این باورند که علم 
و دانش و نوآفرینی می تواند موتور محرکه 
در  و  یافته  توسعه  کشورهای  در  توسعه 
تنها  این رو،  از  حال توسعه قلمداد شود. 
در  جدی  جهش  اند  توانسته  کشورهایی 
پژوهش و فناوری داشته باشند که سهمی 
بیش از یک درصد تولید ناخالص ملی خود 
را به اعتبارات علمی و پژوهشی اختصاص 

داده اند.
از سوی دیگر، افزایش اعتبارات علمی و 
پژوهشی بدون داشتن طرح و برنامه دقیق و 
بدون استفاده از نظر نخبگان و کارشناسان 

نمی تواند به نتایج مطلوب برسد.
توانا  پیشرفته،  دانش  از  »برخورداری 
بر سهم  فناوری، متکی  تولید علم و  در 
برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در 
تولید ملی، دست یافتن به جایگاه نخست 
اقتصادی، علمی، فناوری در سطح منطقه 
آسیای جنوب غربی )شامل آسیای میانه، 
قفقاز، خاور میانه و کشورهای همسایه( با 
تاکید بر جهش نرم افزاری تولید علم و... 
از جمله برنامه های سند چشم انداز 20 
فناوری  و  پژوهش  در حوزه  ساله کشور 

است.
در ادامه، گفت و گو با عبدالرحیم نجمی، 
شرکت  فناوری  و  پژوهش  امور  رئیس 

مهندسی و توسعه گاز ایران را می خوانید.

با توجه به وج�ود مدیریت پژوهش و  � 
فناوری در چهار شرکت اصلی، چه لزومی 
برای فعالیت این مدیریت در شرکت های 

تابعه وجود دارد؟
وزارت  اصلی  شرکت  چهار  اکنون  هم 
نفت دارای مدیریت پژوهش و فناوری بوده 
و شرکت های تابعه نیز دارای مدیریت های 

پژوهش هستند.
به طور کلی سیاست گذاری های این 
حوزه از سوی مدیریت پژوهش و فناوری 
شرکت های اصلی اتخاذ و شرکت های تابعه 
نیز عالوه بر به کارگیری سیاست های کالن، 
فعالیت های عملیاتی را نیز براساس نیاز خود 

تعریف می کنند.
فعالیت های پژوهشی شرکت مهندسی و 
توسعه گاز ایران از سال 86 و با دو سرفصل 
شکل گرفت و پیش از آن امور پژوهش در 

این شرکت فعالیتی نداشت.
لطفا اشاره ای به این سرفصل ها داشته  � 

باشید.
شناسایی  و  بررسی  نخست،  سرفصل 
نیازهای شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 
بود که بر این اساس با مجریان، مدیران و 
روسای امور، مکاتباتی انجام شد و از آن ها 
خواستیم که مشکالت، صورت مساله ها و 
مواردی که می تواند در فرآیند کاری آن ها 
تاثیر مثبت داشته باشد و به هر دلیلی طی 
سال های گذشته انجام نشده را به این واحد 

معرفی کنند.
سرفصل بعدی؛ شناسایی مراکزی بود 
ما  نیازهای  پاسخگوی  توانستند  می  که 
ها،  دانشگاه  شامل  مراکز  این  که   باشند 
در  فناوری  و  علم  مراکز  و  ها  پژوهشگاه 

سراسر کشور می شوند.

را  یادشده  مراکز  باید  راستا  این  در 
شناسایی و عمال صورت مساله هایی که 
توسط ارکان شرکت لیست و عنوان شده 
بود را با این مراکز مطرح می کردیم و در 

جهت حل مشکالت شرکت برمی آمدیم.
طی سال 86 این برنامه اجرایی و منجر به 
شناسایی تعداد زیادی پروژه در حوزه های 
مختلف شرکت از جمله مباحث فنی، منابع 

انسانی، مالی و HSE شد.
به پیگیری  با توجه  از سال 87 و 88 
معاون وزیر نفت در امور پژوهش و فناوری 
برای تدوین یک نظامنامه در حوزه پژوهش 
برای تمام شرکت های زیرمجموعه، عمال 
دوسال  این  در  پژوهش  های  فعالیت 
 )سال های 87 تا 88( با یک ابهام و وقفه 

روبرو شد.
با تدوین و ابالغ نظامنامه پژوهش وزارت 
نفت در سال 89، تمام شرکت های اصلی 
و فرعی موظف بودند که از آن نظامنامه 
تبعیت کنند. اساس این نظامنامه بر پایه 
این بود که پروژه ها و فعالیت های پژوهشی 
منجر به تولید محصول شود و از مطالعات 
با  فعالیت هایی که کمتر  کتابخانه ای و 
صنعت هماهنگی داشت به فعالیت هایی 
اثرگذار  بتواند در صنعت  تبدیل شود که 

باشد و اجرایی شود.
ای�ن نظامنامه چه محاس�ن و چالش  � 

هایی داشت؟
کاهش  ها،  پروژه  اجرای  کردن  کوتاه 
هزینه و افزایش کیفیت پروژه ها از جمله 
های  پروژه  و  بود  نظامنامه  این  محاسن 
پژوهشی از قالب مطالعات کتابخانه ای خارج 

و نتیجه این مطالعات اجرایی می شد.

از سوی دیگر با توجه به اینکه اجرایی 
بهره  ورود  به  منجر  پژوهش  این  شدن 
بردار و تغییر رویه و فرآیند می شد و بهره 
بردار موظف بود پس از به نتیجه رسیدن 
فرآیند آن را اجرایی کند کمی در مقابل آن 
مقاومت می کرد.بر این اساس بهره بردار در 
مقابل تغییرات مقاومت می کرد و دوم اینکه 
یکسری ابهامات و سواالت درستی وجود 
داشت که برای آن ها باید پاسخ یافت می 

شد که این موضوع خود یک چالش بود.
در این راستا جلسات مستمری با واحد 
برنامه ریزی، عملیات و شرکت انتقال گاز 
در  شده  ابالغ  موارد  شدن  اجرایی  برای 
جلسات  این  طی  و  شد  برگزار  نظامنامه 
آمادگی خود را برای پاسخگویی در تمام 
حوزه های مطرح شده برای کاهش نگرانی 
و مقاومت بهره بردار اعالم کردیم تا با اجرای 

پروژه های پژوهشی موافقت کنند.
آیا پس از س�ه س�ال ک�ه از ابالغ این  � 
نظامنامه می گذرد، این چالش ها برطرف 

شده اند؟
و  ماندگاری اند  ها، چالش های  چالش 

همیشه این اتفاق رخ می دهد.
زمانی که قرار است نتیجه پروژه پژوهشی 
اجرا شود، بهره بردار در برابر تغییر، مقاومت 
می کند و این ابهامات و سواالت همیشه 
که آید  می  پیش  کمتر  و  دارد   وجود 
 بهره بردار به راحتی این تغییرات را قبول 
کند. این چالش ها به معنای این نیست که 
به مرور زمان پررنگ و بعد کمرنگ می شود 
بلکه همیشه مقاومت در مقابل تغییر وجود 
دارد و این مقاومت با هر پروژه جدید همراه 

است.

 به کارگیری فناوری های نوین در بخش های عملیاتی
 منجر به اقتصادی تر شدن اجرای پروژه ها می شود

گفت و گو



www.nigceng.ir

15
بسته فرهنگی ویژه نوروز95

برقراری عدالت در برخورد با پیمانکاران، 
تولید کنندگان و سایر شخصیت های حقیقی 
ترین  اصلی  مناقصات  هنگام  در  حقوقی  و 
شاخص کمیسیون مناقصات شرکت مهندسی 

و توسعه گاز ایران به شمار می آید.
برای تحقق این مهم، قوانینی در فرآیند 
های  دستگاه  همه  که  است  حاکم  معامله 

اداری کشور مکلف به رعایت آن هستند.
برای تحقق این مهم، قانون گذار با تدوین 
ضوابطی معین در قانون، شرایطی را فراهم 
کرده که امکان اجرای عدالت را بسترسازی 
و همه دستگاه های اداری کشور را مکلف به 

رعایت آن کرده است.
با تصویب قانون مناقصات از سوی مجلس 
شورای اسالمی در سال 83 و ابالغ آن به تمام 
دستگاه های اجرایی، هم اکنون تمام سطوح 
کشور از این قانون تبعیت می کنند و اجماع 
مثبت، کارساز و اثربخشی در این خصوص به 

وجود آمده است.
محمدحسین  گوی   و  گفت  ادامه،  در 
ساعتیان، مشاور مدیرعامل و رئیس کمیسیون 
مناقصات شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 

را می خوانید.
لطفا توضیحاتی درب�اره فرآیند آغاز  � 

مناقصه ارائه دهید.
روش  کننده  تعیین  معامالت،  نصاب 
تعیین  از  پس  که  نحوی  به  است  معامله 
برآورد توسط دستگاه متقاضی، روش انجام 
مناقصه، خرید خدمات یا کاال تعیین می شود 
و چنانچه معامله به نصاب عده برسد فعالیت 
 اصلی کمیسیون با درخواست متقاضی آغاز 

می شود.
مبنای شناس�ایی مناقصات کوچک،  � 

متوسط و بزرگ چیست؟
برای کلیه معامالت، حد و نصاب تعریف 
شده که این مبلغ هرسال به روز می شود. بر 
این اساس در سال 94 معامالت باالی 139 

میلیون تومان، مناقصه عمده گفته می شود.
لطفا مسیر برگزاری یک مناقصه را از  � 

ابتدا توضیح دهید.
مدیریت  که  است  گونه  این  کار  مراحل 
برنامه ریزی شرکت ملی گاز ایران یا دستگاه 
دارد،  نیاز  خدمات  یا  کاال  به  که  متقاضی 
درخواست برگزاری فراخوان مناقصه را با تایید 

باالترین مقام آن دستگاه تنظیم می کند. 
پس از اینکه سواالت فرم های شماره یک 
و دو مخصوص کمیسیون مناقصات شرکت 
شد،  آماده  ایران  گاز  توسعه  و  مهندسی 
درخواستی را با عنوان مجوز فراخوان واحد 

متقاضی تنظیم
 می کنند و پس از کنترل مدارک از جمله 
اسناد مناقصه، مجوز برگزاری فراخوان صادر و 

مراحل بعدی فرایند مناقصه آغاز می شود.
 � مناقص�ات ب�ه چن�د روش برگ�زار

 می شود؟
و  عمومی  روش  دو  به  اساسا  مناقصات 

محدود برگزار می شود.

از  باشد  در صورتی که فراخوان عمومی 
طریق روزنامه، سایت یا هرگونه دستگاهی 
رسانی اطالع  کرده  تعیین  گذار  قانون   که 

 می شود.
باشد  محدود  شکل  به  مناقصه  چنانچه 
مرکزی  های  دستگاه  های  وندورلیست  از 
استفاده می کنیم که تحت عنوان لیست بلند 
شامل سازمان برنامه، سازمان های حرفه ای 
و شرکت ملی گاز ایران می شود که در حال 
حاضر دستگاه مرکزی برای ما لیست بلند 

شرکت ملی گاز ایران محسوب می شود.
کلیه  از  محدود،  مناقصه  برگزاری  در 
مناقصه گرانی که صاحب تجربه، دانش کافی 
و خوشنام هستند دعوت و اسناد به آن ها 

ارائه می شود.
در اسناد تحویلی، برنامه زمانی را تا روز 
در  و  کنیم  بینی می  پیش  مناقصه  پایانی 
 این برنامه زمانی، تاریخ جلسات به دقت درج

 می شوند.
مناقصه گران، زمانی که فرآیند را مطالعه 
می کنند متوجه می شوند که در چه روزی 
پیشنهاد را ارائه کنند و در کدام روز گشایش 

پاکات مالی صورت می گیرد.
کمیس�یون مناقص�ات از چند کمیته  � 

تشکیل می شود؟
ذیل  در  سازمانی  و  دستگاه  هیچ  اساسا 
کمیسیون مناقصات قرار ندارد اما کمیته فنی 
و بازرگانی که بر طبق قانون، شخصیت حقوقی 
مستقلی را داراست بعنوان کمیته مشورتی و 
نیز بازوی اجرایی در سه بخش اصلی ارزیابی 
کیفی مناقصه گران، ارزیابی فنی و تجزیه و 

تحلیل قیمت های پیشنهادی برای کمیسیون 
انجام وظیفه می کند.

نکته قابل مالحظه آن است که کمیته فنی 
و بازرگانی دارای شخصیتی مستقل و قانونی 
است اما صرفا مصوبات این کمیته درصورت 
تصویب کمیسیون مناقصات قابلیت اجرا و 

واحد وجاهت قانونی خواهد بود.
شفاف  را  مطالب  قضیه  این  در  قانون 
تا  باعث شده  نکرده و همین موضوع   بیان 
به وجود  مناقصات  چالش هایی در دستگاه 
بیاید اما از زمانی که کار را در این مجموعه 
آغاز کردیم تکلیف را روشن و در حال حاضر 
در نهایت همفکری و همکاری، مسائل بررسی 
و مصوبات کمیته به کمیسیون ارجاع می 

شود.
چه وظایفی برای کمیته فنی و بازرگانی  � 

تعریف شده است؟
نخستین وظیفه کمیته فنی و بازرگانی، 

ارزیابی کیفی مناقصه گران است.
فنی  کمیته  که  مهمی  وظیفه  دومین 
یعنی  است   فنی  ارزیابی  دارد،  بازرگانی  و 
زمانی که پیمانکاری خود را معرفی می کند 
ما قابلیت های فنی آن پیمانکار را از طریق 
کمیته فنی و بازرگانی احراز می کنیم و بر 
اساس امتیاز کسب کرده قیمت خود را تنظیم 

و پیشنهاد ارائه می کند.
و  فنی  کمیته  که  هایی  بررسی  در  اگر 
بازرگانی انجام می دهد نکته ای مورد ابهام 
کمیسیون باشد، این موارد را عودت و کمیته 
بصورت مجدد با تشکیل جلسات منظم نسبت 
به تجزیه و تحلیل مباحث اقدام و نتیجه را به 

کمیسیون ارسال می کند.
سومین وظیفه این کمیته، ارزیابی قیمت 
پیشنهادی مناقصه گران است. قیمتی که 
توسط پیمانکاران ارائه می شود اگر از نظر 
کمیسیون شفاف و روشن نباشد به کمیته 
ارجاع می شود  یا اگر اختالف قیمتی که 
پیشنهاد می دهند نسبت به برآورد از مثبت و 
منفی 10 درصد بیشتر باشد این موارد را نیز 
جهت تجزیه و تحلیل به کمیته فنی ارجاع 

می کنیم.
در ادامه مسیر، کمیسیون مناقصات پس 
از اینکه نظر کمیته فنی و بازرگانی را دریافت 
کرد جلسات را تشکیل می دهد و در نهایت 
کمیسیون آخرین جلسه را برگزار و گزارشی 
را برای هیات مدیره به منظور رویت اعضا 
تهیه می کند. البته به صراحت بگویم که هیچ 
وجود  مناقصات  کمیسیون  مافوق  مرجعی 
ندارد و تنها مرجع تصمیم گیرنده در خصوص 

فرآیند برگزاری مناقصات، کمیسیون است.
مواردی وجود دارد که پیمانکاران از امضای 
قرارداد امتناع  یا ضمانتنامه ارائه نمی کنند. ما 
در این گونه موارد سعی می کنیم تا جایی 
که ممکن است دخالت سیستمی نکنیم ولی 
اگر واحد متقاضی درخواست کند با تشکیل 
جلسه نسبت به محدودیت و بن بستی که 

ایجاد شده تصمیم گیری می کنیم.
سخن پایانی � 

قانون مناقصات در حین اینکه یک قانون 
آمرانه است و همه دستگاه های دولتی تکلیف 
دارند به آن توجه کافی داشته باشند، متاسفانه 
دارد. نیز  زیادی  بسیار  های    پیچیدگی 
 آیین نامه هایی که برای این قانون نوشته شده 
در بخش های قابل توجهی در انطباق کامل با 
قانون نیست و باعث شده تفاسیر متعددی از 
مراجع ذی صالح صورت پذیرد و این موضوع 

اجرای قانون را بسیار سخت کرده است.
که  دوستانی  است،  این  من   توصیه 
می خواهند پا در این عرصه بگذارند حتما در 
جایی که احساس می کنند قادر به تفسیر و 
اجرا نیستند با افراد مسلط، توانمند و قانون 
دان در این زمینه مشورت کنند. متاسفانه 
و  صداقت  عین  در  افراد  از  زیادی  تعداد 
گرفتار  قانون  از  جهل  دلیل  به  پاکدامنی 

دستگاه قضایی شده اند.
موضوع بعدی اینکه به زودی صنعت نفت 
رونمایی کاال  خرید  الکترونیکی  سامانه   از 
تاکید  مورد  خیلی  موضوع  این  کند.  می   
مهندس زنگنه و مدیران عامل چهار شرکت 

اصلی است.
شیوه عمل این گونه است که از ابتدای 
ورود، همه کارها به شکل الکترونیک انجام 
بر  این سامانه در عین حالی که  می شود. 
داخلی  الزامات  شده،  طراحی  قانون  اساس 
صنعت نفت را نیز رعایت می کند و به نظر 
می رسد تسلط کافی در اجرا به وجود آید و 
در آینده نزدیک عواید مثبت تری نسبت به 

گذشته برای اجرای قانون فراهم شود.

فعالیت 10 ساله کمیسیون مناقصات بدون کوچک ترین نقطه ابهام

گفت و گو
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همزمان با تاسیس شرکت ملی گاز ایران، 
امور حقوقی نیز به عنوان یکی از واحدهای 
مهم و تاثیرگذار، فعالیت خود را در زمینه 
های مختلف از جمله قراردادها و دعاوی 
داخلی  دعاوی  و  قراردادها  المللی،  بین 
اجرای  برای  امالک  و  اراضی  تحصیل   و 

پروژه های گازرسانی آغاز کرد.
شرکت  مهندسی  مدیریت  انفکاک  با 
شرکت  به  آن  تبدیل  و  ایران  گاز  ملی 
مهندسی و توسعه گاز ایران در سال 84، 
 مسئولیت های مدیریت یادشده به شرکتی 
حقوقی  شخصیت  با  و  التاسیس  جدید 
کامال مستقل از شرکت ملی گاز ایران احاله 
شدکه بر این اساس واحد خدمات حقوقی 
امور حقوقی  به  مدیریت مهندسی سابق 
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ارتقا 
یافت و با افزایش حوزه اختیارات و ماموریت 
های محوله تغییر عنوان داده و فعالیت خود 
را به صورت مستقل از شرکت ملی گاز ایران 

آغاز کرد.
در ادامه، گفت و گو با علی ناصری، رئیس 
امور حقوقی شرکت مهندسی و توسعه گاز 

ایران را می خوانید.
پس از تاس�یس ش�رکت مهندسی و  � 
توسعه گاز ایران، امور حقوقی شرکت ملی 
گاز ایران چه وظایف و مس�ئولیت هایی را 

برعهده دارد ؟
همان گونه که پیش از این نیز اشاره شد، 
امور حقوقی شرکت متبوع فعالیت خود را 
با توجه به ماموریت های محوله در پهنه و 
جغرافیایی به وسعت کشور به صورت کامال 
مستقل از شرکت ملی گاز ایران آغاز کرد از 
این رو امور حقوقی و قراردادهای بین المللی 
شرکت ملی گاز ایران تحت مدیریت دکتر 
مقدمی زاد همواره به عنوان مرجع و ملجاء 
به سواالت و مشکالت پیش  پاسخگویی 
روی مدیران و مسئوالن شرکتی خصوصا 
مسائل و موضوعات حقوقی از جایگاه کامال 
تعیین کننده و قابل اتکایی برخوردار بوده و 
به عنوان مدیریت کالن حقوقی در سطح 
ملی گاز عهده دار مسئولیت های کامال 

احصا شده و مشخصی است.
 � ام�ور حقوقی از چند بخش تش�کیل 

شده است ؟
امور حقوقی از دو بخش دعاوی داخلی 
و تحصیل اراضی و امور ثبتی تشکیل شده 
است که هر یک دارای وظایف مشخصی 
انتظار  مورد  های  فعالیت  اهم  هستند. 
به  انجام  حقوقی،  امور  از  متبوع  شرکت 
موقع و صحیح اقدامات تحصیل اراضی به 
منظور آزاد سازی مسیر اجرای پروژه هاست 
که در منظر نخست فعالیت های یادشده 
اختصاص به بخش تحصیل اراضی و امور 
ثبتی داشته از این رو در این اثنای دعاوی 

متعدد و متنوعی بنابر دالیل کامال مختلف 
از سوی مدعیان مالکیت اراضی و امالک 
داخلی  دعاوی  واحد  که  مطرح می شود 
عالوه بر سایر ماموریت های محوله از جمله 
اختالفات  از  ناشی  دعاوی  به  پاسخگویی 
پیمانی، تهیه لوایح دفاعیه برای شکایات 
مطروحه در دیوان عدالت اداری، پاسخ به 
موارد منظور نظر مراجع نظارتی و غیره، 
مسئول پیگیری و رفع و رجوع موارد یاد 

شده نیز است.
 � واحد تحصیل اراضی و امور ثبتی چه 

وظایفی بر عهده دارد ؟
همان گونه که استحضار دارید وظیفه 
اصلی یاد شده بدوا تصرف قانونی اراضی و 
امالک و در ادامه تملک موارد اشعاری با 
پرداخت بهای توامان عرصه و اعیان امالک 
وفق نظر کارشناسان رسمی دادگستری به 
صاحبان اراضی و امالک یا اشخاصی که 
مکتسبه  و  قانونی  دارای حقوق  نوعی  به 
است بر اساس قوانین موضوعه و شیوه نامه 
مصوب تحصیل اراضی بوده که در این اثنا 
و با ارتقای تکنولوژی در زمینه تهیه نقشه 
های اجرایی و کاداستر که امروزه از ابزاری 

قابل اتکا در زمینه تنظیم اسناد مالکیت به 
شمار می روند، حضور افرادی تحصیلکرده و 
با تجربه در رابطه با مسائل حقوقی، ثبتی و 
حتی نقشه برداری در واحد تحصیل اراضی 

اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
این نیاز واقعی باعث شده که مجموعه 
در  ساختار  مهندسی  و  انسانی  منابع 
و  واحدها  سازمانی  چارت  ارتقای  زمینه 
زیرمجموعه های مختلف امور حقوقی نقش 
موثرتری ایفا کنند که نمونه بارز آن اضافه 
کردن عنوان امور ثبتی به عنوان قبلی واحد 
تحصیل اراضی بوده که به همین اعتبار، به 
این  در  افراد صاحب صالحیت  کارگیری 
بیشتری  آفرینی  نقش  امکان  که  زمینه 
دارند برای همکاری بهتر و بهینه در بخش 

تحصیل اراضی فراهم شده است.
 � بحث تحصیل اراضی از جمله چالش های 
شرکت ملی گاز ایران به شمار می آید. با توجه 
به اینکه مسائل حقوقی و قانونی تصویب شده 
در مجلس به چندین دهه گذشته باز می گردد، 
آیا پیگیر تصویب قوانین جدید برای تسهیل این 

فرآیند هستید ؟
از آنجایی که این شرکت باوجود استقالل 
کامل حقوقی و قانونی، از شرکت های فرعی 

شرکت ملی گاز ایران محسوب می شود، 
از این رو هرگونه نیاز قانونی یا مواجهه با 
خألهای های قانونی راباید به شرکت مادر 
تخصصی خود منعکس یا پیشنهاد کند که 
بدیهی است شرکت ملی گاز ایران موضوع 
ربط  ذی  مبادی  طریق  از  را  مطروحه 

پیگیری خواهد کرد.
قانون  تا 15  مواد 12  مثال  عنوان  به 
اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 17 
خرداد ماه سال 53، نحوه تحصیل و تملک 
اراضی مورد نیاز پروژه های وزارت نفت را 
کامال تبیین کرده از اینرو بنابر علل مختلف 
از جمله تصویب قوانین جدید، بعضی از 
اشاره  قانون  مرتبط  های  تبصره  و  موارد 
شده عمال منسوخ و تاریخ مصرف خود را 
از دست داده است ولی به لحاظ اختصاصی 
اساسنامه  قانون  بودن  التصویب  مقدم  و 
اشعاری کماکان دارای اعتبار قانونی بوده 
که از این حیث تعارضات قانونی را با سایر 
قوانین و رویه های عملی محاکم قضایی به 
وجود آورده است که امر مزبور به انضمام 
سایر پیشنهادات مرتبط با تغییر اساسنامه 
اشعاری از طریق امور حقوقی چهار شرکت 
اصلی وزارت نفت منتهی به تصویب قانون 
اساسنامه جدید در مجلس شورای اسالمی 
شد که هم اکنون در نوبت مالحظه و اتخاذ 

تصمیم شورای نگهبان قرار گرفته است.
علی ایحال الیحه قانونی نحوه خرید و 
تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه 
دولت  نظامی  و  عمرانی  عمومی،  های 
مصوب 17 بهمن ماه 58 شورای انقالب، 
کامل ترین گزینه حقوقی موجود در امر 
برای  امالک  و  اراضی  تملک  و  تحصیل 
رفع حوائج موسسات، شرکت های دولتی 
و به عبارت کلی دستگاه های اجرایی است 
که بخش عمده ای از این قانون و قانون 
و  اراضی  تملک  مبنای  سابق  اساسنامه 

امالک برای شرکت متبوع قرار دارد.
عالوه بر م�وارد قانون�ی، فرآیندهای  � 
دیگ�ری وج�ود دارد که رون�د کاری امور 

حقوقی را تسهیل بخشد ؟
یکی از چالش های جدی و در عین حال 
قانونی تملک اراضی و امالک، لزوم تامین و 
پرداخت بموقع بهای اراضی و امالک مورد 
نیاز شرکت در ضرب االجل سه ماهه مندرج 
در الیحه قانونی نحوه تملک به صاحبان 

اراضی و امالک و حقوق مکتسبه است.
محدودیت های مالی یا عدم تخصیص 
به موقع بودجه برای توزیع بین صاحبان 
اراضی و امالک، باوجود همکاری بی شائبه 
مدیریت مالی شرکت در این زمینه، امروزه 
گریبانگیر دستگاه های اجرایی است که 
اعتبار 6 ماهه  باعث منقضی شدن  بعضا 
در  کارشناسی  ارزیابی های  و  ها  گزارش 

باب قیمت گذاری امالک می شود. این امر الجرم موجبات نیازمند جذب نیروهای متخصص و توانمند در حوزه امور حقوقی هستیم
حتی  یا  شود  منجر  را  اراضی  تحصیل  اقدامات  تجدید 
موجبات توقف عملیات اجرایی از سوی مقامات قضایی 
را نیز می تواند بدنبال داشته باشد، از این رو رفع معضل 
یادشده موجبات تسهیل در فرآیند تحصیل اراضی را به 

وجود خواهد آورد.
عالوه بر بحث تامین منابع مالی برای تحصیل اراضی با  � 

چه چالش های دیگری مواجه هستید ؟
های  دستگاه  اکنون  هم  که  مواردی  از  دیگر  یکی 
دولتی و اجرایی را با چالش جدی مواجه کرده، اعمال 
سلیقه ادارات کل منابع طبیعی استان ها در نحوه اجرای 
قانون افزایش بهره وری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی 
ماده 13  و  ماده 12  بند ب  باوجود صراحت  که  بوده 
بر لحاظ هزینه های تعیینی در  قانون اخیرالذکر دایر 
بودجه های سال های آتی وزارتخانه های نفت و جهاد 
کشاورزی، متاسفانه اقدام به تعطیلی پروژه ها به اعتبار 
به  واریز  لزوم  و  منابع طبیعی  ادارات  ادعایی  مطالبات 
حساب خزانه یا مراجع یادشده با روش های محاسباتی 
رو  پیش  تهدیدات  جمله  از  همواره  فزاینده،  بسیار 
ماده2  یک  تبصره  صراحت  وجود  با  و  شده  محسوب 
الیحه قانونی نحوه تملک دایر بر اجرای حتی المقدور 
پروژه های دولتی در اراضی ملی، اجرای پروژه عمال در 
مستثنیات اشخاص حقیقی و حقوقی به مراتب مقرون 
دولتی  اراضی  در  پروژه  اجرای  از  تر  ارزان  و  به صرفه 
محسوب می شود که قطعا با این گونه سختگیری های 
غیرمنطقی تمایل دستگاه های دولتی به اجرای پروژه 

در اراضی غیردولتی بیشتر از گذشته خواهد شد چراکه 
هم هزینه ها کاهش می یابد و هم حمایتی های قانونی 

بیشتری از دستگاه اجرایی به عمل خواهد آمد.
به صورت کلی در یک سال گذشته چند پرونده حقوقی  � 

داشته اید ؟
در مقایسه با حجم بسیار باالی تعامالت همکاران این 
واحد در پروژه های اجرایی با صاحبان اراضی و امالک و 
اشخاص دارای حقوق مکتسبه که منتهی به تشکیل هزار 
پروند تحصیل اراضی )پرونده های منتهی به پرداخت حقوق 
قانونی افراد( می شود و این تعداد در برخی جغرافیای کشور 
به لحاظ مرغوبیت و تقسیم اراضی به قطعات کوچک تر 
حجم باالتری از پرونده های متشکله تحصیل اراضی را به 
خود اختصاص می دهد، انتظار طرح پرونده های حقوقی 
فراوانی در مراجع قضایی مورد تصور است لیکن خدمات 
شایسته همکاران در کلیه پروژه ها و در سراسر کشور بالغ 
بر 3 هزار کیلومتر خط لوله و ایستگاه های تقویت فشار گاز 
و یاردهای تعمیراتی و ... صرفا 113 فقره پرونده حقوقی 
مطروحه را در دستور کار امور حقوقی شرکت مهندسی 
و توسعه گاز ایران قرار داده است. همچنین به تعداد 100 
فقره پرونده جریانی نیز در ستاد امور حقوقی شرکت متبوع 
طی سنوات مختلف و جاری تحت پیگیری قرار دارد که 

برای مزید استحضار تقدیم حضور شد.
سخن پایانی � 

در  دفاع  غیرقابل  و  وارد  بسیار  انتقادهای  از  یکی 
ساختار امور حقوقی کلیه شرکت های اصلی و فرعی در 
سطح وزارت نفت، کمبود و کاهش شدید نیروی انسانی 

متخصص رسمی و عدم توجه کافی به رفع این مهم از 
با تمهیدات موثر  نیرو است. خوشبختانه  طریق جذب 
از جمله لحاظ فوق العاده کارشناسی و برابری مدارک 
زیرگروه  و  ها  رشته  با  مرتبط  و  شده  ارائه  تحصیلی 
بسیار  انگیزه  مهندسی،  فنی  مدارک  با  حقوقی  های 
خوبی به نیروهای موجود اعطا شده از این رو تناسب 
با  نیروهای رسمی حقوقی در مقایسه  نداشتن کمیت 
حجم باالی پروژه های در دست اجرا، شرکت متبوع را 
ناگزیر به استفاده از نیروهای غیر موظف و تحت پوشش 
پیمانکاران اجرایی و مشاور کرده است که این امر صرف 
نظر از تبعات مثبت موقت، عواقب احتمالی و منفی ناشی 
از ترک خدمت ناگهانی و معطل ماندن برخی مسئولیت 
انسانی  نیروی  تربیت  اعطایی، هزینه های پنهان  های 
متخصص و با تجربه یا حتی عدم دسترسی نسبت به 
اقدامات غیر مسئوالنه احتمالی منتهی به ورود ضرر و 

زیان را به دنبال خواهد داشت.
همواره  که  است  بوده  این  امور  این  پیشنهاد 
نیروی  جذب  به  نسبت  واقعی  نیازهای  با  متناسب 
در  پروری  جانشین  هم  چراکه  شود  مبادرت  انسانی 
های  انگیزه  هم  و  شود  می  حاصل  حقوقی  سیستم 
کارمندانی  و  افراد  ارتقای  برای  مجموعه  در  فعالیت 
بیشتری  کنند جذابیت  فعالیت می  بخش  این  در  که 
گونه  این  رعایت  که  داد  خواهد  اختصاص  خود  به  را 
پایداری  با ثبات و  تواند نظام حقوقی کامال  موارد می 
 را در مجموعه شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به 

وجود آورد.

