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لزوم جذب سرمایه بخش خصوصی در صنعت گاز 
اجرای پروژه های صنعت 
مالی  منابع  بر  افزون  گاز 
به  ایران  گاز  ملی  شرکت 
دیگر منابع از جمله سرمایه 
گذاران داخلی و خارجی نیز 

نیازمند است.
طی  گاز  صنعت  توسعه 
سال های گذشته با سرعت 
باالیی جریان داشته و این 

روند در سال های آینده نیز تداوم خواهد داشت.
در این مسیر با توجه به کاهش محدودیت های بین المللی، 
بخشی از نیاز مالی پروژه ها از منابع داخلی تامین می شود و 
براساس برنامه ریزی های تعریف شده، سرمایه گذاران در قالب 

قرارداد BOT می توانند در این پروژه ها شرکت کنند.
هم اکنون تعدادی از پروژه ها شامل قطعه دوم خط لوله 
ششم سراسری، خطوط لوله و تاسیسات صادرات گاز به عراق و 
گازرسانی به سیستان و بلوچستان به روش BOT امضا شده و 
پروژه های دیگری نیز با این روش با همکاری بخش خصوصی 

احداث می شود.
صنعت گاز با ورود به 50 سال دوم فعالیت خود در نظر دارد 
افزون بر نیاز داخل، صادرات گاز به کشورهای همسایه را نیز در 
دستور کار قرار دهد که برای تحقق این فعالیت ها باید برای ورود 

سرمایه های بخش خصوصی برنامه ریزی کند.
اجرای خطوط لوله نهم و یازدهم سراسری، ورود به تجارت 
جهانی گاز با احداث واحدهای ال ان جی، افزایش حجم صادرات 
گاز و... تنها بخشی از برنامه های صنعت گاز در چند سال آینده 
به شمار می رود که با برنامه ریزی و سرمایه گذاری به خوبی 

محقق می شود.
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گفت و گو

فاز نخست ساخت پاالیشگاه ایالم در سال 
87 اجرا و به بهره برداری رسید و خوشبختانه 
هم اکنون پس از چند سال کماکان در مدار 

تولید قرار دارد.
براساس برنامه تعریف شده در فاز دوم، 
50 درصد به ظرفیت این پاالیشگاه افزوده 
از روزانه 6/8 میلیون  این مقدار  می شود و 
مترمکعب کنونی به 10/2 میلیون مترمکعب 
افزایش می یابد و در پی آن تولیدات جانبی 
نیز گوگرد  و   C2، C5 شامل   پاالیشگاه 

 50 درصد افزایش می یابد. 
طرح  این  دوم  فاز  طراحی  اکنون  هم 
آماده  فاینانس  و  اجرا  برای  و  شده  تمام 
است ولی بهره بردار یکسری درخواست های 
مطالعات  انجام  که  کرده  مطرح  جدید 
شرکت  مدیره  هیات  در  درخواست ها  این 
ایران مطرح و مصوب شده است  ملی گاز 
و  فعالیت  جدید  درخواست های  این  و 

برنامه ریزی های جدیدی را می طلبد.
در ادامه، گفت و گو با مجیدرضا جانسریان، 
مجری طرح توسعه پاالیشگاه شرکت مهندسی 

و توسعه گاز ایران را می خوانید.
اجرای فاز دوم پاالیشگاه ایالم عالوه 
نیز  دیگری  چالش  با  مالی  مباحث   بر 

روبه رو است؟
عمده ترین مشکل این پروژه تامین منابع 
مالی است. یکبار موافقتنامه اجرا با یکی از 
شرکت ها امضا و قرار شد آن شرکت منابع 
مالی مورد نیاز را از طریق فاینانس تامین 

کند. 
با توجه به اینکه اجرای این پروژه پیش تر 
حال  در  اکنون  هم  بود،   EPC روش  به 
 EPC+F هماهنگی برای اجرای آن به روش
هستیم ولی با توجه به سیاستگذاری های 
شرکت و وجود تحریم ها این کار دشوار بود.

مشکل دیگری که وجود داشت، ترش و 
خطرناک بودن گاز دریافتی پاالیشگاه ایالم 
هزار   37 پاالیشگاه  این  گاز  ترشی  است. 
شیرین  فرآیند  انجام  برای  و  است   PPM
خاصی  تجهیزات  به  گاز  فرآورش  و  سازی 
نیاز دارد به همین دلیل تامین این قطعات در 
دوران تحریم بسیار دشوار بود و به دلیل اینکه 
تامین این تجهیزات به راحتی میسر نبود، با 
عدم استقبال از سوی شرکت کنندگان در 
باتوجه  مناقصه روبه رو شد ولی امیدواریم 
به فضایی که ایجاد شده این پروژه نیز به 

سرانجام برسد. 
برای اجرای فاز دوم پاالیشگاه ایالم 

به چه میزان اعتبار نیاز است؟
پیش بینی ما حدود 350 میلیارد تومان 
بود که این مقدار با تجهیزات جدیدی که 
پاالیشگاه درخواست کرده به 500 میلیارد 

تومان افزایش یافته است.

آیا پروژه بازسازی پاالیشگاه بیدبلند 
نیز از سوی طرح شما پیگیری می شود؟

بله، در این طرح، پروژه دیگری نیز برای 
بازسازی پاالیشگاه بیدبلند تعریف شده است. 

با توجه به اینکه پاالیشگاه بیدبلند 
قدیمی ترین پاالیشگاه گاز خاورمیانه به 
باز  شمار می آید و قدمت آن به دهه 40 
به  آن  تجهیزات  از  بخشی  باید  می گردد، 

روزشود.
این  اینکه  به  توجه  با  دیگر،  سوی  از 
پاالیشگاه 25 میلیون مترمکعب گاز را از خط 
پنجم سراسری دریافت می کند، نیاز است که 
تغییراتی در آن به وجود بیاید که این پروژه 
نیز به طرح فاز دوم پاالیشگاه ایالم واگذار 
شده و هم اکنون آماده ایم در صورت تامین 
خوراک، طراحی پایه را آغاز و در ادامه این 

پروژه را اجرا کنیم.
آیا طرح بازسازی پاالیشگاه بیدبلند 

توجیه اقتصادی دارد؟
باید از فرصت استفاده کنم و به همکارانی 
پاالیشگاه  این  از  برداری  بهره  وظیفه  که 
بگویم.  تبریک  دارند  و  داشته  برعهده  را 
خوشبختانه از این پاالیشگاه به خوبی مراقبت 
کرده اند و با وجود قدیمی بودن پاالیشگاه و 
اینکه برای گاز 3 هزار PPM طراحی شده 
بود، هم اکنون به خوبی مشغول انجام وظیفه 

است.
پاالیشگاه  این  فعالیت  در طول50 سال 
به  تجهیزات  برخی  در  خوردگی  یکسری 
تجهیزات  این  که  است  نیاز  و  آمده  وجود 
های  سیستم  دیگر  طرف  از  شود.  جدید 
کنترلی که هم اکنون در این پاالیشگاه است 
دیگر وجود ندارد و دهه هاست که از مدار 

تولید خارج شده اند.
انجام  عمده  تغییرات  باید  اساس  براین 
شود تا آن پاالیشگاه نیز که هم اکنون در 
مدار است و در زمستان به کمک شبکه تولید 
گاز کشور می آید، بتواند با سرمایه گذاری 
به پاالیشگاهی تبدیل شود که  قابل قبول 
روزانه 25 میلیون مترمکعب گاز را تولید و 

به شبکه سراسری ارسال کند.
وجود  و 2  بیدبلند 1  تجمیع  امکان 

ندارد؟
پاالیشگاه بیدبلند 2 به بخش خصوصی 
واگذار شده است و در اختیار دولت نیست. 
عالوه بر این، بین این دو فاصله زیادی وجود 
دارد. از طرف دیگر اهداف طراحی و چاه های 
تامین کننده خوراک این دو پاالیشگاه با هم 
متفاوت است و امکان دریافت یک خوراک 

اصال وجود ندارد.
گاز  توسعه  و  مهندسی  شرکت  در 
وجود  پاالیشگاهی  توسعه  طرح  ایران 
دارد. به چه دلیل پروژه های پاالیشگاهی 

به طرح شما واگذار شده است؟

قبل از اینکه ساختار جدید شکل گیرد 
و طرح توسعه پاالیشگاه تاسیس شود، تنها 

طرح پاالیشگاه پارسیان وجود داشت.
از سوی دیگر با توجه به اینکه فاز نخست 
ز با  و  بودم  کرده  اجرا  را  ایالم   پاالیشگاه 

یرساخت ها و مسئوالن محلی آشنایی داشتم، 
احداث فاز دوم پاالیشگاه نیز در قالب پروژه 
جدید به بنده واگذار شد. هم اکنون طراحی 
پایه این پروژه انجام و اسناد مناقصه را نیز 
آماده کرده ایم، البته اقداماتی در حال انجام 

است که این دو طرح در هم ادغام شوند.
خطوط  طرح  مدیریت  سالی  چه  از 
لوله سراسری و فاز دوم پاالیشگاه ایالم 

را برعهده گرفتید؟
وقت،  مدیرعامل   91 سال  اواخر  در 
مذاکراتی با بنده داشت و با توجه به اینکه 
لوله سراسری( مسئولی  این طرح )خطوط 
نداشت، پیشنهاد کردند که مسئولیت این کار 
را بر عهده بگیرم. با توجه به مذاکراتی که با هم 
داشتیم در اردیبهشت ماه 92 این مسئولیت 
بر عهده بنده گذاشته شد.در تصمیم گیری 
های جدید مدیرعامل، هیات مدیره و اداره 
ساختارها، ساختار جدید را بررسی می کنند 
تا بتوانند برنامه ریزی ها را برای تجمیع برخی 

طرح های شرکت انجام دهند.
های  تحریم  کاهش  و  برجام  تحقق 
بین المللی چه تاثیری در اقتصادی تر 

شدن پروژه ها خواهد داشت؟
پیمانکاران،  که  بود  شده  باعث  تحریم 
مسیرهای  فاینانسورها  یا  کنندگان  تامین 
اجناس  واردات  و  خرید  برای  را  مختلفی 
مورد نیاز پروژه ها امتحان کنند. این موضوع 
هزینه های  از  بخشی  که  شد  می  باعث 

 پروژه افزایش پیدا کند. از طرفی با توجه به 
تحریم های ظالمانه نفتی که باعث شده بود 
منابع ارزی و ریالی کشور به شدت کاهش 
یابد، تامین اعتبار مالی پروژه ها نیز به سرعت 

انجام نمی شد.
اتفاق  دو  دادن  رخ  شاهد  اساس  این  بر 
بودیم. نخست مدت زمان اجرای پروژه ها به 
دلیل عدم وجود نقدینگی افزایش می یافت و 
دوم اینکه تامین کاالی پروژه ها با تاخیر زیاد 
انجام می شد و هزینه بر بود. با اتفاقات خوبی 
که آغاز و محقق شده و خبرهای خوبی که 
می شنویم از جمله آزاد شدن منابع ارزی 
کشور و بازگشت این سرمایه ها و از سرگیری 
با  بزرگ  های  شرکت  و  کشورها  همکاری 
ایران شاهد شکوفایی بیش از پیش صنعت 

خواهیم بود.
باقیمانده  نکته ای  پایان  در  اگر 

بفرمایید.
خودکفایی  حوزه  در  خوشبختانه 
پیشرفت های بسیار خوبی داشته ایم و تحریم 
زمینه  در  داخلی  سازندگان  که  شد  باعث 
و  کنند  ورود  نیاز  مورد  تجهیزات  ساخت 
خوشبختانه هم اکنون بخش بسیار زیادی از 
تجهیزات صنعت نفت در داخل کشور تولید 

می شود.
مسلما باید بخشی از این تجهیزات نیز 
فرآیند  این  برجام  تحقق  با  که  شود  وارد 

تسهیل می یابد.
در مجموع با تحقق این فرآیند، زمان اجرا 
و قیمت تمام شده پروژه کاهش می یابد و 
این موضوع باعث می شود که دوره بازگشت 
سرمایه سریع تر اتفاق بیفتد و هزینه کمتری 

را صرف اجرای پروژه ها کنیم.

با ورود منابع مالی جدید

ظرفیت تولید پاالیشگاه های ایالم و بیدبلند افزایش می یابد
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نگاه دوربین

 خانواده مهندسی و توسعه
 به تماشای  فیلم بادیگارد نشست
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نگاه دوربین

گردهمایی خانوادگی کارکنان شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 
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خانواده

سال  متولد  امیدی،  هادی  محمد 
ماه 1378  اردیبهشت  از  و  بوده   1349

وارد صنعت گاز شده است. 
ساخت  کارشناسی  مدرک  که  وی 
دوم  لوله  خط  در  ابتدا  از  دارد  تولید  و 

سراسری مشغول به فعالیت شد. 
در پروژه های مختلف خط لوله سوم، 
در  سراسری  چهارم  لوله  خط  یک  فاز 
منطقه عسلویه، خطوط چهارم و پنجم 
سراسری در منطقه کنگان، خط لوله 20 
لوله  خط  یک  فاز  دیر،  شهرستان  اینچ 

لوپ و... حضور داشته است.
پس از آن به استان تهران و سمنان 
شمال  شمال_  لوله  خط  در  و  منتقل 
شرق حضور داشته و هم اکنون نیز در 
پروژه خط لوله 30 اینچ بومهن_ دماوند 

مشغول به فعالیت است.
و  کار  محل  زیاد  فاصله  درباره  وی 
در  ما  همکاران  تمام  گوید:  می  زندگی 
مختلف  واحدهای  در  و  شرکت  سطح 
این مشکل را دارند. دور بودن از خانواده 
باعث  دلیل  بسیار دشواربوده که همین 

شده مسئولیت همسرم بیشترشود.
شهرستان  محیط  اینکه  دلیل  به 
ارتباط  و  وآمد  رفت  و  است  کوچک تر 
خمین  به  شود  می  انجام  تر  سریع 
با  مشکالت  از  بخشی  کردیم.  مهاجرت 
دوری  مشکالت  ولی  شد  حل  کار  این 
محل کار کماکان به قوت خود باقی است 
و هنوز بخش زیادی از مشکالت بر دوش 