گفت و گو
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همزمان با تاسیس شرکت ملی گاز ایران، 
امور حقوقی نیز به عنوان یکی از واحدهای 
مهم و تاثیرگذار، فعالیت خود را در زمینه 
های مختلف از جمله قراردادها و دعاوی 
داخلی  دعاوی  و  قراردادها  المللی،  بین 
اجرای  برای  امالک  و  اراضی  تحصیل   و 

پروژه های گازرسانی آغاز کرد.
شرکت  مهندسی  مدیریت  انفکاک  با 
شرکت  به  آن  تبدیل  و  ایران  گاز  ملی 
مهندسی و توسعه گاز ایران در سال 84، 
 مسئولیت های مدیریت یادشده به شرکتی 
حقوقی  شخصیت  با  و  التاسیس  جدید 
کامال مستقل از شرکت ملی گاز ایران احاله 
شدکه بر این اساس واحد خدمات حقوقی 
امور حقوقی  به  مدیریت مهندسی سابق 
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ارتقا 
یافت و با افزایش حوزه اختیارات و ماموریت 
های محوله تغییر عنوان داده و فعالیت خود 
را به صورت مستقل از شرکت ملی گاز ایران 

آغاز کرد.
در ادامه، گفت و گو با علی ناصری، رئیس 
امور حقوقی شرکت مهندسی و توسعه گاز 

ایران را می خوانید.
پس از تاس�یس ش�رکت مهندسی و  � 
توسعه گاز ایران، امور حقوقی شرکت ملی 
گاز ایران چه وظایف و مس�ئولیت هایی را 

برعهده دارد ؟
همان گونه که پیش از این نیز اشاره شد، 
امور حقوقی شرکت متبوع فعالیت خود را 
با توجه به ماموریت های محوله در پهنه و 
جغرافیایی به وسعت کشور به صورت کامال 
مستقل از شرکت ملی گاز ایران آغاز کرد از 
این رو امور حقوقی و قراردادهای بین المللی 
شرکت ملی گاز ایران تحت مدیریت دکتر 
مقدمی زاد همواره به عنوان مرجع و ملجاء 
به سواالت و مشکالت پیش  پاسخگویی 
روی مدیران و مسئوالن شرکتی خصوصا 
مسائل و موضوعات حقوقی از جایگاه کامال 
تعیین کننده و قابل اتکایی برخوردار بوده و 
به عنوان مدیریت کالن حقوقی در سطح 
ملی گاز عهده دار مسئولیت های کامال 

احصا شده و مشخصی است.
 � ام�ور حقوقی از چند بخش تش�کیل 

شده است ؟
امور حقوقی از دو بخش دعاوی داخلی 
و تحصیل اراضی و امور ثبتی تشکیل شده 
است که هر یک دارای وظایف مشخصی 
انتظار  مورد  های  فعالیت  اهم  هستند. 
به  انجام  حقوقی،  امور  از  متبوع  شرکت 
موقع و صحیح اقدامات تحصیل اراضی به 
منظور آزاد سازی مسیر اجرای پروژه هاست 
که در منظر نخست فعالیت های یادشده 
اختصاص به بخش تحصیل اراضی و امور 
ثبتی داشته از این رو در این اثنای دعاوی 

متعدد و متنوعی بنابر دالیل کامال مختلف 
از سوی مدعیان مالکیت اراضی و امالک 
داخلی  دعاوی  واحد  که  مطرح می شود 
عالوه بر سایر ماموریت های محوله از جمله 
اختالفات  از  ناشی  دعاوی  به  پاسخگویی 
پیمانی، تهیه لوایح دفاعیه برای شکایات 
مطروحه در دیوان عدالت اداری، پاسخ به 
موارد منظور نظر مراجع نظارتی و غیره، 
مسئول پیگیری و رفع و رجوع موارد یاد 

شده نیز است.
 � واحد تحصیل اراضی و امور ثبتی چه 

وظایفی بر عهده دارد ؟
همان گونه که استحضار دارید وظیفه 
اصلی یاد شده بدوا تصرف قانونی اراضی و 
امالک و در ادامه تملک موارد اشعاری با 
پرداخت بهای توامان عرصه و اعیان امالک 
وفق نظر کارشناسان رسمی دادگستری به 
صاحبان اراضی و امالک یا اشخاصی که 
مکتسبه  و  قانونی  دارای حقوق  نوعی  به 
است بر اساس قوانین موضوعه و شیوه نامه 
مصوب تحصیل اراضی بوده که در این اثنا 
و با ارتقای تکنولوژی در زمینه تهیه نقشه 
های اجرایی و کاداستر که امروزه از ابزاری 

قابل اتکا در زمینه تنظیم اسناد مالکیت به 
شمار می روند، حضور افرادی تحصیلکرده و 
با تجربه در رابطه با مسائل حقوقی، ثبتی و 
حتی نقشه برداری در واحد تحصیل اراضی 

اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
این نیاز واقعی باعث شده که مجموعه 
در  ساختار  مهندسی  و  انسانی  منابع 
و  واحدها  سازمانی  چارت  ارتقای  زمینه 
زیرمجموعه های مختلف امور حقوقی نقش 
موثرتری ایفا کنند که نمونه بارز آن اضافه 
کردن عنوان امور ثبتی به عنوان قبلی واحد 
تحصیل اراضی بوده که به همین اعتبار، به 
این  در  افراد صاحب صالحیت  کارگیری 
بیشتری  آفرینی  نقش  امکان  که  زمینه 
دارند برای همکاری بهتر و بهینه در بخش 

تحصیل اراضی فراهم شده است.
 � بحث تحصیل اراضی از جمله چالش های 
شرکت ملی گاز ایران به شمار می آید. با توجه 
به اینکه مسائل حقوقی و قانونی تصویب شده 
در مجلس به چندین دهه گذشته باز می گردد، 
آیا پیگیر تصویب قوانین جدید برای تسهیل این 

فرآیند هستید ؟
از آنجایی که این شرکت باوجود استقالل 
کامل حقوقی و قانونی، از شرکت های فرعی 

شرکت ملی گاز ایران محسوب می شود، 
از این رو هرگونه نیاز قانونی یا مواجهه با 
خألهای های قانونی راباید به شرکت مادر 
تخصصی خود منعکس یا پیشنهاد کند که 
بدیهی است شرکت ملی گاز ایران موضوع 
ربط  ذی  مبادی  طریق  از  را  مطروحه 

پیگیری خواهد کرد.
قانون  تا 15  مواد 12  مثال  عنوان  به 
اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 17 
خرداد ماه سال 53، نحوه تحصیل و تملک 
اراضی مورد نیاز پروژه های وزارت نفت را 
کامال تبیین کرده از اینرو بنابر علل مختلف 
از جمله تصویب قوانین جدید، بعضی از 
اشاره  قانون  مرتبط  های  تبصره  و  موارد 
شده عمال منسوخ و تاریخ مصرف خود را 
از دست داده است ولی به لحاظ اختصاصی 
اساسنامه  قانون  بودن  التصویب  مقدم  و 
اشعاری کماکان دارای اعتبار قانونی بوده 
که از این حیث تعارضات قانونی را با سایر 
قوانین و رویه های عملی محاکم قضایی به 
وجود آورده است که امر مزبور به انضمام 
سایر پیشنهادات مرتبط با تغییر اساسنامه 
اشعاری از طریق امور حقوقی چهار شرکت 
اصلی وزارت نفت منتهی به تصویب قانون 
اساسنامه جدید در مجلس شورای اسالمی 
شد که هم اکنون در نوبت مالحظه و اتخاذ 

تصمیم شورای نگهبان قرار گرفته است.
علی ایحال الیحه قانونی نحوه خرید و 
تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه 
دولت  نظامی  و  عمرانی  عمومی،  های 
مصوب 17 بهمن ماه 58 شورای انقالب، 
کامل ترین گزینه حقوقی موجود در امر 
برای  امالک  و  اراضی  تملک  و  تحصیل 
رفع حوائج موسسات، شرکت های دولتی 
و به عبارت کلی دستگاه های اجرایی است 
که بخش عمده ای از این قانون و قانون 
و  اراضی  تملک  مبنای  سابق  اساسنامه 

امالک برای شرکت متبوع قرار دارد.
عالوه بر م�وارد قانون�ی، فرآیندهای  � 
دیگ�ری وج�ود دارد که رون�د کاری امور 

حقوقی را تسهیل بخشد ؟
یکی از چالش های جدی و در عین حال 
قانونی تملک اراضی و امالک، لزوم تامین و 
پرداخت بموقع بهای اراضی و امالک مورد 
نیاز شرکت در ضرب االجل سه ماهه مندرج 
در الیحه قانونی نحوه تملک به صاحبان 

اراضی و امالک و حقوق مکتسبه است.
محدودیت های مالی یا عدم تخصیص 
به موقع بودجه برای توزیع بین صاحبان 
اراضی و امالک، باوجود همکاری بی شائبه 
مدیریت مالی شرکت در این زمینه، امروزه 
گریبانگیر دستگاه های اجرایی است که 
اعتبار 6 ماهه  باعث منقضی شدن  بعضا 
در  کارشناسی  ارزیابی های  و  ها  گزارش 

باب قیمت گذاری امالک می شود. این امر الجرم موجبات نیازمند جذب نیروهای متخصص و توانمند در حوزه امور حقوقی هستیم
حتی  یا  شود  منجر  را  اراضی  تحصیل  اقدامات  تجدید 
موجبات توقف عملیات اجرایی از سوی مقامات قضایی 
را نیز می تواند بدنبال داشته باشد، از این رو رفع معضل 
یادشده موجبات تسهیل در فرآیند تحصیل اراضی را به 

وجود خواهد آورد.
عالوه بر بحث تامین منابع مالی برای تحصیل اراضی با  � 

چه چالش های دیگری مواجه هستید ؟
های  دستگاه  اکنون  هم  که  مواردی  از  دیگر  یکی 
دولتی و اجرایی را با چالش جدی مواجه کرده، اعمال 
سلیقه ادارات کل منابع طبیعی استان ها در نحوه اجرای 
قانون افزایش بهره وری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی 
ماده 13  و  ماده 12  بند ب  باوجود صراحت  که  بوده 
بر لحاظ هزینه های تعیینی در  قانون اخیرالذکر دایر 
بودجه های سال های آتی وزارتخانه های نفت و جهاد 
کشاورزی، متاسفانه اقدام به تعطیلی پروژه ها به اعتبار 
به  واریز  لزوم  و  منابع طبیعی  ادارات  ادعایی  مطالبات 
حساب خزانه یا مراجع یادشده با روش های محاسباتی 
رو  پیش  تهدیدات  جمله  از  همواره  فزاینده،  بسیار 
ماده2  یک  تبصره  صراحت  وجود  با  و  شده  محسوب 
الیحه قانونی نحوه تملک دایر بر اجرای حتی المقدور 
پروژه های دولتی در اراضی ملی، اجرای پروژه عمال در 
مستثنیات اشخاص حقیقی و حقوقی به مراتب مقرون 
دولتی  اراضی  در  پروژه  اجرای  از  تر  ارزان  و  به صرفه 
محسوب می شود که قطعا با این گونه سختگیری های 
غیرمنطقی تمایل دستگاه های دولتی به اجرای پروژه 

در اراضی غیردولتی بیشتر از گذشته خواهد شد چراکه 
هم هزینه ها کاهش می یابد و هم حمایتی های قانونی 

بیشتری از دستگاه اجرایی به عمل خواهد آمد.
به صورت کلی در یک سال گذشته چند پرونده حقوقی  � 

داشته اید ؟
در مقایسه با حجم بسیار باالی تعامالت همکاران این 
واحد در پروژه های اجرایی با صاحبان اراضی و امالک و 
اشخاص دارای حقوق مکتسبه که منتهی به تشکیل هزار 
پروند تحصیل اراضی )پرونده های منتهی به پرداخت حقوق 
قانونی افراد( می شود و این تعداد در برخی جغرافیای کشور 
به لحاظ مرغوبیت و تقسیم اراضی به قطعات کوچک تر 
حجم باالتری از پرونده های متشکله تحصیل اراضی را به 
خود اختصاص می دهد، انتظار طرح پرونده های حقوقی 
فراوانی در مراجع قضایی مورد تصور است لیکن خدمات 
شایسته همکاران در کلیه پروژه ها و در سراسر کشور بالغ 
بر 3 هزار کیلومتر خط لوله و ایستگاه های تقویت فشار گاز 
و یاردهای تعمیراتی و ... صرفا 113 فقره پرونده حقوقی 
مطروحه را در دستور کار امور حقوقی شرکت مهندسی 
و توسعه گاز ایران قرار داده است. همچنین به تعداد 100 
فقره پرونده جریانی نیز در ستاد امور حقوقی شرکت متبوع 
طی سنوات مختلف و جاری تحت پیگیری قرار دارد که 

برای مزید استحضار تقدیم حضور شد.
سخن پایانی � 

در  دفاع  غیرقابل  و  وارد  بسیار  انتقادهای  از  یکی 
ساختار امور حقوقی کلیه شرکت های اصلی و فرعی در 
سطح وزارت نفت، کمبود و کاهش شدید نیروی انسانی 

متخصص رسمی و عدم توجه کافی به رفع این مهم از 
با تمهیدات موثر  نیرو است. خوشبختانه  طریق جذب 
از جمله لحاظ فوق العاده کارشناسی و برابری مدارک 
زیرگروه  و  ها  رشته  با  مرتبط  و  شده  ارائه  تحصیلی 
بسیار  انگیزه  مهندسی،  فنی  مدارک  با  حقوقی  های 
خوبی به نیروهای موجود اعطا شده از این رو تناسب 
با  نیروهای رسمی حقوقی در مقایسه  نداشتن کمیت 
حجم باالی پروژه های در دست اجرا، شرکت متبوع را 
ناگزیر به استفاده از نیروهای غیر موظف و تحت پوشش 
پیمانکاران اجرایی و مشاور کرده است که این امر صرف 
نظر از تبعات مثبت موقت، عواقب احتمالی و منفی ناشی 
از ترک خدمت ناگهانی و معطل ماندن برخی مسئولیت 
انسانی  نیروی  تربیت  اعطایی، هزینه های پنهان  های 
متخصص و با تجربه یا حتی عدم دسترسی نسبت به 
اقدامات غیر مسئوالنه احتمالی منتهی به ورود ضرر و 

زیان را به دنبال خواهد داشت.
همواره  که  است  بوده  این  امور  این  پیشنهاد 
نیروی  جذب  به  نسبت  واقعی  نیازهای  با  متناسب 
در  پروری  جانشین  هم  چراکه  شود  مبادرت  انسانی 
های  انگیزه  هم  و  شود  می  حاصل  حقوقی  سیستم 
کارمندانی  و  افراد  ارتقای  برای  مجموعه  در  فعالیت 
بیشتری  کنند جذابیت  فعالیت می  بخش  این  در  که 
گونه  این  رعایت  که  داد  خواهد  اختصاص  خود  به  را 
پایداری  با ثبات و  تواند نظام حقوقی کامال  موارد می 
 را در مجموعه شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به 

وجود آورد.
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شرکت  بازرگانی  و  فنی  کمیته 
اساس  بر  ایران  گاز  توسعه  و  مهندسی 
از  هایی  فعالیت  مناقصات،  قانون 
و  تخصصی  فنی،  کیفی،  بررسی  جمله 
بازرگانی پروژه ها و مناقصات را انجام و 
کمیسیون این  به  را  بررسی  این   نتیجه 

 اعالم می کند.
اعضای این کمیته به صورت مستقیم 
مهندسی  شرکت  مدیرعامل  سوی  از 
و  شوند  می  تعیین  ایران  گاز  توسعه  و 
مربوط  واحدهای  در  ها  آن  از  هرکدام 
خود وظایف حساس و دشواری برعهده 

دارند.
مصطفی  با  گو  و  گفت  ادامه،  در 
بازرگانی  و  فنی  کمیته  رئیس  کوچکی، 
را  ایران  گاز  توسعه  و  مهندسی  شرکت 

می خوانید.
این کمیته چند عضو دارد؟ � 

کمیته فنی و بازرگانی در مجموع  پنج 
عضو اصلی و سه عضو علی البدل دارد. از 
طرف دیگر، متقاضی پروژه یا مناقصه نیز 
شرکت  جلسه  در  اصلی  عضو  عنوان  به 

می کند.
چه وظایفی ب�ر عهده این کمیته قرار  � 

دارد؟
عمده ترین فعالیت این کمیته، ارزیابی 
فنی و کیفی مناقصات پیمانکاری و خرید 

کاالست. 
کیفی  ارزیابی  مناقصات،  قانون  در 
ارزیابی  است.  مهم  بسیار  پیمانکاران 
فنی پیمانکاران نیز از دیگر فعالیت های 
خصوص  این  در  که  است  کمیته  این 
آن  برای  امتیازاتی  و  تنظیم  معیارهایی 
در نظر گرفته شده و پیمانکارانی که در 
به دست  با  کنند  می  مناقصات شرکت 
آوردن این امتیازات، امکان ارائه پیشنهاد 

مالی آن مناقصه را به دست می آورند.
پس از بازگشایی پاکت های مالی، در 
صورتی که اختالف قیمت پیشنهاد ارائه 
مثبت  از  بیشتر  پیمانکار،  از سوی  شده 
یا منفی 10 درصد برآورد کارفرما باشد، 
به  را  موضوع  این  مناقصات  کمیسیون 
دهد  می  ارجاع  بازرگانی  و  فنی  کمیته 
تا بررسی و نتیجه به آن کمیسیون اعالم 

شود.
قابل  پیشنهاد  این  که  صورتی  در 
به  توجیهی  دالیل  ارائه  با  بود  توجیه 
کمیسیون مناقصات اعالم و در غیر این 

صورت مناقصه باید تجدید شود.
ای�ن اتف�اق ب�رای چن�د درص�د از  � 

پیشنهادهای ارائه شده رخ می دهد؟
خوشبختانه پیشنهادها طی یک سال 
توجیه  در  و  شده  واقعی  نسبتا  گذشته 

قیمت ها مشکلی نداریم.
در چند سال گذشته به دلیل شرایط 

و  ها  تحریم  جمله  از  صنعت  بر  حاکم 
و  تجاری  لحاظ  به  که  هایی  محدودیت 
دادن  رخ  شاهد  داشت،  وجود  اقتصادی 
راستا،  همین  در  که  بودیم  موارد  این 
موضوع اختالف قیمت را با دید عمیق تر 
شرایط  آن  گرفتن  نظر  در  با  و  بررسی 

نتیجه گیری و اعالم نظر می شود.
ع�الوه بر وظایفی که به آن ها اش�اره  � 
کردید، چه فعالیت هایی از سوی این کمیته 

انجام می شود؟
ارزشیابی و تشخیص صالحیت شرکت 
دارند  قصد  بار  نخستین  برای  که  هایی 
و  مهندسی  شرکت  با  را  خود  همکاری 
توسعه گاز ایران آغاز کنند نیز از سوی 
این کمیته انجام می شود. این شرکت ها 

عمدتا پیمانکاران اجرایی هستند.
در س�ال 94 � چند ش�رکت ارزشیابی 

شده اند؟
از ابتدای امسال تا کنون 35 شرکت 
جدید، درخواست همکاری خود را اعالم 
ارائه شده  بررسی مدارک  با  و  اند  کرده 
براساس معیارها، شرایط آن ها به صورت 
مشارکت  امکان  تا  شده  کنترل  کامل 
ها  شرکت  تمام  توانمندی  با  متناسب 
داشته  گاز وجود  پروژه های صنعت  در 

باشد.

ارزشیابی شرکت هایی که در پروژه ها  � 
حضور دارند چگونه انجام می شود؟

مختلف  مقاطع  در  ها  پیمان  امور 
گزارش پیشرفت پروژه ها را از مجریان 
و  بررسی  از  پس  و  کند  می  دریافت 
امتیازدهی، این گزارش به کمیته فنی و 
بازرگانی نیز منعکس می شود و نتیجه 
این گزارشات به عنوان یکی از فاکتورهای 

ارزیابی در کمیته محفوظ می ماند.
آیا با شرکت ملی گاز ایران در رابطه با  � 
ارزشیابی شرکت ها و تکمیل وندورلیست 

همکاری دارید؟
بله؛ تکمیل و غنی سازی لیست بلند 
دستگاه مرکزی )شرکت ملی گاز ایران( 
کمیته  این  های  فعالیت  دیگر  از  نیز 

است.
به دلیل اینکه پروژه هایی که توسط 
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران اجرا 
می شود از اهمیت باالیی برخوردار است، 
وندورلیست فعلی شرکت ملی گاز ایران 
برای انجام مناقصات محدود قابل استناد 
با  نبوده و محدود است به همین دلیل 
استفاده از لیست پیمانکاران و سازندگان 
تشخیص صالحیت شده شرکت مهندسی 
و توسعه گاز ایران در حال تکمیل لیست 

شرکت ملی گاز ایران هستیم.

در این راستا لیست شرکت هایی که 
طی سه سال گذشته تشخیص صالحیت 
طبقه  مختلف  های  حوزه  در  را  شده 
بندی و به مدیرعامل شرکت مهندسی و 
توسعه گاز ایران اعالم شده تا این لیست 
از سوی وی نیز به شرکت ملی گاز ایران 
)اداره بررسی منابع، تحقیقات بازرگانی 
زیرمجموعه  به  تا  ارسال  پیمانکاری(  و 
ایران گاز  ملی  شرکت   وندورلیست 

 اضافه شود.
به موازات فعالیت های اصلی که به آن 
ها اشاره شد، هرگونه سوال یا ابهام در 
زمینه های فنی و بازرگانی به این کمیته 
همکاری  و  کمک  با  و  شود  می  ارجاع 
اعالم  نتیجه  و  بررسی   کارشناسان 

می شود.
ع�الوه ب�ر قان�ون مناقص�ات به چه  � 
قوانین�ی اس�تناد و از آن تبعی�ت م�ی 

کنید؟
اجرایی  نامه  آیین  و  مناقصات  قانون 
آن  از  که  است  مرجعی  ترین  مهم  آن 
از  شود.  می  استناد  آن  به  و  استفاده 
دستورالعمل  و  بخشنامه  دیگر  طرف 
های اجرایی دیگری نیز ابالغ می شوند. 
از  استفاده  در خصوص  مثال  عنوان  به 
توان شرکت های داخل کشور بخشنامه 
وجود  صورت  در  که  شده  ابالغ  هایی 
تجهیزات استاندارد و با کیفیت داخلی، 
میسر  آن  خارجی  نمونه  خرید  امکان 

نیست.
سخن پایانی  � 

و  فنی  کمیته  سازمانی  چارت 
از چالش هایی است که  بازرگانی یکی 
کمیته  است.  مواجه  آن  با  کمیته  این 
فنی و بازرگانی، یکی از واحدهایی است 
بر  شرکت  در  حساسی  مسئولیت  که 

عهده دارد.
به دلیل عدم چارت سازمانی، کمیته 
ها  ارزیابی  منظور  به  بازرگانی  و  فنی 
طرح،  مهندسی  واحدهای  پرسنل  از 
ساختمان و نصب طرح ها و کارشناسان 
مجریان استفاده می کند و به نوعی این 

افراد بازوی اجرایی کمیته هستند.
البته پس از اعالم نتیجه ارزیابی ها از 
در  سوی مجریان، جهت کنترل مجدد 
کمیته فنی و بازرگانی بررسی و بعضا در 
صورت نیاز مورد بازنگری و نتیجه نهایی 

به کمیسیون مناقصات اعالم می شود.
یک  تعیین  صورت  در  است  بدیهی 
کمیته  برای  مشخص  سازمانی  چارت 
به  ها  ارزیابی  تمام  بازرگانی،  و  فنی 
صورت دقیق تر و توسط پرسنل کمیته 
انجام و این امر عالوه بر شفافیت ارزیابی 
ها، موجب صرفه جویی قابل مالحظه در 

زمان انجام مناقصات می شود.

تعریف چارت سازمانی کمیته فنی و بازرگانی با هدف بررسی دقیق تر شرکت های پیمانکار

گفت و گو
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مهندسی و توسعه شرکت پویایی است

نرگس روشنی، مسئول پیمان های جاری در بخش حسابداری عمومی است و 12 
سال سابقه کار در شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران را دارد.

وی درباره شرکت می گوید: شرکت مهندسی و توسعه به صورت کلی از جمله 
شرکت های دولتی به شمار می رود که بسیار پویا بوده و فعالیت های آن به روز 

است.
خانم روشنی تاکید می کند: پروژه های عمرانی صنعت گاز توسط شرکت مهندسی 
انجام می شود و بیشترین بودجه عمرانی شرکت ملی گاز ایران نیز از سوی این شرکت 

و برای اجرای پروژه ها هزینه می شود.
وی می افزاید: تمام افرادی که بنا به هر دلیلی به شرکت دیگری منتقل شده اند، 

در مورد جایگاه باالی این شرکت هم عقیده هستند.
خانم روشنی درباره نظر اقوام و دوستان نسبت به شرکت مهندسی می گوید: 
پیش تر کمتر کسی از اقوام و دوستان از حوزه فعالیت شرکت آگاه بود ولی با توجه به 
این که فعالیت های روابط عمومی شرکت طی سال جاری عملکرد خوب و مناسبی 
داشته جدیدا افراد بیشتری از اطرافیان نسبت به فعالیت های کاری شرکت اطالع و 
آگاهی به دست آورده اند.وی درباره استفاده از امکانات رفاهی، فرهنگی و ورزشی 
شرکت می گوید: به دلیل مشغله کاری امکان و زمان استفاده از این امکانات را 

نداریم.
خانم روشنی ادامه می دهد: پیش تر درخواست کرده بودیم شرایطی فراهم کنند 

که امکان استفاده از مجموعه های ورزشی نزدیک شرکت مهیا شود.

مدیران شایسته و الیقی داریم

نوروزعلی قاسمی، رئیس حمل و نقل شرکت مهندسی و توسعه ایران است و در زمینه 
ارائه خدمات مطلوب به همکاران فعالیت می کند.

وی درباره فعالیت کاری خود می گوید: عالوه بر ارائه خدمات به همکاران ستادی، با 
مجریان طرح ها و پروژه ها نیز ارتباط مستقیمی داریم.

به گفته آقای قاسمی، در صورت نیاز به خودرو، درخواست دریافتی به کمیته تخصیص 
خودرو ارسال و اظهار نظر می شود و در دستور کار قرار می گیرد. 

وی ادامه می دهد: به دلیل اینکه فعالیت ما نامحسوس است و به شکلی دیده نمی شود 
باید کارمان را به نحو احسن، با کیفیت باال و بدون منت انجام دهیم تا مشکلی پیش نیاید. 

آقای قاسمی عنوان می کند: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 70 درصد از بودجه 
شرکت ملی گاز ایران را در اختیار دارد و این بودجه را برای اجرای پروژه های صنعت گاز 

هزینه می کند.
به گفته وی، فعالیت این شرکت اجرایی و حجمی است و خوشبختانه مدیران شایسته و 

الیقی در آن مشغول به کار هستند.

مصرف انرژی در شرکت مهندسی بهینه شده است
محمدرضا محجوب راد، مسئول خدمات تخصصی ساختمان شرکت مهندسی و توسعه 

گاز ایران است و پیش از این نیز در پارس جنوبی مشغول به انجام وظیفه بوده است.
وی که در راه اندازی فازهای یک، دو و سه پارس جنوبی حضور داشته است، درباره حوزه 
کاری خود می گوید: با حضور در شرکت مهندسی و باتوجه به تجربه و سابقه ای که در زمینه 
فعالیت های اجرایی داشته ام تجهیزات صنعتی ساختمان ها را با هدف بهینه سازی و اصالح 

الگوی مصرف دسته بندی کردیم.
آقای محجوب راد ادامه می دهد: برای نگه داشت و ارتقای کیفیت خدمات در حوزه کاری 
خود برنامه ریزی کردیم که بتوانیم عالوه بر داشتن نگه داشت خوب و راندمان باال برای 

سیستم های تاسیساتی ساختمانی، همزمان بتوانیم در مصرف انرژی صرفه جویی کنیم.
به گفته وی، متاسفانه ساختمان های ما اکثرا قدیمی هستند و سیستم های به کار رفته 
در آن ها فرسوده اند که این مسئله باعث می شود در زمینه نگه داشت و صرفه جویی در 

مصرف انرژی به مشکل بربخوریم.
وی یادآور می شود: با هوشمندسازی موتورخانه و بهینه سازی تجهیزات ساختمان ها از 

مصرف بی رویه انرژی جلوگیری کرده ایم.
به گفته آقای محجوب، با استفاده از سیستم هوشمند روشنایی و بهره گیری از المپ های 

کم مصرف شاهد کاهش قابل توجه مصرف برق بوده ایم.
وی با بیان اینکه هر سه ماه یکبار به هیات مدیره و امور IMS گزارش ارائه می کنیم، تاکید 

می کند: اقدام های ما در حوزه بهینه سازی همسو با ایجاد رفاه برای کارکنان است.

شرایط ارتقای شغلی برای مسئوالن دفتر فراهم شود

امل صورت زاده، مسئول دفتر طرح خطوط انتقال گاز است و وظیفه هماهنگی موارد 
دفتری از جمله جلسات، پاسخگویی به   تماس ها، ارتباط با پرسنل را برعهده دارد.

وی، 19 سال سابقه کار دارد و در مورد فعایت بانوان در شرکت می گوید: به دلیل صبر 
زیادی که بانوان دارند بیشتر مسئولیت های دفتری با آن هاست و باید بیشتر به آن ها 

اهمیت داد.
خانم صورت زاده درباره دیدگاه اقوام در مورد صنعت گاز می گوید: نظر بستگان در مورد 

شرکت گاز به دلیل دولتی بودن و داشتن پرستیژ کاری بسیار مثبت است.
وی با بیان اینکه متاسفانه ارتقای شغلی در حوزه کاری ما وجود ندارد می گوید: لیسانس 
روانشناسی دارم و عالقه داشتم در رشته تحصیلی خود و در بخش مددکاری اجتماعی کار 

کنم. 
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فعالیت شرکت بسیار حساس و مهم است

محمد مشکوری، کارمند خدمات اجتماعی و رفاهی در بخش خرید ملزومات جاری 
و اداری شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران است و نظر مثبتی نسبت به روند کاری 

شرکت دارد.
وی می گوید: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران یکی از شرکت های زیرمجموعه 
و اصلی شرکت ملی گاز ایران به شمار می آید و کار عمده آن ساخت خطوط لوله و 

تاسیسات تقویت فشار گاز است.
آقای مشکوری بیان می کند: فعالیت شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران بسیار و 

مهم است. 
وی اظهار می کند: گازرسانی به تعدادی از منازل بستگان در مناطق لواسان به دلیل 
صعب العبور و پایین بودن تعداد خانوارها به تازگی انجام شده که آن ها باتوجه به حذف 

شدن استفاده از کپسول و رفاه ایجاد شده بسیار راضی هستند.
آقای مشکوری درباره محیط کاری و سازمانی شرکت می گوید: محیط کار بسیار 

صمیمی است و افراد قدیمی و باسابقه در آن حضور دارند.
به گفته وی، برگزاری جشن ها و برنامه های تفریحی در طول سال یک فضای صمیمی 

و دوستانه برای کارکنان و اعضای خانواده آن ها فراهم می کند.
وی ادامه می دهد: حضور خانواده ها در محیط کار باعث می شود که سختی کار ما 

را به خوبی لمس کنند.

طرح جانشین پروری به صورت کامل اجرا شود

سعید بابالو، رئیس مالی طرح های تیپ یک شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران است که 
از سال 71 تا کنون در صنعت گاز مشغول به فعالیت است.

 وی که در حسابداری طرح های عمرانی فعالیت می کند، درباره کار این مجموعه 
می گوید: کار این واحد در رابطه با پرداخت طرح های ایستگاه های تقویت فشار و خطوط 

انتقال گاز است.
آقای بابالو یادآور می شود: تمام پرداخت ها برای پروژه ها و 11 طرح شرکت پس از بررسی 

اسناد و مدارک توسط کارشناسان انجام می شود.
وی درباره فعالیت های شرکت عنوان می کند: به نظر من شرکت مهندسی و توسه یکی 
از شرکت های بزرگ در سطح دنیاست و با اجرای پروژه ها در سطح کالن کشور، درآمدزایی 

و شغل ایجاد می کند.
به گفته آقای بابالو، شرکت مهندسی به دلیل فعالیت های محوری و اجرای پروژه ها در 
تمام نقاط کشور به خصوص مناطق سردسیر و صعب العبور قابل مقایسه با دیگر شرکت های 

تابعه شرکت ملی گاز ایران نیست.
وی با توجه به بازنشسته شدن 45 درصد از کارکنان صنعت گاز طی چند سال 
آینده می گوید: از هم اکنون باید نیروهای توانمند و دارای تحصیالت مرتبط با صنعت 
را جذب کرد و با انتقال تجربه از نیروهای باسابقه به آن ها تجارب چندین ساله این 

افراد را منتقل کنیم.
وی از خانواده معظم شهداست و برادرش به مقام واالی شهادت نائل آمده است.

آقای بابالو درباره برگزاری جشن انقالب تاکید می کند: این جشن به صورت بی نظیر 
برگزار شد و برگزاری این گونه برنامه ها برای خانواده ها بسیار خوب است و منجر به ارتباط 

صمیمی خانواده کارکنان با یکدیگر می شود.