همسرم است.
که  مواردی  درباره  امیدی   آقای 
تاثیر  مشکالت  این  تحمل  در  می تواند 
گذار باشد،می گوید: زمانی که یک پروژه 
آبادانی  در  اینکه  از  رسد  می  پایان  به 
کشور و گازرسانی به مناطق مختلف به 
ویژه مناطق محروم سهم کوچکی داشته 

ام خوشحال می شوم.
را  مشکالت  از  بخشی  موضوع  این 
را کمی  از خانواده  بودن   تعدیل و دور 

قابل تحمل می کند.
وی درباره انتخاب این شغل نیز یادآور 
می شود: به دلیل شغل پدرم که در حوزه 
ساخت و ساز بود، با این کار از کودکی 
آشنا بودم و به آن عالقه داشتم. از اینکه 
در ساخت و ساز باشم خوشحال بودم و 
به نوعی خواسته قلبی من بود به همین 
دلیل تاکنون به انتقال و جابه جایی به 

دیگر شرکت ها فکر نکرده ام.
وی درباره استفاده از امکانات شرکت 
نیز می گوید: در صورتی که امکان داشته 
تا  شود  گرفته  نظر  در  تمهیداتی  باشد 

،بتوانند  نیستند  مرکز  در  که  همکارانی 
از امکانات دیگر شرکت های زیرمجموعه 
ایران  گاز  ملی  شرکت  و  نفت  وزارت 
این  در  رسانی  اطالع  و  کنند  استفاده 

زمینه نیز بیشتر شود.
وی درباره برگزاری جشن انقالب نیز 
می گوید: چندین سال در جشن هایی 
ام.  کرده  شرکت  شود  می  برگزار  که 
جشن امسال نسبت به سال های گذشته 
های  جشن  یکنواختی  از  و  بود  متنوع 
سال های گذشته خارج شده بود حتی 
وبه  بود  نیز خوب  برگزاری  تغییر محل 

نوعی تنوع ایجاد کرد.
این جشن از نظر زمان، نوع برنامه و 
نحوه پذیرایی بسیار عالی بود و جا دارد از 
مسئوالن برگزارکننده ه  آن تشکر کنم.

و  کارکنان  روحیه  کلی  طور   به 
تاثیر  کاری  فرآیند  در  خانواده هایشان 
برای  می تواند  شرکت  و  است  گذار 
و  کارکنان  روحیه   کردن   شاداب 

خانواده هایشان برنامه ریزی کند.
های  برنامه  برگزاری  درباره  وی 
گردهمایی  گوید:  می  نیز  خانوادگی 
و  مهندسی  شرکت  کارکنان  خانواده 
تا خانواده  برگزار شود  ایران  توسعه گاز 
تشریک  با  و  شوند  آشنا  یکدیگر  با  ها 
مشترک  مشکالت  از  بخشی  مساعی 
شان حل شود. از طرفی بازدید خانواده 
ها از محل کار کارکنان شرکت نیز برنامه 

خوبی است.
آقای امیدی معتقد است: سایت داخلی 

شرکت خوب است و باید اطالعات سایت 
بیرونی شرکت گسترده تر شود و بخشی 
از اطالع رسانی نیز از طریق پیامک انجام 

شود.
دیگر  به  شرکت  رفاهی  امکانات 

شهرها نیز ارائه شود
مرضیه محمودی، همسر آقای امیدی 
همسرش کاری  های  فعالیت  مورد   در 
 می گوید: او برای انتقال گاز به مناطق 
مختلف کشور به خصوص مناطق محروم 
مشکالت  از  معموال  و  کند  می  کار 
صحبت  منزل  در  کار  های  سختی  و 

نمی کند.
وی که تاکنون از پروژه های صنعت 
گاز بازدید نکرده به نوعی از فرآیند کاری 

پروژه ها اطالع دارد. 
مشکالت  درمورد  محمودی  خانم 
دوری همسر از خانه می گوید: زمانی که 
پسرم سه سال داشت ذات الریه گرفت و 
در تب 40 درجه می سوخت. با سختی 
توانستم او را به بیمارستان برسانم و چهار 
روز بستری بود و تبش پایین نمی آمد. 
سخت  بسیار  ها  بچه  بیماری  زمان  در 

است که همسرم کنارم نیست.
های  برنامه  برگزاری  درباره  وی 
جشن  گوید:  می  نیز  شرکت  فرهنگی 
امسال بسیار عالی بود و همه بخش ها 
ارائه  درباره  محمودی  پسندیدم.خانم  را 
به خانواده ها فرهنگی  و  رفاهی   خدمات 
رفت  مسیر  اینکه  دلیل  به  می گوید: 
در  است،  زیاد  بسیار  تهران  به  آمد  و 

 صورت امکان، خدماتی که در تهران ارائه
 می شود در دیگر شهرها نیز ارائه کنند.

از طرف دیگر شرایطی فراهم شود که 
خانواده ها نزدیک محل کار همسرشان 

باشند تا مشکالت آن ها کمتر شود. 
بیشتر درس بخوانید

هم  خانواده  اول  فرزند  امیدی،  جواد 
اکنون در مقطع پیش دانشگاهی تحصیل 
می کند و امسال قصد دارد در کنکور و 

در رشته تجربی شرکت کند. 
وی در دوران دبیرستان شاگرد ممتاز 
تحصیل  تیزهوشان  مدارس  در  و  بوده 

کرده است.
گوید:  می  انقالب  جشن  مورد  در  او 
های  سال  به  نسبت  امسال  جشن  این 
های  برنامه  و  برگزار شد  گذشته خوب 

جانبی نیز بسیار عالی بود.
او به بچه های هم سن خود پیشنهاد 
زندگی  آینده  در  اینکه  برای  کند  می 
درس  بیشتر  باشند  داشته  تری  راحت 

بخوانند تا شغل بهتری به دست آورند.
آمادگی حضور در آزمون تیزهوشان 

را دارم
خانواده،  دوم  فرزند  امیدی،  فاطمه 
کالس ششم است و امسال برای آزمون 

تیزهوشان آماده می شود.
محل  از  پدرش  دوری  درباره  وی 
به  ولی  است  سخت  گوید:  می  زندگی 
دلیل اینکه از زمانی که به دنیا آمده ام 
این شرایط برایم وجود داشت به سختی 

دوری پدرم عادت کرده ام.

گازرسانی به هموطنان سختی کار را تعدیل می کند
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بین الملل

به  نفت،  بخش  همانند  ایران  گاز  صنعت 
با  اروپا  و  متحده  ایاالت  های  تحریم  دنبال 
مشکالت متعددی نظیر فقدان سرمایه گذاری 
خارجی، عدم دستیابی به فناوری های پیشرفته، 
تجهیزات و کاالهای مهم رو به رو شده است. 
ایران با دارا بودن 34 تریلیون متر مکعب گاز 
طبیعی، 18درصد ذخایر جهانی این سوخت 
هیدروکربوری را در اختیار دارد. از این رو ایران 
از ظرفیت بالقوه تبدیل شدن به یک صادرکننده 
تاثیرگذار در بازار گاز طبیعی پس از برطرف 
شدن تحریم ها برخوردار است. البته با وجود 
تحریم های بین المللی، ایرانی ها توانسته اند 
برداشت خود را از میدان پارس جنوبی در سال 

گذشته میالدی افزایش دهند. 
ایران و مشکل فقدان زیرساخت های 

تامین تقاضای بازار
گاز  بودن ذخایر عظیم  دارا  با وجود  ایران 
طبیعی، تنها حدود یک درصد از بازار تجارت 
جهانی گاز طبیعی را در دست دارد. بخش اعظم 
گاز صادراتی این کشور روانه ترکیه می شود و 
ارمنستان و آذربایجان از دیگر مشتریان ایران 

محسوب می شوند. 
به  منحصر  جغرافیایی  موقعیت  در  ایران 
فردی قرار دارد که می تواند در صورت رفع موانع 

موجود، به سرعت در جهت صادرات گاز طبیعی 
به کشورهای در حال توسعه آسیایی نظیر چین، 
هند و پاکستان اقدام کند و از مدت ها پیش، 
گام هایی برای ساخت چند خط لوله صادرات 

گاز طبیعی برداشته شده است. 
همچنین می توان تصور کرد که با برطرف 
شدن تحریم ها، ایران به یک گزینه غیرقابل 
انکار در تامین گاز طبیعی اروپایی ها تبدیل 
شود. امنیت عرضه گاز طبیعی اتحادیه اروپا در 
گروی متنوع کردن منابع عرضه است و ایران 
می تواند به یک گزینه مطمئن و پایدار صادرات 

گاز به اروپا تبدیل شود. 
در نخستین گام می توان ایران را تشویق کرد 
تا بخشی از 16 میلیارد مترمکعب نیاز ساالنه 
گاز طبیعی خط لوله ترانس آناتولین )تاناپ( 
را تامین کند. این خط لوله از آذربایجان آغاز 
می شود و با عبور از ترکیه و یونان به خط لوله 

ترانس آدریاتیک می پیوندد.
 این اقدام می تواند ایران را به یک صادرکننده 
گاز طبیعی به اروپای غربی تبدیل کند. به هر 
حال، همچنان نگرانی هایی در مورد احتمال 
عدم وجود منابع کافی برای تامین گاز صادراتی 
این خط لوله راهبردی وجود دارد و با توجه به 
تالش اروپایی ها برای کاهش وابستگی به گاز 

صادراتی روس ها، این اقدام یک برگ برنده برای 
رهبران قاره سبز محسوب می شود.

لوله  خط  پروژه  میالدی   2020 سال  در 
تاناپ عملیاتی خواهد شد و ایران می تواند با 
سهیم شدن در این طرح، از این خط لوله برای 
صادرات گاز طبیعی استفاده کند. هرچند در 
صورت پیوستن ایران به این طرح باید اقداماتی 
نظیر ساخت ایستگاه های تقویت فشار انجام 
شود و با نادیده گیری این فرصت ارزشمند، می 
 توان با قاطعیت اعالم کرد که تا یک دهه آینده،
 ایرانی ها هیچ گزینه دیگری برای صادرات گاز 

به اروپا در اختیار نخواهند داشت.
 آیا ایران می تواند به یک تولیدکننده

ال ان جی تبدیل شود؟
توسط  شده  انجام  جدید  مطالعه  در 
انتظارات   )CTI( اینیتیو موسسه کربن ترکر 
حدودی تا  جی  ان  ال  بازار  از  انرژی   صنعت 

 غیرواقع بینانه بوده است. 
نتایج این مطالعه نشان می دهد که در دهه 
آینده تاسیسات تولید ال ان جی ساخته شده 
میلیارد  ارزش 283  به  دنیا  نقاط مختلف  در 
دالر ممکن است بدون استفاده باقی بماند. این 
موسسه اعالم کرده که اکثر تاسیسات راه اندازی 
شده ال ان جی همچنان اقتصادی باقی خواهند 

ماند. اما اکثر پروژه های جدید تولید ال ان جی 
 با مشکالت مختلف و عدم تعادل درآمدها و

 هزینه ها رو به رو خواهد شد.
 اما هنگامی که به ایران می نگریم، شرکت 
ملی نفت ایران، اقدامات اولیه ای را برای تاسیس 
یک مجتمع تولید ال ان جی در سال ها پیش 
آغاز کرده بود اما به دلیل فقدان منابع مالی مورد 
نیاز و ناتوانی در خریداری تجهیزات پیشرفته 
مورد نیاز از شرکت های صاحب فناوری و به 
دلیل تحریم های بین المللی، این طرح نیمه 
نظر به  ترتیب  این  به  است.  شده  رها   کاره 

 می رسد ایرانی ها باید در مورد هزینه های 
مورد نیاز برای تکمیل این طرح و درآمدهای 
حاصل از فروش ال ان جی تولید شده در آن 

بازنگری کنند.
ایران می تواند به یک صادرکننده بزرگ گاز 
پایان دهه کنونی میالدی تبدیل  طبیعی در 
شود. هرچند به دلیل هزینه های باالی مایع 
سازی گاز طبیعی، برای تولید ال ان جی در این 
کشور، همچنان باید سال ها و احتماال تا اواسط 

دهه 2020 میالدی صبر کرد.
نویسنده: گواراو آگنیهورتی
مترجم: محسن داوری
www.oilprice.com :منبع

ایران می تواند به یک صادرکننده مهم گاز طبیعی تبدیل شود
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فرهنگ و سالمت

ارتقای بهداشت و تامین سالمت افراد جامعه از ارکان مهم پیشرفت 
جوامع است. شواهد موجود نشان می دهد که بین سبک زندگی و 
سالمت عمومی همبستگی وجود دارد. بیش از 53 درصد علل مرگ 

و میر افراد جامعه با سبک زندگی آنها ارتباط دارد.
 تمام موجودات در فصل بهار از خواب بیدار مي شوند اما هستند

 عده اي که با آمدن فصل بهار انرژي بدن شان را از دست مي دهند؛ زیاد 
مي خوابند و تغییرات فصلي را به بدترین شکل ممکن یعني کسالت و 
خواب آلودگي شدید تجربه مي کنند اما خوب است بدانید خواب آلودگي 

در فصل بهار طبیعي است.
افراد بسیاری از این تغییرات خلقي شکایت دارند هرچند در بسیاري 
 از موارد با گذشت فصل این عارضه از بین مي رود. این اختالل که 
مي تواند جزو دسته اختالالت خلقي محسوب شود، اختالل فصلي نامیده 
مي شود. واقعیت این است که در فصل بهار به علت افزایش طول روز و 
تابیدن بیشتر نور خورشید اختالل خلقي در برخي افراد ایجاد مي شود.