از شرکت های هم تراز نفتی باالتر هستیم
محمد حسن قربانی، کارمند ارشد مدیریت منابع انسانی است و وظیفه بررسی کارکرد 

پرسنل شرکت را برعهده دارد.
وی فرزند یکی از شهدای معزز کشور بوده و پدرش در منطقه کردستان به شهادت 

رسیده است.
آقای قربانی درباره عملکرد شرکت می گوید: خوشبختانه اتفاق های خوب دائما در شرکت 

رخ می دهد.
به گفته وی، در مقایسه برخورد مدیریت با کارمندها و چارت کاری با شرکت هایی که 

موازی و هم تراز خود در صنعت نفت هستند بسیار باالتریم.

محیط کاری امنی داریم

فریده سنگوری نژاد، مسئول دفتر طرح خط لوله چهارم و هشتم سراسری است که 12 
سال سابقه فعالیت در شرکت را دارد.

وی درباره محیط کاری شرکت مهندسی      می گوید: ارتباطات خوبی با همکاران داریم 
ومسئله اصلی این است که هرجا صحبت می شود می گوییم که فضای شرکت از هر نظر به 

خصوص اخالقی امن است.
خانم سنگوری نژاد درباره نظر اقوام در مورد صنعت گاز می گوید: نظر دوستان درباره 

شرکت مثبت است و به شوخی       می گویند قبض گاز شما کمتر از بقیه    می آید.
وی درباره جشن انقالب نیز می گوید: مکان و برنامه های جشن عالی بود منتها تردد 
خانواده ها در سالن بسیار زیاد بود.خانم سنگوری نژاد ادامه می دهد: در صورت امکان برای 

سال آینده جشن را یک ساعت زودتر آغاز کنند.
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فعالیت مثبت شرکت مهندسی در حوزه های اجرایی

محمدرضا کوچک پور، کاخدار ساختمان ششم گاز است و 22 سال سابقه فعالیت در 
شرکت را دارد.

وی درباره برنامه های شرکت می گوید: در حوزه فعالیت های اجرایی بسیار مثبت 
عمل کرده است.

به گفته وی، به دلیل نداشتن شناخت از سوی بستگان تصور می کنند فعالیت کاری 
شرکت مهندسی نصب کنتور است و چندین بار به بستگان نزدیک در مورد فعالیت های 

کالن شرکت مهندسی توضیح داده ام.
وی درباره برگزاری جشن انقالب نیز  می گوید: با خانواده ام در این جشن شرکت کردم 

و آن ها از مراسم و برنامه ها راضی بودند.

بار سنگینی روی دوش شرکت مهندسی قرار دارد

حمید جواهری مقدم، مسئول دفتر رئیس امور حقوقی شرکت مهندسی و توسعه گاز 
ایران است و بیش از 35 سال سابقه فعالیت در شرکت را دارد.

وی درباره فعالیت شرکت می گوید: شرکت مهندسی یکی از شرکت های توانمندی 
بردوش نفت  صنعت  های  شرکت  دیگر  به  نسبت  حتی  را  سنگینی  بار  که   است 

 می کشد.
به گفته وی، این  شرکت ساخت تمام ایستگاه ها و خطوط لوله گاز را برعهده دارد و 

اخیرا نیز زیرساخت های صادرات گاز به عراق را ایجاد کرده است.
وی یادآور می شود: طی این سال ها امکان استفاده از امکانات شرکت را نداشته ام و 

حتی نتوانستم در جشن انقالب حضور یابم.
آقای جواهری مقدم ادامه می دهد: از نظر کاری استرس و فشار روحی و روانی زیادی 

روی ما است و این استرس ها باعث تشدید بیماری دیابت من شده است.
از همسرم تشکر کنم که به خاطر ا خأل نبود من در تربیت فرزندانم نقش تاثیر گذاری 

داشته است.

نبود مهدکودک در شرکت دغدغه بانوان مهندسی است
مهری حکیم زاده، کارمند دفتر طرح کارهای اتوماسیون اداری است و وظیفه امور دفتری 

و بررسی صورت وضعیت ها را برعهده دارد.
وی درباره فعالیت اش در شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران می گوید: کار در شرکت 
مهندسی بهتر از دیگر شرکت هاست و از زمانی که در این شرکت مشغول به کار   شده ام 

اطالعات زیادی به دست آورده ام.
به گفته وی، دوره های آموزشی که شرکت برگزار می کند بسیار مفید بوده و در دستیابی 

به اطالعات جدید تاثیر گذار بوده است.
خانم حکیم زاده 13 سال سابقه کار دارد و درباره مشکالت بانوان شرکت می گوید: یکی 

از مشکالت بانوان نبود مهدکودک در شرکت است.
وی ادامه می دهد: به دلیل اینکه معموال تا ساعت 6 بعدازظهر در شرکت مشغول به کار 
هستیم، اگر یک مهد کودک در ساختمان شرکت وجود داشت با اطمینان خاطر بیشتری     

می توانستم به کار بپردازیم و برای فرزندان خردسال نیز بسیار بهتر بود.

پاسخگویی همکاران به واحدهای بازرسی روشن است

محمد میرفتاح، کارشناس خرید در واحد تدارکات کاال بوده واز سال 66 در شرکت 
مشغول به فعالیت است.

وی درباره فرآیند کاری خود می گوید: از پنج سال پیش به قسمت خرید آمده ام و 
درخواست واحدهای مختلف شرکت را در چارچوب مقررات و قوانین خریداری  می کنم.

آقای میرفتاح درباره چالش های حوزه کاری خود تاکید می کند: نخستین مشکل 
نبود منابع مالی است.

به گفته وی،در بسیاری از مواقع پیش  می آید که امکان خرید یک کاال با  قیمت 
مناسب وجود دارد ولی به دلیل نبود منابع مالی قیمت تغییر کرده و افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه یکسری قوانین مختص شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران است، 
یادآور می شود: در شرکت های هم سطح ما این حجم قوانین وجود ندارد.

آقای میرفتاح ادامه می دهد: قوانین را نهی نمی کنم و خداراشکر که تا کنون پاسخگویی 
همکاران برای واحدهای بازرسی و حسابرسی و پرونده ها روشن بوده که یکی از محاسن 

سختگیری هاست.
از امکانات رفاهی، فرهنگی و  به گفته وی، به دلیل مشغله کاری امکان استفاده 
 ورزشی شرکت را ندارم و در صورتی که مشابه باشگاه ورزشی ساختمان ششم در دیگر 

ساختمان هاساخته شود می توانیم زمانی را به ورزش اختصاص دهیم.

تشکر از صنعت گاز برای ایجاد رفاه در کشور
یگانه ظریف منفرد، مسئول دفتر طرح پاالیشگاه پارسیان است و بیش از 11 

سال سابقه کار در صنعت گاز دارد.
وی درباره نظر بستگان و اطرافیان در مورد صنعت گاز می گوید: با توجه به ایجاد 

رفاه توسط گاز در کشور چندین بار پیش آمده که به نوعی تشکر کرده اند. 
خانم ظریف منفرد در مورد محیط کاری خود عنوان می کند: محیط کاری ام 
مناسب، آرام و خوب است و خوشبختانه استرس و تشنج ندارم و هماهنگی های 

کافی با منشی دفاتر و مسئوالن وجود دارد.
به گفته وی، به دلیل مشغله کاری، امکان استفاده از امکانات رفاهی، ورزشی و 

فرهنگی شرکت را ندارم.

کتابخانه فعالی داریم

فاطمه قادری، مسئول کتابخانه شرکت مهندسی است و 23 سال سابقه فعالیت 
در صنعت گاز را دارد.

وی درباره استفاده کارکنان از کتابخانه می گوید: این کتابخانه فعال و  کتاب های آن 
در حوزه های تخصصی و فنی است و مورد استفاده کارشناسان قرار  می گیرد.

خانم قادری درباره محیط کاری شرکت مهندسی می گوید: جو کاری صمیمانه 
است و کارکنان خوبی در آن مشغول به کار هستند.

وی درباره نظر بستگان در مورد صنعت گاز می گوید: زمانی که صحبت از گاز 
می شود بیشتر در مورد قبض گاز اظهار نظر   می کنند.

محیطی صمیمی در شرکت حاکم است

مهدی کاویانی، کارمند مدیریت تدارکات و خدمات کاال در بخش امور تدارکات 
کاالست و 28 سال سابقه فعالیت در صنعت گاز را دارد.

وی که رئیس اداره حمل و نقل محموله های خارجی است درباره محیط شرکت 
ملی گوید: به اندازه سابقه کاری ام با کارکنان این شرکت ارتباط دارم و به نوعی دوستان 

قدیمی یکدیگر هستیم. 
 وی که در رشته والیبال شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران نیز فعالیت دارد، بیان 
می کند: در مسابقات والیبال شرکت کرده ام و در حوزه فرهنگی از جمله مسابقات قرآنی 

و حدیث نیز شرکت می کنم. 
به گفته آقای کاویانی، به دلیل اینکه تمام بودجه کشور پیش تر از طریق نفت 
 تامین می شد، مردم دیدگاه دیگری به نفت داشتند که این دیدگاه هم اکنون تغییر 

کرده است.
وی ادامه می دهد: کارکنان صنعت نفت از نظر شخصیتی، تحصیالت، برخورداری از 
مواهب اجتماعی و امکانات رفاهی جایگاه ویژه ای داشته اند و حتی در مقوله ازدواج نیز 

نفتی بودن تاثیر داشت.

شرکت مهندسی فرآیند کاری دشواری دارد

محمد سعید موسوی، کارشناس ارشد تدارکات کاالی شرکت مهندسی و توسعه 
گاز ایران است و در بخش خرید لوله فعالیت می کند.

داشته  فعالیت  لوله  در حوزه خرید  و 22 سال  دارد  کار  وی 34 سال سابقه 
است.

آقای موسوی تاکید می کند: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در مقایسه با 
شرکت های زیرمجموعه صنعت گاز دارای فرآیند کاری دشواری است و وظیفه 

سنگینی در زمینه ایجاد زیرساخت های این صنعت برعهده دارد.
به گفته وی، به دلیل محدودیت در سمت، چند سالی است که امکان دریافت 

سمت های تعریف شده را پیدا نکرده ام.
وی در ادامه به امکانات فرهنگی و ورزشی شرکت اشاره و یادآور می شود: امکانات 
شرکت در این حوزه ها رضایت بخش است، در صورت امکان اردوهای ورزشی ای که 

پیش از این برگزار می شد به صورت مجدد در دستور کار قرار گیرد.
این  در  خانواده  همراه  گوید:  می  نیز  انقالب  جشن  برگزاری  مورد  در  وی 
جشن شرکت کردم داشتم و از برنامه های ارائه شده از سوی روابط عمومی به 

طور کامل رضایت داشتم.

کارکنان
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فعالیت مثبت شرکت مهندسی در حوزه های اجرایی

محمدرضا کوچک پور، کاخدار ساختمان ششم گاز است و 22 سال سابقه فعالیت در 
شرکت را دارد.

وی درباره برنامه های شرکت می گوید: در حوزه فعالیت های اجرایی بسیار مثبت 
عمل کرده است.

به گفته وی، به دلیل نداشتن شناخت از سوی بستگان تصور می کنند فعالیت کاری 
شرکت مهندسی نصب کنتور است و چندین بار به بستگان نزدیک در مورد فعالیت های 

کالن شرکت مهندسی توضیح داده ام.
وی درباره برگزاری جشن انقالب نیز  می گوید: با خانواده ام در این جشن شرکت کردم 

و آن ها از مراسم و برنامه ها راضی بودند.

بار سنگینی روی دوش شرکت مهندسی قرار دارد

حمید جواهری مقدم، مسئول دفتر رئیس امور حقوقی شرکت مهندسی و توسعه گاز 
ایران است و بیش از 35 سال سابقه فعالیت در شرکت را دارد.

وی درباره فعالیت شرکت می گوید: شرکت مهندسی یکی از شرکت های توانمندی 
بردوش نفت  صنعت  های  شرکت  دیگر  به  نسبت  حتی  را  سنگینی  بار  که   است 

 می کشد.
به گفته وی، این  شرکت ساخت تمام ایستگاه ها و خطوط لوله گاز را برعهده دارد و 

اخیرا نیز زیرساخت های صادرات گاز به عراق را ایجاد کرده است.
وی یادآور می شود: طی این سال ها امکان استفاده از امکانات شرکت را نداشته ام و 

حتی نتوانستم در جشن انقالب حضور یابم.
آقای جواهری مقدم ادامه می دهد: از نظر کاری استرس و فشار روحی و روانی زیادی 

روی ما است و این استرس ها باعث تشدید بیماری دیابت من شده است.
از همسرم تشکر کنم که به خاطر ا خأل نبود من در تربیت فرزندانم نقش تاثیر گذاری 

داشته است.

نبود مهدکودک در شرکت دغدغه بانوان مهندسی است
مهری حکیم زاده، کارمند دفتر طرح کارهای اتوماسیون اداری است و وظیفه امور دفتری 

و بررسی صورت وضعیت ها را برعهده دارد.
وی درباره فعالیت اش در شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران می گوید: کار در شرکت 
مهندسی بهتر از دیگر شرکت هاست و از زمانی که در این شرکت مشغول به کار   شده ام 

اطالعات زیادی به دست آورده ام.
به گفته وی، دوره های آموزشی که شرکت برگزار می کند بسیار مفید بوده و در دستیابی 

به اطالعات جدید تاثیر گذار بوده است.
خانم حکیم زاده 13 سال سابقه کار دارد و درباره مشکالت بانوان شرکت می گوید: یکی 

از مشکالت بانوان نبود مهدکودک در شرکت است.
وی ادامه می دهد: به دلیل اینکه معموال تا ساعت 6 بعدازظهر در شرکت مشغول به کار 
هستیم، اگر یک مهد کودک در ساختمان شرکت وجود داشت با اطمینان خاطر بیشتری     

می توانستم به کار بپردازیم و برای فرزندان خردسال نیز بسیار بهتر بود.

پاسخگویی همکاران به واحدهای بازرسی روشن است

محمد میرفتاح، کارشناس خرید در واحد تدارکات کاال بوده واز سال 66 در شرکت 
مشغول به فعالیت است.

وی درباره فرآیند کاری خود می گوید: از پنج سال پیش به قسمت خرید آمده ام و 
درخواست واحدهای مختلف شرکت را در چارچوب مقررات و قوانین خریداری  می کنم.

آقای میرفتاح درباره چالش های حوزه کاری خود تاکید می کند: نخستین مشکل 
نبود منابع مالی است.

به گفته وی،در بسیاری از مواقع پیش  می آید که امکان خرید یک کاال با  قیمت 
مناسب وجود دارد ولی به دلیل نبود منابع مالی قیمت تغییر کرده و افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه یکسری قوانین مختص شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران است، 
یادآور می شود: در شرکت های هم سطح ما این حجم قوانین وجود ندارد.

آقای میرفتاح ادامه می دهد: قوانین را نهی نمی کنم و خداراشکر که تا کنون پاسخگویی 
همکاران برای واحدهای بازرسی و حسابرسی و پرونده ها روشن بوده که یکی از محاسن 

سختگیری هاست.
از امکانات رفاهی، فرهنگی و  به گفته وی، به دلیل مشغله کاری امکان استفاده 
 ورزشی شرکت را ندارم و در صورتی که مشابه باشگاه ورزشی ساختمان ششم در دیگر 

ساختمان هاساخته شود می توانیم زمانی را به ورزش اختصاص دهیم.

تشکر از صنعت گاز برای ایجاد رفاه در کشور
یگانه ظریف منفرد، مسئول دفتر طرح پاالیشگاه پارسیان است و بیش از 11 

سال سابقه کار در صنعت گاز دارد.
وی درباره نظر بستگان و اطرافیان در مورد صنعت گاز می گوید: با توجه به ایجاد 

رفاه توسط گاز در کشور چندین بار پیش آمده که به نوعی تشکر کرده اند. 
خانم ظریف منفرد در مورد محیط کاری خود عنوان می کند: محیط کاری ام 
مناسب، آرام و خوب است و خوشبختانه استرس و تشنج ندارم و هماهنگی های 

کافی با منشی دفاتر و مسئوالن وجود دارد.
به گفته وی، به دلیل مشغله کاری، امکان استفاده از امکانات رفاهی، ورزشی و 

فرهنگی شرکت را ندارم.

کتابخانه فعالی داریم

فاطمه قادری، مسئول کتابخانه شرکت مهندسی است و 23 سال سابقه فعالیت 
در صنعت گاز را دارد.

وی درباره استفاده کارکنان از کتابخانه می گوید: این کتابخانه فعال و  کتاب های آن 
در حوزه های تخصصی و فنی است و مورد استفاده کارشناسان قرار  می گیرد.

خانم قادری درباره محیط کاری شرکت مهندسی می گوید: جو کاری صمیمانه 
است و کارکنان خوبی در آن مشغول به کار هستند.

وی درباره نظر بستگان در مورد صنعت گاز می گوید: زمانی که صحبت از گاز 
می شود بیشتر در مورد قبض گاز اظهار نظر   می کنند.

محیطی صمیمی در شرکت حاکم است

مهدی کاویانی، کارمند مدیریت تدارکات و خدمات کاال در بخش امور تدارکات 
کاالست و 28 سال سابقه فعالیت در صنعت گاز را دارد.

وی که رئیس اداره حمل و نقل محموله های خارجی است درباره محیط شرکت 
ملی گوید: به اندازه سابقه کاری ام با کارکنان این شرکت ارتباط دارم و به نوعی دوستان 

قدیمی یکدیگر هستیم. 
 وی که در رشته والیبال شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران نیز فعالیت دارد، بیان 
می کند: در مسابقات والیبال شرکت کرده ام و در حوزه فرهنگی از جمله مسابقات قرآنی 

و حدیث نیز شرکت می کنم. 
به گفته آقای کاویانی، به دلیل اینکه تمام بودجه کشور پیش تر از طریق نفت 
 تامین می شد، مردم دیدگاه دیگری به نفت داشتند که این دیدگاه هم اکنون تغییر 

کرده است.
وی ادامه می دهد: کارکنان صنعت نفت از نظر شخصیتی، تحصیالت، برخورداری از 
مواهب اجتماعی و امکانات رفاهی جایگاه ویژه ای داشته اند و حتی در مقوله ازدواج نیز 

نفتی بودن تاثیر داشت.

شرکت مهندسی فرآیند کاری دشواری دارد

محمد سعید موسوی، کارشناس ارشد تدارکات کاالی شرکت مهندسی و توسعه 
گاز ایران است و در بخش خرید لوله فعالیت می کند.

داشته  فعالیت  لوله  در حوزه خرید  و 22 سال  دارد  کار  وی 34 سال سابقه 
است.

آقای موسوی تاکید می کند: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در مقایسه با 
شرکت های زیرمجموعه صنعت گاز دارای فرآیند کاری دشواری است و وظیفه 

سنگینی در زمینه ایجاد زیرساخت های این صنعت برعهده دارد.
به گفته وی، به دلیل محدودیت در سمت، چند سالی است که امکان دریافت 

سمت های تعریف شده را پیدا نکرده ام.
وی در ادامه به امکانات فرهنگی و ورزشی شرکت اشاره و یادآور می شود: امکانات 
شرکت در این حوزه ها رضایت بخش است، در صورت امکان اردوهای ورزشی ای که 

پیش از این برگزار می شد به صورت مجدد در دستور کار قرار گیرد.
این  در  خانواده  همراه  گوید:  می  نیز  انقالب  جشن  برگزاری  مورد  در  وی 
جشن شرکت کردم داشتم و از برنامه های ارائه شده از سوی روابط عمومی به 

طور کامل رضایت داشتم.

کارکنان
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عبدالرحیم بیت سیاح، نماینده شرکت مهندسی و توسعه 
گاز ایران در پروژه  احداث ایستگاه های تقویت فشار گاز کاشان 

و نایین که اصالتا جنوبی است.
در زمان جنگ و پس از حمله رژیم بعثی به ایران به دلیل 
شرایط خانواده به قم مهاجرت کردند و در این استان ماندگار 

شدند.
مصاحبه  در  تحصیالتش  پایان  از  66پس  سال  در  وی 
 ورودی شرکت ملی گاز ایران شرکت کرد و با نمره بسیار باال

 پذیرفته شد.
28 بهمن ماه سال 66 در اواخر جنگ کار خود را آغاز کرد و 
پس از استخدام و سپری کردن دوره های آموزشی در سال 67 
برای  پروژه هایی که در مناطق جنوب کشور )شوش و دزفول( 
بود، اعزام شد و در طول این سال ها در نقاط مختلف و پروژه 

های متنوعی حضور داشته است.
وی درمورد محیط کاری شرکت عنوان می کند: محیط  
صمیمی ای در شرکت وجود دارد و با همکاران ارتباط نزدیکی 
دارم و همیشه می گویم که ما  کارکنان شرکت مهندسی،اعضای 

یک خانواده هستیم.
آقای بیت سیاح در مورد استفاده از امکانات رفاهی شرکت 
از خدمات  امکان استفاده  به دلیل شرایط کاری  می گوید: 

اجتماعی و رفاهی را ندارم.
از طرفی، اطالع رسانی به موقع و کامل در زمینه استفاده 
از این امکانات تاثیر گذار است. به عنوان مثال با وجود اینکه 
ارتباط نزدیکی با »آقای مسعود علی گل« در روابط عمومی 
ندارم ولی برنامه های کاری ای که پیگیری می کنند به صورت 
 مستقیم اطالع رسانی و هماهنگ می شود که جا دارد از او 

قدردانی کنم.
وی در مورد فعالیت های ورزشی خود می گوید: در سال 
51 برای بسکتبال انتخاب شدم ولی باتوجه به راهنمایی مربیان 

به ورزش دو و میدانی روی آوردم.
آقای بیت سیاح می گوید از سال  52 به طور فشرده دو و 
میدانی را آغاز کردم و هرسال در سطح استان و در سال های 
بعد نیز در مسابقات کشوری مقام به دست آوردم. از طرفی، 
عالوه بر دو و میدانی عضو تیم شنا نیز بوده ام و به این رشته 

عالقه مندم.
وی که عالقه بسیار زیادی به مطالعه دارد این عادت پسندیده 
را به فرزندان شان نیز  توصیه کرده اند و خوشبختانه این اخالق 

در روحیه و ارتباط  فرزندان شان تاثیرگذار بوده است.
خداوند به بانوان صنعت گاز صبر دهد � 

سودابه شوشتری، در سال 69 با آقای بیت سیاح ازدواج  
کرده که ثمره این ازدواج سه فرزند بوده است.

وی در مورد شرایط کاری همسرش و تاثیر آن در زندگی 
اش می گوید: به هرحال مدت زمان زیادی در پروژه ها بود ند و 
حتی  هنگام به دنیا آمدن فرزندمان به دلیل شرایط اضطراری 

کار در کنارم نبودند.
به گفته وی، آن روزها سپری شد و همین که امید داریم و 

دورهم هستیم خوب است.
وی از نزدیک مراحل احداث پروژه های جهرم، سنندج، 

مالیر و کرمانشاه را دیده است.
خانم شوشتری می گوید: پیشاپش عید نوروز را به خانواده 
های شرکت تبریک می گویم. ان شاا.. سال خوبی در پیش 
داشته باشند و امیدوارم به دلیل شرایط کاری کارکنان شرکت، 

خداوند به بانوان آن ها صبر دهد.
فعالیت در شرکتی دانش بنیان برای کارآفرینی  � 

محمد بیت سیاح، متولد سال 71 و فارغ التحصیل رشته 
های ریاضیات محض و مهندسی صنایع است.

دانش  شرکت  یک  در  خود  تحصیالت  به  توجه  با  وی 
بنیان فعالیت می کند و تا کنون یک اختراع ثبت کرده که 

از معاون  وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان کارآفرین برتر 
لوح تقدیر دریافت کرده است. عضو افتخاری اتاق بازرگانی و 
عضو کمیسیون کارآفرینان برتر استان قم است و چندی پیش 
شده  آغاز  نیز  شرکتش  در  شده  تولید  محصوالت  صادرات 

است.
به دلیل شرایط کاری پدر و ترددهای فراوانی که در بیرون 
از شهر دارد بسیار نگران است و در مورد فعالیت کاری شرکت 
مهندسی و توسعه گاز ایران می گوید: فعالیت کاری شرکت و 

پرسنل آن بسیار دشوار است.
وی از پروژه های دهق، نورآباد و فراشبند بازدید کرده و از 

نزدیک با کار پدر آشناست.
او در پایان عنوان می کند: امیدوارم که اقتصاد کشور رونق 

بگیرد و همه شاغل باشند و کشورمان سرسبزتر شود.
فداکاری کارکنان صنعت گاز برای خدمت رسانی به مردم

حامد بیت سیاح، متولد سال 74 و هم اکنون دانشجوی 
رشته میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی قم است.

وی تا کنون در المپیادهای ریاضی و رشته ورزشی دو و 
میدانی  مقام هایی به دست آورده است. کتابخوان بودن پد 
در روحیه  فرزندان  شان نیز  تاثیر داشته و او هم مانند پدر به 

مطالعه کتاب های تاریخی عالقه دارد. 
او در مورد صنعت گاز می گوید: افرادی که در صنعت نفت 
و گاز کار می کنند برای رساندن این منبع انرژی به مردم به 

نوعی فداکاری می کنند.
جراح مغز و اعصاب می شوم � 

ملیکا بیت سیاح، متولد سال 82 و در کالس هفتم مشغول 
به تحصیل است.

وی که اطالعات بسیار زیادی در مورد انرژی ها پاک دارد، 
در مورد شرایط کاری پدرش می گوید: پدرم بسیار وظیفه 
شناس است و به دلیل شرایط کاری زمان زیادی در پروژه ها 
و ماموریت ها به سر می برد. به هرحال زمانی که نیستند دلم 

برایش دلتنگ می شوم.
وی در حوزه نقاشی و طراحی کار می کند و در کنار فعالیت 

های درسی، خیاطی را نیز فرا گرفته است.
او عالقه خاصی به رشته پزشکی دارد و در آینده می خواهد 

جراح مغز و اعصاب شود.

اعضای یک خانواده هستیم
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آبادانی این مرز و بوم جز با اراده و از 
خود گذشتگی مردان و زنان آن محقق 
نمی شد. مردان و زنان این آب و خاک 
با همکاری و همراهی یکدیگر توانستند 
در شرایط سخت به آبادانی کشور کمک 

کنند.
کیومرث نمازی نیا، سرپرست اجرای 
پروژه های شرکت مهندسی و توسعه گاز 
ایران از جمله مردانی به شمار می آید 
که 26 سال از عمر خود را برای ایجاد 
رفاه هموطنانش  در پروژه ها سپری کرده 

است.
وی که اصالتا آذری است، از سال 68 
در شرکت ملی گاز ایران استخدام شد 
و از ابتدا تا کنون نیز در طرح خطوط 
سراسری گاز مشغول به انجام وظیفه و 
هم اکنون قدیمی ترین مسئول طرح 

خطوط سراسری گاز است.
سال 71 ازدواج کرده و ثمره این ازدواج 

دو فرزند پسر و یک فرزند دختر است.
اش  کاری  های  فعالیت  مورد  در  او 

کاری  ماهیت  به  توجه  با  گوید:  می 
شرکت، تمام پروژه های در دست اجرا 
در بیرون از شهر و نقاط دور افتاده قرار 
 داشت و به نوعی حوزه فعالیت ما در

 بیابان ها ست.
 از طرف دیگر، پروژه های صنعت گاز، 
پروژه های اضطراری محسوب می شد 
و به طور ویژه باید به بهره برداری می 

رسید.
آقای نمازی نیا در مورد محیط کاری 
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران می 
گوید: منزلم قم است و به دلیل شرایط 
کاری یکبار برای انتقالی به گازرسانی قم 
اقدام کردم و پرسنل شرکت گاز قم همان 
مرحله اول توصیه کردند که به دلیل 
ساختار، تنوع کاری، محیط مناسب و 

صمیمی بودن کارکنان شرکت مهندسی 
و توسعه گاز ایران از این اقدام صرف نظر 

کنم.
به گفته وی، محیط سازمانی و کاری 
ایران  گاز  توسعه  و  مهندسی  شرکت 
با هیچ کدام از شرکت ها قابل مقایسه 

نیست.
خاطره خوب آقای نمازی نیا به زمان 
بهره برداری و راه اندازی پروژه هایی که 

در آن مشغول به  کار بوده برمی گردد.
وی در این رابطه می گوید: زمان بهره 
برداری از پروژه ها احساس خاصی دارم و 
این حس را می توانم با زمانی که فرزندم 

راه افتاد مقایسه کنم.
انفجار  در  نفر   16 شدن  کشته   
در  درگیری  و  سرخس  لوله  خط 
جمله  از  اراضی  تحصیل  بحث 
محسوب خدمتم  دوران  بد   خاطرات 

 می شود.
او یکبار نیز با حکم قاضی به دلیل قطع 
درختان طول مسیر خط لوله بازداشت 

گفت و گو با قدیمی ترین مسئول طرح خطوط سراسری گاز 

زمان بهره برداری از پروژه ها احساس خاصی دارم
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شده و در این رابطه می گوید: این اتفاق 
در منطقه یاسوج رخ داد و تا زمانی که 
را تحویل دادگاه  مجوز منابع طبیعی 
دهیم و نماینده امور حقوقی در دادگاه 

حضور یابد در بازداشت بودم.
وی در مورد مشکالت کاری خود نیز 
یادآور می شود: یکی از مشکالتی که به 
دلیل ساکن بودن در قم با آن مواجهم 
، عدم دسترسی به امکانات ارائه شده از 

سوی شرکت است. 
او در این باره می گوید: در استان قم 
شرکت گاز و منطقه عملیات انتقال وجود 
دارد و در صورتی که امکان داشته باشد 
می توان با تعامل، پرسنل شرکت ها در 
نقاط مختلف از امکانات شرکت های تابع 

صنعت گاز    بهره مند شوند.
 آقای نمازی نیا به دلیل شرایط کاری 
عارضه  دچار  استرس  و  فرسا  طاقت 
قلبی شده است و به توصیه پزشک به 
ورزش شنا روی آورده و از استخر شرکت 

استفاده و از آن راضی است.
وی در مورد برگزاری جشن انقالب 
نیز می گوید: بسیار عالی بود و از نظر 
تنوع و شاد بودن برنامه از دفعات قبل 
بهتر برگزار شد و به آن نمره 18 می 

دهم.
وی در ارتباط با خانواده  اش نیز می 
گوید: از همسرم قدردانی می کنم که 
طی این چند سال شرایط و مشغله های 
کاری من را تحمل کرد. به هرحال با 
توجه به شرایط کاری من و شاغل بودن 
خودشان، مدیریت منزل و سه فرزند کار 

دشواری بود.
س�اختار ش�خصیت آموزشی  � 
فرزن�دان از کالس اول  ابتدای�ی 

شکل می گیرد
خانم نسترن سلطانی شیرازی، همسر 
آقای نمازی نیا، افتخار خدمت در نظام 
داشته  را  کشور  آموزشی  و  فرهنگی 

است. 
دبیر  دبیرستان  مقطع  در  که  وی 
ادبیات بوده هم اکنون بازنشسته شده 

است.
خانم سلطانی که در خانواده صنعت 
نفت متولد شده و پدرش در شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی خدمت 
می کرده، درباره شرایط کاری همسرش 
می گوید: شرایط  کاری همسرم از همان 

ابتدا این گونه بوده و آن را پذیرفته ام.
وی عنوان می کند: سال 73 نخستین 
فرزندم به دنیا آمد و با توجه به شاغل 
بودن، شرایط سختی بود که خداراشکر 

آن روزها سپری شد و  

هم اکنون فرزندانم بزرگ شده اند.
خانم سلطانی با بیان اینکه هر سه 
فرزندم در مدارس تیزهوشان تحصیل 
می  آموزشی  فرآیند  درباره  اند،  کرده 
گوید: به دلیل اینکه ساختار شخصیت 
اول  از همان کالس  فرزندان  آموزشی 
ابتدایی شکل می گیرد و ساخته می 
شود، انتخاب مدرسه و معلم فرزندانم 

بسیار مهم بود.
کردم  سعی  دهد:  می  ادامه  وی 
فرزندانم را در بهترین مدرسه ای که از 
نظر کیفیت آموزشی موجود بود ثبت 

نام کنم.
از طرف دیگر، تفریحات و درس آن 
ها کامال برنامه ریزی شده بود و برایشان 
می  تهیه  آموزشی  های کمک  کتاب 
کردم. خداراشکر خودشان نیز ذاتا بچه 
های درس خوانی بودند و عالوه بر درس 
روی اخالق نیز تاکید داشتم و زمانی که 
کارنامه می گرفتند، ابتدا نمره انضباط آن 

ها را نگاه می کردم.
وی درباره فعالیت های کاری شرکت 
مهندسی و توسعه می گوید: از طریق 
CD های آموزشی و ویدیوهای اجرای 
پروژه ها که از طرف روابط عمومی ارسال 
با  ها  پروژه  در  بدون حضور  می شود 

ماهیت کاری شرکت آشنا شده ام.
خانم سلطانی ادامه می دهد: شرکت 
مهندسی یک شرکت پویاست و با وجود 
سختی ها و مشکالتی که برای پرسنل و 
خانواده ها یشان در زمینه کاری پیش 
می آید به دلیل خدمت رسانی به مردم 

خیر دنیوی و اخروی دارد.
وی صحبت های خود را با یک شعر 

تکمیل می کند.
همت بلند دار که مردان روزگار     از 

همت بلند به جایی رسیده اند
آینده  برگزاری جشن  وی در مورد 
سازان نیز می گوید: برگزاری این جشن 
جنبه تقدیر از دانش آموزان را داشت و 
هدف خیلی مقدس و واالیی را دنبال می 
کرد و مشوق خوبی برای دانش آموزان 

بود.
دانش آموزان هرسال چشم انتظار این 
بودند که سال آینده بیاید و به همین 
دلیل برای دریافت لوح تقدیر تالش شان 
مضاعف می شد و جشنی که برگزار می 
شد را از خودشان می دانستند و می 
دیدند که خانواده به واسطه آن ها در 

جشن حضور یافته اند.
متاسفانه چند سالی است که حضور 
جشن  و  شده  کمرنگ  آموزان  دانش 

آینده سازان برگزار نمی شود.

تحریری  لوازم  مورد  در  دیگر  نکته 
است که اوایل هرسال تحصیلی از سوی 
شرکت به دانش آموزان هدیه داده می 
شود. این لوازم کمی دیر به دست خانواده 
ها می رسد و از طرف دیگر بسیار فانتزی 

است.
به گفته خانم سلطانی، طرح تست 
سالمت که از سوی شرکت برای خانواده 
ها برگزار شد بسیار خوب بود و جای 

قدردانی دارد.
وی در مورد استفاده از امکانات رفاهی، 
فرهنگی و ورزشی شرکت نیز می گوید: 
چندسال پیش قراردادهایی با مراکز ارئه 
این خدمات در استان قم امضا و امکان 
استفاده خانواده هایی که از تهران دور 
بودند مهیا شده بود. در صورت امکان این 

طرح به طور مجدد اجرا شود.
دانش�جویی تیزهوش با معدل  � 

19
شهرزاد نمازی نیا، متولد سال 73 و 
هم اکنون دانشجوی ترم هفت رشته 
مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت 

است.
وی در مدارس تیزهوشان تحصیل 
کرده است و این مسیر در دوران لیسانس 

نیز با معدل باالی 19 ادامه یافته است.
او در مورد فعالیت کاری پدرش می 
از  بخشی  اجرای  مسئول  پدرم  گوید: 
و  است  مهندسی  شرکت  های  پروژه 
وظیفه شرکت نیز آماده کردن شرایط 

برای انتقال گاز است.
به دلیل دولتی بودن شرکت پدرم، 
دوستانم پیگیر آگهی های استخدام آن 

هستند.
عالقه من�دم از پروژه ه�ای گاز  � 

بازدید کنم
متولد سال 79   نیا،  نمازی  سهراب 
کالس دوم دبیرستان و در رشته ریاضی 

مشغول به تحصیل است.
وی که در مدارس تیزهوشان تحصیل 
می کند هنوز برای آینده کاری خود 
برنامه ریزی نکرده است ولی به حوزه هوا 
و فضا عالقه خاصی دارد.وی که عالقه 
دارد با محیط کاری پدرش از نزدیک 
آشنا شود و از   پروژه ها بازدید کند در 
مورد فعالیت کاری شرکت مهندسی و 
توسعه گاز ایران می گوید: این شرکت 
در بخش آماده کردن زیرساخت ها برای 

انتقال گاز فعالیت می کند.
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توسعه صنعت گاز با تالش یکایک 
نشسته  ثمر  به  صنعت  این  کارکنان 
است و همه واحدها در شکوفایی آن 

نقش داشته اند. 
امور خدمات اداری و رفاهی شرکت 
از  نیز  ایران  گاز  توسعه  و  مهندسی 
جمله این واحدها به شمار می آید که 
وظیفه ارائه خدمات مطلوب به پرسنل 

را برعهده دارد.
مجتبی بختیاری از جمله کارمندان 
رفاهی شرکت  و  اداری  ارشد خدمات 
مهندسی و توسعه گاز ایران است که هم 
اکنون در ساختمان هفتم این شرکت 

مشغول به فعالیت است.
وی  در سال 90 ازدواج کرد و ثمره 
این ازدواج یک فرزند پسر به نام ماهان و 

یک فرزند دختر به نام هلما است.
آقای بختیاری در مورد نحوه استخدام 
در شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 
می گوید: سال 84 به صورت پیمانکار 
در شرکت استخدام و  هشت سال بعد 

به طور رسمی جذب شرکت شدم.
تبدیل وضعیت او از جمله خاطرات 
شیرین دوران خدمتش به شمار     می 
آید که در روند زندگی اش  تاثیرگذار 

بوده است.
چندان  نه  خاطره  مورد  در  وی 
خوشایند خدمتش در شرکت مهندسی 
و توسعه گاز ایران نیز می گوید: زمانی 
به  داشت  ماه  هشت  پسرم  فرزند  که 

عسلویه  به  آموزش  برای  دوماه  مدت 
رفتم و از خانواده دور بودم. این دوران 

برایم بسیار سخت بود.
محیط  مورد  در  بختیاری  آقای 
کاری شرکت نیز می گوید: خوشبختانه 
شرکت دارای محیطی آرام  و نیروی 
انسانی خوبی است و تا کنون مشکل 
دیگر  با  مقایسه  در  ام.  نداشته  حادی 
شرکت ها به صورت نسبی رسیدگی 

بهتری به کارکنان می شود.
وی به ورزش فوتبال عالقه دارد و در 
قالب تیم اداری و رفاهی شرکت مقام 

هایی به دست آورده است.
پدر ایشان از شهدای معززمیهن مان 
درعملیات  و   64 سال  در  که   است 

والفجر 8 در خاک عراق به مقام واالی 
شهادت نایل شده اند .

پدر وی 10 سال مفقود االثر بود و 
در سال 74 از جمله نخستین شهدای 

تفحص شده بود که وارد کشور شد.
آقای بختیاری به دلیل اینکه در زمان 
داشته  سال  سه  تنها  پدرش  شهادت 

خاطره ای از او به یاد ندارد.
می   8 والفجر  عملیات  درباره  وی 
گوید: عملیات والفجر 8، عملیات آبی_

خاکی بود که نیروهای سپاه پاسداران 
با  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  و 
اروندرود  از  نیروهای عراقی  غافلگیری 
عبور کرده و شبه جزیره فاو در جنوب 

عراق را به اشغال خود در آوردند.

این عملیات در رده های باالی ارتش 
و وزارت دفاع ایران طراحی شد. طراحی 
عملیات توسط افسران حرفه ای بود و 
در اجرا و در میدان نبرد فرماندهی به 
و  فرماندهان سپاه  با  صورت مشترک 

ارتش انجام گرفت.
اصل عملیات بر غافلگیری عراقی ها 
استوار بود چراکه آنها تصور می کردند 
ایرانی ها توانایی پیاده سازی نیرو را در 
حجم وسیع در شبه جزیره فاو ندارند. 
در  ایذایی  عملیات  از  اینکه  ضمن 

جبهه های دیگر هم استفاده شد.
ب�ه ط�ور شایس�ته به پرس�نل  � 

رسیدگی می شود
آقای  همسر  سلطانی،  مریم  خانم 
بختیاری به دلیل داشتن دوفرزند هم 
اکنون خانه دار است. فرزند پسر او به 
نام ماهان  دو سال و نیمه است  و فرزند 

دخترش نیز به نام هلما 10 ماه دارد.
فرزندان  نگهداری  گوید:  می  وی 
و همسرم   است  بسیار دشوار  کوچک 
به دلیل ماهیت کاری اش  زمان زیادی 
را در اداره حضور دارد. زمانی که فرزند 
پسرم بسیار کوچک بود بیش از دوماه 
به ماموریت رفت که از روزهای سخت 

من بود.
خانم سلطانی همچنین عنوان کرد 
مسائل  به  شایسته  طور  به  شرکت 

پرسنل رسیدگی می کند.

گفت و گو با فرزند فرمانده جنگ

شرکت مهندسی و توسعه دارای محیطی آرام و بی حاشیه است

خانواده
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نیکی و احسان به دیگران، صفتی پسندیده 
و ممدوح است که هم از نظر عقل و هم از نظر 
عرف مورد تایید است. همه جوامع بشری برای 
این صفت خداپسندانه، اهمیت خاصی قائل اند و 
فاعل آن را محترم می شمارند. در این میان البته 
بعضی نیکی ها اهمیت دو چندان دارد که نیکی 

به پدر و مادر از جمله آنهاست.
خداوند در قرآن بیش از 23 بار صراحتا یا 
ضمنا انسان ها را به احسان و نیکی به پدر و مادر 
امر فرموده است. ائمه معصومین نیز در سخنان و 
گفتار خود به این فضیلت مهم سفارش و تاکید 
فرموده اند. حقی که پدر و مادر بر گردن فرزندان 
دارند به هیچ وجه برای فرزندان قابل ادا کردن 
نیست زیرا حقوق والدین بسیار بیشتر از آن 
حدی است که توسط فرزندان قابل ادا کردن 
باشد به همین خاطر در روایات متعدد داریم که 
چون نمی توانید حقوق والدین را ادا کنید، به 

والدین احسان و نیکی کنید.
ـ  السالم  علیه  ـ  سجاد  امام  از  روایتی  در 
حق مادر اینچنین بیان شده است: »و اما حق 
مادرت بر تو، این است که بدانی او تو را در جایی 
حمل کرده است که هیچکس، دیگری را حمل 
نمی کند و از میوه دلش به تو داد که احدی به 
دیگری نمی دهد و تو را با تمام اعضایش حفظ 
کرد و اهمیتی نمی داد که خود گرسنه باشد اما 
تو سیر باشی و خودتشنه باشد اما تو را سیراب 
کند و خود برهنه باشد اما تو را بپوشاند و خود 
زیر آفتاب باشد اما تو را سایه افکند و به خاطر 
تو خواب را بر خود حرام کند و از گرما و سرما 

نگاهت دارد، تا تو را داشته باشد و از دست ندهد. 
بنابراین تو جز با کمک و توفیق الهی، از پس 

قدردانی او بر نمی آیی.«
و در جای دیگر حق پدر را این گونه بیان 
او  می دارد:اما حق پدرت، این است که بدانی 
اصل و ریشه توست زیرا اگر اونبود تو هم نبودی، 
پس هر خصلت خوشایندی که در خود دیدی 
بدان که منشا و ریشه آن نعمت در وجود پدرت 
است. بنابراین خدای را بستای و برای آن نعمت 

از پدرت سپاسگزار باش.
 همچنین در روایتی از امام رضا علیه السالم 
ـ داریم: خداوند نافرمانی پدر و مادر را از این 
جهت حرام فرموده است که موجب از دست 
بی  و  عزوجل  خداوند  طاعت  توفیق  دادن 
احترامی به پدر و مادر و ناسپاسی نعمت و از 
بین رفتن شکر و سپاسگزاری و کم شدن نسل 

و قطع شدن آن می شود.
که  است  عظیم  آنقدر  مادر  و  پدر  حقوق 
در روایتی از امام صادق ـ علیه السالم ـ آمده: 
»کم ترین بی احترامی به پدر و مادر« اف گفتن 
است و اگر خداوند عزوجل چیزی کمتر از آن 

سراغ داشت، بی گمان از آن نهی می کرد. 
 � دلگرمی را ازپدر و مادر نگیریم

زحمت  آنقدر  فرزندان  برای  مادر  و  پدر 
و  بیشترین خدمات  می کشند که شایستگی 
نیکی ها را از جانب فرزندانشان را داشته باشند 
و این مهربانی ها، نیکی ها و کمک هاست که پدر 
و مادر را دلگرم می کند تا صاحب فرزند شوند 
و تمام مشکالت آن ها را تحمل و در موقعی 

از هر  نیاز دارند نیازهای آن ها را  که فرزندان 
جهت فراهم کنند. همگامی که فرزندان بزرگ 
شدند و پدر و مادر به کمک و محبت آن ها نیاز 
داشتند آنها هر کدام راه خود را کشیده و بروند 
و بر نیازهای پدر و مادر اعتنایی نکنند و این 
کم توجهی و بی محبتی نسبت به پدر و مادر 
در جامعه شایع شود در این صورت است که 
نمی دهد  جرات  خود  به  شوهری  و  زن  هیچ 
که صاحب فرزند شود و او را با زحمات فراوان 
بزرگ تا موقعی که بزرگ شد به دنبال زندگی 
خودش برود و پدر و مادر را به حال خود رها 
کند و به نیازهای آن ها اصال توجهی نکند. در 
واقع حداکثر لطفی که بکند آن ها را به خانه 

سالمندان بفرستد.
نافرمانی از والدین حرام است � 

داریم:  السالم  علیه  رضا  امام  از  روایتی  در 
خداوند نافرمانی پدر و مادر را از این جهت حرام 
فرموده است که موجب از دست دادن توفیق 
طاعت خداوند عزوجل و بی احترامی به پدر و 
مادر و ناسپاسی نعمت و از بین رفتن شکر و 
سپاسگزاری باعث کم شدن نسل و قطع آن 
می شود زیرا نافرمانی والدین سبب می شود که 
به پدر و مادر احترام گذاشته نشود، حق و حقوق 
آن ها شناخته نشود، پیوندهای خویشاوندی قطع 
شود، پدر و مادر به داشتن فرزند بی رغبت شوند 
و به علت نیکی نکردن و فرمان نبردن فرزند از 
پدر و مادر، آنان نیز کار تربیت فرزندان را رها 

می کنند.

چطور احترام تان را نشان دهید � 
گفت  و  ارتباط  بزنید.  حرف  والدین تان  با 
و گو بهترین راه است. خیلی ها بعد از مرگ 
اندازه  به  که  خورند  می  افسوس  والدین شان 
کافی با آنها حرف نمی زده اند. شما مرتکب این 
اشتباه نشوید و برای حرف زدن با والدین تان 
وقت بگذارید. خیلی زود متوجه می شوید که 
والدین تان می توانند دوستانی فوق العاده برای 

شما باشند.
صادق باشید و زندگی دوگانه نداشته باشید. 
هیچ چیز برای پدر و مادر سخت تر از آن نیست 
که بفهمند فرزندشان زندگی دوگانه ای دارد و 
حتی اگر بدانید آنها کاری را که می کنید نمی 
پذیرند، باز با آنها صادق بوده و حقیقت را به 
آنها بگویید. اجازه بدهید از هر اتفاقی که در 
زندگی تان می افتد باخبر باشند. شاید نتوانند 
زندگی شما را درک کنند اما حداقل این احترام 

را به آنها گذاشته و مطلع شان کنید.
 والدین تان واقعا ارزش احترام و قدرشناسی 
شما را دارند. آنها شما را به دنیا آورده، بزرگ 
کرده و مراقب تان     بوده اند. پس دستورات دین 
را رعایت کرده هم از نظر فیزیکی، هم از نظر 
احساسی از آنها مراقبت کنید، مخصوصا وقتی 
سن شان باالتر می رود و نیاز به کمک پیدا می 
کنند. کمک های زیادی از دست شما برایشان 
برمی آید. دنبال کارهای بیمه آنها بروید و در 
کارهای خانه کمک شان کنید و به هر طریقی 

که می توانید عشق تان را به آنها نشان دهید.

نیکي به والدین راهي به سوي بهشت

خانواده
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ابزاري  را  همراه  تلفن  ما  بیشتر  امروزه 
در  و  دانیم  مي  روزمره  زندگي  در  ضروري 

کمتر شرایطي از آن شکایت مي کنیم.
هر  در  شده  باعث  کوچک  دستگاه  این 
زمان و مکاني در دسترس باشیم. استفاده از 
تلفن همراه هر روز بیش از پیش در جوامع 
رواج مي یابد و امروزه بسیاري از افراد از این 
پدیده نوین ارتباطي به طور موثر استفاده مي 
کنند و انواع گوشي هاي همراه با جدیدترین 
دنیاي  بازار عرضه مي شود.  در  ها  فناوري 
کامپیوتر،  ماهواره،  تلویزیون،  عصر  امروز 
اینترنت و تلفن همراه است. موارد فوق چنان 
با سرعت وارد زندگي بشر شده اند و راه نفوذ 
خود را ادامه مي دهند که نمي توان از کنار 
آنها با بي تفاوتي گذشت بلکه باید با آنها به 
روش صحیح برخورد کرد تا بیشترین سود و 

استفاده حاصل آید.
نکته قابل ذکر آن است که اگرچه اثرات 
مثبت تکنولوژي در کیفیت زندگي ما قابل 
مدیریت  عدم  صورت  در  ولي  نیست  انکار 
بر  آن  اثرات مضر  است  نیز ممکن  صحیح 
زندگي کودکان و نوجوانان ما غیرقابل جبران 
باشد. تلفن همراه امروزه تبدیل به یک اسباب 
بازي جدید براي بچه ها شده که کارشناسان 
از آن به عنوان اسباب بازي خطرناک یاد مي 
کنند.روزی که وایبر و واتس آپ و امثال آن 
به زندگی ها وارد شد، کمتر کسی بود که 
از آسیب های شبکه های اینچنینی حرف به 
میان بیاورد. فضای تعاملی درون این شبکه ها 
آنقدر جذاب بود و آنقدر کارها راحت تر و کم 
هزینه تر پیش می رفت که کسی از عواقب 

احتمالی آن نمی ترسید.
کمی که گذشت، اولین زنگ خطر از درون 
اعضای  بین  فاصله  به صدا درآمد.  خانه ها 
خانواده بیشتر شد، دورهمی ها و تعامل در 
دنیای واقعی کاهش پیدا کرد و وابستگی ها به 
گوشی تلفن همراه به عنوان یک پکیج کامل 

ارتباطی زیاد و زیادتر شد.
آن وقت بود که از گوشه و کنار، زمزمه 
یک  تصویر  رسید.  گوش  به  شکایت  های 
مهمانی وقتی همه در یک اتاق بزرگ جمع اند 
و هیچکس با دیگری حرف نمی زند و همه 
یک  است،  خود  همراه  تلفن  در  سرشان 
تصویر تکراری و تکرار شونده است. تصویری 
تلخ و دردآور که نشان می داد اولین آسیب 
روابط  کردن  کم  زیبا،  و  دنیای جذاب  این 
فروپاشی  و  تر  پایین  سطوح  در  خانوادگی 
آسیب  است.  گسترده  سطح  در  خانواده 
شناسان در این باره هشدارهایی داده اند و 
مانند خیلی از معضل های دیگر اجتماعی، 

عالج واقعه به بعد از وقوع معوق شد!
جامعه شناسان، فردگرایی را اولین آسیب 
شبکه های ارتباطی می دانند و معتقدند که 
هر وسیله جدید ارتباطی که متولد شد، این 
افزایش داد. در کتب  را درصدی  فردگرایی 
مطالعات ارتباطات آمده که پیش از پیدایش 
صنعت چاپ و ایجاد کتاب به عنوان یکی 
از اولین راه های ارتباطی، مردم دور هم در 
کلیساها جمع می شدند و بالفاصله پس از 
چاپ انجیل، همه در خانه هایشان نشستند و 

هر فرد با انجیل ارتباط برقرار کرد.
این فردگرایی که تنها یکی از آسیب های 
شبکه های اجتماعی و موبایلی است، خودش 
به تنهایی مشکالت زیادی را در پی داشت. 
سرد شدن روابط، دور شدن اعضای خانواده 
از هم، کم شدن سنت های قدیمی مثل صله 
رحم و تغییر شیوه ابراز محبت، از آسیب های 

فردگرایی هستند.
 � مضرات اس�تفاده از تلف�ن همراه در 

بچه ها
آسیب جسماني: امواج الکترومغناطیس 
این دستگاه براي کودکان کمتر از 10 تا 12 
سال خطرناک است. هر چند که هنوز علتی 
بین استفاده از این وسیله و ابتال به سرطان 
ثابت نشده ولي تحقیقات بعضي از دانشمندان 
مورد  در  احتمالي  ارتباط  که  داده  نشان 
استفاده از تلفن همراه و ابتال به برخي سرطان 

هاي مغز وجود دارد.
مشکالت خواب: کودکان و نوجواناني که 
از این وسیله استفاده مي کنند در بسیاري 
اوقات به علت دریافت پیامک در انتهاي شب 
بدخواب مي شوند. در بیشتر مواقع براي پاسخ 
دادن به این پیامک ها الزم است که ذهن 
هوشیار باشد که همین امر موجب اختالل 
خواب مي شود. همین بدخوابي و بي خوابي 

در عملکرد روزانه آنها تأثیرگذار خواهد بود.
عملکرد  افت  و  توجه  تمرکز،  کاهش 
تحصیلي: با توجه به اینکه بسیاري از دانش 
آموزاني که تلفن همراه دارند، آن را با خود 
به مدرسه نیز مي برند و سر کالس درس 
غالبا در حال ارسال پیامک هستند از توجه به 
درس باز مي مانند، نمرات درسي آنها کاهش 
شوند.  مي  تحصیلي  افت  دچار  و  یابد  مي 
همچنین این بچه ها به علت استفاده مکرر 
از دکمه هاي گوشي از درد مفاصل و انگشتان 

نیز شکایت دارند.
اضطراب و نگراني: بسیاري از کودکان 
و نوجوانان همیشه نگران این موضوع هستند 
که مبادا والدین شان از اطالعات گوشي آنها 
باخبر شوند. همین نگراني و دلهره باعث مي 

شود تا در مورد پیامک ها به پدر و مادر دروغ 
بگویند.

گوشي  آنجایی که  از  زیاد:  وقت  اتالف 
هاي تلفن همراه قابلیت بازي هاي مختلف 
را در خود دارد، کودک یا نوجوان مدت زمان 
دیگر  از  و  بازي مي شود  را سرگرم  زیادي 

کارهاي ضروری اش باز مي ماند.
در ارتباط قرار گرفتن با اطالعات نامتناسب 
با سن و روحیات بچه ها: در بسیاري از مواقع 
محتویات درون پیامک ها و بلوتوث ها مسائل 
و اطالعات نامناسبي است که ذهن کودک و 
نوجوان را درگیر مي کند، مشغله فکري براي 
او ایجاد و غالبا به علت ترس از اطالع والدین 

دچار تشویش و نگراني مي شود.
کاهش خالقیت: استفاده از تلفن همراه 
روي خالقیت و شکوفایي ذهن و اندیشه آنها 

تاثیر منفي مي گذارد.
عدم امکان کنترل مخاطبان: کنترل و 
نظارت روی افرادي که کودک و نوجوان با آنها 

مراوده دارد امکان پذیر نیست.
راهکارهاي مناسب در جهت کنترل و  � 

نظارت صحیح
متاسفانه دانش ضعیف اغلب والدین نسبت 
به ظرفیت هاي فني گوشي، قیمت پایین 
سیم کارت ها، وجود سیم کارت هاي اعتباري 
و... همه نکاتي هستند که مي تواند بچه ها را 
به قربانیان تلفن همراه تبدیل کند. اولین و 
مهم ترین راهکار براي مصون ماندن کودکان 
این  تلفن همراه  از آسیب هاي  نوجوانان  و 
است که ازابتدا زیربار خرید این وسیله نروید. 
وعده خرید را به پایان دوره نوجواني یعني 
بعد از سن 18 سالگي بدهید و از فرزندتان 
بخواهید تا وسیله دیگري را به جاي آن از 

شما بخواهد.
گاهی والدین بنا به دالیلي نظیر این که 
فرزندشان به کالس هاي مختلف مي رود و 
تلفن  به خرید  او مي شوند تصمیم  نگران 
همراه مي گیرند. اگر به هر علتی قصد چنین 
کاري را دارید حتما توصیه هاي زیر را مدنظر 

داشته باشید:

1- مدت زمان استفاده را محدود کنید و 
سر ساعاتي از روز که مي تواند گوشي را در 
اختیار داشته باشد با فرزندتان قرارداد ببندید.

2- از او بخواهید تا به هیچ عنوان تلفن را 
به مدرسه نبرد و در زمان انجام تکالیف نیز آن 

را خاموش کند.
3-به فرزند خود بیاموزید که هر پیامک 
یا موضوعي که در تلفن دارد حتما درست و 

واقعي نیست.
4- نسبت به افرادي که با کودک یا نوجوان 
رابطه تلفني دارد حتما کنترل و نظارت داشته 

باشید.
5- سعي کنید با امکانات و اطالعات گوشي 

آشنا شوید و دراین حوزه ها آموزش ببینید.
هاي  پیشرفت  از  والدین  دورماندن 
جدید باعث ایجاد شکاف نسلي بین آنها با 

فرزندان شان مي شود.
داشته  اطالع  درون گوشي  مطالب  6-از 
تا  کنید  ریزي  برنامه  را  هایي  زمان  باشید. 
بتوانید در کنار فرزندتان از پیامک ها آگاهي 
و  بحث  به  آنها  محتواي  به  نسبت  و  یابید 

مذاکره بنشینید.
با  را  هایي  سرگرمي  و  ها  7-بازي 
فرزندتان ترتیب دهید. داشتن فعالیت هاي 
مشترک این امکان را به والدین مي دهد که 
عملکردهاي کودک و نوجوان را زیرنظر داشته 
باشد و فرصتي پیش مي آید تا فرزند بسیاري 
از مطالب را به پدر یا مادر انتقال دهد. به عالوه 
مي تواند نکاتي را به فرزند خود بیاموزد و از او 

اطالعاتي یاد بگیرد.
8-به فرزند خود بیاموزید که دریافت و 
ارسال پیامک یا بلوتوث درست مانند صحبت 
کردن با یک غریبه است و باید همان احتیاط 
هایي که در این زمینه به کار مي رود را باز 

هم رعایت کند.
9- به او بگویید که هیچگاه نباید اطالعات 
شخصي و خانوادگي اش ر ازطریق پیامک به 

دیگران انتقال دهد.
10- هرگز بدون اطالع شما با کسي که از 
طریق پیامک آشنا شده مالقات واقعي ترتیب 

ندهد.
11- به بچه ها آموزش دهید همان قوانیني 
را که در ارتباطات واقعي رعایت میکنیم مانند 
فحش ندادن، استفاده نکردن از کلمات رکیک 
و طنزها و مطالب مبتذل و .... باید در مورد 

تلفن همراه نیز به کار بریم.
12-به او یادآوري کنید که ارتباط از طریق 
پیامک جاي دوستي هاي واقعي بین افراد را 

نمي گیرد.
در پایان بد نیست بدانید ثابت شده که 
باشد،  کمتر  وسیله  این  از  استفاده  هرچه 
استرس و نگراني فرد کمتر خواهدبود و بچه ها 
شرایط رواني بهتري خواهندداشت. کودکان و 
نوجواناني که در طول روز 3 تا 4 بار از تلفن 
همراه استفاده مي کنند نسبت به کساني که 
15 تا 20 بار آن را به کار مي گیرند شرایط 
روحي رواني مطلوب تري دارند، شب ها بهتر 
مي خوابند، نگراني و استرس کمتري دارند، 
روند تحصیلي آنها خوب است و افراد با نشاط 

و با روحیه باالتري در جامعه هستند.

 آنچه باید والدین بدانند
 اپلیکیشن های موبایل تهدید یا فرصت 

خانواده
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به بهترین متن های ارسالی به روابط عمومی، جوایزی اعطا می شود.

نام :

نام خانوارگی :

نامه فرزندان کارکنان شرکت مهندسی به مدیرعامل

خانواده
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نگاه دوربین
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نگاه دوربین



www.nigceng.ir

34
بسته فرهنگی ویژه نوروز95

اخبار

بین الملل
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بین الملل

اهمیت  همواره  گذشته،  دهه  دو  در 
ترنس  لوله  خط  پروژه  اجرای  راهبردی 
های  نشست  و  ها  رسانه  در  کاسپین 
ساخت  است.  بوده  مطرح  انرژی  حوزه 
در  بار  نخستین  برای  لوله  خط  این 
آمریکایی ها  سال 1996 میالدی توسط 
 1999 سال  فوریه  در  شد.  پیشنهاد 
مطالعات  ترکمنستان  دولت  میالدی، 
دو  به  را  پروژه  اجرای  سنجی  امکان 
بچتل گروپ  و  الکتریک  شرکت جنرال 
ساحل  از  لوله  خط  این  کرد.  واگذار 
ترکمنستان تا پایانه سانگاچال در شرق 
آذربایجان ساخته خواهد شد. دو کشور 
آذربایجان و ترکمنستان در نظر دارند تا 
دریای  بستر  از  لوله  این خط  با ساخت 
کاسپین، گاز تولید شده در میادین گازی 
عظیم ترکمنستان را به آذربایجان و از آن 
کشور به اروپا منتقل کنند. از زمان ارائه  
این طرح، ترکیه از ساخت این خط لوله 
حمایت کرده است اما پس از قطع گاز 
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ساخت  مخالفان  تاکنون  مقابل،  در 
مسکو  اند.  نکرده  تغییر  پروژه  این 
این  اجرای  با  را  خود  مخالفت  همواره 
حقوقی  توافق  فقدان  دلیل  به  پروژه 
این  تقسیم  سر  بر  همسایگان  میان 
فجایع بروز  احتمال  همچنین  و   دریا 

 زیست محیطی اعالم کرده است.
برای  را  موارد  همین  نیز  ها  ایرانی 
مخالفت خویش عنوان کرده اند. ایرانی ها 
معتقدند اجرای هرگونه پروژه در مناطق 
مشترک این دریا، باید با موافقت هر پنج 
کشور همسایه صورت گیرد و در غیر این 
صورت، هر یک از پنج دولت همسایه، از 

امکان وتو، برخوردار خواهد بود.

فراز و فرودهای اجرای پروژه 
خط لوله ترنس کاسپین
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با وجود انتقادات مختلف نسبت به 
غیرقابل پیش بینی بودن انرژی تولید 
شده از توربین های مزارع بادی، دولت 
دانمارک در نظر دارد تا عالوه بر تامین 
همه انرژی مورد نیاز از توربین های 
بادی، انرژی مازاد خود را به کشورهای 

همسایه صادر کند.
اندازی  این کشور با ساخت و راه 
هزاران توربین بادی، برق مازاد قابل 
توجهی دارد که هم اکنون 40 درصد 
برق مازاد به کشورهای همسایه شامل 

نروژ، آلمان و سوئد صادر می شود.
شبکه  اتصال  با  کپنهاگ  رهبران 
سهم  بادی،  مزارع  به  سراسری  برق 
انرژی های تجدیدپذیر را در سامانه 
قابل  افزایش  کشورشان  برق  تولید 

مالحظه ای داده اند.
دهد  می  نشان  کنونی  شرایط 

همه  تامین  آرزوی  به  دستیابی  که 
منابع  از  کشور  یک  مصرفی  انرژی 
در  است.  تحقق  قابل  تجدیدپذیر، 
مزرعه  چند  ساخت  حال،  همین 
بادی شناور در ده ها کیلومتر دورتر از 
سواحل و انتقال برق تولیدی به ساحل 
از طرح های در حال بررسی توسط 
دولت اسکاتلند است. این مزرعه های 
شناور از ساحل قابل مشاهده نبوده 
هم  بر  دریاها  سواحل  انداز  چشم  و 

نخواهد خورد.
براساس برنامه کنونی رهبران این 
کشور تا سال 2020 میالدی، نیمی 
از برق مصرفی این کشور از منابع پاک 
این عدد در سال  تامین می شود و 
2035 میالدی از مرز 84 درصد عبور 
خواهد کرد. به این ترتیب می توان 
پیش بینی کرد که در نیمه اول قرن 

حاضر، دانمارک با سوخت های فسیلی 
خداحافظی خواهد کرد.

در  دانمارک  وزیر   نخست 
این باره می گوید: اگرچه پیش تر ما 
هدفگذاری خود برای دستیابی به این 
میالدی  برای سال 2025  را  دورنما 
در نظر گرفته بودیم، اما با دستیابی 
زودهنگام به اهداف خود، ما پنج سال 
زودتر و به عنوان نخستین کشور دنیا 
خواهیم توانست همه انرژی مورد نیاز 
کشورمان را از منابع تجدیدپذیر و سبز 

تامین کنیم.
هم اینک در دانمارک هفت گیگاوات 
پروژه تولید انرژی تجدیدپذیر در دست 
توسعه است که بخش اعظم آنها مزارع 
بادی فراساحلی و در رتبه های بعدی، 
توربین های بادی و تاسیسات تولید 
اینک  بود. هم  امواج خواهند  از  برق 

مزارع  شده  تولید  برق  درصد   25
بادی فراساحلی اروپا به دانمارکی ها 
تعلق داشته و این کشور که رهبر بازار 
 انرژی های سبز در قاره سبز محسوب 
می شود، در نظر دارد تا در سال های 
آینده با سرمایه گذاری هنگفت 46 
انرژی  میلیارد یورویی، 17 گیگاوات 

برق تجدیدپذیر دیگر تولید کند.
مصدر  شرکت  شود  می  گفته 
امارات متحده عربی خواهان استفاده 
از تجارب دانمارک در این زمینه برای 
در  فراساحلی  بادی  مزارع   ساخت 
آب های خلیج فارس بوده و با کاهش 
ساخت  های  هزینه  درصدی   20
برق  هزینه  مزارع،  این  اندازی  راه  و 
 تولید شده از آنها با نرخ مشابه برق
های  سوخت  دارای  های  نیروگاه   

فسیلی، قابل رقابت خواهد بود.