در واقع ساعت بیولوژیک بدن که با ساعت هاي طوالني شب تنظیم 
شده است حاال در فصل بهار نمي تواند با طوالني شدن روز هماهنگ 
شود، بنابراین فرد در اولین مرحله به اختالل خواب از نوع پرخوابي دچار 

مي شود.
از سوي دیگر گردش خون در بدن طی فصل زمستان و بهار تفاوت 
عمده اي مي کند. در فصل زمستان گردش خون در بدن کمتر و خون 
رساني به مغز بیشتر مي شود اما در فصل بهار گردش خون در اندام ها 
بیشتر و خون کمتري به مغز مي رود؛ به این ترتیب به دلیل نرسیدن 

اکسیژن کافي به مغز، فرد احساس خواب آلودگي بیشتري مي کند.
در فصل بهار مویرگ ها گشاد مي شوند و خون بیشتري را از خود 
عبور مي دهند. از سوي دیگر سوخت و ساز بدن در فصل بهار بیشتر 
و مصرف اکسیژن توسط اندام ها باعث مي شود مغز اکسیژن کمتري 
دریافت کند. اگر بدن فرد نتواند با تغییرات فصلي همراه شود، انرژي اش 
به سرعت تحلیل مي رود و حتي با وجود خواب و استراحت طوالني، 

کسل مي ماند.
مجموعه عواملی چون ایجاد ریزگردها، طوالنی بودن روز، استراحت 
کمتر و فعالیت بیشتر همه و همه باعث خواب آلودگی افراد می شود که 

این وضعیت تا خرداد ماه ادامه دارد.
خواب بهاری در عمل مصداق بیشتری دارد و همه ما به نوعی آن را 
تجربه کرده ایم. چه بسیار زمان هایی که سر کالس، محل کار، در اتوبوس 
و تاکسی، خواب بهاری پلک های ما را سنگین و چشم های ما را قرمز 

کرده است.کسالت بهاری از دیدگاه پزشکی بیماری محسوب نمی شود 
بلکه این حالت ناشی از تغییرات بدن به واسطه گذر از فصل زمستان 
به فصل بهار است. این تغییرات تنها مختص انسان نیست بلکه در میان 

جانوران نیز تغییرات چشمگیری در این زمینه مشاهده می شود.
حاالت خواب آلودگی در مبتالیان به کم خونی و کم بود آهن و سفید 

پوستان و سالمندان بیشتر است.
برای درمان خواب آلودگی بهار خرما بخورید

یکی از دالیلی که سبب خواب آلودگی در این فصل می شود، کمبود 
فیبر موجود در موادخوراکی است. همان طور که می دانید فیبر موجود 
در سبزی ها برای آرامش اعصاب و از بین بردن تنش های عصبی بسیار 

مهم است.
برای برطرف شدن خواب آلودگی همچنین می توانید بعد از طلوع 
خورشید پیاده روی کنید. همچنین تنفس هوای پاک صبحگاهی، روح  را 

سرزنده مي کند و موجب نشاط می شود.
از نظر علمی نیز ثابت شده است که پیاده روی در هنگام صبح موجب 
افزایش هورمون سراتونین مي شود که همان هورمون ایجاد کننده شادی 

در بدن است.
خواب آلودگی در فصل بهار را می توان با مصرف خوراکی هایی که 
ویتامین B دارند نیز برطرف کرد. مصرف خوراکی هایی که حاوی آهن 
هستند مانند حبوبات، سبزی ها، گوشت، برگه زردآلو، گروه لبنیات مانند 
ماست و شیر بدون چربی، سبوس گندم و نخودفرنگی هم خستگی را 

برطرف مي کنند.
توصیه شده در بهار خرما بیشتر میل کنید. این ماده خوراکی دارای 
13ماده حیاتی از جمله فسفر و پتاسیم است که اعصاب و معده را تقویت 

می کند.
انجیر و آلو را در این فصل فراموش نکنید زیرا کلید درمان بسیاری از 

بیماری های اعصاب است. 
راهکارهایی برای از بین بردن خواب آلودگی

ورزش های سبک، مصرف ویتامین c، مصرف 2 لیتر آب در روز و 
مصرف سبزیجات و میوه جات تازه موجب سازگاری بدن با این فصل 

می شود.
خواب کافي ولی نه بیش از اندازه، در رفع کسالت موثر است زیرا 
خواب زیاد قشر مغز را بي حس مي کند و باعث خواب آلودگي بیشتر مي 
شود. به همین دلیل است که هر قدر فرد بیشتر بخوابد، بیشتر احساس 
کسالت و خواب آلودگي مي کند. شستن دست و صورت پس از بیدار 

شدن با آب سرد بسیار مهم است و داشتن تحرک بدني هم به فرد در 
رفع کسالت کمک مي کند. پرورش گل و گیاه در یک باغچه کوچک یا 
نگهداري از گلدان و همزیستي با گیاهان هم در رفع اختالل بسیار موثر 
است. چرت 15 دقیقه اي بین روز بسیار مفید است. قبل از رفتن به 
رختخواب غذاي پرحجم مصرف نکنید. پس از خواب نیز یک دوش آب 

ولرم در رفع خواب آلودگي و کسالت موثر است.
عوامل جسمانی )فیزیولوژیک(

تنظیم خواب: خواب به موقع، خواب اول شب، خواب به اندازه نیاز و 
خواب با شکم خالی و پرهیز از خواب   بین الطلوعین

رعایت برنامه غذایی: خوراک سالم و حالل، سبزیجات و صیفی جات، 
خوراکی های طبیعی، شام سبک و پرهیز از خوراکی های مصنوعی و 

چرب، پرخوری، بدخوری
 ورزش: مانند ورزش صبحگاهی، کوه، شنا و...

خون  غلظت  از  سالمتی  تامین  بر  عالوه  خون:  اهدای  یا  حجامت 
می کاهد.

توجه به فضای محیط: رنگ روشن، نور کافی، درجه حرارت متناسب، 
بوی مطبوع، زیبایی محیط، گل و گیاه و فضای سبز و...

رعایت بهداشت فردی:  نظافت بدن، لباس و محیط، رعایت نظم و 
آراستگی فردی و محیط پیرامون و پرهیز از شلختگی

اقدام برای درمان بیماری ها و حفظ سالمت از جمله عفونت چشم که 
مستقیما موجب خواب آلودگی و کسالت است.

عوامل غیر جسمی و غیرمادی
 معاشرت با انسان های سرزنده، بانشاط و موفق

ارتباطات اجتماعی و هم صحبتی با دیگران
استقبال از برنامه های رقابتی

حضور در جمع و فعالیت های جمعی و طراحی برنامه های گروهی

درمان خواب آلودگی فصل بهار

امروزه بسیاری از افراد دچار مشکلی به نام آلرژی های 
فصلی هستند.  فصل بهار یکی از فصل هایی است که 
به خاطر وجود گل و گیاه فراوان برای بسیاری از افراد 
آزار دهنده است. اما راه هایی وجود دارد که می توان به 