دانمارک با سوخت های فسیلی خداحافظی می کند
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آژانس بین المللی انرژی در تازه ترین 
صورت  در  که  کرده  اعالم  خود  گزارش 
اتفاق نظر رهبران دولت های دنیا و اجرای 
گام های اثربخش در توسعه منابع انرژی 
تجدیدپذیر، در سال 2050 میالدی، انرژی 
تولید  منبع  ترین  بزرگ  به  خورشیدی 

جریان برق دنیا تبدیل خواهد شد.
هم اینک دو روش تولید برق خورشیدی 
های  صفحه  از:  عبارتند  استفاده  مورد 
خورشیدگرمایی.  های  برج  و  خورشیدی 
گفته می شود در افق سال 2050 میالدی، 
سهم دو انرژی صفحه های خورشیدی و 
برج های خورشیدگرمایی 11 و 16 درصد 
خواهد بود. به این ترتیب، کمتر از یک سوم 
برق دنیای ما از این روش های پاک تامین 
اخیر، حدود 20  در سال های  می شود. 
درصد برق مصرفی جهان و معادل 4483 
تجدیدپذیر  های  روش  از  ساعت،  تراوات 
تامین می شود. سهم انرژی برقابی از این 
عدد 80 درصد و سهم انرژی خورشیدی 
با 61 تراوات ساعت تنها یک درصد بوده 

است.
در صفحه های خورشیدی، انرژی تابشی 
مستقیما به جریان برق تبدیل می شود 
اما در سامانه های خورشیدگرمایی، انرژی 
خورشید پس از بازتاب توسط هزاران آینه 
به سوی یک برج خورشیدی، آب موجود 
در دیگ ها را به بخار تبدیل کرده که از 
تولید برق  ژنراتورها، جریان  بخار در   این 

 می شود.
از سال 2010 میالدی به بعد، مجموع 
در  شده  نصب  خورشیدی  های  صفحه 
سراسر دنیا، بیش از نرخ مشابه در چهار دهه 

پیش از آن بوده است. گفته می شود در 
فاصله سال های 2025 تا 2040 میالدی، 
ساالنه 200 گیگاوات انرژی خورشیدی به 
ظرفیت تولید این انرژی پاک افزوده می 
شود. فراموش نکنید نرخ مشابه برای سال 

گذشته میالدی، 36 گیگاوات بوده است.
رشد  دالیل  ترین  مهم  از  یکی  اما 
با  مقایسه  در  خورشیدی  انرژی   سریع 
برج های خورشیدگرمایی را باید در کاهش 
غیرمنتظره بهای صفحه های خورشیدی 
دانست. هم اینک قیمت این صفحه ها در 
بازار، یک پنجم قیمت آنها در سال 2008 
میالدی است. بر اساس اطالعات منتشر 
شده در گزارش آژانس بین المللی انرژی، 
یک  هر  تولید  ظرفیت  ایجاد  اینک  هم 
مگاوات ساعت برق خورشیدی بین 90 تا 
300 دالر است  اما این عدد تا پایان دهه 
کنونی میالدی با کاهشی 25 درصدی و 
پس از آن تا سال 2030 میالدی، با کاهش 
این  از  شد.  خواهد  رو  روبه  درصدی   45

این  قیمت  میالدی،   2050 سال  در   رو 
زیست 65  محیط  دوستدار  های  صفحه 

درصد ارزان تر از سال جاری می شود.
همچنین اگرچه قیمت تمام شده تولید 
در  خورشیدی  انرژی  ساعت  مگاوات  هر 
دالر   150 تا   60 میالدی،   2050 سال 
خواهد بود، اما نرخ مشابه برای نیروگاه های 
گازی ایاالت متحده 60 تا 150 دالر است.

اجرایی  مدیر  هوون،  وندر  ماریا  خانم 
است:  معتقد  انرژی  المللی  بین  آژانس 
سقوط هزینه های سامانه های تولید برق 
خورشیدی، افق های جدیدی را به سوی 
پایدار در دهه های  این منبع  از  استفاده 

فرارو گشوده است.
البته وی با اشاره به هزینه های باالی 
سرمایه ای استفاده از این فناوری، یادآوری 
می کند که پس از راه اندازی این سامانه ها، 
به سرعت ما شاهد کاهش هزینه های آنها 

خواهیم بود. 
در این گزارش آژانس بین المللی انرژی 

انرژی های  اعالم شده که ظرفیت تولید 
به  میالدی،   2020 سال  در  تجدیدپذیر 
2555 گیگاوات خواهد رسید. این رقم در 
سال 2013 میالدی، 1690 گیگاوات بوده 
است. در عین حال، توسعه این منابع پاک 
و غیرآالینده با کاهش هزینه های اقتصادی 
برای  الزامات زیست محیطی دولت ها  و 
همراه  ای  گلخانه  گازهای  انتشار  کاهش 
بوده است. از سوی دیگر، در 6سال فرارو، 
80 درصد ظرفیت جدید تولید انرژی برق 
دنیا از منابع تجدیدپذیر تامین خواهد شد.

تا پایان دهه کنونی میالدی، کشورهای 
در حال توسعه 70 درصد ظرفیت جدید 
تولید انرژی برق خورشیدی دنیا را از آن 
خود خواهند کرد. همچنین چینی ها در 
افق سال 2050 میالدی، 37 درصد ظرفیت 
جدید تولید برق خورشیدی دنیا را به خود 
اختصاص خواهند داد. گویی با کاهش رشد 
بهره گیری از این فناوری در اروپا و ایاالت 
متحده، کشورهای در حال توسعه به دالیلی 
نظیر افزایش تقاضا، باال رفتن رقابت پذیری 
این صفحه ها و تالش برای متنوع کردن 
روش های عرضه انرژی مورد نیاز خویش، 
به پرچمداران گسترش انرژی خورشیدی 
در این کره خاکی تبدیل شده اند. هرچند 
به نظر می رسد با کاهش بی سابقه قیمت 
نفت خام در بازارهای جهانی و پیش بینی 
های  قیمت  حفظ  بر  مبنی  کارشناسان 
کنونی در میان مدت، برای تحقق این اعداد 

باید همچنان به انتظار بنشینیم. 
نویسنده: هلن روبرتسون
منبع: ماهنامه پترولیوم اکونومیست

انرژی خورشیدی؛ 
بزرگ ترین منبع تولید الکتریسیته در سال 2050 میالدی
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و  جدید  روش  به  هندی  پژوهشگران 
کم هزینه ای دست یافته اند که می تواند 
کیسه های پالستیکی را به سوخت های 
مایع و با هدف استفاده مجدد از کیسه های 
پالستیکی و سایر محصوالت پالستیکی 

تبدیل کند.
پلیمرهای استاندارد و پلی اتیلن های با 
ضخامت اندک، بیشترین حجم پسماندهای 
پراکنده شده در پیرامون مناطق مسکونی را 
تشکیل می دهند که برای نگهداری مواد 
غذایی، تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی، 
قطعات رایانه و بیش از همه کیسه های 

پالستیکی مورد استفاده قرار می گیرند.
فعالیت های  ما شاهد  دنیا  در سراسر 
های  تالش  وجود  با  و  هستیم  بازیافت 
گسترده در حوزه بازیافت زباله های شهری، 
همچنان حجم قابل توجهی از زباله های 
پلی اتیلنی در دپوها جمع آوری می شوند 
یا در محیط زیست یا روی آب ها پراکنده 
می شوند. میلیون ها تن زباله پالستیکی با 

چنین سرنوشتی روبه رو می شوند.
استاد  و  شیمیدان  پاندا،  کومار  آکیوت 
دانشگاه صنعت و مدیریت اودیشای هندوستان 
با همکاری کارشناسان انستیتوی ملی فناوری 
اوریسای این کشور به فناوری تجاری قابل 
باال،  با کارایی  اند که  یافته  توجهی دست 
پسماندهای پالستیکی پلی اتیلنی با ضخامت 

کم را به سوخت مایع تبدیل می کند.

با توجه به ساخت بخش  اعظم پالستیک 
ها از مواد پتروشیمیایی، این راهکار عالوه بر 
کاهش نیاز به مواد اولیه خوراک فسیلی 
مورد استفاده در واحدهای تولید پالستیک، 
به حفظ محیط زیست و تکمیل چرخه مواد 
شیمیایی کمک شایانی می کند. در صورت 
اجرای این چرخه در مقیاس بزرگ فشار 
کنونی بر محل های دپوی زباله ها کاهش 
می یابد و مصرف ذخایر نفت در واحدهای 

پتروشیمی کاهش زیادی می یابد.
در مقاله علمی منتشر شده در نشریه 
بین المللی محیط زیست و مدیریت پسماند 
در ژانویه 2014 میالدی، دستاوردهای این 

طرح ارائه شده است.

در این روش، با گرم کردن زباله های 
درجه   700 تا   400 بین  پالستیکی 
سانتیگراد از یک کاتالیست کاولین استفاده 
می شود. زنجیره طوالنی پلیمری در روش 
یادشده به مولکول های بسیار کوچک تر و 
غنی تر از لحاظ مولکول های کربنی تبدیل 

می شود.
آنالیز  های  تکنیک  از  گروه  این 
کروماتوگرافی گاز به همراه طیف سنجی 
تجزیه این مولکول ها برای تبدیل آنها به 
پارافین و اولفین دارای 10 تا 16 اتم کربن 
استفاده کرده اند. بر اساس توضیحات این 
گروه، سوخت مایع به دست آمده از لحاظ 
شیمیایی شباهت زیادی با سوخت های 

مایع فسیلی مرسوم دارد.
و  آلومینیوم  دارای  کاولین،  کاتالیست 
سیلیکون بوده و با ایجاد یک سطح واکنش 
واکنش  در  تسریع  به  غیرفعال  بزرگ 
مولکول های پلیمر در رآکتور دارای دمای 
می  کمک  آنها  زنجیره  شکستن  و  باال 
کند. دمای 450 درجه برای واکنش های 
شیمیایی رآکتورهای مورد استفاده در این 
فناوری تعیین شده که بیش از 70 درصد 
تبدیل  مایع  های  به سوخت  پسماندها  
می شوند. به این ترتیب به ازای هر یک 
گرم   700 پالستیکی،  پسماند  کیلوگرم 
سوخت مایع تولید خواهد شد. محصول 

جانبی این فرآیند واکس خواهد بود.
نیز  از کارایی 80 درصدی  این روش   

برخوردار است.
فناوری  این  از  هند  دولتی  مقامات 
استقبال کرده و با توجه به حجم گسترده 
زباله های پالستیکی تولید شده در سراسر 
دنیا، در صورت تولید تجاری آن می توان به 

نتایج ارزشمندی دست یافت.
به نظر می رسد این طرح در مقایسه با 
سایر طرح های ارائه شده در این زمینه، 
ما  همه  باشد.  برخوردار  بهتری  آینده  از 
زیادی کیسه های  تعداد  اطراف خود  در 
الستیکی می بینیم که می توان امیدوار بود 
در آینده ای نه چندان دور این زباله ها به 
سوخت هواپیماها و خودروها تبدیل شوند.

تحقق آرزوی تبدیل کیسه های پالستیکی به سوخت مایع

بین الملل
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مناقصه  برگزاری  فراخوان  دنبال  به 
دولت عراق برای طرح افزایش ظرفیت 
صادرات از پایانه های جنوب این کشور 
در تابستان امسال، پیش بینی می شود 
تا پایان دهه کنونی، ظرفیت صدور نفت 
خام این کشور به هفت میلیون بشکه در 
روز برسد  و در سال 2022 میالدی، این 
عدد به 9 میلیون بشکه افزایش خواهد 
نوسازی  بر  عالوه  پروژه،  این  یافت.در 
خور ام  و  بصره  صادراتی  های  پایانه 
االمیه، نسبت به امکان سنجی ساخت 
یک اسکله جدید در جنوب ام االمیه و 
نصب یک خط لوله 48 اینچی، ارتباطی 
میان جزیره فاو و دو پایانه صادراتی اقدام 

خواهد شد.

ساخت یک جزیره تدارکاتی، سه گوی 
شناور هر یک با ظرفیت بارگیری روزانه 
900 هزار بشکه، ایستگاه های پمپاژ و 
خام  نفت  سازی  ذخیره  مخزن  چند 
 از دیگر برنامه های عراقی ها محسوب

 می شود.
گفته می شود رهبران بغداد امیدوارند 
ظرفیت  میالدی،   2020 سال  در  تا 
صادرات کشورشان را به هفت میلیون 
بشکه در روز و در سال 2022 میالدی 
به 9 میلیون بشکه افزایش دهند. اجرای 
مناقصه ساخت مخازن جدید نفتی در 
بصره، نصیریه، میصان و وسیط نیز با این 

هدف انجام می شود.
از سوی دیگر، در سال های گذشته، 

از جنوب  محدودیت ظرفیت صادرات 
عراق به عنوان مسیر اصلی صدور نفت 
این کشور، مشکالت و محدودیت های 
زیادی را  در صنعت نفت عراق ایجاد 

کرده است.
گفته می شود هم اکنون روزانه 550 
تا 600 هزار بشکه از ظرفیت تولید نفت 
عراق به دلیل محدودیت های صادراتی، 

مورد استفاده قرار نمی گیرد.
دولت  رهبران  تصمیم  با  هرچند   
 جدید عراق مبنی بر صدور بخشی از 
محموله های نفت از مسیر کردستان، 
شاهد افزایش مقدار صادرات طالی سیاه 

عراق بوده ایم.
تقسیم نفت صادراتی به نفت های 
اقدامات دیگر  از  سنگین  و   سبک 
 عراقی ها در ماه های اخیر محسوب 
می شود. البته فرسودگی و عدم نوسازی 
تاسیسات صادراتی بصره و خور االمیه، 
ها محسوب  عراقی  دیگر مشکالت   از 
 می شود.در تابستان سال جاری، عراق 
به رکورد صادرات سه میلیون و 187 
 هزار بشکه در روز از پایانه های جنوبی 

دست یافت. 
همچنین صادرات منطقه کردستان 
افزایش  روز  در  بشکه  هزار   550 به 
متعهد  کردها  اکنون  هم  است.   یافته 

نفت  بشکه  هزار  روزانه 300  اند  شده 
دولت مرکزی را در بندر جیحان ترکیه، 

جهت بازاریابی و فروش تحویل دهند. 
درصد   17 حدود  حال،  همین  در 
درآمدهای  از  فدرال  دولت  بودجه 
صادراتی از مرزهای شمالی عراق، تامین 
می شود که به دلیل کاهش چشمگیر 
و  گذشته  سال  یک  در  نفت  قیمت 
فنی  خدمات  قراردادهای  براساس 
های  و شرکت  عراق  میان   امضا شده 
بین المللی نفتی، بغداد باید نفت بیشتری 
به  خود  تعهدات  بازپرداخت  برای  را 
پیمانکار طرح های نفتی واگذار کند؛ 
اقدامی که شرایط اقتصادی دشوارتری 
برای دولت مرکزی فراهم کرده و کسری 
بودجه قابل توجهی را پدید آورده است. 

قیمت  در  موارد،  این  بر  عالوه 
نفتی  های  نفت، شرکت  کنونی   های 
های  پروژه  اجرای  تداوم  به  ای  عالقه 
نفتی خود ندارند و با ورود مجدد لیبی و 
ایران به بازار در آینده نزدیک، رشد تولید 
و صادرات امارات متحده عربی، کویت 
و عربستان سعودی، کاهش رشد پیش 
بینی شده اقتصاد چین و تداوم رکود 
در اقتصاد اروپا، عراقی ها با آینده ای 
نامعلوم و دشوار در بازارهای انرژی روبه 

رو خواهند بود.

دستیابی عراق به ظرفیت صادرات 9 میلیون بشکه نفت در سال 2022

بین الملل



www.nigceng.ir

40
بسته فرهنگی ویژه نوروز95

پیش بینی ها نشان می دهد که مقدار 
نفت و گاز تولید شده در کشورهای شرق 
آفریقا در سال 2040 میالدی، از روسیه 
به عنوان رهبر بازار عرضه گاز طبیعی دنیا 
فراتر خواهد رفت. رویدادی که می تواند 
رهبران اتحادیه اروپا را در راهبرد کاهش 
وابستگی به گاز صادراتی روسیه، در صورت 
سرمایه گذاری در این منطقه یاری دهد. 
تولید کشورهای  موزامبیک، نیجریه، آنگوال 
به عنوان دولت های پیشرو در  تانزانیا  و 
اکتشاف و تولید گاز طبیعی در بستر میادین 
 2040 سال  در  آفریقا  پهناور  قاره  شرق 
مترمکعب  میلیارد  مرز 175  از  میالدی، 
فراتر خواهد رفت. در سال 1990 میالدی، 
تولید گاز این منطقه 7 میلیارد مترمکعب 
در سال بود که بر اساس گزارش چشم انداز 
انرژی قاره آفریقای آژانس بین المللی انرژی 
در سال 2012 میالدی، این عدد به 58 

میلیارد مترمکعب افزایش یافت. 
ارشد  اقتصاددان  بیرول،  فاتح  دکتر 
آژانس بین المللی انرژی می گوید: وجود 
منطقه  این  طبیعی،  گاز  عظیم  منابع 
توسعه های  کانون  از  یکی  عنوان  به   را 

 »ال ان جی« دنیا در دهه آینده مطرح 
کرده است. همچنین با تولید

 »ال ان جی« ، دولت های این منطقه
برای  تری  متنوع  های  گزینه  می توانند   

فروش گاز طبیعی برداشت شده از بستر 
دریاهای عمیق و دست نخورده خود داشته 
باشند. از سوی دیگر، اروپایی ها از متنوع 
شدن منابع تامین گاز طبیعی مورد نیاز 

خویش، اطمینان بیشتری خواهند یافت.
هزینه  از  درصد   15 دانیم  می   ما 
سرمایه گذاری طرح های فراساحلی در سال 
اختصاص  آفریقا  قاره  به  میالدی   2015
خواهد یافت. این عدد در مقایسه با سال 
گذشته، 10 درصد رشد نشان می دهد. 
گفتنی است بخش اعظم سرمایه گذاری 

های جدید به آنگوال اختصاص می یابد.
میادین  توسعه  نیز  آفریقا  غرب  در 

فراساحلی غنا و کنگو با رشد سرمایه گذاری ها 
روبه رو خواهد بود. توسعه میدان عظیم 
به شرکت  که  آنگوال  های  آب  در  ایگینا 
توتال واگذار شده، در سال جاری بیشترین 

بودجه توسعه را از آن خود می کند.
گام نهادن تانزانیا به صنعت نفت و گاز � 

شرکت  هیدروکربوری  جدید  کشف 
خبری  تانزانیا،  های  آب  در  اویل  استات 
فقیر  کشور  این  ساکنان  برای  خوب 
آفریقایی به شمار می رود. مجموع ذخایر 
گازی این میدان 22 تریلیون فوت مکعب 
ناحیه 2296  این  نیز در  است. عمق آب 
متر است. شرکت نروژی استات اویل 65 

 درصد سهام این پروژه را در اختیار داشته  و
اکسون  به  پروژه  سهام  بقیه  درصد   35 

موبیل تعلق دارد.
بیم ها و امیدهای اکتشاف منابع نفت و  � 

گاز در ماداگاسکار
پورا  و  انرژی  استرلینگ  های  شرکت 
ویدا موریتیوس امیدوارند تا در سال جاری، 
عملیات لرزه نگاری سه بعدی در آب های 

ماداگاسکار را به پایان برسانند.
شرکت » سی جی جی « نیز با عملیات 
به  ای  گستره  در  بعدی  سه  نگاری  لرزه 
مساحت 1250 کیلومتر مربع )482 مایل 
مربع( در محدوده بلوک آمبیلوب، به دنبال 

یافتن ذخایر هیدروکربوری است.
از سوی دیگر، شرکت استرلینگ، همکار 
شرکت اکسون موبیل در عملیات اکتشاف 
فراساحلی  سازند  در  آمپاسینداوا  بلوک 
ماجونگای ماداگاسکار است. هم اکنون فاز 
سوم این پروژه در حال اجراست، هرچند 
امیدهای اندکی برای یافتن ذخایر نفت خام 
در این ناحیه وجود دارد، اما پیمانکاران این 
در  گاز طبیعی  به ذخایر  امیدوارند  طرح 
یابند. ولی  ناحیه دست  این  اعماق بستر 
برای پیش بینی چشم اندازهای آینده باید 
همچنان به انتظار روزهای فرارو بنشینیم. 

نویسنده: روبن دوپری
OFFSHORE منبع: ماهنامه

آفریقا؛ کانون جدید اکتشاف 
و تولید نفت  و گاز دنیا
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موسسه وود مک کنزی در گزارش اخیر 
خود با عنوان جهانی ذخایر نفت، ضمن 
اشاره به وجود یک تریلیون بشکه ذخایر 
نفت اکتشاف نشده در سراسر دنیا، اعالم 
کرده که عالوه بر این منابع، 1/1 تریلیون 
بشکه ذخایر نفتی که با روش های کنونی 
قابل دسترس نیستند، در مناطق مختلف 
جهان وجود دارند. اما نکته مهم این است 
که از این  یک تریلیون بشکه ذخایر در 
دسترس که  اکتشاف نشده، تنها نیمی از 
آنها با قیمت های کنونی نفت، اقتصادی 
محسوب می شوند. بر اساس این گزارش، 
در  نفت  نشده  اکتشاف  منابع  اکتشاف 
مجموع به 760 میلیارد دالر بودجه نیاز 
دارد که سرمایه گذاری مورد نیاز در هر 

یک از منطقه دنیا به شرح زیر است. 
خاورمیانه: 195 میلیارد دالر

 آمریکای التین: 149 میلیارد دالر
 آمریکای شمالی: 132 میلیارد دالر

 آفریقا: 125 میلیارد دالر
 روسیه و دریای کاسپین: 78 میلیارد دالر

 آسیا و اقیانوسیه: 67 میلیارد دالر اروپا: 
24 میلیارد دالر

اما در این گزارش، خاورمیانه همچنان 
در کانون توجه اکتشاف گران دنیا بوده و 
دارای بیشترین ذخایر نفت اکتشاف نشده 
دنیا است و در رتبه های بعدی، آمریکای 
التین و آمریکای شمالی قرار دارند. این 
منطقه دارای 367 میلیارد بشکه نفت 
ارقام،  این  در  که  است  نشده  اکتشاف 
عظیم  فوق  میدان  نشده  کشف  ذخایر 
گنبد شمالی/ پارس جنوبی نیز که بین 
ایران و قطر مشترک بوده و از نظر ذخایر، 
دنیا  هیدروکربوری  میدان  ترین  بزرگ 

محسوب می شود، لحاظ شده است.
دیوید هایتون، تحلیلگر ارشد پژوهش 
های باالدستی در موسسه وود مک کنزی 
می گوید: شرکت های بین المللی نفتی 
در سایه راهبردهای کنونی شان عالقه 
دارند تا فعالیت های اکتشافی و تولیدی 
خود را در مناطق دارای منابع قابل توجه 
باید  اما  کنند.  متمرکز  هیدروکربوری 
و  بوده  محدود  مناطق  این  که  دانست 
برای مدت های طوالنی نمی توان برای 

برداشت از این ذخایر، صبر کرد.
نکته  شود:  می  یادآور  ادامه  در  وی 

مناطق  این  اکثر  در  اینکه  توجه  قابل 
نظیر خاورمیانه، روسیه یا آمریکای التین، 
و  کارآمد  انسانی  نیروی  به  دسترسی 
دارای تخصص های الزم، بسیار دشوار  یا 

غیرممکن است. 
اعظم  بخش  که  حالی  در  همچنین 
در  نشده  اکتشاف  هیدروکربوری  منابع 
اقیانوسیه را گاز طبیعی تشکیل می دهد 
بخش  و التین  آمریکای شمالی  در  اما 
درصد(  از 90  )بیش  ذخایر  این  اعظم 
نفت خام است. از سوی دیگر، در ونزوئال و 
کانادا، درصد باالیی از منابع را نفت ماسه 

ای و نفت سنگین تشکیل داده است.
این  از  تولید  و  اکتشاف  تردید،  بی 
های  دشواری  با  نخورده  دست  منابع 
زیادی روبه رو خواهد بود. نکته ای که 
کنزی  مک  وود  موسسه  کارشناسان 
این  از  تعدادی  به  خود  گزارش  در  نیز 
 عوامل نظیر بحران های سیاسی، ظهور 
های  سیاست  شورشی،  گروه های 
پوپولیستی رهبران کشورهای نفت خیز، 
ناکارآمدی دولت ها، فقدان مقررات زیست 
محیطی کارا، رواج بروکراسی سردرگم و 

 پیچیده، مقررات دست و پاگیر و ضعف 
زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی و 

عمرانی اشاره کرده اند.
باید به عواملی  اما در آن روی سکه 
برنده نظیر ثبات قیمت نفت در  پیش 
قیمت های باالی 100 دالر، وجود انگیزه 
و منابع مالی جهت سرمایه گذاری 760 
میلیارد دالری اکتشاف این ذخایر، باال 
های  شرکت  جهانی  های  رقابت   رفتن 
بین المللی و ملی جهت افزایش سهم بازار 
و همچنین بهبود فناوری های حوزه نفت 
و گاز اشاره کرد که راه را برای آینده ای 

درخشان تر هموار کرده اند.
همان طور که هایتون می گوید: رقابت 
تنگاتنگ در بخش انرژی باعث شده که 
موانع گذشته به سرعت برطرف شده و 
هنگفت،  های  گذاری  سایه سرمایه  در 
باال بردن توانمندی های فنی و استفاده 
از کارکنان با انگیزه و توانمند، می توان 

چالش های فرارو را پشت سر گذاشت.

یک تریلیون بشکه؛ مجموع ذخایر نفت اکتشاف نشده دنیا
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منبع: رویترز
مترجم: محسن داوری

با آغاز تولید از هفت طرح عظیم تولید ال 
ان جي در سواحل استرالیا در سال 2020 
میالدی، مقدار ال ان جي )LNG( تولید شده 

در این کشور از قطر پیشي خواهد گرفت.
گوي بروگي، مدیر بخش ال ان جي شرکت 
توتال مي گوید: باید از استرالیا به عنوان قطر 
در  گذاري  سرمایه  چراکه  ببریم   نام   دوم 
طرح هاي عظیم ال ان جي این کشور واقع 

شده در نیمکره جنوبي، نهایي شده است.
وي معتقد است به دنبال توقف توسعه 
سال  چهار  در  قطر  جي  ان  ال  هاي  طرح 
جایگاه  کسب  شانس  از  استرالیا  گذشته، 
نخست این تجارت برخوردار شده است. هم 
اینک ظرفیت تولید ال ان جي استرالیا، اندکی 
بیش از 20 میلیون تن است که بر اساس 
پیش بیني ها، در آغاز دهه آتي این عدد به 

100 میلیون تن مي رسد.
میلیون  ظرفیت 77  با حفظ  ها  قطري 
تني تولید ال ان جي خود، به دنبال متنوع 
کردن بازارهاي این محصول و رفع تنگناهاي 
عملیاتي براي دستیابي به تولید پایدار و در 
صورت امکان، افزایش ظرفیت عملیاتی تولید 

ال ان جي خود هستند.
فردریک دیباخ، معاون مدیر شرکت جي 
دي اف سوئز، که در زمینه مطالعه بازار ال ان 
جي فعالیت مي کند، معتقد است: دنیاي ما 
همچنان به افزایش ظرفیت تولید ال ان جي 
نیاز دارد تا بازار این محصول، در میانه هاي 

دهه کنوني از ثبات برخوردار شود.
جي  ان  ال  تولید  ظرفیت  سریع  رشد 
استرالیا بیش از همه با هدف تامین تقاضاي 
قاره بزرگ آسیا در دست اجراست  چراکه 
های  سال  در  منطقه،  این  جذاب  بازارهاي 
آینده از بیشترین رشد تقاضا برخوردارند و 
فراموش نکنید که در سایه افزایش عرضه این 
محصول، قیمت آن در بازارهاي مختلف دنیا 

به هم نزدیک خواهد شد.
کارشناسان معتقدند اگر فاجعه فوکوشیما 
به تعطیلي همیشگی نیروگاه هاي هسته اي 
جذابیت  با  ان جي  ال  بازار  بینجامد،  ژاپن 
اینک  هم  یافت.  خواهد  توسعه  بیشتري 
رقابت پیدا و پنهان استرالیا و قطر براي انعقاد 
آسیایي  مشتریان  با  مدت  دراز  قراردادهاي 
به ویژه براي تصاحب بازارهاي جذاب چین، 
از  تر  تنگاتنگ  هند،  و  جنوبي  کره  ژاپن، 
همیشه شده است. هر چند به نظر مي رسد 

قطري ها تا کنون به موفقیت هاي تجاري 
بیشتري در مقایسه با رقیب نوظهور خود، 

دست یافته اند.
کریستف روهل، اقتصاددان ارشد شرکت 
بریتیش پترولیوم مي گوید: تولید ال ان جي 
در سال 2030 میالدی با حجم گاز صادراتي 
از طریق خطوط لوله، برابر خواهد شد و راه 
اندازي طرح هاي تولید ال ان جي در استرالیا 

و آفریقا، دلیل اصلي این رویداد است.
گاز طبیعی همچنان از سریع ترین رشد 
در بازار حامل هاي انرژي برخوردار خواهد بود 
و به لطف انعطاف پذیري زیاد ال ان جي در 
مقایسه با خطوط لوله و خواست خریداران و 
فروشندگان آن، از جایگاه حسرت برانگیزی 
دوسوم  اینک  هم  است.  شده  برخوردار 
طرح هاي در دست توسعه تولید ال ان جي 
سیدني  رهبران  دارد.  قرار  استرالیا  در  دنیا 
از تغییر رویکرد چیني ها به استفاده از گاز 
طبیعی به جاي زغال سنگ و تالش توکیو 
براي جایگزیني گاز طبیعی به جاي انرژي 
هسته اي حداکثر استفاده را کرده اند تا بازار 

آسیا را در دست گیرند.
 ژئوفري کندریک، کارشناس بازار شرق 
آسیا در موسسه استنلي مورگان مي گوید: 

استرالیا در سایه ده ها میلیارد دالر سرمایه 
سازي  مایع  و  تولید  و  اکتشاف  در  گذاري 
ذخایر دست نخورده گاز طبیعی خود تالش 
زند.  بر هم  را  معادالت جهاني  تا  کند  مي 
در این میان، یکي از مهم ترین چالش هاي 
پروژه  در  مشارکت  خواهان  هاي  شرکت 
هاي جاه طلبانه تولید ال ان جي این کشور، 
هزینه هاي باالي فعالیت در این کشور است. 
به عنوان مثال، هزینه هاي اجراي پروژه ال ان 
جي گورگن که توسط کنسرسیوم شورون، 
شل و اکسون موبیل در دست اجراست، از 37 
میلیارد دالر پیش بیني شده به 54 میلیون 
دالر رسیده است. روزنامه تلگراف مي نویسد: 
با وجود بدهي خارجي هنگفت  855 میلیارد 
دالري دولت استرالیا، صدور محموله هاي ال 
ان جي مي تواند رشد اقتصاد این کشور را 
تسهیل کرده و به کاهش کسري تراز تجاري 

سیدني کمک کند.
هم اینک این محموله هاي گاز طبیعي 
مایع شده بسیار سرد، بین 25 تا 30 درصد 
بازار جهاني گاز طبیعي را در اختیار دارند و با 
رشد تقاضا و مصرف این انرژي پاک، به نظر 
می رسد از هم اکنون، استرالیا را باید رهبر 

جدید این صنعت در دهه آینده دانست.

تولید ال ان جي استرالیا از قطر پیشي مي گیرد
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میلیارد  گذاری 65  بینی سرمایه  پیش  با 
دالری در ساخت شناورهای تولید ال ان جی تا 
پایان دهه کنونی میالدی، شاهد توسعه سریع و 
پرشتاب این صنعت در سال های فرارو خواهیم 
بود  اما شکل گیری این رشد چشمگیر، دو عامل 
اصلی از جمله رشد پرشتاب جمعیت دنیا در 
چند دهه اخیر و رشد تقاضای مصرف انرژی 
همراه با کاهش تدریجی سهم نفت در سبد 
انرژی دنیا و افزایش سهم گاز طبیعی در مقایسه 

با سایر سوخت های فسیلی دارد.
تای آماندا، تحلیلگر ارشد موسسه داگالس 
وست وود معتقد است: گاز گزینه برتر سوخت 
مصرفی نیروگاه های تولید برق است. نیروگاه های 
گازی از کمترین هزینه سرمایه گذاری اولیه 

برخوردار بوده و در مقایسه با
نیروگاه های زغال سنگ سوز، 50 درصد   
دی اکسید کربن کمتری تولید می کنند. به 
عالوه، گاز طبیعی ارزان تر بوده و با دارا بودن 
ذخایر عظیم در بسیاری از نقاط دنیا، تا سال ها 
کند.  تامین  را  ها  نیروگاه  سوخت  تواند  می 
انرژی  المللی  بین  آژانس  بینی  پیش  براساس 
سال   230 تا  طبیعی  گاز  کنونی  مصرف   با 
می توانیم از این سوخت فسیلی بهره ببریم.در سال 
های اخیر، میادین گازی عظیمی در شرق دریای 
مدیترانه، شرق آفریقا و غرب استرالیا کشف شده 
است. البته این میادین با محدودیت های کم و 
بیش مشابهی نظیر دور بودن از بازارهای مصرف 
روبه رو هستند. فراموش نکنید که بر خالف نفت 
خام، انتقال گاز طبیعی با خطوط لوله دارای طول 

بیش از 1000 کیلومتر، غیراقتصادی است. 

ش�ناورهای تولید ال ان جی از راه می  � 
رسند

جی  ان  ال  تولید  شناورهای  بخت  ستاره 
اندک اندک در حال طلوع است. البته ایده مایع 
سازی گاز طبیعی روی شناور به دهه 1970 
میالدی بازمی گردد. با سرد کردن گاز تا دمای 
162 درجه زیر صفر، گاز طبیعی به مایع تبدیل 
کاهش برابر  تا 600  نیز  آن   می شود. حجم 
 می یابد. اتفاقی که انتقال آن به وسیله تانکرهای 
غول پیکر به مقاصد دوردست را ممکن خواهد 
کرد. هم اینک 30 درصد صادرات گاز طبیعی به 
ال ان جی اختصاص دارد و این سهم به سرعت 

در حال افزایش است.
نخستین شناور تولید ال ان جی که با نام 
تکمیل  حال  در  شل  شرکت  توسط  پریلود 
است، در سال های فرارو در آب های استرالیا 
پرداخت.  مایع سازی گاز طبیعی خواهد  به 
مهم ترین مزیت این شناورها را باید در عدم 
فراورش  پرهزینه  سکوهای  ساخت  به  نیاز 
به ساحل  انتقال گاز طبیعی  لوله  و خطوط 
نیز  مزایای دیگری  این شناورها  اما  دانست. 
امنیتی،  مخاطرات  دارای  مناطق  در  دارند. 
تولید ال ان جی در دریا می تواند ایمن تر 
باشد. در مورد گاز همراه نفت که عموما در 
مجددا  یا  شده  سوزانده  فراساحلی  میادین 
در مخزن تزریق می شود، این روش مزایای 
قابل توجهی به ارمغان می آورد. همچنین در 
مناطق خشکی دارای محیط زیست شکننده، 
ال ان جی روی شناور، یک دستاورد  تولید 

بزرگ محسوب می شود.

 ب�ازار 65 � میلیارد دالری ش�ناورهای
 اف ال ان جی

تولید بازار  در  شده  بینی  پیش   رشد 
 ال ان جی، حیرت انگیز است. در حالی که 
در فاصله سال های 2007 تا 2014 میالدی، 
این  در  شده  انجام  گذاری  سرمایه  مجموع 
بوده  میلیارد دالر  از 6  نوظهور کمتر  صنعت 
میالدی  دهه  باقیمانده  های  سال  در  است، 
کنونی این نرخ بیش از 60 میلیارد دالر خواهد 
پیش  درصد  بخش 64  این  رشد ساالنه  بود. 
بینی شده و کارشناسان معتقدند با راه اندازی 
شناورهای پیشگام تولید اف ال ان جی نظیر 
پریلود در استرالیا و پی اف ال ان جی وان در 
مالزی، موج جدیدی از ساخت این شناورها آغاز 

خواهد شد.
در این میان، آسیا را باید یکی از کانون های 
سازی  مایع  شناورهای  این  توسعه  مهم 
درصد   29 قاره  این  دانست.  طبیعی   گاز 
سرمایه گذاری ها را تا پایان دهه کنونی به خود 
اختصاص خواهد داد که معادل 18 میلیارد دالر 
خواهد بود. باید دانست که شناور غول پیکر در 
حال ساخت پریلود به عنوان بزرگ ترین شناور 
اف ال ان جی دنیا 6 برابر بزرگ تر از یک ناو 
هواپیمابر است و در آینده نزدیک در آب های 
استرالیا تولید و صادرات ال ان جی را از میدانی 
به همین نام آغاز خواهد کرد. شناورهای در حال 
ساخت اف ال ان جی از طولی حدود 500 متر 
برخوردارند و یاردهای عظیم کشتی سازی کره 
جنوبی در این صنعت، دستاوردهای بزرگی به 
این  که ساخت  دانست  باید  اند.  آورده  دست 

شناورها به مراحل مختلف و پیچیده مهندسی، 
تامین کاال، ساخت، نصب و راه اندازی نیازمند 
است و هم اینک شرکت های کره ای به عنوان 
این صنعت شناخته می شوند. رهبر جهانی 

صنعت ال ان جی دگرگون می شود
مدیران شرکت پتروناس معتقدند با آغاز به 
کار شناورهای تولید ال ان جی در دهه کنونی، 
چهره صنعت تولید ال ان جی تغییر خواهد 
از  اقتصادی  تولید  امکان  شناورها  این  یافت. 
میادین گازی دورافتاده دارای ذخایر محدود را 
فراهم خواهند کرد. در مدیترانه نیز به زودی یک 
شناور اف ال ان جی توسط شرکت نوبل انرژی 
و در میدان تامار آغاز به کار خواهد کرد. دولت 
قبرس نیز به دنبال خریداری نخستین شناور اف 

ال ان جی است.
در سواحل شرقی قاره آفریقا نیز شرکت انی 
ایتالیا برای تولید اقتصادی از یک میدان گازی 
یک  از  استفاده  موزامبیک،  های  آب  در  واقع 
شناور اف ال ان جی را در دستور کار خود قرار 

داده است.
به این ترتیب بسیاری از شرکت های نفتی 
با درک مزایای اقتصادی این شناورها، به دنبال 
آنها هستند.  مزایای چشمگیر  از  بهره گیری 
و  ساخت  مالی  تامین  های  چالش   هرچند 
بهره برداری ایمن و اقتصادی از آنها همچنان بر 

سر این صنعت نوظهور سایه افکنده است. 
نویسنده: مارک توماس
مترجم: محسن داوری
OFFSHORE منبع: ماهنامه

چشم انداز بازار 65 میلیارد دالری شناورهای اف ال ان جی در افق 2020 میالدی

بین الملل
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اخبار

 فرهنگ و سالمت
 می آید، از تو خواستارم و از شر 
این سال و شرآنچه در این سال پیش 

خواهد آمد، به تو پناه می برم.(
 � زیارت اهل قبور

از آداب  دیگر عید نوروز،رفتن به 
زیارت اهل قبور در روزهای آغازین 
سال نو و نیز برگزاری مراسم تحویل 
سال در کنار قبور شهدا ست  که از 
آداب دینی نوروز محسوب  می شود 

.تشرف و حضور در اماکن مقدسه و 
مراسم  برگزاری  و  مشاهد مشرفه 
تحویل سال نو در آن مکان ها نیز 

از جمله آداب نوروز است .
دید و بازدید و دادن عیدی � 

ایام عید فرصت مناسبی برای صله 
رحم و رسیدگی به وضع خویشان و 
از  این نیز یکی  بستگان است که 
نشانه های اخالق و سنن مرضیه 

اسالمی و انسانی است. از همان روز 
نخست  نوروز، دید و بازدیدها آغاز 
می شود. در همه خانواده ها رسم 
بر آن است که افراد خانواده ابتدا به 
دیدن بزرگ ترهای فامیل می روند 
و عید را به آنها تبریک می گویند. 
 سپس به خانه بر می گردند و منتظر 
می مانند تا بزرگ ترها به آنها سر 
بزنند. در این دید و بازدیدها عیدی 

هم داده می شود.عالوه بر دیدوبازدید 
از بستگان، دوستان، همسایگان و 
بزرگان فامیل، با جمعی از مصیبت 
دیدگان در سال گذشته نیز دیدار 
روز  تا  بازدیدها  و  دید  شود.  می 
سیزده بدر، )سیزدهمین روز سال 

نو(، ادامه دارد.
 � سیزده بدر

نوروز،   آداب عید  از  یکی دیگر 

بدراست.  سیزده  مراسم  اجرای 
از  ایرانیان  میان  در  بدر  سیزده 
دیر باز امری بسیار جدی بوده که 
خاص  مراسمی  برپایی  با  همواره 
همراه است. از آن جمله می توان به  
پختن و خوردن  غذاهای سنتی در 
روز سیزده بدر اشاره کرد . خوردن 
کاهو سکنجبین و چغاله بادام  نیزدر 

روز سیزده بدر مرسوم است .

سالمت
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فرهنگ

 می آید، از تو خواستارم و از شر 
این سال و شرآنچه در این سال پیش 

خواهد آمد، به تو پناه می برم.(
 � زیارت اهل قبور

از آداب  دیگر عید نوروز،رفتن به 
زیارت اهل قبور در روزهای آغازین 
سال نو و نیز برگزاری مراسم تحویل 
سال در کنار قبور شهدا ست  که از 
آداب دینی نوروز محسوب  می شود 

.تشرف و حضور در اماکن مقدسه و 
مراسم  برگزاری  و  مشاهد مشرفه 
تحویل سال نو در آن مکان ها نیز 

از جمله آداب نوروز است .
دید و بازدید و دادن عیدی � 

ایام عید فرصت مناسبی برای صله 
رحم و رسیدگی به وضع خویشان و 
از  این نیز یکی  بستگان است که 
نشانه های اخالق و سنن مرضیه 

اسالمی و انسانی است. از همان روز 
نخست  نوروز، دید و بازدیدها آغاز 
می شود. در همه خانواده ها رسم 
بر آن است که افراد خانواده ابتدا به 
دیدن بزرگ ترهای فامیل می روند 
و عید را به آنها تبریک می گویند. 
 سپس به خانه بر می گردند و منتظر 
می مانند تا بزرگ ترها به آنها سر 
بزنند. در این دید و بازدیدها عیدی 

هم داده می شود.عالوه بر دیدوبازدید 
از بستگان، دوستان، همسایگان و 
بزرگان فامیل، با جمعی از مصیبت 
دیدگان در سال گذشته نیز دیدار 
روز  تا  بازدیدها  و  دید  شود.  می 
سیزده بدر، )سیزدهمین روز سال 

نو(، ادامه دارد.
 � سیزده بدر

نوروز،   آداب عید  از  یکی دیگر 

بدراست.  سیزده  مراسم  اجرای 
از  ایرانیان  میان  در  بدر  سیزده 
دیر باز امری بسیار جدی بوده که 
خاص  مراسمی  برپایی  با  همواره 
همراه است. از آن جمله می توان به  
پختن و خوردن  غذاهای سنتی در 
روز سیزده بدر اشاره کرد . خوردن 
کاهو سکنجبین و چغاله بادام  نیزدر 

روز سیزده بدر مرسوم است .
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فرهنگ

اسالمی،  اعیاد  چون  نوروز  عید   
اسالمی  خاص  رسوم  و  آداب  از 
برخی  آن،  بر  عالوه  و  است  برخوردار 
نوروز  ایام  در  نیز  نیکو  رسوم  و  آداب 
دیده  زمین،  ایران  مردم  میان   در 
می شود، در ادامه به برخی از این آداب و 

رسوم اشاره می کنیم.
خواندن نماز عید  � 

خواندن  نوروز  عید  آداب  از  یکی   
نماز عید است.شیخ طوسی)ره( فرموده 
است: نماز ظهر و عصر روز نوروز را که 
خواندی چهار رکعت نماز با دو سالم )دو 
رکعت دو رکعت( می خوانی رکعت اول 
پس از حمد 10 بار سوره »قدر« رکعت 
دوم پس از حمد 10 بار سوره »کافرون« 
رکعت سوم پس از حمد 10 بار سوره 
»توحید« رکعت چهارم پس از حمد 10  
بار سوره »ناس« و »فلق« )معوذتین(  و 
در پایان نماز سجده شکر به جا آور و در 
آن دعاکن تا خداوند گناهان 50 ساله 

ات را ببخشد.
 � نظافت و لباس تمیز

یکی دیگر از آداب عید نوروز پوشیدن 
لباس نو و تمیز است.نظافت و رعایت 
بهداشت و نیز پوشیدن لباس تمیز و 
استفاده از عطر و بوی خوش در صورت 
اجتماعی  و  اخالقی  وظایف  از  امکان 
نوروز است. از امام صادق)ع( نقل شده 
است که فرمود: »و البس انظف ثیابک 
و تطیب باطیب طیبک«؛ »تمیزترین 
لباست را بپوش و با بهترین عطرت خود 

را خوشبوی ساز«.
 � خری�د لباس نو و س�بز کردن 

گندم
سبز کردن گندم و خرید لباس از 
دیگر آداب و رسوم عید است.یکی،   دو 
روز مانده به آغاز سال جدید )نوروز(، افراد 
خانواده برای خرید لباس عیدشان به بازار 
و فروشگاه ها می روند و لباس های نو و 
پارچه های رنگین، خریداری می کنند. 
در واقع افراد خانواده با خرید لباس نو 
و تغییر ظواهر زندگی نشاط خاصی به 

زندگی خود می بخشند.
رعایت  به  ایران،  مناطق  برخی  در 
تاکید شده  بسیار  رسوم،  و  آداب  این 
از  شیراز،  در  مثال  عنوان  به  است 
بازار به  نوروز  به  مانده  ماه  دو   یکی، 

 می روند و لباس عیدشان را می خرند 
می  خریداری  معمولی   هایی  پارچه 
شود که دارای رنگ روشن و سرخ یا 
را  لباس  که  معتقدند  آنها  باشد.  زرد 
خودشان باید  بدوزند، پارچه آن را  در 
یا جمعه قیچی می  روزهای دوشنبه 
کنند آنها اعتقاد دارند  روز پنجشنبه 
مدتی  لباس  و  است  سنگین  ساعت 
روی دست می ماند تا دوخته شود، روز 
سه شنبه اگر بریده شود نصیب دزد یا 
 مرده شور خواهد شد و روز چهار شنبه 
می سوزد وسایل خانه نیز باید عوض   یا 
تمیزشود. پختن نان شیرین  از جمله 
کارهایی است که حتما باید قبل از عید و 

برای عید انجام بگیرد 
سبز کردن گندم، عدس، تره تیزک، 
10 ،15روز به عید در خانه های شیراز 
صورت می گیرد. برای این کار از ظرفی 
استفاده می کنند که از جنس مس یا 
روی باشد و بعد مقداری دانه ابتدا به 

سالمتی آقا امام زمان )عج( می ریزند و 
به ترتیب بعد از آن نام اعضای خانواده 

را می آورند.
خانه تکانی � 

ارزش های  و  از رسوم پسنده  یکی 
نیک عید، نظافت و خانه تکانی است که 
یکی، دو هفته پیش از عید خانه تکاتی یا 
رفت و روب انجام می گیرد و مجددا اثاثیه 
را جابه جا و گردگیری می کنند و دوباره 
آنها را می چینند در واقع مردم قبل از 
رسیدن سال نو تحولی در زندگی خود 
ایجاد می کنند و خانه را برای پذیرانی از 

مهمانان عید آماده می سازند.
 � تهیه سفره هفت سین

تهیه سفره هفت سین از دیگر آداب 
عید نوروز است.بزرگ ترین نماد آیین 
نوروز »هفت سین« ، است. »محمد علی 
با عنوان  پژوهشی  دادخواه« که اخیراً 

 

»نوروز و فلسفه هفت سین« به نگارش 
نویسد:  می  باره  این  در  آورده،   در 
»عدد هفت برگزیده و مقدس است. در 
انتخاب این عدد بسیار  سفره نوروزی 
قابل توجه است. ایرانیان باستان این عدد 

را با هفت امشاسپند یا هفت جاودانه 
مقدس ارتباط می دادند. در نجوم عدد 
به  رسیدن  و  آرزوهاست  خانه  هفت، 
امیدها را در خانه هفتم نوید می دهند. 
آسمان  می فرماید:  مجلسی  عالمه 
هفت طبقه و زمین هفت طبقه است 
و هفت ملک یا فرشته موکل برآنند و 
از  آیه  هفت  سال،  تحویل  موقع  اگر 
 قرآن مجید را که باحرف سین شروع 
می شود، بخوانند آنان را از آفات زمینی 
و آسمانی محفوظ می دارند.«هفت سین 
سنجد،  سیر،  سماق،  از  است  عبارت 

سمنو، سکه، سرکه، سبزی .
عید نوروز، آداب عید نوروز, نوروز در 

دیگر کشورها
آداب عید نوروز � 

یکی از آداب عید نوروز، جمع شدن 
تمام افراد خانواده بر سر سفره عید در 

لحظه تحویل سال نو است .
موقع تحویل سال نو همه اهل خانه 
می نشینند،  سفره  سر  بر  نو  لباس  با 
مادر اسپند دود می کنند، یکی از بچه 
ها شمع روشن می کند، پدر قرآن می 

خواند و …
هر کدام از این آداب و رسوم عید، 
فلسفه خاص خود را دارد؛ مادر اسپند 
دود می کند برای دوری از چشم زخم 
حسود، با روشن کردن شمع، بر روشنایی 
خانه و زندگی تاکید می شود و از افراد 
بزرگ  خانواده  می خواهند تا در سال 
نو، خانه آنها را با شمع وجود پدر و مادر 
نورانی کند؛ قرآن خوانده می شود تا در 
آغاز سال نو دل ها به سوی خداوند بزرگ 
سوق داده و از صاحب قرآن خواسته شود 
که در این سال جدید نیز یار و مددکار 
اهل خانه باشد، حضور ثابت و گسترده 
قرآن نه تنها در سفره عید بلکه در تمام 
آداب اجتماعی نوروز نشان از توجه مردم 
ایران زمین  به قرآن دارد و قرائت قرآن 
و بوسیدن آن در ساعات تحویل سال از 

جمله آداب سال تحویل است.
 بر سر سفره عید، سکه، برنج، آب، 
ماهی قرمز، آینه و … نیز دیده می شود 
که سکه، نشان از خیر و برکت و رفاه، 
برنج؛ نشانی از خیر و برکت و فراوانی، 
آب: نشان صافی و پاکی و روشنایی و 

گشایش کار، ماهی قرمز؛ شگون دارد، 
آینه؛برای رفع کدورت و نشانی ازصفا و 

پاکی و یکرنگی است.
افراد خانواده بعد از تحویل سال نو 
با هم رو بوسی کرده و عید را به هم 
تبریک می گویند و برای هم سال خوب 

و پربرکتی را آرزو می کنند.
 � دعای تحویل سال 

خواندن  نوروز  عید  آداب  دیگر  از 
مجلسی  است.  نو  تحویل سال  دعای 
در کتاب زادالمعاد در خصوص دعای 
هنگام   در  که  می کند  روایت  نو  سال 
 تحویل سال این دعا را بسیار بخوانید:
» یا مقلب القلوب واالبصار یا مدبر اللیل 
والنهار یا محول الحول و االحوال حول 

حالنا الی احسن الحال.«
عالمه مجلسی)ره( همچنین خواندن 
این دعا را در نوروز مناسب دانسته است:
انت  و  جدیده  سنه  هذه  »اللهم 
ملک قدیم اسإلک خیرها و خیرمافیها 
و  شرمافیها  و  شرها  من  اعوذبک  و 
استلفیک موونتها و شغلها یا ذالجالل و 
االکرام.«) بارالها! این سال جدید است و 
تو خدایی ازلی و قدیم هستی. خیر این 
 سال و خیر آنچه را در این سال پیش
 می آید، از تو خواستارم و از شر این سال 
و شرآنچه در این سال پیش خواهد آمد، 

به تو پناه می برم.(
 � زیارت اهل قبور

به  نوروز،رفتن  آداب  دیگر عید  از 
زیارت اهل قبور در روزهای آغازین سال 
نو و نیز برگزاری مراسم تحویل سال در 
کنار قبور شهدا ست  که از آداب دینی 
و  .تشرف  شود  می  محسوب   نوروز 
حضور در اماکن مقدسه و مشاهد مشرفه 
و برگزاری مراسم تحویل سال نو در آن 

مکان ها نیز از جمله آداب نوروز است .
دید و بازدید و دادن عیدی � 

ایام عید فرصت مناسبی برای صله 
و  به وضع خویشان  رحم و رسیدگی 
بستگان است که این نیز یکی از نشانه 
های اخالق و سنن مرضیه اسالمی و 
انسانی است. از همان روز نخست  نوروز، 
دید و بازدیدها آغاز می شود. در همه 
افراد  بر آن است که  خانواده ها رسم 
خانواده ابتدا به دیدن بزرگ ترهای فامیل 
می روند و عید را به آنها تبریک می گویند. 
 سپس به خانه بر می گردند و منتظر 
می مانند تا بزرگ ترها به آنها سر بزنند. 
هم  عیدی  بازدیدها  و  دید  این  در 
از  دیدوبازدید  بر  شود.عالوه  می  داده 
بستگان، دوستان، همسایگان و بزرگان 
فامیل، با جمعی از مصیبت دیدگان در 
سال گذشته نیز دیدار می شود. دید و 
بازدیدها تا روز سیزده بدر، )سیزدهمین 

روز سال نو(، ادامه دارد.
 � سیزده بدر

یکی دیگر از آداب عید نوروز،  اجرای 
بدر  سیزده  بدراست.  سیزده  مراسم 
در میان ایرانیان از دیر باز امری بسیار 
جدی بوده که همواره با برپایی مراسمی 
خاص همراه است. از آن جمله می توان 
به  پختن و خوردن  غذاهای سنتی 
در روز سیزده بدر اشاره کرد . خوردن 
کاهو سکنجبین و چغاله بادام  نیزدر روز 

سیزده بدر مرسوم است .

آداب و رسوم عید نوروز
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فرهنگ

در آثار پیشینیان آمده است که این جشن 
را نخست جمشید برپا کرد. می گویند در این 
را  آنان  و  رفت  دیوان  بـه جنگ  روز جمشید 
فرمانبردار خویش ساخت. جمشید در این روز 
بر تختی نشست کـه دیوان آن را می بردند و با 
آن به یک روز راه از دماوند به بابـل رسید. مردم 
در تعجب شدند و آن روز را جشن گرفتند. پس 
از جمشید شاه سال به سال براهمیت و فراگیری 

نوروز افزوده شد.
در زمان هخامنشیان و ساسانیان، نوروز به 
عنوان سنتی فراگیر و بسیار باشکوه چه در دربار 
شاهان و چه در خانه های مردم عامه )نه فقط 

زرتشتیان( اجرا می شده است.
علت مهم دیگری که جهت گسترش نوروز 
و درآمدن این عید در حیطه  شعایر اسالمی یاد 
می شود، تقارن نوروز است با جانشینی علی بن 
ابیطالب توسط پیغامبر اسالم محمدبن عبداهلل 
)ص( در عید غدیرخم، در سال دهم هجری برابر 
با بیست و نهم حوت )اسفند( است. همچنین در 
چنین روزی علی بن ابیطالب عاقبت بعد از 25 
سال گوشه گیری اجباری به خالفت رسید. به این 
ترتیب نوروز همچنان پس از اسالم اهمیت خود 
را حفظ کرد و احادیث و روایات بسیاری در این 

باب و در بهاراالنوار گردآوری شده است.
طبیعت پس از گذران دوره ای سرد و بی 
محصول، با آغاز بهار زنده شده و در واقع آفریده 
می شود. )در اسالم و همچنین عرفان اسالمی 
موضوع خلق مدام، منطبق با این عقاید ایران 
باستان است( انسان نیز باید به عنوان یکی از 
به  طبیعت  همراه  کند  سعی  الهی  مخلوقات 

رستاخیز برخیزد.
ها  َفرَوشی  یا  َفرَوَهرها  ماه  را  فروردین  ماه 
می نامند و آن عید اموات است. در این ماه به 
دلیل رستاخیز )نو شدن موقت دنیا( پرده میان 
زندگان و مردگان به کناری رفته و ارواح نیک در 
گذشتگان به مالقات زندگان می شتابند. رسم 
معروف قاشق زنی، نیز از همین اعتقاد نشأت می 

گیرد. ارواح نیک به صورت افرادی که رویشان 
پوشیده است به پشت در خانه های زنده ها آمده 
و زنده ها نیز به آنان به رسم یادبود و برکت هدیه 
ای می دهند. و نیز تمیز کردن خانه ها و روشن 
کردن چراغ ها و شمع ها در زمان تحویل سال 

برای رضایت خاطر و هدایت فروهر هاست.
در روز ابتدای فروردین که به نام پاک و برکت 
دهنده اهورامزدا )خدای پاک( مزین شده است، 
خورشید وارد برج َحَمل شده و جهان از نو آفریده 

می شود.
ایرانیان کهن برای استقبال از سبزی بهاران، 
25 روز مانده به فروردین بر 12 ستون خشتی یا 
سنگی سبزه می کاشتند. )12 ستون ، اشاره به 
اعتقاد کهن قرار گرفتن جهان بر روی 12 ستون 

دارد(.
نظرات  به  بنا  که  فروردین  روز  ششمین 
بسیاری  از محققان و موبدان زرتشتی، سالروز 
بزرگ  نوروز  به  است،  اسپنتمان  زرتشت  تولد 
بامداد آن روز  اند که در  )آورده  معروف است. 
به کوه بوشنج شخص خاموشی که دسته ای از 
گیاهان خوشبو  را در دست دارد ساعتی نمایان 
است، سپس پنهان و تا سال دیگر در همین 

هنگام دیگر نمایان نمی شود(.
فلسفه هفت سین

یکی از مقدمات مهم و اصلی ایرانیان برای 
سین«  هفت  »سفره  جدید  سال  از  استقبال 
است که به طور معمول ساعاتی پیش از تحویل 
سال نو گسترده شده و سیزدهم فروردین جمع 

می شود.
عاملی که »نوروز« را از دیگر جشن های ایران 
باستان جدا کرد و باعث ماندگاری آن تا امروز شد 
»فلسفه وجودی نوروز«یعنی زایش و نو شدنی 

است که در طبیعت دیده می شود.
شکی نیست که  یکی از نمودهای زندگی 
جمعی، برگزاری جشن ها و آیین های گروهی 

است، گردهم آمدن هایی که به نیت نیایش و 
شکرگزاری یا سرور و شادمانی شکل می گیرند.

بر همین اساس جشن ها و آیین های جامعه 
ایران را هم می توان به سه گروه عمده تقسیم 
بندی کرد: جشن ها و مناسبت های دینی و 
مذهبی، جشن های ملی و قهرمانی و جشن های 

باستانی .
نوروز یکی از جشن های باستانی ایران است 
که چون مبنای آن تازگی بخشیدن به طبیعت و 

روح انسان است، پایدار ماند و جاودان شد.
یکی از ارکان اصلی نوروز، چیدن سفره هفت 
سین برای جمع شدن  گرد آن به هنگام تحویل 
سال است . در بسیاری از منابع آمده است که 
»هفت سین« نخست »هفت شین« بوده و بعدها 

به»سین«تغییر یافته است.
بابل عدد »هفت« را  ایرانیان کهن و مردم 
زمین  و  آسمان  مقدس می شمردند، طبقات 
بوده است، ستارگان هفتگانه  و سیارات هفت 
زمین  مریخ،  زحل،  عطارد،  مشتری،  »زهره، 
و خورشید« و ایام هفته نیز هفت روز است و 

گرامی می داشتندش.

خانه  فروردین  روزهای  تمامی  در  پارسیان 
های خود را چراغانی کرده و چوب های خوشبو 
می سوزانند و شمع ها را روشن نگه میدارند و 
خوانچه ای پهن می کنند که بر آن هفت چیز 
که نام شان با حرف سین شروع شده باشد می 

گذارند .
)هفت سین( مانند:

سبزه: نمودار گل های زیبا و زینتی، سرسبزی 
و خرمی

در  تاک  درخت  )میوه  شادی  نماد  سرکه: 
ایران، میوه شادی خوانده می شد(

سمنو: از جوانه گندم، نمود رویش و برکت
سیب: میوه ای بهشتی و نماد زایش

سیر : نگهبان سفره )در اکثر فرهنگ های 
آریایی  برای سیر نقش محافظت کننده از شر 

قائل بودند(
سماق: نماد مزه زندگی

سنجد: بوی برگ و شکوفه آن محرک عشق 
و دلباختگی است

سکه: موجب برکت و سرشاری کیسه
قرآن: کتاب مقدس که بودنش بر سر سفره 

باعث رونق است.
آینه و شمع بر سر سفره هفت سین نیز نماد 
نور و روشنایی و شفافیت است. معموال تخم مرغ 
نیز بر سر سفره هفت سین است  که نماد نطفه 
و باروری و زایش است. در اساطیر ایران» جهان« 
تخم مرغی شکل است، آسمان چون پوسته تخم 
مرغ و زرده اش نمودگار زمین است. ماهی زنده 
نیز نماد سرزندگی و شادابی است  وهمچنین  
هزاران فلسفه و رسوم متفاوت که در گوشه و 
کنار ایران عزیزمان پراکنده است و در بعضی از 
کشورهای شرق آسیا مانند چین، هند و پاکستان 
نیز هر ساله مراسمی شبیه به نوروز انجام می 

شود.
عدد هفت در اسالم: آسمان هفت طبقه دارد . 
فرعون در خواب هفت گاو چاق و هفت گاو الغر 
را دید که گفتند هفت سال خشکسالی و هفت 

سال فراوانی می شود. جهنم هفت طبقه دارد . 
گناهان اصلی هفت عدد است . پیش از اسالم 
در بین اعراب ، هفت بار طواف دور کعبه مرسوم 
بوده و در سنت اسالمی نیز چنین است . هفت 
نفر قاری قرآن معروف بودند ، هفت بار شستن 
اشیای  ناپاک برای پاک شدن و قرار گرفتن هفت 

عضو بدن هنگام نماز نیز قابل ذکر است .
در  سلوک  وادی  هفت   : تصوف  در  هفت 
طلب  2(عشق  3( است: 1(  معروف  تصوف 
معرفت  4( استغنا  5(توحید  6( حیرت  7(فنا 

مولوی  نیز می گوید:

هفت شهر عشق را عطار گشت                    ما 
هنوز اندر خم یک کوچه ایم

سفره هفت سین از گذشته تا امروز



www.nigceng.ir

48
بسته فرهنگی ویژه نوروز95

سالمت

برای  است  مناسبی  فرصت  عید،  تعطیالت 
از  بردن  لذت  و  و جسمی  روحی  قوای  تجدید 
طبیعت بهاری و البته خوردن غذاها و تنقالتی 
که در مهمانی ها و دید و بازدیدها تدارک دیده 
شده است. اما گاهی بی توجهی به تغذیه و مصرف 
مواد غذایی ناسالم یا افراط در مصرف مواد غذایی 
پرکالری مانند آجیل، شیرینی، شکالت و انواع و 
اقسام تنقالت رنگارنگ عالوه بر افزایش وزن می 
تواند باعث بروز عوارضی مانند  چربی خون، افزایش 
که  دیگر شود  دردسر  یک  و  هزار  و  فشارخون 
خوشبختانه بیشتر افراد جامعه از این بیماری ها 

و عوارض آن اطالع کامل دارند.
 � مفید بودن، دلیل بر افراط در مصرف 

نیست
وقتی از مفید بودن یک ماده غذایی صحبت 
می شود برخی به اشتباه فکر می کنند مجازند هر 
مقدار که می خواهند از آن ماده غذایی استفاده 
کنند؛ در حالی که افراط در مصرف مواد غذایی 

مفید نیز می تواند به بروز بیماری منجر شود.
 این موضوع درباره مغزها و میوه های خشک 
نیز صادق است یعنی مصرف بی رویه و بیش از نیاز 
بدن در همه افراد به خصوص در بیمارانی مانند 
دیابتی ها و افرادی که مبتال به پرفشاری و چربی 
خون هستند می تواند عواقب ناخوشایندی داشته 
باشد. سه اصل مهم تغذیه تعادل، تناسب و تنوع 
است یعنی کسی که تنها یک یا چند گروه محدود 
و خاص از مواد غذایی را مصرف و از بقیه گروه های 
غذایی غفلت کند، مطمئنا از خیلی مواد ضروری 
و الزم برای بدن محروم شده و همین می تواند 
سالمت وی را به خطر بیندازد بنابراین با توجه به 
این سه اصل مهم نباید در ایام نوروز از گروه های 
دیگر غذایی غفلت کرد و تنها به دلیل باال بودن 
ارزش غذایی آجیل ها یا میوه ها از گروه های دیگر 
مانند لبنیات یا سبزی ها غفلت کرد  این موضوع  
به خصوص در مورد کودکانی که در حال رشد 

هستند از اهمیت بیشتری برخوردار است.
  اما شاید این سوال برای شما مطرح شود 
پس چرا برخی محققان تغذیه بر این باورند که با 
خوردن آجیل می توان وزن کم کرد ، آیا اساسا 
چنین ادعایی درست است در جواب این افراد باید 
گفت بله چنین گفته ای صحیح است اما باید اصول 

آن رعایت شود.