کمک آنها آلرژی را تا حد زیادی کاهش داد.
غذاهای سرشار از چربی های اشباع شده با تضعیف 
می  تشدید  را  فصلی  آلرژی  بدن،  ایمنی  سیستم 
کند. حداقل 25 درصد افراد به آلرژی های فصلی 
به خصوص در فصل بهار مبتال می شوند. این نوع 
حساسیت به درجات متفاوتی در افراد منجر به سرفه، 
آبریزش بینی، عطسه و خارش پوست می شود. در 
واقع حساسیت های فصلی در برخورد با بیش از 130 
هزار ماده آلرژی زا به وجود می آید که از راه های 
تنفسی، تماس های پوستی، خوردن و آشامیدن وارد 
بدن می شود و برخی افراد نیز به طور ژنتیکی آلرژی 
را از خانواده شان به ارث می برند. با این همه پزشکان 
دریافته اند که نوع مواد غذایی مصرفی می تواند با 
تقویت و هوشمندسازی سیستم ایمنی بدن، شدت 
آلرژی های فصلی را کاهش داده یا بدن را نسبت 
به آنها تضعیف و آسیب پذیرتر کند. به بیان دیگر، 
کاهش مقدار دریافت چربی مصرفی با افزایش نسبت 
اسیدهای چرب غیراشباع، استفاده به جا و به اندازه 
از فیبرهای محلول و نامحلول، ویتامین ها و آنتی 
اکسیدان ها می تواند سیستم دفاعی بدن ما را در 

مقابله با آلرژی های فصلی تقویت کند. 
کوروش جعفریان، متخصص تغذیه و رژیم درمانی 
می گوید: کسانی که وزن خود را در حد طبیعی و 
مهم تر از آن، نسبت توده عضالنی و بافت چربی بدن 
خود را در حد طبیعی حفظ کرده اند، عالئم آلرژی را 

کمتر از سایر افراد بروز می دهند.به گفته وی، برخی از 
غذاها سبب افزایش یا کاهش عوارض ناشی از آلرژی 
خواهند شد. برای نمونه، از سویا، تخم مرغ، ماهی، 
خربزه، گوجه فرنگی، بادمجان، گوجه سبز و برخی 
از شکالت ها می تواند عوارض ناشی از آلرژی های 
فصلی را تشدید کند.دکتر جعفریان می افزاید: سیستم 
ایمنی بدن در مواجهه با مواد آلرژی زا باعث ترشح 
هیستامین ها می شود که عوارضی چون عطسه، تورم 
چشم ها، قرمزی صورت، خارش پوستی و در برخی 

افراد مشکالت تنفسی و گوارشی را همراه می آورد.
همچنین عواملی چون کار و فعالیت زیاد، کاهش 
میزان خواب شبانه، انجام ورزش های سنگین، قرار 
گرفتن در محیط های آلوده، مصرف دخانیات و مواد 
مخدر و مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها نیز می تواند 
به تضعیف سیستم ایمنی بدن و افزایش احتمال بروز 

آلرژی منجر شود.
وی ادامه می دهد: مصرف مواد غذایی صنعتی و 
کارخانه ای فرآوری شده به دلیل وجود نگهدارنده ها، 
رنگ های مصنوعی و طعم دهنده های موجود در آنها، 
آجیل های کهنه، کنسروها، کمپوت ها و غذاهایی که 
به مدت طوالنی فریز می شود و نیز غذاهای سرشار از 
چربی های اشباع چون شیرینی های خامه ای، سس 
مایونز، روغن های جامد و نیز فست فودها تضعیف 
کننده سیستم ایمنی بدن است و می تواند به تشدید 

عوارض ناشی از آلرژی های فصلی کمک کنند.

 

ضدآلرژی
 متخصصان تغذیه بر نقش برخی مواد غذایی در 
تقویت سیستم ایمنی و پیشگیری از بروز آلرژی های 

فصلی اتفاق نظر دارند.
انواع  کنند که مصرف  تاکید می  این متخصصان 
ویتامین های گروه B مانند غالت، گوشت، لبنیات، 
انواع سبزی های برگ سبز تیره مثل اسفناج، کرفس 
و انواع ویتامین های گروه C، مانند مرکبات و سبزی 
های تازه و نیز سبزیجات غنی از ویتامین A همچون 
هویج می تواند از شدت عوارض ناشی از آلرژی ها 

بکاهد.
مصرف ماست کم چرب به خصوص ماست پروبیوتیک 
)فرآورده هایی که مایه بایو به آنها افزوده شده است و 
هضم و جذب مواد خوراکی درون دستگاه گوارش به 
کمک آنها انجام می شود( می تواند حساسیت را در 
افراد مستعد آلرژی کمتر کند. بر این اساس افرادی 
که به گرما و حتی گرده گیاهان حساسیت دارند، با 
خوردن روزانه 2 تا 3 لیوان ماست از ماه های قبل از 

شروع فصل آلرژی زا در مقابل حساسیت های فصلی 
ایمن می شوند. همچنین نوشیدن چای سبز به دلیل 
برخورداری از آنتی اکسیدان باال، عالئم التهابی در 

شخص را کاهش می دهد.
سیر و پیاز نیز به عنوان یک تقویت کننده بسیار قوی 
سیستم ایمنی بدن و یک ماده غذایی ضدباکتری 
و ویروس به کاهش عوارض آلرژی کمک می کند. 
همچنین مصرف روغن های امگا3 شامل روغن ماهی 
و روغن دانه کتان و کانوال به پیشگیری از بروز عوارض 
آلرژی و نیز به تامین مواد معدنی نظیر ید و روی نیز 

کمک می کند.
خوردنی های آلرژی زا

 کارشناسان تغذیه می گویند خوردنی هایی مثل موز، 
طالبی و گرمک و طالبی پوست زرد می توانند سبب 

بروز عالئم آلرژی در افراد مستعد شوند.
به اعتقاد متخصصان بیماری های آلرژیک، برخی 
 از مواد غذایی، سیستم ایمنی بدن را به این فکر 
می اندازند که باید دفاع خود را در برابر گرده ها، 
 گرد و غبار و سایر مواد آلرژی زا آغاز کند و برخی از

خوردنی های خاص این واکنش را بیدار می کنند.
از بین این خوراکی ها و نوشیدنی های مشکل ساز و 
آلرژی زا می توان به پنیر، خامه ترش، شیر کره ای، 
غذاهای پخته و نان حاوی مخمر و سرکه، گوشت و 
ماهی دودی، گوشت و میوه خشک شده و سس سویا 

اشاره کرد.
اگر شما هم در هوای آزاد دچار واکنش های آلرژیک 
می شوید بهتر است که از خوردن این چند قلم غذا و 
نوشیدنی پرهیز کنید تا حساسیت های شما کاهش 

پیدا کند.

فصل بهار و آلرژی 
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کارکنان

برنامه ریزی شرکت مهندسی برای به کارگیری مشاور در امور خانواده

محیط خانواده کارکنان یکی از فاکتورهای اصلی برای پیشرفت و توسعه فعالیت های تمام 
شرکت ها به شمارمی رود.

معاون مدیرعامل و سرپرست مدیریت برنامه ریزی و کنترل طرح های شرکت مهندسی 
و توسعه گاز ایران در این رابطه می گوید: به دلیل اینکه بخشی از روحیه همکاران در رابطه 
با نشاط خانواده شکل می گیرد از این روبحث های خانوادگی برای شرکت ها باید جایگاه 

مهمی داشته باشد.
 جعفر حیدر اصفهانی با بیان اینکه امور فرهنگی فعالیتی پیچیده و تخصصی است، 
می افزاید:شرکت مهندسی در این زمینه فعالیت های خوبی انجام می دهد  ولی با توجه 
 به برنامه تعریف شده به زودی از یک مشاور برای همکاری در این بحث تخصصی بهره 
می گیریم. وی یادآور می شود: مراحل نخست انتخاب مشاور انجام شده و با نهایی شدن این 

برنامه می توانیم قدم های موثرتری را برداریم.
معاون مدیرعامل و سرپرست مدیریت برنامه ریزی و کنترل طرح های شرکت مهندسی و 
توسعه گاز ایران تاکید می کند: مسئوالن این شرکت به ایجاد نشاط در خانواده ها توجه ویژه 
ای دارند که به عنوان مثال می توان به برگزاری گردهمایی خانوادگی برای تماشای فیلم از 
سوی روابط عمومی اشاره کرد.به گفته اصفهانی، هم اکنون انجام این برنامه ها محدود است 
و امیدواریم با همت جمعی و ارائه پیشنهادات خوب از سوی خانواده ها در مسیر نزدیکی 

خانواده و محیط کار گام برداریم.

تحول چشمگیر در برگزاری گردهمایی خانوادگی شرکت مهندسی
برگزاری گردهمایی و مراسم های شرکت مهندسی و توسعه گاز در حوزه خانواده تحول 

چشمگیری داشته است.
 کارشناس اداره خریدهای خارجی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در این رابطه 
می گوید: در حوزه خانواده، تغییرات اساسی و تحوالت چشمگیری انجام شده و هم اکنون 
ارائه   خدمات متنوعی در بحث راهیان نور، برنامه های فرهنگی، خانوادگی و اجتماعی 
می شود.پرویز معین فر با بیان اینکه دور از انصاف است از مسئوالن این برنامه ها تشکر 
نکنیم، می افزاید: این برنامه ها با همکاری تمام بخش های شرکت به شکل بهتری برگزار 

خواهد شد.
وی در ادامه به فعالیت های اداره خرید خارجی اشاره کرد و گفت: این اداره وظیفه 
خریدهای داخلی، خارجی و تامین اقالم مورد نیاز تمام ایستگاه های تقویت فشار گاز و 

پاالیشگاه ها را برعهده دارد.
معین فر با بیان اینکه این اداره مسیرهای متنوعی رابرای تامین تجهیزات مورد نیاز بر 
اساس قوانین پیگیری می کند، تاکید کرد: تاکنون در این زمینه موفق بوده ایم و همه خریدها 

به صورت مطلوب انجام شده است.

برنامه های گشت دسته جمعی خانواده ها برگزار شود 

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در حوزه برگزاری برنامه های فرهنگی فعالیت های 
خوبی از جمله جشن آینده سازان، جشن انقالب و تماشای فیلم برگزار می کند.

رئیس حسابداری طرح های عمرانی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با بیان اینکه 
خوشبختانه روابط عمومی فعالیت های خوبی را در حوزه خانواده کارکنان انجام داده است، 
می گوید: افزایش تعداد این گونه برنامه ها در روحیه کارکنان و خانواده های آن ها تاثیر 

گذار است.
حسین تارنیان می افزاید: همکاران یکدیگر را در طول روز می بینند ولی خانواده ها از 
یکدیگر دور هستند و اگر بتوانیم خانواده ها را در محیط های اجتماعی و فرهنگی نزدیک 

کنیم رابطه عاطفی بین آن ها ایجاد و زمینه ازدواج فرزندان نیز مهیا می شود.
وی تاکید می کند: فرهنگ و سواد کارکنان صنعت گاز تقریبا در یک سطح است و 
باروحیات و رفتارهای همدیگر آشنا هستند که این موضوع می تواند در وصلت بین خانواده 

ها تاثیر گذار باشد.
وی در ادامه به فعالیت های حسابداری طرح های عمرانی شرکت مهندسی و توسعه 
گاز ایران اشاره می کند و یادآور می شود: این واحد وظیفه کنترل پرداخت های صورت 
وضعیت پیمانکار، پرداخت هزینه تسهیل اراضی، کنترل پیمان ها از نظر فیزیکی و پیشبرد 

کار و... را برعهده دارد.

حضور در جشن آینده سازان از بهترین خاطرات من است

حضور در جشن آینده سازان از بهترین خاطرات من است و امیدوارم این مراسم مثل 
سال های پیش دوباره برگزار شود.

امیر معین فر که فرزند یکی از کارکنان شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران است 
 درباره برنامه های فرهنگی این شرکت می گوید: پارسال جشن انقالب مثل جشن

 آینده سازان بسیار خوب بود.
 وی که هم اکنون کالس هفتم است و 14 سال دارد درباره فعالیت کاری پدرش 

می گوید: پدرم وسایلی که شرکت نیاز دارد را تامین می کند.
معین فر می افزاید: شرکت مهندسی وظیفه گازرسانی را برعهده دارد و پدرم وسایل 

مورد نیاز این کار را تامین می کند.
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کارکنان

برگزاری گردهمایی های خانوادگی در ماه رمضان و محرم 

تالش روابط عمومی شرکت در برگزاری برنامه های خانوادگی طی چند سال گذشته 
محسوس بوده است.

مسئول حفاظت از زنگ و خوردگی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در رابطه 
با برنامه های خانوادگی این شرکت می گوید: فعالیت روابط عمومی شرکت در قالب 

برگزاری جشن انقالب و دیگر مناسبت ها انجام می شود.
محمد عرفاتی می افزاید: مسئوالن امر در ماه های رمضان و محرم نیز برنامه هایی را 
تعریف کنند که امکان حضور خانواده ها وجود داشته باشد. وی در ادامه به فعالیت های 
این واحد اشاره و یادآور می شود: این واحد به عنوان یکی از زیرمجموعه های بازرسی 
فنی فعالیت می کند و وظیفه حفاظت از زنگ و خوردگی خطوط لوله دفن شده شرکت 

را برعهده دارد.

برنامه های گشت و گذار خانوادگی احیا شود
برنامه های ورزشی و گشت و گذارهای خانوادگی برای بازدید از مکان های دیدنی دوباره 

احیا شود.
رئیس گروه خرید برق، مخابرات و ابزار دقیق شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در این 
رابطه می گوید: برنامه های فرهنگی شرکت در دو سال گذشته بیشتر شده و برگزاری این 

برنامه ها به خصوص در بخش خانواده قابل قبول بوده است.
محمدباقر مجری با اشاره به برگزاری برنامه های ورزشی برای خانواده ها

 می افزاید: اگر بتوانیم برنامه های ورزشی را احیا کنیم با استقبال خانواده ها رو به 
رو شده و اوقات فراغت شان هم پر می شود.به گفته وی، این برنامه ها بسیار سرگرم 
کننده اند و بین خانواده ها فضای صمیمی به وجود می آید به خصوص اینکه کارمندها 
در روزهای عادی مشغول کار هستند و در روزهای  تعطیل می توانند به همراه خانواه در 
کنار همکاران شان هم باشند.مجری در ادامه به فعالیتهای این واحد اشاره کرد و گفت: 
این واحد در بخش بازرگانی، خریدهای تدارکات کاال را انجام می دهد و اقالم مورد نیاز 
پروژه های جاری در بخش مخابرات، برق و ابزار دقیق را تامین می کند.به گفته وی، 

این تجهیزات به ایستگاه ها، خطوط لوله و پاالیشگاه ها اختصاص دارد.