 آجیل را باید قبل از وعده غذایی مصرف کرد تا 
مقداری از اشتهای کاذب فرد کم شود و البته مقدار 

آن نیز نباید بیشتر از یک مشت باشد.
 کسانی که عادت دارند بعد از وعده غذایی 
 آجیل مصرف کنند، با این کار نه تنها وزن کم 
نمی کنند، بلکه دچار اضافه وزن و چاقی هم خواهند 
شد. پزشکان این روش را به کسانی که وزن پایینی 

دارند و می خواهند چاق شوند، توصیه می کنند.
 �  مصرف آجیل، ضامن سالمتی

مصرف آجیل می تواند از بسیاری بیماری ها از 
جمله بیماری های قلبی و عروقی پیشگیری کند. 
مغز ها با افزایش کلسترول خوب و کاهش کلسترول 
بد خون می توانند ریسک بیمارهای قلبی را 20 تا 
50 درصد کاهش دهند و این در صورتی محقق 
می شود که مصرف مغزها در بلند مدت جزو الگوی 
غذایی فرد باشد و با خوردن مثال یک یا چند وعده 

نمی توان  چنین انتظاری داشت.
و  منظم  مصرف  دهد  می  نشان  مطالعات   

به  ابتال  ریسک  تازه،  مغزهای  کافی  میزان  به 
بیماری هایی مانند دیابت و سرطان ها به ویژه 
سرطان پروستات، سینه و ریه را به طرز چشمگیری 

کاهش می دهد.
جالب است بدانید مصرف مغزها در بیماران 
مبتال به پرفشاری خون می تواند فشار خون را 
کاهش دهد؛ به شرطی که مغزها شور نباشد و به 

شکل تازه و خام مصرف شود.
 � حساسیت از نوع آنافیالکسیک

در  ویژه  به  مغزها  به  حساسیت  یا  آلرژی   
کودکان چنانچه مورد غفلت قرار گیرد می تواند 

دردسرآفرین شود.
گاهی برخی کودکان نسبت به بعضی خوراکی ها 
از جمله مغزهایی مانند بادام زمینی چنان آلرژی ای 
پیدا می کنند  که حتی می تواند باعث شوک 
آنافیالکسیک شود،  بنابراین خانواده ها باید در این 
ایام به ویژه در مورد کودکان توجه خاصی داشته 
باشند، زیرا حساسیت های شدید می تواند باعث 

درگیر شدن سیستم تنفسی آنها شده و حتی به 
مرگ کودک نیز  منجر شود،  بنابراین بروز عالئمی 
التهاب پوست دست، صورت و  و   مانند خارش 
لب ها، حالت تهوع و درد در ناحیه شکم و اسپاسم 
های گوارشی و نهایتا درگیری سیستم تنفسی می 

تواند هشداری جدی برای خانواده ها باشد.
  در چنین شرایطی الزم است هرچه سریع تر 
به مرکز درمانی مراجعه شود ولی درصورتی که به 
مراکز درمانی دسترسی ندارید، می توانید از یک 
آنتی هیستامین استفاده کنید و در اولین فرصت به 

مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنید.
از دیگر موضوعات مورد توجه والدین، مصرف 
آجیل در کودکانی است که هنوز توانمندی و قدرت 

مصرف درست آنها را ندارند.
 توصیه می شود آجیل را به قطعات کوچک 
درآورید و آن را با پوست در اختیار کودکان قرار 
ندهید و چنانچه کودک شما دچار حادثه شد، در 
وهله اول باید خونسردی تان را حفظ و سپس وی 
را به پشت خوابانده و به قسمت نرم شکم درست 
زیر دنده ها در دو طرف همزمان فشار کمی وارد 
بعد  جسم خارجی را از گلوی کودک خارج کنید 
اما اگر موفق به انجام آن نشدید، الزم است هر 
چه سریع تر کودک را به مراکز درمانی یا امدادی 

منتقل کنید.
 � افالتوکسین تهدیدی جدی برای کبد

 مغزهای کهنه به سم افالتوکسین آلوده هستند. 
این سم می تواند سیستم ایمنی بدن به خصوص 

کبد را دچار آسیب های جدی کند.
قلب، کبد  از  بعد  دانید،  همان طور که می 
احساس ترین اندام داخلی بدن محسوب می شود 
و فردی که طوالنی مدت با خوردن آجیل های 
آلوده، سم افالتوکسین را به مرور وارد بدنش کرده 
 است، عالوه بر ناراحتی های گوارشی، حتما به 

بیماری های شدید کبدی نیز دچار خواهد شد.
آجیل بسته بندی شده همیشه مرغوب نیست

برخی خانواده ها برای آن که خیال خود را از 
بابت کیفیت و سالمت آجیل نوروز راحت کنند 
به برخی فروشگاه ها مراجعه و آجیل را به صورت 
بسته بندی خریداری می کنند. غافل از آن که در 
میان آجیل های بسته بندی شده انواعی که کیفیت 
پایین و طعم ناسالمی داشته باشد به وفور یافت 
می شود و متأسفانه مسئوالن ناظر هم توجهی به 

این موضوع ندارند.
آجیل مغز شده زود فاسد می شود � 

مزیت اصلی آجیل های مغز شده آن است که 
زحمت پوست کندن ندارد و سبب بروز مشکالتی 
در بهداشت دهان و دندان نمی شود اما باید بدانید 
یک نعلبکی آجیل مغز شده 600 کالری یعنی 
معادل دو بشقاب برنج کالری دارد و به دلیل سادگی 
در مصرف، بیشتر خورده می شود. از طرفی پوست، 
پوششی مناسب برای پیشگیری از آلودگی های 
در  شود.  ایجاد  است  ممکن  که  است  دیگری 
 نتیجه آجیل مغز شده نه تنها در تماس مستقیم 
با گرد و غبار هوا و میکروب های بیماری زا قرار دارد 
بلکه اگر تحت عملیات پررطوبت پوست گیری یا در 
محیط مرطوب نگهداری شود، خیلی زودتر فاسد 
شده و آلوده به سم خطرناک افالتوکسین می شود؛ 
کپکی میکروسکوپی که با ترشح سم، بدون شک 
با تضعیف سیستم ایمنی بدن باعث سرطان کبد 
شده و خطر سقط جنین و عقب افتادگی ذهنی را 

افزایش می دهد.

دانستنی های  آجیل شب عید 
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گاهی وقت ها در عید و تعطیالت، مشکالتی به سراغ  آدم می آید  که کمی آزار دهنده است  اما با وجود ادویه های 
موثر جای هیچ گونه  نگرانی نیست.

ادویه ها خواص فوق العاده ای دارند که کمابیش با آن ها آشنا هستید. در واقع این ادویه های خوشمزه نه تنها طعم غذا 
را بهتر می کنند بلکه به شیوه های مختلف برای سالمتی تان نیز مفیدند. شما به راحتی می توانید با مصرف  ادویه ها بر 

مشکالت تان غلبه کرده و ایام خوشی را بگذرانید. 
آنتی اکسیدان بزنید و التهاب ها را از خود دور کنید � 

چوب میخک سرشار از مواد مغذی فراوانی بوده  که برای سالمتی ما الزم و ضروری است . در واقع این ادویه منبع 
فوق العاده آنتی اکسیدان ها محسوب می شود. آنتی اکسیدان ها وظیفه   مقابله با رادیکال های آزاد را بر عهده دارند. باید بدانید 
که این رادیکال های آزاد موذی باعث ابتال به پیری و بیماری های متعدد می شوند. عالوه بر این ،نتایج پژوهش های جدیدی 
که روی سلول های حیوانات انجام و درنشریه  Journal of Lipid Research   به چاپ رسیده نشان می دهد که روغن 

موجود در چوب میخک جلوی تولید ترکیبات التهاب زا را می گیرد.
مغزتان را فعال تر کنید  � 

مغز فرمانده بدن است و هر چه فعال تر و سالم تر باشد بدن نیز از آمادگی بهتری برخوردار خواهد بود. اینجا هم پای 
دارچین در میان است. عطر دارچین،نه تنها فضای آشپزخانه را  در بد می گیرد  و لذت آشپزی را چند برابر می کند بلکه 

به راحتی مغز را فعال تر می سازد.
بیماری ها لطفاً تعطیل � 

نتایج  پژوهش های  اخیر نشان می دهد که دارچین می تواند جلوی وضعیت مقاومت در برابر انسولین و دیگر عالیم 
سندرم متابولیک را بگیرد یا حداقل باعث کاهش آن ها شود. سندرم متابولیک مجموعه ای از اختالالتی است که خطر 
بیماری های قلبی، سکته  مغزی و دیابت نوع 2 را افزایش می دهد. در تهیه  غذاهایتان از این ادویه  مفید غافل نشوید. چای 

دارچینی را  نیز فراموش نکنید.
همچنین نتایج پژوهشی که در  نشریه  North American Journal of Psychology به چاپ رسیده نشان 
می دهد که استشمام بوی دارچین یا جویدن آدامس دارچینی قدرت ذهن را افزایش می دهد و سرعت واکنش مغز به 

مسائل پیرامون را باال می برد.

ایام عید: این ادویه ها را چاشنی سالمتی تان کنید
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 عید نوروز که  یادآور  رسوم باستانی مردم ایران زمین 
های  رهاورد  قدیمی،  سنتی  پاسداشت  کنار  در  است، 
متعددی نیز دارد که یکی از مهم ترین شان تزریق نشاط 

و شادی به زندگی مردم جامعه است.
هزاران سال است که ایرانیان فرا رسیدن بهار را به عنوان 
روزهای آغازین سال نو جشن می گیرند و رسوم متعددی 
هم برای این ایام به جای می آورند، رسومی که به خودی 
خود می تواند موجی از شادی را در میان اقشار و طبقات 

مختلف جامعه ایجاد کند.
خانه تکانی رسمی برای پاکیزگی خانه ها و ذهن ها � 

از هفته ها مانده به آغاز بهار، مردم شهرهای مختلف به 
خصوص خانم های خانه دار، در امتداد رسمی قدیمی به 
نام خانه تکانی به استقبال سال نو می روند و با زدودن غبار 
و آلودگی از چهره خانه ها ، خود را برای آغاز سالی جدید 
مهیا می کنند. شاید خانه تکانی کردن یکی از نگرانی های 
خانم های خانه دار در هفته های پایانی زمستان باشد اما در 
نهایت پاکیزگی خانه ها در آغاز سال نو، انضباط و پاکی را به 
مهمانی خانه ایرانی ها می آورد و باعث می شود ذهن ها هم 
در این محیط منظم و پاکیزه، با آرامش و شادی بیشتری به 

کار خود ادامه دهند.

خرید رخت و لباس نو � 
یکی از رسوم نوروزی ایرانی ها از باستان تا به امروز، 
خرید رخت و لباس نو برای آغاز سال جدید بوده است 
و ایرانی ها همواره سعی می کردند در لحظه تحویل سال 
نو، جامه ای نو  بر تن کنند تا با ردایی جدید به استقبال 

نوروز بروند.
اگر چه این سال ها رسم خرید عید با برخی تفریط 
 ها روبه رو شده و در این بین برخی نمی توانند از پس
 هزینه های تهیه لباس عید بر آیند چرا  که با قیمت باال 
و کیفیت نازل در اختیار مردم قرار می گیرد اما در نهایت 
هنوز هم خرید لباس نو می تواند حال و هوای کودکی را 
ایجاد کند و برای چند روز هم که شده شادی را به  قلب 

آدم های غرق در مدرنیته این روزها بیاورد.
ذوق تعطیلی دو هفته ای � 

یکی دیگر از عواملی که باعث می شود حتی فکر کردن 
به عید هم با موجی از شادی همراه باشد، ماجرای همان 
تعطیلی دو هفته ای معروف است که خیلی ها را از هفته 
 ها و ماه ها پیش از عید، به رویا پردازی و برنامه ریزی وا
 می دارد. در دوره و زمانه ای که مردم در ازدحام دغدغه های 
شغلی وقت سر خاراندن هم ندارند، تعطیالت عید فرصتی 
است برای اینکه مردم برای یکی، دو هفته هم که شده 
فارغ از دغدغه های دیگر روزهای سال، تنها به استراحت 
بپردازند و عید بهانه ای باشد برای شادی و سالمت روانی 

مردم جامعه شود.
بهانه ای برای مسافرت � 

یکی دیگر از دلخوشی های عید نوروز، مسافرت هایی 
است که به بهانه تعطیلی اتفاق می افتد. حاال شاید خیلی از 
مردم کشور توانایی مالی تورهای استانبول، دوبی و اروپایی  
را نداشته باشند و نتوانند در هتل های گرانقیمت کیش و 
اصفهان و شیراز سکونت کنند اما عید که می شود با اتوبوس 
و قطار یا خودروی شخصی شان راه شهرهای مختلف را در 
پیش می گیرند تا بتوانند مانند همه آدم ها از مسافرت و 

دیدن مناطق جدید لذت ببرند.
شاید به همین دلیل هم هست که خانواده های ایرانی 

چه ثروتمند باشند و چه متعلق به اقشار متوسط، از هفته 
ها مانده با آغاز تعطیالت عید برای مسافرت های نوروزی 
 شان برنامه ریزی کرده و وسیله و مقصد سفر را مشخص 
می کنند، مسافرتی که حتی فکر کردن به آن می تواند 
موجی از شادی  را در روزهای باقیمانده به عید در میان 
مردم ایجاد کند و پس از تعطیالت هم خاطراتش تا روزها 

در قلب و ذهن آنها باقی بماند.
دید و بازدیدی به شیرینی عسل � 

یکی دیگر از رسوم خجسته نوروزی ایرانیان از دیرباز 
دید و بازدید و صله ارحام در روزهای جدید سال بوده است 
 و مردم کشور با آغاز سال نو ابتدا به دیدار پدر و مادر و
 بزرگ ترهای خانواده می رفتند و سپس با تمامی افراد 
خانواده که در سایر روزهای سال مجال و فرصتی برای 
دیدن نشان نداشتند، دیدار می کردند، در این میان بسیاری 
از کینه ها و قهرها هم به بهانه عید نوروز کنار گذاشته 
می شد و مردم به استحکام روابط خویشاوندی با حسی از 
امنیت و آرامش مواجه می شدند. از طرف دیگر دید و بازدید 
های نوروزی معموال فضاهای شادی را در خانه ها ایجاد 
می کند و اعضای فامیل گاه پس از یک سال دوری دور 
هم جمع می شوند و از خاطرات و اتفاقات خوش زندگی 

سخن می گویند.
عید بهانه ای برای شادی � 

در نهایت عید نوروز به خودی خود بهانه ای است برای 
 اینکه آدم های شهر پس از یک سال تالش و کوشش
 بی وقفه خود را برای تعطیالتی شاد در  جمع خانواده مهیا 

کنند و با آغوشی باز به استقبال شادی های بهاری بروند.

تاثیر عید بر سالمت 
روانی جامعه

 آیا می خواهید از پول خود با هوش بیشتری استفاده 
شوید؟  ثروتمندتر  قبل  سال  به  نسبت  امسال  و  کنید 
بهترین کسی که می توانید برای توصیه گرفتن در این 
زمینه نزد او بروید، وارن بافت است. او توانسته است ثروت 
شخصی خود را به 72 میلیارد دالر برساند  و به عنوان 

سومین فرد ثروتمند دنیا شناخته  شود.
در  معقولی  توصیه های  ارائه   به  وی  این،  بر  عالوه 
زمینه  ثروتمند شدن پرداخته است که قطعا هر فردی 
می تواند از آن ها پیروی کند حتی اگر تجربه ای در زمینه   
سرمایه گذاری نداشته باشید. در اینجا به چند توصیه ای 
که وارن بافت به منظور استفاده  بهینه از پول و سرمایه 

مطرح کرده است، اشاره می کنیم.
1 - هیچ وقت سرمایه  خود را از دست ندهید

قانون شماره  1: هیچگاه پول و سرمایه  خود را از دست 
ندهید. قانون شماره 2 : هیچ وقت قانون شماره  1 را فراموش 
 : این نکته اشاره می کند که  بافت همچنین به   نکنید. 
»کسی را نمی شناسم که فکر کند از دست دادن پول ایده  

خوبی باشد زیرا این کار یک حماقت بزرگ است«.
اما بهتر است که فراتر از این مورد آشکار برویم. وی  یک 
توصیه  کاربردی بیان می کند که: هر زمانی که می توانید، 
از ریسک کردن اجتناب کنید. وارن بافت همچنین اشاره 
موفق  و  خوشبخت  فردی  می خواهید  اگر  که  می کند 

باشید، هیچگاه برای آنچه می خواهید، آنچه نیاز دارید 
افتادن  را به خطر نیندازید. حتی اگر احتمال به خطر 
سرمایه  شما، یک در هزار باشد.با در نظر داشتن این نکته، 
بافت به شخصه از انجام هر نوع سرمایه گذاری پرخطر در 
طول سال های بسیار اجتناب  و در بسیاری از مواردی که 
می توانست به وسیله  آن ها به سودهای کالنی دست پیدا 
کند )به عنوان مثال در زمینه  تکنولوژی( چشم پوشی 
کرد. پس از مدتی، استفاده از راهبرد ریسک گریزی، به 

طرز چشمگیری برای او نتیجه بخش بود.
۲ - با پرداخت بهای پایین، ارزش باالیی به دست 

آورید
»قیمت و بها آن چیزی است که پرداخت می کنید 
و ارزش آن چیزی است که دریافت می کنید.« بنابراین 
قانون شماره  )و  از دست بدهید  را  می توانید پول خود 
1 را زیر پا بگذارید( در صورتی که تصمیم بگیرید برای 
چیزی بیش از ارزش آن پول پرداخت کنید. بافت به این 
نکته اشاره می کند که »من ترجیح می دهم کاالهایی با 
کیفیت باال در زمانی که قیمت آن ها موقتا پایین آمده 
است، خریداری کنم.« این روش کامال هوشمندانه است.

۳ - سعی کنید عادت های اقتصادی سالم کسب 
کنید

بافت در یکی از سخنرانی های خود در میان دانشجویان 

دانشگاه به این نکته اشاره کرد که »بیشتر رفتارها بر اساس 
عادت های فردی شکل می گیرد. « و »زنجیره  به وجود 
آمده بین عادت ها، نامحسوس تر از آن است که تشخیص 
داده شود تا زمانی که این زنجیره آنقدر سنگین شود که 

از هم گسسته شود«.
همه  ما عادت هایی داشته  که دوست داریم آن ها را 
کنار بگذاریم و عادت های بسیاری هم  وجود دارند که 
تمایل داریم به آن ها روی بیاوریم. بافت به این نکته اشاره 
می کند که در مورد دوم، مهم ترین عادت، پس انداز کردن 
پول است. همچنین او معتقد است، »بزرگ ترین اشتباه، 

یاد نگرفتن عادت پس انداز کردن پول است«. 
4 - روی خود سرمایه گذاری کنید

بافت معتقد است که» شما باید تا جایی که می توانید 
و از هر طریقی که ممکن است   روی خود سرمایه گذاری 
کنید، چه از طریق مراقبت از جسم خود، تا پیدا کردن 
شغلی که دوست دارید یا تحصیالت. « بافت در یکی از 
مصاحبه های خود عنوان کرد که »هر کاری که به توسعه  
شود،  منجر  شما  برای  بیشتر  ارزش  ایجاد  و  مهارت ها 

می تواند برای شما نتیجه  چشمگیری داشته باشد«.
او معتقد است، هر آنچه از شما گرفته شود می تواند 
چندین برابر بیشتر به شما بازگردانده شود اما برخالف 
سایر دارایی ها، توانایی ها و مهارت های شما نمی توانند از 
شما گرفته شوند. این مسئله می تواند تحصیالت،  آغاز 
تجارت شخصی یا حتی دریافت یک پست داوطلبانه باشد 
که می تواند به شما مهارت هایی را که پیش از این در 
اختیار نداشتید ، بیاموزد. هر آنچه به هوش شما بیفزاید، 

به ثروت شما نیز اضافه می کند.
5 -  برای خود اهداف بلند مدت مشخص کنید

بافت معتقد است، اشتباهی که بیشتر افراد مرتکب 
می شوند این است که سعی می کنند مسائل مالی را به 
صورت کوتاه مدت در نظر بگیرند. این نوع طرز فکر اغلب، 
افراد را به دردسر می اندازد. در عوض بافت توصیه می کند 
»بر اساس افق دید مربوط به چندین دهه  سرمایه گذاری 
کنید. « به جای این که سعی کنید مقدار کمی پول، در 
کوتاه ترین زمان به دست آورید، باید روی افزایش قدرت 
خرید خود در کل طول عمر خود کار کنید. به نظر بافت، 
این یک روش سالم برای کسب درآمد محسوب می شود.

چگونه از سال قبل ثروتمندتر شویم
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سالمت

 آیا می خواهید از پول خود با هوش بیشتری استفاده 
شوید؟  ثروتمندتر  قبل  سال  به  نسبت  امسال  و  کنید 
بهترین کسی که می توانید برای توصیه گرفتن در این 
زمینه نزد او بروید، وارن بافت است. او توانسته است ثروت 
شخصی خود را به 72 میلیارد دالر برساند  و به عنوان 

سومین فرد ثروتمند دنیا شناخته  شود.
در  معقولی  توصیه های  ارائه   به  وی  این،  بر  عالوه 
زمینه  ثروتمند شدن پرداخته است که قطعا هر فردی 
می تواند از آن ها پیروی کند حتی اگر تجربه ای در زمینه   
سرمایه گذاری نداشته باشید. در اینجا به چند توصیه ای 
که وارن بافت به منظور استفاده  بهینه از پول و سرمایه 

مطرح کرده است، اشاره می کنیم.
1 - هیچ وقت سرمایه  خود را از دست ندهید

قانون شماره  1: هیچگاه پول و سرمایه  خود را از دست 
ندهید. قانون شماره 2 : هیچ وقت قانون شماره  1 را فراموش 
 : این نکته اشاره می کند که  به  بافت همچنین   نکنید. 
»کسی را نمی شناسم که فکر کند از دست دادن پول ایده  

خوبی باشد زیرا این کار یک حماقت بزرگ است«.
اما بهتر است که فراتر از این مورد آشکار برویم. وی  یک 
توصیه  کاربردی بیان می کند که: هر زمانی که می توانید، 
از ریسک کردن اجتناب کنید. وارن بافت همچنین اشاره 
موفق  و  خوشبخت  فردی  می خواهید  اگر  که  می کند 

باشید، هیچگاه برای آنچه می خواهید، آنچه نیاز دارید 
افتادن  را به خطر نیندازید. حتی اگر احتمال به خطر 
سرمایه  شما، یک در هزار باشد.با در نظر داشتن این نکته، 
بافت به شخصه از انجام هر نوع سرمایه گذاری پرخطر در 
طول سال های بسیار اجتناب  و در بسیاری از مواردی که 
می توانست به وسیله  آن ها به سودهای کالنی دست پیدا 
کند )به عنوان مثال در زمینه  تکنولوژی( چشم پوشی 
کرد. پس از مدتی، استفاده از راهبرد ریسک گریزی، به 

طرز چشمگیری برای او نتیجه بخش بود.
۲ - با پرداخت بهای پایین، ارزش باالیی به دست 

آورید
»قیمت و بها آن چیزی است که پرداخت می کنید 
و ارزش آن چیزی است که دریافت می کنید.« بنابراین 
قانون شماره  )و  از دست بدهید  را  می توانید پول خود 
1 را زیر پا بگذارید( در صورتی که تصمیم بگیرید برای 
چیزی بیش از ارزش آن پول پرداخت کنید. بافت به این 
نکته اشاره می کند که »من ترجیح می دهم کاالهایی با 
کیفیت باال در زمانی که قیمت آن ها موقتا پایین آمده 
است، خریداری کنم.« این روش کامال هوشمندانه است.

۳ - سعی کنید عادت های اقتصادی سالم کسب 
کنید

بافت در یکی از سخنرانی های خود در میان دانشجویان 

دانشگاه به این نکته اشاره کرد که »بیشتر رفتارها بر اساس 
عادت های فردی شکل می گیرد. « و »زنجیره  به وجود 
آمده بین عادت ها، نامحسوس تر از آن است که تشخیص 
داده شود تا زمانی که این زنجیره آنقدر سنگین شود که 

از هم گسسته شود«.
همه  ما عادت هایی داشته  که دوست داریم آن ها را 
کنار بگذاریم و عادت های بسیاری هم  وجود دارند که 
تمایل داریم به آن ها روی بیاوریم. بافت به این نکته اشاره 
می کند که در مورد دوم، مهم ترین عادت، پس انداز کردن 
پول است. همچنین او معتقد است، »بزرگ ترین اشتباه، 

یاد نگرفتن عادت پس انداز کردن پول است«. 
4 - روی خود سرمایه گذاری کنید

بافت معتقد است که» شما باید تا جایی که می توانید 
و از هر طریقی که ممکن است   روی خود سرمایه گذاری 
کنید، چه از طریق مراقبت از جسم خود، تا پیدا کردن 
شغلی که دوست دارید یا تحصیالت. « بافت در یکی از 
مصاحبه های خود عنوان کرد که »هر کاری که به توسعه  
شود،  منجر  شما  برای  بیشتر  ارزش  ایجاد  و  مهارت ها 

می تواند برای شما نتیجه  چشمگیری داشته باشد«.
او معتقد است، هر آنچه از شما گرفته شود می تواند 
چندین برابر بیشتر به شما بازگردانده شود اما برخالف 
سایر دارایی ها، توانایی ها و مهارت های شما نمی توانند از 
شما گرفته شوند. این مسئله می تواند تحصیالت،  آغاز 
تجارت شخصی یا حتی دریافت یک پست داوطلبانه باشد 
که می تواند به شما مهارت هایی را که پیش از این در 
اختیار نداشتید ، بیاموزد. هر آنچه به هوش شما بیفزاید، 

به ثروت شما نیز اضافه می کند.
5 -  برای خود اهداف بلند مدت مشخص کنید

بافت معتقد است، اشتباهی که بیشتر افراد مرتکب 
می شوند این است که سعی می کنند مسائل مالی را به 
صورت کوتاه مدت در نظر بگیرند. این نوع طرز فکر اغلب، 
افراد را به دردسر می اندازد. در عوض بافت توصیه می کند 
»بر اساس افق دید مربوط به چندین دهه  سرمایه گذاری 
کنید. « به جای این که سعی کنید مقدار کمی پول، در 
کوتاه ترین زمان به دست آورید، باید روی افزایش قدرت 
خرید خود در کل طول عمر خود کار کنید. به نظر بافت، 
این یک روش سالم برای کسب درآمد محسوب می شود.

چگونه از سال قبل ثروتمندتر شویم
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سرگرمی و خواندنی

ایام قدیم گویی  عید نوروز در 
حال و هوای دیگری داشت، در آن 
زمان تقریبا تمام کارهای مربوط به 
عید نوروز، توسط اعضای خانواده 
انجام می شد که در بیشتر مواقع، 
می  زندگی  خانه  یک  در  همه 
کردند و دست به دست هم داده 
به خیاطی و خانه تکانی، خرید و 
پخت و پز می پرداختند، باغچه را 
صفا داده و گل کاری می کردند 
و خالصه با آغاز سال نو، همه با 
احساس رضایت از نتیجه کوشش 
های خود، پذیرای مهمانان شده و 
خود به دیدار فامیل می رفتند و 
روزهای خوشی را در کنار یکدیگر 

می گذراندند.
از  کودکان  برای  نوروز  عید 
حال و هوایی استثنایی برخوردار 
همین  در  تنها  آنان  اکثر  و  بود 
 زمان صاحب یک دست لباس نو 
می شدند و شاید یکی دو اسکناس 
تا نخورده در روز عید ،عیدی می 
گرفتند و برای آن هزارتا نقشه می 

کشیدند. 
خوردنی های شب عید نوروز � 

به  پلو: یک شب مانده  سبزی 
تحویل سال، زمان خوردن سبزی 

پلو با کوکوی سبزی، سیر تازه و 
ماهی فرا می رسید. عقیده به پلوی 
سبزی دار این بود که می گفتند 
را  بدن  زنده،   را  دل  آن  خوردن 
رطوبت مفید می بخشید و روح 
تازه به تن می دمید. با توجه به 
اینکه در تهران سبزی تازه هنوز 
نرسیده بود و وسایل تندرو برای 
رساندن ماهی تازه به تهران موجود 
نبود، بیشتر مردم از سبزی خشک 
و ماهی دودی استفاده می کردند. 
از طرفی بسیاری از افراد خیر در 
مستمندان  یاری  به  شب  این 
شتافته و با بردن برنج، روغن، ماهی 
و تخم مرغ به در خانه آنها، دلشان 

را شاد می کردند.
رشته پلو � 

شب سال نو، یعنی شب تحویل 
سال، وقت خوردن رشته پلو بود که 
خوردن آن آدابی داشت. رشته پلو 
که با رشته پلویی و همراه با خرما و 
کشمش سرخ کرده آماده می شود، 
غذایی است که نه تنها پر قوت و 
گرم کننده مزاج به شمار می آمد، 
بلکه خوردن آن موجب می شد که 
در  تا آخر سال  کار«  »سر رشته 

دستشان باشد.

چراغهای شب عید � 
از اعتقادات دیگر شب سال نو 
این بود که باید شعله و نور در خانه 
زیاد باشد که این شامل اجاق یا 
منقل و چراغها بود که باید تا صبح 
روز دوم سال روشن نگه داشته می 
شد به طوریکه باید با کمال دقت 
نزده  دود  تا  گیری می شد  نفت 
و خاموش نشود. از طرفی، شیوه 
تعبیر  این چراغها، خود  سوختن 
و تفسیری داشت که شنیدن آن 

خالی از لطف نیست.
انتها  تا  ابتدا  از  چراغها  اگر 
بود،  مانده  باقی  سالم  و  روشن 
و  دلخوشی  با  پربرکت  سالی 
تندرستی در انتظار اهل خانه بود، 
اگر لوله چراغها دود زده می شد 
یا شمع درون آنها به یکسو می 
افتاد، تاریکی و کدورت در زندگی 
می  خاموش  اگر  میکرد،  رخنه 
شد، مالی از دستشان می رفت یا 
امیدی به نا امیدی مبدل می شد 
و بدتر از همه اینکه اگر لوله چراغ 
می شکست یا چراغ واژگون می 
شد، به معنای درگذشت کسی از 
نزدیکان یا زیر و رو شدن زندگی 

اهل خانه بود.

 � تفریحات نوروز تا روز سیزده
روزهای عید به دید و بازدید و 
شادی و تفریح می گذشت و رسم 
بر این بود که در این روزها کسی 
بداخمی و تندی نکند، پول یا مالی 
قرض نکند، نزد پزشک و دوا فروش 
هم نرود و خالصه از هر مورد غم 
افزا و مکدر کننده دوری کند. البته 
نذری  پخش  و  قبور  اهل  زیارت 
که  بود  آدابی  جزو  رفتگان  برای 
هرچند غم افزا، اما موجب شادی 
بسیار  نتیجه  در  و  رفتگان  روح 

پسندیده به شمار میرفت.
دو سه روز اول عید برای دیدار 
از بزرگترها بود که از منزل پدر و 
مادر آغاز می شد و منازل دایی و 
عمه و دیگر بزرگان و دوستان می 
بازدیدها  و  دید  این  در  گذشت. 
عیدی هایی هم رد و بدل می شد 
و به خصوص عروس و دامادها در 
عیدی  ازدواج  از  پس  عید  اولین 

فراوانی می گرفتند.
در  هم  سفر  و  گذار  و  گشت 
برنامه های روز چهارم به بعد بود 
و تفریح و استراحت معموال تا روز 
سیزده ادامه داشت و در این روز به 

اوج خود می رسید.

آیین هایی که پابرجاست  
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ایران یکي از کشور هاي چهار فصل و با تمدن 
دنیاست؛ با دارا بودن قلعه های تاریخی، غارهای 
بکر، معماری های سنتی و اصیل دوران اسالمی، 
جنگل ها و دشت های مثال زدنی، کویر های 
و  تفریحی  تفرجگاه  و  و هزاران مکان  دیدنی 
دیدنی که  آن را خاص کرده است.  ایام نوروز 
فرصت خوبی است تا با سفر به این مناطق با 
دیدنی های کشور خو ب مان بیشتر آشنا شویم. 
نقاط  ترین  خاص  از  تعدادی  زیر  گزارش  در 

دیدنی ایران معرفی می شود. 
ارگ راین � 

ارگ رایِن یکی از بزرگ ترین بناهای خشتی 
جهان است. این بنای تاریخی بزرگ با مساحتی 
بیش از 22 هزار مترمربع، دومین بنای خشتی 
بزرگ جهان پس از ارگ بم به شمار می آید 
و  که هرساله میزبان هزاران گردشگر داخلی 

خارجی است.
کرمان  استان  غربی  جنوب  در  راین  ارگ 
قرار دارد. این بنای خشتی تا حدودی به ارگ 
تاریخی بم شبیه است و بر باالی تپه ای قرار دارد. 
قلعه راین یکی از مهم ترین آثار تاریخی کهن 
دوره  به  آن  قدمت  گفته می شود  است.  راین 
ساسانیان بر می گردد. در تاریخ کرمان، از قلعه 

راین در قرن اول هجری قمری نام برده شده 
 است. قلعه هایی با قدمت و سابقه بیشتر در این 
محل وجود داشته که بر اثر حوادث طبیعی از 

بین رفته اند.
غار یخی چما � 

روستای شیخ  مجاورت  در  یخی چما  غار 
از  چلگرد  کیلومتری   25 فاصله  در  علیخان 
توابع بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ استان 

چهارمحال و بختیاری قرار دارد.
غار یخی چما در مقابل دشت چما واقع شده 

است  پربرف  انباری  و  بزرگ  تنگه ای  و شبیه 
که ارتفاع برف های آن به 50 متر نیز می رسد. 
الیه های یخی این غار در فصول گرم و کم بارش 
دارای ضخامت کمی بوده و بسیار نازک و سست 
از عبور روی آن ها و رفتن به   باید  است که  

داخل غار اجتناب کرد.
و  نادرترین  از  یکی  چما  یخی  غار 
چهارمحال  استان  غارهای  اعجاب انگیزترین 
در  گرفتن  قرار  می رود.  شمار  به  بختیاری  و 
دره های عمیق و انباشت حجم برف های چندین 

ساله در این غار سبب شده است تا قندیل های 
یخ و توده های عظیم برف به صورت دائمی و 
در تمام فصول سال باقی بمانند. عالوه بر این 
غار یخی چما به بزرگ ترین منبع آب شیرین 
ایران نیز شهرت دارد زیرا از زیر یخ های این غار، 
چشمه ای با آب سرد جریان یافته که در نهایت 

به سد کوهرنگ می ریزد.
نامگذاری این غار یخی به »چما« )یا چی ما(، 
از گویش بختیاری عشایر منطقه گرفته شده 

است.
با وجود ویژگی های منحصر بفرد، این غار 
یکی از کم نظیرترین نقاط گردشگری استان و 
حتی کشور است که برای بسیاری از گردشگران 

ناشناخته مانده است.
روستای مصر � 

شرق  کیلومتری   45 در  مصر  روستای 
شهرستان جندق و در 30 کیلومتری شمال 
شهرستان خور از توابع استان اصفهان قرار دارد. 
روستای مصر به دلیل قرار گرفتن در جنوب 
است.  گرم  هوایی  و  آب  دارای  بزرگ  کویر 
جمعیت این روستا  طبق آخرین سرشماری 
120 نفر برآورد شده و مردم این روستا از طریق 
کشاورزی و دامداری امرار معاش می کنند. مهم 

خاص ترین نقاط دیدنی ایران

گندم  و  زعفران  روستا  این  محصوالت  ترین 
است. منطقه امیر آباد در فاصله 2 کیلومتری 
روستا دارای تپه های شنی و پوشش گیاهای 
غنی از درختچه های گز و تاغ و نخل های زیبا 
بوده که مناظر بسیار زیبایی را پدید آورده است 
.روستای فرحزاد در شمال روستای مصر دارای 
نخلستان های زیبا بوده که توسط شن های 

روان محصور شده است .
نیزار مصر در 6 کیلومتری شرق مصر قرار 
دارد که در اثر آب چشمه ای زیبا پدید آمده 
است. این نیزار دارای نی های بلند است که 

ارتفاع بعضی از آنها به 4 متر می رسد..
از دیگر نقاط دیدنی این منطقه می توان 
به دریاچه نمک خور و کویر طبقه واقع در 50 
گرمه،  روستای  خور-طبس،  جاده  کیلومتری 
روستای محمدآباد کوره گز، روستای عروسان، 
عروسان  گذر  کاروان  جاده  فرحزاد،  روستاي 
بیدستان، جاده آف رود ابراهیم زهرا، ریگ کله و 

کویر مرکزي اشاره کرد .
از دیدني هاي اطراف این روستا مي توان به 
چال سلکنون، نیزار مصر، دریاچه نمک سلکنون، 
تخت عباسي، تخت عروس و رمل هاي ماسه اي 

اطراف روستا اشاره کرد.
کلوت شهداد � 

کلوت به کوه های شنی ای می گویند که بر 
اثر عامل فرسایشی غالب کویر » باد « ایجاد می 
شود و فرم ها و شکل های مسحور کننده ای را 
ایجاد می کنند که کمتر کسی می تواند پس از 
دیدن این مناظر، انگشت به دهان نماند و فریفته  

این زیبایی بی مانند نشود.
کلوت که از ترکیب دو واژه» کل« به معنی 

»آبادی«و »لوت« که نام بیابانش است  آمده.
وقتی ناگهان در دل بیابان لوت چشم تان به 
سازه های خاکی عجیب و غریب بیفتد و این 
سازه های خاکی تا چشم کار می کنند دیده می 
شوند، انگار وارد یک شهر شده اید. شهری بدون 
سکنه، انگار  که تنها برای ارواح ساخته شده اند. 
شاید برای همین است که می گویند اینجا شهر 

جن و پری است.
فاصله »شهداد« تا کرمان 100 کیلومتر و 
تا شهر افسانه ای »کلوتها« 40 کیلومتر است 
. این منطقه در بین زمین شناسان به یکی از 
»قطب های گرمایی زمین« معروف است. همین 
خشکی کویر ممکن است گردشگران را از اروپای 

سبز به ایران بکشاند.
در نزدیکی شهداد، »نبکا« ها )گلدان های 

به 10  آنها  گاه طول  که  دارد  وجود  کویری( 
متر می رسد؛ در حالی که بلندترین نبکاهای 

صحراهای آفریقا 3 متر طول دارند.
»خبیص« یا نام قدیم شهداد، درحاشیه غربی 
و دامنه شرقی کوهستان سیرچ واقع شده است. 
این  بخش در پای بلندترین کوه های این ناحیه 
یعنی سیرچ و جفتان قرار گرفته است و ارتفاع 

بلندترین قله آن به 3هزار و 990 متر می رسد.
در حاشیه غربی دشت لوت، جز در منطقه بم، 
هیچ  مکانی به این اندازه از آب دائمی برخوردار 
نیست. به نظر می رسد که از هزاران سال پیش، 
اطراف خبیص بزرگ ترین ناحیه برای تمرکز 
جمعیت بوده است.شهداد در ارتفاع 430 متری 
از سطح دریا قرار دارد. از سمت شرق فاصله 
آن تا دشت لوت حدود 30 کیلومتر و مشرف 
به جلگه ای است به نام تکاب که بخش  اصلی 

خبیص را تشکیل می دهد.
دریاچه اُوان � 

دریاچه اُوان بزرگ ترین و زیباترین دریاچه در 
استان قزوین است که در منطقه تاریخی الموت 
و در فاصله 85 کیلومتری شمال قزوین در میان 
زرآباد  و  زواردشت  وربن،  اوان،  روستای  چهار 

شهر قزوین قرار دارد. این دریاچه آب شیرین 
بیش از 70 هزار مترمربع مساحت دارد و عمق 

آن در ژرف ترین نقطه در حدود 6 متر است.
طریق  از  دریاچه  این  آب  اعظم  بخش 
بستر  در  موجود  زیرزمینی  آب  چشمه های 
دریاچه و درصد ناچیزی توسط نزوالت جوی 

تأمین می شود. در واقع همین جوشش دائمی 
سبب صافی و زاللی آب دریاچه اوان شده است.
دریاچه اوان زیستگاه انواع ماهی های قزل آالی 
خال دار، کپور و اردک ماهی و در فصل پاییز 
و  غاز  قو،  همچون  مهاجری  پرندگان  مامن 

مرغابی است.
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دانستنی

ایران یکي از کشور هاي چهار فصل و با تمدن 
دنیاست؛ با دارا بودن قلعه های تاریخی، غارهای 
بکر، معماری های سنتی و اصیل دوران اسالمی، 
جنگل ها و دشت های مثال زدنی، کویر های 
و  تفریحی  تفرجگاه  و  و هزاران مکان  دیدنی 
دیدنی که  آن را خاص کرده است.  ایام نوروز 
فرصت خوبی است تا با سفر به این مناطق با 
دیدنی های کشور خو ب مان بیشتر آشنا شویم. 
نقاط  ترین  خاص  از  تعدادی  زیر  گزارش  در 

دیدنی ایران معرفی می شود. 
ارگ راین � 

ارگ رایِن یکی از بزرگ ترین بناهای خشتی 
جهان است. این بنای تاریخی بزرگ با مساحتی 
بیش از 22 هزار مترمربع، دومین بنای خشتی 
بزرگ جهان پس از ارگ بم به شمار می آید 
و  که هرساله میزبان هزاران گردشگر داخلی 

خارجی است.
کرمان  استان  غربی  جنوب  در  راین  ارگ 
قرار دارد. این بنای خشتی تا حدودی به ارگ 
تاریخی بم شبیه است و بر باالی تپه ای قرار دارد. 
قلعه راین یکی از مهم ترین آثار تاریخی کهن 
دوره  به  آن  قدمت  گفته می شود  است.  راین 
ساسانیان بر می گردد. در تاریخ کرمان، از قلعه 

راین در قرن اول هجری قمری نام برده شده 
 است. قلعه هایی با قدمت و سابقه بیشتر در این 
محل وجود داشته که بر اثر حوادث طبیعی از 

بین رفته اند.
غار یخی چما � 

روستای شیخ  مجاورت  در  یخی چما  غار 
از  چلگرد  کیلومتری   25 فاصله  در  علیخان 
توابع بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ استان 

چهارمحال و بختیاری قرار دارد.
غار یخی چما در مقابل دشت چما واقع شده 

است  پربرف  انباری  و  بزرگ  تنگه ای  و شبیه 
که ارتفاع برف های آن به 50 متر نیز می رسد. 
الیه های یخی این غار در فصول گرم و کم بارش 
دارای ضخامت کمی بوده و بسیار نازک و سست 
از عبور روی آن ها و رفتن به   باید  است که  

داخل غار اجتناب کرد.
و  نادرترین  از  یکی  چما  یخی  غار 
چهارمحال  استان  غارهای  اعجاب انگیزترین 
در  گرفتن  قرار  می رود.  شمار  به  بختیاری  و 
دره های عمیق و انباشت حجم برف های چندین 

ساله در این غار سبب شده است تا قندیل های 
یخ و توده های عظیم برف به صورت دائمی و 
در تمام فصول سال باقی بمانند. عالوه بر این 
غار یخی چما به بزرگ ترین منبع آب شیرین 
ایران نیز شهرت دارد زیرا از زیر یخ های این غار، 
چشمه ای با آب سرد جریان یافته که در نهایت 

به سد کوهرنگ می ریزد.
نامگذاری این غار یخی به »چما« )یا چی ما(، 
از گویش بختیاری عشایر منطقه گرفته شده 

است.
با وجود ویژگی های منحصر بفرد، این غار 
یکی از کم نظیرترین نقاط گردشگری استان و 
حتی کشور است که برای بسیاری از گردشگران 

ناشناخته مانده است.
روستای مصر � 

شرق  کیلومتری   45 در  مصر  روستای 
شهرستان جندق و در 30 کیلومتری شمال 
شهرستان خور از توابع استان اصفهان قرار دارد. 
روستای مصر به دلیل قرار گرفتن در جنوب 
است.  گرم  هوایی  و  آب  دارای  بزرگ  کویر 
جمعیت این روستا  طبق آخرین سرشماری 
120 نفر برآورد شده و مردم این روستا از طریق 
کشاورزی و دامداری امرار معاش می کنند. مهم 

خاص ترین نقاط دیدنی ایران

گندم  و  زعفران  روستا  این  محصوالت  ترین 
است. منطقه امیر آباد در فاصله 2 کیلومتری 
روستا دارای تپه های شنی و پوشش گیاهای 
غنی از درختچه های گز و تاغ و نخل های زیبا 
بوده که مناظر بسیار زیبایی را پدید آورده است 
.روستای فرحزاد در شمال روستای مصر دارای 
نخلستان های زیبا بوده که توسط شن های 

روان محصور شده است .
نیزار مصر در 6 کیلومتری شرق مصر قرار 
دارد که در اثر آب چشمه ای زیبا پدید آمده 
است. این نیزار دارای نی های بلند است که 

ارتفاع بعضی از آنها به 4 متر می رسد..
از دیگر نقاط دیدنی این منطقه می توان 
به دریاچه نمک خور و کویر طبقه واقع در 50 
گرمه،  روستای  خور-طبس،  جاده  کیلومتری 
روستای محمدآباد کوره گز، روستای عروسان، 
عروسان  گذر  کاروان  جاده  فرحزاد،  روستاي 
بیدستان، جاده آف رود ابراهیم زهرا، ریگ کله و 

کویر مرکزي اشاره کرد .
از دیدني هاي اطراف این روستا مي توان به 
چال سلکنون، نیزار مصر، دریاچه نمک سلکنون، 
تخت عباسي، تخت عروس و رمل هاي ماسه اي 

اطراف روستا اشاره کرد.
کلوت شهداد � 

کلوت به کوه های شنی ای می گویند که بر 
اثر عامل فرسایشی غالب کویر » باد « ایجاد می 
شود و فرم ها و شکل های مسحور کننده ای را 
ایجاد می کنند که کمتر کسی می تواند پس از 
دیدن این مناظر، انگشت به دهان نماند و فریفته  

این زیبایی بی مانند نشود.
کلوت که از ترکیب دو واژه» کل« به معنی 

»آبادی«و »لوت« که نام بیابانش است  آمده.
وقتی ناگهان در دل بیابان لوت چشم تان به 
سازه های خاکی عجیب و غریب بیفتد و این 
سازه های خاکی تا چشم کار می کنند دیده می 
شوند، انگار وارد یک شهر شده اید. شهری بدون 
سکنه، انگار  که تنها برای ارواح ساخته شده اند. 
شاید برای همین است که می گویند اینجا شهر 

جن و پری است.
فاصله »شهداد« تا کرمان 100 کیلومتر و 
تا شهر افسانه ای »کلوتها« 40 کیلومتر است 
. این منطقه در بین زمین شناسان به یکی از 
»قطب های گرمایی زمین« معروف است. همین 
خشکی کویر ممکن است گردشگران را از اروپای 

سبز به ایران بکشاند.
در نزدیکی شهداد، »نبکا« ها )گلدان های 

به 10  آنها  گاه طول  که  دارد  وجود  کویری( 
متر می رسد؛ در حالی که بلندترین نبکاهای 

صحراهای آفریقا 3 متر طول دارند.
»خبیص« یا نام قدیم شهداد، درحاشیه غربی 
و دامنه شرقی کوهستان سیرچ واقع شده است. 
این  بخش در پای بلندترین کوه های این ناحیه 
یعنی سیرچ و جفتان قرار گرفته است و ارتفاع 

بلندترین قله آن به 3هزار و 990 متر می رسد.
در حاشیه غربی دشت لوت، جز در منطقه بم، 
هیچ  مکانی به این اندازه از آب دائمی برخوردار 
نیست. به نظر می رسد که از هزاران سال پیش، 
اطراف خبیص بزرگ ترین ناحیه برای تمرکز 
جمعیت بوده است.شهداد در ارتفاع 430 متری 
از سطح دریا قرار دارد. از سمت شرق فاصله 
آن تا دشت لوت حدود 30 کیلومتر و مشرف 
به جلگه ای است به نام تکاب که بخش  اصلی 

خبیص را تشکیل می دهد.
دریاچه اُوان � 

دریاچه اُوان بزرگ ترین و زیباترین دریاچه در 
استان قزوین است که در منطقه تاریخی الموت 
و در فاصله 85 کیلومتری شمال قزوین در میان 
زرآباد  و  زواردشت  وربن،  اوان،  روستای  چهار 

شهر قزوین قرار دارد. این دریاچه آب شیرین 
بیش از 70 هزار مترمربع مساحت دارد و عمق 

آن در ژرف ترین نقطه در حدود 6 متر است.
طریق  از  دریاچه  این  آب  اعظم  بخش 
بستر  در  موجود  زیرزمینی  آب  چشمه های 
دریاچه و درصد ناچیزی توسط نزوالت جوی 

تأمین می شود. در واقع همین جوشش دائمی 
سبب صافی و زاللی آب دریاچه اوان شده است.

دریاچه اوان زیستگاه انواع ماهی های قزل آالی 
خال دار، کپور و اردک ماهی و در فصل پاییز 
و  غاز  قو،  همچون  مهاجری  پرندگان  مامن 

مرغابی است.
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سرگرمی

افقي :
  1 - برای روشن کردن وسایل گار سوز اول ...... را روشن 
کنید - بعد ....... را باز کنید - همسر مرد 2 - مظهر قنات 
- کارها - بخشی از لوله انشعاب گاز در بیرون خانه 3 - از 
سوخت ها ، مایعی که از نفت استخراج می شود - دریاچه 
ای در آفریقا 4 - شیره انگور - مقروض و بدهکار - مهم 
ب��ودن 5 - زمین آماده کش��ت - مردم��ان هم دوره با هم 
- دان��ه کش ب��ی آزار - چار چوب عک��س 6 - ابزار در و 
پنجره - طبقه هم کف بعضی از ساختمان ها - از جدایی 
ها شکایت می کند 7 - نمایشنامه معروف شکسپیر - از 
انواع مسلسل - بی پرده 8 - روغن مو - پیشرو لشکر - 
 مقابل اینک - محل ورود 9 - آزاد و رها - نوین - ناامید
 10 - جوی خون - سوختی که منشا جانوری و گیاهی دارد 
 مانند نفت ، گاز طبیعی و زغال س��نگ - اس��ب س��رکش
 11 - آخر هر ماه قمری - تکنیکی - کتاب به انگلیس��ی 
- سنگ خرد 12 - الهی - فقر و نداری - خدای درویش 
13 - نصف کوچک ترین چهار رقمی - اولین موردی که باید 
در صورت نشت گاز رعایت کنیم حفظ آن است 14 - کشور 
آفریقایی با مرکز » برازاویل«  - منتقد - از مظاهر زیبایی 
طبیعت 15 - راه میانبر - تیم فوتبال اسپانیایی - علف جارو

عمودي :
 1 - معادل فارس��ی » انرژی« - دستگاه فشار - بسیار 
ناراحت 2 - تکرار حرف دوم - شمارگان مطبوعات - محل 
نگهداری گل در خانه 3 - لون و فام - شاعر معاصر مولف 
کتاب کوچه - تیری که از چوب درختی به همین نام سازند 
4 - کبوتر دشتی - بگوی قرآنی - درهم پیچیدن - جمع 
اصل 5 - خم کردن کاغذ یا پارچه - خط کش مهندس��ی 
- رن��گ صلح 6 - س��رمربی اس��تقالل خوزس��تان – از 
قوای ارتش- پیشوند نفی 7 - شاه یهود که در جنگ با 
فلسطینیان کشته شد - صمیمیت ، اتحاد - رئیس ایل 
8 - سمت راست – پول بی پایان ! - شهر زیارتی - غیر 
دائم 9 - واحد شمارش کاغذ - ترازو - کفایت می کند 
10 - مخفف اگر - نخستین - تجملی 11 - انقالبی هند 
همرزم گاندی - قلیل - نویسنده انگلیسی کتاب حماقت 
آلمایر 12 - سرپرس��ت قوم - نوعی ش��یرینی - اسب 
آذری - چاره اندیشی 13 - شایسته - کشاورز و کدخدا 
- سنگ سبز قیمتی 14 - فصل مصرف بیش از حد گاز 
طبیعی ! - کش��ور تزارها - اش��اره بعید 15 - نیروگاه 

شمال - ریشه - فسیل
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سرگرمی

افقي :
  1 - از دستکاری ، تغییر مکان و تعمیر خود سرانه 
........ گاز خودداری کنید 2 – آبونمان استفاده از 
گاز - قسمتی از چرخ خودرو - نیکوکار 3 - واحد 
بدمینتون - مردم - شهر خراسان رضوی - چه 
وقت؟ 4 - سخن گفتن - صفحه آرایی - شروع 
5 - لطی��ف - هر نوع فل��ز مانند طال و نقره و ... 
- جانور خانه به دوش ! 6 - نوعی وجه - کجاوه 
- نام دخترانه 7 - شهر توت - وزیدن - نوعی 
نمایش - بخشنده 8 - باید دارای دودکش مجزا 
و  کالهک باشند 9 - اغما - مستعمره - زادگاه 
نیما - نوعی رنگ مو 10 - سالحدار - نهی کننده 
- غ��ذای مجردی 11 - قرقاول - کلیس��ایی در 
اصفهان - تیز 12 - تمجید - لقبی برای بانوان 
- با ایمان 13 - کالم معتبر - باد شدید - اهل 
هندوس��تان - ناراس��ت 14 - سالح انفجاری - 
دردناک - واگذار ش��ده15 - متوس��ط مصرف 

سرانه انرژی در ایران ........ ژاپن است

عمودي :
 1 - کم کردن - به تدریج - س��از ضربی چوبی 2 - آب 
پ��س دادن ظ��رف - آخرین خلیفه عباس��ی که به فرمان 
هالکو کش��ته ش��د 3 - عید ویتنامی ها - دس��ت و پایی 
که بی حرکت باش��ند - چراغ خوراکپ��زی - میوه مربایی 
4 - س��نگ ترازو - شهر فردوسی - آزمند 5 - قسمتی 
از پا - فیلمی از لیالستانی - افراد 6 - نمایندگی - بهتر 
اس��ت به منظور رعایت نکات ایمنی از جنس الس��تیکی 
تقویت ش��ده مخصوص باشد - صدای بلند برای دعوت 
مردم به نماز 7 - رنگ زغال - رودی در روسیه - مقابل 
فروش 8 - بزرگ - تهدید بزرگ سالمتی انسان هاست 
 - درخت انگور 9 - فهرست - زنگ کاروان - تخم کتان
 10 - پس��وند آورنده - اسطوره تیم استقالل تهران - 
مرطوب 11 - جوش ویروسی به صورت تاول در پیرامون 
لب ها - دندان شوی - در بزرگ 12 - از مخلفات سفره 
- نام دیگر بلدرچین - صاحبخانه 13 - صورت شطرنجی 
- تیم فوتبال فرانسوی - چغندر پخته – دو یار قد بلند  
14 - کنایه ازآدم لجوج - واحد مصرفی گاز 15 - از پهنه 

های آبی - اندام تنفسی ماهی - میوه بهشتی
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نقاشی کودکان

سرگرمی
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نقاشی کودکان

سرگرمی
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رنگ آمیزی

سرگرمی
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دریچه

ایران پس از سال ها  مذاکره با 6 قدرت 
جهانی، لغو رسمی تحریم های بین المللی 

را در 16 ژانویه جشن گرفت.
 ایران که از مدت ها قبل منتظر چنین 
لحظه ای بود به صورت فوری برای آغاز 
انرژی  بازار  در  گرفتن سهم خود  پس 
جهانی اقدام کرد و مذاکرات گسترده ای 
شرکت های  و  احتمالی  مشتریان  با  را 
بزرگ نفت و گاز جهانی برای افزایش 
تولید و توسعه ابزارهای تحویل انرژی از 
جمله خطوط لوله جدید و تاسیسات گاز 
طبیعی مایع )LNG( و نفتکش ها آغاز 
کرد. در شرایطی که فرصت ها برای ایران 
فراوانند، این کشور باید دوران سختی را با 
توجه به کاهش قیمت نفت و گاز طبیعی 
سپری  خود  اهداف  به  دستیابی  برای 
کند. اگرچه ایران با چالش های بسیاری 
در بازار گاز طبیعی جهانی مواجه است 
فرصت های  همچنان  صنعت  این  اما 
برای  پسابرجام  دوران  در  را  بسیاری 
ایران به همراه دارد. ایران به دلیل غایب 
به  توجه  با  و  انرژی  بازارهای  از  بودن 
مشکالت موجود در صنایع نفت و گاز 
خود قادر نخواهد بود که به آسانی تولید 
گاز طبیعی خود را افزایش دهد و انتظار 
موفقیت در این بازار را داشته باشد. یکی 
از ویژگی های تعیین کننده در بازار گاز 
بودن مقدارعرضه  باالتر  جهانی کنونی 

نسبت به تقاضاست. 
یک فاکتور کلیدی در پایین آمدن 
طبیعی،  گاز  ویژه  به  و  انرژی  تقاضای 
رشد کند کنونی اقتصاد جهانی است. 
به نظر می رسد که در دوران رکود مالی 
به  رکود 2009  و  سال 2008  جهانی 
سر می بریم و تاثیرات رکود دوم کامال 
باقی مانده، در نتیجه تقاضا برای انرژی 
آن طور که انتظار می رفت افزایش پیدا 

نکرده است.
پیشرفت های  این،  بر  عالوه   
تکنولوژیکی اخیر که بهره وری انرژی را 
افزایش داده به مصرف کمتر سوخت های 
فسیلی در جهان منجر شده و از رشد 
تقاضا فراتر رفته است. در شرایطی که 
عرضه از تقاضا بیشتر است رقابت میان 
می شود  شدید  طبیعتا  صادرکنندگان 
با  ایران  که  است  این  واقعیت  بنابراین 
رقابت بسیار سختی با رقبای تثبیت  شده 
از جمله روسیه، قطر و ترکمنستان در 

زمینه صادرات گاز طبیعی مواجه است.
 هیچ یک از این کشورها با تحریم هایی 

که ایران با آنها مواجه بوده 
روبه رو نبوده اند و زمان کافی ای برای 
تثبیت خود به عنوان یک تولیدکننده و 
صادرکننده قابل توجه داشته اند.ایران به 
دلیل تحریم ها به سرمایه گذاری خارجی، 
منابع مالی و فناوری پیشرفته دسترسی 

ذخایر  دومین  که  ایران  است.  نداشته 
گازی اثبات شده جهان را در اختیار دارد 
و به دنبال تولید ال ان جی است با رقابت 
بزرگ  تولیدکنندگان  از سوی  ویژه  به 
ال ان جی همچون قطر و آمریکا روبه رو 

خواهد بود.
بزرگ ترین   2006 سال  از  قطر   
صادرکننده ال ان جی در جهان بوده و در 
سال 2014 نیز بیش از 30 درصد سهم 
اگرچه  است.  داشته  اختیار  در  را  بازار 
صادرکننده   10 جزو  هیچگاه  آمریکا 
بزرگ گاز در جهان قرار نداشته اما به 
وسیله  به  افزایش صادرات خود  دنبال 
دسترسی به بازارهای دوردست از طریق 
شرق  در  ویژه  به  ال ان جی  صادرات 
آسیا بوده است. عالوه بر صادرکنندگان 
تولیدکنندگان  و  طبیعی  گاز  سنتی 
از  رقابت  با  همچنین  ایران  ال ان جی، 
مجدد  صادرکننده  کشورهای  سوی 
)کشورهایی که گاز طبیعی را می خرند 
و سپس به بازارهای جهانی می فروشند( 

مواجه است.
از سوی دیگر، اسپانیا و آمریکا جزو 
کشورهایی هستند که بیشترین سهم 
را در این بازار دارند. افزایش قابل توجه 
گاز  مجدد  صادرکننده  کشورهای  در 
بخش عرضه در معادله بازار جهانی گاز 
را سنگین تر کرده و در نتیجه به کاهش 

بیشتر قیمت ها منجر شده است. عالوه بر 
عدم تعادل عرضه و تقاضا بازار جهانی گاز 
همچنین تحت تاثیر وضعیت ژئوپلتیک 
برای  را  خطراتی  که  دارد  قرار  جهانی 
امنیت عرضه انرژی و چرخه توزیع به 

همراه دارد.
مطمئنا موج اخیر مناقشات در جهان 
تولیدکنندگان،  بین  در  را  نگرانی هایی 
صادرکنندگان و مصرف کنندگان ایجاد 
بین  مناقشات  مثال  برای  است.  کرده 
روسیه و اوکراین و همچنین بین روسیه 
اروپایی را به کاهش  بازارهای  و ترکیه 
وابستگی خود به گاز روسیه برای  پیدا 
رفتار  که  باثبات تر  گازی  منابع  کردن 
،متقاعد  باشند  داشته   دوستانه تری 

کرده است. 
در این خصوص وضعیت ژئوپلتیک 
هم  و  فرصت ها  هم  کنونی  جهانی 
همراه  به  ایران  برای  را  چالش هایی 
دارد. از جنبه مثبت قضیه ،ایران رابطه 
دوستانه ای با چین  دارد و می تواند از 
گسترده  سرمایه گذاری  و  مالی  منابع 
چین برای توسعه پروژه های انرژی خود 
شرکت های  مثال  برای  کند.  استفاده 
چینی می توانند در پروژه های جدید خط 
لوله و احداث کارخانه های ال ان جی از 
جمله زیرساخت هایی همچون انبارها و 

پایانه ها استفاده کنند. 

آیا گاز می تواند ایران را از بحران نفت نجات دهد؟



www.nigceng.ir

62
بسته فرهنگی ویژه نوروز95

فراسو

پنجاهمین  امسال  حالی  در  گاز  صنعت 
سالگرد تاسیس خود را جشن می گیرد که 
در طول سال های گذشته به همت کارکنان 
شاهد  ایران  گاز  توسعه  و  مهندسی  شرکت 
از پروژه های کاربردی، کالن و  بهره برداری 
استراتژیک این صنعت در تمام نقاط  کشور 

بوده است.
هم اکنون حدود 90 درصد جمعیت کشور 
در قالب بیش از 22 میلیون خانوار از نعمت 
گاز طبیعی برخوردارند و براساس برنامه ریزی 
ها و استفاده از منابع بند »ق« تبصره دو قانون 
بودجه سال 93 و دیگر منابع آن در سال 94، 
ضریب نفوذ گاز تا کمتر از سه سال آینده به 

بیش از  95 درصد خواهد رسید.

همزمان با توسعه فازهای پارس جنوبی و 
افزایش ظرفیت تولید گاز، توسعه زیرساخت 
های گازرسانی به شهرها، روستاها و واحدهای 
ایران  گاز  ملی  شرکت  سوی  از  نیز  صنعتی 

پیگیری و اجرایی شده است.
بر این اساس در سال 94 طرح گازرسانی به 
پنج هزار روستا کلید خورد و در هفته دولت 
شاهد بهره برداری از پروژه گازرسانی به یک 

هزار و 200 روستا بودیم.
در مجموع از ابتدای امسال تا کنون دو هزار 
و 800 روستا به شبکه سراسری گاز متصل 
شده اند و فعالیت ها برای گازرسانی به مابقی 

روستاها نیز در دست اجراست.
طی سال های گذشته، توسعه گازرسانی در 

شهرها و روستاها به عنوان یکی از اولویت های 
اساسی وزارت نفت پیگیری شد و همزمان با 
هفته دولت در سال 94، پروژه گازرسانی به 15 
شهر با حدود 30 هزار خانوار به بهره برداری 

رسید و عملیات گازرسانی به 18 شهر با   
27  هزار و 452 خانوار نیز آغاز شد.

از سوی دیگر با هدف محرومیت زدایی در 
روستاها، پروژه گازرسانی به یک هزار و 141 
روستا با بیش از 124 هزار خانوار بهره برداری 
و عملیات گازرسانی به یک هزار و 854 روستا 

با بیش از 187 هزار و 800 خانوار آغاز شد.
براساس برنامه ریزی های انجام شده، تا سه 
سال آینده، 2/3 میلیون خانوار باقیمانده فاقد 
گاز با اعتبار 4/8  میلیارد دالر از نعمت گاز 

طبیعی برخوردار شده و ضریب نفوذ گاز در 
کشور به بیش از 95 درصد می رسد.

فعالیت های شرکت ملی  به  نگاهی گذرا 
ایران در دو سال گذشته نشانگر توسعه  گاز 
بی سابقه زیرساخت های گازرسانی در مدت 
زمان یادشده است که در این مسیر، شرکت 
مهندسی و توسعه گاز ایران به عنوان بازوی 

اجرایی شرکت نقشی بی بدیل داشته است.
سوی  از  کالن  های  پروژه  اجرای  تداوم 
شرکت مهندسی و توسعه و زیرساخت های 
پیش  از  بیش  زمینه  شرکت  این  نیاز  مورد 
شکوفایی صنعت گاز را مهیا می کند و در ادامه 
اقتصادی  و  های صنعتی  بخش  رونق  شاهد 

کشور خواهیم بود.

نقش استراتژیک شرکت 
مهندسی در توسعه صنعت گاز
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اخبار
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اخبار
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