منجم می شوم
مهدی وفایی نژاد، فرزند یکی از کارکنان شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با بیان اینکه 

عالقه ای به فعالیت در شرکت گاز ندارد، می گوید: می خواهم در آینده منجم شوم.
وی که کالس پنجم است و 10 سال سن دارد، می افزاید: مادرم در شرکت مهندسی 

کارمی کند ولی خودم عالقه ای  به این کار ندارم.
وفایی نژاد درباره فعالیت شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران می گوید: این شرکت 

وظیفه نقشه کشی و فرستادن گاز در لوله را برعهده دارد.
وی به دلیل اینکه دانش آموز ممتازی است همیشه در جشن آینده سازان حضور 

داشته است.

روحیه خانواده هابا حضور در برنامه های فرهنگی شرکت شاد می شود

روحیه خانواده های کارکنان شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با حضور در 
برنامه های فرهنگی این شرکت شاد می شود.

محمدحسین ولی پور شاغل در واحد تاسیسات شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با 
بیان اینکه برگزاری این گونه برنامه ها بسیار خوب است، می گوید: این برنامه ها در روحیه 

خانواده کارکنان تنوع ایجاد و آن ها را شاداب می کند.
وی با بیان اینکه خانواده ها از این برنامه ها استقبال می کنند، می افزاید: به دلیل 
مشغله کاری کارکنان شرکت، امکان برنامه ریزی مستمر برای برگزاری این کارها وجود 

ندارد.
وی با تقدیر از برگزاری برنامه های فرهنگی از سوی شرکت می گوید: تاکنون دو بار به 

سینما آمده ایم و فیلم محمد رسول اهلل بسیار عالی بود.
ولی پور در ادامه با اشاره به برگزاری جشن انقالب یادآور می شود: این برنامه در ذهن 

خانواده ام نقش بسته و هنوز از آن تعریف می کنند.
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رویداد

از  انرژی  مصرف  سازی  بهینه 
موارد بسیار مهم واساسی به شمار 
می رود که طی سال های گذشته به 

آن توجه ویژه ای شده است.
تحقق این مقوله در بخش های 
مختلف از جمله خانگی و صنایع، 
تاثیر بسیار زیادی در کاهش مصرف 

انرژی خواهد داشت.
در همین حال، یکی از کارکنان 
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 
حوزه  در  اختراعی  ثبت  به  موفق 

بهینه سازی شده است.
کارشناس  نبویان،  عبدا...  سید 
شرکت  های  پیمان  امور  برآورد 
ایران درباره  مهندسی وتوسعه گاز 
قطعه  این  گوید:  می  اختراع  این 
است  درپوش  یا  دستی  دمپر  یک 
که درپوش محفظه ورودی دمنده 
نامگذاری شده و در دستگاه هایی از 
جمله کولرهای آبی و تهویه تبخیری 
که با این سیستم کار می کنند و فن 

دارند استفاده می شود.
وی می افزاید: این فن ها هموا ره 
به صورت افقی از محور جانبی مکش 
خارج  عمودی  صورت  به  را  آن   و 

می کنند.

ورودی  محفظه  درپوش،  این 
دمنده را برای زمانی که نمی خواهیم 
،مسدود کنیم  استفاده  دستگاه   از 
 می کند.به دلیل وجود یک محور 
 در کولر امکان مسدود کردن آن با 
ندارد  وجود  معمولی  درپوش های 
به  شده  اختراع  درپوش  رو  این  از 
گونه ای طراحی شده که به سادگی 
جاگذاری و در فصول گرم بدون نیاز 
راحتی  به  تمهید خاص  و  ابزار  به 
برداشته شود.وی با بیان اینکه نمونه 
 مشابه این قطعه در کشور وجود ندارد، 
می گوید: در مراحل ثبت که حدود 
یک سال و 4 ماه زمان برد، موارد 
مشابه را بررسی کردند و در پایان 
این  مشابه  نمونه  شد  مشخص 
قطعه در کشور وجود ندارد.نبویان با 
اشاره به بهینه سازی مصرف انرژی 
و جلوگیری از مصرف گاز در فصل 
زمستان از طریق نصب این قطعه 
ورود  های  راه  از  یکی  افزاید:  می 
کانال  دریچه  خانه  به  سرد  هوای 
منشا  از  قطعه  این  که  است  کولر 
از  درصد  با ضریب 100  هوا  ورود 
 ورود هوای سرد به منزل جلوگیری

 می کند.

وی ادامه می دهد: ازدیگر  مزایای  
اتالف  بر کاهش  این اختراع عالوه 
جلوگیری  به  توان  می  حرارت 
مسیر در  غبار  و  گرد  نفوذ   از 
  کانال های هوا و ایجاده دوده در اطراف

کارگیری  به  راحتی  ها،  دریچه   
)جاگذاری و خارج ساختن( و هزینه 
پایین از لحاظ قیمت نهایی و تمام 

شده اشاره کرد.
برای  قطعه  این  شکل  و  اندازه 
کولر  مکش  مجرای  طرف  دو  هر 
مشخص  دلیل  به  و  است  یکسان 
بودن ظرفیت و تیپ ساخت کولرها، 
امکان تولید انبوه برای تمام مدل ها 
در تمام ظرفیت ها متناسب با قطر 
مجرای مکش بادزن به صورت سری 

فراهم است.
از طرفی برای دیگر دستگاه ها با 
سیستم بادزن های شعاعی  مانند 
تجهیزات تهویه ساز در صورتی که 
همراه  به  بادزن  محفظه  مجموعه 
مشابه  ساختاری  پولی  و  محور 
باشند در آن  آبی داشته  کولرهای 
امکان  موردی  شکل   به  صورت 

ساخت وجود دارد.
وی با بیان اینکه یکی از ویژگی های 

این درپوش ساده بودن آن است و در 
عین سادگی کارایی بسیار زیادی در 
ایران دارد، یادآور می شود: ساخت 
دو عدد از این درپوش ها پنج هزار 

تومان هزینه خواهد داشت.
امور  برآورد  کارشناس  گفته  به 
مهندسی  شرکت  های  پیمان 
در  اختراع  این  ایران،  گاز  وتوسعه 
سازمان اختراعات که وابسته به قوه 

قضاییه است ثبت شده.
وی درباره مراحل ثبت این قطعه 
طی  و  ازثبت  پس  گوید:  می  نیز 
کردن مراحل حقوقی، از نظر فنی 
به مرکز مالکیت فکری پژوهش های 
علمی و صنعتی ایران ارسال شد و 
دو مرکز به صورت موازی روی آن 

کار کردند.
ساخت  کند:  می  تاکید  نبویان 
این قطعه با استفاده از یک فرمول 
امکان  که  شده  مهندسی  ریاضی، 
مهیا  راحتی  به  را  آن  انبوه   تولید 
می کند.وی درباره اختراع های در 
دست اجرای خود نیز می گوید: ثبت 
یک اختراع که به نوعی ابزاری برقی 
است را  با همکاری فرزندم در دستور 

کار دارم.

ثبت یک اختراع با هدف بهینه سازی مصرف انرژی 
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اخبار
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